Unități de duș automate SLS 02, SLS 02T
Caracteristici:
- sistemul reacționează la prezența utilizatorului în fața senzorului,
timp minim de staționare în raza activă 2 secunde
- apa va curge atâta timp cât utilizatorul se află în raza activă
- apa se oprește după ce utilizatorul părăsește zona activă (interval
reglabil între 0,25 - 7,75 sec.)
- posibilitae de reglare a intervalului și de oprire a unității cu
telecomanda SLD 03
- funcție de oprire automată după 5 minute de utilizare

SLS 02

- SLS 02 se alimentează cu apă rece și caldă, reglarea temperaturii
cu mixer
- SLS 02T se alimentează cu apă rece și caldă, reglarea temperaturii
cu mixer termostatic, presiunile apei calde și reci trebuie să fie
egale
- SLS 02T are funcție de siguranță la opărire
- monitorizarea capacității bateriei (numai modelele cu index „B“)

SLS 02T

Instrucțiuni de montaj:
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cca 0,7m

1 - alimentare apă
2 - capac din inox cu electronică
3 - cutie inox cu electrovalvă
4 - rază activă
5 - mixer sau mixer cu termostat
6 - țeavă ieșire
7 - cablu alimentare
8 - rozetă de duș
(trebuie comandat separat!)
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Specificații technice:
Dimensiuni capac inox
Dimensiuni cutie de montaj
Tensiune de operare
- SLS 02, SLS 02T
- SLS 02B, SLS 02TB
Putere
- operare cu 24V DC
- operare cu 9V
Rază activă
- SLS 01AK
Presiune recomandată
Debit
Alimentare apă
Ieșire apă

170 x 170 x 10 mm
aprox . 150 x 160 x 65 mm
24V DC extern
baterie 9V
5W
1,4 W
0,3 - 0,7 m
0,1 - 0,6 MPa
12 l/min. (dată inf. )
filet ext. G 3/4“
filet ext. G 3/4“
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Specificații livrare:
SLS 02
SLS 02B

– cod 02020
– cod 02026

capac din oțel inox cu electronică integrată; cutie de montaj din inox cu racord alamă,
mixer și valvă electromagnetică (1 buc.); set montaj; baterie litiu SLA 09
(numai modelele cu index „B“)

SLS 02T – cod 02023
SLS 02TB – cod 02027

capac din oțel inox cu electronică integrată; cutie de montaj din inox cu racord alamă,
mixer termostatic și valvă electromagnetică (1 buc.); set montaj; baterie litiu SLA 09
(numai modelele cu index „B“)

SLZ 01Y – cod 05012
SLZ 01Z – cod 05011
SLZ 03 – cod 05030
SLZ 06

–

SLD 03
SLA 09

– cod 07030
– cod 06090

cod

05060

SLA 17
SLA 28

– cod 06170
– cod 06280

transformator extern 230/24V DC pentru alimentarea a max. 2 sisteme (pagina 84)
transformator extern 230/24V DC pentru alimentarea a max. 4 sisteme (pagina 84)
transformator extern cu comutator pornire-oprire 230/24V DC pentru alimentarea a max. 9
sisteme (pagina 84)
transformator extern 230/24V DC pentru alimentarea unui singur sistem (pagina 84)
telecomandă pentru reglarea parametrilor (pagina 85)
baterie litiu 9V/1300 mAh, tip U9VL, durata de viață aprox. 2 ani la 100 utilizări/zi
(numai modelele cu index „B“) (pagina 85)
rozetă de duș antivandal (pagina 85)
rozetă de duș (pagina 85)
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Unități de duș automate

Accesorii recomandate:

