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1) Výrobek: REDUKČNÍ SADA DN 40 / DN 32

2) Typ: PAW.RS 40-32 

3) Instalace:

POZOR 

Nebezpečí poranění či riziko škod na majetku! 

Originální příslušenství PAW.HeatBloC musí být použito pouze v otopných systémech 
s uzavřeným okruhem, naplněným otopnou vodu v souladu s normou VDI 2035 / Ö-
Norm H 5195-1. 

PAW.HeatBloC nesmí být použit pro rozvody teplé sanitární vody. 

4) Funkční popis:

Redukční sada 2 ks přírub umožňuje připojení oběhového čerpadla DN 32 nebo kotlového modulu PAW
DN 32 na horizontální distribuční rozdělovač PAW.MV40 - DN 40. Přechod z jedné příruby DN 40 na
druhou přírubu DN 32 (5/4”) převlečnou maticí 2” s plochým těsněním. Instalací dochází ke zmenšení
osové vzdálenosti ze 160 mm na 125 mm a zvýšení instalační výšky o 35 mm. Při instalaci čerpadla DN
32 je nutné doobjednat 2 ks převlečné matice s těsněním (objednací kód N00121).

Instalaci a uvedení do provozu, stejně jako připojení elektrických 
komponentů, musí provádět výhradně osoba odborně způsobilá 
s patřičnou elektro-technickou kvalifikací v souladu se všemi národními 
normami a vyhláškami platnými v zemi instalace. Během instalace a 
uvádění do provozu musí být dodrženy instrukce a bezpečnostní opatření 
uvedené v tomto návodu. Provozovatel nesmí provádět žádné zásahy a 
je povinen se řídit pokyny uvedenými níže a dodržovat je tak, aby 
nedošlo k poškození zařízení nebo k újmě na zdraví obsluhujícího 
personálu při dodržení pravidel a norem bezpečnosti práce. 
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5) Montáž a instalace (odborník): 
 
Instalace mosazných závitových armatur musí být provedena výhradně dle návodu výrobce nebo jeho 
zástupce. Armatury musí být vždy instalovány v systémech s podmínkou dodržení všech provozních 
parametrů a technických limitů uváděných výrobcem nebo jeho zástupcem např. v technickém listě. Při 
instalaci je nutné používat takové těsnicí prvky na závitech, které splňují požadavky na provozní 
podmínky teplotní, tlakové a typ média. Instalace mosazných závitových armatur musí být provedena 
bez jakéhokoliv namáhání, napětí a přídavných sil, nadměrný krouticí moment může poškodit tělo 
armatury. 
 
 

6) Technické parametry: 
 

 maximální provozní tlak 6 bar 
 maximální provozní teplota +110 °C 
 
 

7) Poznámka: 
  

 POZOR 
 

 Před každým zprovozněním otopného systému, zejména při kombinaci podlahového 
a radiátorového vytápění, důrazně upozorňujeme na výplach celého systému dle 
návodu výrobce. Doporučujeme ošetření otopného systému přípravkem GEL.LONG LIFE 
100. Prodejce nenese zodpovědnost za funkční závady způsobené nečistotami 
v systému. 

 
 

POZNÁMKA 
 
Poškození těsnění minerálními oleji! Minerální oleje způsobují trvalé poškození těsnění  
z EPDM, které poté ztrácí svou těsnicí schopnost. Výrobce se zříká odpovědnosti a neposkytuje 
náhradu za škody způsobené na majetku z důvodu takto poškozených těsnění. Je nutno zabránit 
kontaktu EPDM s látkami obsahujícími minerální oleje. Použijte maziva na bázi silikonu nebo 
polyalkenu a bez minerálních olejů, jako jsou Unisilikon L250L a Syntheso Glep 1 od výrobce Klüber 
nebo silikonový sprej. 
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8) Upozornění: 
 

 Společnost IVAR CS spol. s r.o. si vyhrazuje právo provádět v jakémkoliv momentu a bez předchozího 
upozornění změny technického nebo obchodního charakteru u výrobků uvedených v tomto návodu. 

 Vzhledem k dalšímu vývoji výrobků si vyhrazujeme právo provádět technické změny nebo vylepšení 
bez oznámení, odchylky mezi vyobrazeními výrobků jsou možné. 

 Informace uvedené v tomto technickém sdělení nezbavují uživatele povinnosti dodržovat platné 
normativy a platné technické předpisy. 

 Dokument je chráněn autorským právem. Takto založená práva, zvláště práva překladu, 
rozhlasového vysílání, reprodukce fotomechanikou, nebo podobnou cestou a uložení v zařízení na 
zpracování dat zůstávají vyhrazena.  

 Za tiskové chyby nebo chybné údaje nepřebíráme žádnou zodpovědnost. 
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