
1. Основні відомості  

1.1 Сушарка для рушників з нержавіючої корозійностійкої сталі призначена для обігріву ванних, душових і 

інших приміщень побутового призначення, а також сушки рушників і інших текстильних виробів. 

1.2 Сушарка для рушників приєднується до систем гарячого водопостачання або до систем центрального 

опалення з температурою теплоносія до 100 ° С і робочим тиском до 1,0 (10) МПа (кгс / см2). А також можна 

використовувати автономно з електротенами. 

1.3 Сушарка для рушників може бути виготовлена відповідно до індивідуальних вимог і параметрів споживача 

(замовника). 

Виготовлена відповідно до: ТУ У 25.9-41141768-001: 2017  

 

2. Технічні характеристики 

 

1. Матеріал:                             нержавіюча сталь AISI 304  

2. Різьбове з'єднання:                                    G 1 или G 1/2' 

3. Робочий тиск:                                                    до 15 атм 

4. Робоча температура:                                           до 90 °С 

5. Гідровипробуваня при тиску:         не менш ніж 20 атм 

6. Діаметр використовуваної труби:                          30 мм 
7. Тип підключення:                                      

                           Г- горизонтальне підключення 

                           В- вертикальне підключення 

 

3. Комплектність 

1. Сушарка для рушників - 1 шт. 

2. Кронштейн – 2-4 шт. 

3. Паспорт - 1 шт. 

4. Вказівки  з монтажу та заходи безпеки при експлуатації 

4.1 Установка, кріплення і монтаж конструкції рушникосушки повинні здійснюватися кваліфікованими санітарно-

технічними фахівцями. 

4.2 При монтажі виріб необхідно приєднувати до комунікацій систем гарячого водопостачання або водяного опалення, 

за допомогою муфт і забезпечити герметичність місць з'єднань. Перед установкою перевірити відсутність слабких 

струмів в системі водопостачання і перекрити воду. 

4.3 Сушарка для рушників кріпиться до стіни через кронштейни з допомогою анкерів (анкера в комплект поставки не 

входять). 

4.4 Для затягування кріплень необхідно застосовувати ключі з м'якими прокладками або губками. 

4.5 При відкриття подачі води в трубопровід, кран Маєвського повинен бути відкритий (якщо це передбачено 

конструкцією). Після появи води в крані Маєвського закрити його. Сушарка для рушників готова до експлуатації.  

4.6 При монтажі та експлуатації рушникосушки необхідно строго дотримуватися вимогам безпеки, а саме: 

• включення виробу повинно проводитися тільки з шунтирующою перемичкою з умовним проходом не менше ніж 16 

мм;  

• при експлуатація виробу робочий тиск в мережі теплоносія не повинна перевищувати 1,0 (10 МПа (кгс / см2), а 

температура повинна бути не більше 100 ° С. (При більш високому тиску теплоносія слід встановлювати редуктор 

тиску).  

• при експлуатації виробу механічне навантаження на корпус не повинно перевищувати 5 кгс. 

• при експлуатації виробу заміну ущільнюючих деталей виконувати по необхідності;  

• «ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ» використовувати корпус виробу в якості заземлюючого контуру;  
• «ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ» використовувати вироб не за призначенням. 

4.7 Щоб уникнути втрати блиску поверхні виробу не допускається використаний абразивних чистячих засобів. 

Видалення неглибоких подряпин проводиться за допомогою повсті полірувальної пасти.  

4.8 До проведення робіт по установці і монтажу виріб повиннен зберігатися в закритих приміщеннях, захищених від 

попадання вологи і впливу агресивних середовищ. 

 

5. Гарантія виробника 

5.1 Підприємство-виробник гарантує відповідність виробу вимогам технічних умов ТУ У 25.9-41141768-001:2017 при 

дотриманні споживачем умов експлуатації, транспортування і зберігання, установлених технічними умовами і даними 

паспортом. 

5.2 Гарантійний термін складає 10 років (в автономних системах) і 3 роки (для всіх інших випадків) з дати продажу 

виробу. 

5.3 При поставці за межі України гарантійний строк розпочинається з дати перетину кордону. 

5.4 Виробник залишає за собою право відмови від гарантії на вироб в разі: 

- відсутності гарантійного талона (паспорта), товарного чека; 

- виникнення дефектів, викликаних проведенням монтажних робіт; 

- виникнення ознак електрохімічної корозії від джерел блукаючих струмів; 

- навмисного його пошкодження або недбалость з боку третіх осіб, що не мають відношення до виробника; 

- порушення правил зберігання, експлуатації та технічного обслуговування; 

- внесення змін у конструкцію і елементи виробу або ремонт без участі кваліфікованих фахівців; 

- нещасних випадків, форс-мажорних обставин та інших причин, які знаходяться за межами контролю підприємства-

виробника. 



 

 


