Tollco Zabezpieczenia
pod AGD - akcesoria
Regulowany wylot z o-ringiem
Wyciek
wody
staje sie
widoczny

Regulowany wylot Tollco odprowadza wyciek
wody z ukrytych przestrzeni, takich jak szafka
zlewozmywakowa lub zmywarka.
W przypadku wycieku woda zbiera się na zabezpieczeniu
podłogi Tollco. Gdy woda pokryje całą powierzchnię
zabezpieczenia podłogowego, aktywuje się alarm wody
Tollco i daje sygnał do bezpiecznika wody Tollco oraz
wyłącznika wycieku (jeśli jest zainstalowany) i odcina
dopływ wody. Jeśli wyciek nie zostanie wykryty lub
usunięty, woda jest odprowadzana przez regulowany
wylot Tollco na podłogę w kuchni, gdzie wyciek staje się
widoczny.
Wylot można zamontować na wszystkich
zabezpieczeniach, które posiadają przednią krawędź,
takich jak Tollco zabezpieczenie podłogi pod szafki lub
zabezpieczenie podłogi pod zmywarkę/pralkę. Wylot
łatwo dopasować do szafek kuchennych o różnej
głębokości. Pomiaru głębokości należy dokonać od
ściany kuchennej do przedniej krawędzi cokołu
kuchennego włącznie. W celu zwiększenia
bezpieczeństwa, wylot można połączyć z alarmem
wodnym Tollco, bezpiecznikiem wody lub wyłącznikiem
wycieku.

Montaż regulowanego wylotu z o-ringiem Tollco:
• Tollco zabezpieczenie do szafek
Maksymalna głębokość - 620 mm, przy głębokości
zabezpieczenia podłogi 415 mm oraz wylocie 205 mm.
• Tollco zabezpieczenie podłogi pod zmywarkę/pralkę,
596x495 mm.
Nr artykułu 3002002-01-020. Maksymalna głębokość 700 mm, przy głębokości zabezpieczenia podłogi 495
mm oraz wylocie 205 mm.
• Tollco zabezpieczenie podłogi pod zmywarkę/pralkę,
596x540 mm.
Nr artykułu 3002002-01-020-1. Maksymalna głębokość
- 745 mm, przy głębokości zabezpieczenia podłogi 540
mm oraz wylocie 205 mm.
Należy użyć wraz z:
• Tollco zestaw uszczelniający z rozetami nr artykułu
5902010-04-001.
• Tollco zestaw uszczelniający nr artykułu 590030.
Opakowanie zawiera: 1 regulowany wylot, 1
wodoodporny o-ring, narzędzie do wycinania otworów
(Ø22) w przedniej krawędzi, instrukcję montażu;
zapakowane w torebkę.
Są dostępne także inne akcesoria do wycinania otworów
(należy zamówić dodatkowo): Metalowy przebijak do
otworów Ø22 mm nr artykułu 29090001.
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Produkt
Tollco Regulowany wylot z o-ringiem

Nr RSK
8080976

Accepterad

monteringsanvisning
2021:1

TOLLCO AB Rubanksgatan 4, 741 71 Knivsta, Szwecja.
Tel +46 18 34 90 10. info@tollco.se tollco.se

Nr artykułu
24040201

Wymiary mm
210 mm (długość)

Materiał
PP (biały)

Wyprodukowano w Szwecji.
Produkt polecany przez
firmy ubezpieczeniowe.
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