
   

SLU 44P –  cod  43449 
SLU 44PB –  cod  64441

 

 
SLZ 01Y – cod 05012  transformator 24V DC pentru max. 2 baterii
SLZ 01Z – cod 05011
SLZ 03 – cod 05030 
SLZ 04Y – cod 05041
SLZ 04Z – cod 05042
SLZ 04X – cod 10049
SLZ 06   –  cod 05060  
SLD 04 – cod 07040  telecomandă pentru reglarea parametrilor
SLT 04  – cod 09040  ventil termostatic 3/4“, debit 42 l/min la o presiune de 0,1 MPa
SLT 05 – cod 09050 
SLT 07 – cod 09070 
SLT 08 – cod 09080 
SLT 09 – cod 09090 
SLT 10 – cod 09100 
SLA 36 – cod 06360   set 4 buc baterii alcaline AA, 1,5 V, 2700 mAh (numai la varianta cu index B)   

Accesorii recomandate:  

Specificații livrare:  

Grafic jet apă:  

 

- design antivandalism
- recomandat penitenciarelor și spitalelor
-  perlator economic, 6l/min
- capac din inox antivandalism, grosime 3 mm  
- reacționează la atingerea ușoară a butonului piezo,
      - apa se va opri automat după un interval programat între
  
 - o a doua atingere a butonului piezo oprește apa
-  baterie cu o singură cale de alimentare cu apă rece    sau preamestecată
-  reglarea tuturor parametrilor și pornire/oprire cu
 telecomanda SLD 04 
- reglarea debitului cu ajutorul robinetul sferic

 
Dimensiuni capac inox        160 x 160 x 3 mm 
Dimensiuni cutie de montaj           145 x 155 x 65 mm 
Tensiune
- SLU 44P 
- SLU 44PB  
Putere
- SLU 44P 
- SLU 44PB 
Presiune recomandată                   
Debit                                            
Alimentare apă                           

Caracteristici:  

Specificații tehnice: 
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6 L

Baterie de perete din oțel inox cu control 
piezo SLU 44P, SLU 44PB

  2 - 62 sec., valoare setată 10 sec.
  

capac special antivandalism din oțel inox cu electronică și buton piezo,
cutie de montaj din inox cu electrovalvă și robinet sferic, fixare cu 
4 șuruburi torx, 4 baterii alcaline AA 1,5 V 2700 mAh (numai varianta cu index B)

 transformator 24V DC pentru max. 4 baterii
transformator cu buton PORNIRE/OPRIRE 24V DC pentru max. 9 baterii
transformator 24V DC pentru panoul central sau șină DIN pentru max. 5 baterii
transformator 24V DC pentru panoul central sau șină DIN pentru max. 9 baterii
transformator 24V DC pentru panoul central sau șină DIN pentru max. 15 baterii
transformator 24V DC pentru o singură baterie

ventil termostatic 1/2“, debit 28 l/min la o presiune de 0,1 MPa
ventil termostatic 3/4“, debit 43 l/min la o presiune de 0,1 MPa
ventil termostatic 1“, debit 53 l/min la o presiune de 0,1 MPa
ventil termostatic 5/4“, debit 82 l/min la o presiune de 0,1 MPa
ventil termostatic 6/4“, debit 155 l/min la o presiune de 0,1 MPa

24 V DC
6 V

0,1 - 0,6 MPa
6 l/min. (dată inf.)
filet ext. G1/2”

7 W
2 W

Dimensiuni:


