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ZASADY MONTAŻU:
Ścienną baterię termostatyczną montuje się tak samo, jak baterię 
standardową lecz należy uważać, aby dopływ i podłączenie wody gorącej 
znajdowało się z lewej strony, a wody zimnej z prawej strony baterii (patrząc 
od strony obsługującego). Gdy nie będziemy przestrzegać tej zasady, to 
termostat nie będzie działał prawidłowo. Do odcinków instalacji wodociągowej 
wkręcić przyłącza mimośrodowe, uszczelniając połączenie gwintowe np. 
taśmą teflonową lub włóknem konopnym. Mimośrody powinny być wkręcone 
tak, aby ich osie od strony gwintów G ¾ ustawione były poziomo na jednej 
wysokości, powierzchnie czołowe były w jednej odległości od ściany.
Rozstaw mimośrodów ustalić wg. nakrętek przyłączeniowych baterii, zaś 
pomiędzy mimośrody i nakrętki należy włożyć uszczelki gumowe z filtrem 
siatkowym. Przy montażu baterii natryskowych gwint przyłączeniowy 1 / 2 ” 
węża natrysku powinien być skierowany w dół.

DZIAŁANIE I EKSPLOATACJA:
Do otwarcia wypływu i regulacji wydatku wody służy uchwyt z niebieską skalą, 
zaś do regulacji temperatury uchwyt z zakresem temperatur. Przy ustawieniu 
uchwytu z zakresem temperatury w skrajnie prawym położeniu z baterii 
wypływa woda zimna. Obracając uchwyt termostatu stopniowo w lewo 
(odwrotnie do ruchu wskazówek zegara), automatycznie otwieramy dopływ 
wody gorącej do części mieszającej głowicy termostatu, uzyskując na wylocie 
baterii wodę zmieszaną. Uchwyt regulacji temperatury posiada czerwony 
ogranicznik temperatury, zabezpieczający przed wypływem wody gorącej o 
temperaturze powyżej 38°C i przypadkowym poparzeniem. Aby uzyskać 
wodę o temperaturze wyższej musimy wcisnąć czerwony przycisk, 
zwalniający blokadę, co pozwala świadomie przestawić uchwyt na temp.
powyżej 38°C. W skrajnie lewym położeniu uchwytu temperatury, płynie 
gorąca woda. Obrót uchwytu w prawo spowoduje powrót do temperatury 
38°C i zatrzaśnięcie przycisku blokującego. Oznaczenie graficzne temp.
na uchwycie temperatury poza temperaturą 38°C, jest tylko orientacyjne
i może odbiegać od rzeczywistych wartości temperatur. Regulacja uchwytem 
z niebieską skalą standardowo ogranicza wypływ wody do ok. 50%. 

KONSERWACJA POWIERZCHNI:
ZALECAMY KONSERWACJĘ GŁOWICY TERMOSTATYCZNEJ, 
W CZĘSTOTLIWOŚCI RAZ NA KWARTAŁ, GDYŻ PRODUCENT NIE 
ODPOWIADA ZA ZAKAMIENIONĄ WODĘ I ZANIECZYSZCZENIE 
GŁOWICY MOŻE GROZIĆ UTRATĄ GWARANCJI. 
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Do odkamieniania zalecamy stosowanie naturalnych odkamieniaczy, np. ocet 
a nie preparatów o wysokim stężeniu chloru. Do konserwacji wewnętrznych 
elementów tj. głowic, regulatorów ceramicznych, przełączników natrysku, 
mocowań wylewek itp. zalecamy smar silikonowo-teflonowy posiadający atest 
do kontaktów z wodą pitną.

Nie wolno stosować ostrych i żrących środków czyszczących, ostrych myjek, 
kwasu solnego, ługu sodowego, rozpuszczalników, chloru, gdyż grozi to 
uszkodzeniem powierzchni baterii oraz może spowodować zniszczenie 
elementu termoczułego głowicy termostatycznej. Należy używać łagodnych 
środków myjących (np. płyn do mycia naczyń). Po umyciu spłukać baterię 
wodą i wytrzeć szmatką do sucha. W przypadku nie przestrzegania zaleceń 
konserwacji i uszkodzenia powierzchni baterii nie można dochodzić roszczeń
gwarancyjnych. Przy montażu baterii termostatycznych zaleca się stosowanie 
na głównych dopływach wody do instalacji dodatkowych filtrów zewnętrznych 
oraz zapewnienia porównywalnego ciśnienia dla wody zimnej i ciepłej. 
W celu ochrony baterii przed zanieczyszczeniami mechanicznymi zalecamy 
zamontowanie filtrów siatkowych na instalacji wodnej tuż przed baterią.

Wszystkie rodzaje powierzchni stosowane przez Corsan są wrażliwe na środki 
czyszczące zawierające składniki ścierne, kwasy (szczególnie kwas solny), 
rozpuszczalniki, chlor (w dużych stężeniach) lub inne silne środki wchodzące 
w reakcje z powierzchnią baterii. Przed użyciem środka myjącego prosimy 
o zapoznanie się z jego składem i przeznaczeniem. Do czyszczenia i 
pielęgnacji nie używać ostrych myjek lub szczotek mogących porysować lub 
uszkodzić powierzchnię wyrobu. Powierzchnie: chrom i chrom satynowy 
czyścić łagodnymi środkami myjącymi (płyn do mycia naczyń), a następnie 
spłukać wodą i polerować miękką szmatką. 

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA:
Dopuszczalny zakres temperatur wody zasilającej: od 5 C do 80°C.
Maksymalne ciśnienie wody zasilającej: 1 MPa ( 7 atm).
Zalecane ciśnienie wody zasilającej: od 0,05 - 0,5 MPa ( 0,5 - 5,0 atm).
Zakres regulacji temperatury wody: od 15°C do 60°C.
Kalibrowanie głowicy termostatycznej wykonane dla ciśnienia 0,3 MPa ( 3 atm).
Bateria termostatyczna może współpracować z piecykiem gazowym, 
pod warunkiem, że ciśnienie wody nie spada poniżej 0,15 MPa (1,5 atm).
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RYSUNEK TECHNICZNY:

ELEMENTY ZESTAWU:

bateria: 1szt,
zaślepka: 2szt,
redukcja: 2szt,
uszczelka z sitkiem: 2szt.



www.corsan.pl-4-

Nazwa: RAVI
Symbol: 8202
Rodzaj: BATERIA TERMOSTATYCZNA Z WYLEWKĄ
Wyprodukowano: CORSAN, ul. Motylewska 24, 64-920 Piła



Produkt przed montażem powinien być sprawdzony, w przypadku jakichkolwiek wad
nie może być montowany.
Przed zamontowaniem, baterie należy przechowywać w pomieszczeniach suchych 
o wilgotności względnej nie większej niż 70% i temperaturze nie niższej niż 0 C, 
w których nie powinny znajdować się związki chemiczne działające korodująco. 
Przed montażem baterii nowo wykonana instalacja wodna musi zostać przepłukana.

Producent udziela następujących gwarancji licząc od dnia zakupu przez użytkownika:
24 miesiące na baterię – obejmuje zachowanie i powtarzalność barwy, wymiary 
w granicach tolerancji określonych normami oraz nie występowanie powierzchniowego 
pękania.
12 miesięcy na mechanizm - obejmuje trwałość części mechanicznych oraz 
uszczelniających, gdy przedwczesne zużycie nie jest spowodowane nieprawidłowym 
montażem lub wadliwą eksploatacją.

Gwarancja obowiązuje na terenie Polski, podstawą do rozstrzygania sporów jest 
prawo obowiązujące na terytorium RP.

Złożenie reklamacji:
Podstawę do złożenia reklamacji na wyroby wadliwe stanowi dla klienta podpisana 
karta gwarancyjna wraz z dowodem zakupu (paragon, rachunek, faktura) oraz 
w oryginalnym opakowaniu. 
Roszczenia gwarancyjne należy zgłaszać w miejscu zakupu lub u producenta poprzez 
e-mail: serwis@corsan.pl,
Producent ma obowiązek ustosunkowania się do żądania klienta i poinformowania go 
o tym fakcie w terminie 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji do producenta. 
Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas pobytu urządzenia w naprawie.
Czas naprawy może ulec wydłużeniu do 21 dni roboczych w przypadku konieczności 
sprowadzenia części zamiennych, o dni ustawowo wolne od pracy, o czas niezbędny 
do wykonania czynności wysyłkowych.

KARTA GWARANCYJNA:
Nazwa i model:..............................................
Data sprzedaży:............................................
Numer dokumentu zakupu:...........................

Pieczątka sklepu:
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Gwarancji udzielanej przez producenta nie podlegają:
Mechaniczne uszkodzenia; wady, szkody i przedwczesne zużycie wynikłe na skutek 
niewłaściwego zainstalowania wyrobu (niezgodne z instrukcją lub sztuką budowlaną);
Mechaniczne uszkodzenia powierzchni baterii (np. rysy) zgłoszone po zakupie oraz 
uszkodzenia powierzchni powstałe na skutek czyszczenia nieodpowiednimi środkami 
(np. proszkiem czyszczącym lub środkami zawierającymi kwas, rozpuszczalniki, chlor, 
alkohol); 
Stwierdzone uszkodzenia, gdy towar był nadal eksploatowany pomimo ujawnienia 
niesprawności;
Uszkodzenia wynikłe na skutek osadzania się kamienia z wody lub przewodów sieci 
wodociągowej; 
Czynności konserwacji armatury, czyszczenie filtrów siatkowych oraz bateria 9V 
(dotyczy baterii bezdotykowych).
Ingerencje lub zmiany konstrukcyjne dokonane na produktach przez osoby 
nieupoważnione przez producenta lub wykonywane bez konsultacji z serwisem centralnym; 
Uszkodzenia powstałe na skutek niewłaściwego przechowywania;
Na produkty z wystaw ekspozycyjnych.

Uprawnienia gwarancyjne:
W przypadku niemożliwości wywiązania się gwaranta z terminowego wykonania naprawy 
wadliwego produktu, klientowi przysługuje prawo do wymiany towaru na nowy lub zwrot 
gotówki; 
W przypadku wymiany towaru na nowy, okres gwarancyjny liczony jest od początku;
Producent w ramach uprawnień gwarancyjnych zastrzega sobie prawo wyboru sposobu 
usunięcia wady: 
- usunie wszystkie wady jednoznacznie wynikające z błędów produkcyjnych lub 
  niedoskonałości materiału,
- wymieni wadliwą baterię na nową tego samego lub najbardziej zbliżonego modelu. 
Wymienione wadliwe części przechodzą na własność producenta.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za zużywanie się części podzespołów w takcie 
normalnego użytkowania;
Producent nie odpowiada za utracone korzyści oraz nie pokrywa kosztów związanych 
z przygotowaniem towaru do wysyłki na serwis itp. oraz zastrzega sobie, że nie będą 
przyjmowane przesyłki obciążone kosztami.
Producent w przypadku nieuzasadnionego zgłoszenia zastrzega sobie prawo obciążenia 
zgłaszającego reklamację kosztami jej weryfikacji.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za pozostawiony w produkcie osprzęt należący 
do reklamującego.
W sprawach nieuregulowanych warunkami gwarancji zastosowanie maja przepisy 
Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku (Dz. U. z dnia 5 września 2002r.). 
Karta gwarancyjna nie ogranicza, nie wyłącza ani nie zawiesza uprawnień kupującego 
z tytułu niezgodności towaru z umową Art. 13 punkt 4 ustawy z dnia 27/07/2002. 

Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami gwarancji i akceptuję w/w warunki 

Czytelny podpis użytkownika ………………………………………………… 
(karta bez podpisu klienta jest nieważna).
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Data zgłoszenia 
do naprawy: 

Data wykonania
naprawy:

Rodzaj naprawy:

Podpis serwisanta:

Data zgłoszenia 
do naprawy: 

Data wykonania
naprawy:

Rodzaj naprawy:

Podpis serwisanta:

Data zgłoszenia 
do naprawy: 

Data wykonania
naprawy:

Rodzaj naprawy:

Podpis serwisanta:
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