SB RA DE

OVÉ VODY

Nákres

Ilustra ní obrázek – sb ra de ové vody DN75

(1)(2) Sb ra de ové vody pracuje na principu
spojených nádob. Vý ka p epadu uvnit sb ra e vody
musí být pod úrovní horní hrany pln né nádoby.
Pokud hladina v nádob dosáhne p epadovou vý ku
ve sb ra i, nádoba se p estává plnit a voda odtéká
okapovým svodem (do kanalizace).
Sb ra de ové vody m e být p est íkán barvou
(akrylátovou) stejného odstínu, jako svodová trubka
Popisy v obrázku: P ípojka de ové vody do nádr e nebo sudu / maximální vý ka pln ní nádr e nebo sudu =
epad / P epad ve svodové trubce / Montá na st nu sudu/nádr e / Vý ka p epadu

(3)(4)
Nádr na vodu nebo sud je umíst n bu
svodové trubky
íslu enství (v cen sb ra e):
- P ípojka 3/4“ pro hadici
- Uzavírací zátka pro zimní provoz
- T sn ní

nejlépe v blízkosti

Montá ní návod
Nejd íve zjistit vodováhou nebo hadicovou vodováhou maximální
vý ku pln ní (vý ku p epadu)
Rýsovací ablonou zjistit p epadovou vý ku sudu, ozna it zá ez
na svodové trubce a od íznout
Popis obrázku: svodová trubka tu ka p eru ovaná árka = vý ka p epadu

Do spodní ásti svodové trubky vlo it podle pot eby t sn ní –
závislé na pr
ru trubky (podle pot eby namazat kluzným
prost edkem)
Popis obrázku: istící prost edek nebo kluzný prost edek

Vrchní ást trubky odtáhnout od st ny, nasadit sb ra a trubku
vrátit do p vodní polohy

Sb ra dát do kone né pozice mezi sb ra a svodovou trubku dát
vsadit t sn ní (pokud je zapot ebí)
Popis obrázku: op t kluzný nebo istící prost edek
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