
                     
SNADNÁ MONTÁŽ – NEBOJTE SE JÍ

Tento systém, při dodržení určeného pracovního postupu,
zvládne každý, kdo je trochu manuálně zručný.

Co k montáži potřebujete: 
- trubky a tvarovky
- roztahovací nástroj + expandér
- nůžky s ostrým břitem
- ohýbačku /výhodou je snadné ohýbání – úspora tvarovek/

K čemu lze použít: - rozvody teplé i studené vody v bytě i domě, stoupačky
- rozvody topení, podlahového topení
- rozvod vzduchu i kapalin v průmysl. prostorech, dílnách

Výhody: - rychlá a snadná montáž 
-  při dodržení pracovního postupu záruka 10 let, min. životnost 50 let 
- odpadá kalibrace, hrotování, začišťování
- žádné další komponenty nejsou potřeba
- nehrozí nebezpečí požáru, popálení, bez vedlejších výparů

Stručný pracovní postup: před montáží je nutné prostudovat technickou příručku 
s podrobným pracovním postupem a řídit se jím /toto je pouze výňatek/.
Pro montáž je nutné použít patentované zařízení /zapůjčíme/ pro zhotovení spojů.

VÝHRADNÍ DOVOZCE SAFETY 
SYSTÉMU PRO ČR A SR

VOTOP PRAHA s.r.o.
Mašínova 324/5, 182 00  Praha 8
Tel: 284 688 877, 603 495 405
e-mail: votop@votop.net
www.votop.net

1. Mechanický expandér s označením potřebného
průměru trubky našroubujte na stroj pro rozšiřování
trubek a zašroubujte jej až do konce.

2. Odstřihněte požadovaný díl trubky pro montáž.



D Ů L E Ž I T É

Podmínky: - zaškolení – podmínkou záruky (zaškolení je bezplatné)
  - použití originálních komponentů systému safety od firmy                    

aquatechnik          

ATESTY PRO POUŽITÍ NA PITNOU VODU
CERTIFIKOVÁNO PRO ČESKOU REPUBLIKU

NEVÁHEJTE A KONTAKTUJTE NÁS NA TEL: 603 406 665, votop@votop.net

3. Na trubku nasuňte převlečnou matici safety-fitinky,
závit matice musí směřovat k odstřihnutému konci
trubky, trubku nasaďte až na konec expandéru.

4. Trubku držte pevně a souose s expandérem, uveďte 
stroj do provozu, spínač držte tak dlouho, dokud se po 
vytvoření hrdla sám nestáhne a trubka se neuvolní
z expandéru.

5. Nasaďte safety-fitinku přes 2 o-kroužky nadoraz na 
rozšířenou trubku. Při opakovaném použití safety-fitinky
ošetřete o-kroužky vhodným typem vazelíny.

6. Převlečnou matici utáhněte rukou, dotáhněte přes
bezpečnostní zámky, které zamezí samovolnému 
povolení. Spoj je hotový.

Pevné body
Dbejte při montáži na zeď na pevné body. Namontujte
fixující svorky na konce příslušných hrdel trubek.

Chraňte své potrubí a fitinky – zazděním, 
izolačním materiálem, ochranným lakem.

Fitinky safety nesmí přijít do styku s MEK, acetonem,
ethyl-acetonem, s jinými sloučeninami s leptavými
parami.

Nikdy nepoužívejte stavební pěnu ve spreji nebo 
sprej pro zaizolování na fitinku safety.

Dávejte pozor při montáži především 
na podélné vrypy v místě roztažení
trubek / vytváření hrdla.
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