8.

9.

Nádrž je připravena k instalaci do systému ústředního vytápení (CAS, CAS-S,
CAS-B a CAS-BS) a okruhu užitkové vody (CAS-B a CAS-BS)
Plášť je dodáván ohnutý, takže může mít vzhledové nedokonalosti. Tyto
nedokonalosti zmizí do 48 hodin po montáži.
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TECHNICKÝ MANUÁL
pro instalaci tepelné izolace a
pláště akumulační nádrže

DŮLEŽITÉ!
1. Při nízkých teplotách materiál pláště mění své vlastnosti, proto
musí být montáž pláště provedena při pokojové teplotě. Doporučujeme
provádět montáž pláště při teplotě cca 20°C. Při jiných teplotách může být
montáž složitější.
2. Pokud je plášť uložen v chladné místnosti, je třeba jej uchovat při pokojové
teplotě po dobu 24 hodin, než je plášť připraven k montáži.

Centrometal d.o.o. nenese odpovědnost za nesprávnost údajů způsobenou tiskovými chybami nebo chybami v přepisu.
Centrometal d.o.o. si vyhrazuje právo na modifikaci svých produktů bez jakéhokoliv předchozího oznámení.
Obrázky nemusí odpovídat skutečným výrobkům.

Zastoupení pro Českou republiku – LIPOVICA trade s.r.o., Zeleného 67, CZ 616 00 Brno,
+420 604 709 236
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Montáž tepelné izolace a pláště akumulačních nádrží CAS, CAS-B, CAS-S
a CAS-BS
Postup pro montáž tepelné izolace akumulačních nádrží CAS, CAS-B, CAS-S a CAS-BS
je popsán v rozšíření tohoto manuálu. Na obrázku je popis nádrže CAS-S

1.

Umístěte akumulační nádrž na horizontální plochu a nainstalujte čidla teploty nádrže
(Obrázek 1.)
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Montáž tepelné izolace a pláště akumulačních nádrží CAS, CAS-B, CAS-S
a CAS-BS
4.

5.
6.

Následně nastavte houbu na přípojku (6/4"), poté houbu obalte okolo akumulační nádrže,
přimáčkněte ji rukou k nádrži a zapněte zip (ve směru shora dolů) (Obrázek 3.)

Shora, přes přípojky k nádrži, umístěte víko vyrobené z houby (Obrázek 4.)
Na vrch nádrže, přes přípojky a přes kraje houby, umístěte plastový kryt nádrže
a zašroubujte teploměry do k tomu určených trubek (Obrázek 4. a Obrázek 7.)
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2.

V případě dodatečné montáže čidel není nutné odstraňovat houbu, pouze nožem
vyřízněte otvory pro čidla teploty na požadovaných místech.

3.

Jakmile rozbalíte houbu s umělou kůží, zipem spojte její konce (ve směru shora dolů)
(Obrázek 2).
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Na přípojky umístěte rozety a na plastový kryt nalepte nálepky pro otvory přípojek
(Obrázek 6. a Obrázek 7.)
Obrázek 7.
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