
Wielostanowiskowy automat pisuarowy
SLP 05N

Właściwości
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Schemat montażowy

 spłukiwacz przeznaczony do kilku urz ądzeń
 reaguje na osobę  zn ajduj  ąc  ą si ę przed pisuarem
 (około 200 mm od przedniej strony pisuaru) przez okres 
 dłuższy niż 7,5 sek.
 zasi ęg czujnika od folii do 3 m (możliwość
 przedłużenia zasi ę gu na zamówienie)
 do spłukania dochodzi we wszystkich pisuarach po
 odejściu osoby
 czas w łączenia czujnika do regulacji od 0,5 do 15,5 sek.
 regulacji dokonujemy pilotem regulacyjnym SLD 03
 funkcja samoczynnego spłukiwania po 24 godziny 
 od ostatniego spłukania

Rozmiar płyty nierdzewnej  170 x 170 x 10 mm
Rozmiary
 plastikowa skrzynka montażowa 140 x 140 x 75 mm
 nierdzewna skrzynka montażowa 145 x 155 x 100 mm
Zasilanie
 SLP 05N   24 V DC
 SLP 05NZ   230 V AC/50 Hz
Pobór prądu    
 przy napięciu 24 V DC  7 W
Zasięg    0,3 - 3 m
Zalecane ciśnienie wody  0,15 - 0,6 MPa
Przepływ   70 l/min przy cisnieniu
    0,15 MPa (inf. tech.)
Podłączenie wody  przekrój min. gwint
    zewnętrzny 32 mm 
    (PN 16) min. G 1″
Wyjście wody   gwint G 1“

Dane techniczne

Wyposażenie dodatkowe

Specyfikacja dostawy

1 - przewód zasilaj cy
2 - nierdzewna płytka czołowa 
 z elektroniką
3 - skrzynka montażowa (nierdzewna)
4 - skrzynka montażowa (plastikowa)
5 - folia odblaskowa
6 - pisuar
7 - kabel po łą czeniowy elektroniki 
 z elektrozaworem

SLP 05N - nr. wyr. 42052 nierdzewna płytka czołowa z elektroniką, plastikowa skrzynka montażowa z elektroniką,
SLP 05NZ - nr. wyr. 42053 nierdzewna skrzynka montażowa ze śrubunkiem i elektrozaworem, nierdzewna płytka
    (do zamknięcia skrzynki montażowej z elektrozaworem), folia odblaskowa, zasilacz
    (SLP 05NZ)

SLZ 01Y - nr. wyr. 05012 zasilacz 24 V DC do max. 5 szt. spłukiwaczy 
SLZ 01Z - nr. wyr. 05011 zasilacz 24 V DC do max. 9 szt. spłukiwaczy
SLZ 04Y - nr. wyr. 05042 zasilacz 24 V DC na DIN listwy, do max. 5 szt. spłukiwaczy
SLZ 04Z - nr. wyr. 05041 zasilacz 24 V DC na DIN listwy, do max. 9 szt. spłukiwaczy
SLZ 04X - nr. wyr. 10049 zasilacz 24 V DC na DIN listwy, do max. 15 szt. spłukiwaczy
SLZ 06  -  nr. wyr. 05060  zasilacz 24 V DC do max. 1 szt. spłukiwacz  
SLD 03  -  nr. wyr. 07030  pilot regulacyjny do nastawienia parametrów
SLA 02 - nr. wyr. 06020 armatura spłukująca do podłączenia wody do pisuaru z dopływem od tyłu  
SLA 30 - nr. wyr. 06300 folia odblaskowa

max. 3000


