Wyrób wyprodukowano
w ramach systemów
zarządzania

1750-2M
1750-3M

Zdroj pitnej vody
s 2 alebo 3 misami

VODA

Na obr. Zdroj č.kat. 1750-2M

Popis výrobku:
• Teleso je vyrobené z leštenej nerezovej ocele v materiálovej
norme 1.4301
• Hlavica spúšťajúca výtok vody je vyrobená z leštenej chrómovanej
mosadze čo umožňuje hygienické použitie
• Časová hlavica umietnená nad dolnou misou
umožňuje naberať vodu do pohárov a fľašiek
• Estetický dizajn
• Výška zdroja 1060 [mm]
• Šírka max 900x723,5 [mm]
• Výška zavesenia mís:horná 797,3 [mm], dolná 499,8 [mm]
• Pripojenie vody 1/2"
• Pripojenie odtoku 40 [mm]
• Výdajnosť 2 [l/min]

Použitie:
Na použitie na otvorených verejných priestranstvách, v parkoch a pod.
V zimnom období, na miestach kde je výskyt nízkych teplôt, treba zdroj
demontovať alebo zabezpečiť proti zmrznutiu prerušením prívodu vody a
odvodnením odtoku vody napr. Pomocou záhradného hydrantu alebo ho
prepojiť s vodomernou šachtou , ktorá umožní jeho odvodnenie a tiež
pomerové meranie.

Nr

Časť

Materiál

1

Výlevka s ventilom

katalóg výrobcu

2

Misy

Oceľ 1.4301
PN-EN 10088-1

Verzie prevedenia:
Misa pre zvieratá sa spúšťa priložením pysku k podložke.
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1750-2M
1750-3M

Na obr. zdroj č. kat. 1750-3M

Popis výrobku:
• Telesoi misy sú vyrobené z leštenej nerezovej ocele v materiálovej norme
1.4301
• Tri misy sú umiestnené v rôznych výškach pre dospelých, deti a
zvieratá.
• Hlavica spúšťajúca výtok vody je vyrobená z leštenej chrómovanej
mosadze čo umožňuje hygienické použitie
• Hlavica je samozatváracia
• Misa pre zvieratá sa spúšťa priložením pysku k podložke
• Estetický dizajn
• Pripojenie vody 1/2"
• Pripojenie odtoku 40 [mm]
• Výdajnosť 2 [l/min]
• Hmotnosť 36[kg]

Zastosowanie:
Na použitie na otvorených verejných priestranstvách, v parkoch a pod.
Nr

V zimnom období, na miestach kde je výskyt nízkych teplôt, treba zdroj
demontovať alebo zabezpečiť proti zmrznutiu prerušením prívodu vody a
odvodnením odtoku vody napr. Pomocou záhradného hydrantu alebo ho
prepojiť s vodomernou šachtou , ktorá umožní jeho odvodnenie a tiež
pomerové meranie.

Verzie prevedenia:

Časť

Materiál

1

Výlevka s ventilom

katalóg výrobcu

2

Misy

Oceľ 1.4301
PN-EN 10088-1

3

Tlačidlo v podložke

katalóg výrobcu

2 misy

Vzhľadom na neustály rozvoj firmy vyhradzujeme si právo na modifikáciu vyrábaných výrobkov.
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