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Všeobecné informace

Montážní sada je určena pro instalaci čerpadla Werter SPIN 370 do IBC

kontejneru. Čerpadlo je možné instalovat přímo do plnicího otvoru nádrže, nebo

do nového otvoru, který vznikne vyříznutím v horní části nádrže. Na výtlačné

hrdlo je možné instalovat automatický spínač čerpadla Werter HYDRON.

Součásti sady

▪ PE trubka  32 mm

▪ PE spojka s vnějším závitem G 5/4“

▪ PE spojka s vnějším závitem G 1“

▪ Ocelová konzole 25 x 25 cm s antikorozní úpravou

▪ Mosazné hrdlo s vnitřním závitem G 1“

▪ Těsnicí teflonová páska

Pokyny před instalací

▪ Montážní sada je dodávána v částečně demontovaném stavu.

▪ Čerpadlo je možné instalovat do plnicího otvoru nádrže do max. průměru

225 mm. Je-li průměr plnicího otvoru větší, vyřízněte nový otvor v horní

části nádrže. Nový otvor vyřízněte v kruhovém tvaru o průměru 20 cm co

nejblíže středu nádrže.

▪ Pokud instalujete automatický spínač, zajistěte, aby spínač i propojovací

kabely byly chráněny před povětrnostními vlivy (zakrytí). Spínač ani kabely

nesmí být vystaveny dešti ani vlhkosti!

▪ Zajistěte odpovídající filtraci vody před nátokem do nádrže. Čerpadlo nesmí

čerpat znečištěnou vodu obsahující písek nebo jiné pevné nečistoty. Pro

ochranu čerpadla můžete použít pomocný filtr přímo na sání čerpadla.

▪ Čerpadlo instalujte tak, aby byl zajištěn volný pohyb plovákového spínače

uvnitř nádrže.

▪ Chraňte elektrické kabely před povětrnostními vlivy a nadměrným

namáháním. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

▪ Nepoužívejte čerpadlo, pokud se v nádrži nacházejí osoby nebo zvířata!

▪ Čtěte pečlivě návod k použití čerpadla!

Pokyny k instalaci

1. Teflonovou páskou nebo jiným vhodným těsněním omotejte všechny

závitové spoje.

2. Zkompletujte celou sestavu v tomto pořadí: čerpadlo – trubka se spojkami –

ocelová konzole – mosazné hrdlo. Spoje pevně dotáhněte.

3. Spusťte čerpadlo otvorem do nádrže. Ujistěte se, že plovák se v nádrži

může volně pohybovat.

4. Upevněte ocelovou konzoli k horní stěně nádrže tak, aby celá sestava byla

zajištěna proti případnému pohybu.

5. Na mosazné hrdlo instalujte hadicovou přípojku, nebo automatický spínač.

6. Automatický spínač našroubujte na mosazné hrdlo. Natočte spínač tak, aby

výtlačné hrdlo spínače mířilo požadovaným směrem pro připojení hadice.

7. Propojte elektrické kabely spínače a čerpadla. Kabely zajistěte proti

povětrnostním vlivům a nadměrnému namáhání.

8. Zajistěte vhodné zakrytí spínače i kabelů tak, aby byly chráněny před

povětrnostními vlivy (zejm. před deštěm a vlhkostí).
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