modell 3500 dricksfontän
EGENSKAPER & FÖRDELAR
KVALITETSKONTROLLERAD
Dricksfontänen levereras färdigmonterad och fullt tryckttestad
för att säkerställa att inget läckage uppstår, och att den har
korrekt funktion för minskad installationstid.
VANDALSKYDDADE KOMPONENTER
Tryckknappar, avloppssilar och munstycken.
MUNSTYCKEN
Polerade förkromade mässingsmunstycken med integrerad
laminärt flöde som förhindrar stänk, och ger en fin drickstråle.
Integrerat kraftigt skålskaft med sprint ger vandalskydd och
styrka, och skyddat vinklad vattenstålsöppning ger en stadig
sanitär drickvattenstråle.
TRYCKKNAPPAR
Patenterade infällda servicevänliga tryckknappsventiler 5874SS
i rostfritt stål. Service som justering av stråle, rengöring av filter
eller byte av ventilpatron görs enkelt via fronten av
tryckknappen. Ventilen arbetar vid ett drifttryck som ligger
mellan 2 till 6,2 bar. (Pat. # 6.981.692
KONSTRUKTION
Extra kraftigt 2mm grön pulver lackat rostfritt stål (304) . Alla
skarvar är svetsade. Detta är Haws mest vandalskyddade
modell.
EXTRA: Möjlighet att välja annan färg se www.epicwater.se

Artikel nr: 123500

Specifikation
Modell 3500(Epicwater AB art.nr:123500) skall inkludera
vandalskyddad hög/låg handikappanpassad dricksfontän i
kraftigt (2mm) grön pulver lackat rostfritt stål. Kraftiga
munstycken i förkromad polerad mässing med laminärt antistänkflöde. Service vänliga infällda tryckknappsventiler
5874SS, vandalskyddade komponenter, integrerad
flödeskontroll 2- 6,2 bar. 100 % bly-fria vattenvägar. Fullt
trycktestad.. Inklusive monterings bultar.

VINTERTID
Stängs av och töms på vatten vintertid
MONTERING
Bultar(ingår) som gjuts in i betongfundament (görs av
installatör) se installationsritning IN3500 på www.epicwater.se

Applikationer
Passar lika bra för privata som offentliga utomhus installationer,
som parker, skolgårdar eller torg. Denna modell tål att placeras i
tuffaste citymiljö. Stängs av och töms på vatten vintertid.

Tillbehör
Tillbehör som filter måste tas bort vintertid.

För ritningar, tillbehör och alternativa modeller se hemsida
www.epicwater.se

Modellen uppfyller alla nuvarande federala bestämmelser för
funktionshindrade inklusive de i Americans with Disabilities Act.
Haws tillverkar dricksfontäner och elektriska vattenkylare
som är blyfria av alla kända definitioner inklusive NSF / ANSI
Standard 61, 9 §, California Proposition 65, och
Federal Safe Water Drinking Act. Produkten är kompatibel med
California Health and Safety Code 116.875 (AB 1953-2006).
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