
DYN ING  VÄGG  ÄR  I  EN  SER IE  AV  SKOTVÄTTAR  framtagna för 

att användas i många olika sammanhang såsom på brandstationer, 

gruvindustri, städutrymmen, vaktmästerier, korridorer runt 

idrottsanläggningar, militära anläggningar, etc. Dyning vägg är 

för väggmontering och försedd med stänkskydd mot vägg. Den 

väggmonterade skotvätten är utrustad med sandfång som standard, 

vattenlås är tillbehör.

» Tillverkas i syrafast material SS2348, (EN.1.4404, AISI316) eller SS2333

 (vid förfrågan).

» Väggmonterad modell förses med justerbara ben i framkant och är 

 förberedd för väggmontage i bakkant.

» Väggmonterad skotvätt levereras med urtagbart sandfång och stänkplåt 

 mot vägg H=700 mm.

» Skotvätten är försedd med ordentliga infästningspunkter för 

skruvmontage mot vägg.

UTLOPP :  Sido-/bottenutlopp DN32/40/50

STORLEK  VÄGGMONTERAD : 400x700, annan 
storlek anges i beskrivningstext

DJUP :  Levereras som standard med D = 100 mm, 
annat djup anges i beskrivningstext.

BELASTN INGSKLASSER :  K3, L15 – ange typ 
av belastning så dimensionerar vi åt er, tex. 
rökgastuber, etc.

GALLER :  Levereras med AISI306 galler, 
halkskyddat, polerat, annat utförande anges i text 
vid beställning.

T ILLBEHÖR :  Silkorg i sandfång, sandfång i 
vattenlås, slang, borste, magnetventil.

SPEC IALANPASSNING :  Ange storlek (bredd, längd), 
djup, utlopp (dimension, placering, riktning), 
belastning, extra inlopp, tillbehör, etc.

Dyning Vägg
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T ILLBEHÖR  DYN ING  VÄGG

Sandfång stort – 50 mm Silkorg stor – 50 mm Vattenlås

DYN ING  VÄGG  tillverkas efter förfrågan och leveranstiden är 2v.

Vid beställning, var vänlig och ange: 
» Storlek (bredd, längd och djup)
» Golvtyp (se ovan)
» Utlopp (botten eller sida)

» Utloppsdimension 
» Belastningsklass 

» Galler 
» Tillbehör 
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