
Transformatoare
SLZ 01 - SLZ 07

Specifi cații tehnice

Specifi cații livrare

Ac
ce

so
rii

Tensiune intrare 230 V AC/50 Hz
Tensiune ieșire 24 V DC

SLZ 01Z  -  cod 05011 transformator 230 V AC/ 24 V DC
SLZ 01Y  - cod 05012 transformator 230 V AC/ 24 V DC
SLZ 04Y - cod 05042 transformator pt. DIN rail, 85-240 V AC/24 V DC
SLZ 04Z - cod 05041 transformator pt. DIN rail, 85-240 V AC/24 V DC
SLZ 04X - cod 10049 transformator pt. DIN rail, 85-240 V AC/24 V DC
SLZ 05 - cod 05050 transformator pentru produse cu baterie 9 V/6 V
SLZ 06 - cod 05060 transformator pt. 1 valvă, 230 V AC/24 V DC
SLZ 07 - cod 05070 transformator pt. priză 230 V AC/24 V DC

Caracteristici
 transformatoarele sunt surse de curent externe pentru 
 produsele SANELA cu senzori (cu excepţia produselor care  
 funcţionează cu baterie sau au transformatorul integrat)
 transformatoarele SLZ 04Y SLZ 04Z și SLZ 04X sunt destinate
 montării în panoul electric central sau pe șină DIN

Recomandări instalare
 montajul componentelor electrice trebuie să respecte normele în vigoare și trebuie realizat numai de electrician autorizat
 transformatoarele SLZ 01Y, SLZ 01Z și SLZ 06 se pot monta și pe suprafeţe plane (perete, plafon etc.) sau pot fi încastrate   
 în tablouri electrice, plafon etc. pentru a preveni atingerea lor accidentală
 pentru racord la reţea recomandăm utilizarea cablurilor electrice tip CYKY 2C x 1,5; pentru 24 V DC tensiune de ieșire se
 recomandă cablu de tip CYKY 2A x 1,5 (max. 40 m)
 ieșirea din transformator este realizată cu un conector bifilar care se conectează la electronică, 230 V/50 Hz, cablul
 intră în cutia de montaj printr-o garnitură
 după verificarea funcţionării corecte a produselor cu transformator integrat (cu indez „Z“) este important ca capacul din   
 inox să fie fixat etanș pe cutia de montaj cu ciment sau silicon astfel încât apa să nu poată să ajungă la transformator 
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Produs
Baterii de

lavoar și de 
duș

Unităţi de
spălare pisoare

Unităţi de
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SLW 01XX

Unităţi de
spălare toaletă

SLW 02xx

Unităţi de
spălare toaletă

SLW 02GT

Dimensiuni    
(mm)

SLZ 01Y max. 5 valve max. 5 valve max. 5 valve 2 x servomotor — 140 x 100 x 60

SLZ 01Z max. 9 valve max. 9 valve max. 9 valve 4 x servomotor max. 2 magneti 170 x 130 x 80

SLZ 04Y max. 5 valve max. 5 valve max. 5 valve 2 x servomotor — 78 x 93 x 56

SLZ 04Z max. 9 valve max. 9 valve max. 9 valve 4 x servomotor max. 2 magneti 78 x 93 x 56

SLZ 04X max. 15 valve max. 15 valve max. 15 valve 7 x servomotor max. 3 magneti 100 x 93 x 56

SLZ 06 max. 1 valva max. 1 valva max. 1 valva — — 90 x 65 x 45

SLZ 07 max. 2 valve max. 2 valve max. 2 valve 1 x servomotor — 75 x 34 x 43


