INSTRUKCJA ZABUDOWY, OBSŁUGI I KONSERWACJI

Wpust dachowy KESSEL
z tworzywa sztucznego
odpływ pionowy DN 100
Zalety produktu
1) Dociskowy kołnierz
uszczelniający z
przeciwkołnierzem ze stali
nierdzewnej jako uszczelnienie
przeciw wilgoci
2) Optymalne czyszczenie rur
dzięki możliwości wyjmowania
kosza na liście
Wyjątkowo łatwa zabudowa
opcjonalnie wykonanie
ogrzewane

Należy położyć szczelinę
elastyczną pomiędzy warstwą
końcową i nasadką.
Wersja: 12/ 2005-HG
Numer: 090-102

Opis produktu

Wybranie 270 x 270 mm
1) Korpus z dociskowym kołnierzem
uszczelniającym ze stali nierdzewnej
jako uszczelnienie przeciw wilgoci
2) Optymalne czyszczenie rur dzięki
możliwości wyjmowania kosza na liście
w wykonaniu ogrzewanym:
napięcie 230 V/50 Hz;
pobór mocy 8 W przy 5°
klasa ochrony 1, rodzaj ochrony IP57

Wskazówki dotyczące zabudowy i wskazówki montażowe
Ułożoną po stronie budowlanej folię w
okolicy odpływu wyciąć (Ø 125) w
miejscu przykręcania śrub (8 szt.). Folię
naciąć w taki sposób, aby całą
powierzchnią przylegała do kołnierza
dociskowego. Nałożyć przeciwkołnierz ze
stali nierdzewnej i przykręcić nakrętkami.
Nałożyć zatyczki ochronne.
W razie potrzeby należy użyć taśmy
uszczelniającej z PVC lub EPDM (patrz
osprzęt systemowy), którą należy potem
w sposób szczelny połączyć z folią
ułożoną po stronie budowlanej.

Wykonanie ogrzewane (podłączenie może zostać wykonane wyłącznie przez
wykwalifikowanego elektryka). Przewód ogrzewania podłączać zawsze do napięcia
230 V. Koniecznie należy zastosować ochronny wyłącznik różnicowo-prądowy.
Sterowanie powinno odbywać się za pomocą termostatu, tak by od punktu
zamarzania włączało się ogrzewanie. Dla każdego urządzenia dachowego zaleca
się zastosowanie bezpiecznika 16 A.

Przykład zabudowy

Uszczelnienie przeciwwilgociowe
Podsypka żwirowa 5 cm

Strop betonowy 20 cm

Czyszczenie
Po wyjęciu kosza na liście możliwe jest
wykonanie optymalnego czyszczenia rur.

Osprzęt systemowy
Widok schematyczny kompletnego systemu modułowego

1)

7.

Przejściówka z PP
27198
z dociskowym kołnierzem uszczelniającym
ze stali nierdzewnej,
szerokość kołnierza 63 mm

8.

Pierścień mocujący z HDPE
27167
do odprowadzania wody przeciekowej

9.
43400

Nasadka z ABS
27165
z rusztem szczelinowym 100 x 100 mm
ze stali nierdzewnej

Taśma uszczelniająca
z PVC 500 x 500 mm _

43710

10. Nasadka z ABS
27193
z rusztem szczelinowym 150 x 150 mm
z ABS

Taśma uszczelniająca
z EPDM 500 x 500 mm

43730

11. Nasadka z ABS
27191
z rusztem szczelinowym 150 x 150 mm
ze stali nierdzewnej, przykręcanym

Przejściówks ABS
z kołnierzem klejonym i
przeciwkołnierzem,
szerokość kołnierza 100 mm

27199

12. Uszczelka wargowa
do nasadek i przejściówek

Wpust dachowy KESSEL z PP
DN 100, odpływ pionowy,
wykonanie ogrzewane

45950

2)

Przedłużka z ABS
z uszczelką wargową

27146

3)

Osadnik z PP
do dna Practicus® i korpusu
wpustu dachowego

27168

Kołnierz klejony ABS
z przeciwkołnierzem
szerokość kołnierza 100 mm

4)

5)

6)

45955

27148

13. Nasada do uszczelniania płynnymi
masami izolacyjnymi
47901
100 x 100 mm

14. Nasada do uszczelniania płynnymi
masami izolacyjnymi
100 x 100 mm

47902

Wszystko do odprowadzania ścieków

Kompetentne rozwiązania systemowe od jednego producenta


Zawory zwrotne, czyszczaki



Separatory



Wpusty z tworzywa sztucznego i żeliwa



Systemy studzienek



Blokady przepływu cieczy lekkich



Budowa urządzeń, wykonania specjalne



Przepompownie, pompy, urządzenia



Kształtki z tworzywa sztucznego

ostrzegawcze i sterownicze



Wpusty ze stali nierdzewnej, rynny ze



Urządzenia do wykorzystania wody
deszczowej

stali nierdzewnej

