
Piezo nástenná nerezová umývadlová batéria 
SLU 44PP

Vlastnosti
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Stavebná príprava

 úsporný perlátor, prietok 6 l/min
 hygienický preplach
 antivandalové prevedenie
 použitie pre väznice
 špeciálny ramienko anti-suicide proti sebapoškodzovaniu
 špeciálny antivandalový nerezový kryt, hrúbka 3 mm, 
 bezpečnostné skrutky 
 je určená pre prívod studenej alebo tepelne upravenej vody, 
 vzájomné blokovanie tlačidiel
 reaguje na mierne stlačenie piezo tlačítka okamžitým 
 spustením vody
 k vypnutiu vody dôjde po uplynutí nastavenej doby
 (možné nastaviť v rozsahu 5 - 155 s), štandardne 5 s
 opakovaným stlačením piezo tlačidla dôjde k vypnutiu vody
 nastavenie parametrov pomocou diaľkového ovládača 
 SLD 06
 možnosť regulácie prietoku vody guľovými ventilmi

Rozmer nerezového krytu   170 x 170 x 3 mm
Rozmer montážnej krabice 145 x 155 x 100 mm
Napájacie napätie 
 SLU 44PP    24 V DC
Príkon
 pri napájaní 24 V DC  7 W
Doporučený pracovný tlak   0,1 - 0,6 MPa
Prietok     6 l/min. (inf. údaj)
Vstup vody    vonkajší závit G 1/2“

Technická špecifi kácia

Špecifi kácia dodávky
SLU 44PP -  obj. č. 64442  výtokové ramienko, nerezový kryt s dvoma piezo tlačidlami a elektronikou, nerezová 
    montážna krabica so skrutkovaním, elektromagnetický ventil (2 ks), guľový ventil (2 ks), 
    bezpečnostné skrutky (4 ks)

Doporučené príslušenstvo

SLZ 01Y - obj. č. 05012  napájací zdroj 24 V DC pre max. 5 ks umývadlových batérií   
SLZ 01Z - obj. č. 05011  napájací zdroj 24 V DC pre max. 9 ks umývadlových batérií 
SLZ 04Y - obj. č. 05042  napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 5 ks umývadlových batérií 
SLZ 04Z - obj. č. 05041  napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 9 ks umývadlových batérií
SLZ 04X - obj. č. 10049  napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 15 ks umývadlových batérií
SLZ 06 - obj. č. 05060 napájací zdroj 24 V DC pre max. 1 ks umývadlovej batérie
SLD 06 - obj. č. 07060  diaľkové ovládanie pre nastavenie parametrov
SLT 04  -  obj. č. 09040   termostatický ventil 3/4“, prietok 28 l/min pri tlaku 0,1 MPa
SLT 05  -  obj. č. 09050   termostatický ventil 1/2“, prietok 42 l/min pri tlaku 0,1 MPa 
SLA 56A - obj. č. 06560  úsporný perlátor 3,8 l/min
SLA 56B - obj. č. 06561  úsporný perlátor 1,9 l/min

1 - montážna krabica
     s elektromagnetickými ventilmi
 a guľovými ventilmi
2 - výtokové ramienko
3 - antivandalový nerezový kryt
4 - piezo tlačidlo
5 - prívody vody 


