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BÜSCH
35 lat obudów teleskopowych   

Pieczęć/Wizytówka

ID-FIX ZNACZNIK DYSKOWY
DLA OBUDÓW SZTYWNYCH I TELESKOPOWYCH



BÜSCH ARMATUREN NÜRNBERG
Akcesoria dla obudów teleskopowych

ID-Fix znaczniki dyskowe
OPIS, LOKALIZACJA, KONTROLA STANU

BEZPIECZEŃSTWO PRACY
Z UWAGI NA CZYTELNE OPISANIE ARMATURY
Poprzez wyraźne i czytelne przypisanie numeru 
posesji, ID-Fix znacznik dyskowy lokalizuje
odpowiednie przyłącze, zasuwę, przepustnicę, 
hydrant lub inną armaturę. ID-Fix ułatwia pracę 
zarówno służbom eksploatacyjnym 
jak i użytkownikom zewnętrznym (np. straż pożarna).

INFORMACJA O STANIE ARMATURY
ARMATURA: OK/NIE OK
Na znaczniku dyskowym ID-Fix można umieścić, 
w strefie określenia stanu armatury, informację 
czy jest sprawna czy nie. Wystarcz wpiąć odpowiedni 
znacznik wskazujący stan pracy. 

FUNKCJA KONTROLI STEROWANIA
ZA POŚREDNICTWEM CAŁEJ GAMY KOLORÓW DYSKU
Okresowe inspekcje i prace konserwacyjne mogą być 
kontrolowane przy pomocy corocznej zmiany koloru 
dysku. Zdemontuj stary dysk - załóż nowy dysk - zwróć 
stary dysk do inspektora. Wyraźnie udokumentowane 
prace serwisowe.

INDYWIDUALNE PRZYSTOSOWANIE
NP. INFORMACJA O CHARAKTERZE KLIENTA
Oprócz standardowych funkcji, tarcza dysku ID-Fix 
oferuje indywidualnie dostosowane pola. Za pośred-
nictwem odpowiednich naklejek, można oznaczyć in-
formację dotyczącą np. konkretnego odbiorcy itp.

PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA 

i

Łatwe przyporządkowanie przyłącza 
do posesji

Dodatkowe informacje, naklejka „Hydrant“

ZAKRES DOSTAWY                     
(STANDARD) 

• Wytrzymała walizka transportowa
• 90 dysków w rocznym kolorze
• Znaczniki literowe / cyfrowe (A-F/0-9)
• Opaski kablowe do łatwego montażu
• Pęseta

ZAKRES DOSTAWY                                  
(INDYWIDUALNIE) 

• Wytrzymała walizka transportowa
• Liczba dostępnych płyt i kolorów dysków
• Znaczniki literowe/cyfrowe
• Naklejki z nadrukiem według żądania klienta
• Opaski kablowe do łatwego montażu
• Pęseta
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Przypisanie przyłącza 
do numeru posesji

Znaczniki dyskowe ID-Fix 
można wykorzystywać 
dla zasuw jak i dla przyłączy 
domowych. Instalacja 
za pomocą wycięcia połączenia 
wstęgi mocującej wewnętrzny 
element

Indywidualne przystosowanie. 
Miejsce na naklejki 
lub oznaczenia literowe

Stan operacyjny.    
Zawór w czasie kontroli 
bez znacznika: OK
ze znacznikiem: nie OK

Kolor dysku ID-Fix wskazuje roczny 
status prac serwisowych na zaworze

Wnęki na opaski kablowe 
dzięki czemu instalacja 
staje się łatwiejsza.

Dodatkowy panel 
do określania stref/obszarów


