
 

SLP 17  –  nr. wyr. 01170 ceramiczny pisuar DOMINO, czujnik w chromowanej g�owicy razem z natryskiem, zawór   
SLP 17B  –  nr. wyr. 11176  k�towy, zawór elektromagnetyczny, elektronika, przewody gi�tkie, bez syfonu,  
   alkaliczna bateria SLA 29 (SLP 17B), uchwyty monta�owe 

 

SLZ 01Y – nr. wyr. 05012 zasilacz 24V DC do max. 5 szt urz�dze� (str. 106) 
SLZ 01Z – nr. wyr. 05011 zasilacz 24V DC do max. 9 szt urz�dze� (str. 106) 
SLZ 04Y – nr. wyr. 05041 zasilacz 24V DC na DIN listwy, do max. 5 szt urz�dze� (str. 106) 
SLZ 04Z – nr. wyr. 05042 zasilacz 24V DC na DIN listwy, do max. 9 szt urz�dze� ( str. 106) 
SLZ 06   –  nr. wyr. 05060  zasilacz 24V DC do  max. 1 szt. sp�ukiwacza (str. 106) 
SLD 03 – nr. wyr. 07030 pilot regulacyjny (str. 103) 
SLR 02D – nr. wyr. 08024 stela� monta�owy do gips-kartonu do pisuaru Domino (str. 104) 
SLA 29  – nr. wyr. 06290 alkaliczna bateria 9V/550 mAh, typ 6F22 (PP3), �ywotno�� oko�o 1 roku przy 100   
   w��czeniach dziennie (do SLP 17B) (str. 103)  
SLA 11  – nr. wyr. 06110 plastikowe sitko do pisuaru (str. 103) 
SLA 18  – nr. wyr. 06180 plastikowe sitko do pisuaru z kostk� (str. 103) 

Wyposa�enie dodatkowe: 

Specyfikacja dostawy: 

Schemat monta�owy: 

 

- reaguje na obecno�� osoby przebywaj�cej przed pisuarem w 
odleg�o�ci  max. 0,7 m od czujnika przez okres d�u�szy ni� 7,5 
sek. 

-  do sp�ukiwania dochodzi po odej�ciu osoby 
- brak reakcji na osoby przechodz�ce 
-  regulowany czas sp�ukiwania od 0,5 do 15,5 sek. 
-  regulacji dokonujemy pilotem regulacyjnym SLD 03  
- funkcja samoczynnego sp�ukiwania w 24 godz. od ostatniego 

u�ycia 
- kontrola stanu baterii (SLP 17B) 

 

Zasilanie 
- SLP 17 24V DC  
- SLP 17B 9V  
Pobór pr�du 
- przy napi�ciu 24V DC 5 W  
- przy napi�ciu 9V 1,4 W  
Zasi�g 0,3 - 0,7 m 
Zalecane ci�nienie wody 0,1 - 0,6 MPa  
Przep�yw 12 l/min. (inf. tech.) 
Dop�yw gwint G 1/2“ 
Odp�yw  armatura wyp�ywowa  
  w pisuarze 

W�a�ciwo�ci: 

Dane techniczne: 

1 - odp�yw (Ø 40 mm) 
2 - dop�yw wody - wew. G 1/2" 
3 - przewód zasilaj�cy 24V DC, CYKY 2A x 1,5 
4 - 2x otwór fi. 10 mm pod os�onki 
5 - pojemnik bateriowy (SLP 17B) 

wielko�� [mm] szer.   wys.    g��b.         
pisuaru 
DOMINO 430     665 315 

SLP 17 

SLA 11 SLA 18 
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Pisuar ceramiczny z automatycznym sp�ukiwaczem 
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