Instrukcja montażu
Pokrywa zbiornika
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1. Dane ogólne
1.1 Obciążenia ruchem
Pokrywa
zbiornika
jest
zakwalifikowana
przenoszenia obciążenia do 150 kg.

do

1.2 Opis

A. Trzpień blokujący
B. Zasuwa zabezpieczenia przed dziećmi
C. Miejsce na trzpień blokujący w przypadku przebudowy (patrz: 2.2.1)

1.3 Wymiary podstawowe
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2. Zabezpieczenie przed dziećmi
2.1 Zasada działania, przykład z rurą wznoszącą
Pokrywa TopCover fabrycznie jest przygotowana do zamontowania na rurze wznoszącej.
Kręcąc głowicą szcześciokatną śruby po zewnętrznej stronie
pokrywy uruchamia się zasuwę (B) i zamyka zabezpieczenie
przed dziećmi. Odbywa się to tak, że zasuwa wchodzi w kieszeń
lub sięga pod wewnętrzną krawędź rury teleskopowej (punkt
2.2.1).
Konieczny obrót – maksymalnie jedynie o ¼.
Kierunek obracania podany jest na zewnętrznej stronie
pokrywy.

otwarte

zamknięte

Trzpień blokujący (A) zabezpiecza przed
niezamierzonym obracaniem pokrywą.
Przy nakładaniu pokrywy należy go
umieścić w otworze rury wznoszącej lub
rury teleskopowej zbiornika.
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2.2 Cechy szczególne rur teleskopowych (bezpośrednio na zbiorniku lub na
rurze wznoszącej – do roku produkcji
2008)
2.2.1 Montaż wstępny
Należy wykręcić trzpień blokujący (A) i wkręcić
go w przewidziane dla niego miejsce (C w
punkcie 1.3) na pokrywie.

Rysunek po prawej przedstawia zabezpieczenie
przed dziećmi na rurze teleskopowej w stanie
zamkniętym.

2.2.2 Nastawa głębokości zasuwy zabezpieczającej przed dziećmi
Jeśli pokrywę da się lekko podnieść przy
zamkniętym zabezpieczeniu prze dziećmi, to luz
ten można zmniejszyć usuwając tworzywową
tuleję dystansową (F, wysokość 5mm). Z drugiej
strony, zbyt spasowane połączenie można
poluzować umieszczając w miejscu F dodatkowe
tulejki dystansowe lub podkładki.
Moment dokręcający nakrętki kontrującej
(zabezpieczającej) przy zasuwie powinien wynosić
przy montażu około 25Nm
2.2.3 Zmiana wypoziomowania pokrywy

W studniach rewizyjnych znajdujących się bezpośrednio na zbiorniku
otwór do trzpienia blokującego jest umieszczony fabrycznie, co określa dalej
wypoziomowanie pokrywy. Jeśli ustawienie pokrywy miałoby być zmienione, wówczas
można umiejscowić dodatkowy otwór A’, jak na rysunku po lewej.

Rewatec GmbH, kwiecień 2009
Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian technicznych.
Wyklucza się odpowiedzialność za błędy w druku.
Treść instrukcji montażu jest elementem składowym warunków gwarancji.
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