5050/70/75-101 Udendørsbruser

Varianter

Tegninger

Produktblad

Monteringsvejledning
Monteringsmodel 10 med 15 mm tilslutningMonteringsmodel 20 med 1/2″
tilslutningMonteringsmodel 30 med 1/2″ tilslutning til formontering i dåse
Koblingsdåse følger ikke med produktet
Speciﬁkationer
Egenskaber: Udendørs frostsikker, blot den vandledning som forsyner vandposten er frostfri.
Vandtryk: Max 6 bar, hvis højere monteres reduktionsventil (vvs nr.: 433911004)
Kapacitet: Op til 23 liter pr. minut
Betjening: Greb
Tilslutning: ½” RG eller 15 mm klemﬁttings
Aftapning: ½” RG
Anbefales
Ingen har brug for 60 graders varmt vand i haven.
Vi anbefaler, at det varme vand reguleres til mellem 30 – 40 grader. En kæmpe komfort, der
mangedobler fornøjelsen ved at have en udendørs frostsikker bruser fra Eqi. Dette gøres bedst med
vores blandeventil, som du kan ﬁnde her.
Materiale
Stander: Massiv kobber
Armaturer: Rustfrit stål med forkobberet overﬂade
Spindler: Afzinkningsfri messing
Ventiler: Afzinkningsfri messing
Godkendelser.
Alle materialer er godkendt til fødevarer og drikkevand.
Leveres i følgende overﬂader
Produkt nr.: 5050/70/75-101 Glasblæst rustfrit stål
Produkt nr.: 5050/70/75-102 Messing
Produkt nr.: 5050/70/75-107 Kobber.
Service og vedligehold
Reservedele: pakningssæt med O-ringe.
Udskiftningen tager Ca. 10 min. O-ringe er en sliddel.
Kobberoverﬂaden vedligeholdes bedst ved at gøre ingenting.
BRUG ALDRIG kraftigt sæbe eller afrensningsmiddel, klor eller andet.
Man kan evt. tørre det af med en blød tør klud.
Lad være med at pudse kobberet.
Med tiden bliver kobberet helt brunt, for senere at blive irgrønt med blanke brune ﬂader hvor det
bliver berørt jævnligt ved brug.
(Se “Overﬂader og vedligeholdelse”)Mål
Standerhøjde: 1400 mm

Tappehøjde over armatur: 1290 mm
Bruserhoved D: 143 mm
Spring: 190mm
Spring fra mur til stang: 60mm
Centerafstand armatur: 153 mm
Bagplade: 240 x 105mm
Murtykkelser: 15 mm klemﬁttings (til bagmontering)
120 til 220 mm VVS nr.: 743470010
220 til 320 mm VVS nr.: 743470020
320 til 390 mm VVS nr.: 743470030
390 til 490 mm VVS nr.: 743470040
Murtykkelser: 1/2″ RG tilslutning (til bagmontering)
180 til 220 mm VVS nr.:743470810
220 til 260 mm VVS nr.:743470820
260 til 300 mm VVS nr.:743470830
300 til 340 mm VVS nr.:743470840
340 til 380 mm VVS nr.:743470850
380 til 420 mm VVS nr.:743470860
420 til 460 mm VVS nr.:743470870
Murtykkelser: 1/2″ RG tilslutning (til formontering)
Målene er fra forkant af mur til forkant af gevind i dåse.
Koblingsdåse følger ikke med produktet.
140 mm VVS nr.: 743470340
180 mm VVS nr.: 743470350
220 mm VVS nr.: 743470360
260 mm VVS nr.:7743470370
300mm VVS nr.: 743470380
340 mm VVS nr.: 743470390
380 mm VVS nr.: 743470400
420 mm VVS nr.: 743470410
460 mm VVS nr.: 743470420

