Bolig Datablad

WALL
Wall er en eksklusiv vægvandhane
udviklet til boligen og sommerhuset.
Tilsvarende med resten af Frostline’s
sortiment er Wall frostsikker, således
man undgår frostspringninger.
Produktet er fremstillet i rustfrit stål,
hvilket sikrer et minumum af vedligehold og er forberedt til at en
haveslange kan monteres på tuden.
Wall og Elipse slangesaddel, fås i tre
forskellige overfladebehandlinger:
glasblæst stål, el-poleret stål og
kobber.
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WALL
Frostline er fremstillet i Danmark og har i dag mere end
25 års erfaring. Vi tilbyder et bredt sortiment af frostfri
udendørs produkter i smukt design, høj kvalitet og med
stor funktionalitet.
Wall virker ved, at en selvtømmende mekanisk kontraventil tømmer vandposten for vand efter brug, hvilket
sikrer frisk vand året rundt. Vores produkter kræver ikke
brug af strøm for at sikre frostfrihed, og er fremstillet i
rustfrit stål - så miljøvenlig på alle måder. Vandposten er
et grebs, hvilket giver en enkel betjening og god komfort.
Vi anbefaler
Det anbefales at anvende forsynings vandledning af
PEM-rør på 25mm eller større.

Specifikationer
Installationsmål
Afstand t. dækplade
Murspænd
Aftapning
Tilslutning

40-80 mm
300-550 mm (afkortes t. mål)
150-350 mm (afkortes t. mål)
½” rørgevind
D15 mm kobberør og ½”

Produktmål
Totallængde
Totalbredde
Godstykkelse

675 mm
30 x 70 mm
2 mm

Frostline ventil
Wall er udstyret med en keramisk ventil som har
indbygget kontraventil, hvilket sikrer den samme
frostfrihed, som resten af Frostline’s sortiment.
15 l/min. ved 2-6 bar

Kapacitet
Wall & ellipse slangesaddel i glasblæst stål

Wall & ellipse slangesaddel i el-poleret stål

Wall & ellipse slangesaddel i kobber

VA. godkendelse nr.:
ETA - VA 1.41/19463

30 mm

70 mm

Modeller
Produkt
F740
F740-01
F740-02
F760
F760-01

VVSnr.
743458.154
743458.158
743458.157
743458.134
743458.168

Tilvalgsmuligheder
Produkt VVSnr.
F530
743489.916
F531
743489.918
F532
743489.917
F900
743489.104
F900-01
743489.108
F900-02 743489.109
F921
743489.004
F922
743489.064
F923
743489.014
F929
743489.034

Beskrivelse
Wall 300-550 mm
Wall 300-550 mm, kobber
Wall 300-550 mm, el-poleret
Wall 150-350 mm
Wall 150-350 mm, kobber

Beskrivelse
Lynkobling, glasblæst
Lynkobling, kobber
Lynkobling, el-poleret
Ellipse slangesaddel
Ellipse slangesaddel, kobber
Ellipse slangesaddel, el-poleret
300 mm forlængerslange
600 mm forlængerslange
3000 mm spuleslange
9000 mm spuleslange

F740: 675 mm
F760: 375 mm
1”
F740: 300-550 mm
F760: 150-300 mm

130-170
mm

2 mm

1”
40-80
mm
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