
 

SLS 03S – nr. wyr. 02038 na�cienna bateria prysznicowa do pod��czenia zestawu prysznicowego z elektronik� (reakcja na 
SLS 03SB – nr. wyr. 22031 osob�), mieszacz termostatyczny i elektrozawór, z��czki (2 szt), chromowane os�onki (2 szt),  
   sitka, klucz imbusowy, bez zestawu prysznicowego, 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) 
SLZ 06   –  nr. wyr. 05060  zasilacz 24V DC do max. 1 szt prysznica (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) 

Wyposa�enie dodatkowe: 

Specyfikacja dostawy: 

Schemat monta�owy: 

W�a�ciwo�ci: 

Dane techniczne: 

SLS 03S 

 

- funkcja automatycznego zamkni�cia wyp�ywu wody po 5 
minutach nieprzerwanego wyp�ywu 

- na�cienny prysznic przystosowany do pod��czenia wody ciep�ej i 
zimnej 

- 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 
- regulacja zw�oki czasowej oraz mo�liwo�� wy��czenia 

urz�dzenia przy pomocy pilota SLD 03 
- �atwy monta� bez konieczno�ci du�ej ingerencji w istniej�cej  
 instalacj� 
- zabezpieczenie przeciwpoparzeniowe 
- regulacja temperatury za pomoca mieszacza termostatycznego 
-  ci�nienie ciep�ej i zimnej wody musi by� takie same 
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Automatyczne sterowanie pryszniców  
SLS 03S 
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1 - dop�yw wody 
2 - strefa zasi�gu czujnika 
3 - kad�ub chromowany 
4 - mimo�ród 
5 - p�ytka 
6 - bateria zasilaj�ca 9V znajduje si� pod p�ytk� 
7 - elektronika 

 

Rozstaw pod�aczenia 150 mm 
Zasilanie 
- SLS 03S 24V DC 
- SLS 03SB 9V 
Pobór pr�du 
- przy napi�ciu 24V DC 5 W 
- przy napi�ciu 9V 1,2 W 

ywotno�� baterii 
- litowa 9V, typ U9VL oko�o 2 lata przy 100 
 za��czeniach dziennie 
Zasi�g  
- standardowe 0,3 - 0,7 m  
- w systemie START/STOP 0,05 - 0,1 m 
Zalecane ci�nienie wody 0,1 - 0,6 MPa  
Dop�yw wody gwint G 1/2“ 
Odp�yw wody gwint G 3/4“ 
Regulacja temperatury mieszacz termostatyczny 


