
1. Призначення та область застосування
1.1. Монтажна пробка рівень призначена для вирівнювання 
положення водорозеток у горизонтальній площині при їхньому 
монтажі
1.2. Виріб представляє собою комбінацію різьбової 
самоущільнювальної латунної пробки і інтегрованого в неї 
водяного рівня.
1.3. Використання пробки-рівня підвищує якість та естетику 
монтажу внутрішніх інженерних систем.
2. Технічні характеристики

№ Характеристика Од. 
вим. 

Значення 

1 Діапазон температур 
навколишнього середовища

ºС -25…+80

2 Діапазон відносної  вологості 
навколишнього середовища

%  15…80 

3 Максимальний монтажний 
момент

Нм 10 

4 Стандрат приєднувальної 
різьби

ГОСТ 6357-81 

5 Приєднувальний розмір дюйми
 

G1/2" ЗР 

6 Середній повний термін служби років 20 
7 Матеріал пробки Латунь 

CW614N 
8 Матеріал ущільнювального кільця EPDM Sh70 
9 Наповнювач колби рівня етиленгліколь+ 

гліцерин+вода 
10 Вага г 28 
11 Матеріал колби PMMA 
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3. Габаритні розміри

4. Вказівки щодо монтажу
4.1. Пробка встановлюється у водорозетку вручну, без викори-
стання монтажних інструментів. Після цього проводиться 
коригування положення водорозетки у горизонтальній площині,  
поки бульбашка рівня не встановиться між вертикальними 
лініями колби. 
4.2. Не допускається згинальний момент на корпус колби.

5. Вказівки щодо експлуатації та технічного обслуговування
5.1. Виріб повинен експлуатуватися  при умовах викладених у 
таблиці технічних характеристик. 
5.2. Не допускається вплив на колбу лакофарбових матеріалів, 
розчинників та абразивних речовин.
5.3. Слід оберігати коблу від механічних та теплових впливів.

6. Умови зберігання та транспортування
6.1. Вироби повинні зберігатися в упаковці підприємства -
виробника за умовами зберігання 3 по ГОСТ 15150.
6.2. Транспортування виробів повинно виконуватися відповідно до 
вимог 5 по ГОСТ 15150.

7. Утилізація
7.1. Утилізація виробу (переплавлення, поховання, перепродаж) 
у порядку встановленому  Законами України від 1992 р. № 50, ст. 
678; від 21.06.2001, N 48, ст..252 "Про охорону атмосферного 
повітря" (зі змінами); від 1998 р. №36-37, ст.242   "Про
відходи" (зі змінами); від 1991 р.  № 41, ст.546  "Про охорону 
навколишнього середовища" (зі змінами), а також іншими 
нормами, актами, правилами, распорядженнями, тощо. 
7.2. Присутність благородних металів: ні

8. Гарантійні зобов'язання
8.1.  Виробник гарантує відповідність виробів вимогам безпеки, 
за умови дотримання споживачем правил використання, 
транспортування, зберігання, монтажу та експлуатації.
8.2. Гарантія поширюється на всі дефекти, що виникли з вини 
заводу-виробника.
8.3. Гарантія не поширюється на дефекти, що виникли у 
випадках:

- порушення паспортних режимів транспортування, 
зберігання, монтажу, експлуатації і обслуговування виробу. 

- неправильного транспортування та вантажно-
розвантажувальних робіт;

- наявності слідів впливу речовин, агресивних до матеріалів 
виробу;

- наявності пошкоджень, викликаних пожежею, стихією, 
форс- мажорними обставинами;

- наявності пошкоджень, викликаних невірними діями 
споживача;

- наявності слідів стороннього втручання в конструкцію 
виробу.
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8.4. Виробник залишає за собою право внесення змін у 
конструкцію, що поліпшують якість виробу при збереженні 
основних експлуатаційних характеристик. При цьому вага виробу 
може відрізнятись від заявленої у справжньому паспорті, не більш, 
ніж на 10%.

9. Умови гарантійного обслуговування
9.1. Претензії до якості товару можуть бути пред'явлені протягом 
гарантійного терміну.
9.2. Несправні вироби протягом гарантійного терміну 
ремонтуються або обмінюються на нові безкоштовно. Рішення про 
заміну або ремонт виробу приємає сервісний центр. Замінений 
виріб або його частина, отримані в результаті ремонту, переходять 
у власність сервісного центру. 
9.3. Витрати, пов'язані з демонтажем, монтажем та 
транспортуванням несправного вироби в період гарантійного 
терміну Покупцеві не відшкодовуються.
9.4. У випадках необґрунтованості претензії, витрати на 
діагностику та експертизу оплачуються Покупцем.
9.5. Вироби приймають на гарантійний ремонт (а також при 
поверненні) повністю укомплектованими.

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН №_____
Найменування товару

ПРОБКА-РІВЕНЬ МОНТАЖНА 
№ Модель Кіл-ть 

1 VTr.583.U
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З умовами гарантії ЗГОДЕН:

ПОКУПЕЦЬ ____________________________________(підпис)

Гарантійний термін  - Десять років (сто двадцять місяців) з
дати продажу кінцевому споживачу
З питань гарантійного ремонту, рекламацій і претензій до якості виробів звертатися в сервісний 
центр  за адресою: 08141, Київська область, Києво-Святошинський район, село 
Святопетрівське, вулиця Центральна, будинок 140-Б, приміщення 1024. З приводу технічної 
підтримки звертайтесь: info@valtec.ua
Тел.: +38 (050) 468 99 56
При пред'явленні претензії до якості товару, покупець надає наступні документи:

1. Заява в довільній формі, в якій зазначаються:
a. назва організації або П.І.Б.  покупця, фактична адреса і контактні телефони;
b. назва й адреса організації, яка монтувала виріб;
c. основні параметри системи,  в якій застосовувався виріб;
d. короткий опис дефекту.

2. Документ, який підтверджує покупку виробу (накладна, квитанція).
3. Акт гідравлічного випробовування системи, в якій монтувався виріб.
4. Справжній заповнений гарантійний талон.

Назва та адреса торгової організації ___________________________

________________________________________________________________ 

Дата продажу___________________  Підпис продавця______________

Штамп про прийом  Штамп або печатка 
 торгової організації

Відмітка про повернення чи обмін товару:___________________________________ 
Дата: «__»_________20___р. Підпис__________________




