Baterie umywalkowe z piezzo wcznikiem
SLU 04P
Waciwoci:
-

wandaloodporna
przeznaczona do suby zdrowia
reaguje na mínimalny nacisk na piezzo wcznik
natychmiastowym wczeniem wody na wczeniej ustalony czas
do wyczenia dochodzi po wczeniej ustawionym czasie,
regulowany w zakresie od 2 do 62 sek, standardowo 10 sek
dodatkowe nacinicie przycisku wycza wod
przeznaczone do podczenia wody zmieszanej, regulacji
dokonujemy pilotem regulacyjnym SLD 04
moliwo regulacji przepywu wody za pomoc zaworu
kulowego

SLU 04P

Dane techniczne:

Schemat montaowy:
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Rozmiar czoowej pytki
Rozmiar wnki instalacyjnej
Zasilanie
SLU 04P
Pobór prdu
Zalecane cinienie wody
Przepyw
Podczenie wody
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174 x 219 x 10 mm
140 x 140 x 75 mm
24V DC
5W
0,1 - 0,6 MPa
12 l/min. (inf. tech.)
gwint G 1/2“
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1 - dopyw wody
2 - przewód zasilajcy
3 - wylewka
4 - piezzo przycisk
5 - umywalka
6 - skrzynka montaowa z zaworem i rubunkiem
7 - pyta z elektronika i piezzo wcznikiem
8 - rozeta maskujca

Specyfikacja dostawy:

Wyposaenie dodatkowe:
SLZ 01Y
SLZ 01Z
SLZ 03
SLZ 04Y
SLZ 04Z
SLZ 06
SLD 04
SLT 04
SLT 05
SLT 07
SLT 08
SLT 09
SLT 10

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

nr. wyr. 05012
nr. wyr. 05011
nr. wyr. 05030
nr. wyr. 05041
nr. wyr. 05042
nr. wyr. 05060
nr. wyr. 07040
nr. wyr. 09040
nr. wyr. 09050
nr. wyr. 09070
nr. wyr. 09080
nr. wyr. 09090
nr. wyr. 09100

zasilacz 24V DC do max. 2 szt baterii umywalkowych (str. 106)
zasilacz 24V DC do max. 4 szt baterii umywalkowych (str. 106)
zasilacz 24V DC do max. 9 szt baterii umywalkowych (str. 106)
zasilacz 24V DC na DIN listwy, do max. 2 szt baterii umywalkowych (str. 106)
zasilacz 24V DC na DIN listwy, do max. 4 szt baterii umywalkowych (str. 106)
zasilacz 24V DC do max. 1 szt baterii umywalkowej (str. 106)
pilot regulacyjny do czujników radarowy i piezzo (str. 103)
mieszacz termostatyczny 3/4“, przepyw 28 l/min przy cisnieniu 0,1 MPa (str. 103)
mieszacz termostatyczny 1/2“, przepyw 42 l/min przy cinieniu 0,1 MPa (str. 103)
mieszacz termostatyczny 3/4“, przepyw 43 l/min przy cinieniu 0,1 MPa (str. 103)
mieszacz termostatyczny 1“, przepyw 53 l/min przy cinieniu 0,1 MPa (str. 103)
mieszacz termostatyczny 5/4“, przepyw 82 l/min przy cinieniu 0,1 MPa (str. 103)
mieszacz termostatyczny 6/4“, przepyw 155 l/min przy cinieniu 0,1 MPa (str. 103)
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Baterie umywalkowe z piezzo

SLU 04P17 – nr. wyr. 53041 nierdzewna pyta z elektronik i piezzo wcznikiem, nierdzewna skrzynka montaowa z
elektrozaworem i rubunkiem, wylewka dugoci 170 mm
SLU 04P25 – nr. wyr. 53042 nierdzewna pyta z elektronik i piezzo wcznikiem, nierdzewna skrzynka montaowa z
elektrozaworem i rubunkiem, wylewka dugoci 250 mm

