DUO H 30 SKYLLEHANE
½” frostsikker vandpost fremstillet i kraftigt glasblæst rustfrit stål.
Vandposten er specielt velegnet til campingpladser, skoler, kirkegårde og private haver og andre steder, hvor
der er behov for sikker vandforsyning året rundt. Vandposten leveres komplet med brønd.
Vandposten er monteret med en patenteret selvtømmende 3-vejs glideventil, der
sikrer at den forbliver frostfri selv ved høje frostgrader. Pakninger kan skiftes uden
opgravning af brønd. Spindelhuset skrues af standerens top, hvorefter spindelen
trækkes op og O-ringe kan udskiftes.
Opstilles produktet i et område med stærk miljøbelastning, herunder havgus, anbefales det at vælge en special udførelse med f.eks. en el-poleret overﬂade.
PRODUKT
Betegnelse:
Aftapning:
Tilslutning:

½” frostsikker vandpost til udendørs montering.
½” nippel rørgevind
¾” rørgevind nippel

INSTALLATIONSMÅL
Tappehøjde:
Tappedybde:
Standerhøjde:
Højde på greb:
Højde på tud:

F171
1070 mm
235 mm
1250 mm
1025 mm
1250 mm

PRODUKTMÅL
Totalhøjde:
Totalbredde:
Brønd:

F171
F172
2150 mm
2000 mm
166 mm
166 mm
D160 x 900 mm D 160 x 900 mm

FORPAKNING
Mått H-B-D:
Vikt:

2150 x 200 x 300mm/ 2200 x 200 x 300mm
11kg/ 11,5 kg komplet med brønd

VENTIL
Kapacitet:
O-ringe:

FROSTLINE® selvtømmende glideventil
28–32 l/min. vid 2-4 bar
8x3 mm NBR - 70 shore

74.34.80.434
74.34.80.424

TILLVALGSMULIGHEDER
F502
74.34.98.040
F520
74.34.89.936

F530

74.34.89.916

VA. godkendelse nr.: ETA - VA 1.51/19066

Duo H 30 skyllehane 1070
Duo H 30 skyllehane 920
LUNA skyllevask D380
Låserør H i glasblæst rustfrit stål
Lynkobling i glasblæst rustfrit stål

SÅDAN VIRKER VENTILEN
Vandposten er forsynet med en 3-vejs selvtømmende glideventil. Når vandposten
ikke er i brug, tømmes ventil og stigrør for vand, som kan fryse. Vandposten og
dermed ventil og stigrør er frostsikker, blot vandledningen, der forsyner vandposten ligger i frostfri dybde.

LUNA skyllevask D380
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MODELLER
F171
F172

F172
920 mm
235 mm
1100 mm
875 mm
1100 mm

DUO H 30 SKYLLEHANE
HANE

