Návod na napáječku plastovou s trubkovým mosazným ventilem.

obj. č: 4048

Upozornění: Pro budoucí použití uschovejte!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dodržujte bezpečnostní pokyny! (nařízení, vyhlášky,atd..)
Napaječka je určena pouze k napájení hospodářských zvířat. Jiné použití napáječky je
zakázáno.
Veškerou manipulaci se zařízením (opravy, výměny, instalace atd.) smí provádět
pouze způsobilá osoba.
Zařízení uchovávejte mimo dosah dětí a neoprávněných osob.
Ventil je určen pro použití při tlaku vody 1-4 bary.
Při tlaku vyšším než 4 bary použijte před montáží redukční ventil.
Před montáží napáječky a ventilu vypláchněte potrubí tak, aby v něm nebyly nečistoty
(špony, písek atd.)
Přívodní potrubí dobře odvzdušněte.
Připojovací šroubení opatrně našroubujte k přívodnímu potrubí.
Pro těsnění závitů přívodu vody a zátky použijte vodoinstalační pásku (nepoužívejte
koudel).
Zátky musí být dobře dotažené.

Postup montáže:
Plastovou napaječku lze uchytit jak na stěnu, tak na trubku.
Při montáži napaječky na stěnu zvolte vhodné upevňovací šrouby podle materiálu (dřevo, beton atd.)
Při montáži na trubku připevněte napaječku výšce 70-80 cm pomocí kovových třmenů a dotáhněte
šrouby přiměřenou silou. Vodu je možné přivést jak ze spoda, tak ze shora. Doporučujeme však
přivést vodu horem, vodovodním potrubím o průměru R1“ s přípojením R½“. Pro připojení
vodovodního potrubí k napaječce používejte pouze mosazné matky.
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Technická data:
• Všechny díly ventilu jsou mosazné.
• Díry pro upevnění napaječky mají zesilující kovovou vložku.
• Max. objem je 3l
Parametry napaječky: Celková délka: 305 mm
Hloubka mísy: 110 mm
Šířka mísy: 262 mm

Likvidace:
Po uplynutí životnosti, nebo v okamžiku, kdy další opravy jsou neekonomické, likvidují se jeho
části po celkové demontáži s ohledem na dodržení předpisů pro ochranu životního prostředí.
Kovové části se roztřídí podle druhů kovů a nabídnou se k odprodeji organizaci zabývající se
sběrem druhotných surovin.
Části z umělých hmot a ostatních materiálů, které nepodléhají přirozenému rozkladu se
roztřídí a odevzdají organizaci zabývající se sběrem těchto materiálů.

Servis zajišťuje firma:
KAMÍR a Co spol. s r.o.
PACOV - sídlo firmy
Ferd. Pakosty 1148
395 01 Pacov
tel.: +420 565 442 959
fax.: +420 565 442 858
mobil: +420 602 150 271
e-mail: info@kamir.cz
web: www.kamir.cz
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