
Baterii de duș cu buton piezo
SLS 02P

Caracteristici
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Schemă de montaj

 spălare automată de igienizare
 antivandal
 cu 2 căi de alimentare temperatura se reglează cu mixer 
 cu cartuș ceramic
 apa începe să curgă după atingerea ușoară a butonului  
 piezo
 apa va curge de la 10 sec. la 310 sec., standard este setat 
 la 120 sec
 apa se poate opri prin a doua atigere a butonului
 monitorizarea capacităţii bateriei (la modelele cu index B)
 posibilitate de reglare a parametrilor cu telecomanda SLD 04

Dimensiuni capac inox  170 x 170 x 10 mm
Dimensiuni cutie de montaj 155 x 155 x 82 mm
Tensiune de operare  
 SLS 02P 24 V DC
 SLS 02PB 6 V
Putere
 la 24 V DC  7 W
 la tensiune de 6 V 3 W
Durata de viaţă a bateriei
 4 buc. baterii alcaline  aprox. 2 ani
 AA 1,5 V, 2700 mAh (100 utilizări/zi)
Presiune apă 0,1 - 0,6 MPa
Debit 12 l/min. (dată inf.)
Alimentare apă filet ext. G 3/4“
Ieșire apă filet ext. G 3/4“

Specificații tehnice

Specificații livrare

SLS 02P   -  cod 12022   capac din oţel inox cu electronică și buton piezo, cutie de montaj din oţel inox  și racord
SLS 02PB -  cod 12023  alam, valvă electromagnetică, robinet sferic și mixer cu cartuș, set 4 baterii alcaline 
    1,5 V, 2700 mAh (SLS 02PB)

Accesorii recomandate

SLZ 01Y  -  cod 05012   transformator extern 24 V DC pt. max. 5 dușuri
SLZ 01Z  -  cod 05011   transformator extern 24 V DC pt. max. 9 dușuri
SLZ 04Y  -  cod 05042   transformator 24 V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 5 dușuri
SLZ 04Z  -  cod 05041   transformator 24 V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 9 dușuri
SLZ 04X  -  cod 10049   transformator 24 V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 15 dușuri
SLZ 06  -  cod 05060   transformator extern 24 V DC pt. o singură duș
SLD 04  -  cod 07040   telecomandă pentru reglerea parametrilor
SLA 03 - cod 06030  rozetă de duș antivandalism jet reglabil  
SLA 13 - cod 06130  rozetă de duș antivandalism jet reglabil 
SLA 14 - cod 06140  rozetă de duș antivandalism
SLA 28  -  cod 06280   rozetă de duș
SLA 39 - cod 06390  rozetă de duș antivandalism
SLA 40 - cod 06400  rozetă de duș antivandalism jet reglabil 
SLA 36 - cod 06360  set 4 baterii alcaline 1,5 V, 2700 mAh tip AA (la modelele cu index B)

1 - alimentare apă
2 - capac din oţel inox 
 cu electronică
3 - cutie de montaj
4 - buton piezo
5 - mixer cu cartuș
6 - ţeavă inox
7 - alimentare curent
8 - rozetă duș (se comandă  
 separat)
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