
 

SLW 01NK – nr. wyr. 04015 p�yta nierdzewna z elektronik�, nierdzewna skrzynka montazowa ze �rubunkiem   
   i elektrozaworem, odp�ywowa armatura na rure PCV o przekroju 40 mm 

 

SLZ 01Y –  nr. wyr. 05012 zasilacz 24V DC do max. 4 szt urz�dze� (str. 106) 
SLZ 01Z –  nr. wyr. 05011 zasilacz 24V DC do max. 7 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. 4 szt urz�dze� (str. 106) 
SLZ 04Z –  nr. wyr. 05042 zasilacz 24V DC na DIN listwy, do max. 7 szt urz�dze� (str. 106) 
SLZ 06   –  nr. wyr. 05060  zasilacz 24V DC do max. 1 szt sp�ukiwacza (str. 106) 
SLD 03 – nr. wyr. 07030 pilot regulacyjny (str. 103) 
SLR 03 – nr. wyr. 08030 stela� monta�owy do przed�ciennej wisz�cej toalety i sp�ukiwacza SLW 01NK (str. 104) 
SLR 03N – nr. wyr. 08031 stela� monta�owy do gips-kartonu do wisz�cej toalety i sp�ukiwacza SLW 01NK (str. 104) 
SLR 03Z – nr. wyr. 08033 stela� monta�owy do �cian murowanych do wisz�cej  i sp�ukiwacza SLW 01NK (str. 104) 

Wyposa�enie dodatkowe: 

Specyfikacja dostawy: 

Schemat monta�owy: 

 

-  przeznaczony do pod��czenia do sieci, nie mo�na pod��czy� do 
stela�a ze zbiornikiem 

- reakcja na obecno�� osoby przebywaj�cej przed czujnikiem przez 
czas d�u�szy ni� 7,5 s. w odleg�o�ci maks. 0,7 m od czujnika 

- sp�ukiwanie po up�ywie ok 2 sek. po opuszczeniu strefy 
oddzia�ywania czujnika 

- regulowany czas sp�ukiwania od 0,5 do 15,5 s 
- regulacja parametrów czujnika przy pomocy pilota  
 SLD 03 
- mo�liwo�� sp�ukiwania dodatkowym przyciskiem  
 (np podczas sprz�tania lub wy��czenia pr�du) 
- automatyczne dodatkowe sp�ukanie po ka�dym ósmym sp�ukaniu 

(zgodne z przepisami higienicznymi EU) 
- elektrozawór ma mo�liwo�� regulacji przep�ywu wody, istnieje 

mo�liwo�� r�cznego sp�ukania wody poprzez okr�cenie cewki 

 

Rozmiar p�ytki czo�owej  170 x 170 x 10 mm 
Rozmiar wn�ki instalacyjnej  cca 145 x 155 x 100 mm 
Zasilanie  24V DC  
Pobór pr�du 10 W  
Zasi�g  0,3 - 0,7 m 
Zalecane ci�nienie wody 0,15 - 0,6 MPa 
Przep�yw 60 l/min. (inf. tech.) 
Dop�yw przekrój min. 32 mm (PN 
 16) gwint min. G 1“ 
Odp�yw odp�ywowa armatura z  
 uszczelk� (pod�aczenie na  
 PVC rurke o przekroju 
 40 mm) 

W�a�ciwo�ci: 

Dane techniczne: 

1 - dop�yw wody 
2 - p�ytka czo�owa z elektronik� 
3 - skrzynka monta�owa z 
 elektrozaworem 
4 - strefa  zasi�gu czujnika 
5 - odp�yw wody 
6 - miska ust�powa 
7 - przewód zasilaj�cy 
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