Tollco tillbehör våtzon
Justerbart utlopp med o-ring
Synliggör vattenläckor.

Tollco Justerbart utlopp leder fram vattenläckor
från dolda utrymmen som under ett diskbänkskåp
eller en diskmaskin.
Vid ett vattenläckage samlar Tollco Golvskydd upp
läckan. När vattnet täcker hela Golvskyddets botten
aktiveras Tollco vattenlarm och ger signal eller Tollco
vattenfelsbrytare samt läckagebrytare (om sådant finns
installerat) som ger signal och stänger av vattnet. Om
man inte upptäcker eller åtgärdar läckaget förs vattnet
via Tollco Justerbart utlopp ut på köksgolvet framför
golvsockeln där läckan blir synlig.
Utloppet kan monteras på alla skydd som har en främre
sarg så som Tollco Golvskydd bänkskåp eller Tollco
Golvskydd Disk-/tvättmaskin. Utloppet kan enkelt
justeras så att den passar till olika köksskåp med olika
djupmått. Djupmåttet mäts från köksväggen fram till
och med kökssockelns framkant. För ökad säkerhet
kan utloppet kombineras med Tollco vattenlarm,
vattenfelsbrytare eller läckagebrytare.
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Montera Tollco Justerbart utlopp med o-ring på följande artiklar:
• Tollco Golvskydd för bänkskåp
Klarar ett maxdjup på 620 mm, där golvskyddet är 415 mm djupt
och utloppet 205 mm.
• Tollco Golvskydd för Disk-/tvättmaskin, 596x495 mm.
Art. nr 3002002-01-020. Klarar ett maxdjup på 700 mm,
där golvskyddet är 495 mm djupt och utloppet 205 mm.
• Tollco Golvskydd för Disk-/tvättmaskin, 596x540 mm.
Art. nr 3002002-01-020-1. Klarar ett maxdjup på 745 mm,
där golvskyddet är 540 mm djupt och utloppet 205 mm.
Komplettera med:
• Tollco tätningsset med stosar artikel nr. 5902010-04-001.
• Tollco tätbandsset artikel nr. 590030.
Förpackningen innehåller: 1 st Justerbart utlopp, 1 st vattensäker
o-ring, 1 st håltagningsverktyg för håltagning (Ø22) i främre sargen,
1 st monteringsanvisning och packas i påse.
Ett alternativt tillbehör för håltagning går att beställa: Hålpipa m
 etall
Ø22 mm artikel nr. 29090001.

SCANNA KOD FÖR MER
INFO OM PRODUKTEN.

Produkt
Tollco Justerbart utlopp med o-ring

RSK
8080976

Art nr
24040201

Mått mm
210 mm (längd)

Material
PP (vit)

Accepterad
2021:1
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Tillverkat i Sverige.
Rekommenderas av försäkringsbolag.
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monteringsanvisning

