
Rychlý návod na montáž elektronické 
anody ACES do zásobníku DUO-E

Brief instructions for ACES electronic anode installation into DUO-E 
hot water storage tank 

(sada 9172)
(kit 9172)

Postup: 
Procedure:

1. Odmontujte 8 matic držících horní přírubu.
1. Unscrew 8 nuts holding the upper fl ange.

2. Vyndejte přírubu s magnéziovou anodou z nádrže.
2. Take out the fl ange with the magnesium anode from the tank.

3. Odmontujte kabelovou propojku anody a víka nádrže. 
3. Remove the cable connecting the anode and tank lid.

4. Vymontujte magnéziovou anodu z příruby. 
4. Dismount the magnesium anode from the fl ange.

5. Zaslepte v přírubě otvor po magnéziové anodě, těsně-
ní je z vnitřní strany nádrže (viz následující obrázek).

5. Seal the fl ange hole left after the removed anode, the gasket is 
from the inner tank side (see the next fi g.).

6. Namontujte přírubu na nádrž.
6. Fix the fl ange onto the tank.

7. Nainstalujte sestavu elektronické anody, na výstup TV 
ze zásobníku (před instalací nezapomeňte sundat z 
aktivní části zelenou ochrannou bužírku). Komponenty 
pečlivě utěsněte.

7. Mount the electronic anode kit  at the DHW outlet from the 
tank (mind removing the green protective tube from the active 
section prior to installation). Seal the components meticu-
lously.

8. Namáčkněte konektor na faston na konci elektronické 
anody. Druhý vodič elektronické anody (zemnění) s 
kabelovým okem dotáhněte pod matici příruby nádrže.

8. Push  the terminal on the faston at the electronic anode end. 
The lug-end cable (ground) of the electronic anode shall be 
tightened under a fl ange nut.
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Obsah sady:

- T kus mosaz  1“  FFF
- Vsuvka (redukce) 1“×1/2“ (vnější/vnitřní) mosaz
- Anoda  350/250 - universální + elektronika ACES
- Šroub M 8×25 nerez (imbus) DIN 912/A2
- Podložka 8,4 (velká 3d) nerez DIN 9021/A2
- Těsnění 24×7×2

The kit contains:

- 1“ T-piece in brass, FFF

- brass adapter 1“×1/2“ (M/F)

- universal anode 350/250 + ACES electronics

- M 8×25 stainless steel bolt (allen head) DIN 912/A2

- 8.4 stainless steel washer (large 3d) 

- Gasket 24×7×2
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Zaslepení otvoru po magnéziové anodě.
How to plug the hole left after a magnesium anode.

Instalace sestavy elektronické anody na výstup teplé vody ze zásobníku.
Electronic anode installation on the hot water outlet.
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