Montagevejledning
Lægevask
Nedenfor finder du montagevejledning gældende for JRV’s Lægevask. Skulle
du have spørgsmål eller brug for professionel hjælp til montering af produktet, er du naturligvis altid velkommen til at kontakte os:
Telf. +45 43 950 950
E-mail: sales@jrv.dk
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Montering af JRV’s Lægevask
Forarbejde før montage af vask: VVS arbejde iht. tilslutning af indbygningsdåse og lækagesikring.

Montagevejledning
1

Priming og rensning af den pågældende overfalde, hvor vasken skal placeres*1.

2

Klæbe- og forseglingsmassen påføres ryggen på vasken*2.

3

Vasken trykkes mod væggen. Under hele hærdetiden skal vasken understøttes.

4

Armatur tilsluttes.*3

5

Tilslutning af blandingsbatteri og afløb.

*1 Være opmærksom på, at benytte en primer passende til opgaven.
*2 Klæbe- og forseglingsmasse kan købes hos JRV.
*3 Ved køb af JRV’s anbefalet armatur, kan hul til armaturet forbores ved tilkøb. Ved andet valg
af armatur end JRV’s anbefalet armatur, udskæres hul i vasken af kunden selv. JRV kan tilbyde
udskæring af hul til andre armatur, dette kræver tilsendt kundespecifik tegning.
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Enkeltlægevask, 600 mm.
Varenr. 907170

Dobbeltlægevask, 1200 mm.
Varenr. 907171
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Indstilling af armatur
Ved tilkøb af et Iqua armatur. Nedenstående information refereres fra Cassøe A/S.
Indstiling af sensorens rækkevidde:
•

Tryk 2 gange på knappen - sensor lyser grønt og begynder at “dobbelt” blinke.

•

Tryk og hold knappen inde.

•

Efter ca. 5 sekunder blinker sensor 4 gange - slip ikke knappen - efter ca. yderligere 5 sekunder
begynder sensor at blinke igen. Tæl 2 blink og slip knappen.

•

Armaturet vil åbne og lukke for vandet, og vil være klar til brug efter ca. 10 sekunder.

Tidsindstiling af efterløb:
•

Tryk på knappen i ca. 5 sekunder til sensoren blinker - slip.

•

Tryk igen - vandet begynder at løbe - og slip efter ønsket løbetid (0,5 - 5 sekunder).

•

Armatur vil lyse grønt, og være klar til brug.
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Noter
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HOS OS ER
KUNDEN ALTID
i CENTRUM

Kontakt os
JRV A/S
Nimbusvej 10
DK-2670 Greve
CVR: 26208742
Tlf.:
E-mail:
Web:

+45 43 950 950
sales@jrv.dk
www.jrv.dk

Følg os på LinkedIn

Vi sikrer et sundt og bedre arbejdsmiljø
Du skal vælge at handle hos JRV A/S, hvis du ønsker:
•

Kompetent rådgivning

•

Et firma med mere end 40 års erfaring

•

Et firma der altid benytter den nyeste viden på markedet

•

Nem bestilling

•

Hvor der altid er fokus på den gode kommunikation

•

Stort sortiment

•

Fleksibilitet

•

God service

•

Produkter af højeste kvalitet

•

Leveringssikkerhed

•

Skræddersyet løsninger efter dit behov

•

Ambitiøse medarbejdere med stor passion for sit fag
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