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SANICOMPACT® Star/ SANICERAMIC 3®

Société Française d’Assainissement
C45

220-240 V - 50 Hz - 500 W - IP44 - 
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 1 AVERTISMENTE 

SANICOMPACT®Star/SANICERAMIC 3®

este un WC suspendat echipat cu un dispozitiv
de tocare-pompare integrat în vasul de ceramică,
fiind destinat evacuării de materii fecale, hârtie
igienică şi ape uzate igienico-sanitare. 
SANICOMPACT®Star/SANICERAMIC 3®

se poate instala doar cu ajutorul suportului
metalic special, care este livrat împreună cu
aparatul. Acest aparat este destinat pentru uz
casnic. Aparatul are un randament ridicat,
este sigur şi fiabil, cu condiţia ca toate
instrucţiunile de instalare şi întreţinere
specificate în prezentul manual să fie
respectate cu stricteţe.
Se vor respecta în special instrucţiunile 
marcate cu:

Nerespectarea instrucţiunilor marcate 
cu acest avertisment poate pune în 
pericol siguranţa persoanelor.
Risc de electrocutare. Avertisment ce 
marchează prezenţa unui risc de tip 
electric.

”ATENŢIE” Nerespectarea instrucţiunilor 
           marcate cu acest avertisment poate 
           afecta buna funcţionare a aparatului.
Pentru orice informaţii suplimentare, vă 
rugăm să contactaţi serviciul asistenţă clienţi.

PRINCIPIUL DE FUNCŢIONARE
SANICOMPACT®Star/SANICERAMIC 3®

este comandat cu ajutorul unui programator
electronic. Aparatul poate avea două funcţii: 
• De tocare-pompare, în cazul funcţionării ca
   şi WC:

  

2 LISTA DE PIESE FURNIZATE 

3 DIMENSIUNI 

4 DOMENIUL DE UTILIZARE  
ŞI DATE TEHNICE 
 

ATENŢIE: Singurele aplicaţii recomandate  
sunt cele din acest manual de utilizare.  

5 CURBA DE RANDAMENT 

6 LUNGIMEA CONDUCTEI DE EVACUARE  
PE VERTICALĂ ŞI ORIZONTALĂ 

7 PRE-INSTALARE 
Această operaţiune are scopul de a determina  
o bună poziţionare a vasului de WC (înălţimea  
la care se fixează suportul metalic), de a asigura  
conectarea electrică şi alimentarea cu apă şi de  
a prevedea racordurile (evacuarea, intrarea  
de la chiuvetă). 

ATENŢIE: înainte de a începe instalarea 
WC-ului SANICOMPACT®Star/

SANICERAMIC 3®, trebuie să vă asiguraţi 
că zidul pe care se va fixa WC-ul este sufucient
de robust pentru a susţine aparatul (greutatea
maximă pe şurub este de circa 120 kg).

FIXAREA WC-ULUI 

1 - Separaţi vasul de WC şi piesa calapod   
     de suportul metalic (acest ansamblu este  
     provizoriu, necesar doar pe timpul  
     transportului).  
2 - Asamblaţi tija filetată      cu rondela      şi cu  
     piuliţa       în orificiile prevăzute în suportul  
     metalic, fără însă să strângeţi, ca în  
     desenul 7a.  
3 - Ajustaţi lungimea tijei filetate rămasă în  
     exterior la L = 50 mm + x (x = grosimea  
     zidului; de ex: perete fals + faianţă). Vezi  
     desenul 7a.  
4 - Ajustaţi distanţa dintre cele 2 tije filetate cu  
     distanţa dintre găurile prevăzute în vasul  
     ceramic.  
5 - Strângeţi cele 2 piuliţe     , pentru a bloca  
      tijele filetate în suportul metalic.  
6 - Introduceţi cele 2 tuburi de plastic      , pe  
      cele 2 tije filetate. 
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• Doar de pompare, pentru evacuarea apelor 
   uzate de la o chiuvetă: în acest caz motorul 
   porneşte automat. Durata de funcţionare 
   depinde de volumul de apă care trebuie 
   pompat.

Se utilizează la:        Evacuarea unui WC  
                                   Evacuarea apelor uzate  
                                   de la o chiuvetă  
Tipul:  C45  
Înălţimea maximă de pompare  
verticală:  3 m  
Tensiune electrică:  220-240 V  
Frecvenţă:  50 Hz  
Puterea nominală:  500 W  
Consum maxim de curent electric:  2,5 A  
Temperatura medie de funcţionare:  35°C  
Clasă de izolaţie:  I  
Grad de protecţie:  IP44  
Greutate netă  
(inclusiv suportul metalic):  28 kg 

7a 

REGLAREA ÎNĂLŢIMII SUPORTULUI METALIC 

1 - Apropiaţi ansamblul suportul metalic + vasul  
      WC de perete  
2 - Reglaţi înălţimea WC-ului faţă de sol,  
      ajustând lungimea tijelor filetate ale  
      picioarelor (figura 7b2).  
3 - Separaţi WC-ul de suportul său metalic.  
4 - Controlaţi orizontalitatea suportului metalic.  
5 - Blocaţi apoi picioarele cu ajutorul piuliţelor  
          , direct pe tijele filetate (figura 7b5). 

7b 

FIXAREA SUPORTULUI METALIC PE PERETE 

1 - Apropiaţi suportul metalic de perete  
2 - Verificaţi faptul că suportul metalic apasă  
     perfect pe suprafaţa peretelui.  
3 - Marcaţi pe perete punctele prevăzute pentru  
     fixarea suportului metalic (4 găuri în partea  
     de sus a suportului şi 2 găuri în partea de  
     jos a acestuia).  
4 - ATENŢIE: Dacă peretele nu este perfect  
     vertical, utilizaţi cele 6 găuri prevăzute în  
     suportul metalic, compensând distanţa  
     dintre perete şi suport cu ajutorul unor  
     rondele plate (nu sunt furnizate) (figura 7c4).  
5 - Alegeţi diblurile de fixare a suportului  
      metalic pe perete în funcţie de materialul  
      din care este realizat peretele (vă  
      recomandăm să utilizaţi dibluri de 8x120 mm  
      minim – nu sunt furnizate).  
6 - Găuriţi peretele cu ajutorul unui burghiu (nu  
      este furnizat) corespunzător tipului de diblu  
      ales.  
7 - Fixaţi suportul metalic de perete utilizând  
      4 găuri sau 6, în funcţie de perete.  
8 - ATENŢIE: Distanţa dintre perete şi partea  
     frontală a suportului metalic trebuie să fie  
     de maxim 100 mm. 
Foarte important, stratul de perete (faianţa)  
care va acoperi suportul metalic trebuie să  
fie fixat de acest suport metalic. 

7c 

RACORDUL LA CONDUCTA  
DE ALIMENTARE CU APĂ 

1 - Alimentarea cu apă a aparatului 
     SANICOMPACT®Star/SANICERAMIC 3®

     trebuie realizată cu ajutorul unei ţevi de cupru
     Ø 14/16 mm echipată cu racord „tată” de
     20/27 mm (nu este furnizat). 
2 - Alimentarea cu apă trebuie să treacă prin 
     partea superioară a suportului metalic. 
3 - ATENŢIE: este necesar să se instaleze un 
     robinet de oprire ¼ tură, care va rămâne 
     accesibil când WC-ul va fi instalat. 
4 - ATENŢIE: ţeava de cupru trebuie fixată cu

coliere, pentru a evita orice deplasare pe 
timpul instalării aparatului. 
5 - ATENŢIE: pentru o clătire optimă a vasului 
     de WC, presiunea apei din reţea trebuie să 
     fie de minimum 1,7 bari.

7d 

RACORDUL LA CONDUCTA DE EVACUARE 

1 - Evacuarea apelor uzate trebuie realizată cu 
     ajutorul unui tub ABS sau PVC cu Ø 32 mm. 
2 - Acest tub trebuie să treacă prin partea 
     superioară a suportului metalic. 
3 - ATENŢIE: extremitatea tubului Ø 32 mm 
     trebuie fixată cu ajutorul unor coliere. 
4 - Pentru a evita sifonarea (dacă tubul de 
     evacuare coboară la un nivel mult mai jos 
     decât WC-ul SANICOMPACT®Star/

     SANICERAMIC 3®), montaţi o supapă de 
     aerisire (tip Nicoll sau similar), în punctul cel
     mai înalt al traseului de evacuare, sau măriţi
     diametrul tubului.

7e 

RACORDUL LA CHIUVETĂ 

1 - Racordaţi evacuarea chiuvetei la 
     SANICOMPACT®Star/SANICERAMIC 3®

     folosind un tub ABS sau PVC cu Ø 32 mm
     sau Ø 40 mm. 
2 - Treceţi extremitatea tubului printr-una din 
     găurile suportului metalic, situată în dreapta 
     sus sau în stânga sus, în funcţie de partea 
     în care este amplasată chiuveta faţă de WC. 
3 - ATENŢIE: extremitatea acestui tub trebuie 
     să fie de Ø 40 mm şi trebuie fixată cu 
     ajutorul unor coliere.

7f 

CONECTAREA ELECTRICĂ 

Instalaţia electrică trebuie realizată de către  
personal calificat. Instalaţia electrică a aparatului,  
în sala de baie, trebuie efectuată conform  
normelor în vigoare din ţara respectivă  
(NF C 15-100 în Franţa).  
Alimentarea electrică a instalaţiei cablate în  
prealabil de instalator trebuie să fie clasa 1,  
utilizând fir de 3x0.75 mm².  
1 - Conectaţi alimentarea electrică la un racord  
     cu 3 contacte (nu e furnizat) într-o casetă  
     IP55 (tip Sarel 01650 sau similar) instalată  
     în prealabil, respectând următoarele culori:  
        Maro  =  faza  
 Albastru  =  neutru  
 Verde / Galben  =  împământare  
2 - Această conectare electrică (priză) trebuie  
     să fie destinată exclusiv alimentării  
     aparatului şi trebuie protejată de un  
     disjunctor de înaltă sensibilitate calibrat  
     la 30 mA şi protejat cu o siguranţă de 16 A.  
3 - ATENŢIE: Această casetă electrică trebuie  
     să rămână accesibilă după montarea  
     vasului de WC 
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MONTAREA ŞI DECUPAJUL  
PERETELUI DE MASCĂ 

1 - Apropiaţi peretele de mască de suportul  
     metalic deja fixat pe peretele de susţinere  
2 - Marcaţi locul prin care vor trece tijele  
     filetate prin peretele de mască.  
3 - Realizaţi apoi 2 găuri (Ø 25 mm) pe  
     locurile marcate, astfel încât peretele de  
     mască să se suprapună perfect cu  
     suportul metalic.  
4 - Apropiaţi piesa calapod      peste peretele  
     de mască, poziţionând cele 2 găuri în  
     dreptul celor 2 tije filetate.  
5 - Trasaţi conturul interior al piesei  
     calapod     , pe peretele de mască.  
6 - Îndepărtaţi calapodul      şi decupaţi  
     peretele de mască în funcţie de marcajul  
     trasat.  
7 - Finalizaţi instalarea completă a peretelui  
     de mască (montaţi faianţa, dacă este cazul)  
8 - Notă: dacă doriţi să montaţi faianţă pe  
     peretele de mască, trebuie să decupaţi  
     faianţa în acelaşi mod cu peretele de  
     mască. 

9 RACORDĂRI 

10 MONTAJUL VASULUI DE WC 
Odată efectuate racordările, 
1 - Inseraţi tuburile      pe tijele filetate  
2 - Amplasaţi vasul de WC pe tijele filetate, fără  
     să înşurubaţi piuliţele. 

8 

 ATENŢIE: înainte de a efectua diferite  
racordări, verificaţi următoarele:  
1 - Controlaţi dacă tijele filetate sunt  
     înşurubate corect în suportul metalic şi  
     au lungimea corectă. Altfel, ornamentele  
     de plastic      pot cădea de pe capacul  
     tijelor filetate.  
2 - Apropiaţi calapodul      şi fixaţi-l pe tijele  
     filetate. 
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RACORDUL LA CHIUVETĂ

Dacă doriţi să racordaţi o chiuvetă la 
SANICOMPACT® Star/SANICERAMIC 3®, 
1 - Decupaţi dopul de pe SANICOMPACT® 
     Star/SANICERAMIC 3®cu un cutter, 
     ca în figura 9a. Debavuraţi bine. 
2 - Fixaţi tubul flexibil      cu un colier       şi apoi 
     strângeţi cu un cleşte. 
3 - Trageţi celălalt capăt al tubului flexibil       şi 
     racordaţi-l cu ajutorul colierului      , la tubul 
     Ø 40 mm de la evacuarea chiuvetei – tub ce 
     a fost montat în prealabil.

9a 

RACORDUL LA CONDUCTA DE EVACUARE

1 - Introduceţi tubul      în tubul de evacuare al 
     aparatului. 
2 - Racordaţi clapeta antiretur      la tubul de 
     evacuare, cu ajutorul unui colier      . 
3 - ATENŢIE: Clapeta trebuie să fie instalată 
     obligatoriu vertical (săgeata să fie orientată 
     către sus). 
4 - Conectaţi tubul de evacuare la clapeta 
     antiretur, prin tragere, şi fixaţi folosind 
     colierul      .

9b

9c.  RACORDUL LA CONDUCTA DE ALIMENTARE  
       CU APĂ 

Conectaţi extremitatea tubului de alimentare  
cu apă, la racordul de intrare efectuat în  
prealabil. 

11 NORME 

12 PUNEREA ÎN FUCŢIUNE ȘI 
PROGRAMAREA

PUNEREA ÎN FUCŢIUNE
1 - Conectaţi aparatul la alimentarea electrică.
     așteptaţi 20 de secunde pentru a se realiza 
     iniţializarea aparatului. Pentru a obţine o 
     bună clătire, deschideţi robinetul de admisie
     a apei până în punctul maxim. Porniţi ciclul
     normal apâsănd pe partea gri ïnchis a 
     butonului integrat în WC. Aruncaţi câteva 
     foi de hârtie iginică în WC, apoi efectuaţi, 
     din nou, un alt ciclu.
2 - Lăsaţi să curgă robinetul chiuvetei. Aparatul 
     se pune în funcţiune automat. 
3 - Apăsaţi încă o dată butonul de pe vasul de 
     WC şi verificaţi perfecta etanşeitate a tuturor 
     racordurilor. 
4 - ATENŢIE: robinetul de la chiuvetă trebuie să 
     se închidă perfect etanş. O scurgere, cât de 
     mică, poate provoca pornirea repetată a 
     aparatului SANICOMPACT® Star/
     SANICERAMIC 3®, în mod inutil.

14 UTILIZARE

1 - Aparatul SANICOMPACT® Star/
     SANICERAMIC 3® se utilizează ca un WC 
     clasic şi nu necesită o întreţinere specială. 
2 - ATENŢIE: Nu se acordă garanţie decât în 
     cazul utilizării aparatului pentru evacuarea 
     hârtiei igienice, materiilor fecale şi apelor 
     uzate igienico-sanitare. În cazul unor 
     deteriorări ale aparatului provocate de: 
     tocarea unor corpuri străine precum vată, 
     tampoane, şerveţele igienice, şerveţele 
     parfumate, produse alimentare, 
     prezervative, păr, cârpe, obiectele din 
     lemn, plastic sau metal (ex: agrafe de păr), 
     materiale de construcţie; sau de pomparea 
     unor lichide precum solvenţi sau uleiuri, 
     acestea nu intră în cadrul garanţiei 
     acordate. 
3 - ATENŢIE: În cazul unei întreruperi mai lungi 
     de curent sau a unei absenţe prelungite de 
     acasă, închideţi alimentarea cu apă.
2 - Acest aparat nu trebuie utilizat de 
     persoanele (inclusiv copiii) cu deficienţe 
     fizice, senzoriale sau psihice sau de 
     persoanele care nu au experienţa şi/sau 
     cunoştinţele necesare pentru folosirea 
     acestuia, cu excepţia cazului în care sunt 
     supravegheate sau au primit instrucţiuni 
     privind utilizarea aparatului de la o 
     persoană care răspunde de siguranţa lor. 
     Supravegheaţi copiii pentru ca aceştia să 
     nu se joace cu aparatul.

15 CURĂŢARE / DETARTRAJ

• Pentru a detartra şi curăţa WC-ul echipat cu 
   dispozitivul de tocare-pompare, utilizaţi în 
   mod regulat un detartrant corespunzător (de 
   exemplu detartrantul pentru sanipompe de la 
   SFA, care este conceput pentru a îndepărta 
   tartrul ţinând cont de piesele din interiorul 
   aparatului dvs.). 
• Pentru a evita acumularea de calcar în 
   interiorul aparatului de tocare, se recomandă 
   curăţarea regulată. Pentru aceasta, debranşaţi 
   aparatul de la sursa electrică de alimentare, 
   lăsaţi să curgă în WC o doză de detartrant, 
   lăsaţi câteva ore, apoi rebranşaţi aparatul la 
   sursa electrică de tensiune. Trageţi de câteva 
   ori apa la WC, pentru a clăti. 
Frecvenţa acestei operaţiuni de detartrare 
depinde de duritatea apei din regiunea în care 
locuiţi. Vă recomandăm să repetaţi această 
operaţie, de cel puţin două ori pe an.

 

16 SERVICE

În caz de pană sau funcţionare anormală, vă 
rugăm adresaţi-vă serviciului Asistenţă Clienţi. 
Orice intervenţie la partea electrică a aparatului 
se va efectua doar de către un tehnician 
autorizat. 
ATENŢIE: Înaintea oricăror intervenţii, 
debranşaţi aparatul de la priza de alimentare 
electrică.

17 GARANŢIE

Aparatul beneficiază de 2 ani garanţie începând 
cu data cumpărării, cu condiţia ca instalarea şi 
utilizarea aparatului să fie conforme cu 
instrucţiunile din acest manual.
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13 FINISAREA

1 - Repoziţionaţi vasul WC pe tijele filetate. 
2 - Plasaţi rondelele      , din PVC alb, pe fiecare 
      tijă filetată şi strângeţi apoi piuliţele      M10. 
      Apoi montaţi ornamentele      care ascund 
      piuliţele     . 
3 - Decupaţi calapodul      , acum pe post de 
      garnitură, care depăşeşte vasul WC la 
      exterior. 
4 - Realizaţi la final, un tur de silicon, între vasul 
      de WC şi peretele de mască.
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SANICOMPACT® Star/SANICERAMIC 3®



VŠEOBECNÉ INFORMACE 

Správná funkce a využití vysoké výkonnosti a
spolehlivosti přístroje vyžaduje přísné
dodržování instrukcí k instalaci a k údržbě,
obsažených v tomto návodu a především
pokynů označených:

" "  P okyn, jehož ner espekto v ání můž e  
způsobit ohr ož ení bezpečnosti osob . 

" "  P okyn upoz or ňující na nebezpečí 
ohr ož ení elektr ic kým pr oudem. 

" POZOR " P okyn, jehož ner espekto v ání můž e  
způsobit por uc hu funkce přístr oje. 

Pr o v ešk er é další inf or mace k ontaktujte náš 
zákaznic ký servis. 

PRINCIP FUNKCE 

Můž e praco v at v e 2 funkcíc h: 
• Rozmělnění/čerpání odpadu z WC. Spuštění 

se provádi lehkým stiskem jedné ze dvou 
šedých částí (světle sedá: úsporné splachování,  
tmavě šédá: béžné splachování) tlačítka 
integrovaného do mízy.

• Čerpání vody z umyvadla: spouštění je 
automatické. Doba funkce závisí na objemu
vody, kterou je třeba odčerpat.

1

SEZNAM DODÁVANÝCH DÍLŮ2

ROZMĚRY3

ROZSAH POUŽITÍ A TECHNICKÉ
ÚDAJE ZAŘÍZENÍ 
SANICOMPACT® Star

Použití Čerpání WC
Čerpání umyvadla

Typ C45
Vertikální odpad max. 3 m
Napětí 220-240 V
Frekvence 50 Hz
Max. příkon 500 W
Max proud 2,5 A
Max. teplota odpadní vody 35°C
Elektrická klasifikace (třída) I

Elektrické krytí IP44
Hmotnost 
(včetně nosného rámu). 28 Kg

POZOR: jakékoliv jiné použití, než uvedené v
návodu, je zakázané.

4

KŘIVKA VÝKONU5

POMĚR VÝŠKA A VZDÁLENOST
ČERPÁNÍ

6

PŘÍPRAVA INSTALACE

Tato příprava má za cíl určit pozici mísy
(výška rámu), přívodů (voda, elektrický proud)
a připojení (odpadní tlakové potrubí, přívod
od umyvadla).

POZOR: před začátkem instalace

7

UPEVNĚNÍ MÍSY DO PODPĚRNÉHO
RÁMU

1 - Oddělte mísu a šablonu od nosného
rámu (toto provizorní spojení je určeno
pouze pro transport).

-  Umístěte sestavu závitové tyče / 
podložky / matky / do podlouhlých
otvorů rámu, aniž byste je utahovali.

-  Nastavte délku přesahu závitových tyčí
na L = 50 mm + x (x = síla předstěny :
např. sádrokarton + obklady).

4 - Nastavte vzdálenost závitových tyčí
podle vzdálenosti otvorů v míse.

5 - Utáhněte obě matky pro zajištění 
závitových tyčí v rámu.

6 - Umístěte 2 ochranné obaly na tyče
.

NASTAVENÍ VÝŠKY RÁMU

- Umístěte celek rámu + mísy k nosné zdi.

- Nastavte výšku mísy od země 
nastavením délky závitových tyčí 
nožiček .

3 - Sundejte mísu z rámu.

- Zkontrolujte horizontálnost rámu.

- Zajistěte poté nožičky matkami 
na závitových tyčích . 

UPEVNĚNÍ RÁMU NA NOSNOU ZEĎ
1 - Umístěte nosný rám k nosné zdi.
2 - Zkontrolujte, aby rám dobře přiléhal k

této zdi.

- Zakreslete předpokládané úchyty rámu
(4 otvory v horní části rámu a 2 otvory 
ve spodní).

- POZOR: Pokud není Vaše zeď zcela 
vertikální , kompenzujte odstup od zdi
pomocí podložek.

Kompenzace se provádí skládáním plochých
podložek (nejsou součástí dodávky) mezi rám
a nosnou zeď.
5 - Zvolte upevnění (rám/zeď) podle 

materiálu nosné zdi (používejte vruty
min. 8 x 120 mm – tyto díly nejsou
součástí dodávky).

- Vyvrtejte otvory do zdi pomocí 
vrtáku – není dodáván – vhodného pro
zvolené uchycení.

- Upevněte rám na zeď.

- POZOR:
Vzdálenost mezi nosnou zdí a vnitřní
stranou předstěny smí být maximálně
100 mm.

V každém případě musí předstěna plošně
přiléhat na nosný rám.

PŘÍVOD VODY PRO SPLACHOVÁNÍ
1 - Přívod vody musí být zhotoven z trubky

14/16 s ukončením (samečkem) 
20/27 – není dodáváno.

2 - Přívod vody musí vést horní částí rámu.
3 - POZOR: je nezbytné nainstalovat 

uzavíratelný ventil na 1/4 otáčky, který
zůstane přístupný po instalaci mísy.
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4 - POZOR: trubka musí být ukotvena, aby
se zamezilo jakémukoliv pohybu během
připojování přístroje.

5 - POZOR: Pro optimální spláchnutí je
třeba, aby tlak v ústí ventilu byl 
min.1,7 baru.

ODPADNÍ TLAKOVÉ POTRUBÍ
1 - Vedení odpadní vody musí být 

zhotoveno z trubky z PVC, nebo ABS o
Ø 32 mm.

2 - Protáhněte konec trubky horní částí
rámu.

3 - POZOR:Trubka Ø 32 mm musí být pevně
zakotvena.

4 - Aby se zabránilo sifónovému efektu,
nainstalujte v nejvyšším bodě odpadního
potrubí přivzdušňovací hlavici proti 
podtlaku, nebo zvyšte Ø horizontální
části potrubí.

PŘÍVOD VODY Z UMYVADLA
1 - Proveďte připojení umyvadla potrubím z

PVC či ABS o Ø 32 mm, nebo 40 mm.
2 - Protáhněte konec trubky jedním z

otvorů nahoře vpravo, nebo nahoře
vlevo, podle umístění umyvadla.

3 - POZOR: konec trubky musí mít 
Ø 40 mm a musí být ukotven.

7g ELEKTRICKÁ INSTALACE
Připojení na elektrický rozvod smí být 
provedeno až po ukončení vlastní instalace!
Elektrickou instalaci musí provést oprávněný
kvalifikovaný pracovník při respektování 
příslušných norem a předpisů. Přívod el. 
proudu realizován pouze pro SANICOMPACT®

  
Zařízení SANICOMPACT®Star/
SANICERAMIC 3®není určeno k umístění v 
zónách 1,2 definovaných prostorů v 
koupelnách a sprchách dle ČN 332000-7-701. 
To platí pro SANICOMPACT®Star/
SANICERAMIC 3® i pro umístění jeho 
připojení na el. rozvod. SANICOMPACT®Star/
SANICERAMIC 3®Ize instalovat v zóně 3 
koupelny dle ČN 332000-7-701 (min. 0,6 mm 
od okraje vany či sprchové vaničky) a všech 
jiných místnostech.    

SANICOMPACT®Star/SANICERAMIC 3®
smí být přpojen na el. obvod odpovídající 
platným českým normám a předpisům 
(ČN 332000-4-41 a normy související). 
Elektrický obvod zařízení SANICOMPACT®
Star/SANICERAMIC 3®musí být chráněn  
proudovým chráničem s jmenovitým 
vybavovacím proudem nepřesahujícím 30 mA
a samostatným jištěním 16 A.

Pro přívod elektrického proudu použijte 
přívody např. NYM nebo NYY 3x1,5 mm2 do,
na nosné zdi, umístěné krabice IP55 (není
součástí dodávky).
Dodržujte následující barevné značení:

Hnědá = fáze
Modrá = neutrální vodič
Zelená/žlutá = uzemnění

POZOR: elektrická krabice IP55 musí být
přístupná i po instalaci mísy.
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SANICOMPACT® Star/SANICERAMIC 3® je 
závěsná WC mísa vybavená rozmělňovačem a 
čerpadlem pro odvod  odpaní vody z WC a 
umyvadla
SANICOMPACT® Star/SANICERAMIC 3® 
smí být instalován pouze se speciálním
nosným rámem dodávaným s přístrojem.   
SANICOMPACT® Star/SANICERAMIC 3®
je určen výhradně k domácímu použití. 

SANICOMPACT® Star/SANICERAMIC 3® 
je ovládán elektronic kým prramátorem. 

SANICOMPACT® Star/SANICERAMIC 3®
se ujistěte, že nosná zeď je dostatečně
robustní. Její tažná nosnost musí být min.
120 kg v každém bodě upevnění nosného
rámu. 

Star/SANICERAMIC 3®.


