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Vyhřívaná,  celokovová,  hliníková  napáječka  vhodná  pro  velká  domácí
zvířata s pohotovostním objemem vody 4 litry.  Připojení na 230V, 50Hz. 

Napáječka je vhodná k napájení všech zvířat pohybujících se celoročně
ve venkovním prostředí. Napáječka může být umístěna ve výběhu na zdi
stáje, případně na hrazení.

Montáž:

Nevyhřívanou lícní desku při montáži je třeba tepelně izolovat od nosné
konstrukce – např. dřevěnou deskou, tvrzeným polystyrenem. 

Velkou pozornost je třeba věnovat ukotvení napáječky přes otvory v lícní
desce  Rozpon otvorů  Ø 13 mm: 160 x 240 mm  (šrouby nejsou součástí
dodávky) 

Kvalitní upevnění je důležité zvláště u velkých zvířat jako koně, hovězí
dobytek

Při montáži napáječky POZOR na ,,zlomení“ inteligentního topného
kabelu v ohybu.  Minimální přípustný poloměr  ohybu  je 25mm 

(Ø 50mm).   Při větším ohnutí může dojít k nevratnému poškození
topného kabelu !!!

Po instalaci  napáječky – připojení  k potrubí,  se přívodní  trubka včetně
ventilu a výstupního kolínka omotá hliníkovou folií (není součástí dodávky)
ideální je samolepící z naší nabídky, stačí ale i kuchyňský alobal. 

Topný  kabel  není  nutné  těsně  omotávat  kolem  ventilu,  obloukem  se
přivede  k  potrubí  těsně  pod  ventilem.  Teplo  se  pomocí  hliníkové  folie
rozvede rovnoměrně pocelém povrchu. Stejně pečlivě je třeba chránit celé
přívodní potrubí nad zemí, ke kterému je přiložen samoregulační topný
kabel. Potrubí z plastu je nutno nejdříve omotat hliníkovou fólií, případně
nalepit samolepicí aluminiovou pásku, potom podélně přiložit a zajistit SR
kabel,   následně  tepelnou  izolaci  ,  doporučujeme  mirelon  z  naší
nabídky25 x 25 mm (není součástí dodávky)  a potom bezpečně zajistit
proti jakémukoli mechanickému poškození zvířaty, a to včetně škůdců –
myší, potkanů, atd.

Připojovací šachtu s potrubím v nezámrzné hloubce po instalaci zasypat
nejlépe perlitem, umožnit přístup k místu spoje pro případ demontáže.

Mezi  plášti  hliníkové  napáječky  se  nachází  2,5  m  topného  kabelu,
instalovaný výkon vlastní napáječky je  65W. 



Od venkovního  krytu  je  oddělen  sendvičovou tepelnou  izolací..  Tento
výkon zaručuje odolnost až do  –30 °C.  

Standardní provedení:  Výchozí cena je s 1 m volného konce SR
kabelu a 3 m studeného konce s možností připojení na svorkovnici. Délky
topného  kabelu  i  studeného  konce  dodáváme  dle  přání  zákazníka
(příplatky viz aktuální ceník).

Napáječka je na lícní desce opatřena označenou svorkou pro ochranné
pospojování zeměním.

Provozování: Na začátku zimního období zapnout hlavním vypínačem
a na konci  vypnout,  nebo ovládání  řešit  venkovním termostatem (není
součástí dodávky).

Technické parametry:

Rozměry napáječky:    výška 20 cm,    šířka 30 cm,    déka 35 cm.

Max provozní teplota topného kabelu:     +65°C

Napájení:     AC  230 V

Účinník:        cos φ 1

Výkon při +10 °C :     26 W / m

Krytí :      IP 65

Příkon :    90 W

Proud :     0,4 A

Prohlášení o shodě :
Prohlašuji  na  svou  výlučnou  odpovědnost,  že  výše  uvedený  výrobek
splňuje  požadavky  technických  předpisů  a  je  za  podmínek  mnou
určeného  použití  bezpečný.  Přijal  jsem  veškerá  opatření,  kterými
zabezpečuji  shodu níže uvedeného výrobku s technickou dokumentací,
normou EN-60335-1 a s požadavky příslušného nařízení vlády.

Uvedené  výrobky  splňují  obecné  technické  požadavky  na  připojení  k
vodovodní síti (rozměr, tlak) jsou vyrobeny z materiálů splňující použití pro
pitnou vodu
Jejich konstrukce zamezuje v případě poruchy vniknutí vody přes ventil do
vodovodu. Je použito  provozní napětí   230V,  50 Hz



Tato  vyhřívaná  napáječka  je  určena  pro  celoroční  provoz  pod  širým
nebem  a  je schopná udržet vodu nad bodem mrazu k hranici -30°C.
Pokud  je  na  napáječku  zvířat  víc,  tím  lépe.  Napáječka  je  schopna
obsloužit stádo  10 - 15 koní nebo masného skotu, 40 - 50  ovcí nebo koz.
V každém případě doporučujeme napáječku instalovat v závětří, zvláště
při  velmi  malém počtu zvířat,  kdy je  četnost  pití  snížena na minimum.
Napáječka je velmi masivní/ vyznačuje se vysokou pevností. Žádné zvíře
ji nedokáže zničit. Jediné citlivé místo je připojovací trubka s vyhřívacím
kabelem. Pokud je trubka kovová, topný kabel se instaluje přímo na ni.
Plastové  potrubí  je  třeba  nejdříve  omotat  hliníkovou  lepicí  páskou
(případně  kuchyňským  staniolem)  potom  se  na  trubku  instaluje  topný
kabel pouze podélně, pomocí fixační pásky. Kabel se nesmí kolem trubky
omotávat do spirály. Posléze se trubka i s topným kabelem omotá opět
hliníkovou folií a nakonec se tepelně zaizoluje izolačním materiálem na
trubky -  ideálně Miralon 25 x  30 mm.  Tepelně  zaizolovanou trubku  je
nutné opancéřovat - zabezpečit proti okusování kvalitním oplechováním.
Pozor na myši, potkany! Pokud by se tato stránka instalace zanedbala,
hrozí prokousnutí, prokopnutí či proražení topného kabelu. 

K uvedeným výrobkům není dodáván samostatně záruční list a v případě
reklamace stačí předložení daňového dokladu vystaveného při prodeji. 
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