KARTA KATALOGOWA

Prysznic bezpieczeństwa z natryskiem do oczu G02-PED
- cały z polerowanej stali nierdzewnej
ZASTOSOWANIE: Prysznic bezpieczeństwa pozwala przepłukać całe ciało z
góry. Zintegrowana myjka do oczu pozwala przepłukać oczy delikatnym
strumieniem. Urządzenia działają niezależnie od siebie.
URUCHAMIANIE: Prysznic uruchamia się poprzez pociągnięcie za sztywne
cięgno ze stali nierdzewnej. Pozostaje on w pozycji otwartej, aż do ręcznego
zamknięcia. Myjka do oczu uruchamia się na dwa sposoby. Myjka do oczu
również pozostaje w pozycji otwartej, aż do ręcznego zamknięcia.
Opcja PED oznacza, że oczomyjkę można
uruchamiać na dwa sposoby:
1. Naciskając ręką lub łokciem klapkę-dźwignię i
pchając ją do przodu. Klapka ta znajduje się po
prawej stronie misy oczomyjki, bezpośrednio na
zaworze półcalowym.
2. Naciskając nogą stalowy pedał na rysunku obok.
Pedał ten jest połączony łańcuchem z klapką na
zaworze i opuszcza ją w dół.

WYKONANIE: Urządzenie wykonane jest w całości z polerowanej
kwasoodpornej stali nierdzewnej. Podstawa mocująca do podłogi wykonana
jest blachy aluminiowej o grubości 10 mm, malowanej proszkowo na szaro.
PODŁĄCZENIE DO SIECI WODNEJ: Można podłączyć w dwóch
miejscach. 1. - do trójnika na wysokości półtora metra lub 2. - na samej górze
do pionowej rury idącej z góry. Wybór miejsca podłączenia polega na
przełożeniu korka - zatyczki. W dwóch wypadkach na wejściu jest gwint
wewnętrzny jednocalowy. Podłącza się jedynie do zimnej wody.
PODŁĄCZENIE DO KANALIZACJI: Wykorzystana woda z prysznica
spada na posadzkę. Wykorzystana woda z myjki do oczu odprowadzana jest
poprzez pionową rurę będącą konstrukcją w dół. Na wysokości 23 cm znajduje
się trójnik, przez który można podłączyć urządzenie do kanalizacji. Zaleca się
przy tym wykonanie na przyłączu syfonu. Trójnik odprowadzający posiada
gwint wewnętrzny jednocalowy.
MOCOWANIE DO PODŁOGI: Podstawa o średnicy 23 cm posiada wpusty
na śruby oraz otwór, ich średnica to 9 mm. Zalecany jest montaż do podłogi w
co najmniej 3 miejscach. Śruby nie są załączone.
ZNAK BHP: Załączony do kompletu wraz z opaskami mocującymi do rury i
zaczepami. Zawiera dodatkowo instrukcję obsługi dla prysznica oraz dla myjki
do oczu, naturalnie wszystko w polskim języku. Format A4 - sztywna tabliczka
z PVC.
PODSTAWOWE WYMIARY: Wysokość maksymalna nie przekracza 2,3
metra. Wysokość głowic natryskowych myjki do oczu to 1 metr. Średnica
wszystkich rur to jeden cal. Średnica czaszy prysznica wynosi 24 cm, czyli
10”. Średnica misy myjki do oczu wynosi 26 cm.

