Ficha Técnica
EASY MOVE Sanita

Medidas milímetros

Identificação do Produto
CR11000048159



EASY MOVE Sanita

CS05000021409



Painel frontal EASY MOVE Sanita Branco

CS05000021408



Painel frontal EASY MOVE Sanita Preto



Estrutura regulável com autoclismo interior OLI74 PLUS, de ajuste em altura da
sanita suspensa até 150mm
Compatível com louças suspensas até ao comprimento máximo de 660mm
Instalação em paredes resistentes e acabamento frontal em alvenaria ou de gesso
cartonado
Disponível para aplicação de barras de apoio rebatíveis.
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Características Técnicas
Estrutura

Metálica tubular de 2mm de espessura, resistente à corrosão

Regulável em altura de 0 até 150mm

Instalação fácil e rápida através do sistema Fast Fit

Suporta até 400kg

Sistema de ajuste mecânico acionado por um motor de baixa tensão que permite
o ajuste da altura através de um comando remoto.

Pré-equipada para instalação de barras de apoio
Autoclismo

OLI74 Plus dupla descarga 6/3 litros

Acionamento mecânico

Pressão de rede entre 0.1 a 16 bar

Resistente à humidade atmosférica (HR <90%)

Autoclismo em polipropileno (PP) material extremamente resistente a temperatura
ambiente

Algumas versões são certificadas segundo as normas:
KIWA/SABS/SAI/WRAS/BELGAQUA

Marcação CE: EN 14055

Torneira de bóia PLUS com abertura retardada e silenciosa

Fornecido com isolamento anti-condensação e acústico

Classe «A++» em termos de eficiência hídrica, em conformidade com as
exigências do organismo ANQIP
Acessórios














1 Tubo de evacuação ø 90 x 250
1 Vedante para tubo de evacuação ø 125
1 Tubo de ligação ø 45 x 180
1 Emboque ø 45
1 Caixa de proteção
1 Torneira de esquadria G ½”
1 Esponja de proteção de torneira de esquadria
1 Curva de descarga de sanita ø 90
1 Adaptador ø 90/110
1 Proteção tubo ø 90
1 Proteção tubo ø 45
1 Painel em madeira
1 Comando remoto

De fixação da estrutura à parede e ao chão





4 Parafusos galvanizados M8 x 60
4 Anilhas galvanizadas DIN 9021 M8
4 Buchas para estrutura metálica
2 Elos de fixação rápida

De fixação da sanita à estrutura








2 Varões roscados M12
2 Mangas de proteção para varões roscados
2 Campânulas de proteção
2 Anilhas plásticas de fixação à sanita
2 Porcas M12
2 Anilhas ZN ø 34
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Motor








Alimentação elétrica: 220 /110 V (50/60 HZ)
Fonte de alimentação: 350 Watt
Isolamento: IP66
Velocidade de deslocamento: 28 mm/s
Força à compressão: 6000N (ca 600Kgf)
Força à tração: 3000N (ca 300Kgf)
Limitador de curso (máximo e mínimo)

Vidros
 Painel frontal em vidro temperado (400x1345x6 mm) disponível Branco ou Preto
(comprados a parte);

Garantias
Estrutura


Garantia de 10 (dez) anos, segundo os termos gerais, coincidindo o início deste
período com a data de aquisição do produto.

Componentes eletrónicos


Garantia de 2 (dois) anos, segundo os termos gerais, coincidindo o início deste
período com a data de aquisição do produto.



Estão disponíveis produtos similares. Para mais informação consultar o catálogo
de Sistemas de Instalação Sanitária OLI ou no site www.oli-world.com

Observações
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