
 

SLPN 02E – nr. wyr. 91021 pisuar d�ugo�ci 600 mm z jedn� dysz� sp�ukuj�c�, zawór elektromagnetyczny (1 szt),  
   zawór k�towy, �ruby monta�owe, pokrywa na syfon, syfon 
SLPN 03E – nr. wyr. 91031 pisuar d�ugo�ci 1200 mm z dwoma dyszami sp�ukuj�cymi, zawór elektromagnetyczny (2 szt),  
   zawór k�towy, �ruby monta�owe, pokrywa na syfon, syfon 
SLPN 04E – nr. wyr. 91041 pisuar d�ugo�ci 1800 mm z dwoma dyszami sp�ukuj�cymi, zawór elektromagnetyczny (3 szt),  
   zawór k�towy, �ruby monta�owe, pokrywa na syfon, syfon    
SLPN 05E – nr. wyr. 91051 pisuar d�ugo�ci 2400 mm z dwoma dyszami sp�ukuj�cymi, zawór elektromagnetyczny (4 szt),  
   zawór k�towy, �ruby monta�owe, pokrywa na syfon, syfon     

Wyposa�enie dodatkowe: 

Specyfikacja dostawy: 

Rozmiary: 

-  wandaloodporny 
- nierdzewne rynny pisuarowe z automatycznym sp�ukiwaczem 
- wisz�ce 
- pisuary dostarczane s� w d�ugo�ciach: 600, 1200, 1800, 2400 mm 
-  ka�dy wariant wyposa�ony jest w odpowiedni� liczb� sp�ukiwaczy  
- sp�ukiwacz zaczyna dzia�a� gdy osoba znajduje si� przed czujnikiem 
 d�u�ej ni� 7,5 sek. 
- czas sp�ukiwania mo�na regulowa� w zakresie od 0,5 do 15,5  
 sekundy 
- sp�ukiwacz wyposa�ony jest w funkcj� automatycznego sp�ukiwania 
 co 24 godziny od ostatniego w��czenia 
- pisur mo�na wykona� wed�ug �yczenia klienta 
- materia� CrNi 18/10 (AISI-304) 
-  powierzchnia matowa  

W�a�ciwo�ci: 

 

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) 
SLD 03 – nr. wyr. 07030 pilot regulacyjny (str. 103) 
 

Nierdzewne pisuary wielostanowiskowe 
SLPN 02E, SLPN 03E, SLPN 04E, SLPN 05E 
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P�ytka na syfon 
otwór pod syfon umywalkowy 
50 mm (1 1/2 x 70) 

Dane techniczne: 
Zasilanie 24V DC 
Pobór pr�du    10 W 
Zasi�g  0,3 - 0,7 m 
Zalecane ci�nienie wody 0,1 - 0,6 MPa 
Przep�yw 12 l/min. (inf. tech.) 
Pod��czenie wody  gwint G 1/2“ 
Grubo�� blachu  1,5 mm 

NEW


