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 نظام الغسل الخاص
ABP-1WCA بالتركيب السطحي

AST صمام قياس الهواء 
TouchTime™ (TT) 

(SV & SVL) صمام فردي

تحذير!
تأكد من غسل جميع خطوط إمداد المياه ثم قم بإيقاف تشغيلها بالكامل قبل البدء في التركيب. يمكن أن تؤدي المخلفات في خطوط اإلمداد إلى تعطل الصمامات.

هام!
اقرأ دليل التركيب هذا بالكامل للتأكد من التركيب الصحيح. عند االنتهاء من التركيب، امأل هذا الدليل مع المالك أو قسم الصيانة. يتحمل عامل التركيب المسؤولية 

عن التوافق وااللتزام بمجموعة القوانين المحلية وأنظمتها.

قم بفصل األجزاء عن العبوة وتأكد من فحص كافة األجزاء قبل التخلص من مواد التغليف. في حالة فقد أي من األجزاء، ال تبدأ التركيب حتى تحصل على األجزاء 
المفقودة.

.www.bradleycorp.com يمكن العثور على ضمانات المنتج ضمن قسم "المنتجات" على موقعنا على الويب
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معلومات ما قبل التركيب
تحذير!  قد ال يحمي نظام الغسل هذا المستخدم من اإلصابة بحروق في حالة حدوث عطل بأجهزة التحكم في درجة الحرارة األخرى في نظام السباكة.

المواد
تم تصميم لوحة الغسل من اإلستانل ستيل 

مداخل اإلمداد
مداخل اإلمداد عبارة عن خرطوم مرن بحجم 3/8 بوصة قطر خارجي للمكون )بدون سدادات اإلمداد( أو 5/8 بوصة قطر خارجي للمكون )مع سدادات إمداد 

اختيارية( ويمكن الوصول إليها عن طريق إزالة اللوحة من الجدار 

اإلمدادات المطلوبة

 مواسير إمداد الماء لتوصيل الخراطيم المرنة بحجم 3/8 بوصة قطر خارجي للمكون )بدون سدادات اإلمداد( أو 5/8 بوصة قطر خارجي للمكون	 
)مع سدادات إمداد اختيارية(

قواعد ارتكاز جدارية بحجم 20-5 0 بوصة لتركيب لوحة الغسل بالجدار	 
مصدر طاقة من 110 إلى 210 فولت تيار متردد لمحول من الفئة II بجهد 24 فولت تيار متردد )لطرازات  ™TouchTime فقط(	 
محول من الفئة II بجهد 24 فولت تيار متردد، متوفر من Bradley )لطرازات  ™TouchTime فقط(	 

خيارات الصمامات

   راجع دليل الخدمات للحصول على معلومات حول األجزاء/استكشاف األعطال وإصالحها 

PRPK محول 
269-645 4RT

PPK ABL محول 
 الواليات المتحدة )النوع أ(

S83-134 1RT

PPK ABL محول 
 االتحاد األوروبي )النوع و(

918-304 1RT

PPK ABL محول 
 المملكة المتحدة )النوع ز(

918-303 1RT

TouchTime (TT) (AST) صمام قياس الهواء (SV) صمام فردي مقبض ذراع لصمام فردي 
(SVL)
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المقاسات (كما هو موضح من األمام) 1

قم بتثبيت فتحة الجدار ومواسير اإلمداد كما أ
يلزم للتركيب 

قم بغسل خطوط اإلمداد قبل إجراء التوصيالت 

االرتفاعالنوع
29 بوصة )740 مم(نظام غسل مزود بمقعد

37 بوصة )940 مم(نظام غسل غير مزود بمقعد
59 بوصة )1499 مم(نظام غسل مزود بحوض

ارتفاع نظام الغسل المستحسن (من األرضية المشطبة وحتى 
الحنفّية/الرأس)

 مداخل اإلمداد عبارة عن خرطوم مرن بحجم 3/8 بوصة قطر 
خارجي للمكون )بدون سدادات اإلمداد( أو 5/8 بوصة قطر خارجي 
للمكون )مع سدادات إمداد اختيارية( ويمكن الوصول إليها عن طريق 

إزالة لوحة الغسل من الجدار 

يمكنك الرجوع إلى صور وأبعاد المنتج للحصول على موقع تثبيت خط 
اإلمداد المختلط المقترح 

مطلوب فتحة بمقاس 8 بوصة X  8 بوصة )X 203  203 مم( 

1/4-6 بوصة
)159 مم(

1/4-6 بوصة
)159 مم(

5 بوصة
)127 مم(

5 بوصة
)127 مم(

1/2-5 بوصة
)137 مم(

3/4-10 بوصة
)273 مم(

3/4-10 بوصة
)273 مم(

3/8-5 بوصة
)137 مم(

1/4-2 بوصة
)55 مم(

 حنفّية/رأس
)SPSS مخرج ماء من النوع(

 حنفّية/رأس
)SPSS مخرج ماء من النوع(

 حنفّية/رأس
)SX مخرج ماء من النوع(

 حنفّية/رأس
)SX مخرج ماء من النوع(

 إمداد
)موقع مستحسن(

2 بوصة )51 مم(

1/2-6 بوصة
)166 مم(

1/2-6 بوصة
)166 مم(

 2-1/2
بوصة

)64 مم(
5/8-3 بوصة

)92 مم(

7/8-1 بوصة
)48 مم(

1/4-7 بوصة
)184 مم(

1/4-7 بوصة
)184 مم(

ASTو TT صمامي

SVLو SV صمامي

2 بوصة
)48 مم(

1/4-6 بوصة
)157 مم(

1/4-6 بوصة
)157 مم(

 3-1/2
بوصة

)89 مم(

 إمداد
)موقع مستحسن(
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إرشادات التنظيف والصيانة لمادة اإلستانل ستيل
وصف المادة: تعتبر مادة اإلستانل ستيل شديدة التحمل، وتتميز بأن صيانتها بسيطة وغير مكلفة  مع ذلك، فإن العناية الصحيحة، خاصة في الظروف المسببة للتآكل، 

تعتبر ضرورية  احرص دائًما على البدء بالحل األبسط ثم المتابعة نحو الحلول األكثر تعقيًدا 
التنظيف الروتيني: استخدم محلول من الماء الدافئ والصابون أو مادة منظفة أو أمونيا بصفة يومية أو حسب الحاجة  ضع محلول التنظيف حسب تعليمات جهة 

التصنيع واحرص دائًما على استخدام قطعة قماش ناعمة أو إسفنجة لتفادي تلف التشطيب الخارجي 
ع اإلستانل ستيل مثل  ®Ball أو أداة كاشطة ناعمة  احرص دائًما على اتباع تعليمات جهة  الُبقع المستعصية: إلزالة البقع من على اإلستانل ستيل استخدم منظف وملمِّ

التصنيع وضع المادة في نفس اتجاه خطوط التلميع 

يف من اإلستانل ستيل أو فرش  يف أو فُرشاة إعتيادية مصنوعين من االستيل على اإلستانل ستيل. احرص دائًما على استخدام سِّ تنبيه!   تجنب مطلًقا استخدام سِّ
اإلستانل ستيل.

الحاالت الخاصة للمادة
بصمات األصابع والبقع المتلطخة: إلزالة بصمات األصابع أو البقع المتلطخة استخدم منظف وملمع إستانل ستيل عالي الجودة وفًقا لتعليمات جهة التصنيع  ومعظم 

هذه المنتجات تترك طبقة واقية تساعد على منع بصمات األصابع والُبقع المتلطخة في المستقبل 
الشحم والزيت: إلزالة الشحم والزيت استخدم منظف تجاري بجودة عالية أو منظف كاوي  ويجب وضعه وفًقا لتعليمات جهة التصنيع وفي اتجاه خطوط التلميع 

التدابير الوقائية: تجنب المالمسة لفترة طويلة مع مواد الكلوريد )مثل المواد المبيضة واألمالح(، ومواد البروم )المواد المعقمة(، مواد الثيوسيانات )المبيدات الحشرية 
ومواد التصوير الفوتوغرافي الكيميائية وبعض األطعمة( ومواد اليوديد على معدات اإلستانل ستيل، خاصة في األجواء الحمضية 

تنبيه!  ال تدع المحاليل الملحية تتبخر وتجف على اإلستانل ستيل.
إن ظهور ُبقع صدأ على اإلستانل ستيل قد يوهم بأن اإلستانل ستيل يصدأ  ابحث عن المصدر الفعلي للصدأ في بعض جزئيات الحديد أو اإلستيل والتي قد تكون 

متالمسة، لكنها في الواقع ليست جزًءا من هيكل اإلستانل ستيل  

قد تهاجم المنظفات الحمضية أو الكاوية اإلستانل ستيل مسببة ظهور طبقة حمراء رقيقة  ويجب تجنب استخدام هذه المنظفات  مالحظة:  

أسماء العالمات التجارية: إن استخدام أسماء العالمات التجارية هو لغرض بيان نوع المنظف فقط  وهذا ال يشكل تصديًقا، كما أن إغفال ذكر اسم أي عالمة تجارية 
خاصة بمنظف آخر ال يعني وجود قصوٍر بها  تكون الكثير من أسماء المنتجات موزعة حسب اإلقليم، ويمكن العثور عليها في المتاجر المحلية والمتاجر المتنوعة 

ومتاجر األجهزة أو عن طريق خدمة التنظيف  ويجب التأكيد على أنه يجب استخدام كافة المنتجات وفًقا للتعليمات المطبوعة على عبوتها بصرامة 

تركيب لوحة الغسل 2
ضع مستوى وتساطح لوحة الغسل على الجدار، ثم قم بتمييز أ

مواقع فتحة المسمار 

قم بتثبيت قواعد ارتكاز جدارية رقم 4 )يتم توفيرها من ِقبل ب
عامل التركيب( بحجم 1/4 بوصة ومسامير سداسية المأخذ رقم 

20 في مواقع فتحة المسامير 

قم بتوصيل السدادة/الخرطوم بحجم 3/8 بوصة قطر خارجي ج
للمكون )بدون سدادات اإلمداد( أو 5/8 بوصة قطر خارجي 

للمكون بمواسير اإلمداد 

قم بغسل خطوط اإلمداد قبل إجراء التوصيالت 

يتم إحضار اإلمدادات من خالل الجدار في 
الجزء الخلفي من الوحدة 

في حالة توصيل لوحة غسل 1F بطراز TouchTime، د
يمكنك الرجوع إلى ورقة التركيب 925-215 للتوصيالت 

الكهربائية 

هـ
قم بإدارة السدادات باتجاه الوضع المفتوح وقم بتشغيل 
إمداد الماء، ثم افحص النظام للتأكد من عدم وجود أي 

تسريبات 

قم بتركيب اللوحة بالحائط باستخدام مسامير سداسية المأخذ و
رقم 20 المتوفرة بحجم 1/4 بوصة x  3/4 بوصة 




