
Unike funksjoner

Tilbakeslagssikring 

Mora Garden II utekran
Type-godkjent tilbakeslagsventiler monteres på veggens

innside i oppvarmet rom, hindrer tilbakesug av blandet vann i

rørnettet. Utekranen er drenerende men ikke selvdrenerende,

dvs kranen er for sommerbruk, slange og kupling demonteres

før vinteren setter inn slik at alt vann renner ut. Stengningen

skjer på veggens innside i godt oppvarmet rom, frostfri kran. 

Veggbrikken er skyvbar etter veggtykkelse, ventilhus og utløp

er i forkrommet messing.

Art.no.: 700985

Utførende: Krom, Veggtykkelse L=maks 50 cm

• Nøkkel og metallratt inngår

• Drenerende når slangen frakobles

• Med skyvbar veggskive for justering mot veggtykkelse

• Sete plasseres i oppvarmet rom og skal ikke monteres i vegg

• Tilbakestrømningsbeskyttelse iht beskyttelsesmodul HD NS-EN

1717

oppfyller veskekategori 3 ved P=Patm.

• Veggbrakett: Høyde 110, bredde 55
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PRODUKTBESKRIVNING

Mora Garden II utekran Type-godkjent tilbakeslagsventiler monteres på veggens

innside i oppvarmet rom, hindrer tilbakesug av blandet

vann i rørnettet. Utekranen er drenerende men ikke

selvdrenerende, dvs kranen er for sommerbruk, slange og

kupling demonteres før vinteren setter inn slik at alt vann

renner ut. Stengningen skjer på veggens innside i godt

oppvarmet rom, frostfri kran. 

Veggbrikken er skyvbar etter veggtykkelse, ventilhus og

utløp er i forkrommet messing.

Art.no.: 700985

Reservedelsliste

NR. ART. NO. NRF-NUMMER BESKRIVELSE

1 409292.AE Veggbrikke, komplett med festedetaljer

2 640000.AE Overgangsnippel G1/2 utv- G3/4 innv med pakning

3 409267.AE Innsats komplett 150 mm, total lengde 230 mm

3 409318.AE Innsats komplett 200 mm, total lengde 280 mm

3 409268.AE Innsats komplett 300 mm, total lengde 380 mm

3 409269.AE Innsats komplett 400 mm, total lengde 480 mm

3 409270.AE Innsats komplett 500 mm, total lengde 580 mm

4 630520.AE 4296241 Løs nøkkel 8 mm, 1 st

4 630520.AC Løs nøkkel 8 mm, 10-pakning

5 409213.AE Låsbart ratt komplett

6 409210.AE 4294991 Metallratt komplett

7 709563.AE Slangekupling G3/4

8 409176.AE Skrue M6x6
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