
Product code: B8653

CERAPLUS
Douchemengkraan (opbouwdeel)

Ideal  Standard  Produktions  GmbH  -  Ikaroslaan  18  -  1930  Zaventem  -  +32  2  325  66  00  -  issalesbelgium@idealstandard.com

Douchemengkraan (opbouwdeel)
Verchroomde inbouwmengkraan voor easy-box voor douche.
Ronde afdekplaat uit verchroomde messing van Ø157mm.
Afsluitbare zijventielen.

Om te beveiligen en water te besparen wordt er gebruik
gemaakt van een uniek binnenwerk met 2 keramische
schijven, waarvan de onderste vast staat en de bovenste
beweegbaar is, die door middel van 3 vijzen op zijn plaats
wordt gehouden.
Deze is uitgerust met een drukafhankelijke
temperatuurbegrenzingring en een debietbegrenzing.
Door het bewegingsbereik van de hendel te begrenzen kan de
temperatuur verminderd worden.
Dit kan op eenvoudige wijze worden ingesteld door de
temperatuurbegrenzer op een bepaalde stand in te stellen.
Een weerstand begrenst het debiet tot 50%.
Door de hendel hoger te stellen kan het debiet tussen 50% en
100% geregeld worden.
Dit laat de gebruiker toe het waterverbruik beter te beheersen.
Metalen greep met permanente rood/blauw aanduiding.

De kraan garandeert een goede werking bij een werkingsdruk
tussen 1 en 5 bar.
De kraan kan een kortstondige piekdruk aan tot 10 bar.
Het kraanwerk weerstaat aan een statische druk van 16 Bar en
heeft een fabrieksgarantie van 5 jaar op elke fabricagefout, bij
normaal gebruik en indien ze door een erkend vakman volgens
de regels van de kunst geplaatst werd.
De naam van de fabrikant komt in volledige letters voor op het
product.
Debiet : 25 l/min (3 bar)
Voldoet aan de norm; Belgaqua
Totale hoogte van de kraan : 157 mm

KLEUREN*

AA   

* AA = Chroom

NORMEN EN VOORDELEN
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Totale breedte kraan :157 mm
Diepte kraan :70-92 mm

BENODIGDHEDEN

Inbouwdeel 1 EASY-box voor bad/douchemengkraan en
inbouwthermostaat

A1000

OPTIE

Glijstangcombinatie 900 mm met handdouche 100 mm
met 3 functies

B9417

Wandaansluitbocht (opbouwdeel) B9448
Badset 100 met 1 functie, Ideallflex 1250 mm B9451


