FECALIËNVERMALERS

CODE: DET | EAN 3308819803018 PRIJS: € 54,-

ONTKALKER
Voor een langere levensduur van uw apparaat raden
we u aan de fecaliënvermaler en het reservoir
regelmatig te ontkalken en reinigen. De speciale
ontkalkingsreiniger van SANIBROYEUR® is perfect
om het hart van uw apparaat te ontkalken en
reinigen zonder de interne onderdelen aan te tasten.

DE VIER EIGENSCHAPPEN VAN
DE ONTKALKER
• Speciaal ontwikkeld om het rubber van de onderdelen niet aan te tasten
• Een formule die perfect is afgestemd op afvoerleidingen met een kleine diameter
• Een product dat speciaal is afgestemd op septische putten
• De formule en dosering zijn in het laboratorium getest

GEBRUIK VAN DE ONTKALKER
1

2

Schakel de stroomtoevoer
van de vermaler uit.

3

Giet een dosis ontkalker
in het reservoir.

Laat het product ten minste
2 uur inwerken.

4

Schakel de stroomtoevoer
van de vermaler weer in.

5

Spoel de vermaler door de waterspoeling 2 keer in te schakelen.

CODE: ALARM | EAN 3308810042799 PRIJS: € 70,-

ALARM

®
Buzzer

VEILIGHEID, RUST, COMFORT…
EEN ORIGINEEL CONCEPT
Incidentele stroomonderbrekingen, verkalking van oude, slecht
onderhouden apparaten of zelfs problemen door verstopte leidingen...
Het zijn allemaal belangrijke factoren die van invloed zijn op het
waterniveau in een fecaliënvermaler of een SANIBROYEUR®-pomp.
Om dergelijke onvoorziene situaties het hoofd te kunnen bieden,
biedt SANIBROYEUR® u een effectieve oplossing die u onmiddellijk
waarschuwt bij mogelijk verkeerd gebruik, waardoor men direct kan
ingrijpen.

HOE WERKT HET?
Het SANIALARM® wordt op de bovenkant van het SANIBROYEUR®apparaat geplaatst. Het bestaat uit een drukschakelaar die automatisch
een hoorbaar alarm activeert wanneer het water het maximaal toegestane niveau overschrijdt. Het alarm produceert dan een ononderbroken toon tot het alarm wordt uitgeschakeld en het probleem wordt
opgelost.

Geschikt voor de meeste SANIBROYEUR® fecaliënvermalers (oudere en actuele modellen), evenals
voor de SANISPEED® + pomp.
Het SANIALARM® werkt op twee batterijen van 1,5 V
(niet meegeleverd).

DE EENVOUDIGE INSTALLATIE VAN HET SANIALARM®
1

Plaats 2 standaardbatterijen
van 1,5 V (niet meegeleverd)
in de kast.

2

Boor een gat met een diameter
van 10 mm op de aangegeven
plek op de bovenzijde van het
apparaat.

3

Breng siliconengel aan en duw
vervolgens het slangetje van
de drukschakelaar van het
SANIALARM® in het gat.

20 Ga voor meer technische gegevens naar WWW.SANIBROYEUR.INFO

4

Plaats het SANIALARM® in de
opening van het slangetje.

5

SCHAKEL VÓÓR
ELK ONDERHOUD DE
STROOMTOEVOER
VAN DE BROYEUR
UIT.

Zet de drukschakelaar
op de positie ‘ON’.

