Drift- & skötselinstruktion
för JAFO diskbänksvattenlås
ALLMÄNT

RENSNING

JAFO diskbänskvattenlås finns i många olika utföranden,
men själva vattenlåsets funktion att förhindra lukt är alltid
detsamma. Vattenlåset är ett så kallat genomströmnings
vattenlås, vilket innebär att vattnet strömmar med samma
hastighet genom hela låset och drar därför med sig skräp och
partiklar ut i avloppet.

Vattenlåset rensas via det blå renslocket / rensmutter som är
placerat på vattenlåsets botten (se bild). Stäng av vattnet. Se
till att ha ett kärl för uppsamling av vatten under vattenlåset
när renslocket skruvas loss. Lossa renslocket för att rensa
bort eventuellt skräp. Skruva tillbaka renslocket på plats.

TILLBEHÖR

Skulle vattenlåset trots detta sätta igen och det uppstår
stopp, finns ett renslock i vattenlåsets undre del som kan
skruvas loss.

JAFO DB-lås finns i många olika modeller med en rad tillbehör.

ÖVRIGT

DB-låset kan vara försett med ett rensrör som är monterat
under vattenlåset. Detta kan användas för rensning samtidigt
som man spolar vatten i diskbänken då stoppet sitter längre
ner i avloppet.

OBS! Vid anslutning till gammal diskbänk där silen har
hål som är mindre jämfört med hålen i moderna diskbänkar
kan flödet påverkas negativt. I de fallen välj ett DB I vattenlås
(ex. RSK 8086500) istället för ett DB II-vattenlås.

Vattenlås och tillbehör är tillverkade av polypropen plast (PP).
Anslutningsgängor på vattenlåsen och tillbehören är G1½.
Utloppsdimensionen är Ø50 mm om inte annat anges.

UNDERHÅLL
JAFO diskbänksvattenlås kräver normalt ingen särskild skötsel
utom rensning. Det kan dock vid behov torkas av med ett
milt, icke slipande rengöringsmedel, exempelvis diskmedel.

Se hela vårt breda sortiment av diskbänksvattenlås och reservdelar på vår hemsida www.jafo.eu.

u EXEMPEL PÅ NÅGRA AV VÅRA DB-LÅS u
= Möjlighet att rotera och / eller justera i
längd och höjd
Dubbla bräddavloppsanslutningar

DB-Lås I dubbelt
RSK 808 65 00
Anslutning av
diskmaskinsavlopp

Teleskoparm
Enkel rensning
av vattenlåset

Vakuumventil RSK 313 11 39
Möjligt att ansluta en vakuumventil i rensröret vid luftnings
problem i avloppssystemet

Genomströmningsvattenlås

DB-Lås II dubbelt
med slang
RSK 808 64 99

Enkel rensning av
vattenlåset
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