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KONTURERET FORSYNINGSKASSE INSTALLATIONSVEJLEDNING

ADVARSELSSYMBOL-TAST 
Sikkerhedsbemærkningerne i forbindelse med det følgende 
bør gives særlig opmærksomhed, når de optræder i vedlige-
holdelses-, betjenings- og nødprocedurer i vejledningen.

 ADVARSEL angiver, at patientens, slutbrugerens eller 
teknikerens personlige sikkerhed kan blive kompromitteret 
ved at se bort fra ADVARSLEN. Hvis instruktionerne ikke 
følges, kan det medføre personskade.

FORSIGTIG angiver, at en bestemt procedure eller 
forholdsregler skal følges for at undgå systemuregel-
mæssigheder eller mulig beskadigelse af produktet.

BEMÆRK angiver særlig information for at gøre det 
nemmere at vedligeholde produktet eller for at tydeliggøre 
vigtige oplysninger.

 ADVARSEL: Lokale regler kræver, at kun autoriserede VVS-
installatører og elektrikere må installere forsyningscentralen. 
Sørg for, at alle VVS-installationer er i overensstemmelse med 
gældende lokale regler. Hvis der kræves en vakuumafbryder, 
skal entreprenøren levere og installere.

FORSIGTIG: Denne værkstedspublikation skal kun bruges 
til at bestemme VVS- og elektriske placeringer. Forest™ 
anbefaler at bruge forsyningscenterhuset til at bestemme 
placeringen af monteringshullerne.

FORSIGTIG: Feltmodifikationer, der ændrer den elektriske 
og/eller mekaniske sikkerhed af Forest-produkter, er i strid 
med krav til agenturets konstruktionsdokumenter og er ikke 
sanktioneret af Forest.

 BEMÆRK: Installationsbekræftelse: Se betjenings vejled-
ningen og udfør alle handlinger. Hvis handlingerne udføres 
efter hensigten, er installationen fuldført. Hvis handlingerne 
ikke fungerer efter hensigten, skal du gennemgå trinene i 
installationsvejledningen for at bekræfte korrekt installation 
eller ringe til teknisk support på 800-423-3555.

TEKNISK BESKRIVELSE/SPECIFIKATIONER 

LUFT

1,4 cm MPT stikker 2,5 cm ud fra det færdige gulv. 

Trykket skal være 90 - 100 PSI

Skyl luftrør efter tilslutning af 9,5 mm manuel kompressions-
spærre ventil.

VAND

1,4 cm MPT stikker 2,5 cm ud fra det færdige gulv. 

Trykket skal være 40 - 80 PSI

Skyl vandrør efter tilslutning af 9,5 mm manuel kompressionsventil.

Hvis der bruges byvand, bør tilslutningspunktet for indgående 
vandprøvetagning i forsyningskassen være tilgængeligt 
for regelmæssig vandtestning. Se Brugervejledningen til 
vedligeholdelse af Forest Dental Unit Water Line Maintenance 
for overvågning og desinfektion af vand i den ordontologiske 
anordning.

ELEKTRISK

1/2” ledning og quad eller tilsvarende beholder leveret af 
entreprenøren.

Ledning til NEC-kravene med toppen af boksen ikke højere end 
4" over det færdige gulv for at sikre, at låget sidder sikkert.

TYNGDEDRÆN

1,4 cm ledning og firergruppe eller tilsvarende beholder leveret 
af entreprenøren.

Ledning til NEC-kravene med toppen af boksen ikke højere end 
10 cm over det færdige gulv for at sikre, at låget sidder fast.

Maksimal spildevandsstrømningshastighed er 7,6 liter pr. minut, 
når du bruger den mindste gradient på 6,4 mm pr. 0,3 meter.

UDSUGNINGSCENTRAL

19 mm ID rager 2,5 cm ud fra det færdige gulv.

VVS til forsyningskassen bør specificeres af leverandøren af 
udsugningscentralen.

Ortodontologiske anordninger tilsluttes en 16 mm eller 1,3 cm 
modhage afhængigt af konfigurationen.
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VVS OG ELEKTRISK OPSÆTNING

        BEMÆRK: Ikke i skala.
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BEMÆRK: Alle mål er omtrentlige.


