Návod na montáž úsporných perlátorov a ich
použitie.
Montáž a demontáž úsporných perlátorov je jednoduchá. Starý perlátor odmontujete
z výtokového ramienka vodovodnej batérie jeho otáčaním v smere pohybu hodinových
ručičiek (doľava). Nový úsporný perlátor namontujete otáčaním proti smeru pohybu
hodinových ručičiek (doprava). Pre vizuálne pochopenie celého procesu si pozrite
obrázkový návod pod týmto textom a prečítejte si návod krok za krokom, ktorý je nižšie.

Podrobný návod montáže krok za krokom:
•

•

•

•

•

Odšróbujte starý perlátor (v smere pohybu hodinových ručičiek - doľava). Skontrolujte,
či ste odstránili aj staré tesnenie perlátora, pretože niekedy môže zostať nalepené vo
vnútri výtokového ramienka. Ak na to zabudnete, nepôjde namontovať nový úsporný
perlátor, pretože staré tesnenie vypĺňa priestor potrebný pre nové tesnenie.
Prstom odstráňte hrubé nečistoty zo závitu výtokového ramienka vodovodnej batérie.
Pustite vodu a nechajte odplaviť možné nečistoty usadené vo výtokovom ramienku. Stačí
niekoľko sekúnd (odporúčame 5 – 10 sekúnd)
Našróbujte nový úsporný perlátor (proti smeru pohybu hodinových ručičiek –
doprava). Dávajte pozor na to, aby bol úsporný perlátor našróbovaný rovno a aby bol
dôkladne dotiahnutý, pretože pri nedostatočnom dotiahnutí môže dôjsť k striekaniu vody
okolo perlátora.
Ak nemáte dostatok sily pre dôkladné utiahnutie úsporného perlátora rukou,
môžete použiť blicky alebo maticový kľúč (veľkosť 22), (len pre perlátory s vonkajším
závitom M24x1, pretože na puzdre sú zarážky pre nasadenie kľúča. Puzdro perlátora
s vnútorným závitom M22x1 tieto zarážky nemá, je úplne hladké). Uťahujte s citom, aby
nedošlo k poškrabaniu chrómovej vrstvy puzdra perlátora alebo vodovodnej batérie.
Ak úsporný perlátor zle sedí v závite ( je mierne šikmo) alebo strieka, odmontujte
ho a začnite znovu.

Na čo slúžia úsporné perlátory a prietokové regulátory na sprchu.
Účelom úsporných perlátorov a prietokových regulátorov na sprchy je znížiť (obmedziť
maximálny prietok vody) a tým druhotne znížiť spotrebu vody (najmä teplej). Vďaka tomu
sa znížia aj poplatky za stočné a zníži sa spotreba energie potrebnej na ohrev teplej vody.
(čím menej teplej vody spotrebujete, tým menej energie potrebujete na jej ohrev – plyn
alebo elektrika). Po namontovaní úsporného perlátora alebo prietokového regulátora na
sprchu zmeníte svoje vodovodné batérie a sprchy na úsporné zariadenia bez výraznejšieho
obmedzenia komfortu pri ich používaní.
Úsporné perlátory a prietokové regulátory sú vhodné najmä tam, kde ľudia nie sú
motivovaný šetriť, pretože vodu a energie neplatia zo svojich peňazí. V hoteloch,
nemocniciach, továrňach, športoviskách alebo bytoch s malými deťmi. Tým, že vymedzíte
maximálne prietoky vody, dosiahnete tzv. „vynútenú úsporu“ aj u tých ľudí, ktorý by sami
od seba nešetrili. Bez ohľadu na to ako silno pustia vodovodnú batériu, potečie len vopred
určené maximálne množstvo vody. Je to vymedzené zvolením maximálneho prietoku
konkrétneho úsporného perlátora alebo prietokového regulátora. Ponúkame tieto
maximálne prietoky (podľa typu): 2L/min., 3,5L/min., 5L/min., 6L/min.
(úsporné perlátory) alebo 8 – 9L/min. a 9 – 10 L/min. (prietokové regulátory na sprchu).
Tieto hodnoty platia pre úplne naplno pustenú vodovodnú batériu a pri tlaku 3 - 3,5 baru
(300 – 350 kPa, 0,3 – 0,35 MPa, 44 – 52 psi). Pri vyšších tlakoch sú maximálne prietoky
úsporných perlátorov mierne vyššie. Pre porovnanie bežný perlátor pri naplno pustenej
vodovodnej batérii pustí cez seba 18 – 22 L/min. vody a bežná sprcha 16 – 20 L/min.
Ďaľšou výhodou úsporných perlátorov je to, že nemusíte strácať čas s opatrným
a pomalým nastavovaním prietoku vody s páčkou vodovodnej batérie, pretože túto páku
môžete zatlačiť okamžite úplne hore do maximálnej polohy a napriek tomu potečie len
také množstvo vody, ktoré prepustí úsporný perlátor s dopredu zvoleným maximálnym
prietokom. To znamená, že zvolením si úsporného perlátora s maximálnym prietokom
napr. 6 L/min., dosiahnete, že vaša vodovodná batéria nepustí cez seba viac ako 6 L/min.
napriek tomu, že je pustená úplne naplno. Maximálny prietok vody môžete ovládať páčkou
vodovodnej batérie medzi hodnotami 0 – 6 L/min., ale nie viac, pretože je vymedzené
maximum (maximálnym prietokom úsporného perlátora). Pri štandartnom perlátore sú
tieto hodnoty 0 – 22 L/min., pretože bežné perlátory nemajú obmedzený maximálny
prietok. Ich jedinou funkciou je vodu len naperliť.

Úsporné perlátory nie sú vhodné na beztlakové a samospádové systémy.

Návod na montáž prietokových regulátorov na
sprchy a ich použitie.
Demontáž a montáž prietokových regulátorov na sprchy je podobná ako u úsporných
perlátorov, s tým rozdielom, že sa montujú medzi vodovodnú batériu a sprchovaciu hadicu
ako medzičlánok. Najlepšie to pochopíte z obrázkov nižšie.

Závit na prietokovom regulátore je G 1/2 a je používaný na väčšine ručných a aj pevných
sprchách vyrábaných na svete.

Prietokový regulátor nie je vhodný na kuchynské vyťahovacie spršky.

Voľba závitov M 24x1 alebo M 22x1.(pomôcka)

Čistenie úsporných perlátorov.
Úsporné perlátory potrebujú pre svoju správnu funkčnost a z hygienických dôvodov,
pravidelnú údržbu a čistenie. Za bežných okolností stačí čistenie 1x ročne. Pri tvrdšej vode
2 - 3x ročne. Frekvencia čistenia je závislá na kvalite miestnej vody a na stave potrubia.
Táto údržba je velmi jednoduchá - spočívá v odmontovaní celého perlátora z baterie,
vybratiu plastového jadra a tesnenia z objímky a ich následnom spoločnom ponorení do
roztoku. Na čistenie môžete použiť v drogériach bežne dostupný roztok alebo doma
namiešaný ocot s vodou v pomere 1:1. Perlátorové jadro, tesnenie a puzdro ponoríme do
roztoku, necháme asi 0,5 až 1 hodinu pôsobiť, potom ich dôkladne opláchneme vodou a
namontujeme späť. Kovovú objímku ešte očistíme handričkou.
Prietokové regulátory na sprchy nepotrebujú žiadnu údržbu.

Problémy, ktoré sa môžu objaviť.
1) Ak sú vydraté alebo zdeformované dva gumenné o-krúžky na konci výtokového
ramienka, tak môže začať striekať voda okolo prítlačnej matice výtokového ramienka.
V tomto prípade stačí vymeniť dva gumenné o-krúžky za nové a problém sa odstráni.

2) Ak začne striekať voda cez výtokové ramienko vodovodnej batérie tenkým pramienkom
vody (niekedy je týchto pramienkov aj viac), tak to je spôsobené skorodovaným
výtokovým ramienkom (stará vodovodná batéria) alebo výrobnou vadou (pri novej
vodovodnej batérii, tu je možná reklamácia vodovodnej batérie). Nie je to spôsobené
úsporným perlátorom.

3) Ak strieka voda okolo perlátora, tak je slabo dotiahnutý a treba ho dotiahnúť silnejšie.

Výrobca, dovozca, distribútor a vlastník hygienických atestov pre
SK a CZ:
Zsolt Keresztes KERZEROS
Bodrocká 28, 821 07 Bratislava, Slovenská republika
www.usporneperlatory.com
e-mail: keresztes@usporneperlatory.com
Mobily: +421902 313488, +421910 612970

Návod ako zmerať maximálny prietok vašeho
súčasného perlátora (vodovodnej batérie).
Čo k tomu budete potrebovať:
Stopky a odmernú nádobu s objemom 1 alebo 2 litre.

Ako postupovať:
1) Umiestnite odmerku pod výtokové ramienko vašej vodovodnej batérie,
2) pustite úplne naplno vodu z vodovodnej batérie a zároveň spustite
stopky,
3) počkajte kým do odmerky natečie presne 1 liter vody,
4) zastavte vodu a zároveň aj stopky,
5) pozrite si čas na stopkách.
Takto ste zistili, za aký čas natečie 1 liter vody z vašej vodovodnej
batérie pri tlaku vody 3,5 – 4 bary. (pri naplno pustenej vodovodnej
batérii).
Tabuľka maximálnych prietokov podľa nameraného času:
1 L za 3 sekundy – maximálny prietok je 20 L/min.
1 L za 4 sekundy – maximálny prietok je 15 L/min.
1 L za 5 sekúnd – maximálny prietok je 12 L/min.
1 L za 6 sekúnd – maximálny prietok je 10 L/min.
1 L za 7,5 sekundy – maximálny prietok je 8 L/min.
1 L za 10 sekúnd – maximálny prietok je 6 L/min.
1 L za 12 sekúnd – maximálny prietok je 5 L/min.
1 L za 15 sekúnd – maximálny prietok je 4 L/min.
1 L za 20 sekúnd – maximálny prietok je 3 L/min.
1 L za 30 sekúnd – maximálny prietok je 2 L/min.
Nevyhnutnou podmienkou pri tomto meraní sú úplne otvorené hlavné
ventily v byte alebo dome. Len takto je možné dosiahnúť tlak vody 3,5
– 4 bary. (350-400 kPa, 0,35 – 0,40 MPa)

Typ

Obrázok výrobku

Maxim.
Miesto použitia (vhodnosť)
prietok

HP-25
(M24X1)

Maximálny
prietok 2
L/min.

len kúpeľňa (tam kde sa
nenapúšťa väčšie
množstvo vody)

HP-25
(M22X1)

Maximálny
prietok 2
L/min.

len kúpeľňa (tam kde sa
nenapúšťa väčšie
množstvo vody)

HP-35
(M24X1)

Maximálny
prietok 3,5
L/min.

len kúpeľňa (tam kde sa
nenapúšťa väčšie
množstvo vody)

HP-35
(M22X1)

Maximálny
prietok 3,5
L/min.

len kúpeľňa (tam kde sa
nenapúšťa väčšie
množstvo vody)

HP-40 B
(M24X1)

Maximálny
prietok 5
L/min.

kuchyňa aj kúpeľňa

HP-40 B
(M22X1)

Maximálny
prietok 5
L/min.

kuchyňa aj kúpeľňa

HP-50 A
(M24X1)

Maximálny
prietok 6
L/min.

kuchyňa aj kúpeľňa

HP-50 A
(M22X1)

Maximálny
prietok 6
L/min.

kuchyňa aj kúpeľňa

HP-50 B
(M24X1)

Maximálny
prietok 6
L/min.

kuchyňa aj kúpeľňa

HP-50 B
(M22X1)

Maximálny
prietok 6
L/min.

kuchyňa aj kúpeľňa

HP-Versa
Extreme s
duálnym
závitom
M24x1 aj
M22x1

Maximálny
prietok 1,5 - 6
L/min. ovládaný
páčkovým
prietokovým
regulátorom a
otočný kĺb

kuchyňa

URH-Zero
Extreme s
duálnym
závitom
M24x1 aj
M22x1

Maximálny prietok 0,1 -0,45
L/min. neroz-táča
vodomer pri
prietoku 0,2
L/min. + páčkový
regulátor a
otočný kĺb

len kúpeľňa (tam kde sa
nenapúšťa väčšie
množstvo vody)

HSR-8
(G 1/2)
Sprcha

Maximálny
prietok 8 - 9
L/min.

kúpeľňa - sprcha (ručná
alebo pevná)

HSR-9
(G 1/2)
Sprcha

Maximálny
prietok 9 10 L/min.

kúpeľňa - sprcha (ručná
alebo pevná)

Odporúčané miesta použitia
úsporných perlátorov a prietokových regulátorov
KERZEROS.

Prehlásenie o zhode.
Firma Zsolt Keresztes KERZEROS týmto vyhlasuje, že všetky nami
dovážané úsporné perlátory a prietokové regulátory na sprchy
spĺňajú
základné požiadavky a technické normy podľa zákona č. 264 / 1999
Z.z., hygienické požiadavky pre styk s pitnou vodou podľa Slovenskej
vyhlášky 550 / 2007 Z.z. a podľa Českej vyhlášky 409 / 2005 Sb.z.
Všetky výrobky tiež spĺňajú všeobecné požiadavky na regulátory
prietoku podľa európskej normy EN 246:2003
(citované normy: EN 248, EN ISO 3822-1, EN ISO 3822-4)

V Bratislave dňa 10.12.2012

