
Automatické splachovače toalet
SLW 02A, SLW 02F, SLW 05A, SLW 05F 
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Rozměry

 SLW 02A - určeno pro montáž do rámu SLR 21, bílé tlačítko
 SLW 02F - určeno pro montáž do rámu SLR 21, černé tlačítko
 SLW 05A - určeno pro montáž do podomítkových WC modulů
  JIKA: 8.9565.0, 8.9565.1, a 8.9565.2
 SLW 05F - určeno pro montáž do sestav Viega Eco Plus
  606 664 (S161.2) s tlačítkem Viega push button For Style 10  
 596 316
 reaguje na přítomnost osoby po dobu delší než 7,5 s
  ve vzdálenosti do 0,7 m
 systém reaguje na přítomnost osoby:
 „krátké spláchnutí“ (2 s)
 = doba přítomnosti osoby ve snímané zóně je od 7,5 s do 45 s
 „dlouhé spláchnutí“ (5 s)
 = doba přítomnosti osoby ve snímané zóně je delší než 45 s
 ke spláchnutí dojde 2 s po odchodu ze snímané zóny
 možnost dodatečného ručního spláchnutí mechanickým
  tlačítkem (např. při úklidu)
 samočinné doplňkové spláchnutí po každém osmém
  použití (v souladu s hygienickými předpisy EU)
 nastavení parametrů pomocí dálkového ovladače SLD 03
 funkce vypnutí senzoru
 samočinné spláchnutí po 24 hodinách od posledního sepnutí  

Napájecí napětí 24V DC
Příkon 
 při napájení 24V DC 50 W
Dosah 0,3 - 0,7 m

Technická specifikace

Specifikace dodávky

SLW 02A - obj. č. 04026 tlačítko (bílý plast) s integrovanou elektronikou, nerezový držák elektromagnetu,
     elektromagnet
SLW 02F  -  obj. č. 04027  tlačítko (černý plast) s integrovanou elektronikou, nerezový držák elektromagnetu,
     elektromagnet
SLW 05A  -  obj. č. 04056  tlačítko PL3 Dual Flush (bílý plast) splachovacího systému Jika s integrovanou
     elektronikou, nerezový držák elektromagnetu, elektromagnet
SLW 05F  -  obj. č. 04057  tlačítko Viega (bílý plast a chrom) s integrovanou elektronikou, nerezový držák
     elektromagnetu, elektromagnet

Doporučené příslušenství

SLW 02F

SLZ 01Z  -  obj. č. 05011  napájecí zdroj 24V DC pro max. 2 ks splachovačů
SLZ 04Z  -  obj. č. 05041  napájecí zdroj 24V DC na DIN lištu, pro max. 2 ks splachovačů
SLZ 04X -  obj. č. 10049 napájecí zdroj 24V DC na DIN lištu pro max. 3 ks splachovačů
SLD 03  -   obj. č. 07030  universální dálkové ovládání 
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