
SLPN 02C – cod 91023 pisoar tip jgheab 600 mm - 1 ventil de spălare cromat, un senzor termic 
SLPN 02CB – cod 91024  ventil electromagnetic (1 buc), ventil scurgere, set fixare, mască sifon, sifon
   4 buc baterii alcaline 1,5V (la varianta cu index B) 
SLPN 03C  – cod 91033 
SLPN 03CB – cod 91034

 
SLPN 04C – cod 91043 
SLPN 04CB – cod 91044

 

Specificații livrare:  

Dimensiuni: 

-  design antivandalism 
-  pisoar tip jgheab din oțel inox cu sistem de spălare termic  
 și ventile de spălare incorporate
- montaj pe perete
- lungimi standard 600, 1200 și 1800 și  mm  
-  numărul de ventile este de 1-3 în funcție de lungimea  
 jgheabului  
- spălarea se declanșează automat după utilizare
-  timp de spălare reglabil de la 0,5 la 15 secunde
-  spălare automată de igienizare după 24 ore de neutilizare
- alte lungimi se produc la comandă
- material CrNi 18/10 (AISI-304) 
-  finisaj periat 

Caracteristici:  
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Pisoare tip jgheab din oțel inox cu sistem de spălare 
SLPN 02C, SLPN 03C, SLPN 04C 

Accesorii recomandate:  
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Mască sifon 
gaură pentru sifon 
50 mm (1 1/2 x 70) 

Specificatii tehnice (pt. un senzor):  
Tensiune  
- SLPN 02C - 04C
- SLPN 02CB - 04CB
Putere 
- pentru 24V DC
- penrtu 6V 
Durată baterie: 
- baterie alcalină 
 4x 1,5V, 2700 mAh
Presiune recomandată  0,1 - 0,6 MPa 
Debit        12 l/min. (dată inf.) 
Racord             filet ext. G 1/2“ 
Grosime                  1,5 mm 

 

 

  

pisoar tip jgheab 1200 mm - 2 ventile de spălare cromat, un senzor termic 

pisoar tip jgheab 1800 mm - 3 ventile de spălare cromat, un senzor termic 

 ventil electromagnetic (1 buc), ventil scurgere, set fixare, mască sifon, sifon

 ventil electromagnetic (1 buc), ventil scurgere, set fixare, mască sifon, sifon

   4 buc baterii alcaline 1,5V (la varianta cu index B)

   4 buc baterii alcaline 1,5V (la varianta cu index B)

cca. 2 ani la
100 util./zi

tensiune 24 V DC
6 V

7 W
3 W

SLZ 04Y
SLZ 04Z

-   cod 05041
-   cod 05042 transformator 24V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 9 valve

transformator 24V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 5 valve

SLZ 01Y transformator extern 24V DC pt. max. 2 valve
SLZ 01Z transformator extern 24V DC pt. max. 4 valve

-   cod 05012
-   cod 05011

SLZ 06 transformator extern 24V DC pt. o singură valvă-   cod 05060
SLD 04 -   cod 07040 telecomandă pentru reglarea parametrilor produselor cu senzor radar și termic


