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   1000/3000סילוקית דגם 

 לשרותים , כיור , מקלחת ואמבטיה 
 

 הוראות התקנה

 
 דגשים בהתקנה .1

יש לשטוף את קווי היניקה והסניקה המחברים בין ה"סילוקית" והאביזרים השונים )כיור, מקלחון( טרם   .א
 ה"סילוקית" בעת ההפעלה.חיבור ל"סילוקית". לכלוך ושאריות של גבס וטיח עלולים לסתום 

ס"מ מהקיר כדי לאפשר הוצאתה במקרה הצורך. אין לבטן את   5יש להתקין ה"סילוקית" במרחק של  .ב
הדבר פוגם בתפקוד היחידה ולא יאפשר הוצאתה לתיקון במקרה  –היחידה לרצפה או להצמידה לקיר 

 הצורך. 
 

 מיקום .2
כדי להבטיח רמת רעש מינימלית יש להנע מהנחה העמד את ה"סילוקית" במקום שנקבע על גבי המשטח.  .א

 על רצפה, משטח בטון או עץ, אלא על פיסת גומי, שטיח או בד.
 דחוף את האסלה על ה"סילוקית" עד שהשרוול יכסה את פתח יציאת האסלה. .ב

 
 כניסות צדדיות .3

 בצידי המתקן קיימות כניסות לחיבור אביזרים נוספים. .א
 יש להסיר הפקק המכסה אותן ולחבר אליהן את הצנרת.במידה ונעשה שימוש בכניסות אלה  .ב
  בעת התקנה של מקלחון, אמבטיה או כל אביזר אחר יש לודא כי הנקודה הנמוכה ביותר של האביזר .ג

ס"מ לפחות מעל משטח הבסיס של   18)לדוגמא פתח הניקוז של אגנית המקלחון( תהיה בגובה של 
 (.2.5%חופשית של המים אל ה"סילוקית" ) רצוי מעל  ה"סילוקית" עם שיפוע יורד קבוע שיבטיח זרימה

  ת".יש להקפיד להתקין רשת סינון בפתח הניקוז כדי למנוע כנסית שערות לתוך מתקן ה"סילוקי
 

 צנרת הסניקה .4
 מ"מ עד לנקודה הגבוהה ביותר. 32צנרת הסניקה תהיה בקוטר מקסימלי של  .א
 יש לעגן הצנרת לקירות ו/או לרצפה למניעת רעידות. .ב
צנרת הסניקה תהיה תחילה אנכית עד לגובה ההרמה המקסימלי ואח"כ אופקית ) רצוי בשיפוע יורד( עד  .ג

 נקודת החיבור לצנרת הביוב. במידה ונדרש שלוב של צינור אופקי ואחריו אנכי יש להתייעץ עמנו.
 

 בור חשמליח .5
שקע צריך להיות מוגן במידה וה"סילוקית" מחוברת לנקודת חשמל בתוך חדר השרותים או האמבטיה, ה .א

 מים.
 אם פתיל הזינה נזוק יש להביא היחידה לחברתנו לצורך תקון. .ב
 אמצעי ניתוק חייבים להיות כלולים בתיול מקובע בהתאם לכללי  .ג

 (7.12.2סעיף  900תיול )ת"י 
   V220 ,HZ 50 בכל דגמי ה"סילוקית" המנוע  .ד 
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        הערה ואזהרה  .6
 ה"סילוקית" מיועדת לסילוק שפכי האסלה בלבד כולל ניר טואלט.  .א

 וצמר גפן.  לוןיסיכות ראש, שקיות נימגבונים, אין לזרוק לאסלה סמרטוטים, פדים, 
 למשתמש. ל"סילוקית" מצורפת מדבקת אזהרה שיש להתקין במקום בולט .ב

 בעת הפסקת חשמל ה"סילוקית" אינה פועלת ואין להשתמש בה.  .ג

 ס"מ  8  –של המשאבה המותקנת בתוך המיכל  גובה עבודה מינימלי .ד

 35°C –טמפ' מים מקסימלית קבועה  .ה
 
 

 אחריות .7
 .האחריות ל"סילוקית" היא שנתיים מיום הקניה .א
 בבני עי"ש.האחריות היא במפעל החברה  .ב
או נזקים אשר יגרמו למכשיר   , מגבוניםהאחריות אינה תקפה במקרה של סתימות עקב השלכת מוצקים .ג

 משימוש שלא על פי ההוראות.כתוצאה 
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