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Oznakowanie w tym dokumencie 
 

 Nebezpe í  

Tato zna ka varuje p ed poškozením lidského zdraví. 

  Pozor  

Tato zna ka varuje p ed poškozením v cí nebo životního prost edí. 

 Výzva k jednání  
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 1 Upozorn ní k bezpe nosti   

 1.1  Použití k ur enému ú elu   

Zkušební p ístroj ROTEST GW 150/4 a jeho p íslušenství (uložené v kufru) smí být používán 
výlu n  odborným personálem se znalostmi napájecí techniky pro zkoušky t snosti potrubí a 
zásobník  podle následujícího návodu. To se týká p edevším následujících oblastí nasazení: 

• zkoušky zatížení domovních plynových instalací podle DVGW-TRGI (G600, duben 2008); 

• zkoušky t snosti domovních plynových instalací podle DVGW-TRGI (G600, duben 2008); 

• vlastní zkouška jako funk ní bezpe nostní princip s ru ním erpadlem, spojovací hadicí a 
adaptérem s uzavíracím ventilem; 

• vlastní zkouška jako funk ní bezpe nostní princip s jednoduchým dmychadlem, vodním 
sloupcem, spojovací hadicí a uzavíracím ventilem; 

• zkouška t snosti pro vedení propanu – tekutého plynu s vodním sloupcem do 150 mbar ; 

• zkouška t snosti pro nízkotlaké vedení tekutého plynu s vodním sloupcem do 60 mbar ; 

• nastavení vstupního tlaku trysek na atmosférických a dmychadlových ho ácích s vodním 
sloupcem do 30 mbar; 

• p ezkoušení p ipojovacího tlaku p ístroje na plynových spot ebi ích s vodním sloupcem do 30 
mbar; 

• p edb žná zkouška domovní instalace pitné vody podle DIN 1988 (TRWI) vzduchem; 

• hlavní zkouška domovní instalace pitné vody podle DIN 1988 (TRWI) vzduchem. 

 1.2  Bezpe nostní pokyny   

Neprovád jte žádné zásahy uvnit  p ístroje! V této oblasti smí pracovat výlu n  školený 
odborný personál (zákaznická služba)! 

i te se bezpe nostními p edpisy výrobce za ízení nebo potrubí jakož i bezpe nostními 
pokyny výrobce spojovacích prvk ! 

 2 Jednotlivé díly a obslužné prvky zkušebního p ístroje ROTEST GW 150/4  Obr. A  

2 *  Nádrž 10 * P ídavná zasouvací trubka 
        (130, 150 mbar) 

17 # Hrnec na zkoušení plynu 
        vel. 2 válcovitý 

3 * Ru ní erpadlo 11 * Stupnice 0–30 mbar 21 # Adaptér pro plynové  
         spot ebi e 

5 * Tlakom r 12 * Jednoduché dmychadlo 22 # Jednotrubkový kryt  
        po itadla 

6 *  Spojovací hadice 13 # Hrnec na zkoušení plynu 
        vel. 0 kónický 

35 * Tuk na ošet ování  
        O-kroužk  

7 *  Zasouvací trubka  
       pevn  instalovaná 

14 # Hrnec na zkoušení plynu  
        vel. 1 kónický 

36 * O-kroužky 

8 *  Zasouvací trubka  
       (40–  60 mbar) 

15 # Hrnec na zkoušení plynu   
        vel. 2 kónický 

37 * Návod k obsluze 

9 * Zasouvací trubka / 
Koncová trubka(110 mbar) 

16 # Hrnec na zkoušení plynu 
        vel. 1 válcovitý 

 

* = Standardní provedení 6.1039 bez p íslušenství  # = P íslušenství p i provedení 6.1040  

 2.1  P íslušenství   

Vhodné p íslušenství a objednací formulá  naleznete od strany 158. 
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 3 Technické údaje   

P esnost zkoušení  Tlakom r 0,1 bar (rozsah indikace 0 – 4 bar) 

Vodní sloupec podle TRGI s p esností tení 0,1 mbar. 

Napln ní vodní nádrže  P ístroj se dodává s napln nou vodní nádrží (2). Pokud by voda 
v nádrži nebyla v dostate ném množství, postupujte takto: 

a)  Odklopte horní díl plechového kufru, otev ete všechny 
uzavírací ventily, napl te pomocí nálevky vodu do napevno 
instalované zásuvné trubky (7), až bude v zásuvné trubce vid t 
hladina. 

b)  Uzav ete všechny uzavírací ventily. 

c)  Uzav ete horní díl plechového kufru, p evra te kufr dop edu, 
až všechna voda nad uzavíracím ventilem vyte e (podle 
pot eby tento postup opakujte) 

Nyní je p ístroj p ipraven k nasazení. 

Jako nápl  nesmíte používat destilovanou vodu ani vodu s p ísadami jako alkohol, 
líh nebo podobné látky! Došlo by ke zm n  povrchového nap tí kapaliny a výsledky 
m ení by byly zkresleny. P i teplotách pod 0 °C nesmí být p ístroj nasazen. Existuje 
akutní nebezpe í škod z námrazy na vodní nádrži, uzavíracích ventilech a 
zasouvacích trubkách. 

ROTHENBERGER nep evezme ru ení za tyto škody. 

 4 Vlastní zkouška jako zkouška bezpe né funkce   

P ed uvedením p ístroje do provozu – zejména v pravidelných asových odstupech – je t eba 
zkontrolovat a zajistit funk ní bezpe nost p ístroje vlastní zkouškou. 

 4.1 Vlastní zkouška ru ním erpadlem (3) a spojovací hadicí (6)   

 Uzav ete veškeré uzavírací ventily Vašeho zkušebního p ístroje ROTEST GW 150/4. 

 Zastr te spojovací hadici (6) se slyšitelným zaklapnutím západky na zasouvací nátrubek 
p ípojky A. 

 erpáním na ru ním erpadle nastavte systém na zkušební tlak 3 bar. 

 Vy kejte na vyrovnání teploty po dobu 10 minut, aby zavedenému vzduchu byla dána 
možnost oh átí nebo ochlazení. 

P i v tších teplotních zm nách je t eba prodloužit vyrovnávací as! 

 Provád jte zkoušku po zkušební dobu 10 minut. B hem této doby nesmí indikovaný tlak 
klesnout. 

 4.2 Vlastní zkouška jednoduchým dmychadlem (12), vodním sloupcem a   
  spojovací hadicí (6)   

 Uzav ete veškeré uzavírací ventily Vašeho zkušebního p ístroje ROTEST GW 150/4. 

 Zastr te spojovací hadici (6) se slyšitelným zaklapnutím západky na zasouvací nátrubek 
p ípojky B.

 Namontujte zásuvný trubkový systém podle následujícího postupu: 

- Zasu te zasouvací trubku (8) se stupnicí 40-60 mbar lehkým oto ením do napevno 
instalované zasouvací trubky (7). 

- Zasu te zasouvací trubku / koncovou trubku (9) se stupnicí 110 mbar lehkým oto ením 
do zasouvací trubky (8). 

 P ipojte konec hadice jednoduchého dmychadla (12) na vodní nádrž nasunutím na p ípojku
C. 

 Otev ete uzavírací ventily p ípojek B, C a D. 
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 erpáním na jednoduchém dmychadle nastavte systém (12) na zkušební tlak 110 nebo 150 
mbar (nulový bod horní zasouvací trubky). 

 Uzav ete uzavírací ventil p ípojky C, nebo  jinak m že dojít k poklesu tlaku. 

 Vy kejte na vyrovnání teploty po dobu 10 minut, aby zavedenému vzduchu byla dána 
možnost oh átí nebo ochlazení. 

P i v tších teplotních zm nách je t eba prodloužit vyrovnávací as! 

 Provád jte zkoušku po zkušební dobu 10 minut. B hem této doby nesmí indikovaný tlak 
klesnout. 

 5 Obsluha a provád ní zkoušek t snosti pomocí p ístroje ROTEST GW 150/44   

 5.1 Zkoušky zatížení domovních plynových instalací podle DVGW-TRGI (G600)   

Je t eba dbát následujících pokyn : 

• Zkoušku zatížení je t eba provád t u nov  položených vedení bez armatur. 

• Po dobu trvání zkoušky musejí být pevn  uzav eny všechny otvory vedení zátkami, kryty, 
zásuvnými kotou i nebo slepými p írubami z kovových materiál . 

• Spojení s rozvody plynu je nep ípustné. 

• Prove te p edb žnou zkoušku, d íve než bude vedení omítnuto nebo zakryto a spoje na 
potrubí obaleny nebo pokryty povrchovou vrstvou. 

• Pokud má prob hnout zkouška p ipojení potrubního po itadla plynu, bude vedení na 
p ipojovacím ventilu uzav eno jednotrubkovým krytem po itadla pomocí závitové p ípojky 
(22). 

Postupujte následujícím zp sobem: 

 Uzav ete veškeré uzavírací ventily Vašeho zkušebního p ístroje ROTEST GW 150/4. 

 Zastr te spojovací hadici (6) se slyšitelným zaklapnutím západky na zasouvací nátrubek 
p ípojky A.

 Nasa te odpovídající zkušební zátku do otev eného konce vedení a zave te gumovou zátku 
otá ením k ídlové matice k roztažení, až bude zátka pevn  a t sn  usazena. 

 Zastr te volný konec spojovací hadice (6) do p ípojky na zkušební zátce. 

 erpáním na ru ním erpadle nastavte systém na zkušební tlak 1 bar. 

 Vy kejte na vyrovnání teploty po dobu 10 minut, aby zavedenému vzduchu byla dána 
možnost oh átí nebo ochlazení. 

P i silných zm nách teploty nebo tlaku vzduchu pouze 10 minut nesta í! V závislosti 
na zm nách teploty nebo tlaku vzduchu m že vyrovnávací doba trvat až dv  hodiny! 

 Provád jte zkoušku po zkušební dobu 10 minut. B hem této doby nesmí indikovaný tlak 
klesnout. 

 5.1.1 Zkoušky t snosti domovních plynových instalací podle DVGW-TRGI (G600)   

Je t eba dbát následujících pokyn : 

• Zkouška t snosti se vztahuje na potrubí v etn  armatur, avšak bez plynových spot ebi  a 
p íslušných regula ních a bezpe nostních za ízení. 

• Spojení s rozvody plynu je nep ípustné. 

• Prove te p edb žnou zkoušku, d íve než bude vedení omítnuto nebo zakryto a spoje na 
potrubí obaleny nebo pokryty povrchovou vrstvou. 

• Po itadlo plynu m že být také zahrnuto do zkoušky t snosti. 

• Pokud má prob hnout zkouška p ipojení potrubního po itadla plynu, uzav ete vedení na 
p ipojovacím ventilu jednotrubkovým krytem po itadla pomocí závitové p ípojky (22). 

Postupujte následujícím zp sobem: 

 Uzav ete veškeré uzavírací ventily Vašeho zkušebního p ístroje ROTEST GW 150/4. 
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 Zastr te spojovací hadici (6) se slyšitelným zaklapnutím západky na zasouvací nátrubek 
p ípojky B.

 Nasa te odpovídající zkušební zátku do otev eného konce vedení a zave te gumovou zátku 
otá ením k ídlové matice k roztažení, až bude zátka pevn  a t sn  usazena. 

 Zastr te volný konec spojovací hadice (6) na p ipojení na zkušební zátce. 

 Namontujte zásuvný trubkový systém podle následujícího postupu: 

- Zasu te zasouvací trubku (8) se stupnicí 40-60 mbar lehkým oto ením do napevno 
instalované zasouvací trubky (7). 

- Zasu te zasouvací trubku / koncovou trubku (9) se stupnicí 110 mbar lehkým oto ením 
do zasouvací trubky (8). 

- Zasu te p ídavnou zasouvací trubku (10) lehkým oto ením do zasouvací trubky / koncové 
trubky (9) se stupnicí 150 mbar. 

 P ipojte konec hadice jednoduchého dmychadla (12) na vodní nádrž nasunutím na p ípojku 
C. 

 Otev ete uzavírací ventily p ípojek B, C a D. 

 erpáním na jednoduchém dmychadle (12) nastavte systém na zkušební tlak 150 mbar 
(nulový bod nejho ejší stupnice na p ídavné zasouvací trubce). 

 Uzav ete uzavírací ventil p ípojky C, nebo  jinak m že dojít k poklesu tlaku. 

 Vy kejte na vyrovnání teploty po dobu 10-60 minut (v závislosti na objemu vedení), aby 
zavedenému vzduchu byla dána možnost oh átí nebo ochlazení. 

P i silných zm nách teploty nebo tlaku vzduchu pouze 10-60 minut nesta í! 
V závislosti na zm nách teploty nebo tlaku vzduchu m že vyrovnávací doba trvat až 
dv  hodiny! 

 Provád jte zkoušku po zkušební dobu 10-30 minut (v závislosti na objemu vedení). B hem 
této doby nesmí indikovaný tlak klesnout. 

Zkouška t snosti: Doby p izp sobení a zkušební doby v závislosti na objemu vedení 

Objem vedení Doba p izp sobení Min. doba zkoušky 
< 100 l 10 Min. 10 Min. 

 100 l < 200 l 30 Min. 20 Min. 
 200 l 60 Min. 30 Min. 

*Sm rné hodnoty 

 5.1.2 Zkouška t snosti pro vedení propanu – tekutého plynu s vodním sloupcem do  
  150 mbar    

Postupujte následujícím zp sobem: 

 Uzav ete veškeré uzavírací ventily Vašeho zkušebního p ístroje ROTEST GW 150/4. 

 Zastr te spojovací hadici (6) se slyšitelným zaklapnutím západky na zasouvací nátrubek 
p ípojky B. 

 Nasa te odpovídající zkušební zátku do otev eného konce vedení a zave te gumovou zátku 
otá ením k ídlové matice k roztažení, až bude zátka pevn  a t sn  usazena. 

 P ipojte volný konec spojovací hadice (6) na na zkušební zátku. 

 Namontujte zásuvný trubkový systém podle následujícího postupu: 

- Zasu te zasouvací trubku (8) se stupnicí 40-60 mbar lehkým oto ením do napevno 
instalované zasouvací trubky (7). 

- Zasu te zasouvací trubku / koncovou trubku (9) se stupnicí 110 mbar lehkým oto ením 
do zasouvací trubky (8). 

- Zasu te p ídavnou zasouvací trubku (10) lehkým oto ením do zasouvací trubky / koncové 
trubky (9) se stupnicí 150 mbar. 

 P ipojte konec hadice jednoduchého dmychadla (12) na vodní nádrž nasunutím na p ípojku
C. 

 Otev ete uzavírací ventily p ípojek B, C a D. 
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 erpáním na jednoduchém dmychadle nastavte systém (12) na zkušební tlak 150 mbar 
[nulový bod nejho ejší stupnice na p ídavné zasouvací trubce (10)]. 

 Uzav ete uzavírací ventil p ípojky C, nebo  jinak m že dojít k poklesu tlaku. 

 Vy kejte na vyrovnání teploty po dobu 10-60 minut (v závislosti na objemu vedení), aby 
zavedenému vzduchu byla dána možnost oh átí nebo ochlazení. 

P i silných zm nách teploty nebo tlaku vzduchu pouze 10-60 minut nesta í! 
V závislosti na zm nách teploty nebo tlaku vzduchu m že vyrovnávací doba trvat až 
dv  hodiny! 

 Provád jte zkoušku po zkušební dobu 10-30 minut (v závislosti na objemu vedení). B hem 
této doby nesmí indikovaný tlak klesnout. 

Zkouška t snosti: Doby p izp sobení a zkušební doby v závislosti na objemu vedení 

Objem vedení Doba p izp sobení t min. doba zkoušky 
< 100 l 10 Min. 10 Min. 

 100 l < 200 l 30 Min. 20 Min. 
 200 l 60 Min. 30 Min. 

*Sm rné hodnoty 

 5.1.3 Zkouška t snosti pro nízkotlaké vedení tekutého plynu s vodním sloupcem    
  40 až 60 mbar    

Postupujte následujícím zp sobem: 

 Uzav ete veškeré uzavírací ventily Vašeho zkušebního p ístroje ROTEST GW 150/4. 

 Zastr te spojovací hadici (6) se slyšitelným zaklapnutím západky na zasouvací nátrubek 
p ípojky B. 

 Nasa te odpovídající zkušební zátku do otev eného konce vedení a zave te gumovou zátku 
otá ením k ídlové matice k roztažení, až bude zátka pevn  a t sn  usazena. 

 P ipojte volný konec spojovací hadice (6) na na zkušební zátku. 

 Namontujte zásuvný trubkový systém podle následujícího postupu: 

- Zasu te zasouvací trubku (8) se stupnicí 40-60 mbar lehkým oto ením do napevno 
instalované zasouvací trubky (7). 

 P ipojte konec hadice jednoduchého dmychadla (12) na vodní nádrž nasunutím na p ípojku
C. 

 Otev ete uzavírací ventily p ípojek B, C a D. 

 erpáním na jednoduchém dmychadle nastavte systém (12) na zkušební tlak podle údaje 
výrobce (40 až 60 mbar ). 

 Uzav ete uzavírací ventil p ípojky C, nebo  jinak m že dojít k poklesu tlaku. 

 Vy kejte na vyrovnání teploty po dobu 10 minut, aby zavedenému vzduchu byla dána 
možnost oh átí nebo ochlazení. 

P i silných zm nách teploty nebo tlaku vzduchu pouze 10 minut nesta í! V závislosti 
na zm nách teploty nebo tlaku vzduchu m že vyrovnávací doba trvat až dv  hodiny! 

 Provád jte zkoušku po zkušební dobu 10 minut. B hem této doby nesmí indikovaný tlak 
klesnout. 

 5.2 Zkouška t snosti domovní instalace pitné vody podle DIN 1988 1988 (TRWI)  
  vzduchem   

Zkoušce t snosti pomocí tlakové zkoušky vzduchem m žete podrobit následující trubkové systémy 
v etn  p ípustných spojovacích technik: 

- m d né trubkové systémy podle DIN 1786/GW 2; 

- ocelové trubky s žárovým pozinkováním podle DIN 2440 a spoje podle DIN 2999; 

- nerezav jící oceli podle pracovního listu DVGW 541 a jejich spojení podle pracovního listu W 
534 (sv rné a lisované spoje); 

- plastové potrubní systémy z PE-X, PVC-C, PP-R, PB; 
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- vícevrstvé spojovací potrubní systémy. 

 5.2.1  P edb žná zkouška domovních instalací pitné vody   

Postupujte následujícím zp sobem: 

 Uzav ete veškeré uzavírací ventily Vašeho zkušebního p ístroje ROTEST GW 150/4. 

 Zastr te spojovací hadici (6) se slyšitelným zaklapnutím západky na zasouvací nátrubek 
p ípojky A. 

 Našroubujte adaptér (1/2 palce)* do rozvodného systému. 

 Zastr te volný konec spojovací hadice (6) se slyšitelným zaklapnutím západky na zasouvací 
nátrubek  adaptéru (1/2 palce)*. 

 erpáním na ru ním erpadle (3) nastavte systém  

- u jmenovitých ší ek do DN 50 na zkušební tlak maximáln  3 bary, 

- u jmenovitých ší ek nad DN 50 do DN 100 na zkušební tlak maximáln  1 bar. 

 Vy kejte na vyrovnání teploty po dobu 10 minut, aby zavedenému vzduchu byla dána 
možnost oh átí nebo ochlazení. 

P i silných zm nách teploty nebo tlaku vzduchu pouze 10 minut nesta í! V závislosti 
na zm nách teploty nebo tlaku vzduchu m že vyrovnávací doba trvat až dv  hodiny! 

 Provád jte zkoušku po zkušební dobu 10 minut. B hem této doby nesmí indikovaný tlak 
klesnout. 

* Zvláštní p íslušenství, není sou ástí dodávky, . výrobku: 6.1067 

 5.2.2 Hlavní zkouška domovních instalací pitné vody   

Postupujte následujícím zp sobem: 

 Uzav ete veškeré uzavírací ventily Vašeho zkušebního p ístroje ROTEST GW 150/4. 

 Zastr te spojovací hadici (6) se slyšitelným zaklapnutím západky na zasouvací nástrubek 
p ípojky B. 

 Nasa te odpovídající zkušební zátku do otev eného konce vedení a zave te gumovou zátku 
otá ením k ídlové matice k roztažení, až bude zátka pevn  a t sn  usazena. 

 Zastr te volný konec spojovací hadice (6) na p ipojení na zkušební zátce. 

 Namontujte zásuvný trubkový systém podle následujícího postupu: 

- Zasu te zasouvací trubku (8) se stupnicí 40-60 mbar lehkým oto ením do napevno 
instalované zasouvací trubky (7). 

- Zasu te zasouvací trubku / koncovou trubku (9) se stupnicí 110 mbar lehkým oto ením 
do zasouvací trubky (8). 

 P ipojte konec hadice jednoduchého dmychadla (12) na vodní nádrž nasunutím na p ípojku
C. 

 Otev ete uzavírací ventily p ípojek B, C a D. 

 erpáním na jednoduchém dmychadle (12) nastavte systém na zkušební tlak 110 mbar 
(nulový bod horní zasouvací trubky). 

 Uzav ete uzavírací ventil p ípojky C, nebo  jinak m že dojít k poklesu tlaku. 

 Vy kejte na vyrovnání teploty po dobu 10 minut, aby zavedenému vzduchu byla dána 
možnost oh átí nebo ochlazení. 

P i silných zm nách teploty nebo tlaku vzduchu pouze 10 minut nesta í! V závislosti 
na zm nách teploty nebo tlaku vzduchu m že vyrovnávací doba trvat až dv  hodiny! 

 Prove te zkoušku 

- do 1000 litr  objemu vedení po zkušební dobu nejmén  30 minut. 

 Prodlužte zkušební dobu 

- na každých 100 litr  objemu vedení o 10 minut. 
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 5.3 Nastavení vstupního tlaku trysky na atmosférických a dmychadlových ho ácích   
  s vodním sloupcem do 30 mbar    

Je t eba dbát následujících pokyn : 
–  Vodní nádrž (2) musí být napln na až po nulový bod stupnice nacházející se 

v poklopu (p epad). 
– P ezkoušejte ješt  jednou všechny spoje zkušebního systému p ed zkouškou, 

zda došlo k ádnému zapadnutí a tím pevnému plynot snému uzav ení. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Postupujte následujícím zp sobem: 

 Uzav ete veškeré uzavírací ventily Vašeho zkušebního p ístroje ROTEST GW 150/4. 

 Zastr te spojovací hadici (6) se slyšitelným zaklapnutím západky na zasouvací nástrubek 
p ípojky B. 

 Pevn  instalovaná zasouvací trubka (7) do 30 mbar je zde dostate ná. 

 P ipojte adaptér pro plynové spot ebi e (21) na volný konec spojovací hadice (6). 

 Nasa te pr chodku adaptéru pro pro plynové spot ebi e (21) na zkušební p ípojku pro 
vstupní tlak trysky Vašeho plynového ho áku. 

 Nastavte plynový spot ebi  tak, aby ho ák b žel na plný výkon. 

 Otev ete uzavírací ventily p ípojek B, C a D. 

 Zatímco topný plyn proudí ke tryskám, tla í p es adaptér pro plynové spot ebi e (21) a 
spojovací hadici (6) na vodní sloupec napevno instalované zasouvací trubky (7). 

 Nyní ode t te skute n  disponibilní vstupní tlak trysky na stupnici (11), jež se nachází na 
poklopu. 

 Otá ením stav cího šroubu ho áku m žete regulovat vstupní tlak trysky do té míry, až vodní 
sloupec dosáhne hodnotu požadovanou výrobcem spot ebi e. 

P ípojka A 

P ípojka B 
P ípojka C 
P ípojka D 

6 Spojovací hadice 

21 Adaptér pro  
     plynové spot ebi eKe zkušební p ípojce 

pro vstupní p etlak 
plynového ho áku 
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 6 Zkušební protokol   

Odpov dný specialista musí po dokon ení zkoušky t snosti sestavit zkušební protokol, ve kterém 
bude obsaženo vyhodnocení odpovídající použitému materiálu a poklesu tlaku. Je-li vydána 
t snost za ízení, musí ji potvrdit. 

 7 Zastavení provozu   

Po zkoušce t snosti odmontujte spojovací hadici (6) a otev ete uzavírací ventil na p ípojce D, aby 
vodní sloupec mohl odtékat do nádrže (2). 

Demontujte zasouvací trubky a umíst te je na k tomu ur eném míst  v ocelovém kufru Vašeho 
zkušebního p ístroje ROTEST GW 150/4.  

Uzav ete všechny uzavírací ventily a zaklapn te erpadlo. 

 8 Pé e a údržba   

Ošet ujte pravideln  p iloženým silikonovým tukem O-kroužky zasouvací trubky, násuvné spoje a 
kryt po itadla plynu.  

Ošet ujte i rozší ení konc  zasouvacích trubek zevnit  tukem, aby bylo možno uleh it montáž!  

Post íkejte rychlospojovací šroubení spojovací hadice v pravidelných odstupech b žn  prodávaným 
silikonovým sprejem!  

Uložte plechový kufr istý a suchý, aby uvnit  ležící díly nekorodovaly! Koroze na ventilech 
ovliv uje jejich funkci! 

Se zkušebním p ístrojem ROTEST GW 150/4 zacházejte pe liv ! 

 9 Likvidace   

ásti tohoto za ízení p edstavují zhodnotitelný materiál a mohou být p edány k recyklaci. 
K tomuto ú elu jsou k dispozici schválené a certifikované recykla ní závody. K tomu, aby jste 
mohli provést ekologicky p ijatelnou likvidaci ástí, které nelze zhodnotit (nap . elektronický šrot), 
je nutné provést konzultaci s Vaším ú adem, který je kompetentní pro likvidaci odpad  


