FROSTLINE A/S on Taani ettevõte, mis nii disainib kui ka toodab
välistingimustes kasutatavaid, roostevabast terasest valmistatud veekraane.
FROSTLINE® tootevalik sisaldab veekraane kasutamiseks koduaias, avalikes
kohtades (pargid, surnuaiad, ujulad, spordiväljakud jne.), ehitusobjektidel,
väikelaevade sadamates jne. Kõik tooted on tugeva konstruktsiooni ja
klassikalise disainiga
Kõigi nende toodete unikaalsus seisneb külmumiskindluses, mis võimaldab
neid kasutada aastaringselt.

Külmumiskindel
Outdoor
Veekraan

Vesi on mõnus

Toodete oluliseks osaks on patenteeritud, isetühjenev 3-suuna ventiil. Kui
kraani ei kasutata on nii ventiil kui ka sealt väljuv väliundtoru tühjad. Seega ei
olegi millelgi külmuda. Kogu kraan, seega nii ventiil kui ka väljundtoru on
samavõrd külmumiskindel kui toitetrass.
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CLASSIC veekraan

CLASSIC 23 G
VEEKRAANER TAP

½” külmumiskindel kraan, kasutamiseks just koduaias. Valmistatud matistatud
pinnatöötlusega roostevabast terasest. Heade proportsioonidega klassikaline
veekraan on stiilne ja funktsionaalne lisandus igasse aeda kus vajatakse värsket,
külma vett. Kaev tarnitakse koos paigaldamiseks vajaliku kaevuga.
Veekraan on varustatud isetühjeneva 3-suuna liugventiiliga kindlustamaks kraani
külmakindlust ka väga madala välistemperatuuri korral. Võimalikud hooldustööd ja
tihendite vahetamise saab teostada ilma kaevetöödeta.. Tuleb vaid kraani korpus
kaevust välja tõsta ning teostada hooldustööd kohapeal või viia töökotta.
Juhul kui kraan paigaldatakse eriti rasketesse välistingimustesse, näiteks mere
lähedale, on soovitatud valida spetsiaalse pinnaviimistlusega – elektropoleeritud
pinnatöötlusega toode.
TOODE
Kirjeldus:
Väljundots:
Toiteühendus:

½” külmumiskindel veekraan välistingimustesse.
½” väliskeere
½” väliskeere

PAIGALDUSMÕÕDUD
Väljundots:
Jooksutoru ulatus:
Kogukõrgus:
Käepideme kõrgus:
Joosutoru kõrgus:

430 mm
225 mm
795 mm
715 mm
630 mm

TOOTE MÕÕDUD
Kogupikkus:
Kogulaius:
Kaev:

1 695 mm
200 mm
D200 x 900 mm
VA heakskiit No.: ETA – VA 1.51/16921
1740 x 200 x 380 mm
10.5 kg koos kaevuga

VENTIIL
Vooluhulk:
O-tihendid:

FROSTLINE® isetühjenev liugventiil
23 l/min. rõhul 2-4 bar
1 x D14 x 1,5 70sh, 2 x D10x2,5 70sh

MUDELID
F004

74.34.80.004

Classic veekraan

Lisatooted
F512
F530
F921

74.34.80.916
74.34.89.916
74.34.89.004

Classic kaevurõngas D60
Kiirühendus -RSTl
Pikendusvoolik 300mm
liitmikega

VENTIILI TÖÖPÕHIMÕTE
Veekraani
tööorganiks
on
3-suuna
isetühjenev liugventiil.
Kui veekraani ei
kasutata on nii ventiil kui ka jooksutorusse
minev väljundtoru veest tühjad välistades
sellega külmumisohu. Seega võib öelda, et
kogu
veekraan
on
samavõrd
külmumiskindel kuivõrd seda on toitetrass.
NB! Paigalduskaev peab püsima kuivana.

Frostline A/S • Taani • www.frostline.dk
Esindaja Eestis: Hals Interiors OÜ • www.halsinteriors.ee

09.2008

TRANSPORT
Mõõdud, K-L-S:
Kaal:

DUO H 30 veekraan

DUO H 30 veekraan
½” külmumiskindel veekraan on valmistatud matistatud pinnatöötlusega
roostevabast terasest. Selline veekraan võiks väga hästi sobida
kasutamiseks avalikes parkides, golfiväljakutel, laagriplatsidel ja mujal kus
on nõutud töökindel veevarustus aastaringselt. Kraan tarnitakse koos
paigalduskaevuga.
Veekraan on varustatud isetühjeneva 3-suuna liugventiiliga kindlustamaks
kraani külmakindlust ka väga madala välistemperatuuri korral. Võimalikud
hooldustööd ja tihendite vahetamise saab teostada ilma kaevetöödeta..
Tuleb vaid kraani korpus kaevust välja tõsta ning teostada hooldustööd
kohapeal või viia töökotta.
Juhul kui kraan paigaldatakse eriti rasketesse välistingimustesse, näiteks
mere lähedale, on soovitatud valida spetsiaalse pinnaviimistlusega –
elektropoleeritud pinnatöötlusega toode.
TOODE
Kirjeldus:
Väljundots:
Toiteühendus:

½” külmumiskindel veekraan välistingimustesse.
½” väliskeere
½” väliskeere

760 mm
155 mm
900 mm
795 mm
900 mm

TOOTE MÕÕDUD
Üldpikkus:
Üldlaiua:
Kaev:

1,820 mm
166 mm
D160 x 900 mm

TRANSPORT
Mõõdud, K-L-S:
Kaal:

1,840 x 200 x 300 mm
10.5 kg koos kaevuga

VENTIIL
Voolulk:
O-tihendid:

FROSTLINE® isetühjenev liugventiil
28-32 l/min. rõhul 2-4 bar
8 x 3 mm NBR – shore 70

MUDELID
F101
F101-1

74.34.80.334
74.34.85.334

Duo H 30
Duo H 30 isesulguv

F121
F121-1

74.34.80.344
74.34.85.344

Duo H 9
Duo H 9 isesulguv

TARVIKUD
F500
F510
F520
F530
F921

74.34.98.020
74.34.80.926
74.34.89.936
74.34.89.916
74.34.89.004

VA approval No.: ETA – VA 1.51/16921
VENTIILI TÖÖPÕHIMÕTE
Veekraani tööorganiks on 3-suuna isetühjenev
liugventiil. Kui veekraani ei kasutata on nii ventiil
kui ka jooksutorusse minev väljundtoru veest
tühjad välistades sellega külmumisohu. Seega
võib öelda, et kogu veekraan on samavõrd
külmumiskindel kuivõrd seda on toitetrass.
NB! Paigalduskaev peab püsima kuivana.

09.2008

LUNA kauss D250
Duo kaevurõngas D60
Blokeerimistoru H
Kiirühendus - RST
Pikendusvoolik 300mm liitmikega
Duo koos kausi ja
kaevurõngaga
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PAIGALDUSMÕÕDUD
Väljundots:
Jooksutoru ülatus:
Üldkõrgus:
Käepideme kõrgus:
Jooksutoru kõrgus:

DUO L 30 veekraan

DUO L 30 veekraan
½” külmumiskindel veekraan on valmistatud matistatud pinnatöötlusega
roostevabast terasest. Selline veekraan võiks väga hästi sobida avalikesse
parkidesse, surnuaedadesse ning teistesse avalikesse kohtadesse kus on
vajalik probleemideta külma vee kättesaadavus aastaringselt. Veekraan
tarnitakse koos paigalduskaevuga.
Veekraan on varustatud isetühjeneva 3-suuna liugventiiliga kindlustamaks
kraani külmakindlust ka väga madala välistemperatuuri korral. Võimalikud
hooldustööd ja tihendite vahetamise saab teostada ilma kaevetöödeta..
Tuleb vaid kraani korpus kaevust välja tõsta ning teostada hooldustööd
kohapeal või viia töökotta.
Juhul kui kraan paigaldatakse eriti rasketesse välistingimustesse, näiteks
mere lähedale, on soovitatud valida spetsiaalse pinnaviimistlusega –
elektropoleeritud pinnatöötlusega toode.
TOODE
Kirjeldus:
Väljundots:
Toiteühendus:

½” külmumiskindel veekraan välistingimustesse.
½” väliskeere
½” väliskeere

PAIGALDUSMÕÕDUD
Väljundotsa kõrgus:
Jooksutoru ulatus:
Kogukõrgus:
Käepideme kõrgus:
Jooksutoru kõrgus:

520 mm
155 mm
795 mm
715 mm
655 mm

TOOTE MÕÕDUD
Kogupikkus:
Kogulaius:
Kaev:

1,695 mm
166 mm
D160 x 900 mm

TRANSPORT
Mõõdud, K-L-S:
Kaal:

1,840 x 200 x 300mm
10 kg complete with well

VENTIIL
Voolulk:
O-tihendid:

FROSTLINE® isetühjenev liugventiil
28-32 l/min. rõhul 2-4 bar
8 x 3 mm NBR – shore 70

74.34.80.304
74.34.85.304
74.34.80.314
74.34.85.314

LISATOOTED
F510
74.34.80.926
F520
74.34.89.926
F530
74.34.89.916
F921
74.34.89.104

Duo L 30
Duo L 30 isesulguv
Duo L 9
Duo L 9 isesulguv

VENTIILI TÖÖPÕHIMÕTE
Veekraani tööorganiks on 3-suuna isetühjenev
liugventiil. Kui veekraani ei kasutata on nii ventiil
kui ka jooksutorusse minev väljundtoru veest tühjad
välistades sellega külmumisohu. Seega võib öelda,
et kogu veekraan on samavõrd külmumiskindel
kuivõrd seda on toitetrass.
NB! Paigalduskaev peab püsima kuvana
Duo kaevurõngas

Duo kaevurõngas
Blokeerimistoru L
Kiirühendus - RST
Pikendusvoolik 300mm, liitmikud
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MUDELID
F102
F102-1
F122
F122-1

VA approval No.: ETA – VA 1.51/16921

DUO H 30 loputuskraan

DUO H30 loputuskraan
½” külmumiskindel veekraan on valmistatud matistatud pinnatöötlusega
roostevabast terasest. Selline veekraan võiks väga hästi sobida
laagriplatsidele, koolidesse, surnuaedadesse ning koduaedadesse ning
mujale kus on vajalik probleemideta külma vee kättesaadavus aastaringselt.
Veekraan tarnitakse koos paigalduskaevuga.
Veekraan on varustatud isetühjeneva 3-suuna liugventiiliga kindlustamaks
kraani külmakindlust ka väga madala välistemperatuuri korral. Võimalikud
hooldustööd ja tihendite vahetamise saab teostada ilma kaevetöödeta..
Tuleb vaid kraani korpus kaevust välja tõsta ning teostada hooldustööd
kohapeal või viia töökotta.
Juhul kui kraan paigaldatakse eriti rasketesse välistingimustesse, näiteks
mere lähedale, on soovitatud valida spetsiaalse pinnaviimistlusega –
elektropoleeritud pinnatöötlusega toode.
TOODE
Kirjeldus:
Väljundots:
Toiteühendus:

½” külmumiskindel veekraan välistingimustesse.
½” väliskeere
½” väliskeere

TOOTE MÕÕDUD
DIMENSIONS
Kogupikkus:
Kogulaius:
Kaev:
VENTIIL
Vooluhulk:
O-tihendid:

F171
1,070 mm
235 mm
1,250 mm
1,025 mm
1,250 mm

F172
920 mm
235 mm
1,100 mm
875 mm
1,100 mm

F171
2,150 mm
166 mm
D160x900 mm

F172
2,000 mm
166 mm
D160x900 mm

FROSTLINE® isetühjenev liugventiil
28-32 l/min. rõhul 2-4 bar
8 x 3 mm NBR – shore 70

MUDELID
F171
F172

74.34.80.434
74.34.80.424

Duo L 30 loputuskraan 1070
Duo L 30 loputuskraan 920

LISAD
F502

74.34.98.040

LUNA loputuskauss D380

F520
F530

74.34.89.936
74.34.89.916

Blokeerimistoru H
Kiirliitmik - RST

VENTIILI TÖÖPÕHIMÕTE
Veekraani tööorganiks on 3-suuna isetühjenev
liugventiil. Kui veekraani ei kasutata on nii ventiil
kui ka jooksutorusse minev väljundtoru veest
tühjad välistades sellega külmumisohu. Seega
võib öelda, et kogu veekraan on samavõrd
külmumiskindel kuivõrd seda on toitetrass.
NB! Paigalduskaev peab püsima kuvana
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VA heakskiit No.: ETA – VA 1.51/16921

LUNA Rinse Bowl D380

09.2008
09.2008

PAIGALDUSMÕÕDUD
Väljundotsa kõrgus:
Jooksutoru ulatus:
Kogukõrgus:
Käepideme kõgus:
handle:
Jooksutoru
kõrgus:

DUO välidušš R SHOWER

DUO välidušš
Duo välidušš on valmistatud matt pinnatöötlusega roostevabast terasest.
Välidušš sobib kasutamiseks koduaias, laagriplatsidel, välibasseinide juures,
mererannal, ujulate juures jne..
Duši komplektis ka paigalduskaev..
Välidušš on varustatud isetühjeneva 3-suuna liugventiiliga kindlustamaks
kraani külmakindlust ka väga madala välistemperatuuri korral. Võimalikud
hooldustööd ja tihendite vahetamise saab teostada ilma kaevetöödeta..
Tuleb vaid kraani korpus kaevust välja tõsta ning teostada hooldustööd
kohapeal või viia töökotta.
Juhul kui kraan paigaldatakse eriti rasketesse välistingimustesse, näiteks
mere lähedale, on soovitatud valida spetsiaalse pinnaviimistlusega –
elektropoleeritud pinnatöötlusega toode.
TOODE
Kirjeldus:
Väljundühendus:
Sisendühendus:

½” külmumiskindel kraan väliskasutusse
½” nipple pipe thread
¾” nipple pipe thread

1,950 mm
220 mm
2,166.50 mm
795 mm

TOOTE MÕÕDUD
Kogupikkus (kaevuga):
Kogulaius:
Kaev:

3,065 mm
166 mm
D160 x 900 mm

TRASNSP
Mõõdud, P-L-K:
Kaal:

3120 x 200 x 400 mm
13 kg koos kaevuga

VENTIIL
Vooluhulk:
O-tihendid:

FROSTLINE® isetühjenev liugventiil
37-45 l/min. rõhul 2-4 bar
8 x 3 mm NBR – shore 70

MUDELID
F180
F180-1

74.34.80.634
74.34.85.634

Duo välidušš
Duo isesulguv välidušš

LISA
F510

74.34.80.926

Duo kaevurõngas D60

VA heakskiit No.:ETA – VA 1.51/16921

09.2008

VENTIILI TÖÖPÕHIMÕTE
Veekraani tööorganiks on 3-suuna isetühjenev liugventiil. Kui
veekraani ei kasutata on nii ventiil kui ka jooksutorusse minev
väljundtoru veest tühjad välistades sellega külmumisohu. Seega
võib öelda, et kogu veekraan on samavõrd külmumiskindel kuivõrd
seda on toitetrass.
NB! Paigalduskaev peab püsima kuvana
.

Duo välidušš
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PAIGALDUSMÕÕDUD
Duši kõrgus:
Duši ulatus:
Kogukõrgus:
Käepideme kõrgus:

Veekraan läbi seina

Läbi seina paigaldatav veekraan
Eksklusiivne disainkraan, valmistatud matistatud pinnatöötlusega roostevabast
terasest. Kraan on spetsiaalselt disainitud nõudlikumale majaomanikule kuid on
sobilik kasutamiseks ka koolides ja avalikus kasutuses olevates hoonetes kus on
olulised nii disain, funktsionaalsus kui ka vastupidavus.
Juhul kui kraan paigaldatakse eriti rasketesse välistingimustesse, näiteks mere
lähedale, on soovitatud valida spetsiaalse pinnaviimistlusega – elektropoleeritud
pinnatöötlusega toode.
TOODE
Kirjeldus:
Väljundots:
Töörõhk:
PAIGALDUSMÕÕDUD
Kaugus seinast:
Seina paksustele:
Veeühendus:
TOOTE MÕÕDUD
Üldpikkus:
Üldlaius:
TRANSPOT
Mõõdud, P-L-K:
Kaal:

Läbi seina paigaldatav veekraan
½” väliskeere
2-6 bar

40-80 mm
300-550 mm (on lühendatav)
150-350 mm (on lühendatav)
D15mm vasktoru ja ½“ keere

675 mm / 375 mm
30 x 70 mm

750 x 100 x 50 mm
1,6 kg

VENTIIL
Keraamiline ventiil integreeritud kontrollklapiga
O-tihendid:
8 x 3mm NBR – 70 sh

F740: 300-550mm
F760: 150-350mm

Kraan seina paksusele 300-550mm
Kraan seina paksusele 150-350mm

LISAD
F530 74.34.89.916
74.34.89.104
74.34.89.004
74.34.89.014
74.34.89.024
74.34.89.034
74.34.89.084

Kiirühendus –RST
Ovaalne voolikuhoidik seinale
F921
½’’ 300 mm pikendusvoolik liitmikega F923
½” 3000 mm aiavoolik liitmikega
F926
½” 6000 mm aiavoolik liitmikega
F929
½” 9000 mm aiavoolik liitmikega
F930
½” 25000 mm aiavoolik liitmikega

Selline pikendusvoolik lihtsustab
ämbri või nõu täitmist.
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VA heakskiit No.: ETA – VA 1.51/17408

MUDELID
F740 74.34.58.154
F760 74.34.58.134

Veekraan läbi seina

Läbi seina paigaldatav veekraan
Eksklusiivne disainkraan, valmistatud vasetatud pinnatöötlusega
roostevabast terasest. Kraan on spetsiaalselt disainitud nõudlikumale
majaomanikule kuid on sobilik kasutamiseks ka koolides ja avalikus
kasutuses olevates hoonetes kus on olulised nii disain, funktsionaalsus
kui ka vastupidavus.
TOODE
Kirjeldus:
Väljundots:
Töörõhk:

Läbi seina paigaldatav veekraan
½” väliskeere
2-6 bar

PAIGALDUSMÕÕDUD
Kaugus seinast:
Seina paksustele:
Veeühendus:

40-80 mm
150-350 mm (on lühendatav)
D15 mm vasktoru ja ½“ keere

TOOTE MÕÕDUD
Üldpikkus:
Üldlaius:

TRANSPOT
Mõõdud, P-L-K:
Kaal:

675 mm / 375 mm
30 x 70 mm

750 x 100 x 50 mm
1,6 kg

VENTIIL
Keraamiline ventiil integreeritud kontrollklapiga
O-tihendid:
8 x 3mm NBR – 70 sh

Ovaalne voolikuhoidik

300-550mm

VA. Heakskiit No.: ETA - VA 1.51/17408
74.34.58.158

Vaskne veekraan

LISAD
F900-01
F530

74.34.89.108
74.34.89.918

Ovaalne vaskne hoidik
Kiirühendus. Vask

.08..2008

MUDELID
F740-01
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Külmumiskindel joogifontään

Külmumiskindel joogifontään
Joogifontään on valmistatud matistatud pinnatöötlusega roostevabast terasest..
Sobilikud kasutuskohad oleksid lasteaiad, koolid, pargid ja spordirajatised kus
vajatakse värsket, külma vett aastaringselt. Joogifontään on tugev ning
vastupidav paigaldamiseks avalikku keskkonda.
Tootel puuduvad teravad ääred ning väljaulatuvad osad kus lapsed võiksid
endid vigastada.
Joogifontääni kasutamisega ei kaasne muid kulutusi peale vee enda
maksumuse. Fontäänil on isesulguv käepide, mis kindlustab kraani sulgumise
peale kasutamist. Peamiseks tööorganiks on isetühjenev 3-suuna liugventiil,
mis tühjeneb peale igat kasutuskorda. Selle asjaolu tõttu on joogifontään
külmumiskindel ning põhimõtteliselt kasutatav aastaringselt. Kaitsering 500
mm on soovituslik.
Juhul kui kraan paigaldatakse eriti rasketesse välistingimustesse, näiteks mere
lähedale, on soovitatud valida spetsiaalse pinnaviimistlusega – elektropoleeritud
pinnatöötlusega toode.

TOODE
Kirjeldus:
Väljundots:
Toiteots:

Joogifontään. Madal 600 mm ja kõrge 805 mm
Komplektis paigalduskaev
D 8 mm joaotsik
½” väliskeere

PAIGALDUSMÕÕDUD
Väljundots:
Kogukõrgus:
Käepideme kõrgus

F202
600 mm
600 mm
350 mm

TOOTE MÕÕDUD
Fontääni kõrgus:
Kaev:
Üldine laius:

F200
805 mm
805 mm
550 mm

600 mm
805 mm
D 315 x 900 mm
Kate: D 315 mm
Joogianum: D 250 mm
Spindel: D 33 mm
VA approval No.:

TRANSPOT
Mõõdud, P-L:
Kaal:

1,500mm x 400mm
30 kg

VENTIIL
O-tihendid:
Vooluhulk:

FROSTLINE® isetühjenev liugventiil
8 x 3mm NBR – shore 70
9 l/min. rõhul 2-4 bar

MUDELID
F200
F202

69.48.60.100
69.48.60.000

ETA – VA 1.51/16921

1,705mm x 400mm
33 kg

Joogifontään kõrgusega 805mm
Joogifontään kõrgusega 600mm

VENTIILI TÖÖPÕHIMÕTE
Veekraani tööorganiks on 3-suuna isetühjenev
liugventiil. Kui veekraani ei kasutata on nii ventiil
kui ka jooksutorusse minev väljundtoru veest
tühjad välistades sellega külmumisohu. Seega
võib öelda, et kogu veekraan on samavõrd
külmumiskindel kuivõrd seda on toitetrass.
NB! Paigalduskaev peab püsima kuvana
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Joogifontään siseruumidesse
Joogifontään on valmistatud matistatud pinnatöötlusega roostevabast terasest..
Sobilikud kasutuskohad oleksid lasteaiad, koolid, pargid ja spordirajatised kus
vajatakse värsket, külma vett aastaringselt. Joogifontään on tugev ning
vastupidav paigaldamiseks avalikku keskkonda.
Tootel puuduvad teravad ääred ning väljaulatuvad osad kus lapsed võiksid
endid vigastada..
Joogifontääni kasutamisega ei kaasne muid kulutusi peale vee enda
maksumuse. Fontäänil on isesulguv käepide, mis kindlustab kraani sulgumise
peale kasutamist. Peamiseks tööorganiks on isetühjenev 3-suuna liugventiil,
mis tühjeneb peale igat kasutuskorda. Selle asjaolu tõttu on joogifontään
külmumiskindel ning põhimõtteliselt kasutatav aastaringselt. Kaevu peaks
ühendama kas drenaaži või kanalisatsiooniga.
On soovitatav kasutada veesisendil filtrit.

TOODE
Kirjeldus:
Väljundots:
Toiteots:

Joogifontään. Madal 600 mm ja kõrge 805 mm. Komplektis paigalduskaev
D 8 mm joaotsik
½” väliskeere

PAIGALDUSMÕÕDUD
Ülemine äär:
Kogu kõrgus:
Käepideme kõrgus:

TOOTE MÕÕDUD
Kogukõrgus:
Kaev:
Üldlaius:

805 mm
805 mm
550 mm

805 mm
D 315 x 900 mm
Kate: D 315 mm Joogianum:
D 250 mm Spindli post: D 33 mm

TRANSPORT
Mõõdud,K-L:
Kaal:

1,200mm x 400mm
30 kg

VENTIIL
O-tihendid:
Vooluhulk:

FROSTLINE isetühjenev ventiil:
8 x 3mm NBR – shore 70
9 l/min. rõhul 2-4 bar

Product no: F210
VVS no: 69.48.60.600
ETA-VA approval No: ETA - VA 1.51/16921

VENTIILI TÖÖPÕHIMÕTE
Veekraani tööorganiks on 3-suuna isetühjenev
liugventiil. Kui veekraani ei kasutata on nii ventiil
kui ka jooksutorusse minev väljundtoru veest
tühjad välistades sellega külmumisohu.
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DUO L 50 PROFESSIONAL

TOODE
Kirjeldus:
Väljundots:
Toiteots:

R 65

60

155

795

3/4"RG

655

Veekraan
on
varustatud
isetühjeneva
3-suuna
liugventiiliga
kindlustamaks kraani külmakindlust ka väga madala välistemperatuuri
korral. Võimalikud hooldustööd ja tihendite vahetamise saab teostada
ilma kaevetöödeta.. Tuleb vaid kraani korpus kaevust välja tõsta ning
teostada hooldustööd kohapeal või viia töökotta.
.
Juhul kui kraan paigaldatakse eriti rasketesse välistingimustesse, näiteks
mere lähedale, on soovitatud valida spetsiaalse pinnaviimistlusega –
elektropoleeritud pinnatöötlusega toode.

500

¾” külmumiskinel veekraan on valmistatud matistatud pinnatöötlusega
roostevabast terasest.. Veekraani kastuskohtadeks võiksid olla ehitusobjektid,
tööstusettevõtted, pesuplatsid, farmid või teised kohad kus vajatakse
vastupidavat, suure tootlusega veekraane aastaringseks kasutuseks.
Paigalduskaev on komplektis.

80

DUO L 50 PROFESSIONAL

¾” külmumiskindel veekraan
¾” väliskeere
¾” väliskeere

PAIGALDUSMÕÕDUD
Väljundots:
Ulatus:
Kogukõrgus:
Käepideme kõrgus:
Jooksutoru kõrgus:

495 mm
155 mm
795 mm
715 mm
655 mm

TOOTE MÕÕDUD
Kogupikkus:
Üldlaius:
Kaev:

1,695 mm
260 mm
D160 x 900 mm

900

695

Skum iso
300 m.m.

Prop for
kuldebro

TRANSPORT
Mõõdud, P-L-K:
Kaal:

1,840 x 200 x 300 mm
10 kg koos kaevuga

VENTIIL
Vooluhulk:
O-tihendid:

FROSTLINE® tisetühjenev ventiil
37-45 l/min. rõhul 2-4 bar
8 x 3 mm NBR – shore 70
3/4" tilgang

VA heakskiit No.: ETA – VA 1.51/16921
MUDEL
F152

74.34.80.244

Duo L 50 Professional

LISA
F520

74.34.89.926

Blokeerimistoru L - RST

VENTIILI TÖÖPÕHIMÕTE
Veekraani tööorganiks on 3-suuna isetühjenev
liugventiil. Kui veekraani ei kasutata on nii ventiil
kui ka jooksutorusse minev väljundtoru veest tühjad
välistades sellega külmumisohu. Seega võib öelda,
et kogu veekraan on samavõrd külmumiskindel
kuivõrd seda on toitetrass.
NB! Paigalduskaev peab püsima kuvana
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WORKMAN

WORKMAN Ajutine vesi ehitusobjektile
1” veekraan aastaringseks kasutamiseks. Tugev, kompaktne konstruktsioon,
kasutamiseks ehitusobjektil ajutise vee saamiseks. Puudub elektritoite
vajadus.
Valmistatud 1” roostevabast terasest torust.
Paigaldamiseks ilma kaevuta.
TOODE
Kirjeldus:
Väljundots:
Toiteots:

1” külmumiskindel veekraan
3/4” sisekeere
1” väliskeere

PAIGALDUSMÕÕDUD
Väljundots:
Kogukõrgus:
Kogupikkus:

720 mm paigaldussügavuse korral 900 mm
844 mm
1745 mm

TRANSPORT
Mõõdud, P-L-K:
Kaal:

1,840 x D70 mm
5.5 kg

VENTIIL
Töörõhk:

FROSTLINE® isetühjenev ventiil
2-6 bar

PAIGALDUS
Puurida veekraan 900-1,200 mm sügavusele ja ühendada
toitetorustikuga kasutades 1” liitmikke.
Paigaldada ümber toru alumise otsa ca 20-30 cm dreeniv
killustikukiht umbes 50 cm diameetriga.
HOOLDUS
Ventiili tihendeid saab vahetada ilma veekraani üles
kaevanmata. Keerata lahti toru otsas olev kraani korpus
tõmmates selle seejärel torust välja. Peale tihendite
vahetamist paigaldada tagasi oma kohale.

1“ tilgang

VVS No.:
39.73.61.108
TYootekood No.:F801

Külmumiskindel, ajutise veevarustuse
kraan ehitusobjektidele.
Kraanil ei ole ETA-VA heakskiitu.
Kraanist tulev vesi ei ole joogikõlbulik.
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VENTIILI TÖÖPÕHIMÕTE
Veekraani tööorganiks on 3-suuna isetühjenev
liugventiil. Kui veekraani ei kasutata on nii
ventiil kui ka jooksutorusse minev väljundtoru
veest tühjad välistades sellega külmumisohu.
Seega võib öelda, et kogu veekraan on
samavõrd külmumiskindel kuivõrd seda on
toitetrass.

Tööstuslik veekraan

Tööstuslik veekraan
1’’ külmumiskindel kraan roostevabast terasest 3/4’’ väljundotsaga. Sobilik
kasutamiseks põllumajanduses, pesukohtades, kalmistutel ja mujal.
Tarnitakse koos paigalduskaevuga.
Veekraan on varustatud isetühjeneva 3-suuna liugventiiliga kindlustamaks
külmumiskindlust ka väga madala välistemperatuuri juures. .
TOODE
Kirjeldus:
Välundots:
Toiteots:

1” külmumiskindel veekraan
3/4” sisekeere
1” väliskeere

PAIGALDUSMÕÕDUD
Väljundotsa kõrgus:
Kogukõrgus:
Kogupikkus:
Kaev:

720mm
844mm
1746mm
D 160 x 900mm

TRANSPORT
Mõõdud :
Kaal:

1840mm x D176mm
8,5kg

VENTIIL
Vooluhulk:
Töörõhk:

FROSTLINE® isetühjenev liugventiil
34-48 l/min. rõhul 2-4 bar
2-6 bar

PAIGALDUS
Paigaldage veekraan 900 mm sügavusse kaevikusse ja
ühendage veevõrguga kasutades 1’’ liitmikke.
Paigaldage 20-30 cm paksune killustikupadi nii külgedele kui
ka kaevu põhja alla.

1“ väliskeere
TEENINDAMINE
Veekraani tihendite vahetamine ja muu hooldus on võimalik
ilma seda lahti kaevamata. Keerake lahti toru otsas olev
kraani korpus ning tõmmake koos spindliga torust välja.
Peale tihendite vahetust asetage koos spindliga tagas
veekraani korpusesse.

74.34.83.108
F802

VA-heakskiit no: ETA-VA 1.51/17.400

07.2008

VENTIILI TÖÖPÕHIMÕTE
Veekraani tööorganiks on 3-suuna isetühjenev liugventiil.
Kui veekraani ei kasutata on nii ventiil kui ka
jooksutorusse minev väljundtoru veest tühjad välistades
sellega külmumisohu. Seega võib öelda, et kogu
veekraan on samavõrd külmumiskindel kuivõrd seda on
toitetrass.

VVS no.:
Tootekood:
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