
 

SLS 02 –  nr. wyr. 02020  p�ytka nierdzewna z elektronik�, nierdzewna skrzynka monta�owa z elektrozaworem,  
SLS 02B –  nr. wyr. 02026   míeszacz ze �rubunkiem, litowa bateria 9V (w typie z  indexem B) 
 
SLS 02T – nr. wyr. 02023  p�ytka nierdzewna z elektronik�, nierdzewna skrzynka monta�owa z elektrozaworem,  
SLS 02TB  –  nr. wyr. 02027 mieszacz termostatyczny ze �rubunkiem, litowa bateria 9V (w typie z  indexem B) 

 

SLZ 01Y – nr. wyr. 05012 zasilacz 24V DC do max. 2 szt urz�dze� (str. 106) 
SLZ 01Z – nr. wyr. 05011 zasilacz 24V DC do max. 4 szt urz�dze� (str. 106) 
SLZ 03 –  nr. wyr. 05030 zasilacz 24V DC do max. 9 szt urz�dze� (str. 106)  
SLZ 04Y – nr. wyr. 05041 zasilacz 24V DC na DIN listwy, do max. 2 szt urz�dze� (str. 106) 
SLZ 04Z – nr. wyr. 05042 zasilacz 24V DC na DIN listwy, do max. 4 szt urz�dze� ( str. 106) 
SLD 03 – nr. wyr. 07030 pilot regulacyjny (str. 103) 
SLA 09 – nr. wyr. 06090  litowa bateria 9V/1200 mAh, typ U9VL, �ywotno�� oko�o 2 lata przy 100 za��czeniach dziennie, 
      (w typie z indexem B) (str. 103) 
SLA 17 – nr. wyr. 06170 sta�a wylewka prysznicowa (str. 103) 
SLA 28 – nr. wyr. 06280 wylewka prysznicowa (str. 103) 

Wyposa�enie dodatkowe: 

Specyfikacja dostawy: 

Schemat monta�owy: 

 

- reakcja na osob� wst�puj�c� w stref� zasi�gu czujnika 
automatycznym wyp�ywem wody z opó	nieniem oko�o 2 sek 

- po odej�ciu od prysznica, do zamkni�cia wyp�ywu dochodzi z 
pewnym opó	nieniem (zw�ok� czasow�)  

- mo�liwo�� ustawienia zw�oki czasowej od 0,25 do 7,75 sek 
- regulacji dokonujemy pilotem regulacyjnym SLD 03  
- funkcja bezpiecznego zamkni�cia wyp�ywu wody po 
 5 minutach nieprzerwanego wyp�ywu 
- SLS 02 - regulacja temperatury wody bateri� mieszaj�c� 
-  SLS 02T - regulacja temperatury wody mieszaczem 

termostatycznym 

 

Rozmiar p�ytki czo�owej  170 x 170 x 10 mm 
Rozmiar wn�ki instalacyjnej  150 x 160 x 65 mm 
Zasilanie 
- SLS 02, SLS 02T  24V DC 
- SLS 02B, SLS 02TB 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 3/4“ 
Odp�yw  gwint G 3/4“ 

W�a�ciwo�ci: 

Dane techniczne: 

SLS 02 SLS 02T 
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Automatyczne sterowanie pryszniców  
SLS 02, SLS 02T 
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1 - dop�yw wody 
2 - nierdzewna p�ytka czo�owa z elektronik� 
3 - skrzynka monta�owa ze �rubunkiem 
4 - strefa  zasi�gu czujnika 
5 - bateria termostatyczna 
6 - odp�yw wody 
7 - przewód zasilaj�cy 
8 - wylewka prysznicowa 
     (nie znajduje si� w wyposa�eniu) 

wyj�cie wody 

zimna woda ciep�a woda 


