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pro instalaci a zprovoznění dvouplášťových nádrží SCHÜTZ.

Přečtěte si prosím pozorně kompletní  

přiložený montážní a provozní návod.
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Uvolněte adaptér, demontujte pozdro s doku-
menty, vyjměte je a po vyplnění údajů je odevz-
dejte majiteli zařízení.

Trubici zamezující pěnění společně s pružnou 
objímkou sejměte ze šroubovacího uzávěru/víčka.

Dotáhněte všechna šroubení plnicího potrubí 
pomocí  montážního klíče s ozubem (95-110).

Trubici proti pěnění nasuňte až nadoraz na hrdlo 
plnicího T-kusu, pomocí sikovek nasaďte pružnou 
objímku a T-kus našroubujte do hrdla nádrže.

Uzavřete konec plnicího potrubí krytkou a hliní-
kovou převlečnou maticí.

Připojte T-kus se sítkem pomocí krátkého meziku-
su na namontovaný plnicí T-kus s hubicí.
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Kompletně předmontujte a nasaďte odvzdušňo-
vací potrubí.

Nasaďte přípojku pro napojení odvzdušňovacího 
potrubí DN 40 (Loro), včetně těsnicího kroužku.

Nastavte mezní hodnotu X podle přiloženého 
popisu.

Vztlakový plovák se sací hadicí z odběrové arma-
tury spusťte do první nádrže.

Zafixujte mezní hodnotu pomocí šroubu. Odběrovou armaturu pevně našroubujte do první 
nádrže.
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Našroubujte najovací díl plnicího potrubí (Loro) 
DN 50 s vnějším závitem a převlečnou maticí na 
T-kus se sítkem.

Našroubujte nástrčný adaptér pro odvzdušnění 
do hrdla nádrže.
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Vztlakový plovák se sací hadicí vsuňte do nádrže. Nastavte hodnotu X plovákového spínače podle 
přiloženého popisu.

Odběrovou rozšiřovací jednotku pevně našroubu-
jte do nádrže a zkontrolujte nastavení plováko-
vého spínače (hodnota Y).

Zafixujte hodnotu plovákového spínače pomocí 
šroubu.

Připojte hliníkové propojovací potrubí s pře-
vlečnou maticí a těsněním do delšího ramene 
rozšiřovací odběrové jednotky a vyrovnejte ji 
kolmo k nádrži.

Nasuňte nadoraz odběrové potrubí do odběrové 
armatury.
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Zkontrolujte nastavení mezní hodnoty Y. Uvolněte koncovou zátku ochrany proti přeplnění 
podle štítku a nainstalujte ji později na poslední 
nádrž.
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Zapojte plovákový spínač rozšiřovací odběrové 
jednotky do koncového spínače základní odběro-
vé jednotky.

Upevněte připojovací kabel k hliníkovému pot-
rubí pomocí svorek.

Namontujte hladinoměr se stupnicí (pomalu 
spusťte plovák).

Namontujte koncovou zátku ochrany proti 
přeplnění (viz obr. 16) na poslední rozšiřovací 
jednotku.

Připravená sestava nádrží T102.
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Pevně zajistěte pomocí převlečných matic na 
obou koncích odběrového potrubí na odběrové 
armatuře.

Zaslepte poslední odběrovou jednotku pomocí 
záslepky a převlečné matice.

Způsob užití:
Znázornění vedení rozvodů na schématu systému 
nádrží T 203.
Další informace o systémech nádrží na topný olej naleznete na 

www.euroheat.cz.


