
Technické údaje:

Prachuvzdorná nástěnná skříňka z odolného polystyrénu

Spotřeba energie jen 20 W

Napájení: pomocí 12 V-DC zástrčky autozapalovače
nebo ve spojení s lokálním konvertorem
Topná fólie je v souladu se směrnicí o nízkých napětích
2006/95/EC (EN 60950-1/A2:2013), CE značka

Skříňku je nutné chránit před povětrnostními vlivy 
(déšť, sníh, přímé slunce atd.) 
Teplotní senzor je nastaven tak, aby vymývací tekutina měla při teplotě 
okolí od -20 °C do +20 °C asi 16 °C až 38 °C

Plum Plug & Heat

Napájení:

Pokud použijete transformátor, musí podléhat schváleným předpisům o izolaci
a ochraně proti nebezpečnému přepětí
Výrobce Plum A/S ani dodavatel Bangco s.r.o. nepřebírá odpovědnost za volbu 
nevhodného transformátoru a případné škody nebo jiná nebezpečí tím způsobená

Varování:

Jestliže se napojený termostat odchlípne od topné fólie, je nutné vyměnit celou skříňku.
V opačném případě vzniká nebezpečí přehřátí vymývací kapaliny!

Doporučujeme nejméně 4x ročně kontrolovat teplotu uvnitř skříňky. Kontrola se snadno provede 
tak, že se skříňka otevře a dlaní zkontroluje teplota láhví. Musí být mírně vlažné (přibližně 20 °C). 

                Plum Plug & Heat
                      Eyewash Box, malý 

Vhodný pro 2 láhve 200 ml 
nebo 500 ml Plum NaCl 
nebo pH Neutral s nástavcem
pro 1 oko nebo DUO s nástavcem 
pro obě oči.

              Dodává se bez láhví,
            nutno objednat zvlášť.
            Obj. č.: BRU4672
            Rozměry:

                                       v: 270 x š: 225 x h: 110 mm
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Eyewash Box 
(((bez láhví)))

Plum Plug & Heat DUO
Eyewash Box, velký
Vhodný pro 2 láhve 500 ml 
nebo 1000 ml Plum NaCl  
nebo pH Neutral s nástavcem
pro 1 oko nebo DUO s nástavcem 
pro obě oči.

        Dodává se bez láhví, 
        nutno objednat zvlášť.
       Obj. č: BRU4551

Rozměry: 
v: 357 x š: 252 x h. 116 mm




