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تذکر مهم :

 ارتفاع آکس لوله ورودی آب به کاسه توالت تا کف تمام شده معادل ٣۶۵ میلی متر می باشد.
ـال کاسه وال هنگ، باید بر اساس نوع کاسه انتخابی ـاب سـوراخ مـوردنظـر جهـت نـصـب پیـچ اتص انتخ

شما صورت پذیرد.

- براي تنظیم ارتفاع مطابق شکل اقدام بفرمایید
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- بعد از اتمام نصب فالش تانک جهت جلوگیري از ورود مصالح از درپوش هاي تعبیه شده مطابق
       تصویر استفاده نمایید
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(تصویر شماره 5)

(تصویر شماره 9)



نمای رو به رو و کنارابعاد محصول

ویژگی ها

تحمل وزن تا 400 کیلوگرم

پوشش الکترواستاتیک کوره اي مقاوم به خوردگی در محیط هاي مرطوب

مجهز به خط تراز کلید فالش تانک و کاسه توکار 
امکان نصب کاسه توالت با آکس 18 یا 23

نصب آسان و سریع تانک روي استراکچر بدون نیاز به پیچ و مهره

قابلیت تنظیم ارتفاع پایه تا 25 سانتی متر

پایه آبکاري شده و مقاوم در برابر خوردگی

تمامی اتصاالت پیچ و مهره و لوله ها جهت نصب موجود در کارتن

نصب تانک به استراکچر

تذکر مهم : در این مرحله نیاز به سوراخکاری و استفاده از پیچ و مهره نیست.

- ابتدا گوشواره لوله را در محل تعبیه شده قرار دهید 

- سپس گوشواره هاي پایین تانک را در شیار تعبیه شده قرار دهید

- تیغه هاي     و     نمایش داده شده به جهت مخالف خم شوند تا گوشواره ها محکم سر جـاي خود
      قرار گیرند

- براي قراردادن و قفل کردن گوشواره هاي باالي تانک، پیچ و مهره ها را در جاي خود مطابق شکل

      قرار داده و محکم نمایید
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Tank��installation
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(تصویر شماره 1)

(تصویر شماره 3 و 4)
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