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góð hönnun og frábær virkni 
Með hinni nýju gerð Deco brunaslönguhjóla, hefur Saval sannað að 
bæði gæði og hönnun geta fara saman.  Hinar tvær sérstöku gerðir 
Saval Deco brunaslönguhjóla sóma sér vel í hvaða byggingu sem er.  
Deco-D hjólið með hringlaga skífu býður upp á hámarks 
viðurkenningu og vörn slöngunnar.  Deco-S hjólið er á hinn bóginn  
nútímalegra í lögun, grind í stað hjóls, sem fellur vel að hvaða 
innréttingu sem er  Hægt er að nota báðar gerðirnar með Saval 
skápum fyrir brunaslönguhjól.  
 
Þessi nýju Saval Deco slönguhjól eru útbúin með nýrri vatnstengingu 
og góðum snúningslegum. Hjólin eru gerð úr hágæða efni sem ásamt 
góðri hönnun auðveldar og flýtir fyrir uppsentingu og með reglulegu 
viðhaldi er tryggt að líftími hjólanna er langur.  
 
 
 Deco-D er með hringlaga rauðri skífu 
 Deco-S er í opinni grind 
 hönnun Deco hjólanna auðveldar og flýtir uppsetningu. 
 röralögn er í sér pakkningu. 
 snúanleg vatnstenging úr hágæða gerviefni 
 3 aðskildar snúningslegur auðvelda snúning. 
 enginn þungi á vatnsinntakinu, svo litlar líkur eru á vatnsleka 
 hægt að afhenda í mismunandi gerðum 
 Uppfyllir EN671-1 og EN694 staðla. 
 KIWA og CE viðurkennt 

röralögn: lögð snemma í ferlinu 
Deco röralagnirnar eru í sér pakkingu til að veita þeim er setur hjólin 
upp, tækifæri til að tengja röralögn við vatnsinntak snemma í 
byggingaferlinu. Hjólinu er bætt við þegar byggingarferlinu er nær 
lokið , þannig má komast hjá hugsanlegum skemmdum eða rispum á 
hjólinu. 
 
Hægt er að útvega röralögn með þrýstitengi (22 eða 28 mm) eða með 
innanáliggjandi gengjum (G3/4” eða G1”). Sá sem setur hjólið upp 
getur valið um staðsetningu röralagnar hvort tengjast eigi 
vatnsinntaki ofan frá eða frá gólfi. 
 
Á veggfestingunni eru þrjár aðskildar snúningslegur. 
Snúningsviðnám hjóls er stillt með einni af þessum legum.  Ef þörf 
krefur er hægt að skipta um legu án þess að það krefjist sérstakra 
verkfæra. 
 
Kostur þessarar samsetningar er sá að þyngd hjólsins hvílir ekki á 
vatnstengingunni, heldur á þremur snúningslegum, sem minnkar slit 
verulega. 
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Sérfræðingar í eldvörnum: Góð 
öryggistilfinning 

Deco-D slöngluhjól 
Saval Deco-D slönguhjólið samanstendur af miðju úr gerviefni ásamt 
tveimur stálsdiskum. Diskarnir eru þaktar harðgerðri PUR púðurhúð 
í litnum RAL3000. Á hjólinu er hágæða sveigjanleg slanga (3/4" eða 
1" innanmál) samkvæmt EN694 og höggþolinn stillanlegur stútur 
(opnun-lokun/úði/bein buna). Opnun stútsins er sambærileg þvermáli 
7 eða 10 mm. 
 
Hjólið kemur fullbúið ásamt leiðbeiningum. 
 

Deco-S slönguhjól 
Deco-S slönguhjólið er gert úr stálgrind í stað hefðbundinna diska. 
Þessi stálgrind samanstendur af formuðum galvaníseruðum 
stálstöngum. Deco-S gerðin er afhent í stæsrð ¾” með 20, 25 eða 
30metra slöngulengd. 
 

Leiðbeiningar um uppsetningu 
1. tengið röralögn við vatnsinntak og festið veggfestingu. 
2. komið hjólinu fyrir og festið. 
3. Prófið slönguhjólið og setjið lokið með leiðbeiningum á sinn 

stað. 
 
Hverju slönguhjóli og röralögn fylgja ýtarlegar leiðbeiningar um 
uppsetningu. 
 
Hægt er að setja festinguna fyrir stútinn upp á móti útdráttarstýringu. 
Að öðrum kosti má setja hann á bak við handfang inntakskrana, 
þannig að ekki er hægt að taka stútinn án  þess að opna fyrir kranann.  

600 mm d* 600 mm 

h* 
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* sjá töflu á bls.3 
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vöruupplýsingar 

Sérfræðingar í eldvörnum: Góð 
öryggistilfinning 

 
slönguhjól 
gerð slöngustærð slönguhjól fjarlægð

frá vegg 
d* mm

þvermál 
úðastúts 

mm

vöru- 
númer 

Deco-S31 20 m x 3/4" diskur 130 7 8922.400 
Deco-S32 25 m x 3/4" diskur 150 7 8922.401 
Deco-S32 30 m x 3/4" diskur 150 7 8922.402 
Deco-S33 20 m x 1" diskur 235 10 8922.420 
Deco-S33 25 m x 1" diskur 235 10 8922.421 
Deco-S33 30 m x 1" diskur 235 10 8922.422 
Deco-D31 20 m x 3/4" stálgrind 130 7 8922.450 
Deco-D32 25 m x 3/4" stálgrind 150 7 8922.451 
Deco-D32 30 m x 3/4" stálgrind 150 7 8922.452 
 
röralagnir 
tegund  
röralagna 

stærð inntaks 
tengingar 

lengd röralagna h*  vöru- 
númer 

Deco-3/4" G3/4" female 445  8921.690 
Deco-1" 
 
  

G1" female 
(gengjur innan) 

460  8921.691 
 

Deco-22 22 mm þrýstitengi 453  8921.694 
Deco-28 28 mm þrýstitengi 466  8921.695 
 
*frá inntaks hlið aðalkrana til miðju öxuls. 
 
almennar upplýsingar 
vinnuþrýstingur hjóls og röralagna bar 12 
prófunarþrýstingur hjóls og röralagna bar 18 
þvermál hjóls mm 600 
festingar sem þarf í veggfestingu mm 2 x 10 
fjarlægð milli hola fyrir veggfestingu mm 160 
efni í veggfestingum heitgalvaniserað stál  
Deco-D efni í diskum stálplata með púðurhúð 

RAL3000 
Deco-S efni í grind heitglavaniseraðir stálteinar 
efni í slöngum PVC styrkt 
efni í röralögnum krómhúðaður kopar 
aðal loki nikkelhúðaður kopar 
 
Öll Saval slönguhjól eru viðurkennd skv. EN671-1 staðli. 
Öll Saval slönguhjól eru með CE viðurkenningu og KIWA skv. 
BRL-K 643/02 
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Saval er löggilt af ISO9001 og AQAP110. 
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