
Монтажен комплект за дозатор integral 2GO. За монтаж на стена и

свързване към воден източник.

Приложение/области на приложение

Product description

Innovative Hygiene.

integral 2START

25,3 x 27,4 x 4,9 cmH x W x D mm

integral 2START

Field of application/use

Mounting kit for the integral 2GO dispenser. For the wall mounting and

establishing of the water supply of the integral 2GO dosage device.

Монтажният комплект съдържа:

- 3 метра маркуч (диаметър 12 мм) 

- 3/4 цола водна връзка с уплатнител и цедка 

- клапан за вода

- клингер уплътнител

- 5 mounting clips for hose routing

- оранжев шаблон за монтаж за перфектна стенна инсталация на

серия дозатори в една редица

- Ръдководкство

Описание на продукта

-

The innovativ integral dosing technology guarantee for an optimal and 

consistent mixing ratio of the concentrates with water.

512 pieces

Outer carton

Mounting kit contains:

- 3 meter hose (diameter of 12 mm) 

- 3/4 inch water connection with seal and filter

- Aquastop

- Klinger seal

- 5 mounting clips for hose routing

- orange mounting assistance for perfect wall mounting of several

dispensers in a row

- Instruction manual

Dimensions

Packaging units

Installation

Art.-No. 44101008001 piece

Mounting and first operation of the dispenser by a HAGLEITNER deliverer

or for self-installation. Power: 230 V AC max. distance of 1 meter, Water:

3/4 inch, max. 8 bar/20°C, or max. 5 bar/40°C, max. distance of 3 meter

References

Europallet

Монтаж и първоначална настройка на дозатора от доставчик на

Хаглайтнер или за самостоятелен монтаж. Мощност: 230 V AC

разстояние от 1 м, Вода: 3/4 цола, максимум 8 бара/20°C, или

максимум 5 бара/40°C, максимална дължина от 3 метра

Иновативната интегрална дозираща технология, гарантира 

оптимално и последователно съотношение на смесване на 

концентратите с водата.

Опаковъчен картон

512 бройки

-

Рамер

Арт. № 4410100800

Съдържание на опаковката

В х Ш х Д mm 25,3 x 27,4 x 4,9 cm

Монтаж

1 брой

Евро пале
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