
TLAKOVÉ ČASOVÉ VENTILY QUIK4– technický návod 

Předpisy o instalaci, údržbě a počáteční kontrole 
Aby zařízení fungovalo správně a dlouho vydrželo, je zapotřebí dodržovat způsob montáže a údržby znázorněný 
v tomto manuálu. 
Doporučujeme obrátit se na kvalifikovaného instalatéra. 

- V případě teploty pod 0°C ochránit ventil před mrazem nebo vyjmout kartuši 
- Před uvedením ventilu do provozu je nutné vyčistit trubky a prověřit, že z potrubí byla odstraněna veškerá 

drť a usazeniny tak, abyste eliminovali všechny zbytky nečistot (viz obr. A) 
- Je vhodné nainstalovat do potrubí před ventil filtr, abyste zamezili průchodu případných nečistot do kartuše 
- Používat pouze vodu z vodovodního řádu, obzvláště pak vyloučit slanou vodu a/nebo vodu obsahující písek 
- Neměnit charakteristiky výrobku 

Údržba (viz obr. B) 
Naše zařízení nevyžaduje zvláštní údržbu, mimo kartuše (čti paragraf VADY FUNGOVÁNÍ) a periodického čištění 
perlátoru, který ve vnitřní části zachycuje drť a nečistoty z potrubí, což může časem značně snížit průtok vody. 
V případě potřeby postupujte následovně: vyšroubovat perlátor v protisměru hodinových ručiček a vyjmout gumové 
těsnění. Z vnitřní části pod proudem vody odstranit usazené nečistoty. Našroubovat perlátor zpátky a dbát při tom 
na správné umístění těsnění. 
Čistění (viz obr. C) 
Správné čistění ventilu provádějte pouze vodou a mýdlovou vodou, poté opláchněte čistou vodou a dosucha utřete 
měkkým hadrem. Nikdy nepoužívejte čističe obsahující alkohol, ředidlo, suché ani tekuté písky, korozivní nebo kyselé 
složky (kyselinu chlorovodíkovou, mravenčí, octovou či fosforečnou), utěrky vyrobené ze syntetických vláken, drsné 
houby či drátěnky, které by mohly způsobit nevratné poškození povrchové úpravy. 
VÝROBCE SE ZBAVUJE ODPOVĚDNOSTI ZA POUŽITÍ MIMO RÁMEC SPECIFIKOVANÝ V POZNÁMKÁCH PRO 
INSTALACI. 

 
 
Technické údaje 
Minimální dynamický tlak 0,5 bar 
Maximální náhodný/příležitostný tlak 10 bar 
Doporučený pracovní tlak 4 – 5 bar 
Jestliže je uvnitř systému statický tlak vyšší než 3 bary, doporučuje se nainstalovat redukci tlaku. 
Zkouška těsnosti 16 bar 
Maximální testovaný tlak 25 bar 
Maximální teplota horké vody 80 °C 
Doporučená teplota 50-60°C 
Rozdíl tlaku mezi teplou a studenou vodou: doporučený minimálně možný (max 1,5 bar) 
Doporučujeme na vstupu vody nainstalovat filtry 
 

 
 
 
 
 



Regulace průtoku a času 
Nová série časových tlakových ventilů byla navržena a vyrobena s kartuší, která umožňuje regulaci času a průtoku 
vody jednoduchou operací bez toho, aby se musela kartuše vymontovat z těla baterie. Obyčejným šroubovákem a 
šestihranným klíčem je možné měnit progresivně čas i průtok, takže se vždy dosáhne optimálního nastavení baterie. 
Přítomnost filtru uvnitř zaručuje přímou funkci odstranění nečistot. 
 
Regulace průtoku (A): 

1) Vytáhnout krytku tlačítka baterie (a1 – a2) 
2) Stisknout tlačítko kartuše (a3) 
3) Otáčet šroubovákem až do nastavení požadovaného průtoku (a4) 

Regulace času (B): 
1) Vytáhnout krytku tlačítka baterie (b1 – b2) 
2)  Otáčet ve směru hodinových ručiček pro zkrácení času vytékání a v opačném směru pro jeho prodloužení 

(b3) 
 
U artiklů vestavěných do zdi Q4110–150–152-530 je zapotřebí pro regulaci průtoku a času vyjmout krycí destičku, 
která s sebou automaticky vytáhne i krytku tlačítka baterie. Poté postupovat dle znázorněných obrázků. 
 
Regulace průtoku (C): 

1) Stisknout tlačítko kartuše (c1) 
2)  Šroubovákem otáčet až do nastavení požadovaného průtoku (c2) 

Regulace času (D): 
1) Otáčet šestihranným klíčem ve směru hodinových ručiček pro zkrácení času vytékání a v opačném směru pro 

jeho prodloužení (d) 

 
 
Vady funkčnosti 
V případě snížení průtoku vody postupujte jako při regulaci průtoku kartuše. Jestliže ani po tomto zákroku nedojde 
ke zlepšení, vyjměte kartuši a vyčistěte filtr umístěný na kalíšku (d5-d6). 
Obraťte se s jakýmkoli problémem na svého dodavatele. 
 
 

 


