
Sterowanie prysznicem przy użyciu chipów RFID
SLZA 35

Właściwości
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Rozmiary

 przepłukiwanie higieniczne
 automatyczne sterowanie prysznicem za pomocą chipów  
 RFID
 jest przeznaczony do podłączenia wody zimnej lub wcześniej  
 zmieszanej
 po włożeniu naładowanego chipa RFID do gniazda  
 prysznicowego aktywuje się, o czym informuje migająca  
 czerwona dioda LED
 naciśnięcie przycisku natychmiast uruchamia wodę i zapala  
 się dziesięć czerwonych diod, które odliczają stopniowo 
 czas kąpieli
 użytkownik może swobodnie włączyć i wyłączyć wodę 
 pod prysznicem
 30% czasu płatnego przed zakończeniem zaopatrzenia 
 w wodę użytkownik zostaje ostrzeżony przez przerwanie  
 przepływu wody
 wyciągnięcie czipu podczas kąpieli zatrzymuje całą 
 sekwencję uruchamia się ponownie po włożenia chipa 
 do czytnika
 ustawianie parametrów za pomocą chipa regulacyjnego
 materiał AISI - 304
 powierzchnia matowa

Specyfikacja dostawy

SLZA 35  -  nr. wyr. 89350 nierdzewna płytka z elektroniką i wrzutnikiem na żetony, plastikową skrzynką 
     montażową ze śrubunkiem, elektrozaworem i zaworek kątowym, folia hydroizolacyjna

Dane techniczne
Rozmiar płyty nierdzewnej 170 x 170 x 10 mm
Rozmiar nierdzewnej skrzynki
montażowej  140 x 140 x 75 mm
Zasilanie
 SLZA 35  24 V DC
Pobór prądu
 przy napięciu 24 V DC  7 W
Zalecane ciśnienie wody  0,1 - 0,6 MPa
Przepływ  12 l/min. (inf. tech.)
Podłączenie wody  gwint G 3/4"

1 - wskaźnik odliczania
2 - przycisk START / STOP
3 - miejsce na chip RFID
4 - odpływ wody
5 - dopływ wody
6 - zasilacz 24 V DC
7 - obudowa ze stali nierdzewnej 
 z elektroniką
8 - plastikowa skrzynka montażowa
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1 szt. z kompletu 50 szt. 
chipów SLZA 51

SLZA 30 SLZA 30C

Wyposażenie dodatkowe
SLZ 01Y  -  nr. wyr. 05012  zasilacz 24 V DC dla maks. 5 pryszniców
SLZ 01Z  -  nr. wyr. 05011  zasilacz 24 V DC dla maks. 9 pryszniców
SLZ 04Y  - nr. wyr. 05042 zasilacz 24 V DC na szynę DIN, dla maks. 5 pryszniców
SLZ 04Z  - nr. wyr. 05041 zasilacz 24 V DC na szynę DIN, dla maks. 9 pryszniców
SLZ 04X  - nr. wyr. 10049 zasilacz 24 V DC na szynę DIN, dla maks. 15 pryszniców
SLZ 06  -  nr. wyr. 05060 zasilacz 24 V DC dla maks. 1 prysznica
SLT 04  -  nr. wyr. 09040 zawór termostatyczny 3/4“, przepływ 28 l/min przy 0,1 MPa
SLT 05  -  nr. wyr. 09050  zawór termostatyczny 1/2“, przepływ 42 l/min przy 0,1 MPa
SLT 07  -  nr. wyr. 09070  zawór termostatyczny 3/4“, przepływ 43 l/min przy 0,1 MPa
SLT 08  -  nr. wyr. 09080  zawór termostatyczny 1“, przepływ 53 l/min przy 0,1 MPa
SLT 09  -  nr. wyr. 09090  zawór termostatyczny 5/4“, przepływ 82 l/min przy 0,1 MPa
SLT 10  -  nr. wyr. 09100  zawór termostatyczny 6/4“, przepływ 155 l/min przy 0,1 MPa 
SLA 03 - nr. wyr. 06030 wandaloodporna głowica prysznicowa z regulacją kąta wylotu
SLA 13 - nr. wyr. 06130 wandaloodporna głowica prysznicowa z regulacją kąta wylotu
SLA 14 - nr. wyr. 06140 wandaloodporna głowica prysznicowa
SLA 28  - nr. wyr. 06280 głowica prysznicowa
SLA 39 - nr. wyr. 06390 wandaloodporna głowica prysznicowa
SLA 40 - nr. wyr. 06400 wandaloodporna głowica prysznicowa z regulacją kąta wylotu
SLZA 30 - nr. wyr. 89300 stacja programowania chipów RFID
SLZA 30C - nr. wyr. 89301 czytnik wartości kredytowej na chipie RFID
SLZA 30CZ -  nr. wyr. 89302 czytnik wartości kredytowej na chipie RFID - wariant wbudowany
SLZA 35H  - nr. wyr. 89351 zawór mieszający do SLZA 35
SLZA 38 - nr. wyr. 89380  stacja ładowania żetonów RFID
SLZA 51 - nr. wyr. 88510 zestaw 50 chipów RFID do automatów, kolor żółty
SLZA 51B - nr. wyr. 88511 zestaw 50 chipów RFID do automatów, kolor niebieski
SLZA 51R - nr. wyr. 88512 zestaw 50 chipów RFID do automatów, kolor czerwony (żetonu nie można logować)

SLZA 30CZ

1 szt. z kompletu 50 szt. 
chipów SLZA 51B

1 szt. z kompletu 50 szt. 
chipów SLZA 51R

SLZA 35H SLZA 38


