
Automatický skupinový splachovač pisoárov
SLP 05N

Vlastnosti
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Stavebná príprava

 splachovač určený k splachovaniu skupiny pisoárov naraz
 reaguje na prítomnosť osôb pred pisoármi v osi snímača
 (cca 200 mm od prednej hrany pisoára) po dobu dlhšiu 
 ako 7,5 s
 dosah snímača k odrazovej fólii do 3 m (možné predĺženie
 dosahu na objednávku)
 k spláchnutiu všetkých pisoárov dôjde po odchode všetkých
 osôb zo snímanej zóny
 doba splachovania je nastaviteľná od 0,5 do 15,5 s
 nastavenie parametrov pomocou diaľkového ovládača 
 SLD 03
 samočinné spláchnutie po 24 hodinách od posledného
 zopnutia ventilu

Rozmer nerezového krytu  170 x 170 x 10 mm
Rozmery
 plastová krabica  140 x 140 x 75 mm
 nerezová krabica s ventilom 145 x 155 x 100 mm
Napájacie napätie
 SLP 05N   24 V DC
 SLP 05NZ   230 V AC/50 Hz
Príkon    
 pri napájaní 24 V DC  7 W
Dosah    0,3 - 3 m
Doporučený pracovný tlak  0,15 - 0,6 MPa
Prietok    70 l/min. pri tlaku 
    0,15 MPa (inf. údaj)
Vstup vody   prierez min. 32 mm
    (PN 16) vonkajší závit
    min. G 1″
Výstup vody   vonkajší závit G 1“

Technická špecifikácia

Doporučené príslušenstvo

Špecifikácia dodávky

1 - prívod napájania
2 - nerezový kryt s elektronikou
3 - montážna krabica (nerez)
4 - montážna krabica (plast)
5 - odrazová fólia
6 - pisoár
7 - prepojenie elektroniky a ventilu

SLP 05N - obj. č. 42052  nerezový kryt s elektronikou, plastová montážna krabica s elektronikou,
SLP 05NZ - obj. č. 42053  nerezová montážna krabica so skrutkovaním a elektromagnetickým ventilom, 
    nerezový kryt (pre zakrytie krabice s ventilom), odrazová fólia, napájací zdroj
    (SLP 05NZ)

SLZ 01Y - obj. č. 05012  napájací zdroj 24 V DC pre max. 5 ks splachovačov    
SLZ 01Z - obj. č. 05011  napájací zdroj 24 V DC pre max. 9 ks splachovačov 
SLZ 04Y - obj. č. 05042  napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 5 ks splachovačov  
SLZ 04Z - obj. č. 05041  napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 9 ks splachovačov 
SLZ 04X - obj. č. 10049  napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 15 ks splachovačov 
SLZ 06 - obj. č. 05060  napájací zdroj 24 V DC pre max. 1 ks splachovača  
SLD 03  - obj. č. 07030  diaľkové ovládanie pre nastavenie parametrov
SLA 02 - obj. č. 06020  vtoková armatúra s tesnením pre prívod vody do pisoára so zadným vtokom
SLA 30 - obj. č. 06300  odrazová fólia

max. 3000


