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WYPOSAśENIE LABORATORIÓW ORAZ APTEK 
 

PRZYGOTOWANIE POMIESZCZEŃ DO MONTAśU 
 

1. STOŁY PRZYŚCIENNE 
Instalacja zimnej i ciepłej wody powinna być zakończona pod stołem zaworem 

wodnym, max. 100 mm od posadzki i 100 mm od ściany. Zawory powinny być 

zakończone nyplem z gwintem zewnętrznym rurowym G 1/2” lub G 3/8” 

Instalacja ściekowa powinna być zakończona max. 100 mm od posadzki i 100 mm 

od ściany. Zalecana instalacja z kształtek PCV o średnicy zewnętrznej ø50 mm i 

grubości ścianki 1,8 mm. 

Instalacja elektryczna 230V, 50Hz, przekrój przewodów minimum 3x2,5 mm2 Cu, 

powinna być wyprowadzona ze ściany poniŜej blatu w połowie długości stołu (jeden 

przewód na maksymalnie 4 gniazda elektryczne). Długość przewodu luźnego około 

1,5 m. 

Instalacja gazu powinna być zakończona zaworem gazowym na wysokości max. 

500 mm od posadzki usytuowanym w widocznym miejscu poza obrysem stołu. 

Zawór powinien być zakończony nyplem z gwintem zewnętrznym rurowym G 1/2”. 

UWAGA: Podłączenia instalacji gazowej stołu do instalacji gazowej dokonuje 

uŜytkownik. 

 

2. STOŁY WYSPOWE 
Instalacja zimnej i ciepłej wody powinna być zakończona pod stołem zaworem 

wodnym, w połowie szerokości stołu wyspowego, 100 mm od posadzki. Zawory 

powinny być zakończone nyplem z gwintem zewnętrznym rurowym G 1/2” lub G 

3/8” 

Instalacja ściekowa powinna być zakończona max. 100 mm od posadzki i 

znajdować się w środku stołu. Zalecana instalacja z kształtek PCV o średnicy 

zewnętrznej ø50 mm i grubości ścianki 1,8 mm. 

Instalacja elektryczna 230V, 50Hz, przekrój przewodów minimum 3x2,5 mm2 Cu, 

powinna być wyprowadzona z podłogi poniŜej blatu w środkowej części stołu (jeden 

przewód na maksymalnie 4 gniazda elektryczne). Długość przewodu luźnego około 

1,5 m. 

Instalacja gazu powinna być zakończona zaworem gazowym na wysokości max. 

500 mm od posadzki, usytuowanym w widocznym miejscu poza obrysem stołu. 

Zawór powinien być zakończony nyplem z gwintem zewnętrznym rurowym G 1/2”. 

UWAGA: Podłączenia instalacji gazowej stołu do instalacji gazowej dokonuje 

uŜytkownik. 
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WYPOSAśENIE LABORATORIÓW ORAZ APTEK 
 

3. DYGESTORIUM 
Instalacja wody zimnej powinna być zakończona zaworem wodnym usytuowanym 

w obrębie wyciągu, max. 700 mm od posadzki i 100 mm od ściany. Zawory powinny 

być zakończone nyplem z gwintem zewnętrznym rurowym G 1/2” lub G 3/8” 

Instalacja ściekowa powinna być zakończona max. 100 mm od posadzki i 100 mm 

od ściany. Zalecana instalacja z kształtek PCV o średnicy zewnętrznej ø50 mm i 

grubości ścianki 1,8 mm. 

Instalacja elektryczna 230V, 50Hz, przekrój przewodów minimum 3x2,5 mm2 Cu, 

powinna być wyprowadzona ze ściany poniŜej blatu w świetle dygestorium (jeden 

przewód na maksymalnie 4 gniazda elektryczne). Długość przewodu luźnego około 

1,5 m. 

Dla dygestorium z osprzętem w wykonaniu „Ex” naleŜy wyprowadzić przewód 

okrągły o przekroju przewodów minimum 3x2,5 mm2 Cu o długości około 1,5 m. Do 

konstrukcji nośnej dygestorium i kanału wentylacyjnego podłączyć dodatkowy 

przewód uziemiający o przekroju minimum 2,5 mm2 Cu. 

Instalacja gazu powinna być zakończona zaworem gazowym na wysokości max. 

700 mm od posadzki, usytuowanym w widocznym miejscu poza obrysem wyciągu. 

Zawór powinien być zakończony nyplem z gwintem zewnętrznym rurowym G 1/2”. 

UWAGA: Podłączenia instalacji gazowej dygestorium do instalacji gazowej 

dokonuje uŜytkownik. 

Instalacja wyciągu dygestorium zakończona jest króćcem o średnicy ø150 mm. 

Wylot powinien znajdować się nad dygestorium lub na ścianie za wyciągiem 

(powyŜej ściany tylnej dygestorium). 

UWAGA: Podłączenia kanału wentylacyjnego dygestorium do instalacji wyciągowej 

dokonuje uŜytkownik. 
 


