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L6-20نیما  

متطلبات  المیاه 
خط میاه بارد مخصص مقاس 3/8 بوصة بصمام إغالق ووصلة تركیب بالضغط. •
.یجب أال یزید ُعْسر الماء عن 3 حبیبة لكل جالون أو 50 جزء في الملیون •

وفي حالة زیادة ُعْسر الماء عن 3 حبیبة لكل جالون، یلزم تركیب نظام
إزالة ُعْسر الماء.

الحد األدنى لمعدل تدفق میاه المصدر 35 جالون في الساعة، والحد األقصى •
لضغط خط المیاه 70 رطل لكل بوصة مربعة/ 5 بار.

متطلبات الطاقة 
فرق الجھد الكھربائي: 220 (نطاق فرق الجھد 208 - 240) •
واط: 6700 •
استھالك األمبیر: 17 •
L6-20المقبس: •

متوسط استھالك المیاه لھذه اآللة یبلغ 4 جالون في الیوم
مما یعني 128 مشروب بحجم 4 أوقیة لكل مشروب.

(NSF)/معيار4 مصادق عليها من املؤسسة الوطنية للصحة العامة
الخاص باملعهد القومي األمرييك للمعايري

معدات إزالة ُعْسر الماء 
سعة نظام ُعْسر المیاه: فردي - 4400 حبیبة لكل جالون

سعة نظام ُعْسر المیاه: مزدوج - 8800 حبیبة لكل جالون
سعة نظام ُعْسر المیاه: ثالثي - 13200 حبیبة لكل جالون

سعة نظام ُعْسر المیاه: أوتوماتیكي - قابل للبرمجة
سعة نظام ُعْسر المیاه: یدوي - 4400 حبیبة لكل جالون
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 حساب إزالة ُعْسر الماء/ الصیانة  

  سعة حبیبات الخرطوشة       

 ÷  =  ÷  =   

÷=÷= سعة الخرطوشةُعْسر الماء (حبیبة لكل جالون)
 بالجالون

 كمیة المیاه المستخدمة
 یومیًا بالجالون

 فترة صالحیة استخدام
 الخرطوشة باألیام

 متطلبات مساحة الطاولة

 متطلبات الصرف

العمق: 28 بوصة  االرتفاع: 20 بوصة 

 العرض: 33 بوصة  الوزن: 235 رطل

فتحة تصریف بالجاذبیة مفتوحة بقطر داخلي ال یقل على 1.25 بوصة
على مسافة 4 أقدام من اآللة

موقع فتحة التصریف
في سطح الطاولة 

 

(أمام)

أقر أنا العمیل بأني أفھم ضرورة توفیر ھذه المتطلبات عند وصول فني التركیب، وفي حالة عدم تجھیز الموقع، سیتم فرض رسوم إضافیة للخدمة والسفر كما قد یتسبب
 ذلك في المزید من التأخیر في التركیب

التوقیع: _______________________________________  اسم العمیل: ____________________________________________________ 
 اسم الشركة: ___________________________________________________________________________________________________
الھاتف: __________________________  الھاتف: _____________________________ الفاكس: __________________________  

إصدار 3.0  


