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Návod pro vestavbu  
a montáž souboru  
zemní nádrže Eco-Plus 

 

   
       

 
Před započetím prací si prosím řádně přečtěte montážní návod. Návody pro filtr a nádrž 
naleznete v přepravním obalu, resp. nalepené v dómu nádrže. V případě, že některý z 
návodů chybí, si jej před zahájením prací u nás vyžádejte. 
 
Při veškerých pracích je nutno dodržovat příslušné bezpečnostní předpisy dle BGV C 22 
(BGV = Předpisy profesních sdružení). 
Obzvláště při pocházení přes nádrže doporučujeme přítomnost další osoby z důvodu 
zajištění. 
 

1. Po vsazení nádrže a namontování filtru Optimax intern se PE sací trubka 
protáhne prázdnou trubkou a spojí s plovoucím odběrem. Přitom je třeba dbát na 
to, aby se PE sací trubka při protahování zevnitř neznečistila (např. neucpala 
lepící páskou). 

 
Optimax intern 

 
2. Následně se plovákový spínač doplňovací konzole protáhne prázdnou trubkou. 

Plovák musí být uchycen tak, aby se volně vznášel cca 10 cm nad dnem nádrže, 
žluté závaží by mělo být od plováku vzdáleno cca 20-25 cm (dodržet značení). 
Dvojitá zástrčka plovákového spínače musí být zasunuta do zásuvky (230 V/16 
A) v blízkosti již instalované doplňovací konzole a třícestný ventil konzole musí 
být zasunut do dvojité zástrčky.   
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PE – sací trubka 

 
 
3. Prázdná trubka bude na průrazu zdí uzavřena stěnovou půchodkou. Pro tento účel 
musí být z gumové narážky odstraněny předražené zápichy.  
Po přetažení průchodky přes PE sací trubku a kabel plovákového spínače je třeba 
šrouby přitáhnout tak, aby průchodka pevně přiléhala k trubce.  
 

 
Plovákový spína č 

 

 
Průchodka zdí 

 
3. Zbylé komponenty příslušenství montovat dle přiloženého instalačního návodu. 
 

Pozor:  P řipojení k elektrické síti je možno realizovat až po  ukon čení 
montážních prací. 
Hadicové spojky musí být absolutně těsné, v opačném případě nelze z

 zaručit bezvadnou funkci zařízení. 
 
Je nutno zohlednit návod na vestavbu nádrže. Její v íko je t řeba neustále, i p ři 
pracích v nádrži, udržovat zav řené a zajišt ěné proti p řístupu d ětí. 


