FDV-DOKUMENTASJON
januar 11
Badstue med tilbehør

TYLØ AS

Elektriske badstuovner

1535

NOBB modulnr. 23300270
FDV-m23300270

1. PRODUKTBESKRIVELSE
TYLØ badstuovner leveres i helstøpt overdel i aluminium og steinmagasin i rustfritt stål med syrebestandige rørelementer. Hurtig
oppvarming (normal badetemperatur på 80 °C oppnås på 20 minutter), og leveres med innebygd overopphetingsbeskyttelse og
temperaturføler. Heldekkende Termosafe gir lav utvendig temperatur, kun 40 °C på front og sider.
Det dype steinmagasinet og elementet er i direkte kontakt med de varme steinene, noe som gir 100 % fordamping. Ovnene gir en jevn
temperatur, og har riktig forhold mellom steinmengde og effekt. TYLØ badstuovner er godkjent for å kunne brukes både med og uten
stein. Alle typer har standby funksjon, som er velegnet i offentlige badstuer, i badeanlegg og på hoteller.
Compact:

Innebygd betjeningspanel nede på fronten. Utstyrt med termostat og timer, maks. 3 timers driftstid, 0-9 timers forvalg.

Compact 2/4:

Omkoblingsbar 2.2 - 4.5 kW for tilkobling til 230 V 1~ eller 400 V 2N~.

Sport:

Innebygd betjeningspanel nede på fronten. Utstyrt med termostat og timer, maks. 3 timers driftstid, 0-9 timers forvalg.

MP:

Innebygd betjeningspanel oppe på fronten. Utstyrt med termostat og timer, maks. 3 timers driftstid, 0-9 timers forvalg.

S/SK:

For separat betjeningspanel type TS.

SE:

For separat betjeningspanel type CC.

SKD/SD:

For separat betjeningspanel type TS eller CC + reléboks RB.

Antatt levetid/brukstid
Antatt levetid/brukstid er minimum 10 år forutsatt normal bruk og slitasje, samt at anvisninger for drift og vedlikehold følges.

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD
Rengjøring og rengjøringsmetoder
Generelt på de fleste typer overflater kan man bruke vanlig grønnsåpevann.

Ettersyn/kontroll
Ingen rutiner.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall
Ingen rutiner.

Fuktbestandighet
Dette produktet påvirkes ikke av fukt.
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3. MILJØPÅVIRKNING
Anbefalt utluftingstid / Inneklimarelevant tidsverdi

Emisjon

Miljømerking
Det foreligger ingen miljømerking for dette produktet.
Kommentarer vedr. miljøpåvirkning


4. HMS-REFERANSER
Produktet inneholder ingen kjente helseskadelige, brannfarlige eller allergifremkallende stoffer, og utgjør ingen helserisiko - verken under
montering eller ved normal bruk/installasjon.

Spesielle tiltak ved brannslokking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.


5. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431
Avfallstype: Utstyr for oppvarming, luftkondisjonering, ventilasjon.
Avfallshåndtering: Materialgjenvinning.
Opprinnelse - Næring: Bygg og anlegg.
Kode for avfallsbehandling: 1507 | 1000 | 0600 | _ _ _ _ (De siste sifrene er knyttet til kommunen som håndterer avfallet.)
Øvrige opplysninger

6. TEKNISK SERVICE
Produsent/importør

TYLØ AS

Organisasjonsnr.

NO 919 157 267 MVA

Postadresse

Postboks 4410, Nydalen

Postnr. og poststed

0403 Oslo

Telefon

22 79 77 50

E-post

postkasse@tylo.no

Internettadresse

www.tylo.no
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