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Ring „MI”: instalacja kanalizacyjna w budynku
syfon, odpływ, rozdrabniarki, brodzikowe, liniowe

Jimten
Jimten S.A. to hiszpański producent o ponad 40-letnim
doświadczeniu w produkcji systemów odpływowych
z tworzyw sztucznych. Produkty są projektowane i
wykonywane z myślą o instalatorach ceniących niezawodność połączeń oraz szybki czas montażu.
Z przyjemnością przedstawiam
Państwu zalety wybranych produktów firmy Jimten, cieszących się
dużą popularnością, które służą do
odprowadzania wody w łazienkach i
kuchniach.

Nowa generacja syfonów
Pierwszym produktem, którego zalety chciałbym omówić, jest nowa generacja syfonów umywalkowych i zlewozmywakowych o nazwie Junta Fix.
W modelach tych wszystkie uszczelnienia są zintegrowane z korpusem,
co uniemożliwia ich zagubienie lub
nieprawidłowe zamontowanie. Górna
uszczelka zawsze znajduje się w osi
syfonu, co gwarantuje szczelność
na połączeniu syfonu ze zlewem
lub umywalką. Możliwa jest
szybka regulacja wysokości odpływu i długości wylotu, co znacznie
skraca czas montażu. Zastosowany
podwójny gwint wyczystki przyspiesza czas inspekcji. Syfony te dostępne
są w opcji z przyłączem do pralki jako
półsyfon lub syfon z korkiem (fot. 1).
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Odpływy brodzikowe
Jimten posiada w swojej ofercie
kompletny asortyment odpływów
brodzikowych (fot. 2) dla otworów
brodzików DN 50, 60 i 90. Wymiary
odpływów są zgodne z wymaganiami normy EN 329. Cechuje je wysoka niezawodność i wodoszczelność.
Każdy wyrób testowany jest przy
użyciu sprzętu elektronicznego w
fazie produkcji. Dużą zaletą
jest uproszczony montaż
ograniczony do dokręcenia
od góry przy użyciu specjalnego narzędzia standartowo dołączanego do
każdego odpływu. Odpływy brodzikowe Jimten dostępne są w wersji
z pokryciem typu pełnego lub pokryciem typu
„grill”. W odpływach brodzikowych
z grillem istnieje możliwość ich zamykania korkiem zlewozmywakowym Jimten. Specjalna konstrukcja
odpływów brodzikowych umożliwia
inspekcję od góry bez potrzeby demontażu całego syfonu. W ofercie
są też dostępne specjalne modele z
króćcem do odwadniania saun i kabin masażowych. Istotną cechą tych
produktów jest zmniejszona wysokość zabudowy - 80 mm!

Automatyczny
odpływ wannowy
Automatyczne odpływy wannowe marki Jimten serii S-343 posiadają bardzo płynnie i pewnie działający mechanizm zamknięcia testowany w laboratoriach Jimten na
100 000 cykli otwarcia bez awarii!
Mechanizm zamknięcia wyposażony jest w sprzęgło uniemożliwiające zniszczenie przekładni lub zerwanie linki. Linka wykonana jest
ze stali nierdzewnej o wysokiej odporności na uszkodzenia i znajduje
się wewnątrz pancerza pokrytego
teflonem. W skład zestawu wchodzi też elastyczna rura przelewowa
o średnicy DN 32. Niewątpliwą zaletą tych produktów jest samoczyszczący syfon o zredukowanej
wysokości i zachowanym zasyfonowaniu z przyłączem skośnym i regulowanym DN 40/50.

Odpływ z korkiem
typu klik-klak
Odpływ wannowy z korkiem typu klik-klak (fot. 4) posiada rozciąganą, elastyczną rurę przelewową o
średnicy DN 32, która wytrzymuje
ponad 25 000 cykli wydłużenia/ściśnięcia. Korek systemu klik-klak
wykonany jest z chromowanego
mosiądzu, a pokrywka przelewu z
chromowanego ABS (DN 70). Odpływ wannowy z korkiem klik-klak
posiada samoczyszczący syfon o
zredukowanej wysokości i zachowanym zasyfonowaniu z przyłączem
skośnym i regulowanym DN 40/50.
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