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Указания за монтаж и обслужване 
 
- Проверете резервоара и нужната арматура. 
При необходимост отстранете пластмасовия 
капак от съответната връзка. 
- При планиране на монтажа се убедете за 
липсата на източник на нагряване в близост 
до контейнера. 
- Убедете се,че резервоара е поставен в 
хоризонтално положение. 
- Около резервоара осигурете достатъчно 
пространство за обслужване и монтаж 
- Отваряйте резервоара само при 
необходимост с цел ограничаване 
попадането на светлина, което може да 
доведе до развитието на бактерии. 

- Периодично почиствайте вътрешната 
повърхност на резервоара. 
- Резервоарите PLASTO се изработват от 
мрежест полимер, който защитава от УВ 
лъчите даже в случай на директна слънчева 
светлина. 
- В резероарите PLASTO не се развиват 
бактерии. 
- Внимание: за химически вещества и 
течности, които ще се съхраняват в 
резервоари PLASTO, моля обърнете 
внимание на необходимостта от 
допълнителни условия. Необходимо е да 
бъде направено запитване за всички 
вещества, различни от вода. При 
съответната температура.  



- Максимално допустимата температура е 
60oooC. 
- Забележка: Всеки резервоар трябва да 
бъде снабден със система за преливане. 
 

Инструкция за подземен монтаж на 
резервоари с неподвижни ребра  

(серия CU и CHU) 
 

Указания: 
-Максимална дълбочина на инсталиране - не 
повече от 80 см. 
-Забранено е монтирането на резервоар на 
пътища. 
При монтаж на резервоар в ров, 
предназначен за предпазване от изтичане 
на масла, капака на този ров не трябва да е 
от чугун, тухли или бетон и пълното му 
тегло не трябва да е повече от 100 кг. 
 

 
А – пясък; В – дребен чакъл ; С - ров 

 
- Забранено е монтирането на резервоар на 
подвижен, стръмен терен поради опасност 
от възникване на свлачище. 
- Забранено е използването и употребата на 
резервоар на открити площадки. 
- В случай, когато нивото на подземните 
води е по-високо от дъното на резервоара е 
необходимо резервоара да бъде поставен в 
бетонен изолационен кладенец. 
- При необходимост от херметичност на 
механичните връзки на изводите е 
необходимо да се уплътни връзката с 
херметизиращ силикон или друг подобен 
материал. 
  
С цел правилен подземен монтаж е 
неоходимо да се изпълнят следните 
операции: 
 

1.Подгответе ров с подходящи размери; 
допустимо разстояние от стената на 
резервоара около 30 см. 

 

 
 
2. На дъното поставете пясък с дебелина 
най-малко 15 см.,така че резервоара да стои 
на хоризонтална повърхност. 
3. Подгответе връзките и поставете 
резервоара хоризонтално в рова. 
4. С цел недопускане на неочаквано 
намаляване на количеството на 
съдържанието, уверете се, че резервоара е 
оборудван с вентилационна тръба 
съобразена с дебита на помпата. 
5. Изпитайте подготвените връзки (не 
пълнете резервоара повече от 15 см.) 
6. Насипете пясък около резервоара и го 
трамбовайте на слой около 15 см. 
7. Напълнете резервоара с вода и 
последователно насипвайте слоеве 
(дебелина 15-20 см) смес на глина и пясък 
около него. Всеки слой трябва да бъде 
добре трамбован. 
 

 
 
Забележка: Забранено е монтирането 
на гърловина, която не е предвидена от 
производителя. 
 
Забележка: Неправилното засипване на 
резервоара под земята може да причини 
деформация на конструкцията. В такъв 



случай гаранцията на резервоара не е 
валидна. 
 
Устойчивост на материала на резервоарите 
по отношение някои течности и химикали: 
Моля, изпратете запитване. 
Характеристиките на течностите, 
съхраняващи се в резервоарите са в 
компетенциите и отговорностите на 
потребителя. 
 
Стандартна окомплектовка на сериите за 
вода: 
-Връзки: 
А. С резбовани вътрешни повърхности. 
В. Щуцери: 
- долен (3/4”) за паралелна работа на 
резервоарите 
- горен за преливник (dn 1), долен за 
водосъбиране (dn 1), полипропиленови в 
комплект с уплътнител и гайка. Размерът dn 
1 зависи от конкретния модел. 
- Отвор 28 мм за поплавък. 
 
 

Гаранционни условия 
 

Всички пластмасови резервоари имат 20 
години гаранция за корозия. Ако 
оборудването е монтирано съгласно 
техническите указания на фирма ELBI , 
резервоарите имат гаранция срещу поява на 
плесен.  
Гаранцията за брак на материала и 
фабрични дефекти е 1 година. 
Гаранцията е валидна от датата на 
товарителницата. 

 
Гаранцията не покрива: 
- разходи по монтаж 
- претенции за загуби или щети 
- всяка неизправност по вина на трета 
страна 
- всяка неизправност в следствие на 
разхерметизация 
- разходи за транспорт 
- неизправност, възникнала от неправилна 
употреба на химикали и нехранителни 
течности. Преди да използвате такива 
течности, моля свържете се с нашия 
технически отдел, занимаващ се със 
съвместимост на материалите. 
 
Предупреждение: Само резервоарите 
серия CU-CHU могат и трябва да се 
използват под земя! Всички други 
резервоари ELBI са пригодени за използване 
изключително на открити пространства. Ако 
се използва за вкопаване резервоар, който 
не е предназначен за такива цели, 
гаранцията се счита за недействителна. 
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