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Technická data: 

 Délka – 340mm 

 Šířka – 240 mm 

 Rozteč děr – 100 x 100 (180) 

 Připojení – ½“ ze shora  

 Váha – 1,1 kg 

 

Pro budoucí použití uschovejte! 

Dodržujte bezpečnostní pokyny! (nařízení, vyhlášky,atd..) 

• Napáječka je určena pouze k napájení hospodářských zvířat. Jiné použití napáječky je 
zakázáno. 

• Veškerou manipulaci se zařízením (opravy, výměny, instalace atd.) smí provádět pouze 
způsobilá osoba. 

• Zařízení uchovávejte mimo dosah dětí a neoprávněných osob. 

 

Použití: Napáječka je určena pro napájení hospodářských zvířat. Její použití je vhodné i pro 
beztlakovou vodu díky trysce s Ø 6,5 mm. S použitím této trysky je možné použít i mírně znečištěnou 
vodu, například z potoka. Napáječka je připravená k vyhřívání.   

 

Při montáži napáječky prosím pozor: 

• Montáž napáječky SB 112 NT se řídí podle pravidel DIN 1988/DIN EN 1717 (ochrana 
miskových napáječek), postupujte proto podle návodu. 

• Ventil v napáječce s upravenou tryskou je vhodný pro maximální tlak 5 bar.  

• K napáječce jsou také dodávány nízkotlaké ventily do 0,5 baru a do 3 barů. 

• V  případě potřeby nainstalujte redukční ventil, který zabrání vyššímu tlaku, než na který je 
ventil stavěný.  

• Je-li napáječka delší dobu nepoužívaná, je nezbytné zajistit, aby voda byla čistá, bez 
sedimentů, v opačném případě nelze zaručit správnou funkci ventilu. Pokud je voda 
znečištěná, použijte filtr (sedimentační filtr 5µ - 20µ/železný/s aktivním uhlím) 

• Při připojování vodovodního potrubí k napáječce, věnujte zvýšenou pozornost čistotě. 
V potrubí mohou zůstat nečistoty, jako jsou špony, písek, sutě atd. Proto před uvedením do 
provozu vodovodní potrubí vypláchněte a odvzdušněte. 

• Před použitím napáječky nezapomeňte dobře utěsnit i boční zátku (v případě že nebudete 
napáječku vyhřívat). 

• Napáječka je připravená k vyhřívání a lze jí vyhřívat topným tělesem (obj. č: 3704) nebo 
vyhřívacím kabelem s termostatem (obj. č: 4024).  

Návod na použití napáječky SB 112 NT 



Popis dílů 

1. Misková napáječka typu SB 104 
2.  Tělo ventilu SV 110 
3.  Tryska SV 110 (normální tlak)/tryska SV 110(nízký tlak) 
4.  Osa SV 110 
5.  Kryt SB 110 
6.  Plovák 
7.  Páka plováku 
8.  Těsnění 
9.  Plovoucí držák 
10. Krycí plech SV 110 
11. Dvojitá hlavice R3/8” SW20 délka závitu 14mm 
12. Vypouštěcí zátka Ø22,4mm 
13. Zátka, bílá 1/2” 
14. O-kroužek 5x 1,75 NBR 

16.   Matice, DIN 934 – M3, nerez 

17.   Samořezný šroub, ISO 7049- ST2,2 x 6,5 – C – Z, nerez 

18.   Podložka, DIN 125 – A 5,3 nerez 

19.   Samořezný šroub, ISO 7049- ST4,8 x 13 – C-  Z, nerez 

20.   Šroub s plochou hlavou a rovnou drážkou  

 

 

Výměna trysek 

Při výměně vysoko tlakové trysky (do 5 bar) za trysku nízkotlakou (do 0,5, nebo do 3 bar), se řiďte 
následujícími pokyny.  

• Tryska ventilu v napáječce má Ø 2mm a je nastavena na tlak vody do 5 barů.  

• Pro její výměnu sundejte kovový a plastový kryt z napáječky (obr. 5 a 10) tím, že z nich 
vyšroubujete šrouby (obr. 19) 

• Vyšroubujte také šrouby (obr. 20) z těla ventilu (obr. 2) a kompletní ventil vyndejte.  

• Nyní můžete odklopit rameno s plovákem od trysky a trysku vyšroubovat.  

• Pro tlak do 0,5 baru našroubujte trysku s Ø 6,5mm. 

•  Pro tlak vody do 3 barů našroubujte trysku s Ø 3mm.  

 

Pozor 

Tryska s Ø 6,5mm nemá vlastní těsnění. Pro dobré utěsnění použijte například teflonovou pásku nebo 
těsnící vlákno Loctite. 

S použitím termostatu pro vyhřívání topným tělesem (obj. č: 3707) použijte pro lepší zabezpečení 
sondy jímku (obj. č: 9530).  

Napáječka je rovněž připravená k vyhřívání misky a přívodu vyhřívacím kabelem s termostatem (obj. 

č: 4024). Kabel v drážce misky lze chránit krycím plechem (obj. č: 9528). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Likvidace: 

Po uplynutí životnosti, nebo v okamžiku, kdy další opravy jsou neekonomické, likvidují se 

části po celkové demontáži s ohledem na dodržení předpisů pro ochranu životního 

prostředí. 

Kovové části se roztřídí podle druhů kovů a nabídnou se k odprodeji organizaci zabývající 

se sběrem druhotných surovin. 

Části z umělých hmot a ostatních materiálů, které nepodléhají přirozenému rozkladu, se 

roztřídí a odevzdají organizaci zabývající se sběrem těchto materiálů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


