
Elementy natrysków

Elementy natrysków szeregowych

Szeregowa instalacja natryskowa Rada,
jednorz dowa
do monta u ciennego

Opis:
Szeregowa instalacja natryskowa Rada, jednorz dowa, do monta u na ciennego.
Z ... szt. stanowisk natryskowych, szeroko  stanowisk natryskowych ..........mm, d ugo  instalacji ...... mm.
Wysoko  instalacji 850 mm, g boko  instalacji 90mm. Wysoko  g owicy natryskowej ok. 2100mm, wysoko
armatury ok. 1750mm. Obudowa matowa, ze stali szlachetnej1.4301, grubo  materia u 1,5mm, z izolacj

wi kow , z dopasowan , nie wystaj  mydelniczk .
Na stanowisko natryskowe 1 szt.  > A  zob. Armatury  ........

1 szt.  > A  zob. G owice natryskowe  ........
Wszystkie cz ci u ytkowe wymienialne od przodu i bez demonta u obudowy.
Ca kowite orurowanie z > C  zob. orurowanie ...............
Pod czenia wody > D zob. Pod czenia .............
z pod czeniem dla > E zob. Pod czenie dla ............
Wyposa enie dodatkowe > F  zob. wyposa enie dodatkowe ............
Listwa zawieszana do monta u szeregowej instalacji natryskowej na cianie

a  Armatury:
Samoczynny mieszacz do wody zimnej i ciep ej Rada
Presto alpa 88, czas biegu 30 sek. wg DIN EN816

 Samoczynny zawór 1/2" Rada Presto, do zimnej i
uprzednio zmieszanej wody.  czas biegu 30sek. wg DIN
EN816

 b  G owica natryskowa:
owica natryskowa VR105 1/2", z regulatorem ilo ci

przep ywu 9l/Min., z p yt  strumieniow , z ustawian
warto ci  k ta.

Dyszowa owica natryskowa Radamatic 2 z
bezstopnio , nastawian  warto ci  k ta, 9l/min.
Dyszowa g owica natryskowa Radamatic 3 ze sta ym

tem padania strumienia, 1/2", 9l/min.

 c  Orurowanie:
rura ze stali szlachetnej
rura miedziana

 d Pod czenia:
po lewej stronie u góry po prawej stronie u góry
po lewej stronie z ty u / po prawej stronie z ty u /
ukryte ukryte
po lewej stronie z boku poprawej stronie z boku

e  zob. Pod czenie dla:
Zimna i uprzednio zmieszana woda
Zimna i ciep a woda

 f  Wyposa enie dodatkowe:
Termostat zbiorowy
Prze cznik napi cia
Opró nianie rury natryskowej
Pokrywa rewizyjna
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Elementy natrysków szeregowych

Elementy natrysków

Szeregowa instalacja natryskowa Rada, dwurz dowa
do wolnego monta u w pomieszczeniu.

Opis:
Szeregowa instalacja natryskowa Rada, dwurz dowa, do wolnego monta u w pomieszczeniu.
Z ... szt. stanowisk natryskowych, szeroko  stanowisk natryskowych ..........mm, d ugo  instalacji ...... mm.
Wysoko  instalacji 850 mm, g boko  instalacji 155 mm. Wysoko  g owicy natryskowej ok. 2100 mm,
wysoko  armatury ok. 1750 mm. Matowa, oszlifowana obudowa z stali szlachetnej, materia  nr 1.4301, grubo
materia u 1,5 mm, z izolacj  d wi kow ,
Z dopasowan , nie wystaj  mydelniczk .
Na stanowisko natryskowe: 1 szt.  > A zob. Armatury  ........

1 szt.  > A zob. G owica natryskowa  ........
Wszystkie cz ci u ytkowe wymienialne od przodu i bez demonta u obudowy.
Ca kowite orurowanie z > C zob. Orurowanie ......... Pod czenia
wody > D zob. Pod czenia ........
z pod czeniem dla > E   zob. Pod czenie dla ............
Mocowanie > F   zob. mocowanie ............
Wyposa enie dodatkowe: > G  zob. Wyposa enie dodatkowe ............

a  Armatury:
Samoczynny mieszacz do wody zimnej i ciep ej Rada
Presto alpa 88, czas biegu 30 sek. wg DIN EN816

Samoczynny zawór 1/2" Rada Presto, do zimnej i
uprzednio zmieszanej wody.  czas biegu 30sek. wg DIN
EN816

 b  G owica natryskowa:
owica natryskowa VR105 1/2", z regulatorem ilo ci

przep ywu 9l/Min., z p yt  strumieniow , z ustawian
warto ci  k ta.

Dyszowa owica natryskowa Radamatic 2 z
bezstopnio , nastawian  warto ci  k ta, 9l/min.
Dyszowa g owica natryskowa Radamatic 3 ze sta ym

tem padania strumienia, 1/2", 9l/min.

 c  Orurowanie:
rura ze stali szlachetnej
rura miedziana

 d  Pod czenia:
od strony ciany, na górze od
strony kolumny, na górze

e  zob. Pod czenie dla:
Zimna i uprzednio zmieszana woda
Zimna i ciep a woda

 f  Mocowanie:
1 Kolumna stojakowa ze nierdzewnej stali szlachetnej
1.4301, wysoko 3000 mm z elementem
wyrównawczym wysoko ci i ciennym ko nierzem
przy czowym.

2 Kolumny stojakowe ze nierdzewnej stali szlachetnej
1.4301, wysoko 3000 mm z elementem
wyrównawczym wysoko ci.

2 ko nierze przy czowe na cienne, materia  1.4301

g  Wyposa enie dodatkowe:
Termostat zbiorowy
Prze cznik napi cia
Opró nianie rury natryskowej
Pokrywa rewizyjna
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Elementy natrysków

Elementy natrysków szeregowych

90

45

min. 400 800 / 900

Prosz  poda !
min. 400 800 / 900

Prosz  poda !

min. 400 800 / 900

Prosz  poda !

min. 400
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Elementy natrysków

Wskazówki dotycz ce piel gnacji stali szlachetnej

Wa na wskazówka!
Produkty Rada ze stali szlachetnej , materia  1.4301 (stal chromowo niklowa 18/10), nie rdzewiej ! (Nie w d ugotrwa ym sensie, jak np.
z powodu wilgoci itd.)
Przebarwienia powierzchni wygl daj ce jak rdza, s  utlenieniem powierzchni, spowodowanym przez niew ciwe korzystanie ze
rodków czyszcz cych, zawieraj cych kwas solny lub nieodpowiednio rozcie czonych rodków czyszcz cych zawieraj cych kwasy.

Szczególnie znacz ce jest niew ciwe u ywanie rodków do usuwania pozosta ci cementu w pomieszczeniach sanitarnych z
zainstalowanymi ju  armaturami ze stali szlachetnej lub nawet chromowanymi!
Szczególnie nale y unika  spawania i szlifowania (z powodu wyrzucanych iskier) w pobli u tych produktów!

UWAGA!
Element halogenowe (jod, chlor, brom i in.) zmniejszaj  zdolno  oporu stali szlachetnej!
Nie stosowa  roztworów chloru („woda Javel“)!
Normalne zu ycie stali szlachetnej prowadzi do równomiernego zu ycia powierzchni (patyna); szoruj ce szmatki, mleczka, g bki
do mycia garnków zmieniaj  t  naturaln  struktur !

CZYSZCZENIE:
Mycie i sp ukiwanie zimn  wod  zapobiega tworzeniu si  kamienia   równie  w przypadku armatur chromowanych.
Naturalne rodki:
Woda z octem (80% wody : 20% octu)
Sok z cytryny z sol  kuchenn  rozpuszczony w wodzie wystarcza w celu usuni cia wi kszo ci plam
Pasta do z bów jest idealnym rodkiem czyszcz cym przy  tworzeniu si  osadów i przy lekkich zadrapaniach
Uniwersalne rodki czyszcz ce i p yny do mycia okien s  dobrymi rodkami czyszcz cymi do stali szlachetnej,
je li nie zawieraj rodków szoruj cych!

Piel gnacja:
W miejscach, gdzie nale y unika  (t ustych) plam, produkty domowego u ytku tj. wazelina, krem do r k, rodki poleruj ce (do
samochodu i mebli) nadaj  matowy po ysk.
Z kolei roztwór wodny amoniaku daje stali szlachetnej po ysk!
Folie i pozosta ci rodków klej cych mo na usun  przy pomocy rodka odkamieniaj cego bez dodatku kwasu solnego (np.:
Kristalin).
Odpowiednie rodki czyszcz ce:

Szczotki z naturalnym i sztucznym w osiem

Materia y z w ókien naturalnych i sztucznych. Do usuwania
ladów dotyku idealne s  materia y z mikrofazy.

Tworzywo sztuczne Vlies bez ziaren ciernych

Delikatna wata stalowa, tylko w przypadku stali szlachetnej
Kreda awiona, diatomit, tlenek magnezowy, glan
magnezowy, wapno wiede skie, czerwie elazowa sztuczna
Papier cierny dopuszczalny w pewnych warunkach   jedynie o
grubo ci ziarna 400

Ircha do czyszczenia szyb, g bki, ciereczki g bkowe,
wysokoci nieniowe urz dzenia czyszcz ce, urz dzenia strumieniowe

nie nadaj  si :

Szczotki z w osiem ze stali zwyk ej, szczotki z w osiem z pisaku
gruboziarnistego (sztuczne w osie zawieraj ce ziarna cierne)

ókniny zawieraj ce materia cierny

Zwyk a wata stalowa, poniewa  poprzez cieranie powstaje obca
rdza
Karborund (w glik krzemu), korund, szmergiel, kwarc, skale ,
pumeks

Papier cierny o grubo ci ziaren mniejszej ni  400

Wskazówki dotycz ce piel gnacji serii VARICOR®

W celu lepszego zrozumienia niektórych uwag dot. materia u i produkcji.

Materia  mineralny VARICOR® w 2/3 sk ada si  z mineralnych materia ów wype niaj cych, które s  powi zane w ok. 1/3 ywic
poliestero  wysokiej jako ci. Ponadto VARICOR® jest ca kowicie homogeniczny i nie posiada porów, tak, e nic nie mo e dosta
si  do materia u. Bezfugowe przej cia i matowe wzgl. jedwabi cie g adkie powierzchnie mo na osi gn  poprzez cieranie przy
pomocy najdelikatniejszych rodków cieraj cych.

Poprzez cieranie, równie  przy u yciu najdelikatniejszych rodków cieraj cych, na powierzchni powstaj  mikroskopowej wielko ci,
niewidoczne dla oczu zadrapania. w tych rowkach powsta ych w wyniku cierania mog  osadza  si  kurz, t uszcze i nieczysto ci,
które s  widoczne na powierzchni w postaci zamglenia.

Aby d ugo cieszy  si  tymi produktami o wysokiej jako ci, prosimy o przestrzeganie nast puj cych zasad:

Czyszczenie
W celu zwyk ego czyszczenia dla produktów VARICOR® wystarczy zazwyczaj wytarcie wilgotn / mokr  g bczast ciereczk  i ew.
standardowym rodkiem do czyszczenia.
Od czasu do czasu produkty  nale y czy ci  przy u yciu typowych mleczek cieraj cych np.:  Viss lub Stahlfix i g bczastej
ciereczki. Mikroskopowej wielko ci starte cz steczki  czyszcz  równie  powsta e przy cieraniu rowki. Ponadto cz steczki

powsta e w wyniku cierania maj  delikatne dzia anie cieraj ce, co prowadzi do polerowania produktu z serii VARICOR®. Trudne
do usuni cia plany jak np.: wyschni ta herbata, kawa lub sok owocowy czy te  pozosta ci kosmetyków, mo na usun przy
pomocy wspomnianego ju   mleczka cieraj cego i zwyk ej g bczastej ciereczki np.: Scotsch Britt. Ponadto cz steczki
powsta e w wyniku cierania,  równie  w tym wypadku maj  delikatne dzia anie cieraj ce, co prowadzi do polerowania produktu z
serii VARICOR®.

Je li jednak zabrudzenia lub plamy nadal utrzymuj  si  na produkcie z serii VARICOR®,? prosimy o kontakt.
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