
Grelna postaja za 
izpiranje oči

Pozimi je treba biti pozoren na to, da tekočina za izpiranje oči ne bo preveč hladna ter 

da ne zamrzne v postajah, ki so nameščene v vozilih ali neogrevanih prostorih. Zato smo razvili 

grelno škatlo za sredstva za izpiranje oči, ki tekočine za izpiranje oči ščiti pred zmrzovanjem. Izdelek 

se posebej priporoča za uporabo v sekundarnih stavbah, tovornjakih ali hladilnicah.

Prednosti izdelka:

Postaja za izpiranje oči z grelno enoto:

Za več informacij nas kontaktirajte na enega izmed zgoraj navedenih načinov.

Plum Magyarország Kft.

[Plum Madžarska d.o.o.]

8200 Veszprém, Erdész utca 4.

Tel./Faks: +36 88 326006

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

■   Škatla učinkovito ščiti plastenke za izpiranje oči pred nizkimi temperaturami, 

celo do -25 °C.

■   Ohranja temperaturo tekočine za izpiranje oči na pribl. 20 °C (±2 °C).

■   Zahvaljujoč enakomerni temperaturi tekočine za izpiranje je zagotovljeno 

udobno izpiranje oči.

■   V škatli sta lahko shranjeni 2 plastenki za izpiranje oči.

■   Vsebuje ogledalo, material za namestitev in navodila.

Številka izdelka Vsebina postaje Velikost

4649 Sredstvo za izpiranje oči Plum, 2 x 500 ml 280 x 230 x 110 mm

4664 pH Neutral, 200 ml
Sredstvo za izpiranje oči Plum, 500 ml

280 x 230 x 110 mm

Postaja za izpiranje 
oči Plum

Plum Combi-Box



■ Grelna moč: 15 W

■ Napajalna napetost: 12 V ali 24 V AC/DC

■ Povprečna poraba električne energije pri 24 V DC: < 0,83 A pri temperaturi -20 °C 

■  V primeru uporabe pretvornika mora biti ta v skladu z lokalnimi predpisi za zaščito pred kratkim stikom in 

prekomernim tokom.

■  Plum Magyarország Kft. ne prevzema odgovornost za električni udar ali druge poškodbe, nastale zaradi 

nepravilne uporabe pretvornika.

■  Škatlo je treba namestiti na mestu, ki je zaščiteno pred vremenskimi vplivi (dež, sneg, neposredna sončna svetloba).

■  Škatla je zasnovana tako, da zagotavlja konstantno temperaturo,  pribl. 20 °C (± 2), za tekočino za izpiranje oči pri 

temperaturah med -25 °C in + 20 °C.

■  Če se termostat loči od folije za ogrevanje, zamenjajte celotno folijo, saj se lahko v nasprotnem primeru 

vsebina plastenke pregreje.

■  Priporočamo vsaj 4-krat letno preverjanje temperature škatle. Plastenke morajo biti z zunanje strani nekoliko 

mlačne, tj. sobne temperature (pribl. 20 °C).  

Tehnični podatki:

Električni priključek:

Električna zaščita: IP44

Opozorilo:

Vse pravice pridržane.

Grelna postaja za 
izpiranje oči

Za več informacij nas kontaktirajte na enega izmed zgoraj navedenih načinov.

Plum Magyarország Kft.

[Plum Madžarska d.o.o.]

8200 Veszprém, Erdész utca 4.

Tel./Faks: +36 88 326006

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


