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Компоненти 
A) Гнучкий шланг ¾”, підключенний до групи безпеки
B) Ущільнення з волокна (в комплекті)
C) З'єднання з подвійним зворотнім клапаном
D) Кронштейн з дюбелями і шурупами для кріплення на стіну
E) Розширювальний бак з кріпленням G ¾ ” (в комплект не входить)
G) Комплект для кріплення до стіни

Установка  
Надійно закріпіть до стіни кронштейн, використовуючи дюбелі в комплекті (G) 
Прикрутіть розширювальний бак (Е) до з'єднання (C) і встановіть його на кронштейні 
за допомогою спеціального паза, заблокуйте загвинтивши кільце. Вставте прокладку 
(B) і зафіксуйте шланг групи безпеки (А) до з'єднання. 

Видалення розширювального бака
Відкрутивши ковпачок (F) можна від'єднати кінець фітинга, укрученого в 
розширювальний бак. Інший кінець фітинга залишається зафіксованим на 
кронштейні і на групі безпеки.
Обидва краї містять всередині зворотній клапан, який запобігає виливанню рідини, 
під час відключення розширювального бака і шланга.
Для відновлення нормальної роботи системи досить знову вставити два кінця 
фітинга (C) і закріпити їх знову загвинтивши накидну гайку (F).
Таким чином, зворотні клапани дозволять рідині надходити в розширювальний бак, 
який знову підключений до контуру.
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Componenti 
A) Tubo Flessibile ¾” connesso al gruppo di sicurezza
B) Guarnizione in fibra (inclusa)
C) Raccordo con doppia valvola di non ritorno
D) Staffa di supporto con tasselli e viti di fissaggio a muro
E) Vaso di espansione con attacco da G ¾” (non incluso)
G) Kit di fissaggio a parete
Installazione 
Fissare saldamente al muro la staffa tramite i tasselli inclusi (G) 
Avvitare il vaso di espansione (E) al raccordo (C) ed inserire quest’ultimo sulla 
staffa di supporto utilizzando l’apposita scanalatura di guida, bloccare avvitando la 
ghiera. 
Inserire la guarnizione (B) ed avvitare il tubo flessibile del gruppo di sicurezza (A) 
al raccordo. 

Rimozione vaso di espansione 
Svitando la calotta (F) è possibile scollegare l’estremità del raccordo avvitata al 
vaso di espansione. L’altra estremità del raccordo rimane fissa sulla staffa 
raccordata e al gruppo di sicurezza. 
Entrambe le estremità contengono all’interno una valvola di non ritorno che 
impedisce fuoriuscite di liquido, durante la fase di disconnessione, sia dal vaso 
d’espansione sia dal tubo flessibile. 
Per ripristinare il normale funzionamento dell’impianto è sufficiente reinserire le 
due estremità del raccordo (C) e fissarle nuovamente riavvitando la calotta (F). In 
questo modo le valvole di non ritorno permetteranno il normale scorrimento del 
fluido all’interno del vaso di espansione che sarà così nuovamente connesso al 
circuito. 
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