BB4321/BB433

Montagevoorschrift 7 liter hooghangende reservoirs
Trekreservoir BB 4321 en drukknopreservoir
BB 4330 – met KIWA-keur
Inhoud van de doos
-

kartonnen mal voor het aftekenen van de bevestigingspunten
2 ophangbeugels met bijbehorende schroeven (BB 4321 en BB 4330)
2 valpijpbeugels met 4 vernikkelde schroeven (BB 4321)
1 drukknopgarnituur met 4 vernikkelde schroeven (BB 4330)
1 valpijpbeugel + 2 vernikkelde schroeven (BB 4330)

Montage van de vlotterkraan
De vlotterkraan, die u los in de doos vindt, is gereed voor montage zowel links als rechts.

Volgorde van montage
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

(Type BB 4321 en BB 4330)
vlotterkraan monteren, links of rechts, afhankelijk van de wateraanvoerleiding
met behulp van bijgevoegde kartonnen mal de bevestigingsgaten waterpas op de muur aftekenen
ophanghaken op de muur aanbrengen, (indien nodig gebruik maken van slobgaten), daarna het reservoir ophangen
valpijp monteren (valpijpmoer met afdichtring zijn reeds aan het reservoir bevestigd)
(Type BB  4321)
de valpijpbeugels op de door u gewenste hoogte aanbrengen
(Type BB 4330)
injectiepijpje in het spuitstuk steken en met de op het spuitstuk aanwezige moer, voorzien van afdichtring en glijring, vastdraaien
de valpijpbeugel wordt van onder af over het injectiepijpje geschoven tot even onder de bocht en daar vastgezet
het drukknopgarnituur wordt eveneens d.m.v. een knelverbinding aan het injectiepijpje gemonteerd en daarna met 4 schroeven
aan de muur bevestigd.

Instellen waterhoogte
De juiste waterhoogte (aangegeven door een lijn aan de achterzijde binnen in de bak) kan worden ingesteld met behulp van de ronde polystyreen drijver
die bevestigd is om de uitstroompijp.
De drijver kan naar boven gedraaid worden voor MÉÉR water en naar beneden voor een LAGER waterniveau.

Rezi Sanifort, duurzaam, comfortabel en doordacht

REZI Sanitair Nederland B.V.
Kerkhofstraat 21, 5554 HG Valkenswaard NL
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Op al onze offertes en overeenkomsten zijn van toepassing de algemene leveringsvoorwaarden van Rezi Sanitair Nederland B.V., op 21 februari 1997
gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te ‘s-Hertogenbosch, depotnr. 18/97. De voorwaarden zullen op uw eerste verzoek worden toegezonden.

BB4321 Hooghangend trekreservoir “Pull Top” 7 liter
excl. valpijp
kelk + klok als set leverbaar
klok
Trekring + koord
Set geleidepijpje en onderdelen:
opsluitbus, pakkingring 2x, glijring,
bevestigingsmoer
Klipklem t.b.v. brugstuk BB4333
Brugstuk t.b.v. BB4321
Valpijpwartelmoer + 1 pakkingring
Valpijpbeugel + stootdop
Valpijpbeugel
Metalen ophangbeugel
Vlotterkraan + styropor instelring
Kunststof membraan set compleet
Los membraan rubber

1. BB4325
BB4326
2. BB4327
3. BB4332

4. BB4331
5. BB4333
6. BB4335
7. BB4337
8. BB4338
9. BB4339
10. BB5400
11. BB5507
12. BB5510

Sprong valpijp = 10 cm
Valpijp met opstaande
rand op binnenzijde kraag
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BB4330 Hooghangend drukknopreservoir “Press Top” 7 liter
1.
2.
3.
4.
5.
6.

BB4335
BB4337
BB4338
BB4339
BB4341
BB4342

7. BB4343
8. BB4344
9. BB4345
10. BB4346
11. BB4347
12. BB5400
13. BB5507
14. BB5510
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excl. valpijp
Valpijpwartelmoer + 1 pakkingring
Valpijpbeugel + stootdop
Valpijpbeugel
Metalen ophangbeugel
Drukknopgarnituur compleet
Set spuitmondje en onderdelen:
pakkingringen 2x, glijring 1x, wartelmoer 1x
Set kniehevel + wartelmoer met afdichtring
Valpijpbeugel incl. oog voor injectiepijp
Halve rubber bal; Ø 57 mm
Afdichtring t.b.v. BB4341; Ø 52 mm
Drukstift met kap t.b.v. BB4341
Vlotterkraan + styropor instelring
Kunststof membraan set compleet
Los membraan rubber
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