
 
SLZA 01M – cod  88011  
SLZA 01MZ – cod  88012

Specificații livrare:  

Caracteristici:  
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Unitate de comandă cu monezi pentru dușuri 
- Control direct SLZA 01M, SLZA 01MZ 

Specificații tehnice:  
Tensiune de operare: 

      Putere:
      Tip monezi:

Timp de așteptare de la efectuarea plății:
Timp de utilizare reglabil:

Accesorii necesare  
- transformator 
- control duș - SLZA 20, SLZA 20H, SLZA 20T, SLZA 21, SLZA 21H, SLZA 21T
- rozetă de duș - SLA 39, SLA 40 

Accesorii recomandate: 

- control de duș pentru unu până la trei dușuri
- SLZA 01M - pe perete
- SLZA 01MZ - încastrat în perete
- material AISI 304, polisat, AISI 316L la comandă
- în timpul alimentării cu monezi ecranul arată durata plătită,
   utilizatorul confirmă după ce nu mai introduce monezi prin
   apăsarea butonului dușului ales sau numai prin apăsarea butonului
   și aparatul atribuie un duș (funcție de model și programare)
- în cazul unităților cu control direct apa va începe să curgă la dușul
   ales (sau atribuit) la câteva secunde după apăsarea butonului
- în timpul dușului există posibilitatea de a mai introduce monezi 
  pentru prelungirea duratei (numai în cazul dușurilor cu buton)
- înaintea expirării timpului cumpărat utilizatorul este atenționat
  că apa urmează să se oprească (4 întreruperi cu 30 de secunde 
  înainte)
- reglarea parametrilor se realizează prin navigarea în meniu cu
  ajutorul butoanelor de pe unitate, setarea parametrilor și intrarea 
  în meniul service se realizează cu  telecomandă
- meniul service: informații statistice despre monezile intrate - acces 
  permanent, reglarea intervalului la care pornesc dușurile după 
  terminarea plății, activarea spălării de igienizare automate, 
  reglarea cursului EURO, reglarea contrastului pentru ecran, 
  posibilitatea opririi separate a dușurilor
- meniul de producție - reglarea posibilității de alegere a dușului 
  (de către utilizator) sau atribuire automată, reglarea grupurilor 
  (și a mărimii acestora), schimbare între control direct sau interactiv, 
  reglarea măsurării (timp sau volum de apă)
  

unitate de control din oțel inox cu
control electronic, compartiment 
introducere monezi, cutie pentru 
monezi 0 - 255 sec.

24 V DC
max. 47 W
1 sau 2 EURO

1 sec. - 99 min.

SLZ 01Y  -  cod  05012 transformator extern 230/24V DC pentru alimentarea a max. 5 unități de spălare

-  cod  05030
SLZ 01Z -  cod  05011 transformator extern 230/24V DC pentru alimentarea a max. 9 unități de spălare 

SLZ 04Y         -  cod 05042    transformator pentru șină DIN 230/24V DC pentru alimentarea a max.  5 unități de spălare   
SLZ 04Z         -  cod 05042    transformator pentru șină DIN 230/24V DC pentru alimentarea a max.  9 unități de spălare   
SLZ 04X         -  cod 10049    transformator pentru șină DIN 230/24V DC pentru alimentarea a max. 15 unități de spălare   

SLZ 03 transformator extern 230/24V DC pentru alimentarea a max. 9 unități de spălare 

SLD 05           -  cod 07050    telecomandă pentru reglarea parametrilor dușurilor cu monezi   


