
Robinet de spălare automată pentru grup de pisoare
SLP 05N

Caracteristici

Ro
bi

ne
ți 

de
 s

pă
la

re
 p

is
oa

re

Schemă de montaj

 unitatea spală un grup de pisoare simultan
 reacţionează la prezenţa utilizatorului în faţa pisoarelor, 
 pe axa senzorului (la aprox. 200 mm faţă de marginea 
 pisoarelor) pentru o perioadă de minim 7,5 sec.
 raza activă maximă a senzorului până la folia reflectorizantă  
 este de 3 m (rază mai mare la comandă)
 spălarea are loc după ce toţi utilizatorii părăsesc zona activă
 perioada de spălare este reglabilă de la 0,5 la 15,5 sec.
 posibilitate de reglare a parametrilor cu telecomanda 
 SLD 03
 spălare de igienă automată după 24 ore de neutilizare

Dimensiuni capac inox    170 x 170 x 10 mm
Dimensiuni
 cutie de montaj (din plastic) 140 x 140 x 75 mm
 cutie de montaj (din oţel inox) 145 x 155 x 100 mm
Tensiune de operare
 SLP 05N   24 V DC
 SLP 05NZ   230 V AC/50 Hz
Putere     
 la 24 V DC   7 W
Raza activă   0,3 - 3 m
Presiune apă   0,15 - 0,6 MPa
Debit    70 l/min. la o presiune
    de 0,15 MPa (dată inf.)
Alimentare apă   filet ext. G 1“
Ieșire apă   filet ext. G 1“

Specificații tehnice

Accesorii recomandate

Specificații livrare

1 - cablu de la transformator
2 - capac din oţel inox cu electronică
3 - cutie de montaj (din oţel inox)
4 - cutie de montaj (din plastic)
5 - folie reflectorizantă
6 - pisoar ceramică
7 - cablu de conectare între 
 electronică și electrovalvă

SLP 05N - cod 42052  capac din oţel inox cu electronică, cutie de montaj din plastic cu electronică, cutie
SLP 05NZ - cod 42053  de montaj din oţel inox cu racord alam și valvă electromagnetică, capac din oţel inox
    (capac de oţel inoxidabil al casetei de igropare in perete cu valva electromagnetica), folie 
    reflectorizantă, transformator (SLP 05NZ)

SLZ 01Y - cod 05012  transformator extern 24 V DC pt. max. 5 unităţi de splare     
SLZ 01Z - cod 05011  transformator extern 24 V DC pt. max. 9 unităţi de splare 
SLZ 04Y - cod 05042  transformator 24 V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 5 unităţi de splare 
SLZ 04Z - cod 05041  transformator 24 V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 9 unităţi de splare 
SLZ 04X - cod 10049  transformator 24 V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 15 unităţi de splare 
SLZ 06 - cod 05060  transformator extern 24 V DC pentru alimentarea unei singure unităţi  
SLD 03  - cod 07030  telecomandă pentru reglerea parametrilor
SLA 02 - cod 06020  cadru de montaj pe pereţi din gips carton pentru pisoare cu sistem de spălare montat 
    deasupra
SLA 30 - cod 06300  folie reflectorizantă

max. 3000


