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A készülék főbb jellemzői: 
 CE tanúsított készülék 

 Kompakt felépítés 

 Nagy teljesítmény 

 Relatíve alacsony zajszint 

 Egyszerű kezelhetőség 

 Könnyű mozgathatóság 
 

Műszaki adatok 

Hálózati feszültség: 3 x 400V 

Névleges áram: 3,1 A 

Hálózati frekvencia: 50 Hz 

Szükséges hálózati biztosíték: 3 x 6A lomha 

Motorteljesítmény: 1,1 kW 

Motor fordulatszám: 2950 / perc 

Szivattyú: többfokozatú örvényszivattyú 

Szivattyú teljesítménye: max. 130 l / perc 

Max. víznyomás a legkisebb fúvóka mellett: 

 450 kPa (4,5 kp /cm
2
) 

Védettségi fokozat: I P  44 

Védettségi osztály: II. 

A készülék befoglaló méretei: hosszúság: 800 mm 

 szélesség: 350 mm 

 magasság: 700 mm 

Tömeg: kb. 60 kg 
A műszaki paraméterek előzetes értesítés nélküli 

megváltoztatásának jogát fenntartjuk.

Az OM 217 típusú mobil tangentor víz alatti 

nagynyomású vízsugárkezelésre szolgál. A 

készülék felhasználásra kerülhet minden nagy 

gyógyászati fürdőkádnál, mozgásterápiás 

fürdőnél. 

A készülék egy háromfázisú elektromotorral 

hajtott szivattyúból és egy nyomásszabályzó 

egységből áll, melyek segítségével - folyamatos 

keringető eljárást alkalmazva - szívja és 

egyidejűleg visszajuttatja a fürdővizet a kád 

vizében  fekvő kezelendő emberi testre.  

A készülék fixen telepített (beépíthető) ill. 

mobil, görgőkön mozgatható kivitelben készül. 

A készülék műanyag burkolattal és 5m hosszú 

csatlakozó kábellel van ellátva. A 

kezelőszervek, a nyomásmérő óra, illetve a 

tömlőcsatlakozó csonkok célszerűen a 

burkolatház tetején kerültek elhelyezésre. 

A kör keresztmetszetű terelőfúvóka nyalábolt 

vízsugarat biztosít, melyhez levegő is 

keverhető. A nyomóvízsugár intenzitása és a 

bekevert levegő mértéke a fokozatmentes 

nyomásszabályozás révén tetszőlegesen 

állítható be, ezáltal a nyomóvízsugár 

számtalan változata állítható elő a készülékkel. 

A mobil készülék kezelőhelyek közötti 

mozgathatóságát megkönnyíti, hogy a 

burkolaton elhelyezett tartóelemekkel a szívó- 

ill. nyomótömlők, valamint a hálózati 

csatlakozó kábel rögzítése biztosított. 

A készülék kikészítetlen fém alkatrészei 

rozsdamentes, ill. könnyfém ötvözetből állnak, 

amelynek látható elemei fényesre polírozottak. 
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