
 

SLW 03PA –  nr. wyr. 14036  nierdzewna p�yta (3 mm) z elektronik� i piezzo w��cznikiem, nierdzewna skrzynka monta�owa 
   ze �rubunkiem i elektrozaworem, armatura odp�ywowa na rure PCV o przekroju 40mm, 4x torx  
   �ruby. Nierdzewna p�yta z piezzo w��cznikiem - dodatkowy w��cznik,  plastikowa skrzynka 
   monta�owa, 2x torx �ruby, przewód pod��czeniowy (2500 mm), konektory 

Wyposa�enie dodatkowe: 

Specyfikacja dostawy: 

Schemat monta�owy: 

-  wandaloodporny 
-  z dodatkowym przyciskiem sp�ukiwacza dla  
 niepe�nosprawnych 
- SLW 03PA - nierdzewna p�yta, grubo�� 3 mm 
-  przeznaczony do pod��czenia do sieci, nie mo�na pod��czyc do 
 stela�a ze zbiornikiem 
- reaguje na minimalne naci�ni�cie piezzo w��cznika  
 natychmiastowym sp�ukaniem wody 
- czas sp�ukiwania jest regulowany w zakresie od 0,5 do 15,5 s, 
 standardowo na 8 s 
-  regulacji dokonuje sie za pomoc� pilota regulacyjnego SLD 04  
-  automatyczne sp�ukiwanie po ka�dym ósmym sp�ukaniu lub co 
 24 godziny od ostatniego sp�ukania 
-  mo�liwo�� regulacji przep�ywu wody na elektrozaworze,   
 mo�liwo�c r�cznego sp�ukania poprzez okr�cenie cewki 

 

Rozmiar p�ytki czo�owej  160 x 170 x 3 mm 
Rozmiar wn�ki instalacyjnej  cca 145 x 155 x 100 mm 
Rozmiar nierdzewnej p�ytki  
dodatkowego w��cznika  85 x 90 x 3 mm 
D�ugo�� kabla pod��czeniowego 2500 mm 
Zasilanie  24V DC 
Pobór mocy 10 W 
Ci�nienie nominalne  0,1 - 0,6 MPa 
�redni przep�yw 60 l/min. (inf. tech.) 
Dop�yw przekrój min. 32 mm (PN 16) 
 wew. gwint G 1“ 
Odp�yw odp�ywowa armatura z uszczelk� 
 (pod��czenie na PVC rure o  
 przekroju 40 mm) 

W�a�ciwo�ci: 

Dane techniczne: 

SLW 03PA  

1 - przewód pod��czeniowy             
 (nie na wyposa�eniu) 
2 - skrzynka monta�owa 
3 - piezzo w��cznik 
4 - nierdzewna p�yta 
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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 04 – nr. wyr. 07040 pilot regulacyjny do czujników radarowych i piezzo (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) 

Sp�ukiwacz WC z piezzo w��cznikiem  
z dodatkowym przyciskiem SLW 03PA 
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1 - dop�yw wody 
2 - p�ytka czo�owa z elektronik� 
3 - skrzynka monta�owa z 
 elektrozaworem 
4 - piezzo przycisk 
5 - odp�yw wody 
6 - miska ust�powa 
7 - przewód zasilaj�cy 
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