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6 - Instalace nádrže a uvedení do provozu

Instalace musí vyhovovat p íslušným platným p edpis m a m že ji provést pouze kvaliÞkovaná a odborn  zp sobilá 

osoba.

Elektrické topné t leso musí zapojovat pouze odborn  zp sobilá osoba s p ezkoušením z vyhlášky . 50/1978 Sb.

Závady zavin né nesprávnou instalací, používáním a obsluhou nebudou p edm tem záruky.

Po instalaci zásobníku do stávajícího topného systému a p ipojení doporu ujeme celý topný systém vy istit isticím 

p ípravkem pro topné systémy, nap íklad MR-501/R.

Proti korozi doporu ujeme použít do topného systému ochrannou nápl  jako nap . p ípravek MR-501/F

6.1 - P ipojení k topným zdroj m

Nádrž umíst te na zem co nejblíže topného zdroje. Nasa te izolaci viz Instalace izolace na nádrž. Topné okruhy p ipojte 

na vstupy a výstupy podle rozložení teploty v nádrži. V nejnižším míst  nádrže nainstalujte vypoušt cí ventil. V nejvyš-

ším míst  soustavy nainstalujte odvzduš ovací ventil. Všechny p ipojovací rozvody zaizolujte.

6.2 - P ipojení k solárnímu systému

Tuto nádrž lze s výhodou použít pro p ipojení k solárnímu systému. V tom p ípad  se p ívod oh átého média ze solár-

ního systému p ipojí k hornímu nátrubku topného hada G 1“ a spodní vývod se p ipojí k vratnému potrubí do solárního 

systému. Všechny p ipojovací rozvody mezi nádrží a solárním systémem pe liv  zaizolujte.

6.3 - Instalace topného t lesa

Akumula ní nádrž m že být osazena elektrickými topnými t lesy až do výkonu 12 kW. Jejich p ipojení k elektrické síti 

m že být realizováno p ímo (t lesa s vlastním termostatem), nebo p es regulátor celého otopného systému.

Všechna elektrická topná t lesa musí být jišt na havarijním termostatem.

Elektrické topné t leso musí zapojovat pouze odborn  zp sobilá osoba s p ezkoušením z vyhlášky . 50/1978 Sb.

6.4 - Uvedení do provozu

Tato nádrž je ur ena v p ípad  osazení horní p íruby topným hadem p íslušného výkonu pro p ípravu teplé vody pro 

domácnost pr tokovým zp sobem. Výjimkou je akumula ní nádrž PSW 200, která nemá horní p írubu a tím neumož u-

je instalaci vým níku pro pr tokový oh ev teplé vody. Proto tato akumula ní nádrž není ur ena pro p ípravu pitné teplé 

vody pro domácnost. 

Nádrž se napouští spole n  s topnou soustavou p i respektování platných norem a p edpis . Pro snížení koroze doporu-

ujeme použít p ípravky pro topné soustavy. Kvalita otopné vody závisí na kvalit  vody, kterou je systém p i uvedení po 

provozu napušt n, na kvalit  dopl ovací vody a etnosti jejího dopoušt ní. Má velký vliv na životnost otopných soustav. 

P i nevyhovující kvalit  otopné vody m že docházet k problém m, jako jsou koroze za ízení a tvorba inkrust , zejména 

na teplosm nných plochách.

Kvalita dopl ovací a otopné vody je p edepsána dle SN 07 7401/1992Sb.

Topné okruhy napl te p íslušnými kapalinami a celý systém odvzdušn te. Zkontrolujte t snost všech spoj  a tlak v sys-

tému. Nastavte parametry použité regulace otopného systému dle dokumentace a doporu ení od výrobce. Pravideln  

kontrolujte, zda všechny ovládací a nastavovací prvky fungují správn .
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7 - Instalace izolace na nádrž

Návod na montáž izolací

Popis produktu

Tepelná izolace z polyuretanové m kké p ny s kašírovanou PVC fólií a zipem.

Upozorn ní

Montáž izolace je podle velikosti nádrže nutno provád t ve dvou nebo t ech osobách. Montáž izolace z polyuretanové 

m kké p ny s PVC fólií a zipem se musí provád t p i teplot  nejmén  20 °C. V p ípad , že je nutno instalaci pro-

vád t p i nižší teplot , je nutno izolaci oh át p edem v jiném prostoru nejmén  na teplotu 20 °C. Montáž izolace, která 

má nižší teplotu, je nemožná a hrozí její mechanické poškození (zejména zipu) p i jeho zapínání.

Nepoužívejte pro montáž žádné nástroje jako klešt , upínací pásy apod. 

V blízkosti výrobku je zakázáno manipulovat s otev eným ohn m.

Postup montáže izolace z m kké p ny s PVC folií

1. Usa te nádrž dle p edpis  pro instalaci.

2. Ovi te pe liv  izolaci okolo t lesa nádrže. P i instalaci dbejte na to, aby izolace na t leso nádrže dokonale p ilnula. 

To se docílí uhlazováním a poklepáváním dlaní na izolaci od st edu rovnom rn  ob ma sm ry, až izolace p ilne 

k povrchu nádrže bez vzduchových bublin.

3. Otvory pro nátrubky použijte jako oporu pro montáž izolace.

4. Minimáln  jedna osoba p itla uje izolaci k zásobníku a zárove  konce izolace p itahuje k sob . Druhá osoba ze 

strany zavírá zip jezdcem, viz obrázky.

5. Nasa te horní izolaci a víko.

6. Nasu te krycí plastové rozety podle velikosti nátrubk , p íp. nasa te kryt(-y) p íruby s izolací.

7. Další montáž nádrže prove te dle p edpis  pro instalaci a podle platných technických norem a ustanovení.

 

Záruka na izolaci

Na izolaci je poskytována záru ní doba v délce 24 m síc . Tato záru ní doba po íná b žet následující den ode dne 

prodeje.

 Záruka zaniká v p ípad , že: 

 nebyl dodržen postup uvedený v montážním návodu,

 byl výrobek používán v rozporu s ú elem, k n muž je ur en.

 Záruka se nevztahuje na: 

 na opot ebení výrobku zp sobené jeho obvyklým používáním,

 poškození zp sobené ohn m, vodou, elekt inou nebo jinou živelnou událostí,

 vady zp sobené užíváním v rozporu s ú elem, k n muž je výrobek ur en, nesprávným 

 používáním výrobku a nedostate nou údržbou,

 vady vzniklé mechanickým poškozením výrobku,

 vady vzniklé neodborným zásahem do výrobku nebo neodbornou opravou výrobku.


