Servant ED2
Art. nr.
GTIN
NRF nr.
NOBB nr.

ED2B
7393069022605
6175393
41291659

Utvendig mål i mm
Dybde i mm
Material
Materialtykkelse i mm
Monteringshøyde i mm
Produktbelastning i N
Bruttovekt i kg
Antall pr. pall

POLISHED

Beskrivelse
ED2B er en vandalsikker servant som er kontruert for
boltmontering mot servicerom. Formen på servanten
med heldekkende påsveist frontdeksel gir mulighet
for skjulte rørtilkoblinger for både vanninntak til
blandebatteri og avløp på servant. Monteringen mot
servicerom gjør den enda mer vandalsikker, siden det
blokkerer enhver mulighet for frakobling av servanten
for andre enn servicepersonalet.
Leveres komplett med integrert avløpsventil, vannlås
og M10x30 bolter for innfesting mot vegg. Komplett
med vandalsikkert vannlåsdeksel.

331 x 338 x 239
106
AISI 304
1,25
850
1000
4.50
30
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Installasjon ED2
MONTERING:

være veggmontert.)

Medfølgende i esken:
* Servant
* Ventil 1 1/4" underdel
* Pakning celleprene
* Vannlås 1 1/4"x32mm
* Rør Ø32mm-150lang
* gjengestang M10
* Mutter sekskant M10, 3 stk
* Monteringsanvisning med mal

Fest malen på veggen i riktig høyde for vasken og
bruk denne til å forbore de 3 frihullene til
gjengeboltene.

Påse at alle deler er på plass før monteringsarbeid
påstartes.
(Her bør også et blandebatteri monteres på vasken
før vasken monteres på veggen, hvis dette ikke skal

Sett sammen delene til avløpet og fest disse til
servanten (celleprene pakningen skal være i mellom
ventilen og vasken). (Monter blandebatteriet på
vasken og til vanninntak). De 3 M10x30 festeboltene
festes til servantens gjengehull. Boltene tres så
gjennom frihullene i vegg og låses til veggen med
medfulgte muttere.
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Vedlikehold ED2
RESERVEDELER:

Husk at blant annet næringsmidler og
hudpleieprodukter kan inneholde slike stoffer, som
for eksempel ketchup, juice, salt, enkelte rensekremer
og neglelakk,etc. Fjern omgående søl av slikt.

Ventil 1 1/4" underdel: 79004
Pakning celleprene: 91093
Vannlås 1 1/4"x32mm: 78088
Rør Ø32mm-150lang: 78090
Gjengestang M10: 86149
Mutter sekskant M10: 86087
Monteringsanvisning med mal: 76272
VEDLIKEHOLD:
INTRAS PRODUKTER I RUSTFRITT STÅL
For at ditt Intra-produkt i rustfritt stål AISI304 skal
beholde opprinnelig kvalitet og utseende anbefaler vi
regelmessig rengjøring. Bruk mild såpe eller
rengjøringsmidler spesielt beregnet for rustfritt stål
og rent vann. Tørk deretter av overflaten med en tørr
klut.
Bruk aldri rengjøringsmidler som inneholder klor, jod,
fluor eller slipemidler på rustfritt stål.
Unngå også kontakt med syreoppløsninger og andre
stoffer som ikke er forenlige med rustfritt stål.

Pass på følgende:
* La ikke vann eller annen væske tørke inn. Dette for å
unngå skjolder på overflaten.
* Selv om rustfritt stål tåler hard behandling, vil det
lett få riper av skarpe gjenstander. For produkter med
normalpolert (børstet) finish vil dette synes godt når
produktet er nytt, men etter en tids bruk vil det
utjevnes uten at stålet mister sin glans. For produkter
i sateng og slipt finish vil ripene alltid være godt
synlige. Bruk aldri skurepulver eller stålull på rustfritt
stål. I tillegg til at det riper opp stålet vil stålull
etterlate seg små partikler som kan utvikle seg til
rustflekker som over tid kan angripe stålet.
* Rustfritt stål må ikke være i kontakt med, eller i
miljøer med kloroppløsninger over lengre tid.
* Sølvpuss setter flekker som ikke kan fjernes.
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