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WAŻNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ZAWARTOŚĆ

Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje. Przed przystąpieniem do montażu lub korzystania z produktu należy 
uważnie przeczytać instrukcję.

Urządzenie ZYPHO® może być montowane wyłącznie przez wykwalifikowanego hydraulika posiadającego odpowied-
nią wiedzę fachową, pozwalającą na zrozumienie niniejszej instrukcji.

Specyfikacja techniczna Jednostka Wartość

Zakres temperatur ºC 0 - 60

Maksymalne ciśnienie wody w sieci bar 6

Spadek ciśnienia przy wodzie w sieci na poziomie 12.5 l/min bar 0,50

Maksymalny przepływ prysznica l/min 30

Materiał wymiennika ciepła - Miedź

Materiał obudowy ZYPHO® - ABS

Masa netto kg 5

Lp. Opis Materiał Złącze Ilość

1 Kapturek zaworu Ø90 ABS - 1

2 Syfon kanalizacyjny ABS - 1

3 Pierścień gwintowany ABS - 1

4 Pierścień uszczelniający guma - 1

5 Klucz Polipropylen (PP) - 4

6 Regulowana nóżka stal / tworzywo sztuczne - 1

7 Złączka wejściowa 1/2” mosiądz M 1

8 Złączka wyjściowa 1/2” mosiądz M 1

9 Odpływ wody Ø40 PCV M 1



MOŻLIWE KONFIGURACJE

Wodę zimną z sieci podłącza się do wlotu ZYPHO®.

Wodę wstępnie podgrzaną wypływającą z ZYPHO® można podłączyć w jednej z trzech poniższych konfiguracji

a) Do mieszającego zaworu czerpalnego prysznica (woda zimna z sieci) i do wlotu domowego podgrzewacza wody. Ta  
    konfiguracja zapewnia maksymalny odzysk energii.

b) Tylko do mieszającego zaworu czerpalnego prysznica (woda zimna z sieci). Zalecamy tę konfigurację, jeśli urządzenie  
     grzewcze znajduje się w dalszej odległości lub jeśli podłączenie do niego sprawia trudność.

c) Tylko do wlotu podgrzewacza wody.

Konfiguracja A Konfiguracja B Konfiguracja C



SPOSÓB MONTAŻU I – montaż nad płytką / 
połączenie z brodzikiem prysznica

Usuń elementy (1), (2) i (3).1.

2.

3.

4.

6.

5.

Używając poziomicy i 4 regulowanych nóżek (6), wyreguluj wysokość 
urządzenia i ustaw je poziomo w położeniu ostatecznym. Wewnętrzny 
odpływ ZYPHO posiada już spadek 2%, co zapewnia prawidłowy przepływ 
ścieków z prysznica.

Umieść brodzik prysznicowy nad ZYPHO i wyrównaj go. Usuń 
brodzik, aby wykonac kolejne kroki.

Podłącz wlot urządzenia (7) do przyłącza zimnej wody, a wyjście podgrzanej 
wody (8) z urządzenia do zimnej części baterii mieszającej prysznica i/lub 
ogrzewacza wody użytkowej (w zależności od konfiguracji montażu). Użyj 
obu dostarczonych złączek męskich 1/2’’ i uszczelnij je zgodnie z dobrą 
praktyką hydrauliczną. Podłącz wylot wody odpływowej ZYPHO (9) do 
kanalizacji/kratki ściekowej podłogowej.

Umieść brodzik prysznicowy i elementy (1), (2), (3) i (4).

Zalecamy przeprowadzenie testu szczelności na obwodzie wody sieciowej i na obwodzie wody odpływowej 
celem zapewnienia integralności złączy wlotowych i wylotowych



5.

6.

Upewnij się, że urządzenie zamontowane jest poziomo. Wewnętrzny odpływ 
ZYPHO posiada już spadek 2%, co zapewnia prawidłowy przepływ ścieków 
z prysznica.

Podłącz wlot urządzenia (7) do przyłącza zimnej wody, a wyjście podgrzanej 
wody (8) z urządzenia do zimnej części baterii mieszającej prysznica i/lub 
ogrzewacza wody użytkowej (w zależności od konfiguracji montażu). Użyj 
obu dostarczonych złączek męskich 1/2’’ i uszczelnij je zgodnie z dobrą prakty-
ką hydrauliczną. Podłącz wylot wody odpływowej ZYPHO (9) do kanalizacji.

SPOSÓB MONTAŻU II – montaż pod płytką / 
pod brodzikiem lub wanną w pożądanej odległości

Usuń elementy (1), (2), (3) i (4).

Za pomocą śrubek przymocuj ZYPHO do płyty

1.

4.

2.

3.

Zamontuj kolanko 90° Ø40 mm. Upewnij się, że kolanko 
wychodzi poza gumę.

Jeśli to konieczne, użyj pionowej rury PCV o odpowiedniej długości.



7. Zalecamy przeprowadzenie testu szczelności na obwodzie wody sieciowej i na obwodzie wody odpływowej celem 
zapewnienia integralności złączy wlotowych i wylotowych.

7. Zamontuj brodzik prysznicowy i zawór prysznicowy.



KONSERWACJA

GWARANCJA 10 LAT

ZYPHO został zaprojektowany w taki sposób, aby zminimalizować prace konserwacyjne inne niż typowe czyszczenie za 
pomocą syfonów i filtrów, które zatrzymują niemal wszystkie włosy i bród, zapobiegając zatkaniu.

Aby nie utZracić wydajności w dłuższej perspektywie, zalecamy okresowo rozpuszczać pozostałości mydła znajdujące 
się w rurze miedzianej za pomocą typowego środka do czyszczenia odpływów i/lub czyścić urządzenie szczotką do 
czyszczenia rur i gorącą wodą

W okresie gwarancji Producent bądź autoryzowana firma serwisująca dokona wymiany lub naprawy Produktu 
posiadającego wadę projektową, materiałową lub wykonawczą, o ile Produkt zostanie zwrócony, ze wstęp-
nym pokryciem kosztów pakowania i transportu, do Producenta za jego uprzednia zgodą (chyba, że prawo 
stanowi inaczej).

Nie będą objęte niniejszą ograniczoną gwarancją wady spowodowane przez:
•	 Ciśnienie wody w instalacji powyżej limitów określonych przepisami.
•	 Stosowanie systemu bez filtra.
•	 Nieprawidłowe czyszczenie filtra.
•	 Nieprawidłowy montaż ZYPHO.
•	 Niewłaściwe korzystanie z ZYPHO bądź normalne zużycie jego podzespołów.
•	 Nieuprawnione naprawy i modyfikacje.
•	 Uszkodzenia spowodowane wypadkami, także podczas transportu, zaniedbaniami i wszelkimi innymi 

przyczynami innymi niż normalne korzystanie.

Ograniczona gwarancja obowiązuje w każdym kraju, w którym ZYPHO jest dystrybuowany i reprezentowany. 
Kontakt w sprawie dodatkowych usług gwarancyjnych oraz usług u klienta można uzyskać u przedstawiciela 
lub agenta ZYPHO w krajach dystrybucji.



Dystrybutor:
WIPER Sp. z o.o.

ul. Wyzwolenia 27
43-190 Mikołów

+48 (32) 738 5000
poczta@wiper.pl

www.wiper.pl


