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Інструкція по підготовці місця для  монтажу стоматологічної 

установки SIGER 200\100 
 

Вимоги до приміщення: 

 
- приміщення в якому виконується монтаж Обладнання має бути з повністю закінченим ремонтом, має 

бути прибраним і в ньому не мають бути залишки упаковок з будь-якого товару та Обладнання. 

- у приміщенні попередньо повинне бути проведене вологе прибирання. 

 -   у день проведення монтажу Обладнання , у приміщенні не повинні виконуватися інші роботи. 

 - приміщення стоматологічної клініки мають бути обладнанні працюючим санвузлом 

- у зимню пору року приміщення повинні бути обігрітими 

 

                                                           Вимоги до підводів коммунікацій 
 Під монтажем Обладнання мається на увазі зборка та наладка комплекту, що знаходиться у заводській 

упаковці. Замовник власними силами та за власний рахунок забезпечує правильну підготовку 

монтажного місця згідно вимогам до коммунікацій, що наведені нижче, та розмірам, згідно технічної 

документації виробника. 

 

1. ВОДА.  

 Тиск у магістралі  2,5 – 6,0 бар. 

 Якість питної води. 

 У разі необхідності встановлюється фільтр 50 мк. 

 Жорсткість води від  6 до 10 рH = 1,074 – 1,790 ммоль/л. 

 Забезпечити з’єднання : різьба 1/2" внутрішня  (вивід над рівнем підлоги не більш  30 мм). 

 Кран для  вимкнення води має бути розташований у легкодоступному місці кабінету.і не 

повинен бути розташований на  місці вивіду водяної труби з підлоги. 

2. ПОВІТРЯ.  

 Стисле повітря має бути сухим та чистим (без водяного конденсату, парів компрессорної оливи 

и твердих часток). 

 Тиск повітря, що подається -  6,0 – 8,0 бар. 

 Забезпечити з’єднання : різьба 1/2" внутрішня  (вивід над рівнем підлоги не більш  30 мм). 

 У випадку використання централізованої системи подачі стислого повітря кран для вимкнення 

повітря на установку має бути розташований у легкодоступному місці кабінету і не повинен 

бути встановленний на місце вивіду магістралі з підлоги/ 

 КАНАЛІЗАЦІЯ.  

 Пластикова труба d-  40 мм (вивід над  рівнем підлоги  не більш  20 мм). 

 Схилення -  не менш 1 см/м (1:100). 

3. ЭЛЕКТРОПРОВОДКА.  

 Электродріт  2,5 х 3 мідний, багатожильний , вивід з підлоги  0,5 м. 

 Окремий електро автомат  не менш 10 А. 

4. МУЛЬТіМЕДІА. ( необов’язковий ) 

 Для прокладання  коммуникацій-  труба диаметр- 50 мм (вивід над рівнем підлоги не більш  20 

мм). 

              5. .АСПІРАЦІЯ.  

            •Пластикова труба d- 40 мм (вивід над рівнем підлоги  не більш  20 мм). 

6.  КЕРУВАННЯ АСПІРАЦІЄЮ  . 

            • Дріт  1,0 х 2, м. мідний, багатожильний , вивід з підлоги  0,5 м 
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