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OSTŘIKOVAČ SKLENIC
Použití
Ostřik sklenic je určen pouze pro namočení a ochlazení pivního skla.
Možnost zabudování do jakéhokoliv nerezového odkapníku.

Technické údaje
ostřikovač
Průměr růžice [mm]

115

Délka [mm]

120

Tlak vody [MPa]

max. 0,6

Popis
Konstrukci tvoří ostřikovací zařízení, na kterém je umístěna robustní
růžice z nerezového plechu tloušťky 1,5 mm.

Návod k obsluze
UVEDENÍ DO PROVOZU:
Upevnění svěřte odbornému servisu, je nutné pevné upevnění na určené místo a bezpečné připojení přítoku vody a odpadu k odkapní
misce vodoinstalatérem.

Používání
● sklenici položte na celou plochu růžice vystřikovacího dílu dnem
vzhůru tak, aby střed růžice byl ve středu sklenice
● rukou tlačte na dno sklenice tak dlouho, až se objeví v obrácené
sklenici paprsky vody a vypláchnou – ochladí zevnitř sklenici
● doba vypláchnutí závisí na teplotě vody a sklenice
● povolte tlak ruky a sklenici zdvihněte z růžice, sklenice je vychlazena a připravena k dalšímu použití
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Nedovolená manipulace
● sklenici neumisťujte mino osu vystřikovací růžice
● sklenicí nebouchejte do růžice

Opravy
Při poruše nebo výměně vadných dílů se obraťte na výrobce nebo prodejce. Reklamace se řídí reklamačním řádem dodavatele.

Co potřebujete k montáži (či výměně) ostřikovače
Šestihranný prodloužený nástrčný klíč 28 mm

Schéma
kolečko ostřiku-D30_0000134

těsnění silikon D30_0000196
podložka ostřiku D30_0000194
těsnění silikon D30_0000195

vanička odkapníku

ostřik/tělo/ M03_0503005

3/8”×1/2 bsp
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nástrčná spojka M07_0307004

Popis montáže pro výčepní stůl

1

3
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9
Na tělo ostřikovače nasadíme těsnění
20×28×1,5 (obr. 1), dále podložku ostřiku D30-0000194 (obr.2) a těsnění silikon
D30-0000195 (obr. 3).
Ostřikovač umístíme do otvoru ve vaničce
odkapníku (obr. 4 a 5).
Ze spoda nasadíme podložku (obr. 6)
a našroubujeme matku (obr. 7 a 8), kterou
dotáhneme šestihranným prodlouženým
nástrčným klíčem 28 mm (obr. 9).

7

Připojení vody a odpadu
Bezpečné připojení přívodu vody a dále odpadu k odkapní misce provádí kvalifikovaný pracovník odborného servisu – vodoinstalatér !
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Popis montáže pro chlazený výčepní pult

10

V případě, že máte starší typ chlazeného
výčepního pultu, otvor chlazeného modulu
pro montáž ostřikovače bude mít menší
rozměr, než je potřeba (obr. 10). Otvor je
v tomto případě nutno zvětšit na průměr
45 mm.
Jedná se o otvor v chlazeném
modulu, nikoliv ve výčepní
desce – vaničce odkapníku.

Na tělo ostřikovače nasadíme těsnění 20×28×1,5 (obr. 11), dále podložku ostřiku D300000194 (obr. 12) a těsnění silikon D30-0000195 (obr. 13).
Ostřikovač umístíme do otvoru ve vaničce odkapníku (obr. 14 a 15).
Protože tělo ostřikovače nevyčnívá z izolovaného modulu (obr. 16), vypomůžeme si
s nasazením podložky a našroubováním matky takto. Matku vložíme do šestihranného prodlouženého nástrčného klíče 28 mm (obr. 17 a 18) a podložku položíme na klíč
(obr. 19 a 20). Ze spoda nasuneme klíč s podložkou a matkou do otvoru a ostřikovač
(který si shora přidržíme – obr. 15) utáhneme (obr. 21-23).
Připojení vody a odpadu – viz str. 5 dole.
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®

Orlov 15, 391 33 JISTEBNICE
telefon: 381 202 411
fax: 381 202 429
e-mail: info@gstechnik.cz
www.gstechnik.cz

Návod na výměnu těsnění

OSTŘIKOVAČ
SKLENIC

1
Sada těsnících kroužků.

5
Vrchní kuželík odšroubujte a sundejte.

2
Klíče 25, 20 a 17, potřebné k demontáži ostřikovače.

3
Pomocí klíče 25 (spodní) a 20 povolte vrchní kuželík.

4

6
Sejměte kroužek ostřikovače.

7
Dále odšroubujte a sejměte matku se silikonovou
podložkou.

8

9
Pomocí klíče 17 vyšroubujte vnitřek ostřikovače.

10

13
Vyměňte opotřebené těsnění.

Při montáži postupujte v opačném pořadí.
Díly s vyměněným těsněním sesaďte dohromady, nasaďte do pružinky a zašroubujte do těla ostřikovače.
Klíčem 17 utáhněte tak, aby složený díl opravdu těsnil
(obr. 14).
Pak našroubujete matku se silikonovým těsněním, nasaďte kroužek ostřikovače a našroubujte vrchní kuželík.

14

11
Obě části vnitřku ostřikovače oddělte od sebe.

12
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