
 

ZEWNĘTRZNA STACJA WODY 

PITNEJ Z NALEWAKIEM DO 

BUTELEK I DWOMA MISAMI 

Seria GY 
MODEL GYQ 

POSTUMENTOWY ZDRÓJ WODY PITNEJ 
Z DYSTRYBUTOREM DO NAPEŁNIANIA BUTELEK I 
DWOMA MISAMI BOCZNYMI 
 

PODSTAWOWE CECHY 

■ Przystosowany dla osób niepełnosprawnych 
poruszających się na wózkach inwalidzkich 

■ Dystrybutor wody do napełniania butelek uruchamiany za 
pomocą samopowrotnego przycisku 

■ Laminarny wypływ wody z dystrybutora 

■ Odporny na światło słoneczne, ciepło, wilgoć i zużycie 

■ Misa ze stali nierdzewnej typ 304 o grubości 1,27 mm 

■ Konstrukcja nośna ze stali nierdzewnej o wysokiej 
wytrzymałości, grubość blachy 2,8 mm, z wykończeniem 
odpornym na korozję i zadrapania 

■ Polerowana wylewka ze stali nierdzewnej, 
zabezpieczona przed obracaniem, o łagodnym 
strumieniu wody 

■ Filtr usuwający z wody ołów i mikroorganizmy 
(niedostępny z opcją FRU) 

■ Filtr siatkowy na wlocie o oczku 0,15 mm 

■ Drzwiczki serwisowe ze stali nierdzewnej, wzmocnione, 
odporne na akty wandalizmu 

 

CHARAKTERYSTYKA 

Model GYQ to postumentowy zdrój wody pitnej  
z dystrybutorem do napełniania butelek oraz dwoma misami 
bocznymi. Konstrukcja urządzenia wykonana jest ze stali 
nierdzewnej o grubości 2,8 mm, a misa ze stali nierdzewnej o 
grubości 1,27 mm. Podstawa montażowa posiada cztery 
otwory mocujące. Drzwiczki serwisowe mocowane są za 
pomocą odpornych na akty wandalizmu śrub ze stali 
nierdzewnej. Dystrybutor do napełniania butelek uruchamiany 
jest za pomocą przycisku samopowrotnego. Urządzenie 
wyposażone jest w filtr siatkowy o oczku 0,15 mm, filtr 
usuwający z wody ołów i mikroorganizmy oraz wylewkę o 
laminarnym przepływie wody. Samozamykający przycisk 
wymagający siły nacisku nie większej niż 2 kg uruchamia 
zamontowany wewnątrz urządzenia zawór z nastawianym 
regulatorem strumienia wody. Wylewka wykonana jest ze stali 
nierdzewnej i zapewnia stabilny strumień wody w zakresie 
ciśnienia od 1,4 do 7,2 bar. Urządzenie jest zgodne 
z następującymi przepisami obowiązującymi w USA: norma 
ANSI A117.1, Ustawa 111-380 (o eliminacji ołowiu), CHSC 
116875 oraz NSF/ANSI 61, punkt 9. Konstrukcja spełnia 
wymagania ustawy ADA o dostępie dla osób niepeł-
nosprawnych, pod warunkiem prawidłowego zamontowania. 
Urządzenie posiada atest PZH.  
 
 

 

 

 
Ilustracja przedstawia model GYQ 
 

OPCJE:  

❑  GYQ74 Wykończenie nierdzewne satynowe (standard) 

❑ GYQ75 Zielona powłoka proszkowa (na zamówienie) 

❑ GYQ76 Czerwona powłoka proszkowa (na zamówienie) 

❑ GYQ77 Niebieska powłoka proszkowa (na zamówienie) 

Inne kolory na zamówienie  
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nie zawiera ołowiu  
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*Dane techniczne zaworu:  
Ciśnienie minimalne/maksymalne 
2,1 do 6,9 bar. 

UWAGI OGÓLNE: 
1.  WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W CALACH [MM]. 
2.  ZAWÓR ODCINAJĄCY DO NABYCIA ODDZIELNIE. 
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