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Žlab MERKUR II 
typ G1 - 400/355 

 

SKOT - NAPÁJECÍ ZA ÍZENÍ 
Sestavil: J. Bartá ek Zodpov dnost za výrobek: ing. P. And l  

CZ RU PL HR DE EN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUNKCE  A  POPIS  VÝROBKU 
 

Žlab je ur en k p irozenému napájení skotu (pro cca 20 ks) ve stájích a jiných prostorách 
s volným ustájením, kde teplota okolí v zim  m že klesnout pod bod mrazu. 
Žlab se skládá z  napájecího místa a plovákové komory, voda je oh ívána prostupem tepla 
dnem žlabu topným kabelem. Žlab je vyroben z nerezového plechu a noha z pozinkovaného 
ocelového sva ence. 
Dno žlabu je opat eno zátkou o pr ru 42 mm, jejíž t snící efekt je zaru en manžetou 
z potraviná ské pryže, výpust je navíc opat ena plastovým kolenem o pr ru DN 40, 
usm ujícím proud vytékající vody p ed žlab. 

ívod vody je veden nohou z kohoutu G 3/4" opletenou hadicí do plovákového ventilu G 1/2“ 
pode dnem žlabu.   

ívod energie je veden nohou napajedla do rozvodky. Sou ástí topného systému žlabu je i 
vyh ívání nohy napajedla pomocí topného kabelu.  
Napajedlo je dodáváno kompletní, jeho noha je ur ena pro zabetonování.  
Pro indikaci vytáp ní doporu ujeme vložit do elektrického obvodu skupiny žlab  termostatický 
spína  pro venkovní teplotu a kontrolní sv tlo. 

TECHNICKÉ  ÚDAJE 
ROZM RY 
délka celková 360 mm 
ší ka celková  380 mm 
výška celková 1050 mm  
plocha p ístupné hladiny     1x250x300 mm 

 
HMOTNOST 38 kg 
 
objem celkový 13 l 
pr tok  15 l/min (p i 300 kPa a hladin  50mm) 
nap tí  230 V~ / 50 Hz 

íkon  50 W 
krytí      55  IP 

F131R1N 
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HLAVNÍ  SOU ÁSTI     
název výrobku           po et  

F131R1N Žlab MERKUR II typ G1 – 400/355                        1 ks 
 
Sou ásti p íslušenství žlabu:  

F131R1-81N Zátka DN 42 do žlabu Merkur 1 ks 

F131R1-10N Há ek k zátce MERKUR 1 ks 

MPH21126210800FM Hadice opletená1/2x3/4“ FM 800 mm 1 ks 

F131C04 Osv ení o jakosti a kompletnosti výrobku 1 ks 

  

NÁHRADNÍ DÍLY    
název výrobku           po et  

F134108 Ventil plovákový FARMTEC 2 pro žlab Merkur 1 ks 
 

DOPL KOVÉ VYBAVENÍ 
(Dopl kové vybavení není sou ástí výrobku a není zahrnuto v cen  - je nutná jeho další    
objednávka!) 
název výrobku po et 

F1351601N Ochranný kryt pro Merkur p ed rozst ikovanou vodou 1 ks 
F1350504Z Ukotvení na podlahu Merkur 1 ks  

 

LEŽITÉ UPOZORN NÍ 
 
Pro instalaci žlabu musí být elektrický p ívod vybaven proudovým chráni em (doporu eno max. 
pro 3 žlaby jeden chráni ) a na p ívodu vody musí být za ízení proti zp tnému pr toku. 

Sou ástí napajedla není uzavírací kohout p ívodu vody G 3/4" FF, který musí být ve 
stavební p ipravenosti stavby. 
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