
 

SLU 04H17 –  nr. wyr. 03041 nierdzewna p�yta z elektronik�, nierdzewna skrzynka monta�owa z elektrozaworem 
SLU 04HT17 –  nr. wyr. 43046  mieszacz termostatyczny (tylko w SLU 04HT17) ze �rubunkiem, wylewka  
    d�ugo�ci 170 mm  
      
SLU 04H25   –  nr. wyr. 03042 nierdzewna p�yta z elektronik�, nierdzewna skrzynka monta�owa z elektrozaworem 
SLU 04HT25  –  nr. wyr. 43047 mieszacz termostatyczny (tylko w SLU 04HT25) ze srubunkiem, wylewka  
     d�ugo�ci 250 mm 

Wyposa�enie dodatkowe: 

Specyfikacja dostawy: 

 

- przeznaczony do s�u�by zdrowia 
-   funkcja bezpiecznego zamkni�cia wyp�ywu wody po 
  5 minutach nieprzerwanego wyp�ywu 
- bateria SLU 04H przeznaczony do pod��czenia wody zmieszanej 

- baterie SLU 04HT przeznaczony do pod��czenia ciep�ej i zimnej 
wody, regulacja temperatury za pomoc� mieszacza  

 termostatycznego, woda zimna i ciep�a musi mie� to samo 
ci�nienie 

-  reaguje na obecno�� r�ki w zasi�gu dzia�ania czujnika do  
  odleg�o�ci 0,3 m natychmiastowym w��czeniem wody   
-  do wy��czenia dochodzi po wyj�ciu r�k po wcze�niej ustalonym 

 czasie (mo�liwo�� regulacji w zakresie 0,25 do 7,75 s) 
-  regulacji dokonujemy pilotem regulacyjnym SLD 03  
- regulacja ci�nienia wody za pomoc� zaworu kulowego 
- mo�liwo�� prze��czenia funkcji na START/STOP 

 

Rozmiar czo�owej p�ytki   
SLU 04H 174 x 219 x 10 mm 
SLU 04HT 160 x 180 x 3 mm 
Rozmiar wn�ki instalacyjnej   
SLU 04H 140 x 140 x 75 mm 
SLU 04HT 150 x 160 x 65 mm 
Zasilanie   
- SLU 04H, 04HT 24V DC  
Pobór pr�du 
- przy zasilaniu 24V DC 5 W  
Zasi�g   
- standardowe 0 - 0,3 m 
- w systemie START/STOP 0,05 - 0,1 m 
Zalecane ci�nienie wody 0,1 - 0,6 MPa  
Przep�yw 12 l/min. (inf. tech.) 
Pod��czenie wody gwint G 1/2“ 

W�a�ciwo�ci: 

Dane techniczne: Schemat monta�owy: 
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Automatyczne baterie umywalkowe  
SLU 04H, SLU 04HT 

24 

SLU 04H 

SLZ 01Y  –  nr. wyr. 05012  zasilacz 24V DC do max. 2 szt baterii umywalkowych (str. 106) 
SLZ 01Z  –  nr. wyr. 05011  zasilacz 24V DC do max. 4 szt baterii umywalkowych (str. 106) 
SLZ 03  –  nr. wyr. 05030  zasilacz 24V DC do max. 9 szt baterii umywalkowych (str. 106) 
SLZ 04Y  –  nr. wyr. 05041 zasilacz 24V DC na DIN listwy, do max. 2 szt baterii umywalkowych (str. 106) 
SLZ 04Z –  nr. wyr. 05042 zasilacz 24V DC na DIN listwy, do max. 4 szt baterii umywalkowych (str. 106) 
SLZ 06  –  nr. wyr. 05060  zasilacz 24V DC do max. 1 szt baterii umywalkowej (str. 106) 
SLD 03  –  nr. wyr. 07030 pilot regulacyjny (str. 103) 
SLT 04 – nr. wyr. 09040  mieszacz termostatyczny 3/4“, przep�yw 28 l/min przy cisnieniu 0,1 MPa (str. 103) 
SLT 05 – nr. wyr. 09050 mieszacz termostatyczny 1/2“, przep�yw 42 l/min przy ci�nieniu 0,1 MPa (str. 103) 
SLT 07 – nr. wyr. 09070 mieszacz termostatyczny 3/4“, przep�yw 43 l/min przy ci�nieniu 0,1 MPa (str. 103) 
SLT 08 – nr. wyr. 09080 mieszacz termostatyczny 1“, przep�yw 53 l/min przy ci�nieniu 0,1 MPa (str. 103) 
SLT 09 – nr. wyr. 09090 mieszacz termostatyczny 5/4“, przep�yw 82 l/min przy ci�nieniu 0,1 MPa (str. 103) 
SLT 10 – nr. wyr. 09100 mieszacz termostatyczny 6/4“, przep�yw 155 l/min przy ci�nieniu 0,1 MPa (str. 103)  
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1 - dop�yw wody 
2 - przewód zasilaj�cy 
3 - wylewka 
4 - strefa zasi�gu czujnika 
5 - umywalka 
6 - skrzynka monta�owa z zaworem i �rubunkiem 
7 - nierdzewna p�ytka czo�owa z elektronik� 
8 - rozeta maskuj�ca  

SLU 04H 

SLU 04HT 


