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Montážní návod

PVC DN80-200 Std
PVC DN75-200 Soft/Hard
PE DN200-315 Std/Soft/Hard

kontrola klapek

Stainless Steel DN100-200 Standard
Stainless Steel DN100-1800

rok

Příprava

Minimální otevírací tlak
Minimální otevírací tlak

Ujistěte se, že otevírací tlak klapky je dostačující a vyhovující pro
potrubí, do kterého budete klapku instalovat.

Ujistěte se, že instalační potrubí je větší než tělo klapky/viz.nabídka,
doporučený vnitřní rozměr potrubí.

Instalace klapky Nerez ocel - instalace na konec potrubí
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Instalace klapky Nerez ocel - instalace na začátek potrubí
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Instalace klapky Nerez ocel, PE - instalace na konec potrubí - pružnou spojkou
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Instalace klapky PVC - do trasy potrubí - 2x pružnou spojkou
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BLAHOPŘEJEME VÁM K NÁKUPU UNIKÁTNÍ PATENTOVANÉ ZPĚTNÉ KLAPKY WASTOP® URČENÉ K MONTÁŽI PŘÍMO DO POTRUBÍ.
Jedinečná konstrukce zpětné klapky WaStop® slouží k ochraně potrubí proti zpětnému proudění. Do stávajícího potrubí nebo šachet ji lze
instalovat během několika minut a poskytuje spolehlivou ochranu proti vysoké hladině vody, plovoucímu odpadu, plynům, slané vodě,
hmyzu a drobnému zvířectvu. Omezení záruky produktu najdete od prodejce v příloze Záruční list, pokyny k údržbě, zkoušce a všeobecné
informace o produktu naleznete od výrobce v příloze Pokyny pro montáž a záruční podmínky.
BEZPEČNOST V PRVNÍ ŘADĚ
Při montáži zpětné klapky WaStop® dbejte na to, aby byla respektována všechna bezpečnostní opatření. Společnost Wapro AB
neodpovídá za nesprávnou montáž ani nevhodné použití tohoto výrobku. Nesprávná montáž může vést k úrazu, zkrácení životnosti
klapky nebo poškození jiných připojených potrubních prvků. Před prováděním montáže zpětné klapky WaStop® si důkladně pročtěte
následující informace. Budete-li mít k montáži jakékoli dotazy, obraťte se na místního prodejce výrobků WaStop.
SKLADOVÁNÍ
•
Zpětnou klapku WaStop® skladujte v suchých, chladných a dobře větraných prostorách.
•
Při skladování nevkládejte do žádného z konců klapky žádné předměty, které by se mohly dotýkat membrány.
•
Trubkovou část ani membránu nevystavujte účinkům pádu, nepřiměřeného tlaku nebo kroutícího momentu – mohlo by dojít
k poškození klapky.
•
Klapky menších rozměrů skladujte v krabici, v níž byly dodány. Větší klapky skladujte v bezpečném místě, kde k nim nebudou mít
přístup neoprávněné osoby.
•
Pokud to není nutné, výrobek nevystavujte působení světla a chemikálií.
Všechny klapky WaStop® skladujte ve vertikální poloze tak, aby byl konec kužele nahoře. Není-li to možné, postarejte se o to, aby
•
byl plášť klapky vhodně podepřený tak, aby nemohlo docházet k jeho oválně deformaci.
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