
Vyhrievateľné očné 
stanice

V zimnom období treba dbať na to, aby vyplachovacia tekutina nebola príliš studená, alebo aby 

nezmrzla vo vozidlách a v staniciach, ktoré sú umiestnené v nevykurovaných miestnostiach. 

Preto sme vyvinuli taký vyhrievateľný box očných spŕch, ktoré chránia tekutinu očnej sprchy pred 

mrazom. Doporučujeme predovšetkým do nevkurovaných budov, nákladných áut, chladných 

skladovacích miestností.

Prednosti výrobku:

Očná stanica s vyhrievacím telesom:

Pre ďalšie informácie nás kontaktujte.

Plum Magyarország Kft.

8200 Veszprém, Erdész utca 4. 

Tel./Fax: +36 88 326006

E-mail: info@plum.hu - www.plum.hu

■  Box účinne chráni fľaše očnej sprchy pri nízkych teplotách až aj do -25 °C

■  teplotu tekutiny očnej sprchy udržuje pri cca 20 °C-vej teplote (±2°C)

■  poskytuje pohodlné vymývanie očí, lebo teplota vyplachovacej tekutiny je príjemná

■  je vhodný na uloženie 2 fľaší očnej sprchy Plum

■   je vybavený zrkadlom, prostriedkami potrebnými pre montáž na stenu 

a návodom na použitie

Číslo materiálu Obsah stanice Rozmery

4649 2 x 500 ml očnásprchy Plum 280 x 230 x 110 mm

4664 200 ml pH Neutral
500 ml Očná sprcha Plum

280 x 230 x 110 mm

Očná stanica Plum

Plum Combi-Box
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■ vykurovací príkon: 15W

■ napájacie napätie: 12V alebo 24V AC/DC

■ priemerná spotreba energie v prípade 24V DC: 0,83A pri -20°C

■  Ak používate transormátory, musia vyhovovať miestnym predpisom týkajúcich sa ochrany proti skratom a  

prúdovému preťaženiu.

■  Spoločnosť Plum Magyarország Kft. nenesie zodpovednosť za úrazy elektrickým prúdom a za iné zranenia, 

ktoré pochádzajú z nesprávneho používania transformátoru.

■  Box treba umiestniť na miesto chránené voči poveternostným podmienkam (dážď, sneh, priame slnečné žiarenie).

■  Box bol vytvorený tak, aby vyplachovacej tekutine zabezpečil stálu teplotu – cca 20 °C (±2°C) – pri teplotách 

-25°C až + 20 °C.

■   Ak sa termostat oddelí od vykurovacej fólie , treba vymeniť celú fóliu, inak môže nastať riziko prehriatia 

obsahu fľaší.

■   Odporučujeme, aby ste aspoň 4 krát ročne skontrolovali teplotu boxu. Fľaše majú byť zvonka mierne vlažné, 

majú mať izbovú teplotu (cca. 20 °C).

Technické údaje:

Elektrické zapojenie:

Elektrická ochrana: IP44

Upozornenie:

Všetky práva  vyhradené.


