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C-ADAPTÉR
Adaptér pro připojení čisticí jednotky k oběhovému čerpadlu

Určen pro čerpadla:

• GRUNDFOS (ALFA 25 – xx, ALFA2 25 – xx, ALFA2L
25 - xx, Série 100, Solar, UPS, UPS2 a další)

• WILO (Stratos Pico 25/x-x, Yonos Pico 25/x-x,
Yonos Maxo, Star-RS, Stratos Eco, Stratos-STG-
BMS, Yonos Pico-STG a další).

Objednací kód: CADAPT

AV EQUEN si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění vylepšovat a měnit popsané produkty a příslušné 
technické údaje. Informace a obrázky obsažené v tomto dokumentu jsou určeny pouze pro informační účely, nejsou závazné a 
v žádném případě nezprošťují uživatele povinnosti přísně dodržovat platné předpisy a normy správné praxe.

Balení obsahuje:

• tělo adaptéru
• bílý závitový konektor
• černý závitový konektor
• imbusové šrouby 8 ks, sada A + B
• těsnící O-kroužky 4 ks, sada A + B
• klíč

Instalace adaptéru 

1) Natočte z vnější strany adaptéru černý konektor do horního závitového vstupu, těsněním k tělu 
adaptéru. 

2) Natočte z vnitřní strany adaptéru bílý konektor do spodního závitového vstupu, a to až k tělu 
adaptéru. 

3) Demontujte z vašeho čerpadla motorovou část. 

4) Vyberte z balení vhodné O-kroužky a šrouby k vašemu typu čerpadla:
• sada A – na většinu starších typů čerpadel WILO a GRUNDFOS
• sada B – na většinu nových typů (elektronických) čerpadel WILO a GRUNDFOS

5) Osaďte tělo čerpadla O-kroužky po obvodu (větší O-kroužek) a na středovém vstupním kanálu 
(menší O-kroužek).

6) Přišroubujte adaptér k tělu čerpadla. 

7) Zatočte po směru hodinových ručiček bílý konektor z vnější strany adaptéru tak, aby dosedl na 
těsnění na středovém vstupním kanálu. 

8) Nyní je adaptér na čerpadle připraven k montáži hadic z vaší čerpací jednotky. 


