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Zdrój wody kranowej, postumentowy,
wibrobeton, 1*misa boczna, 1*poidełko
dla zwierząt, DFBF-36-PF
Kod produktu: 154.552.110

Opis produktu
Postumentowy zdrój wody kranowej z misą boczną oraz poidełka dla zwierząt, przeznaczony do
zastosowań zewnętrznych, takich jak: parki, deptaki i ogrody miejskie. Montowany w celu
zapewnienia stałego dostępu do wody pitnej wszystkim spragnionym. Estetyczny, praktyczny, o
dużych walorach użytkowych, doskonale dopasowuje się do każdego otoczenia i jest idealnym
uzupełnieniem małej architektury. Konstrukcja urządzenia zapewnia dostęp dla osób zarówno
sprawnych ﬁzycznie, jak i niepełnosprawnych (ADA). Wykonany z kruszywa żwirowego
(wibrobetonu), wymaga jedynie minimalnej konserwacji. Specjalnie ukształtowana misa ze stali
nierdzewnej o zaokrąglonych narożnikach i krawędziach ogranicza chlapanie i zapewnia prawidłowy

spływ wody zapobiegając jej pozostawaniu. Odporna na akty wandalizmu (VR) i intensywną
eksploatację wylewka wykonana jest w formie jednoczęściowego elementu o chromowanej
powłoce. Wylewka posiada osłonę chroniącą dyszę przed zanieczyszczeniem i przypadkowym lub
celowym uszkodzeniem oraz regulator. Automatyczny regulator wysokości strumienia utrzymuje
stały strumień wody przy ciśnieniu wody zasilającej od 1,4 do 7,2 bar. Samopowrotny przycisk
uruchamiający, umieszczony w widocznym miejscu, jest odporny na intensywne użytkowanie i nie
wymaga chwytania lub przekręcania. Łatwy do czyszczenia ﬁltr siatkowy wychwytuje ze strumienia
wody zasilającej cząstki o wielkości od 140 mikronów. Drzwiczki serwisowe wykonane z grubej
blachy stalowej, mocowane na śruby o konstrukcji uniemożliwiającej otwarcie przez osoby
niepowołane. Zapewniają dostęp do prostego systemu połączeń hydraulicznych. Urządzenie należy
zamontować na stabilnym podłożu, zapewniającym dobre odprowadzanie wody (zalecana płyta
betonowa). Wysokość 876 mm (bez wylewki), waga 99 kg. Zdrój posiada atest PZH oraz
bezołowiową konstrukcję (miedziane elementy instalacyjne), potwierdzoną certyﬁkatem zgodności z
normą NSF/ANSI 61 i wypełnia przepisy dotyczące urządzeń nie zawierających ołowiu.

Dane techniczne
Poidełko dla zwierząt

Tak

Liczba wylewek

2

Liczba mis

2

Wykonanie

Wibrobeton

Dostęp dla niepełnosprawnych

Tak

Mrozoodporność

Nie

Atest

PZH

Akcesoria

System opłukiwania zdrojów
betonowych HFS
196.960.370

Żelbetonowa płyta fundamentowa,
montażowa 900*600*150 mm, masa
190 kg
196.960.366

Zawór odwadniający 3/4 " z
żeliwa sferoidalnego +
obudowa + skrzynka - zestaw
196.960.364

