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- Před použitím nutno přečíst!
- Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny!
- Uschovejte pro případ dalšího použití!
Tento provozní návod obsahuje důležité pokyny a upozornění.
Před zabudováním, zapojením do elektrické sítě a uvedením do provozu je
nezbytně nutné pročtení provozního návodu a návodu k instalaci.
Rovněž je nutno věnovat pozornost dalším provozním návodům a návodům k
instalaci týkajícím se komponent/příslušenství k výrobku.
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Vysvětlení značek
V případě nedodržování pokynů může dojít ke vzniku věcných škod

V případě nedodržování pokynů může dojít k poškození zdraví

Pomocné informace k jednotlivým pracovním krokům!
V dalším pokračování návodu k instalaci se vyskytují už jen obrazové
symboly!
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Úvod
Při převzetí výrobku pečlivě zkontrolujte,
• zda je výrobek v řádném stavu
• zda je rozsah dodávky kompletní

1. Rozsah dodávky
•
•
•
•
•
•
•

Vodárna McRain Plus včetně čerpadla a průtokového regulátoru a sady pro upevnění na stěnu
Plovákový spínač s kabelem o délce 20 m a sadou pro upevnění
1” kulový ventil s 3dílným šroubením a tlakoměrem
1” pancéřová hadice pro flexibilní připojení tlakového vedení
¾“ pancéřová hadice pro flexibilní připojení pitné vody
¾“ filtr pitné vody 110 µm
Provozní návod, návod k instalaci

2. Obecné pokyny
 Zařízení musí být instalováno v souladu s aktuálním stavem techniky, zejména je nutno
dodržet soubory technických pravidel, jako jsou normy DIN 1988, DIN 1986 a DIN EN
1717!
 Zařízení nebylo testováno pro provoz v průmyslovém prostředí!
- V případě potřeby kontaktujte svého smluvního partnera/prodejce!
 V zařízení nesmějí být používány hořlaviny a/nebo výbušné látky, potraviny nebo
odpadní vody!
 Nepřípustné jsou následující instalace nebo provozní režimy:
- Venkovní montáž, to znamená mimo uzavřené prostory
- Instalace ve vlhkém prostředí, například koupelně
- V prostorách s nebezpečím exploze
 K odpojení ze sítě je nutné vytáhnout zástrčku ze sítě elektrického napájení!
 Elektrická zástrčka musí být volně přístupná!
 Elektrickou zástrčku zastrčte teprve
- po řádném upevnění přístroje a
- kontrole těsnosti všech vodních přípojek a
- po kompletní instalaci přístroje.
 V případě nedodržení stanovených postupů nelze uplatňovat nároky na plnění ze záruky!
 Nárok na záruku zanikne v případě odšroubování kontrolních prvků nebo čerpadla přístroje.
Označení
Na domovním přívodu vody musí být umístěna tabulka upozorňující na využívání dešťové vody.
Také odběrná místa musejí být označena tabulkou, z níž by bylo zřejmé, že nejde o pitnou vodu.
Doporučení
Jako vedení vody doporučujeme plastová potrubí odpovídající normě DIN.

Servis – poradenská linka: +49 (0) 2241 26563-0
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3. Montáž na stěnu
Před montáží odstraňte kryt vodárny McRain Plus.
Informace!
Při připojení na kanalizaci věnujte pozornost úrovni zpětného vzdutí 1): viz bod 4 „Připojení přepadu vody”.
Vodárnu McRain Plus připevněte:
• v suché a před mrazem chráněné místnosti, např. ve sklepě.
• v místnosti s podlahovým odtokem ke kanalizaci.
• nejméně 40 cm pod stropem místnosti, měřeno od horní hrany přístroje (nutné pro případné
údržbové nebo servisní práce).
• na rovné stěně (nerovnost může způsobit deformaci konstrukce po upevnění na stěnu).
• vodorovně (zamezí se chybám ve funkci přístroje).
• nad maximální výškou vodní hladiny sběrné nádrže (např. cisterny, podzemní nádrže), viz
obr. 1.

Obr. 1

Výše, než je maximální
výška vodní hladiny v
cisterně (sběrné nádrži)

----------Pracovní kroky
1. Nástěnný držák přidržte vodorovně na místě upevnění a naznačte otvory pro upevnění.
2. Vyvrtejte otvory (8mm vrták) a vložte hmoždinky.
3. Nástěnný držák bezpečně upevněte pomocí šroubů a podložek.
- Dbejte na to, aby byl nástěnný držák vodorovně vyrovnán.
4. Našroubujte dvě přiložené gumové distanční podložky (M 6 x 15 mm) do závitových
otvorů na dolní zadní straně vodárny McRain Plus.
5. Vodárnu McRain Plus zavěste jejím závěsem na zadní straně seshora do
uchycení nástěnného držáku a pevně ji do něj zatlačte.
- Dbejte na to, aby gumová ochrana hrany řádně seděla na zadním závěsu.
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4. Připojení přepadu vody
Pokyn!
Pro zabezpečení bezchybné funkce nouzového přepadu v případě jeho potřeby je nezbytné
dodržování níže popsaných instrukcí.
Nouzový přepad napojte pomocí potrubí DN 70 a přes nálevku DN 70 (umožňuje kontrolu
funkce dopouštěcího ventilu) zaveďte
 do dešťové nebo splaškové kanalizace
 Dbejte na to, aby potrubí DN 70 mělo svislý spád o délce alespoň 50 cm před
nasazením oblouku, viz obr. 2.
- Díky tomu bude moci voda při případném nouzovém přepadu lépe odtékat.
- Jako zápachový uzávěr může být použit přídavný sifon!
Pokyn!
Je-li vodárna McRain Plus instalována pod úrovní zpětného vzdutí 1), musí být přepad zaveden
do přečerpávací jímky(tlaková kanalizace), která vodu přečerpá do kanalizace. Dbejte na
dostatečně velké dimenzování zařízení s čerpacím výkonem (čerpadla) min. 3,5 m³/h.

Obr. 2

Připojení do kanalizace nebo zvedacího zařízení

1) Úroveň zpětného vzdutí
Hladina, po kterou může u přetížené kanalizační sítě docházet ke zpětnému vzdutí. Zpravidla
odpovídá příslušné úrovni terénu ulice. Informujte se u kompetentního stavebního úřadu.
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5. Připojení potrubí pitné vody
Plovákový ventil je dimenzován do tlaku o hodnotě 3 barů až max. 4,0 barů.
Od tlaku dosahujícího hodnoty 4 barů v přítoku pitné vody je nutno nainstalovat
odpovídající redukční ventil. Vyšší tlak v přítoku pitné vody může mít za následek
závadu vodárny McRain Plus (např. aktivuje nouzový přepad). K zajištění bezpečné
ochrany plovákového ventilu proti znečištění a tím zamezení závadám, které by mohly
být důsledkem tohoto znečištění, je nutno do potrubí pitné vody nainstalovat přibalený
filtr. V případě, že stupeň tvrdosti pitné vody má hodnotu vyšší než 20dH, musí být
namontováno odpovídající odvápňovací zařízení.
Při dimenzování přítoku pitné vody dbejte na to, aby byl pro dopouštění k dispozici
dostatek pitné vody. V závislosti na spotřebiči to může činit až 3,5 m³/h.
Před připojením na přístroj je nutno potrubí pitné vody propláchnout!
Pokyn!
Doporučujeme nainstalovat uzavírací ventil a dodanou flexibilní ¾“ pancéřovou hadici, čímž
- se vyhnete přenášení zvuků a vibrací
- se vykompenzují nepřesnosti montáže
- lze kdykoli uzavřít přívod pitné vody
- se umožní opravy s minimálními výdaji
- může být při delší nepřítomnosti zastaven přítok do zařízení.
(V případě nepřítomnosti delší než 3 dny se musí přítok pitné vody k vodárně McRain
Plus uzavřít!)
Montáž
Nainstalujte přibalený filtr (za doporučený uzavírací ventil) do přívodního potrubí pitné vody.
Filtr připojte na vodárnu McRain Plus spolu s přiloženou flexibilní hadicí a těsněním (viz obr.
3). Závitové spoje na plastovém filtru je nutno řádně a vhodně utěsnit. Použijte vhodné těsnicí
prostředky, např. teflonovou pásku. Příliš mnoho těsnicího prostředku nebo nesprávný těsnicí
prostředek, jako např. konopí, může filtr poškodit.
-

Dbejte na to, aby byl trubkový spoj vyrovnán přesně v jedné ose a
nevykazoval deformace, což by mohlo vést k netěsnostem.
- Přípojka plovákového ventilu nesmí být při instalaci přípojky pitné
vody přetočena nebo ohnuta, příp. plochu klíče ¾“ přípojky pitné
vody přidržte, abyste vyvinuli protisílu k dotáhnutí šroubení
hadice!

Obr. 3

 Výstup plovákového ventilu musí být ve vodárně McRain Plus svisle vyrovnán!
 Vztlakové těleso se musí být schopno volně pohybovat!
 První objímku k připevnění trubky neinstalujte ve vzdálenosti větší než 10-15 cm od vodárny McRain Plus.
- Tím se zamezí přenášení vibrací do sítě pitné vody při zavření plovákového ventilu.

Premier Tech Aqua • Rewatec®

6/28

Instalace Mc Rain Plus
DORW2091. 02.05.2017

6. Připojení nasávacího potrubí
Jako nasávací potrubí doporučujeme použít potrubí PE-HD! Při pokládání se může do
nasávacího potrubí dostat nečistota! Pokud se to nedá vyloučit, musí být nasávací
potrubí před připojením na vodárnu McRain Plus propláchnuto!
 Použijte minimálně 1" PE-HD potrubí (např. 32 x 2,9).
Nasávací potrubí musí být položeno až k vodárně McRain
Plus vzestupně! Možné rozdíly v délce a výšce viz bod 12.
 Nasávací potrubí položte lineárně (přímo).
 Mezi vodárnou McRain Plus a sběrnou nádrží musí být
nainstalován zpětný ventil! Je obsažen ve speciální sací sadě
(k dostání samostatně jako příslušenství).
 Nasávací potrubí pevně a těsně spojte se šroubením
vodárny McRain Plus, viz obr. 4.

Obr.
Šroubení

7. Připojení tlakového potrubí
Pokyn!
Doporučujeme nainstalovat dodanou flexibilní 1“ pancéřovou hadici, čímž
- se vyhnete přenášení zvuků a vibrací,
- se vykompenzují nepřesnosti montáže,
- se umožní opravy s minimálními výdaji.
Tlaková přípojka (s 1“
pancéřovou hadicí)
Montáž
Flexibilní hadici připojte i s přesuvnou maticí a
těsněním na tlakovém vývodu spínacího
automatu.
Mezi pancéřovou hadicí a dalším vedoucím
potrubím je nutno nainstalovat přiložený uzavírací
ventil s tlakoměrem (ventil namontujte tak, aby
tlakoměr ukazoval tlak v dalším vedoucím potrubí,
když je ventil uzavřený). Závitové spoje je nutno
řádně utěsnit.

Dopouštění pitné vody (s
filtrem)

Obr. 5
Dbejte na to, aby byl trubkový spoj vyrovnán přesně v jedné ose a nevykazoval
deformace, což by mohlo vést k netěsnostem.
 Nasávací a tlakové potrubí musejí být pro bezpečné upevnění opatřena objímkami k
připevnění trubky.
 První objímku k připevnění trubky neinstalujte ve vzdálenosti větší než 10-15 cm od
vodárny McRain Plus.
- Zamezí deformacím konstrukce vodárny McRain Plus.
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8. Plovákový spínač
Montáž
Plovákový spínač upevněte pomocí přiložených objímek z ušlechtilé oceli na přívodní potrubí
(DN 110) tichého přítoku tak, aby vzdálenost mezi dolní hranou plovákového spínače a dnem
nádrže činila cca 10 cm, viz obr. 6.
K tomuto účelu:
 Upevněte příchytku (DN 110) zajišťující ochranu proti sklouznutí v odpovídající poloze na
přívodním potrubí tichého přítoku (k tomuto účelu přitáhněte upevňovací šroub).
 Plovákový spínač s kabelem směrem nahoru, podle obr. 6, upevněte pomocí příchytky
(DN 50) ve vzdálenosti 10 cm (k tomuto účelu přitáhněte upevňovací šroub).
Plovákový spínač musí být upevněn svisle s kabelem směrem nahoru a zajištěn proti
sklouznutí odpovídajícím dotažením příchytek.
Dbejte na to, aby příchytky nebyly dotaženy příliš silně, čímž by mohlo dojít k
poškození plovákového spínače nebo přívodního potrubí.
Mohlo by docházet k poruchám funkce!

Plovákový spínač

Příchytky

Tichý přítok

Obr. 6
Prodloužení kabelu
Kabel (H07 RN-F 3x1²) k domu může být prodloužen.
Na místě prodloužení musí být kabel vodotěsně uzavřen!
Kabely nesmějí být kladeny do země bez ochrany!
- Doporučení: Vezměte KG potrubí DN 110 a spojte tak sběrnou nádrž s domem. Nyní tudy
můžete vést kabel a nasávací potrubí. Dejte pozor, aby bylo KG potrubí dostatečně zajištěno
proti vniknutí vody do domu!
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Montáž (obr. 7)
- Řídicí kabel plovákového spínače veďte zespodu před
odpovídající otvor vodárny McRain Plus a propojte černý
a modrý vodič s vodárnou McRain Plus.
- Aby bylo umožněno jednoduché propojení s vodárnou
McRain Plus, je tento vybaven svorkami WAGO pro řídicí
kabel.
- Zaveďte vždy jeden černý a jeden modrý odizolovaný
konec kabelu do svorky WAGO vodárny McRain Plus.

- K tomuto účelu jednoduše otevřete odpovídající svěrací
páčku a odizolovaný kabel zaveďte. Návazným přitlačením
svěrací páčky se kabel zajistí. (Obr. 8)
- Toto barevné rozlišení vodičů nijak neovlivňuje funkci.

Obr. 7

Svěrací kontakt
(svorky WAGO)
- Nadbytečný kabel plovákového spínače upevněte na stěně pomocí rychlospojky.

Obr. 8
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9. Uvedení do provozu pitnou vodou
Vodárna McRain Plus může být uvedena do provozu pitnou vodou i bez vody ve
sběrné nádrži. Tím je garantováno, že spotřebiče budou zásobovány vodou.
Ovládání řízení viz body 4 a 5 provozního návodu.
- Ve vodárně McRain Plus a jejích potrubích se nesmějí nacházet žádné nečistoty.
- Vodárna McRain Plus musí být řádně upevněna.
- Všechna napojení vody musejí být těsná.
- Ujistěte se o tom, že je elektrická zástrčka vytažena.
- Nasávací potrubí musí být zcela naplněno vodou!
- Čerpadlo a nasávací potrubí naplňte vodou, viz obr. 9, k tomuto účelu:
1. Odšroubujte plnicí šroub.
2. Vhodnou nádobou čerpadlo zcela naplňte.
3. Plnicí šroub opět těsně a pevně přišroubujte.
· Otevřete uzavírací ventil potrubí pitné vody k vodárně
McRain Plus.
- Pitná voda je přivedena.
· Spotřebič (např. WC, odběrné kohouty) otevřete.
· Kolébkový spínač vodárny McRain Plus přepněte na „Man.“.
· Elektrickou zástrčku zařízení McRain Plus nyní zastrčte do
vhodné zásuvky s ochranným kontaktem.
- Čerpadlo se rozběhne.
- Svítí LED diody „Man.“ a „Pitná voda“.
- LED dioda „Auto.“ zhasne.
· Spotřebič uzavřete, jakmile bude voda vycházet bez
vzduchových bublinek.
- Všechna potrubí musejí být naplněna vodou.
· Je vyvíjen maximální tlak. Čerpadlo se odpojí po cca 15
sekundách.
· Zařízení lze uvádět do provozu přes pitnou vodu.
- Tím lze zařízení používat i v případě, že se ve sběrné nádrži nenachází
dešťová voda.
nebo
· Došlo k poruše.
· Pro odstranění poruchy viz bod 11.
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Obr.
9

10. Uvedení do provozu přes sběrnou nádrž
Možné pouze v případě, že:
- hladina stavu naplnění činí nejméně 45 cm vodního sloupce, popř. sběrnou nádrž naplňte.
- bylo provedeno uvedení do provozu přes pitnou vodu.
- nasávací potrubí bylo zcela naplněno vodou.
 Kolébkový spínač vodárny McRain Plus přepněte na „Auto.“.
- Svítí LED dioda „Auto.“.
- LED diody „Pitná voda“ a „Man.“ zhasnou.
 Spotřebič (např. WC, odběrné kohouty) otevřete.
 Čerpadlo se automaticky zapne.
 Na průtokovém regulátoru stiskněte tlačítko Restart a držte je stisknuté do
okamžiku, kdy bude ze sběrné nádrže nasáto množství vody dosahující
požadované hladiny a čerpadlo se samočinně zase rozběhne.
- To může trvat až 5 minut (v závislosti na délce nasávacího potrubí)
- V případě běhu čerpadla na sucho proveďte opětovné uvedení do provozu,
počínaje kapitolou 9 „Uvedení do provozu přes pitnou vodu“.
- Vezměte na vědomí, že: Pokud běží čerpadlo delší dobu na sucho, může
dojít k jeho poškození.
- Pokud dojde během uvádění do provozu opět k problémům, je nutno provést
kontrolu, zda je u nasávacího potrubí zajištěna 100% těsnost.
 Tlačítko zase pusťte.
 Spotřebič uzavřete, jakmile bude voda vycházet bez vzduchových bublinek.
 Je vyvíjen maximální tlak. Čerpadlo se odpojí po cca 15 sekundách.
 Zařízení je připraveno k provozu
nebo
 Došlo k poruše.
 Pro odstranění poruchy viz bod 11.
Pro ukončení uvedení do provozu se zase na vodárnu McRain Plus seshora nasadí
přední kryt.
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11. Odstraňování poruch
Postup při odstraňování poruch
1. Vodárnu McRain Plus odpojte z elektrické sítě (vytáhněte elektrickou zástrčku z elektrické sítě).
2. Odstraňte příslušnou poruchu, viz „Co dělat, když“.
3. Elektrickou zástrčku zastrčte zpět do vhodné zásuvky.
4. Vodárnu McRain Plus nastavte na požadovaný provozní režim.
Co dělat, když...
je na vodárně McRain Plus zjištěn přetok vody (výstup vody na odtokové trubce DN 70)?
Vztlakové těleso plovákového ventilu drhne o vnitřní stěnu vodárny McRain Plus.
Plovákový ventil centricky vyrovnejte.
Plovákový ventil byl při instalaci trubek znečištěn.
Řízení vodárny McRain Plus přepněte na režim „Manuálně“. Otevřete spotřebič a nechejte
čerpadlo cca jednu minutu běžet. Tímto způsobem by se měl ventil vyčistit od nečistot /
propláchnout.
neprobíhá automatické přepínání na pitnou vodu:
Plovákový spínač je ve sběrné nádrži vsazen příliš hluboko.
Zkontrolujte instalaci plovákového ventilu, viz bod 8.
Kabel mezi vodárnou McRain Plus a plovákovým spínačem ve sběrné nádrži je přerušen.
Zkontrolujte kabel plovákového spínače, případně zkontrolujte prodloužení.
Kabel plovákového spínače není na vodárnu McRain Plus správně napojen.
Zkontrolujte připojení kabelu na svorkách WAGO, viz bod 8.
žádný čerpací výkon čerpadla / při uvedení do provozu se vyskytly
problémy:
Nasávací potrubí není pod vodou.
Délku nasávacího potrubí přizpůsobte poměrům sběrné nádrže.
Pokud se výše uvedeným způsobem nepodaří poruchu odstranit, kontaktujte
zákaznický servis.
V případě jiných poruch se podívejte do provozního návodu!
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12. Instrukce k položení nasávacího potrubí

Výška od dna sběrné nádrže k přípojce vodárny McRain Plus

Délka nasávacího potrubí [m]

Graf zobrazuje poměr délky nasávacího potrubí k výšce dna sběrné nádrže (např. cisterny,
podzemní nádrže) po přípojku vodárny McRain Plus. Při instalaci nasávacího potrubí je nutno
dodržet pokud možno co nejmenší rozdíl výšky a délky.
U hodnot uvedených v tabulce se vychází z následujících předpokladů:
Nasávací PE potrubí 1" (vnitřní průměr 25 mm), přičemž spotřeba domácnosti nepřesahuje
3,0 m³/h a nasávací potrubí je položeno lineárně.
V případě použití jiných materiálů trubek nebo jiných průřezů oblouků nebo redukcí apod.
může docházet k větším třecím odporům. To může vést k nižšímu sacímu výkonu, než jaký
je uveden v grafu. V případě pokládání nasávacího potrubí mimo šedě vyznačenou zónu,
příp. komplikované situace při montáži je možné dovybavení pomocným čerpadlem ve
sběrné nádrži.
Provoz mimo šedou zónu (bez použití pomocného čerpadla) vede k poškození čerpadla!

www.premiertechaqua.de
Technické změny vyhrazeny a práva vyhrazena. Za tiskové chyby neručíme.
Obsahy technické dokumentace jsou součástí záručních podmínek
Při projektování a montáži je nutno dodržovat příslušné normy a jiné soubory pravidel a
bezpečnostní předpisy.
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Read before installing!
Comply with all safety instructions!
Keep for future reference!

These installation instructions contain important advice and advisory warnings. Please read the
instructions completely before starting or making any electrical connections.
Further running and installation instructions of the components/accessories must also be taken
into consideration.
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Symbols
BEWARE! If instructions are not followed damage can occur!

DANGER! If instructions are not followed it could result in personal injury!

INFORMATION! Gives you useful information for the various individual procedures!

In the rest of the booklet only the symbols will be shown!
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Preface
When you receive the product please check in detail: Condition of the parts
 You have a complete delivery

1. Scope of delivery








McRain plus includes pump, flow control and wall fittings set
Float switch including 20m control cable and fixing set
1” ball cock tap, including 3 piece filter set and pressure gauge for possible measurement
1” tank hose for flexible connection to the pressure pipe
¾” tank hose for connection to mains water
¾” mains water filter 110µm
Running instructions

2. General maintenance
 The system should be installed using the highest technology, in particular the technical
standards such as DIN 1788, DIN 1986 and DIN EN 1717 are to be observed.
 Not tested for installation in industrial areas.
- If in doubt please contact your installer.
 Do not introduce or pump inflammable or explosive risk materials, food or sewage.
 The following installations or operations are NOT allowed:
- Installation in the open air – outside closed rooms
- Installation in wet rooms, i.e. bathroom
- Installation near explosive/dangerous areas
 To switch off remove the plug from the socket.
 The plug should be easily accessible.
 Only plug in the system after:
- Proper fixing of the unit and
- checking there are no leaks in the connections
- complete installation of the system
 If the above are not followed no guarantee claims will be accepted!
 The right to guarantee is nullified if the control elements or the pump are opened.

Marking
The house water-feeding pipe should be marked as rainwater usage only. At the user point the
pipe should be marked “Not Drinking Water”

Advice
We suggest you use a plastic pipe to DIN standard
Servis – poradenská linka: +49 (0) 2241 26563-0

Premier Tech Aqua • Rewatec®
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3. Wall mounting
Before installation remove the cover of the McRain Plus.
Hint
When connecting to a sewer please take into account backwater,
See Section 4 “Connection to overflow”.

Fix the McRain Plus
 In a dry and frost free room, i.e. cellar.
 In a room with a floor connection to sewer/drainage.
 Minimum 40 cm below the room ceiling, measured from the upper part of the system (required
for possible repairs/ servicing access.
 To an even wall (stops stress in the unit).
 Level – to avoid possible faults occurring.
 Above the maximum water level of the collecting tank (i.e. cistern, underground tank)
see picture 1.

Picture 1

Higher than the maximum water level in the
cistern (of the collection tank)

----------Installation Steps
1. Hold the wall fitting level at the installation point and mark the fixing points
2. Fixing holes (8mm drill) drill and insert rawl plug
3. Wall frame is then tightened with the screws and washers
- Please ensure that the wall fixing is level
4. Then screw in the two rubber spacers (M6 x 15mm) into tapping
5. Slide the McRain plus unit from the top into position on the wall fixing, push down hard. –
Check that the rubber security cover is properly in position.

Premier Tech Aqua • Rewatec®
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4. Connecting the overflow pipe
CAUTION
For problem free function of the emergency overflow, the following directions must be adhered to!
Connect the emergency overflow with a DN 70 pipe and through a DN 70 hopper connected
behind (allows the function control of the feeding valve) into

Cover or

Pump stations

Ensure that the DN 70 pipe has a drop difference of a minimum 50cm, before an
angle is installed (see picture 2)
- In this way the emergency overflow can flow much better
- To stop odours, an additional siphon can be installed.
CAUTION
When the McRain plus is installed below the backwater level, the emergency overflow must be
directed into a pumping station that pumps the water above the backwater level 1) over the pipe
and into the sewer. Ensure that the pumping station has enough capacity with a pumping
performance of min. 3,5 m3/h.

Picture 2

Connection to sewer/drain or
pumping station
1) Backwater

Level
Level to which the sewer can overflow and backfill.
As a rule it is normally the road level.
Ask at your local Water Company.
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5. Connecting the mains water
The float valve is set up for a pressure of 3,0 bar to maximum 4.0 bar if above 4.0 bar
pressure in the mains inlet a pressure reducer should be installed. Higher pressures in
the mains water can cause faults in the McRain plus system, (i.e. emergency overflow). To
have a secure protection against dirt in the float valve and to avoid any resulting faults,
the enclosed ¾” main water filter has to be installed. If the water hardness from the mains
water is higher than 20° dH, a water softener has to be installed. Make sure when sizing
the water inflow that enough mains water is available for top-up, depending on usage time
could be up to 3,5 m³/h.
Before connecting to the system rinse out the mains water pipes.
Advice!
It is advisable to have a stop tap and the enclosed flexible hose installed in the in the system in
this way:
Variances and noise transport is avoided
Installation variances are equalised
The mains can be shut-off at any time
Repairs can be made with little effort
The connection can be interrupted during long pauses of absence
(If away for over 3 days the mains water inlet to the McRain should be shut-off)
Installation
The enclosed filter has to be installed in the main water valve (after the
advised stop tap).
The connection to the McRain Plus should be done with the flexible
hose.
The joints have to be water-proof and sealed. The sealing from the
filter has to be done with proper material for plastic fitting. Use proper
sealings, e.g., Teflon tape. Too much or wrong sealing material may
cause damage of the filter.

Picture 3

 Tighten the mains water connection to the ¾” connection of the floating valve – see photo 3
 Take care to ensure that the pipe connections lie exactly in alignment and there are no apparent
stress points, these could cause leaks
 Do not bend or turn the connector to the floating valve during installation of the mains water
connection
 The outflow of the floating valve has to be at right angles to the McRain plus
 The upper body must be able to move freely
 Do not install the pipe clamp further than 10-15cm away from the McRain plus
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6. Connection of the suction pipe
For the suction pipe we recommend the use of PE-HD pipe. During installation dirt can get into
the suction pipe, if at all possible the pipe should be washed/ cleaned out before connecting to
the McRain plus.
 Use minimum 1” PE-HD pipe (e.g. 32 x 2.9)
 The suction pipe must be laid in a rising position to the McRain
plus. For possible length and height differences see section.2.
 Lay the suction pipe in a straight line (direct line)
 A non-return valve must be installed between the McRain plus
and the collecting tank. Included in the special suction set
(available as accessory)
 Connect the suction pipe with a screw joint in the McRain plus
tightly, see picture 4

Picture 4
Screw joint

7. Connection of the pressure pipe
ADVICE!
We recommend to use the enclosed 1” flexible tank hose for the
installation. In this way you avoid:Pressure pipe connection
(with 1“ tank hoses)
- Vibrations and noise conduction
- Installation irregularities are equalised
Main water connection
- Repairs can be easily made.
(with Filter)
Installation
The flexible hose has to be connected to the pressure
outlet of the control unit (see picture 5)
Install the stop tap including pressure gauge between
the flexible hose and water pipe. (The pressure gauge
has to show the pressure in the waterpipe, if the tap is
shut off).
The joints have to be water-proof and sealed.
P
Picture 5
Ensure that the pipe connection is exactly in alignment and that there are no stress points
that could cause leaks.
- The suction and pressure pipes should be securely fixed with the clamps provided
- The first pipe clamp should not be installed further than 10-15 cm from the McRain plus
- Avoid stresses in the connections of the McRain plus
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8. Float switch
Installation
Use the stainless steel clamps to attach the float switch to the inflow pipe (DN 110) of the calmed
inlet such that the distance between the lower edge of the float switch and the floor of the
container is approx. 10 cm, see image 6.
To do so:
 Secure the mounting clamp (DN 110) in position on the inflow pipe of the calmed inlet.
Tighten the mounting screw to ensure that the clamp cannot slip.
 Secure the float switch with the cable facing upwards, as shown in image 6, at a distance of
10 cm using the mounting clamp (DN 50). Tighten the mounting screw to ensure that the
switch cannot slip.
The float switch must be fitted vertically with the cable pointing upwards, and secured
against slipping by tightening the mounting clamps. Be sure not to overtighten the
mounting clamps and thus damage the float switch or the inflow pipe.
Otherwise faults could result.

Float switch

Mounting
clamps

Calmed inlet

Image 6
Cable extension
Cable (H07 RN-F 3x1²) to the house may be extended.
Seal the cable at the extension point so that it is watertight.
Cables must not be installed in the ground without protection!
- Recommendation: take a DN 110 KG-pipe and use it to connect the collection container to the
house. You can now run the cable and the suction line through it. Make sure that the KG-pipe is
adequately sealed to prevent water ingress into the house.
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Installation (Picture 7)
Insert the control cable of the float switch through the
bottom drilled hole of the McRain plus and pull through.
Connect the black and blue wires with the McRain plus.
- To simplify the connection with the McRain plus a WAGO
clamp for the connection cable is included.
The black and blue wire ends are guided individually
through the WAGO clamp into the McRain plus unit. See
Picture 8
For this simply open the clamp and push in the bare wire
part of the cable.
By closing the lever the cable connections are secure.
The positioning of the colours does not make any
difference to the functions.

Picture 7
Clamp connector
(WAGO clamp)

The extra cable of the float switch should be fixed to the wall with a cable binder.

Picture 8
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9. Start-up with mains water
The McRain plus can be commissioned without water in the collection tank. In this way it is
possible to check that the outlets are be supplied
Operating the control and operating instructions are in sections.4 and 5
- There should be no dirt in the pipes of the McRain plus system.
- The McRain plus must be fixed properly as per instructions
- All connections should be leakage free
- Double check the system is unplugged
- The suction pipe must be completely filled with water
To fill the pump and suction pipe with water see photo 9
1) Take off filling bolt.
2) Fill the pump using a suitable vessel.
3) Put the bolt back and tighten.

.Open the mains water tap to the McRain plus – mains
water is filled and stored.
- Open users outlets (i.e. WC, taps).
. Turn WIPP switch of the McRain plus to “manual”. .Now
insert the plug of the McRain plus into a suitable power
socket (with fuse protection).
- The pump starts.
- LED – “Man” - “Mains Water” lights up.
- LED – “Auto” - “Mains Water” goes out.
. Outlets close as soon as water without air pockets
appears.
- All pipes must be filled with water.
. Maximum pressure is built up. The pump stops in
approx. 15 secs.
. The system can be operated with mains water.
- In this way the system can be used even without rain water in the collection tank.
Or
. There is a fault that needs remedying – see section 11
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Picture 9

10. Start-up using collection tank
Only possible when:
- The level of this ground water is at least 45cm in which case fill the collection tank.
- The start-up has been done with mains water.
- The suction pipe has been completely filled with water.
 Put the WIPP switch of the McRain plus to “Auto”.
- LED “Auto” – comes on.
- LED “Mains” – manual goes off.
 Start an outlet (e.g. WC, Taps)
 Pump starts automatically.
 Press and hold down the Restart key until the level in the collection tank is sucked in and the
pump continues to run
- This could take up to 5 minutes (depending on length of suction pipe)
- If the pipe runs dry start up procedure again, start at section 9 “starting-up with mains water”
procedure.
- Please pay attention: If the pump runs dry for longer time, damages can occure.
- If start-up continues to give problems check the suction pipe for 100% sealing
 Release the key.
 Shut down the outlets as soon as water without air pockets is flowing.
 Maximum pressure builds up in the pump – the pump shuts off after approx. 15 seconds.
 The system is ready for operation.
Or
 A fault has appeared – clear fault – see section 11.
After completion of start-up the cover of the McRain plus unit is put back on.
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11. Fault clearing
Procedures for Clearing Faults.
1. Unplug the McRain plus from the mains
2. Clear the possible fault, for this refer to “What to do, When”
3. Plug McRain plus back into socket
4. Select the required mode of operation in the McRain plus
“What to do, When….”
An overflow is noticed (water outlet DN70 overflow pipe) in the McRain plus?
The floating part of the floating valve is caught on the inside wall of the McRain plus
Straighten up the part
The floating valve has got dirt in it during installation
Set the McRain plus control to “Manual” operation.
Open one of the valves and let the pump run for about 1 min. In this way the pump will try to
clear the impurities in the valve by washing/rinsing
There is no automatic change over to mains water
The level sensor is installed too far down in the collection tank
Check the installation of the level sensor (see section 8)
The cable of the level sensor is not connected correctly
Check the cable connection in the WAGO clamp (see section 8)
There is no water pumped / there are problems with start-up
The suction hose is under water
Adjust the length of the suction pipe to the circumstances in the collection tank

If you are unable to clear the fault after trying the above procedures, please contact
customer services
For other faults please check in the operating instructions
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12. Advice for laying the suction pipe

Height from the collection tank floor to the connection to the MCRain

Lenght of the suction pipe [m]

This diagram shows the relationship of the suction pipe to the height of the floor of the collection
tank (i.e. underground tank) to the connection of the McRain plus. When installing the suction
pipe, the length and height can be adjusted

Measurement Basis of the Table
1” – PE suction pipe (25mm inside diameter) by a top usage of 3.0m3/h and the pipe laid in a
straight line.
When using other materials or laying out, as well as elbow or reduction rings, friction losses can
occur. This can cause a fall in performance compared to the diagram. If after laying the suction
pipe outside the grey area (.e.g. in difficult installation conditions) a retrofit of a booster pump
inside the collection tank is possible.
Running outside the grey area will cause damage to the pump!

www.premiertechaqua.de
Technical changes and rights reserved. No liability for misprints
The contents of the technical documentation are a component of the guarantee terms
Planning and installation regulations are to be followed, as well as the accident prevention regulations.
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Poznámky/Notes
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Poznámky/Notes

Premier Tech Aqua • Rewatec®

27/28

Instalace Mc Rain Plus
DORW2091 – 02.05.17

Kontakt na prodejce:
GREATFLEX s.r.o.
Rybná 716/24
110 00 Praha 1 – Staré Město
Tel.: +420 777 223 318
e-mail: info@primajimky.cz
Premier Tech Aqua GmbH
Telefonické poradenství: +49-(0)38847-6239-0
www.premiertechaqua.de
ptad@premiertech.com
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