
NÁVOD NA OBSLUHU

Systém - 3D vodováha slúži na rýchlu a presnú inštaláciu podomietkových vodo
vodných nástenok a podomietkových batérii (PB) do murovanej steny, v troch ro vinách  
„A” „B” „C” a osiach x, z, y.

1. vodorovná poloha rovina A v smere osi x kontrolujete libelou č. 1
2. zvislá poloha rovina B v smere osi z kontrolujete libelou č. 2
3. hĺbka rovina C v smere osi y nastavujete 2x závitové tyčky ø5 mm

Použitie 3D vodováhy:
• podomietkové vodovodné nástenky s rozostupom 100 mm, 150 mm (obr. č 1)
• samostatnú podomietkovú vodovodnú nástenku napr. hlavová sprcha (obr. č. 2)
• podomietkové vodovodné nástenky rovnobežne so sprchovacou vaničkou (obr. č. 3)
• podomietkové vodovodné nástenky pod umývadlom s rozstupom 80 mm, 100 mm, 150 mm
• podomietkové batérie (39 typov) (obr. č. 4)
  s plastovým krytom – Hansgrohe, Hansa, Grohe, Ideal Sandard, Kludi, Laufen, Ravak, Mofém
  bez plastového krytu – Herz, Jika, Roca, Rav, Raf
• montáž montážnej lišty – Ideal Sandard, Hansa Matrix (obr. č. 5)
• novostavba alebo rekonštrukcia

Vodovodné nástenky a podomietkovú batériu fixujete do montážneho otvoru sadrou. Presnosť inštalácie kontroluje po celú dobu tuhnutia 
sadry. Následná montáž nástennej vodovodnej batérie a vrchnej časti podomietkovej batérie je presná, rýchla a na profesionálnej úrovni.

Inštalácia podomietkových vodovodných nástenok z rozstupom 100 mm a 150 mm. (obr. č. 1) (video č. 1A)
3D vodováhu postavíte na rovnú podložku. Otočné ramená otočíteo 180°. Na otočných ramenách závitové tyčky nastavíte tak, 
aby ste sa dotkli podložky. Závitové tyčky sú v jednej rovines čelom vodováhy – montážna rovina. Ryska na otočných ramenách 
vyznačuje vzdialenosť 45mm od montážnej roviny. 3D vodováhu priložíte k inštalovaným podomietkovým vodovodným nástenkám. 
Vysunutím ½” závitu z tela vodováhy a pootočením hlavice pritiahnete k 3D vodováhe inštalovanú vodovodnú nástenku. 
Vodovodné nástenky osadíte do sadry. Na 3D vodováhe libelou č.1 kontrolujete vodovodné nástenky vo vodorovnej polohe 
a libelou č. 2 v zvislej polohe. Závitovými tyčkami dotýkajúcimi sa muriva (montážnej roviny) kontrolujete polohu vodovodných 
nástenok v požadovanej hĺbke. Podľa potreby vodovodné nástenky inštalujete hlbšie, zarovno steny alebo pred stenu (vývody 
sú rovnobežné so stenou). V prípade, že v mieste inštalácie je montážny otvor väčší ako dosah otočných ramien, naskrutkujete 
na závitové tyčky magnety, na ktoré priložíte dostatočne dlhý UD profil (sadrokartonový profil nie je súčasťou kufríka), ktorým 
montážny otvor premostíte.  (video č. 1B)

Pri inštalácii samostatnej podomietkovej vodovodnej nástenky napr. pre ventil, vývody na ručnú alebo hlavovú sprchu, ktorá 
má 30  40 cm dlhé rameno, je presná inštalácia veľmi dôležitá. Pri inštalácii samostatnej vodovodnej nástenky pracujete 
s 3D vodováhou obdobne ako v predchádzajúcej časti, libelou č. 2 nastavíte zvislú polohu a závitovými tyčkami na otočných 
ramenách nastavíte požadovanú hĺbku a uhol 90° na stenu. (obr. č. 2) (video č. 2A)

Inštalácia podomietkových vodovodných nástenok rovnobežne so sprchovacou vaničkou a nie stenou, ide o prípad keď roh 
v sprchovom kúte nie je v pravom uhle (90°), postupujte nasledovne. (obr. č. 3) (video č. 1D)
K 3D vodováhe (150) pripevníte inštalačnú platňu, v rovnakej vzdialenosti od rohu v akej budú inštalované vodovodné nástenky 
zasuniete za okraj vaničky (uholníka) 3D vodováhu s inštalačnou platňou, závitové tyčky na otočných ramenách vyskrutkujete 
tak, aby sa dotkli steny. Inštalačnú platňu zdemontujete a 3D vodováhu pritiahnete k inštalovaným vodovodným nástenkám. 
Vodovodné nástenky budú inštalované rovnobežne s hranou vaničky a nie stenou.

Podomietkové vodovodné nástenky pod umývadlom s rozstupom 80, 100, 150 mm.  (video č. 1B-1C)
INŠTALAČNÁ PLATŇA Č. 12 – umyvadlová
 12/80 inštalujete vodovodné nástenky s rozstupom 80 mm od seba, a odtok.
 12/100 inštalujete vodovodné nástenky s rozstupom 100 mm od seba, a odtok.
 12/150 inštalujete vodovodné nástenky s rozstupom 150 mm od seba, a odtok.
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Inštalácia podomietkovéj batérie (PB) pomocou 3D vodováhy. (obr. č. 4) (séria videí č. 3)
Požadovaná montážna hĺbka inštalácie je daná výrobcom, vyznačená symbolmi Min a Max.
Montážna hĺbka MH = (y+y1) + 45 mm (Tabuľka hĺbky MIN a MAX)
y požadovaná montážna hĺbka podomietkovej batérie daná výrobcom.
 Dokončený obklad musí byť uložený medzi vyznačenými symbolmi Min a Max
y1 predpokladaná hrúbka omietky, (ak stena ešte nie je omietnutá) a prípadná zvislá nerovnosti steny.  (meriate vo výške inštalácie)
45 mm vzdialenosť montážnej roviny od rysky na otočných ramenách.

K inštalovanej podomietkovej batérie fixujete príslušnú inštalačnú platňu, závitovými tyčkami alebo príslušenstvom. (Tabuľka príslušenstva)

3D vodováha s rozstupom 150 mm – od rysky na otočných ramenách, si na závitových tyčkách nastavíte požadovanú montážnu hĺbku 
(MH). Vodováhu priložíte k inštalovanej podomietkovej batérie, vysunutím ½” závitov z tela vodováhy a pootočením hlavíc pritiahnete 
vodováhu k zafixovanej inštalačnej platni. Na 3D vodováhe, libelou č.1 kontrolujete polohu podomietkovej batérie vo vodorovnej 
polohe, libelou č. 2 v zvislej polohe, závitovými tyčkami dotýkajúcimi sa muriva (roviny) kontrolujete nastavenú montážnu hĺbku.
Pre dosiahnutie požadovanej polohy podomietkovej batérie manipulujte s podomietkovou batériou a nie s 3D vodováhou, 
v niektorých prípadoch by mohlo dôjsť k poškodeniu inštalačných platní !!!
Až po kontrole a nastavení požadovanej polohy pristupujete k sadrovaniu a fixácii podomietkovej batérie. (video č. 3A)
V prípade, že v mieste inštalácie je montážny otvor väčší ako dosah otočných ramien, naskrutkujete na závitové tyčky magnety, 
na ktoré priložíte dostatočne dlhý UD profil (sadrokartonový profil nie je súčasťou kufríka), ktorým montážny otvor premostíte.
  (video č. 3B-3C)

Zvislé rysky na inštalačných platniach vyznačujú stred podomietkového telesa v zvislej polohe. Vodorovné rysky na inštalačných 
platniach vyznačujú stred podomietkového telesa vo vodorovnej polohe. Zvislé a vodorovné rysky kontrolujete laserom.

Po inštalácii podomietkovej batérie doporučujeme vyplniť „Montážny list podomietkovej batérie” pre prípad reklamácie.
– zo strany murára, hrubá primurovka, hrúbka omietka
– zo strany investora zmena hrúbky obkladu

Pri inštalácií podomietkových batérií pomocou 3D Vodováhy JE NUTNÉ ZAPÍSAŤ DO ZÁRUČNÉHO LISTU akýkoľvek zásah  
do telesa batérie. (napr. demontáž prepínača ...)

Montážna hĺbka pre Ideal Standard A 1503 NU a MATRIX – montážna lišta Obr.č. 5 (obr. č. 5)
(video č. 3D – Ideal Standard, Hansa)

Na podomietkovej batérii vyznačíte požadovanú montážnu hĺbku (h) *70mm, nezabudnite na hrúbku omietky (y1). Po fixácii 
inštalačnej platni s 3D vodováhou k montážnej lište, odmeriate si vzdialenosť medzi montážnou lištou a ryskou na otočnom 
ramene (H) *116 mm. *Ideal Standard MH = H – h * Príklad MH= 116 – 66 = 50 mm. MH = 5,0 cm.
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INŠTALAČNÁ PLATŇA Č. 1 inštalujete 8 typov podomietkových batérii (PB)
Grohe: Rapido E typ 35 501, Rapido T typ 35 500; Hansa: Hansavarox typ 4000; 
Hansgrohe: starý a nový typ; Ideal Standard: A 1000 NU, Kludi: FLEXX BOXX typ 88 011, 88 077

Grohe Rapido 35 501 E, na vrchný kryt PB priložíte inštalačnú platňu cez otvory označené písmenom (E). V otvoroch 
platne označené písmenami (GE) vyvŕtate otvory vrtákom ø 5,5 mm. Cez otvory vsuniete a do PB zaskrutkujete 
závitové tyčky ø 4 mm a inštalačnú platňu zafixujete fixačnými maticami k podomietkovej batérii.

Grohe Rapido 35 500 T, na vrchný kryt PB priložíte inštalačnú platňu cez otvory označené písmenom (T). V otvoroch 
inštalačnej platne označené písmenami (GT) vyvŕtate otvory vrtákom ø 5,5 mm. Cez otvory vsuniete a do PB 
zaskrutkujete závitové tyčky ø 5 mm a inštalačnú platňu zafixujete fixačnými maticami k podomietkovej batérii.
MH = (y+y1) + 45mm * Príklad (95y+20y1)+45 =160 MH=16cm

Hansgrohe - iBox universal
Odstránite vrchný kryt PB a inštalačnú platňu č. 1 príslušnými otvormi priložíte na fixačné (vodiace) body tela batérie. 
Do otvorov označených (Hg) vsuniete a do PB zaskrutkujete závitové tyčky ø 5 mm. Fixačnými maticami zafixujete 
inštalačnú platňu k podomietkovej batérii. Pre staršie typy PB slúži ako pomôcka vygravírovaný obdĺžnik.
MH = (y+y1) + 45mm * Príklad (30y+20y1)+45 =95 MH=9,5cm

Ideal Standard – Easy-Box A 1000 NU
Odstránite vrchný kryt PB a inštalačnú platňu č. 1, príslušnými otvormi priložíte na fixačné (vodiace) body tela batérie. 
Do otvorov označených IS vsuniete a do PB zaskrutkujete závitové tyčky ø 5 mm. Fixačnými maticami zafixujete 
inštalačnú platňu k podomietkovej batérii.
MH = (y+y1) + 45mm * Príklad (28y+15y1)+45 =88 MH=8,8cm

Kludi - Flexx Boxx (do roku 2016) + Flexx Boxx (od roku 2017)  foto na web stránke
Odstránite vrchný kryt PB a inštalačnú platňu č. 1, príslušnými otvormi priložíte na fixačné (vodiace) body 
podomietkovej batérie. Do otvoru označeného (K) vsuniete a do PB zaskrutkujete závitovú tyčku ø 6 mm. Fixačnou 
maticou fixujete inštalačnú platňu k podomietkovej batérii. Pre staršie typy PB slúži ako pomôcka vygravírovaný 
obdĺžnik.
MH = (y+y1) + 45mm * Príklad (85y+10y1)+45 =140 MH=14,0cm

Hansavarox (do roku 2015)

INŠTALAČNÁ PLATŇA Č. 2 – Kludi

Kludi - 88011 - Flexx Boxx (od roku 2017)  foto na web stránke
Odstránite vrchný kryt PB a inštalačnú platňu č. 2 príslušnými otvormi priložíte na fixačné (vodiace) body 
podomietkovej batérie. Do stredného otvoru vsuniete a do PB zaskrutkujete závitovú tyčku ø 6 mm. Fixačnou maticou 
fixujete inštalačnú platňu k podomietkovej batérii.

Kludi - dvojotvorová typ 38243  foto na web stránke
Uvoľnením matice demontujete kartušu a ½” zátku z výtoku batérie. Na miesto zátky nainštalujete ½” 25 + 30mm 
predĺženie, priložíte inštalačnú platňu na PB, do závitu z kartuše naskrutkujete veľkú Al maticu, ktorú mierne 
dotiahnete, predĺženiami pootočíte tak, aby sa dotýkali inštalačnej platne, do predĺženia nainštalujete ½” zátku M4, 
skontrolujete správnosť polohy inštalačnej platne voči PB a zátku s veľkou Al maticou pevne dotiahnete.

Kludi - dvojotvorová typ 38999 - bidetka  foto na web stránke
Do závitu M5 na inštalačnej platňi fixujete H plech, priložíte na PB. Obýmkou k H plechu fixujete teleso a ½” zátkou 
M4 fixujete ½” nástenku.

INŠTALAČNÁ PLATŇA Č. 3 – Grohe

Grohe - dvojotvorová batéria 33 769 ø 46 mm
Zdemontujete kartušu a ½” zátku z výtoku PB. Na miesto zátky nainštalujete ½” 30 mm predĺženie, do otvorov 
po skrutkách ktoré fixovali kartušu zaskrutkujete fixačné závitové tyčky, medzi ktoré vložíte malý ochranný krúžok. 
Priložíte inštalačnú platňu na PB a fixačnými maticami inštalačnú platňu mierne dotiahnete, predĺžením pootočíte 
tak, aby sa dotklo inštalačnej platne, do predĺženia nainštalujete zátku, skontrolujete správnosť polohy inštalačnej 
platne voči PB a zátku spolu s fixačnými maticami pevne dotiahnete.
MH = (y+y1) + 45mm * Príklad (10y+15y1)+45 =70 MH=7,0cm

Grohe - dvojotvorová batéria typ 32 635 ø 35 mm
Uvoľníte chromovanú maticu zdemontujete kartušu a ½” zátku z výtoku batérie. Na miesto zátky nainštalujete 
½” 20 mm predĺženie, priložíte inštalačnú platňu na telo batérie. Chromovanou maticou inštalačnú platňu mierne 
dotiahnete, do predĺženia nainštalujete zátku, skontrolujete správnosť polohy inštalačnej platne voči PB a maticu so 
zátkou pevne dotiahnete.
MH = (y+y1) + 45mm * Príklad (10y+15y1)+45 =70 MH=7,0cm

Grohe - trojotvorová typ 29 025 32 706
Zdemontujete predné kryty z ventilov, do ventilov zaskrutkujete fixačné závitové tyčky ø 4 mm, priložíte inštalačnú 
platňu na PB, skontrolujete správnosť polohy inštalačnej platne voči PB a fixačné matice pevne dotiahnete.
MH = (y+y1) + 45mm * Príklad (55y+20y1)+45 =120 MH=12,0cm

https://www.lader.sk/wp/realizacia/instalacne-platne/
https://www.lader.sk/wp/realizacia/instalacne-platne/
https://www.lader.sk/wp/realizacia/instalacne-platne/
https://www.lader.sk/wp/realizacia/instalacne-platne/


INŠTALAČNÁ PLATŇA Č. 4 – Hansgrohe

Hansgrohe - trojotvorová typ 10303180
Zdemontujete predné kryty z ventilov, do ventilov zaskrutkujete fixačné závitové tyčky ø 4 mm, priložíte inštalačnú 
platňu na PB, skontrolujete správnosť polohy inštalačnej platne k PB a fixačné matice pevne dotiahnete.
MH = (y+y1) + 45mm * Príklad (53y+20y1)+45 =1180 MH=11,8cm

Hansgrohe – dvojotvorová typ 13622180
Zdemontujete predné kryty ventilov, z tela batérie vyskrutkujete dve ½” zátky, na ich miesto zaskrutkujete Al 
zátky s otvorom ø 4 mm, do ktorých zaskrutkujete fixačné závitové tyčky ø 4 mm, priložíte inštalačnú platňu na PB, 
skontrolujete správnosť polohy inštalačnej platne k PB a fixačné matice pevne dotiahnete.
MH = (y+y1) + 45mm * Príklad (65y+15y1)+45 =125 MH=12,5cm

INŠTALAČNÁ PLATŇA Č. 5 – Grohe 23571

Grohe 23571  foto na web stránke
Z telesa batérie demontujete modré plastové kryty. Uvoľnite maticu a vyberte kartušu. Na ½” výtok priložte nerzový 
kružok 21x3, priložte inštalačnú platňu na PB a ½” zátkou M4 cez inštalačnú platňu a krúžok mierne fixujte. Na teleso 
kartuše priložte Al krúžok 44x2 a maticou pevne fixujte inštalačnú platňu spolu s ½” zátkou M4.

INŠTALAČNÁ PLATŇA Č. 6 – Ideal Standard – dvojotvorová typ A 5948 NU	 	 preložená	do	IP	č.	14

INŠTALAČNÁ PLATŇA Č.7 – Herz • 00367, 00368, 00080  foto na web stránke

00367-sólo teleso   Na teleso batérie priložíte inštalačnú platňu s  otvorom 00367, za pomoci dvoch osadených 
skrutiek M5 fixujete inštalačnú platňu k PB.
00367-s plastovým krytom   Na spodnú časť krytu 2 skrutkami fixujete „držiak herz“ do ktorého zaskrutkujete 2x 
závitové tyčky M5. Na plastový kryt priložíte inštalačnú platňu, maticami na závitových tyčkách fixujete inštalačnú platňu.

00368-sólo teleso   Z telesa batérie kľúčom č.22 zdemontujete prepínač, priložíte inštalačnú platňu s otvorom 00368, 
do otvoru po prepínači zaskrutkujete vsuvku /červená/ so závitom 21x1, ktorou zároveň fixujete inštalačnú platňu.
00368-s plastovým krytom   Do telesa batérie zaskrutkujete 2x závitové tyčky M5. Na plastový kryt priložíte 
inštalačnú platňu, maticami na závitových tyčkách fixujete inštalačnú platňu.

00080   Z telesa batérie zdemontujete mosadzný výtok, priložíte inštalačnú platňu. Do výtoku cez inštalačnú platňu 
naskrutkujete ½” AL zátku, ktorou fixujete inštalačnú platňu.

INŠTALAČNÁ PLATŇA Č. 8 – Novaservis Box – METALIA-čierny, TITANIA/NOBLESS-zelený

Inštalačnú platňu príslušnými vodiacimi plechmi priložíte na plastový kryt podomietkovej batérie. METALIA  cez 
otvory v platni fixujete inštalačnú platňu štyrmi vrutmi ø 4,5 mm. TITANIA, NOBLESS zaskrutkujete závitové tyčky ø 5 
mm fixačnými maticami fixujete inštalačnú platňu k podomietkovej batérii.
METALIA: MH = (y+y1) + 45mm * príklad (20y+y10y1) + 45= 75 MH=7,5cm

INŠTALAČNÁ PLATŇA Č. 9 – Novaservis • 36050R, 40050R

36050R
Z telesa batérie kľúčom zdemontujete prepínač, priložíte inštalačnú platňu, cez príslušný otvor v platni zaskrutkujete 
vsuvku, (so závitom M20x1hnedá) do otvoru po prepínači a fixujete inštalačnú platňu k PB.

40050R
Z telesa batérie kľúčom zdemontujete prepínač, priložíte inštalačnú platňu, cez príslušný otvor v platni zaskrutkujete 
vsuvku (W21,6x19”sivá), do otvoru po prepínači a fixujete inštalačnú platňu k PB.
MH = (y+y1) + 45mm * Príklad (-3y+20y1)+45 =68 MH=6,8cm

INŠTALAČNÁ PLATŇA Č. 10 – Novaservis – 56050R, 96050R

Platí pre obidve telesá.
Z telesa batérie kľúčom zdemontujete prepínač, do otvoru po prepínači zaskrutkujete vsuvku (W24,6x19” / 
/ ½” oranžová), priložíte inštalačnú platňu a zátkou fixujete inštalačnú platňu k PB.
MH = (y+y1) + 45mm * Príklad (31y+15y1)+45 =91 MH=9,1cm

56050, 96050, 36050, 40050 – H držiak skrutkou M5 fixujete k inštalačnej platni. Cez príslušný otvor vsuniete 
podomietkovú batériu k H držiaku a sťahovacou páskou fixujete.

https://www.lader.sk/wp/realizacia/instalacne-platne/
https://www.lader.sk/wp/realizacia/instalacne-platne/


INŠTALAČNÁ PLATŇA Č. 11 – Ravak R – box, R – box Multi

Inštalačnú platňu vodiacimi plechmi priložíte na plastový kryt podomietkovej batérie. Inštalačnú platňu dvoma 
závitovými tyčkami a maticami M5 fixujete k podomietkovej batérii.
MH = (y + y1) + 45mm* Príklad (30y + 10y1) + 45 = 85mm MH = 8,5cm

INŠTALAČNÁ PLATŇA Č. 12 – umyvadlová

Viď strana č.1 v tomto návode.

INŠTALAČNÁ PLATŇA Č. 13 – Hansgrohe

Slúži na presnú inštaláciu podomietkových batérií Hansgrohe I Box univerzal, 10303180, 13622180.

Hansgrohe iBox postup ako pri inštalačnej platni č.1. C – Hg stred telesa v horizonte.

Vaňová podomietková bateria 31741180 z krytu PB odstránite dve skrutky M5, priložíte inštalačnú platňu, cez otvory 
č.3 vsuniete a do telesa batérie zaskrutkujete dve závitové tyčky ø 5, Fixačnými maticami inštalačnú platňu fixujeme 
k PB. C  3 stred telesa v horizonte.
MH = (y+y1) + 45mm * Príklad 30(y)+20(y1)=50 MH=5cm.

Podomietkové teleso 13620180 z krytu PB odstránite dve skrutky M5, priložíte inštalačnú platňu, cez otvory č.1 
vsuniete a do telesa batérie zaskrutkujete dve závitové tyčky ø 5, Fixačnými maticami inštalačnú platňu fixujeme 
k PB. C  1 stred telesa v horizonte.
MH = (y+y1) + 45mm * Príklad 40(y)+20(y1)=60 MH=6cm.

INŠTALAČNÁ PLATŇA Č. 14 – Ideal Standard A 1000 NU, A 2363 NU, A 5948 NU, Montážna lišta A 1503 NU

Medzi 4 cm a 2 cm predĺženie vložíte vymedzovací krúžok ø21x3mm a pevne dotiahnete, 2x. Na ½” závity inštalačnej 
platni priložíte vymedzovací krúžok ø21x6mm a pevne naskrutkujete predĺženia 4 cm a 2cm, 2x. Inštalačnú platňu 
priložíte k montážnej lište, a skrutkami M4 (4ks) jemne fixujete. K predĺženiam pevne fixujete 3D vodováhu (150). 
Na montážnu lištu priložíte druhú vodováhu, s ktorou montážnu lištu nastavíte vo vodorovnej polohe spolu s 3D 
vodováhou, až potom skrutky M4 pevne fixujete. Takto pripravenú montážnu lištu fixujete sadrou do pripraveného 
montážneho otvoru. Pre väčšiu presnosť doporučujeme požívať magnety.  (video č. 3 Ideal Standard)
MH = H – h * Príklad MH= 116-68 = 49mm. MH = 4,9cm.

INŠTALAČNÁ PLATŇA Č. 15 – Grohe

Slúži na presnú inštaláciu podomietkových batérií Grohe Rapido E 35 501, T 35 500, SmartBox, 33 963, Hlavové 
podomietkové telesá 26484000, 26264001. SmartControl inštalujete so 150 mm telesom vodováhy.

Rapido E 35 501, T 35 500 postup ako pri inštalačnej platni č.1. (otvory T, E, CT, CE) C center, stred telesa batérie v horizonte.

33 963 – Z PB vyskrutkujete dve skrutky držiace plastový kryt. Na kryt priložíte inštalačnú platňu, ktorú závitovými 
tyčkami  (2x M5 x 120) a maticami fixujete spolu s plastovým krytom k PB (otvory 33, C33).
MH = (y+y1) + 45mm * Príklad (30y+15y1)+45 =90 MH=9,0cm

Hlavové teleso SmartControl 26264001 – Cez otvory SC zaskrutkujete do telesa závitové tyčky (2x M5 x120) 
a fixujete maticami. CSC stred telesa v horizonte.
MH = (y+y1) + 45mm * Príklad (33y+15y1)+45 =93 MH=9,3cm

Hlavové teleso Smart 26484000 – Inštalačnú platňu otočíte o 180° a priložíte na menší kruh, výčnelok musí zapadnúť do 
drážky. Cez otvory SB zaskrutkujete do telesa závitové tyčky (2x M6 x150) a fixujete maticami. CSB stred telesa v horizonte.
MH = (y+y1) + 45mm * Príklad (62y+15y1)+45 =122 MH=12,2cm

Rapido SmartBox 35600000 – Inštalačnú platňu otočíte o 180° a priložíte na väčší kruh, výčnelok musí zapadnúť do drážky. 
Cez otvory S Box zaskrutkujete do telesa závitové tyčky (2x M5 x150) a fixujete maticami. CS Box stred telesa v horizonte.
MH = (y+y1) + 45mm * Príklad (62y+15y1)+45 =122 MH=12,2cm

SmartControl 26449000 inštalujete s 3D vodováhou s rozstupom 150mm.

INŠTALAČNÁ PLATŇA Č.16 – RAV Slezák – 2 typy

1. xx86 – Z PB kľúčom č.15 zdemontujete prepínač, priložíte inštalačnú platňu, do otvoru po prepínači zaskrutkujete 
AL vsuvku (M22x1 modrá), ktorou fixujete inštalačnú platňu k PB.
MH = (y+y1) + 45mm * Príklad (9y+20y1)+45 =74 MH=7,4cm

2. SE 986 K – Na PB priložíte inštalačnú platňu, na kartušu a prepínač priložíte ozdobné krúžky a nimi fixujeme 
inštalačnú platňu k PB.
MH = (y+y1) + 45mm * Príklad (0y+20y1)+45 =65 MH=6,5cm



INŠTALAČNÁ PLATŇA Č.17 – Laufen Simibox

Z PB s imbusovým kľúčom č.8 vyskrutkujete dve zátky, na ich miesto zaskrutkujete ½” AL zátky so závitom M4. 
Inštalačnú platňu príslušnými otvormi priložíte na fixačné (vodiace) body telesa batérie. Cez inštalačnú platňu 
zaskrutkujete závitové tyčky M4 do závitov v zátkach. Fixačnými maticami M4 fixujete inštalačnú platňu k PB.
MH = (y+y1) + 45mm * Príklad (30y+20y1)+45 =95 MH=9,5cm

INŠTALAČNÁ PLATŇA Č.18 – RAF • PL94, PL83, CO83

PL 94 – Z PB kľúčom č.22 zdemontujete prepínač, priložíte inštalačnú platňu, do otvoru po prepínači zaskrutkujete  
AL vsuvku (M21x1 červená), ktorou fixujete inštalačnú platňu k PB.
MH = (y+y1) + 45mm * Príklad (0y+20y1)+45 =65 MH=6,5cm

PL83 – Na Ptb priložíte inštalačnú platňu s otvorom (PL83), za pomoci dvoch osadených skrutiek zo závitom M5 
fixujete inštalačnú platňu k Ptb cez závit M5 v telese batérie.
MH = (y+y1) + 45mm * Príklad (0y+20y1)+45 =65 MH=6,5cm

CO 83 – Na PB priložíte inštalačnú platňu s otvorom (CO83), za pomoci dvoch osadených skrutiek zo závitom M5 
fixujete inštalačnú platňu k PB cez závit M5 v telese batérie. Na zafixovanú inštalačnú platňu upevnime 3D vodováhu.
MH = (y+y1) + 45mm * Príklad (0y+20y1)+45 =65 MH=6,5cm

INŠTALAČNÁ PLATŇA Č.19 – RAF • T5083

T5083 – Z PB kľúčom č.14 zdemontujete kryt sitka a spätnej klapky, do otvoru po kryte zaskrutkujete AL redukciu 
(M24x1) ½” žltá priložíte inštalačnú platňu, do redukcie cez inštalačnú platňu zaskrutkujete ½” AL zátku, ktorou 
fixujete inštalačnú platňu k PB.
MH = (y+y1) + 45mm * Príklad (0y+15y1)+45 =60 MH=6,0cm

INŠTALAČNÁ PLATŇA Č.20 – RAF • CO 18 dvojotvorová

CO 18 – Z PB zdemontujete mosadzný výtok, priložíte inštalačnú platňu na PB. Do výtoku cez inštalačnú platňu 
naskrutkujete ½” AL zátku, a fixujete k PB.
MH = (y+y1) + 45mm * Príklad (0y+20y1)+45 =65 MH=6,5cm

INŠTALAČNÁ PLATŇA Č.21 – JIKA ROCO

1. CUBITO 3.20426 – Na telesá ventilov naskrutkujete tri veľké mosadzne matky, tak aby boli zarovno vrchnej hrany 
(strany) ventila. Inštalačnú platňu priložíte na PB a tromi skrutkami M4x10 pritiahnete inštalačnú platňu k ventilom, 
veľké mosadzne matky pootočíte tak, aby sme nimi zafixovali inštalačnú platňu k PB. Na zafixovanú inštalačnú platňu 
upevníme 3D vodováhu.
MH = (y+y1) + 45mm * Príklad (15+15y1)+45 =75 MH=7,5cm

2. TIGO 3.2118 – Z PB zdemontujete zátku z prepínača, do otvoru po prepínači v telese batérie naskrutkujete 
½” predĺženie (10) priložíte inštalačnú platňu, ktorú ½” AL zátkou fixujete k PB. Na zafixovanú inštalačnú platňu 
upevníme 3D vodováhu.
MH = (y+y1) + 45mm * Príklad (0y+20y1)+45 =65 MH=6,5cm

3. LYRA 3.21276 – Z PB kľúčom č.24 zdemontujete prepínač, do otvoru po prepínači zaskrutkujete AL redukovanú 
vsuvku (M20x1 / ½”zelena), priložíte inštalačnú platňu, ktorú ½” AL zátkou fixujete k PB. Na zafixovanú inštalačnú 
platňu upevníme 3D vodováhu.
MH = (y+y1) + 45mm * Príklad (0y+20y1)+45 =65 MH=6,5cm

4. MIO 3.2071 – Z PB kľúčom č.24 zdemontujete prepínač, priložíte inštalačnú platňu, do otvoru po prepínači 
zaskrutkujete vsuvku Al (M22x1 modrá) , ktorou fixujete inštalačnú platňu k PB. Na zafixovanú inštalačnú platňu 
upevníme 3D vodováhu.
MH = (y+y1) + 45mm * Príklad (0y+20y1)+45 =65 MH=6,5cm; Príklad 0(y)+20(y1)=20 MH=2,0cm

INŠTALAČNÁ PLATŇA Č. 22 – HANSABLUEBOX (od roku 2016), MATRIX – montážna lišta

Hansabluebox – Odstránite vrchný kryt PB a vyskrutkujete strednú skrutku M6 (imbus), inštalačnú platňu č. 22, 
príslušnými otvormi priložíte na fixačné (vodiace) body PB. Do otvorov v strede inštalačnej platne vsuniete a do PB 
zaskrutkujete závitovú tyčku ø 6 mm a maticou fixujete.
MH = (y+y1) + 45mm * Príklad (60y+15y1)+45 =120 MH=12,0cm

MATRIX – montážna lišta
Medzi 4 cm a 2 cm predĺženie vložíte vymedzovací krúžok ø21x3mm a pevne dotiahnete, 2x. Na ½” závity inštalačnej 
platni priložíte vymedzovací krúžok ø 21x6 mm a pevne naskrutkujete predĺženia 4 cm a 2 cm, 2x. Inštalačnú platňu 
priložíte k montážnej lište a skrutkami M5 (4ks) jemne fixujete. K predĺženiam pevne fixujete 3D vodováhu (150). 
Na montážnu lištu priložíte druhú vodováhu, s ktorou montážnu lištu nastavíte vo vodorovnej polohe spolu s 3D 
vodováhou, až potom skrutky M5 pevne fixujete. Takto pripravenú montážnu lištu fixujete sadrou do pripraveného 
montážneho otvoru. Pre väčšiu presnosť doporučujeme požívať magnety.  (video č. 3 Hansa)
MH = H – h * Príklad MH= 121-55 = 66mm. MH = 6,6cm.



INŠTALAČNÁ PLATŇA Č. 23 – Mofém, Teka

MULTI BOX – Odstránite vrchný kryt PB a vyskrutkujete strednú skrutku M6 (imbus), inštalačnú platňu príslušnými 
otvormi priložíte na fixačné (vodiace) body podomietkovej batérie. Do otvorov v strede inštalačnej platne vsuniete 
a do PB zaskrutkujete závitovú tyčku ø6 mm. Fixačnou maticou fixujete inštalačnú platňu k podomietkovej batérii.
MH = (y+y1) + 45mm * Príklad (33y+15y1)+45 = 93 MH=9,3cm

INŠTALAČNÁ PLATŇA Č. 24 – Hansgrohe RainSelect

RainSelect
Z telesa batérie odstránite vrchný plystyrenový kryt a podľa potreby vyskrutkujete dve zátky s kľúčom 17 a závitom 
M28x1,5. Do tvorov zaskrutkujete vsuvky M28x1,5 / M6, inštalačnú platňu s otvormi ø10mm priložíte na zátky 
a dvoma skrutkami M6 pevne fixujete inštalačnú platňu k vsuvkám. Zvislé rysky na inštalačných platniach vyznačujú 
stred podomietkového telesa v zvislej polohe voči stredu hlavovej nástenky.

Axor One  foto na web stránke
Z telesa batérie odstránite vrchný kryt. Do telesa batérie zaskrutkujete dve závitové týčky, priložíte inštalačnú platňu 
a dvoma skrutkami M6 pevne fixujete.

INŠTALAČNÁ PLATŇA Č. 25 – SCHELL

WC splachovač: WC COMPACT II 01 194 .., Pis. splachovač Urinal COMPACT II 01 193 ..
Z telesa batérie odstránite vrchný plystyrenový kryt, priložíte inštalačnú platňu a cez otvory označené č.1 na 
inštalačnej platni vsuniete a do PB zaskrutkujete závitové tyčky (2ks) ø5 mm. Fixačnými maticami fixujete inštalačnú 
platňu k podomietkovej batérii.

Masterbox malý: sprcha, umývadlo  01 827 .., 01 867 .., 01 904 .., 01 829 .., 01 828 .., 01 947 ..
Z telesa batérie odstránite vrchný plystyrenový kryt, priložíte inštalačnú platňu a cez otvory označené č.3 na 
inštalačnej platni vsuniete a do PB zaskrutkujete závitové tyčky (2ks) ø5 mm. Fixačnými maticami fixujete inštalačnú 
platňu k podomietkovej batérii.

Masterbox – Termostat: 01 800 .., 01 802 ..
Z telesa batérie odstránite vrchný plystyrenový kryt, priložíte inštalačnú platňu a cez otvory označené č.2 na 
inštalačnej platni vsuniete a do PB zaskrutkujete závitové tyčky (2ks) ø5 mm. Fixačnými maticami fixujete inštalačnú 
platňu k podomietkovej batérii.
MH = (y+y1) + 45mm * Príklad (37y+15y1)+45 =97 MH=9,7cm

INŠTALAČNÁ PLATŇA Č. 26 – RUBINETA

UNO-KUBO 1F, UNO–KUBO 2F  foto na web stránke
Z telesa batérie odstránite vrchný kryt, priložíte inštalačnú platňu tak, aby prinitované plechy zapadli do telesa 
batérie, cez otvory skrutkami (M5, 2ks) fixujete inštalačnú platňu k podomietkovej batérii.

INŠTALAČNÁ PLATŇA Č. 27 LOTOSAN

Batéria s prepínačom, batéria bez prepínača
Z podomietkového telesa vyskrutkujete skrutky M5, plastový kryt priložíte podľa vyznačeného symbolu na inštalačnú 
platňu, prinitované plechy zasuniete do plastového krytu batérie. Inštalačnú platňu priložíte späť na mosadzné teleso 
batérie a závitovými tyčkami M5 (2ks) fixujete inštalačnú platňu k podomietkovej batérii.

Dvojotvorová  foto na web stránke
Z podomietkového telesa vyskrutkujete ½“ predĺženie, podľa vyznačeného symbolu priložíte inštalačnú platňu, 
ktorú s ½“ zátkou s M4 fixujete k podomietkovemu telesu.

https://www.lader.sk/wp/realizacia/instalacne-platne/
https://www.lader.sk/wp/realizacia/instalacne-platne/
https://www.lader.sk/wp/realizacia/instalacne-platne/


Vysvetlivky:
 PB – podomietková batéria
 IP – inštalačná platňa
 * – len ako príklad (y1) vždy podľa skutočnosti

Upozornenie:
3D vodováha slúži ako meradlo. Pri nastavovaní požadovanej polohy podomietkovej batérie manipulujte s podomietkovou batériou 
a nie s 3D vodováhou, v niektorých prípadoch by mohlo dôjsť k poškodeniu podomietkovej batérie alebo inštalačnej platne. Pri práci 
s 3D vodováhou teplota inštalovaných vodovodných nástenok nesmie prekročiť teplotu 40° C. Nakoľko 3D vodováha je vyrobená 
s niekoľko pohybujúcich sa častí, a pri práci dochádza k znečistených sadrou, doporučujeme vykonávať pravidelnú servisnú prehliadku 
u výrobcu. 3D vodováha pre správnu a dlhodobú funkčnosť je balená v praktickom plastovom kufríku, ktorý chráni výrobok pred 
mechanickým poškodením. Udržujte v čistote!

Ladislav Erdélyi • mobil: +421 903 410 721 • e-mail: lader@lader.sk • web: www.lader.sk
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