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TECHNICKÉ SPECIFIKACE
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VSTUPNÍ VENTIL
s bočním přívodem vody

Obr. 1 - VSTUPNÍ VENTIL 

Při utahování matice 6 (viz obr. 1) 
nepřekračujte maximální 
přípustný točivý moment 3 Nm.

Po instalaci ventilu do nádrže 
není dovoleno dotýkat se 
pohyblivých částí výstupního 
ventilu a stěn nádrže.

Při připojení vodní hadice ke 
vstupnímu ventilu podržte ventil,
aby se neprotáčel.

NASTAVENÍ VENTILU

POZNÁMKA:
V důsledku přítomnosti různých nečistot 
ve vodě se může provoz ventilu v 
průběhu času zhoršovat kvůli usazování 
nečistot na jeho součástkách. V 
takovém případě je třeba jej promýt 
vodou.

MONTÁŽ VENTILU

MOŽNÉ ZÁVADY A ZPŮSOBY ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

Pro správnou funkci ventilu použijte 
kompenzační podložky 4 k zajištění 
horizontální polohy korpusu 3.

POZOR!

Rozsah pracovních tlaků, MPa .................................. 0,05 -1,0
Doba naplnění nádrže v objemu 6,0 l, max., min. ............ 2,5
Stabilita hladiny: změna hladiny vody při změně
tlak 0,1 MPa, max., mm ........................................................ 2,0
Nainstalovaný zdroj min., tis. cyklů ............................... 150,0
Připojovací velikost ....................................................... G1/2-B

DOPORUČENÍ VÝROBCE
Pro zvýšení spolehlivosti a životnosti výrobku se doporučuje
navíc nainstalovat filtr do vodovodní sítě.

podržte

Otevřete kohout přívodu vody ze systému 
zásobování studenou vodou.
Hladinu vody nastavte pod horní kraj přepadové 
trubice o 20 mm.
Za tímto účelem posuňte plovák 1 na tyčce 2 
směrem nahoru nebo dolů.
Minimální vzdálenost mezi hladinou vody a 
spodním okrajem otvoru nádrže je 45 mm.

Hladina vody

podložka

Název závady

Ventil se nezavírá

Ventil se neotevírá

Pomalé plnění nádrže

Pravděpodobná příčina

Ucpaný otvor na styku membrány a 
membránového pouzdra
Ucpaný otvor v krytu 13

Zanesení filtru 5

Způsob nápravy
Sejměte ventil, odstraňte kryt 13, 
vyjměte membránu 8 s membránovým 
pouzdrem 9 a propláchněte je
Odšroubujte přívodní hadici, vyjměte 
filtr 5 z korpusu 3 a propláchněte jej.
Sejměte ventil, odstraňte kryt 13 a 
očistěte otvor.

1. plovák, 
2. tyčka, 
3. korpus, 
4. podložka, 
5. filtr, 
6. matice, 
7. těsnění, 

8. membrána, 
9. membránové pouzdro, 
10. podložka
11. vložka, 
12. trubice, 
13. kryt

Kompenzační
podložka 
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