
Baterie de duș cu senzor și termostat
SLS 03

Caracteristici
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Schemă de montaj

 spălare automată de igienizare
 este destinată pt. apă rece și caldă, reglarea temperaturii 
 cu mixer termostatic
 racord pe partea superioară
 siguranţă la opărire
 spălarea are loc după ce utilizatorul părăseşte raza activă
 apa se oprește după ce utilizatorul părăsește zona activă
 reglabil între 0,25 - 7,75 sec.), standard este setat la 3 sec.
 funcţie de oprire automată după 5 min. de utilizare continuă
 monitorizarea capacităţii bateriei (la modelele cu index B)
 funcţionare și în regim START/STOP
 posibilitate de reglare a parametrilor cu telecomanda 
 SLD 03

Dist. dintre alim. 150 mm
Tensiune de operare  
 SLS 03  24 V DC
 SLS 03B 9 V
Putere
 la 24 V DC  3 W
 la tensiune de 9 V 2 W
Durata de viaţă a bateriei
 baterie litiu 9 V, tip U9VL  aprox. 2 ani
   (100 utilizări/zi)
Raza activă
 standard 0,6 - 0,75 m
 program START/STOP 0,05 - 0,15 m
Presiune apă 0,1 - 0,6 MPa
Alimentare apă fi let ext. G 1/2“
Ieșire apă fi let ext. G 1/2“

Specifi cații tehnice

Specifi cații livrare

SLS 03   -  cod 02030   baterie cu corp cromat cu electronică, valvă termostatică și valvă electromagnetică,
SLS 03B - cod 02036  racorduri de conectare (2 buc.), mascare racorduri cromate (2 buc.), fi ltre (2 buc.), cheie 
    imbus, baterie litiu SLA 09 (SLS 03B)
   

Accesorii recomandate
SLZ 01Y  -  cod 05012   transformator extern 24 V DC pt. max. 10 dușuri
SLZ 01Z  -  cod 05011   transformator extern 24 V DC pt. max. 20 dușuri
SLZ 04Y  -  cod 05042   transformator 24 V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 10 dușuri
SLZ 04Z  -  cod 05041   transformator 24 V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 20 dușuri
SLZ 04X  -  cod 10049   transformator 24 V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 33 dușuri
SLD 03  -  cod 07030   telecomandă pentru reglerea parametrilor
SLA 09  -  cod 06090   baterie litiu 9V/1200 mAh, tip U9VL (la modelele cu index B)

SLS 03

1 - alimentare apă
2 - rază activă
3 - braţ mobil
4 - corp cromat
5 - mixer termostatic
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