Návod na použití vyhřívacího kabelu pro napáječku SB 22

Obj. č: 4065

Technická data:
Ochranná třída:
Výkon:
Délka:

II. dvojitá izolace
45 + 21 W/24 W
2x3,45m

Upozornění
Přečtěte si následující informace.
Dodržujte uvedené bezpečnostní předpisy, doporučení návodu k instalaci, provozování a údržbě.
Pro budoucí použití uschovejte!
Před použitím vyhřívání napáječky SB 22 H RBH si přečtěte následující zásady
1.
2.
3.
4.
5.

Nepoužívejte jakkoliv poškozený kabel nebo termostat
Ochraňujte kabel i termostat před ostrými hranami olejem a horkem
Přívodní kabely musí být namontovány tak, aby je nemohla poškodit zvířata
Neopravujte ani neupravujte topné ani přívodní kabely, které jsou pod napětím
Při montáži použijte trafo 230/24 V s odpovídajícím krytím. Elektrická instalace musí být
vybavena proudovým chráničem 30mA.
6. Nemontujte termostat s kabely do blízkosti hořlavých a explozivních látek
7. Napáječku a kabely s termostatem skladujte na suchém místě a zabraňte přístupu zvířatům.
8. Vyhřívaný kabel s termostatem používejte pouze pro vyhřívání napáječek určených pro
napájení zvířat.
9. Při použití kabelu s vyhříváním i přívodního potrubí (typ RBH 66 W – uveden na štítku)
je nutné kabel (tu část, na které není štítek) namotat okolo přívodního potrubí v délce
minimálně 1 m, maximálně 2 m. Zbylých 40 cm
tohoto kabelu nevyhřívá (označeno na kabelu). Druhá část kabelu nad termostatem se štítkem
není vyhřívací a připevní se nad tepelnou izolaci pod mechanickou ochranu přívodního potrubí.
10. Při použití plastových rozvodů, obalte vyhřívanou trubku nejprve hliníkovou fólií, pak
obtočte kabel a opět zabalte do hliníkové fólie. Pak navlečte tepelnou izolaci a vrchní
mechanickou ochranu proti poškození zvířaty.
11. Zařízení udržujte čisté od prachu a dalších nečistot (pavučiny, zbytky píce a steliva)
12. Pro údržbu kabelu a termostatu – očištění od nečistot, používejte jemný vlhký hadřík.
Nepoužívejte benzín nebo jiná rozpouštědla, která poškozují plastické hmoty.
13. Chraňte před dětmi a nepovolanými osobami.
14. Kabely se nesmí zkracovat, křížit, nebo namotávat na sebe. Mohlo by dojít k přehřívání
kabelu a jeho zničení. Je povoleno pouze souběžné omotávání.

Montáž vyhřívacího kabelu
1. Vyhřívací část kabelu (ta strana bez štítku vycházející vedoucí z termostatu) se protáhne dírou
ve ventilu až do středu místa, kde je kabel zesílený černou smršťovací hadičkou. Tato část musí
procházet ventilem. (Obr. 1)
2. Vyhřívací kabel se po obou stranách ventilu ohne a povede se jeho drážkami. (Obr. 1)
3. Oba konce kabelu na obou stranách ventilu se protáhnou napáječkou a ventil se přišroubuje
k napáječce.
4. Konec kabelu (ta část se štítkem, která nevyhřívá) se později povede přímo ke zdroji napájení.
Druhá strana kabelu se od ventilu provleče drážkou na spodní straně napáječky. (Obr. 2)
5. Nyní se do napáječky umístí termostat s plastovým držákem a z horní strany napáječky se
připevní šroubem 5,5x19. (Obr. 2)
6. Tento konec kabelu vycházející z termostatu se nyní obtočí kolem přívodu a povede také ke
zdroji napájení. Posledních 40cm tohoto kabelu nevyhřívá.
Pozor: Doporučujeme vyhřívací kabel v drážce na spodní straně napáječky utěsnit silikonem, aby se
zamezilo pozdějšímu prověšení.
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