Wyrób wyprodukowano
w ramach systemów
zarządzania

1910
1911
Bramki zraszające z
automatycznym i ręcznym sterowaniem

WODA

Zraszacze

Powierzchnia reklamowa

Nr

Część

Materiał

1

Konstrukcja

Prof il aluminiowy
PN-EN 755-2

2

Podstawa*

Stal ocy nkowana*
PN-EN ISO 1461
S - Stal*
B - Beton*

3

Zraszacze

katalog producenta

Opis wyrobu:
• Dysze w belce - nr kat. 1910
• Dysze w belce i nogach - nr kat. 1911
• Konstrukcja wykonana z profili aluminiowych 70x70
• Stopy stalowe, ocynkowane lub betonowa
• Zawór odcinający kulowy 1/2"
• Szerokość całkowita od 2000/2500/3000/3450 [mm]
• Ilość zraszaczy od 6 do 13 szt
• Wysokość baneru 300 [mm] dopasowana do szerokości bramki max. 2500[mm]
• Malowanie proszkowe
• Zużycie wody dla jednej dyszy na godzinę ok. 2,5 [l]

Zastosowanie:
Do użytku na otwartych przestrzeniach np. w parkach, placach zabaw, biegach
ulicznych - ochłoda dla ciała

Wyposażenie dodatkowe:
Powierzchnia reklamowa obustronna 300x2000/2500 [mm]

Wersje wykonania:
Konstrukcja wykonana z profili aluminiowych 100x100 lub 120x120
Dostępna szerokość od 1600 do 6000[mm]
Możliwe wykonania niestandardowe, dostępna paleta kolorów

Stopa metalowa

Stopa betonowa

Ze względu na ciągły rozwój firmy zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji produkowanych wyrobów.
1910-1911
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Wyrób wyprodukowano
w ramach systemów
zarządzania

1920
1921
Bramki zraszające z
automatycznym i ręcznym sterowaniem

WODA

Włącznik główny
Czujnik temperatury

Poidło dla zwierząt

Gniazdo USB
Zdrój wody pitnej

Zawór poidła

Zraszacze

Opis wyrobu:
• Dysze w belce - nr kat. 1920
• Dysze w belce i nogach - nr kat.1921
• Konstrukcja wykonana z profili aluminiowych 100x100
• Stopy stalowe, ocynkowane; betonowa, fundament stalowy
• Zawór odcinający kulowy 1/2"
• Płynna regulacja temp. włączanie i wyłączanie
• Włącznik na żądanie
• Szerokość całkowita do 3450 [mm]
• Szerokość zraszania 2600 [mm]
• Ilość zraszaczy od 6 do 10 szt
• Elektro zawór sterowany czujnikiem temp.
• Malowanie proszkowe
• Zużycie wody dla jednej dyszy na godzinę ok. 2,5 [l]

Ogniwo słoneczne

Nr

Część

Prof il aluminiowy
PN-EN 755-2

2

Podstawa*

Stal ocy nkowana*
PN-EN ISO 1461
S - Stal*
B - Beton*
F - Fundament*

3

Zraszacze

katalog producenta

Zastosowanie:
Do użytku na otwartych przestrzeniach np. w parkach, placach zabaw,
biegach ulicznych - ochłoda dla ciała

Wyposażenie dodatkowe:

Materiał

Konstrukcja

1

Zdrój wody pitnej
Poidło dla zwierząt
Ładowarka USB zasilana z baterii słonecznych
Licznik użytkowników
Wyświetlacz tekstowy LED (liczba użytkowników, data, godzina, tekst)
Ładowarka USB zasilana z baterii słonecznych
Powierzchnia reklamowa 3 [m²]

Wersje wykonania:
Zasilanie 6V
Zasilanie z baterii słonecznych
Możliwe inne wykonania niestandardowe

Stopa metalowa
Ze względu na ciągły rozwój firmy zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji produkowanych wyrobów.
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Fabryka Armatur JAFAR SA
ul. Kadyiego 12; 38-200 Jasło
www.jafar.com.pl

telefon: +48 13 442 96 11
+48 13 442 90 41

fax: +48 13 493 95 66
+48 13 442 96 21

Stopa betonowa

Fundament stalowy

jafar@jafar.com.pl
export@jafar.com.pl

