VESISÄILIÖN ASENNUS

Vähentää epäpuhtauksia

Luotettava ja turvallinen

Useita eri kokoja
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Puh: 010 321 5080
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Tekniset tiedot
Liitännät

2 x 3/4 tuuman BSP

Vesisäiliöiden kokoluokat

60 l, 100 l, 150 l,
200 l, 300 l, 500 l
Elintarvikelaatuinen
PE-muovi
2°C - 45°C

Kontaktimateriaalit
Toimintalämpötila-alue

Yleiset Ohjeet
Parhaan suorituskyvyn ja moitteettoman toiminnan varmistamiseksi lue nämä ohjeet huolella.
Asenna tuotepaketti märkätiloihin, joissa mahdolliset vesivuodot tai valumat eivät pääse aiheuttamaan
vahinkoa.
On suositeltavaa, että tuotteen asentaa alan ammattilainen.
Vesisäiliö asennetaan käänteisosmoosilaitteen jälkeen ja ennen vedenjakelupumppua.
Huom.: Kierreliitosten tiivistämiseen käytä vain teflonteippiä
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Asennus
Vesisäiliön osien asentaminen:
Asennukseen kuuluu kolme vaihetta:
1. Korvausilmasuodattimen asennus
2. Sulkuventtiilin asennus
3. Uimurin asennus
Vaihe 1 - Korvausilmasuodattimen asennus
Katso video: täältä

•
•
•
•
•
•

Kerää tarvikkeet: 3/4” kaksoisnippa (tuotekoodi: 34412),
Kierrä kaksoisnipan molemmille kierteille runsaasti teflon-putkiteippiä (n. 9 kierrosta).
Kierrä nippa kiinni suodatinkotelon yläosan ”OUT”-puolen kierteisiin.
Kierrä nippa sekä suodatinkotelon yläosa vesisäiliön ylempään kierreliitäntään.
Aseta korvausilmasuodatin suodatinkotelon läpinäkyvään alaosaan.
Kierrä suodatinkotelon alaosa kiinni yläosaan käsin.

Vaihe 2 - Sulkuventtiilin asennus
Katso video: täältä

•
•
•
•
•

Kerää tarvikkeet: ¾ ”sulkuventtiili (tuotekoodi: 53062-R), teflonteippiä.
Laita sulkuventtiilin runsaasti kierteille putkiteippiä.
Sulje venttiili.
Aseta kierteet kohdakkain ja kierrä sulkuventtiili varovasti paikalleen. Varmista että sulkuventtiili
asettuu oikeille kierteille, jo heti ensimmäisten kierroksien aikana. Jos kierteet eivät asetu kohdakkain,
kiristyy sulku vinoon ja se voi vuotaa.
Vältä liikaa voimaa, jotta kierteet pysyvät ehjänä.
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Vaihe 3- Uimurin asennus
Katso video: täältä

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kerää tarvikkeet: Uimuri (tuotekoodi: AQ074) sis. kumitiiviste ja kiristysmutteri. Lisäksi tarvitaan sopiva
JG-pikaliitin ja joko 16 mm pora tai kartiopora.
Mittaa uimurin asennusreiän paikka:
o Mitta-asteikon yläpuolelle, jotta säiliö täyttyisi kokonaan.
o n. 10 cm sivuun korvausilmasuodattimen yläosasta
o n. 5 cm korvausilmaliitännän alapuolelle
Poraa reikä 16 mm poralla tai vaihtoehtoisesti kartioporalla vähän kerrallaan
(Sovita uimuria porausten välissä, kunnes se istuu porausreikään hyvin.)
Sovita uimuria asennusreikään myös vesisäiliön sisäpuolelta..
Aseta tiivisterengas uimuriin.
Asenna uimuri asennusreikään vesisäiliön sisäpuolella, käsin kiertämällä.
Varmista, että uimurin pallo on asennettu osoittamaan alaspäin ja nivelventtiili liikkuu pystysuunnassa
ylös-alas.
Laita kiristysmutteri paikalleen ja kiristä varovasti niin, että uimuri kiinnittyy tukevasti.
Vältä liikaa voimaa, jotta kierteet ja mutteri pysyvät ehjinä
Uimuri liitetään sopivalla ¼” JG-pikaliittimellä puhdasvesiletkuun.
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