Navodila za sestavo zalogovnika za pelete CTC
Pred sestavljanjem vašega novega zalogovnika pazljivo preberite in upoštevajte ta navodila.
1. Namestite nosilec (U-objemka) transportnega polža v dve luknji na stranski plošči, tako, da bo
po ena matica na vsaki strani plošče. Matici trdno privijte. Naravnajte dimenzijo med nosilcem
in ploščo tako, da bo ustrezala premeru transportnega polža.

Nosilec transportnega polža (U objemka)

2. Sestavite skupaj dve stranski plošči z zgornjima kratkima stranicama in ju prikovičite tako, da
bosta tvorili obliko stožca. Zavihki plošč morajo pri tem gledati navznoter. Glej sliko 1.

Slika 1
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3. Nadaljujte postopek s preostalima stranskima ploščama tako, da bo po koncu prikovičen
celoten stožec. Glej sliko 2.

Slika 2
4. Namestite distančne profile in izpustno loputo tako, kot prikazuje slika 3.

Slika 3
5. Sedaj s pomočjo kovic sestavite še vsebnik transportnega polža. Namestite ga na distančnik in
ga prikovičite ter ga na ta način spojite z zalogovnikom. Glej sliko 4.

Slika 4
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6. Vzemite nosilni profil in ga prikovičite na zalogovnik tako, kot prikazuje slika 5. Za pravilno
nastavitev lukenj lahko uporabite kot oporo primeren izvijač. Glej sliko 5.

Slika 5

7. Po istem postopku prikovičite še zgornjo desno in vse ostale luknje.
8. Ponovite postopek še s preostalimi tremi nosilnimi profili.
9. Tako sestavljen zalogovnik sedaj obrnete okrog in ga postavite na nosilce. Glej sliko 6.

Slika 6
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10. Namestite robni profil in ga prikovičite. Glej sliko 7.

Slika 7
11. Namestite zaščitno rešetko. Glej sliko 8.

Slika 8
12. Zalogovnik peletov je sedaj pripravljen za priklop na kotel CTC EcoFlex. Glej sliko 9.

Slika 9
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13. Ob servisiranju in vzdrževanju transportnega polža in zalogovnika peletov mora biti izpustna
loputa vedno zaprta. Glej sliko 10.

Izpustna loputa

Slika 10

EKSKLUZIVNI UVOZNIK IN ZASTOPNIK ZA SLOVENIJO :
TILIA d.o.o., Ljubljanska cesta 89, 8000 Novo mesto;
tel: 07/ 3324 442; fax: 07/ 3323 209; e-mail: info@tilia.si; www.tilia.si
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