Tillbehör dricksfontän Armatur
Art. nr
GTIN
RSK nr

79090
3456330014748
8309173

Material
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Chrome plated brass

Beskrivning
Armatur till dricksfontän.
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Installation Armatur
FÖRBEREDELSER:

den flexibla slangen - som begränsar vattenmängden
till 6 l/min.

Skölj och rengör anslutningsröret i armaturen innan
montering. Smuts och andra partiklar får inte komma
in i armaturen då detta kan vara skadligt och läckage
kan uppstå.
Stängventil får inte användas till justering av
vattenmängden då det bara reducerar
vattenmängden och öka trycket ändå mer - något som
medföra läckage.

MONTERING:
Armaturen med påmonterad gummiplatta monteras i
från ovansidan. Säkerställ att styrtappen kommer i
styrhålet. Silikonskivan och mutter fästs i armaturen
på undersidan. Koppla p den flexibla slangen och sätt
på vatten. Kontrollera att läckage inte uppstår från
armaturen.

En tryckreduktionsventil bör användas till att justera
vattentrycket mellan 3,5 - 5 bar. Eventuellt kan en
vattenbegränsare sättas in mellan vägguttaget och
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Skötsel Armatur
TEKNISK INFORMATION:
Operativ vattentryck för armatur: 3,5 - 5 bar
Övertryck reduceras med en tryckreduktionsventil. En
strypt stängventil får inte användas - det skadar
armaturen som slutligen blir oanvändbar.
Eventuellt kan en vattenbegränsare sättas in mellan
vägguttaget och den flexibla slangen - som begränsar
vattenmängden till 6 l/min.
JUSTERING:
Vattenstrålen justeras genom att använda
justeringsskruven under armaturen. Tryck på
utlösaren medans skruven justeras, då går det
snabbast justera vattenstrålen. Skruven är liten. Var
uppmärksam så att den inte skruvas ut helt.
- Skruva medsols - vattenmängden minskar.
- Skruva motsols - vattenmängden ökar.
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LÄCKAGE PÅ ARMATUR
-Läckage vid pipen av armaturen: Mest troligt att Oringen är skadad eller smuts under O-ring JR2.
Rengör stämpel P312U som är inkluderad i KBP311N.
Smörj lite fett runt stämplen före montering. Om Oring JR2 är trasig bör hela armaturen bytas.
Läckage under tryckknapp: Mest troligt förorsaked av
en skadad eller sliten O-ring - JR1.
Rengör stämpel P312U som är inkluderad i KBP311N.
Smörj lite fett runt stämplen före montering. Om Oring JR2 är trasig bör hela armaturen bytas.
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