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SLP 09K   –    cod  01092  corp din alamă cromată electronică cu funcționare cu baterie, valvă electromagnetic (1 buc);  
  robinet sferic și racord cromat; capac cromat; țeavă cromată cu diametru exterior de 15 mm; 
  garnitură cauciuc cu capac; baterie alcalină SLA 29  
    

 

SLD 03  -   cod  07030  telecomandă universală pentru reglarea parametrilor produselor  cu senzor infraroșu  
                                   
SLA 29   -   cod  06290  baterie alcalină 9V/550 mAh, tip 6F22 (PP3), durata de viață aprox. 1 an la 100 de acționări/zi  

Accesorii recomandate: 

Specificații livrare:  

Dimensiuni:  

Caracteristici: 

Specificații tehnice: 

1 - alimentare apă 
2 - rază activă 
3 - țeavă cromată 
4 - pisoar din ceramică 
5 - electronică 
6 - baterie 
7 - valvă electromagnetică 
8 - corp alamă cromată 
9 - robinet sferic 

Unitate de spălare pisoare de perete   
 SLP 09K  

- sistem de spălare pisoare cromat montat deasupra 
pisoarului cu alimentare de sus  

- SLP 09K corp din alamă cromată 
- reacţionează la prezenţa utilizatorului care stă în faţa  
 pisoarului la o distanţă de max. 0,7 m de senzor pentru o  
 perioadă de minim 7,5 sec.  
- spălarea are loc după ce utilizatorul părăseşte raza activă 
- perioada de spălare este reglabilă de la 0,5 la 15,5 sec.  
- reglarea  parametrilor senzorului cu telecomanda SLD 03  
- spălare de igienă automată de igienizare după 24 ore de neutilizare 
- funcţie PORNIRE/OPRIRE  
- reglarea debitului de la robinetul de colț  
- monitorizarea capacității bateriei  

 
Dimens. corp unit. de spălare   aprox. 140 x 50 mm Tensiune de alimentare  baterie 9 V  Putere  
- la tensiune de 9V   2 W  Rază de acţiune   0,3 - 0,75 m Presiune de lucru recomandată   0,1 - 0,6 MPa Debit   20 l/min. (dată inf.) Intrare apă   filet ext. 1/2” Ieşire apă  țeavă inox cu diametru   exterior de 15 mm Lungime țeavă 300 mm 
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