
NÁVOD K POUŽITÍ ROTAČNÍ SPRCHY
PLOCHÉ RSP1

1 . URČENÍ, POUŽITÍ  

Rotační  plochá scezovací  hlavice je speciálně  konstruovaná pro čištění  prostoru pod scezovacím sítem.  Její
hlavní  výhodou  je  výška  pouhých  15mm,  čímž  je  možno  dosáhnout  maximálního  zmenšení  prostoru  mezi
scezovacím sítem a dnem pánve. Rotaci zajišťuje několik tangenciálně vrtaných otvorů. Otáčky, dostřik a výkon
sprchy závisí na vstupním tlaku vody, který by neměl poklesnout pod 2 bar. Čím je větší tlak, tím lépe a rychleji
mytí provedeno. Sprcha je z konstrukčního důvodu dodávána jako rozmontovaná, jednolitý celek utvoří až
po montáži. 

2 . MONTÁŽ

Rotační scezovací hlavice se přivařuje do dna scezovací pánve.

Při  montáži  scezovací  hlavice  je  nutno  dbát  zvýšené  pozornosti,  pečlivosti  a  držet  se  následujícího
postupu:

 1/ Do dna scezovací pánve vyvrtáme do vhodných míst kolmo na plech dle počtu hlavic (obvykle 3 po 120°,
případně 4 po 90°) otvory o průměru 21,5mm. 
2/ Otvory zbavíme otřepů a jejich okolí 5mm vyleštíme pro snížení tření rotační PTFE části. Do otvorů vsuneme
na doraz hřídel a se spodu dna provedeme svar.  Dbáme, aby osa hřídele po svaření byla kolmá na dno a aby
hřídel dosedal k plechu na osazení. 
3/ Dále doporučujeme pokračovat navařením přívodního potrubí ke spodnímu vstupu hlavice. Pokud po sváření
vznikly okuje nebo opal, je nutno místo styku rotační PTFE části znova přeleštit do hladka.
4/  Po ochlazení  nasadíme  rotační  část  z  PTFE a  přikryjeme  leštěnou  stranou  podložky,  kterou  dotáhneme
šroubem M5.

Po dodržení této montáže se musí rotační PTFE část sprchy volně otáčet s malou vertikální vůlí.
 

3 . PROVOZ A BEZPEČNOST

Doporučujeme po každém scezování provést kontrolu otáčení hlavic. Rotační sprcha je z hlediska provozu v
uzavřené nádrži bezpečným zařízením. 

4 . ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A SERVIS 

Výrobce poskytuje záruku 12 měsíců od data dodání. Záruka je uplatňována v sídle výrobce.
Výrobce zajišťuje případný servis a dodávky náhradních dílů.

VÝROBCE :  Midox Brewery Components s.r.o.
1. máje 35 
798 26 Nezamyslice 
tel: 581 110 872, fax: 581 110 876
e-mail : midox@midox.cz


