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PARADIGMA  OPTIMA ISOPLUS 
Wskazówki do montażu izolacji 
 
Wskazówki techniczne   
Technika zbiorników 
 

 

Dostarczona wraz z osprzętem tabliczka 
znamionowa musi zostać przyklejona na 
izolację! 

 
• Znajdujące się w kartonie części, bez wyjątku 

będą wszystkie potrzebne. Proszę nic nie 
wyrzucać bo na końcu braknie - gwarantowane! 

 
• Opakowanie kartonowe należy zachować w 

dobrym stanie technicznym aż do całkowitego 
zakończenia montażu izolacji, aby w 
wyjątkowych przypadkach można było ponownie 
odesłać izolację lub jej części do producenta! 

 
• Wkręcić od dołu do pierścienia podstawy zbiornika 
śruby (M12) nastawy wysokości [2]. 

 
• Założyć na śruby (M12) stopki plastikowe [3] i 

ustawić śruby tak, aby odstęp pomiędzy kantem 
pierścienia podstawy a podłogą wynosił przynajmniej 
40 mm. (Przy miękkim podłożu np. tworzywo, korek 
itp. należy zastosować pod stopkami podstawki 
drewniane lub metalowe.) 

 
• Ułożyć dolną, wykonyną z miękkiej pianki, okrągłą 

część izolacji [4]  pod dolny pierścień podstawy a 
następnie ułożyć w okół pierścienia podstawy dolny 
pierścień izolacyjny [5] i zkleić jego samoprzylepne 
zakończenie. 

 
• Zamontować i ustawić zasyfonowane przyłącza 

zimnej i ciepłej wody oraz solar [6]. 
 
• Belkę izolacyjną [7] z miękkiej pianki,  z otworami dla 

przyłączy, wsunąć najpierw na cztery skośnie 
ustawione przyłącza i dalej na pozostałe przyłącza a 
następnie dosunąć do taśm dystansowych [1]. 

 
• Odcinki izolacji przyłączy [8] (9 sztuk) założyć 

wstępnie na końcówki rur. 
 
• Cztery przedłużenia tulejek czujników [9],  

dostarczane z osprzętem zbiornika, założyć na tulejki 
przewidziane dla czujników TWO, TPO, TPU i TWU. 

 
• Przyłożyć do zbiornika obydwie izolacje boczne [10] 

oraz [11]. 
 
• Tylna listwa hakowa zabezpieczona zostaje trzema 

uchwytami pomocniczymi [12]. 

• Przednią listwę hakową ponad przyłączami, 
zamykamy na dokładnie tej samej wysokości. 
Wąskie mostki powinny być dodatkowo 
zabezpieczone 3-ma wąskimi klamrami [121]. 

 
• Podłużny blok izolacji [13] z miękkiej pianki, 

zakładamy na otwarcia rewizyjne grzałki 
elektrycznej i termicznego zaworu 
przełączającego. Nakładamy czarną, polystyrolową 
przysłonę [14] i mocujemy ją blachowkrętami [17] 
(8 sztuk). 

 
• Po zamontowaniu czujników, wkładamy do 

otworów w kanale kablowym sześć korków [18] z 
miękkiej pianki. 

 
• Zakładamy pokrywę kanału kablowego [19]. 
 
• Sprawdzić ulokowanie paska z miękkiej pianki [20] 

(uszczelnienie fugi pokrywy) w białej pokrywie [21] 
z EPS a następnie założyć szczelnie pokrywę z 
EPS na izolację boczną , przy czym należy zwrócić 
uwagę na wycięcia dla rur. 

 
• Zakładamy czarną pokrywę polystyrolową [22] na 

białą pokrywę z EPS i nasuwamy na izolację 
boczną, przy czym należy zwrócić uwagę na 
wycięcia dla listwy hakowej. 

 
• Tabliczkę znamionową, wyjmujemy z torebki z 

osprzętem i przyklajamy na izolację! 
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