
Ergoman®

 Förspolningsdusch



Ergoman förspolningsdusch
Produktinformation

Förspolningsdusch Ergoman är tillverkad och
anpassad för optimal ergonomi och funktion,
vid användning i första hand inom storkök.

För att undvika belastningsskador är Ergoman
konstruerad så att man endast drar handduschen 
nedåt vid spolning (vilar armen). Den är också
försedd med mjukstängande ventil och vår ledade
snabbkoppling till munstycket.

Ergoman är lätt att montera utan större ingrepp på 
befintlig anläggning. Den monteras på blandare 
och fästes mot vägg eller stänkplåt.

• Rostfritt utförande. Testad 1,6 miljoner gånger
 i fabriken.

• Total höjd från golv c:a 2180 mm.

• Bästa ergonomi erhålles vid en blandarhöjd 
 på c:a 1100 mm över golv.

• Höjd ovan blandare c:a 1080 mm.

• Bänkhöjd 850 ± 50 mm.

• Avstånd från vägg 35 – 165 mm.

• Höjd: munstycke från golv c:a 1450 mm.

• Vid en befintligt monterad blandare kan man 
 justera munstycks höjden med hjälp av en
 kortare slang, längd 800 mm.

• Övergångsnippel ¾”/½”, för anpassning till de 
 flesta på marknaden förekomande blandare, 
 ingår i leveransen.

• Vattenflöde: 12 l/min. vid 3 bars tryck vid 
 full öppning.

• Två av modellerna har en extra slang, 1000 mm, 
 med snabbkoppling.

Förspolningsdusch Ergoman inkl. blandare
I paketet ingår:

• Förspolningsdusch med väggfäste.

• Termostatblandare 160cc med vägg fäste/fäste bassängbana.

• Stigrör med utkastare, övergångsnippel,
 ledad snabbkoppling mellan slang och duschhandtag.

• Option - extra slang 1000 mm med snabbkoppling.
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Monteringshöjd från 
golv c:a 1100 mm

Ovan bänk
c:a 420 mm

Munstyckshöjd
c:a 1450 mm
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Beställningsnummer förspolningsdusch Ergoman inklusive blandare 160cc

Art. nr 522V10BB Ergoman med fäste bassängbana med 1000 mm slang inkl. blandare

Art. nr 522V10BV Ergoman med fäste vägg med 1000 mm slang inkl. blandare

Art. nr 522V20BB Ergoman med fäste bassängbana med 1000+1000 mm slang inkl. blandare

Art. nr 522V20BV Ergoman med fäste vägg med 1000+1000 mm slang inkl. blandare

Beställningsnummer förspolningsdusch Ergoman exklusive blandare

Art. nr 522V10 Ergoman med 1000 mm slang exkl. blandare

Art. nr 522V20 Ergoman med 1000+1000 mm slang exkl. blandare

Serviceinstruktioner
Skanna QR-koden och se gärna våra instruktionsvideor för mer information.
Alt. se på vår hemsida https://www.diskomat.se/produkt/forspolningsdusch-ergoman-komplett-med-blandare/

5. Montering
 termostatblandare
 vägg

6. Byte
 slang

7. Byte
 styrarm med
 gaffelstycke
 (gasfjäder)

1. Montering
 förspolningsdusch

2. Byte
 trycktätningsstift

3. Byte
 ventilpaket kran

4. Montering
 termostatblandare
 bassängbana



Reservdelar
Duschslang
Art. nr. 522C Längd = 800 mm
(RSK nr 8461476)

Art. nr. 522D Längd = 1000 mm
(RSK nr 8461477)
Art. nr. 522D2 Längd = 1250 mm
(RSK nr 8461478)

Stigrör
Art. nr 522E Längd = 343 mm
(RSK nr 8461479)

Art. nr 522E2 Längd = 243 mm
(RSK nr 8461480)

Gastrycksdämpare

Art. nr. 522G
Gaffelhuvud i plast

Version 3

Stigrör med utkastare
Art. nr 522E4 Längd = 458 mm

Trycktätningsstift
Art. nr n422F Version 1
Fyrkant ventilhus
Art. nr n422F-10 Version 2
Cylinderformad ventilhus

Art. nr 522F Version 3

Duschhandtag
Komplett med sil
Art. nr 522I
(RSK nr 8461483)

Sil duschhandtag
Komplett med sil

Art. nr 522IA

Övergångsnippel
Art. nr 522A Inv. ½” Utv. ¾”
(RSK nr 8461474)

Styrarm med gaffelstycke
Art. nr n422 G2 Version 2
Gaffelhuvud i plast

Type B

Väggfäste
Art. nr 522B Längd = 35 - 165 mm
(RSK nr 8461475)

Styrarm med gaffelstycke
Art. nr n422 G Version 1-2
Gaffelhuvud i stål

Type A

Snabbkoppling
Art. nr 522R Ombyggnadssats

Blandare med väggfäste
Art. nr 5022CNBV

Kulled mellan slang
& handtag
Art. nr 522O
(RSK nr  8461488)

Blandare för bassängbana
Art. nr 5022CNBB

Utkastare
Art. nr 522T
(RSK nr 8461491)

Förlängningskit
Art. nr 522K
(RSK nr 8461484)

Utkastare utdragbar
Art. nr 522TA Längd = 350 - 600 mm

Armaturfett, 7 ml
Art. nr 522S

Tätningssats
Art. nr n422J Version 1
(RSK nr 8461496)Ventilhus

Art. nr 522Q
(RSK nr 8461499)
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