
 
SLU 34 – nr. wyr. 03340  korpus baterii zintegrowany z elektronik�, uchwyt na baterie (w typie z indexem B),                        
SLU 34B – nr. wyr. 03345 elektrozawór (1 szt), przewody gi�tkie, zawór k�towy z zaworem zwrotnym (1 szt),  
   silikon, 4 szt AA alkalicznych baterii 1,5 V, 2700 mAh (w typie z indexem B)  
 
SLU 35  –  nr. wyr. 03350   korpus baterii zintegrowany z elektronik�, uchwyt na baterie (w typie z indexem B),                         
SLU 35B  – nr. wyr. 03355  elektrozawór (1 szt), trójnik, przewody gi�tkie, zawór k�towy z zaworem zwrotnym (2 szt), 
   silikon, 4 szt AA alkalicznych baterii 1,5 V, 2700 mAh (w typie z indexem B)  

 
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)  
SLD 03 – nr. wyr. 07030 pilot regulacyjny (str. 103) 
SLA 36  –  nr. wyr. 06360 opakowanie 4 szt. baterii alkalicznych AA, 1,5V, 2700 mAh (str. 103) 

Wyposa�enie dodatkowe: 

Specyfikacja dostawy: 

 

-   oszcz�dny perlator, przep�yw 6 l/min     
- funkcja bezpiecznego zamkni�cia wyp�ywu wody po 
  5 minutach nieprzerwanego wyp�ywu 
- 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  
-  SLU 34 - bateria do pod��czenia jednej wody zimnej lub      
 wcze�niej zmieszanej 
- SLU 35 - bateria do pod��czenia ciep�ej i zimnej wody,  
 temperatur� ustawiamy zaworami k�towymi 
- kontrola stanu baterii (w typie z  indexem B) 
- mo�liwo�c prze��czenia na system START/STOP  

 

Zasilanie  
- SLU 34, SLU 35 24V DC   
- SLU 34B, SLU 35B 6V 
Pobór pr�du 
- przy napi�ciu 24V DC 5 W 
- przy napi�ciu 6V  1,2 W  
Typ baterii 
- alkaliczna AA baterie   4x 1,5V, 2700 mAh 
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 6 l/min. (inf. tech.) 
Pod��czenie wody gwint G 1/2“ 

W�a�ciwo�ci: 

Dane techniczne: 

Automatyczne baterie umywalkowe 
SLU 34, SLU 35  

6 L

Rozmiary:  
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