
 

 

       Kompletná zostava  Professional.          

 

Kompletná zostava CARAT S Professional Vám zabezpečí využitie dažďovej vody  do domu 
aj do záhrady. Konzola na dopĺňanie vody, ktorá je súčasťou technickej sady ( vrátane 
čerpadla) obsahuje 3-cestný ventil. Keď je v nádrži dažďová voda, 3-cestný ventil je otvorený 
a systém dopĺňa do všetkých pripojených zariadení ( WC, práčka,...) dažďovú vodu. Keď voda 
v nádrži klesne pod min. úroveň, snímač hladiny vody v nádrži odošle signál do riadiacej 
jednotky ,3-cestný ventil zatvorí prívod z nádrže a systém automaticky začne dopĺňať vodu zo 
zdroja pitnej vody. Keď sa opäť  začne nádrž napĺňať dažďovou vodu, systém sám otvorí 
ventil a začne vpúšťať dažďovú vodu z nádrže. Zariadenie je plne automatické a nie je 
potrebné žiadne manuálne prepínanie. Systém spĺňa všetky požiadavky noriem DIN 1988 a 
EN 1717(zabezpečenie ochrany proti kontaminácii pitnej vody).Zostava navyše obsahuje 
digitálny ukazovateľ s naprogramovanými funkciami  ako napr. preplachovanie filtra 
,ukazovateľ stavu hladiny ,a pod.. 

Kompletný systém obsahuje podzemnú nádrž CARAT-S ( veľkosť od 2750 l do 10.000 l ) 
,filtračnú sadu 3 (interný filter Optimax-Pro, vtokové hrdlo proti víreniu vody, prepadový sifón 
s ochranou proti vniknutiu zvierat,rýchlomontážna manžeta Spannfix ) a technickú sadu 
Professional ( Konzola na dopĺňanie vody s čerpadlom Aqua-Center-Silentio vrátane domácej 
vodárne KSB-Superinox 15/4 , čistiaca jednotka Opticlean ,stenová priechodka DN 100,sacia 
hadica 12m,1“, jemný filter pre čistenie aj tých najjemnejších nečistôt,) . 

Podzemná nádrž CARAT-S má unikátne patentované rebrovaníe ktoré ju umožňuje umiestniť 
aj do spodnej vody ( do polovice výšky nádrže). Nie je potrebná žiadna betonáž lôžka. 
Garancia záruky 25 rokov !!  

Návod na montáž nájdete aj na našej stránke : www.manadatrading.sk v sekcii Dokumenty. 

Video ukážka popisu činnosti celého systému : www.manadatrading.sk v sekcii Videá 
/Inštalácia a údržba systému na využitie dažďovej vody 
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