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WATERBOX 180

Obr. 1 Před napojením do nádrže použijte k usnadnění zarovnání WATERBOXU s přívodem raději 
dva ohyby (nebo pokud potřebujete potrubí delší než 7 m).

Obr. 2 Vzdálenost mezi přívodovým potrubím a stěnou musí být minimálně 30 mm.
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1 Nádrž 180 litrů

2 Kryt s uzamykacím systémem

3 Přívodní trubka Ø 80 mm

4 Knofl ík pro ovládání přepínače průtoku

5 Přepínač proudění dešťové vody

6 Přepad

7 Připojení hadice Ø 20 mm

8 Přípojka

9 Vypouštěcí ventil

10 4× upevňovací patky + pozinkované 
šrouby (Ø 6 mm × 35 mm)

11 8× nerezový šroub Ø 5 mm × 25 mm 
pro krytí

12 Těsnění

Napojení hadice

Ø20 mm

hadice Ø27 mm hadice Ø25 mm hadice Ø27 mm

Přípojka Vypouštěcí ventil



Obr. 3 Upevňovací patky uchyťte pomocí pozinkovaných šroubů, které jsou součástí balení. 
Vyvrtejte pomocí vykružovacího vrtáku do nádrže dva otvory. Na kohoutek Ø 25 mm, 
a na vypouštěcí zátku Ø 27 mm.

Obr. 4 Potom pomocí vykružovací vrtačky vytvořte otvor ve spodní části nádrže. Umístěte pře-
padovou trubici a ujistěte se, že dosahuje na římsu (v místech s vydatnými dešti udělejte 
otvor v přepadové trubici Ø 27 mm předtím, než jí umístíte do nádrže).

Obr. 5 Vytvořte otvor v krytu. Tím vznikne vstup pro přívodovou trubici.

Obr. 6 Umístěte přítokové ovládaní na spodní stranu krytu.  Ujistěte se, že zapadne na své místo 
tak, aby s ním šlo pohybovat zleva doprava.

Obr. 7 Umístěte knofl ík do díry, a ujistěte se, že drží pevně. Pro změnu vlastností (zimní mód 
nebo sběr vody) knofl ík zvedněte, přesuňte na zvolený symbol a zatlačte zpět.

Obr. 8 Na spodní část krytu umístěte těsnění. Řiďte se profi lem krytu, jak je ukázáno na obrázku. 
Dejte pozor, aby nedošlo k překrytí připevňovacích otvorů.

Obr. 9 Jakmile bude kryt umístěn, uřízněte z přívodové trubice 665 mm tak, aby od země zbývalo 
46 mm.

Obr. 10 Umístěte WATERBOX blízko zdi tak, aby odvodová trubice přicházející ze země perfektně 
padla k výstupu do nádrže. Uvolněte držáky trubek a šrouby, aby se dalo s potrubím pohy-
bovat a zastrčte trubici do vstupního hrdla krytu. Jakmile bude víko zavřené, umístěte kryt 
se svorkou do nádrže a vše napevno utáhněte.
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