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DUO BRUSER
Duo udendørsbruser er en frostfri 
løsning i smukt design til den kvalitets- 
bevidste villa- og sommerhusejer. 
Produktet er fremstillet i de bedste 
materialer og således også egnet til at 
kunne anvendes på offentlige arealer  
ved strande, campingpladser, og 
andre steder hvor der er behov for en 
udendørsbruser som kan anvendes 
året rundt.

Bolig  Datablad
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DUO BRUSER

2 mm

220 mm

2050 mm

900 mm

795 mm

160 mm ¾”

3166,5 mm

25 mm

Ø128

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. Bruseren virker ved, at en selvtøm-
mende mekanisk ventil tømmer vandposten for vand 
efter brug, hvilket sikrer frisk vand året rundt. Vores 
produkter kræver ikke brug af strøm for at sikre frost-
frihed, og er fremstillet i rustfrit stål, så miljøvenlig på 
alle måder. Bruseren er et grebs, hvilket giver en enkel 
betjening og god komfort. Produktet leveres komplet 
med brønd. 

Mulighed for tempereret vand
Det er muligt at bade i vand med en ønsket temperatur. 
Det laves helt enkelt med en blandekreds på vand-
tilslutningen. En miljørigtig og fordelagtig løsning, da 
man både sparer omkostninger ved installation og 
drift, samt sikrer en god daglig komfort. Du får samme 
vandtemperatur hver gang, og udgår samtidig utilsigtet 
skoldninger og store varmetab i vandforsyningen.  
Temperaturen kan reguleres efter ønske. 

Vi anbefaler
Det anbefales at anvende forsynings vandledning af 
PEM-rør på 25mm eller større.

Brusehøjde
Brusedybde
Højde på greb
Tilslutning

F180 
F180-1

F510

743480.634
743485.634

743480.926

Duo udendørsbruser  
Duo udendørsbruser selvluk

Duo brønding D60

Totalhøjde
Totalbredde 
Brønd
Dimension (Bruserør)
Godstykkelse

Kapacitet 
O-ringe

37-45 l/min. ved 2-4 bar 
8x3mm NBR - 70 shore 

3166,5 mm
166 mm
D160 x 900 mm
D25 mm
2 mm

2050 mm
220 mm
795 mm
¾”

Frostline ventil 

Produktmål

Installationsmål

Modeller
Produkt

Produkt

VVSnr.

VVSnr.

Beskrivelse

Beskrivelse
Tilvalgsmuligheder

Specifikationer

Mål H-B-D
Vægt

312x20x40 cm
13 kg komplet med brønd

Forpakning



Frostline A/S | Trindsøvej 10, 8000 Aarhus C, Danmark | frostline.dk   
+45 8724 1444 | +45 7023 1000 | info@frostline.dk  

Frostline A/S | Trindsøvej 10, 8000 Aarhus C, Danmark | frostline.dk   
+45 8724 1444 | +45 7023 1000 | info@frostline.dk  

BOWL
Bowl er robust og driftsikker  
fontæne, hvilket gør den 
velegnet til det offentlige rum. 
Produktet er egnet i parker, 
børnehaver, skolegårde eller 
sport sanlæg, hvor der er behov 
for frisk drikkevand året rundt. 
Designet er udført uden skarpe 
kanter og fremspring. 

 DatabladProfessionel
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BOWL
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.

Drikkefontænen virker ved, at en selvtømmende  
mekanisk ventil 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. Produktet leveres komplet med brønd. 

Vi anbefaler
Det anbefales at anvende forsynings vandledning af 
PEM-rør på 25mm eller større.

D250 mm

D315 mm

805 mm 550 mm

805 mm

½”

 1705 mm

25 mm

2 mm

Tappehøjde
Fontænehøjde
Højde på greb
Tilslutning

Totalhøjde
Totalbredde (D)
Dæksel (D)
Drikkeskål (D)
Spindelstander
Brønd (D x mm)
Dimension
Godtykkelse

Kapacitet  
O-ringe

9 l/min. ved 2-4 bar 
8x3mm - NBR shore 70

1705 mm 
315 mm
315 mm
250 mm
33 mm
315x900
D25 mm
2 mm

1300 mm
315 mm
315 mm

250 mm
33 mm

315x900
 D25 mm

2 mm

805 mm
805 mm
550 mm
½”

600 mm
600 mm
350 mm

½”

Frostline ventil 

Produktmål

Installationsmål

F200
F202

694860.100 
694860.000

Bowl komplet m brønd 805 
Bowl komplet m brønd 600

Modeller
Produkt VVSnr.

F200

F200

F202

F202

Beskrivelse

Produkt

Produkt

GDV-godkendelses nr.: 
04/00177

Specifikationer

Forpakning

Mål H-B
Vægt

Produkt F200 F202
150x40 cm
30 kg

170,5x40 cm
33 kg
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CITY
Citypost er fremstillet i støbejern 
og messing. Specialdesignet 
til opstilling i det offentlige rum. 
Uden drikkeskål er drikkeposten 
mindre udsat for hærværk. Det 
åbne design gør, at man kan 
drikke direkte fra eller fylde vand-
flasken - hvilket også gør den 
velegnet til kørestolsbrugere.

 DatabladProfessionel
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CITY
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.

Drikkefontænen virker ved, at en selvtømmende  
mekanisk ventil 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 udstyret med en trykknap, hvilket giver 
en enkel betjening og god komfort. Produktet leveres 
komplet med brønd. 

Vi anbefaler
Det anbefales at anvende forsynings vandledning af 
PEM-rør på 25mm eller større.

GDV-godkendelses nr.: 
04/00177

½”

900 mm

1170 mm

1000 mm1250 mm

 2154 mm

255 mm

180 mm

300 mm

Drikkefontænen kan leveres i alle RAL-farver.

Kapacitet  
O-ringe

Frostline ventil 

Produktmål

Installationsmål

Modeller
Produkt VVSnr. Beskrivelse

Specifikationer

Totalhøjde
Totalbredde 
Brønd

2150 mm
300 mm
D255x900 mm

Tilvalgsmuligheder

Tappehøjde
Tappedybde
Fontænehøjde
Højde på trykknap
Tilslutning

1170 mm
180 mm
1250 mm
1000 mm
½”

6-9 l/min. ved 2-4 bar 
1 stk. D9x1,5 90sh
2 stk. D6x1,5 90sh

F200 694863.012 Citypost

Brønddæksel kan tilkøbes.

Forpakning
Mål H-B-D
Vægt

220x30x25 cm
40 kg, komplet med brønd
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Bolig  Datablad

CLASSIC
Classic havevandpost er velegnet 
til private haver, hvor der ønskes 
en drikkevandsgodkendt udendørs 
vandpost, som kan placeres frit og 
anvendes året rundt. Produktet er 
fremstillet i glasblæst rustfrit stål og 
er forberedt til at en haveslange kan 
monteres på tuden. Det klassiske 
design pryder enhver have, terrasse, 
gårds-plads eller hvor som helst der 
er brug for en udendørsvandpost i 
bedste kvalitet.
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CLASSIC

Kapacitet  
O-ringe

Frostline ventil 

Produktmål

Installationsmål

Modeller
Produkt VVSnr. Beskrivelse

GDV-godkendelses nr.: 
04/00177

Specifikationer

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.

Havevandposten virker ved, at en selvtømmende  
mekanisk ventil 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 syre fast stål - så miljøvenlig på alle 
måder. Vandposten er et grebs, hvilket giver en enkel 
betjening og god komfort. Produktet leveres komplet 
med brønd. 

Vi anbefaler
Det anbefales at anvende forsynings vandledning af 
PEM-rør på 25mm eller større.

Totalhøjde
Totalbredde 
Brønd
Dimension
Godstykkelse

1695 mm
270 mm
D200 x 900 mm
D30 mm
2 mm

F512
F530
F921

743480.916
743489.916
743489.004

Classic brønding D60
Lynkobling
Forlængerslange 300 mm

Produkt VVSnr. Beskrivelse
Tilvalgsmuligheder

630 mm

½”

1695 mm

210 mm

430 mm

900 mm

795 mm

715 mm

200 mm

30 mm

2 mm

217 mm

½”

Tappehøjde
Tappedybde
Standerhøjde
Højde på greb
Højde på tud
Tilslutning
Slangetilslutning

430 mm
217 mm
795 mm
715 mm
630 mm
½”
½”

18-23 l/min. ved 2-4 bar 
1 stk. D14x1,5 70sh
2 stk. D10x2,5 70sh 

F004 743480.004 Classic 23 G havevandpost

Forpakning
Mål H-B-D
Vægt

174x20x38 cm
10,5 kg komplet med brønd
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Bolig  Datablad

DUO H
Duo H serien er en frostfri løsning 
i et eksklusivt og tidsløst design. 
Produktet er fremstillet i glasblæst 
rustfrit stål og er forberedt til at en 
haveslange kan monteres på tuden. 
Den egner sig til udendørsarealer som 
haver, golfbaner, parker og byrum, 
hvor der er behov for en drikkevands-
godkendt udendørs vandpost som 
kan anvendes året rundt.
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DUO H

Kapacitet (Duo H 30)
Kapacitet (Duo H 9) 
O-ringe

Frostline ventil 

Produktmål

Installationsmål

Modeller
Produkt VVSnr. Beskrivelse

GDV-godkendelses nr.: 
04/00116

Specifikationer

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.

Parkvandposten virker ved, at en selvtømmende  
mekanisk ventil 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. Produktet leveres komplet med brønd. 

Vi anbefaler
Det anbefales at anvende forsynings vandledning af 
PEM-rør på 25mm eller større.

Totalhøjde
Totalbredde 
Brønd
Dimension
Godtykkelse

1820 mm
191 mm
D160 x 900 mm
D25 mm
2 mm

F500
F510
F520
F530
F921

743498.020
743480.926
743498.936
743498.916
743498.004

Luna skyllevask D250
Duo brønding D60
Låserør til Duo
Lynkobling, glasblæst stål
Forlængerslange m. fittings

Produkt VVSnr. Beskrivelse
Tilvalgsmuligheder

Tappehøjde
Tappedybde
Standerhøjde
Højde på greb
Højde på tud
Tilslutning
Slangetilslutning

760 mm
146 mm
900 mm
795 mm
900 mm
¾”
½”

28-32 l/min. ved 2-4 bar 
6-9 l/min. ved 2-4 bar
8x3mm NBR - shore 70

F101
F101-1
F121
F121-1

743480.334 
743485.334 
743480.344 
743485.344

Duo H 30 vandpost
Duo H 30 vandpost selvluk
Duo H 9 vandpost
Duo H 9 vandpost selvluk

191 mm

900 mm

760 mm

900 mm

795 mm

160 mm ¾”

1820 mm

25 mm

146 mm
2 mm

½”

Forpakning
Mål H-B-D
Vægt

184x20x30 cm
10,5 komplet med brønd
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DUO H30  
SKYLLEHANE
Duo H serien er en frostfri løsning  
i et eksklusivt og tidsløst design. 
Produktet er fremstillet i glasblæst 
rustfrit stål og er forberedt til at en 
haveslange kan monteres på tuden. 
Den egner sig til udendørsareaer som 
haver, golfbaner, parker og byrum, 
hvor der er behov for en drikkevands-
godkendt udendørs vandpost som 
kan anvendes året rundt.

 DatabladProfessionel
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DUO H30  
SKYLLEHANE

Kapacitet  
O-ringe

Frostline ventil 

Produktmål

Installationsmål

Modeller
Produkt VVSnr. Beskrivelse

GDV-godkendelses nr.: 
04/00116

Specifikationer

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.

Skyllehanen virker ved, at en selvtømmende  
mekanisk ventil 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. Produktet leveres komplet med brønd. 

Vi anbefaler
Det anbefales at anvende forsynings vandledning af 
PEM-rør på 25mm eller større.

Totalhøjde
Totalbredde 
Brønd (D x mm)
Dimension
Godtykkelse

2150 mm 
191 mm
160 x 900
D25 mm
2 mm

F500
F520
F530

743498.020
743498.936
743498.916

Luna skyllevask D250
Låserør til Duo
Lynkobling, glasblæst stål

Produkt VVSnr. Beskrivelse
Tilvalgsmuligheder

Tappehøjde
Tappedybde
Standerhøjde
Højde på greb
Højde på tud
Tilslutning
Slangtilslutning

1070 mm
146 mm
1250 mm
1025 mm
1250 mm
¾”
½”

28-32 l/min. ved 2-4 bar 
8x3mm - NBR shore 70

F171
F172

743480.434 
743480.424

Duo H 30 skyllehane 1070
Duo H 30 skyllehane 920

191 mm

1250 mm

1070 mm

900 mm

1225 mm

160 mm ¾”

2150 mm

146 mm

½”

25 mm

2 mm

2000 mm
191 mm

160 x 900
 D25 mm

2 mm

920 mm
146 mm

1100 mm
875 mm
1100 mm

¾”
½”

F171

Illustreret model: F171

F171

F172

F172

Produkt

Produkt

Forpakning
Produkt

F171 F172

215x20x30 cm
11 kg komplet 
med brønd

Mål H-B-D
Vægt

220x20x30 cm
11,5 kg komplet 

med brønd
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DUO L
Duo L serien er en frostfri løsning  
i et eksklusivt og tidsløst design. 
Produktet er fremstillet i glasblæst 
rustfrit stål og er forberedt til at en 
haveslange kan monteres på tuden. 
Den egner sig til udendørsarealer  
som haver, golfbaner, parker og 
byrum, hvor der er behov for en drik-
kevandsgodkendt udendørs vandpost 
som kan anvendes året rundt.

Bolig  Datablad



Frostline A/S | Trindsøvej 10, 8000 Aarhus C, Danmark | frostline.dk   
+45 8724 1444 | +45 7023 1000 | info@frostline.dk  

Frostline A/S | Trindsøvej 10, 8000 Aarhus C, Danmark | frostline.dk   
+45 8724 1444 | +45 7023 1000 | info@frostline.dk  

DUO L

Kapacitet (Duo L30)
Kapacitet (Duo L9) 
O-ringe

Frostline ventil 

Produktmål

Installationsmål

Modeller
Produkt VVSnr. Beskrivelse

GDV-godkendelses nr.: 
04/00116

Specifikationer

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.

Parkvandposten virker ved, at en selvtømmende  
mekanisk ventil 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. Produktet leveres komplet med brønd. 

Vi anbefaler
Det anbefales at anvende forsynings vandledning af 
PEM-rør på 25mm eller større.

Totalhøjde
Totalbredde 
Brønd
Dimension
Godtykkelse

1695 mm
241 mm
D160 x 900 mm
D25 mm
2 mm

F510
F520
F530
F921

743480.926
743498.936
743498.916
743498.004

Duo Brøndring D260
Låserør til Duo
Lynkobling, glasblæst stål
Forlængerslange m. fittings

Produkt VVSnr. Beskrivelse
Tilvalgsmuligheder

Tappehøjde
Tappedybde
Standerhøjde
Højde på greb
Højde på tud
Tilslutning
Slangetilslutning

520 mm
146 mm 
795 mm 
731,5 mm 
655 mm
¾”
½”

28-32 l/min. ved 2-4 bar
6-9 l/min. ved 2-4 bar 
8x3mm - NBR shore 70

F102
F102-1
F122
F122-1

743480.304  
743485.304  
743480.314
743485.314 

Duo L 30 vandpost
Duo L 30 vandpost selvluk
Duo L 9 vandpost
Duo L 9 vandpost selvluk

241 mm

655 mm

795 mm

900 mm

520 mm

160 mm
¾”

1695 mm

146 mm
731,5 mm25 mm

2 mm
½”

Forpakning
Mål H-B-D
Vægt

184x20x30 cm
10 kg med komplet brønd
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 DatabladProfessionel

DUO  
COMMERCIAL
Duo commercial er en frostfri løsning 
i et eksklusivt og tidsløst design. 
Denne model er udviklet til steder 
med et behov for en kraftig vand-
forsyning, hvilket gør den velegnet 
til udendørsarealer som parker, 
golfbaner og byrum. Produktet er 
fremstillet i glasblæst rustfrit stål 
og er forberedt til at en slange kan 
monteres på tuden. Vandposten er 
desuden drikkevandsgodkendt.
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Kapacitet
O-ringe

Frostline ventil 

Produktmål

Installationsmål

Modeller
Produkt VVSnr. Beskrivelse

GDV-godkendelses nr.: 
04/00116

Specifikationer

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.

Parkvandposten virker ved, at en selvtømmende  
mekanisk ventil 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. Produktet leveres komplet med brønd. 

Vi anbefaler
Det anbefales at anvende forsynings vandledning af 
PEM-rør på 25mm eller større.

Totalhøjde
Totalbredde 
Brønd
Dimension
Godtykkelse

1695 mm
241 mm
D160 x 900 mm
D25 mm
2 mm

F520 743498.936 Låserør til Duo
Produkt VVSnr. Beskrivelse
Tilvalgsmuligheder

Tappehøjde
Tappedybde
Standerhøjde
Højde på greb
Højde på tud
Tilslutning
Slangetilslutning

495 mm
155 mm 
795 mm 
715 mm
655 mm
¾”
¾”

37-45 l/min. ved 2-4 bar
8x3mm - NBR shore 70

F152 743480.304  Duo Commercial

241 mm

655 mm

789,5 mm

900 mm

519 mm

160 mm
¾”

1695 mm

715 mm

146 mm

¾”

25 mm 2 mm

DUO COMMERCIAL

Produktmål
Totalhøjde
Totalbredde

184x20x30 cm
10 kg med komplet brønd
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 DatabladProfessionel

WORKMAN 
FIXED
Frostfri robust industrivandstander  
til vandforsyning på byggepladser,  
landbrug, genbrugs- og spulepladser 
med videre. Vandstanderen er  
drikkevandsgodkendt og fremstillet  
i glasblæst rustfrit stål. Et driftsikkert 
og miljørigtigt kvalitetsprodukt.
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Produktmål

Installationsmål

GDV-godkendelses nr.: 
04/00177

Specifikationer

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.

Vandstanderen virker ved, at en selvtømmende  
mekanisk ventil 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. Produktet leveres komplet med brønd. 

Vi anbefaler
Det anbefales at anvende forsynings vandledning af 
PEM-rør på 25mm eller større.

Totalhøjde
Totalbredde 
Brønd
Dimension
Godtykkelse
Aftabning

1744 mm
160 mm 
D160 x 900 mm
33,7 mm
D3,2 mm
¾” indvendig gevind

Tappehøjde
Standerhøjde
Tilslutning

720 mm 
844 mm 
¾”

WORKMAN FIXED

844 mm

900 mm

160 mm
¾”

1744 mm

720 mm 3,2 mm

33,7 mm

¾”

Kapacitet
O-ringe

Frostline ventil 

Modeller
Produkt VVSnr. Beskrivelse

34-48 l/min. ved 2-4 bar
10x3mm - NBR shore 70

F802 743483.108 Workman fixed

Installation
Vandstanderen nedgraves i 900mm dybde og 
tilsluttes vandforsyningen med ¾" omløber. 

Service
Pakninger (o-ringe) kan udskiftes uden at grave 
vandposten op. Spindelhuset skrues af standerens 
top, hvorefter spin delen kan trækkes op i sin fulde 
længde. Udskift o-ringene som er monteret på ven-
tilglideren. 

Forpakning
Mål H-B-D
Vægt

184x17,6 cm
8,5 kg
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 DatabladProfessionel

WORKMAN  
MOBILE
Frostfri robust industrivandstander  
til midlertidig vandforsyning på 
byggepladser, landbrug, genbrugs- 
og spulepladser med videre.  
Vandstanderen er fremstillet i glas-
blæst rustfrit stål. Et driftsikkert og 
miljørigtigt kvalitetsprodukt.
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Kapacitet
O-ringe

Frostline ventil 

Produktmål

Installationsmål

Modeller
Produkt VVSnr. Beskrivelse

GDV-godkendelses nr.: 
04/00177

Specifikationer

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.

Vandstanderen virker ved, at en selvtømmende  
mekanisk ventil 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.

Totalhøjde
Totalbredde 
Dimension
Godstykkelse

1745 mm
33,7 mm 
33,7 mm
D3,2 mm

Tappehøjde (v. 900mm 
nedgravning) 
Standerhøjde
Tilslutning

720 mm  

844 mm 
¾”

34-48 l/min. 2-6 bar
10x3mm - NBR shore 70

F801 397361.108 Workman mobile

WORKMAN MOBILE

Installation
Vandstanderen nedgraves i 900-1200mm dybde, og 
tilsluttes vandforsyningen med ¾’’ omløber. Der skal 
lægges ral og grus (ikke sand) i en diameter på 20-
30 cm og ca. 50 cm ned i dybden omkring 
vandstanderens dræn.

Service
Pakninger (o-ringe) kan udskiftes uden at grave 
vandposten op. Spindelhuset skrues af standerens 
top, hvorefter spin delen kan trækkes op i sin fulde 
længde. Udskift o-ringene som er monteret på ven-
tilglideren. 

844 mm

900 mm

¾”

1745 mm

720 mm

3,2 mm

33,7 mm

¾”

Forpakning
Mål H-B-D
Vægt

184xD7 cm
5,5 kg
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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 ved-
ligehold 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

Kapacitet 

Frostline ventil

Wall & ellipse slangesaddel i glasblæst stål

Wall & ellipse slangesaddel i el-poleret stål

Wall & ellipse slangesaddel i kobber

Produktmål

Installationsmål

Modeller
Produkt VVSnr. Beskrivelse

Specifikationer 
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 kontra-
ventil tømmer posteventil 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.

Montering
Hvis tilslutning med ½” gevind ønskes, kortes kobber-
røret helt ned.

Totallængde
Totalbredde 
Godstykkelse

375-675 mm
90 x 150 mm
2 mm

F530
F531
F532
F900
F900-01
F900-02
F921
F922
F923
F929

743489.916
743489.918
743489.917
743489.104
743489.108
743489.109
743489.004
743489.064 
743489.014 
743489.034

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

Produkt VVSnr. Beskrivelse
Tilvalgsmuligheder

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”

15 l/min. ved 2-6 bar

F740
F740-01
F740-02
F760
F760-01
F760-02

743458.154
743458.158
743458.157
743458.134
743458.168
743458.167

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

Wall er udstyret med en keramisk ventil som har 
indbygget kontraventil, hvilket sikrer den samme 
frostfrihed, som resten af Frostline’s sortiment. 

½”

130-170 
mm

F740: 300-550 mm
F760: 150-300 mm

F740: 675 mm
F760: 375 mm

15mm

40-80 
mm

½” 2 mm

30 mm

70 mm

150 m
m

90 mm

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

Forpakning
Mål H-B-D
Vægt

75x10x5 cm
1,6 kg
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 DatabladLandbrug

DRIKKE- 
AUTOMAT
Frostfri drikkeautomat til heste, køer 
og andre kreatur. Automaten er 
fremstillet i glasblæst rustfrit stål.  
Et driftsikkert og miljørigtigt 
kvalitetsprodukt, der sikrer frisk vand 
og minimalt arbejde uanset årstid.
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Kapacitet
O-ringe

Frostline ventil 

Sådan benyttes den

Produktmål (ens for alle modeller)

Installationsmål

Modeller

Tilvalgsmuligheder

Produkt

Produkt

VVSnr. Beskrivelse

Beskrivelse

Specifikationer

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.

Drikkeautomaten virker ved, at en selvtømmende  
mekanisk ventil tømmer vandposten for vand efter 
brug, hvilket sikrer frisk vand året rundt til dine dyr. 
Vores produkter kræver ikke brug af strøm for at sikre 
frostfrihed, og er fremstillet i rustfrit stål - så miljøvenlig 
på alle måder. Produktet leveres komplet med brønd. 

Vi anbefaler
Det anbefales at anvende forsynings vandledning 
af PEM-rør på 25mm eller større. Pakninger kan skift-
es uden opgravning af brønd. Standeren trækkes op 
af brønden og ventiles adskilles, hvorefter o-ringede 
udskriftes.

Drikkeautomaterne er specielt egnede til marker  
eller åbne staldsystemer. Kopperne er lette at 
betjene, og dyrene lærer hurtigt at det er be-
hageligt at trykke med næseroden i stedet for 
mulen. Når mulen er fri til at drikke, drikker dyrene 
naturligtmed mulen i vandspejlet - derfor har vi 
valgt en kop med bred og dyb bund, så der kan 
dannes et regulært vandspejl at drikke af.

Totalbredde
Brønd 
Dimension
Godstykkelse

275 mm 
D200 x 900 mm
D42,5 mm
3,2 mm

Produkt
Højde til kop (H1)
Standerhøjde (H2)
Totalhøjde (H3)
Tilslutning

A342
400 mm 
460 mm
1360 mm 
½”

A362
600 mm 
660 mm 
1560 mm
½”

A382
800 mm 
860 mm 
1760 mm
½”

9 l/min. 2-6 bar
NBR - 1 stk. D9x1,5 70sh, 
2 stk. D6x1,5 70sh

A342
A362
A382

A653

694891.340
694891.360
694891.840

Drikkeautomat 40 cm
Drikkeautomat 60 cm
Drikkeautomat 80 cm

Omdriftsbrønd

DRIKKEAUTOMAT

½”

H3

900 mm

H1

H2 

200 mm

275 mm

2 mm

Forpakning
Produkt
Mål H-B-D
Vægt

A342
136x27,5x34,8 cm 
8 kg
Komplet med 
brønd

A362
156x27,5x34,8 cm 
8,5 kg
Komplet med 
brønd
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DRIKKEAUTOMAT 
TIL GRIS

 DatabladLandbrug

Frostfri drikkeautomat til grise.  
Både automat og kop er fremstillet 
i glasblæst rustfrit stål. Et driftsikkert 
og miljørigtigt kvalitetsprodukt, der 
sikrer frisk vand og minimalt arbejde 
uanset årstid.
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Kapacitet
O-ringe

Frostline ventil 

Sådan benyttes den

Produktmål

Installationsmål

Modeller

Tilvalgsmuligheder

Produkt

Produkt

VVSnr. Beskrivelse

Beskrivelse

Specifikationer

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.

Drikkeautomaten virker ved, at en selvtømmende  
mekanisk ventil tømmer vandposten for vand efter 
brug, hvilket sikrer frisk vand året rundt til dine dyr. 
Vores produkter kræver ikke brug af strøm for at sikre 
frostfrihed, og er fremstillet i rustfrit stål - så miljøvenlig 
på alle måder. Drikkeautomaten leveres komplet med 
brønd, kan drejes 180° og er desuden forsynet med lyn-
kobling, så den hurtigt kan skiftes fra brønd til brønd. 

Vi anbefaler
Det anbefales at anvende forsynings vandledning af 
PEM-rør på 25mm eller større. Pakninger kan skiftes uden 
opgravning af brønd. Standeren trækkes op af brønden 
og ventiles adskilles, hvorefter o-ringede udskriftes.

Drikkekoppen er fremstillet i rustfrit stål, hvilket 
sikrer at den ikke bliver gnavet i stykker - samt
udstyret med en dyb bund til vandet. Grisene skal 
betjene koppen ved at trykke med næseroden i 
stedet for trynen. Det betyder, at der kan dannes 
et vandspejl, så grisene drikker naturligt.

Totalbredde
Brønd 
Dimension
Godstykkelse

156 mm 
D200 x 900 mm
D42,5 mm
3,2 mm

Højde til kop
Standerhøjde
Totalhøjde
Tilslutning

170 mm 
365 mm 
1265 mm
½”

9 l/min. 2-6 bar
NBR - 1 stk. D9x1,5 70sh,  
2 stk. D6x1,5 70sh

A640

A653

694891.120 Drikkeautomat til gris

Omdriftsbrønd

DRIKKEAUTOMAT 
TIL GRIS

½”

900 mm

170 mm

200 mm

156 mm

3,2 mm

365 mm

1265 mm

Forpakning
Mål H-B-D
Vægt

128x20x23,8 cm
9 kg komplet med brønd


