Piezzo spukiwacz pisuarowy
SLP 02P, SLP 02PA
Waciwoci:
-

wandaloodporny
SLP 02PA - nierdzewna pytka, grubo 3 mm
reaguje na minimalny nacisk piezzo czujnika natychmiastowym
spukaniem
czas spukiwania regulowany w zakresie od 0,5 do 15,5 s,
standardowo nastawiony na 4 sek.
nastawienia czasu spukiwania, dodatkowe spukiwanie,
wyczenie elektroniki za pomoca pilota SLD 04
funkcja samoczynnego spukiwania w 24 godz. od ostatniego
zadziaania

SLP 02P

SLP 02PA

Dane techniczne:

Schemat montaowy:

Rozmiar czoowej pytki
nierdzewnej
Rozmiar wnki instalacyjnej
Zasilanie
Pobór prdu
Zalecane cinienie wody
Przepyw
Dopyw
Odpyw
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1 - dopyw wody
2 - nierdzewna pytka czoowa z elektronik
3 - skrzynka montaowa z rubunkiem i
zaworem
4 - piezzo wcznik
5 - poczenie z pisuarem
6 - przewód zasilajcy
9
7 - pisuar
8 - syfon
9 - odpyw
10 - zawór kulowy

cca 200

150

4

170 x 170 x 10 mm
cca 140 x 140 x 75 mm
24V DC
5W
0,1 - 0,6 MPa
12 l/min. (inf. tech.)
gwint G 3/4“
gwint G 3/4“
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SLP 02P

– nr. wyr. 21021 nierdzewna pytka z elektronik i piezo wcznikiem, plastikowa skrzynka montaowa z
elektrozaworem, zawór kulowy z mosinym rubunkiem

SLP 02PA – nr. wyr. 21022 nierdzewna pytka (3 mm) z elektronik i piezo wcznikiem, plastikowa skrzynka montaowa
z elektrozaworem, zawór kulowy z mosinym rubunkiem, 4x torx ruby

Wyposaenie dodatkowe:
SLZ 01Y
SLZ 01Z
SLZ 04Y
SLZ 04Z

SLD 04
SLA 02
SLA 04
SLR 02

zasilacz 24V DC do max. 5 szt urzdze (str. 106)
zasilacz 24V DC do max. 9 szt urzdze (str. 106)
zasilacz 24V DC na DIN listwy, do max. 5 szt urzdze (str. 106)
zasilacz 24V DC na DIN listwy, do max. 9 szt urzdze ( str. 106)
pilot regulacyjny do czujników radarowy i piezzo (str. 103)
armatura spukujca do poczenia automatu z pisuarem z podtynkowym doprowadzeniem
wody (str. 103)
– nr. wyr. 06040 plastikowa armatura spukujca do poczenia automatu z pisuarem z podtynkowym
doprowadzeniem wody (poczenie uszczelk) (str. 103)
– nr. wyr. 08020 rama montaowa przeznaczona jest do cian gipsowo-kartonowych (str. 104)

–
–
–
–

nr. wyr. 05012
nr. wyr. 05011
nr. wyr. 05041
nr. wyr. 05042
– nr. wyr. 07040
– nr. wyr. 06020
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Pisuarowe automaty spukujce

Specyfikacja dostawy:

