Mindervalidetoilet met personeelsruimte
Aansluitschema

Mindervalidetoilet
Hulproepsysteem voor mindervalidetoilet
Hierbij is uitgegaan van de richtlijnen volgens “De Geboden Toegang”, welke tegenwoordig zijn samengevat in het “Handboek voor Toegankelijkheid”.
Dit systeem, voor een enkele toilet, bestaat uit de componenten zoals in onderstaand figuur zijn aangegeven. Een roep wordt gemaakt door het trekken aan een trekkoord welke rondom, met behulp van katrollen en veer, in het toilet gespannen is op een hoogte van 400mm.
De alarmmelding vind lokaal plaats, er is dus geen signalering naar een personeelsruimte.
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De componenten waar deze installatie uit bestaat

Wij behouden ons het recht voor, om zonder nadere kennisgeving de producten of dienstverlening te kunnen wijzigen en/of terug te trekken

Afb

omschrijving

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8
9

kamerlamp 130.1101/sp
draagraam 130.2900
lampjes130.9500 en 130.9520
oproeptrekcontact 125.8600S
afstelcombinatie 125.8130S
trekkoord 125.8600TK
katrollenset 125.8600KA
oproepdrukker 125.8120S (optioneel)
voedingsunit 015.2405T

Bij opbouwmontage van de combinaties 2, 3, 5
en 7(per combinatie) extra nodig:
Opbouwrand 125.4200
Adapterplaat 125.4100

Mindervalidetoilet

Mindervalidetoilet

Mindervalidetoilet met personeelsruimte

Aansluitschema 1 toilet

Hulproepsysteem voor mindervalidetoilet met personeelsruimte
Deze installatie voldoet aan “De Geboden Toegang”, welke tegenwoordig zijn samengevat in het
“Handboek voor Toegankelijkheid”.
Dit systeem, voor meerdere toiletten en personeelsruimte, bestaat uit de componenten zoals in onderstaand figuur zijn aangegeven. Een roep wordt gemaakt door het trekken aan een trekkoord welke
rondom, met behulp van katrollen en veer, in het toilet gespannen is op een hoogte van 400mm. In de
personeelsruimte is de zoemer af te stellen, terwijl de roep alleen ter plaatse kan worden afgesteld.
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Aansluitschema 1 toilet met extra roepdrukker
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De componenten waar deze installatie uit bestaat
Per toilet nodig:

Personeelsruimte:

Afb
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Afb
1.
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10.

omschrijving
kamerlamp 130.1101/sp (slave)
draagraam 130.2900
Lampjes 130.9500 en 130.9520
oproeptrekcontact 125.8600S
afstelcombinatie 125.8130S
trekkoord 125.8600TK
katrollenset 125.8600KA
oproepdrukker 125.8120S (optioneel)

omschrijving
kamerlamp 130.1101/sp (master)
afstelcombinatie 125.8600S
voedingsunit 015.2430
zoemer 125.0000

Bij opbouwmontage van de combinaties 2, 3, 5
en 7(per combinatie) extra nodig:
Opbouwrand 125.4200
Adapterplaat 125.4100

