GWINT WEWNĘTRZNY 3/8" + ZAWÓR KULOWY

PRZEWODY DO UNITU
PRZEWÓD STERUJĄCY POMPĄ SSĄCĄ
min 2 x 0.08 mm2, max 2 x 0.5 mm2
długość nad podłogą ok. 100 cm
PRZEWÓD ZASILAJĄCY
zasilanie główne 3 x 1.5 mm²
zabezpieczenie min 10A
długość nad podłogą 70 cm
PRZEWÓD UZIEMIAJĄCY
1 x 4.0 mm²
długość nad podłogą 70 cm

Ø50 RURA Z PRZEWODAMI DO KOMPUTERA
HDMI - męsko-żeński (żeński od strony unitu)
RS-232 (dla unitów z XO SMART LINK)
USB 3.0 - męsko-żeński (żeński od strony unitu)
Kabel sieciowy Ethernet kat. 6 (internetowy)

PRZEWÓD DZWONKA (DOMOFONU)
min 2 x 0.08 mm², max 2 x 0.5 mm²
długość nad podłogą ok. 100 cm
MOCOWANIE UNITU
Cztery miejsca na otwory na
kołki mocujące unit: głębokość
odwiertów 12cm
UWAGA! - Nie prowadzić
instalacji przez te punkty
lub
Cztery szpilki M12 stabilnie
osadzone w betnowej wylewce:
długość nad podłogą 22 cm

Ø32 POMPA SSĄCA

WODA Z WODOCIĄGU

Woda – wyprowadzenie pod
unitem złącze 3/8” gwint
wewnętrzny na wysokości do 40
mm nad podłogą.
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Podłączenie pompy ssącej Ø32
zakończone kielichem na wysokości
do 40 mm nad podłogą,
poprowadzone do miejsca gdzie
będzie umieszczona pompa ssąca,
również zakończona kielichem.
Wzdłuż całej instalacji położyć
przewód sterujący 2x0,5 (linka). W
miejscu ustawienia pompy ssącej
gniazdo zasilające 230V 16A.

POWIETRZE Z KOMPRESORA
Powietrze gwint wewnętrzny 3/8’- na
wysokości do 40 mm nad podłogą.
Instalacja poprowadzona rurką
miedzianą w osłonie lub PCV o
wytrzymałości na ciśnienie min. 7 bar
do miejsca, gdzie będzie umieszczony
kompresor, zakończona zaworem
kulowym ze złączem 3/8’ gwint
wewnętrzny.
W miejscu ustawienia kompresora
gniazdo zasilające 230V 16A.

PUNKT ORIENTACYJNY
Według tego punktu dokonywane
są pomiary. Patrz rysunek w skali
1:20 – podane są wymiary
usytuowania unitu względem
ścian, a także oznaczone są
odległości do współpracy z
asystorem (meblami).

Ø32 ODPŁYW DO KANALIZACJI
Odpływ Ø32 zakończony kielichem na
wysokości do 40 mm nad podłogą.

