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Ολοκληρωμένα kit σιντριβανιού FNS-400
Complete fountain kit FNS-400 

Χαρακτηριστικά:

• Στρογγυλού σχήματος βάση κατασκευασμένη από ατσάλι 
AISI-316.

• Ανοξείδωτη προστατευτική σήτα αντλίας, AISI-316.
• Τέσσερα φωτιστικά σιντριβανιού, ULF-6H12012.
• Ακροφύσιο σιντριβανιού: Ρυθμ. De lis jet 1⅟₄",  

D.210 mm, ADL-210.
• Ανοξείδωτη υποβρύχια αντλία 0,80 kW.
• Πίνακας ελέγχου.
• 5,0 m καλωδίου neoprene 5x1,5 mm2.
• Μέγιστο ύψος εκτίναξης νερού: 4,0 m.
• Ελάχιστη διάμετρος λεκάνης σιντριβανιού: 2,50 m.
• Μέγιστη διάμετρος λεκάνης σιντριβανιού: 4,0 m.

Προαιρετικά:

• Φωτιστικά 24V, 42V, 110V ή LED.
• Διαφορετικό μήκος καλωδίου.
• Ακροφύσια σιντριβανιού: Mushroom Jet, Morning Glory, 

Aerating Jet επιφάνειας, Turning Jet, Smooth bore, 
Mushroom Family.

Specifications:

• Round-shaped base made of steel, AISI-316.
• Pump protection screen made of steel, AISI-316.
• Four fountain lights, ULF-6H12012.
• Fountain nozzle: adjustable de lis jet 1⅟₄", D.210 mm, 

ADL-210.
• Stainless steel submersible pump of 0,80 kW.
• Control panel.
• 5,0 m of neoprene cable 5x1,5 mm2.
• Maximum spraying height: 4,0 m.
• Minimum diameter of fountain basin: 2,50 m.
• Maximum diameter of fountain basin: 4,0 m.

Options:

• Lights of 24V, 42V, 110V or LED.
• Different cable length.
• Fountain nozzles: Mushroom Jet, Morning Glory, 

Surface Aerating Jet,Turning Jet, Smooth Bore Jet, 
Mushroom Family.

Κωδικός
Code

Ακροφύσια σιντριβανιού
Fountain nοzzles

Φωτιστικά - Ποσότητα
Fountain Lights - Quantity

FNS-400/ADL Ρυθμιζόμενο de lis jet 1⅟₄", ADL-210
Adjustable de lis jet 1⅟₄", ADL-210

ULF-6H12012 - 4 τμχ.
ULF-6H12012 - 4 units

FNS-400/MS MF6 Mushroom family ULF-6H12012 - 4 τμχ.
ULF-6H12012 - 4 units

FNS-400/MS

Ολοκληρωμένα kit σιντριβανιών
Complete fountain kits

Ολοκληρωμένα συγκροτήματα σιντριβανιού ιδανικά για χώρους 
που απαιτούν μια έντονη και εντυπωσιακή διακόσμηση. Κάθε kit 
περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες μονάδες για τη διαμόρφωση 
ενός πλήρους σιντριβανιού, έτοιμο προς λειτουργία. Είναι στη-
μένο σε μια στρογγυλού σχήματος βάση εξοπλισμένη με τέσ-
σερα φωτιστικά και ένα ακροφύσιο σιντριβανιού. Η βάση είναι 
κατασκευασμένη από ανοξείδωτο ατσάλι, AISI-316 και καλύπτε-
ται από ανοξείδωτη (AISI-316) προστατευτική σήτα. Το ακροφύ-
σιο σιντριβανιού ADL-210 προσφέρει εντυπωσιακό εφέ ύψους  
4 m. Τέσσερα φωτιστικά 120W το καθένα, παρέχουν φωτισμό στο υδά-
τινο εφέ. Το kit ενεργοποιείται από μια ανοξείδωτη υποβρύχια αντλία 
0,80 kW. Επίσης περιλαμβάνονται πίνακας ελέγχου και καλώδιο.

Complete fountain kits ideal for areas in need of an intense, im-
pressive decoration. Each kit includes all the necessary fountain 
units to form a complete fountain ready for operation. The kit 
is structured on a roundshaped base equipped with four light 
units and one jet. The base is made of stainless steel, AISI-316 
and is covered by a stainless steel, AISI-316 protection screen. 
ADL-210 fountain nozzle offers an impressive water effect of 4 
m height. Four lights of 120W each are illuminating the fountain 
water effect. The kit is powered by a stainless steel submersible 
pump of 0,80 kW. Control panel and cable are also provided.


