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Omschrijving WISA 285 zonder valpijp, wit



Commerciële omschrijvingIn die gevallen waar een hooghangend reservoir gevraagd wordt, is de WISA 285
een goede keus. De WISA 285 draagt als kenmerken; bedrijfszekerheid,
duurzaamheid en hygiëne. Een reservoir dat zeer geschikt is voor woningbouw,
renovatie en vervanging.  De WISA 285 is leverbaar met klassiek trekkoord of met
een waterbesparende trekstang (spoelonderbreking). De watertoevoerleiding kan
links of rechts aangesloten worden en de inhoud is instelbaar tussen 6 of 8 liter.
Het reservoir is voorzien van het KIWA keurmerk, hetgeen garant staat voor hoge
kwaliteit en lange levensduur. Bovendien geeft WISA 10 jaar garantie (met
uitzondering van de rubber delen).

Technische omschrijving hooghangend reservoir•
spoelvolume 6-9 liter•
geïsoleerd tegen condenswatervorming•
inclusief trekketting•
waterbesparende spoelonderbreking mogelijk met trekstang (trekstang dient
separaat besteld te worden, art. nr. 8050421550)

•

hydraulische geruisarme vlotterkraan•
wateraansluiting G 3/8 links of rechts•
het reservoir wordt geleverd compleet met spoelbocht en bevestiging voor de
valpijp (valpijp dient separaat besteld te worden, art. nr. 1409986000)

•

CE EN 14055 - CL1- 6 - NL I - VR I•

Zekerheid op hoog niveau
De WISA 285 heeft als sterkste kenmerken bedrijfszekerheid, duurzaamheid en
optimale hygiëne. Dat maakt dit reservoir zeer geschikt voor woningbouw,
renovatie en vervanging.

De WISA 285 heeft alle technische voordelen die u van WISA gewend bent.

De kans op beschadigen en vernielen is kleind oor de hooghangende constructie.
Voor extra veiligheid is de WISA 285 ook met dekselvergrendeling te verkrijgen.

Met behulp van het bijgeleverde montagevoorschrift en het bevestigingsmateriaal
is de montage eenvoudig te verwezenlijken. Op elke verpakking bevindt zich een
aftekenmal voor het uitmeten van het reservoir op de wand.

De wateraanvoerleiding kan links of rechts bevestigd worden. De hoekstopkraan
kan door middel van een knelfitting of solderen met de leiding worden verbonden.



Kenmerken ETIM productclassificatie
Materiaal spoelreservoir Kunststof
Kwaliteitsklasse Overig
Met anti-condensisolatie ja
Kleur Wit
Aansluiting leidingwater Buitendraad
Uitwendige buisdiameter leidingwater 10Millimeter
Maat aansluiting leidingwater 3/8"
Wateraansluiting links ja
Wateraansluiting rechts ja
Wateraansluiting boven nee
Wateraansluiting onder nee
Wateraansluiting achter nee
Min. spoelwaterhoeveelheid 6Liter
Spoelwaterhoeveelheid 6|9Liter
Max. spoelwaterhoeveelheid 9Liter
Spoeling Vast
Spoelwaterhoeveelheid instelbaar ja
Bediening Trekketting
Geluidsklasse vulventiel Groep I, <= 20 dB(A)
Handbediening ja
Geschikt voor pneumatische bediening nee
Geschikt voor handmatige bediening ja
Geschikt voor elektrische bediening nee
Positie reservoir Hoog
Geschikt voor duobloc nee
Met stopkraan nee
Met spoelbocht ja
Uitwendige buisdiameter spoelbocht reservoirzijde 32Millimeter
Hoogte 315Millimeter
Breedte 420Millimeter
Diepte 166Millimeter
KIWA-keur ja
Sound class according to EN ISO 3822 Groep I, <= 20 dB(A)



Accessoires en toebehoren


