Montážní návod k izolacím pro PAST®

Popis produktu
Tepelná izolace z melaminové pěny s kašírovanou PVC fólií a hlubokotažným uzávěrem .

Popis montáže
1.

Nádrž usadit a vyrovnat pomocí srovnávacích šroubů do svislé polohy, pod každý šroub vložit
roznášecí podložky, které jsou součástí příslušenství nádrže.

2.

Izolaci nasunout výřezy na příruby /šroubení/ a rovnoměrně obložit kolem nádrže.

3.

Druhou polovinu izolace stejným způsobem nasunout na příruby /šroubení/ a zaklapnout plastové
lišty spojující obě poloviny izolace. Výřezy pro šroubení jsou
perforované ve spojovací plastové liště, je třeba je proříznout pilkou pro snadnější
vylomení.

4.

Vložit vrchní díl izolace a uzavřít válec vrchním krytem.

5.

Vyříznout perforované otvory pro teploměry, do otvorů osadit přiložené teploměry.
Na viditelné místo nalepit přiložené štítky výrobce.

ODKAZY
K montáži izolace jsou podle velikosti nádrže žádoucí 1 až 2 osoby. Montáž je lépe provádět při teplotě
cca 20 °C ( snažší manipulace při montáži ).
Nepoužívat žádné kleště, upínací pásy apod.
Za škody způsobené nedodržováním montážního návodu neneseme zodpovědnost.
Je zakázáno použití výrobku k jiným účelům, než pro jaký je určený.
Je zakázáno manipulovat s otevřeným ohněm v blízkosti výrobku.

ochranný obal

spodní díl izolace
vrchní díl izolace
jímka pro teplotní čidla
otvor pro šroub
pospojení

Připojovací šroubení krátké
propojovací
Cu 18/G 3/4” 1 sada
Připojovací šroubení
dlouhé
Cu 18/G 3/4” 1 sada
Teploměr 1 ks (3 ks)

Podložka pod stavěcí
šroub nohy 4 ks

propojovací šroubení

připojovací šroubení

nivelační šroub s
podložkou na podlaze
vyřízneme předřezané
otvory
pro teploměry, zasuneme
čidla pod izolaci a
zacvakneme teploměr do
otvoru

izolaci nasadíme
přeně na připojovací
potrubí
vycentrujeme obě
půlky a připneme druhý
díl
z druhé strany montáž
opakujeme

předřezaný otvor
dořízneme pilou a
vylomíme
místo pro montáž
elektrické topné vložky

kašírovaná PVC fólie
hlubokotažný uzávěr

izolace Basotect® Melamin 62 mm

izolace vlies 20 mm

Al fólie

detail průchodu kalebu
izolací

výrobní štítek

