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Kedves Vásárlóink,
Ezúton szeretnénk a figyelmükbe ajánlani modern, automatikus vízkezelő berendezéseket tartalmazó termékválasztékunkat. A SENZOR által fejlesztett és gyártott berendezések – az elegancia és kényelem mellett – egyesítik a progresszív és gazdaságos, optoelektronikus működési elvet.
Ez a konstrukció számos előnyt kínál a felhasználók számára.
A termékeket folyamatosan fejlesztik és hozzáigazítják az új
trendekhez és a felhasználói igényekhez.
Az érzékelő technikával a SENZOR már 1982 óta intenzíven foglalkozik: a nyilvánosság széleskörű érdeklődésének köszönhetően az automatikus vízkezelő berendezések
gyártása a vállalat fő profiljává vált, amelyet folyamatosan
fejleszt és egészít ki további termékekkel. A SENZOR komoly
erőfeszítéseinek köszönhetően a magas minőségnek és az
elérhető áraknak köszönhetően e termékeket egyre szélesebb körben alkalmazzák. A jelenlegi gyártási program lehetőséget nyújt gyakorlatilag bármilyen feladat megoldására
az alábbi területeken:
• szállodák
• uszodák, fürdők, sportlétesítmények
• a turizmus területe (kempingek, szálláshelyek)
• egészségügy, szociális intézmények
• élelmiszeripar
• nyilvános WC-k
A hasznos tulajdonságok közül a SENZOR fejlesztői a legnagyobb hangsúlyt a víztakarékosságra fektették, de e mellett
az egyes alkalmazásokban fontos szerepet játszanak más
szempontok is, melyeknek e berendezések megfelelnek és
döntő fontosságúak lehetnek a berendezés kiválasztásánál.

Társaságunk, a SENZOR termékei a következő
előnyöket biztosítják az Ön számára:
Víztakarékosság
E berendezések telepítése csak a szükséges, de eközben elegendő mennyiségű víz felhasználását biztosítják.
Ezáltal 40-80%-os megtakarítás érhető el. Így a melegvíz-felhasználás terén jelentős energiamegtakarítás figyelhető meg.
A térfogatáram-korlátozókkal együtt szállított berendezések csak a beállított vízmennyiség átfolyását teszik lehetővé,
függetlenül a vezetékben lévő nyomástól. A víz szabályozott
térfogatáramának folyamata az alábbi ábrán látható:

l/min.

Reg. 10 l/min.

bar

Környezeti higiénia
E berendezések alkatrészei sima, fényes, krómozott felülettel
rendelkeznek, vagy rozsdamentes acélból készülnek, kerekített
idomokkal, éles kiálló részek nélkül. A fedőborítások rejtett
rögzítésűek, egyéb felületi szabálytalanság nélkül, oly módon, hogy a tisztításuk nagyon egyszerű legyen. A készülékek
a kézzel történő hozzáérés szükségessége nélkül működnek.
A piszoár-öblítő a higiénia biztosítása végett beállított időközönként tisztasági öblítést végeznek az utolsó öblítést követően. A WC-csészék öblítői kézi vezérlésűek, ami lehetővé teszi
az elegendő öblítést a takarítás során. Az öblítő berendezések
és a mosdó csaptelepek lehetővé teszik a higiénikus átöblítést,
illetőleg a termikus fertőtlenítést többféle automatikus üzemmódban a Legionella baktériumok ellen.

Automatikus működési elv
A berendezés a felhasználó számára nagyfokú kényelmet
biztosít. A víz átfolyását egy mikroprocesszor vezérli, amely
az optoelektronikus érzékelőből kapott információk alapján,
az előre beállított programnak megfelelően kinyitja vagy bezárja az elektromágneses szelepet, amely a vízelosztóba került
beépítésre. A paraméterek távirányítóval változtathatóak és állíthatók be. A mosdó csaptelepek hatótávolságának beállítása
automatikusan történik.
Üzembiztonság
A berendezések szerkezete, az alacsony tápfeszültség (12 V,
6 V), a többi fényforrásra való érzéketlenség, a termosztatikus
szelep forrázás elleni védőfunkciója, valamint a mikroproceszszor programja biztosítja a védelmet a szelep hosszan tartó
kinyitása ellen az érzékelő állandó takarása során.
A szándékos károkozás elleni védelem
Tudni kell, hogy tökéletes védelem nem létezik a szándékos
károkozás ellen. A berendezés kialakítása azonban igyekszik
csökkenteni e lehetőségeket. Így az öblítőket egy sima, masszív
előlap fedi, amely rejtett rögzítéssel szorosan illeszkedik a fal felületéhez, míg a csaptelepeknél az elektronika a berendezések
fémtestében van elrejtve.
Beszerelés és karbantartás
A szerelvények csatlakoztatása a bemeneti és kimeneti oldalon történik, menetes csatlakozással. A csomagolás részét
képezi az elzáró golyóscsap az elektromágneses szelep bemenete előtt. A falon belüli szerelvény részeket pedig műanyag
telepítő dobozokba szerelik, megoldva ez által az utólagos
hozzáférést az alkatrészekhez a karbantartás és esetleges javítás során. Az elemek cseréjét a 6 V-s változatoknál egy külön
csatlakozóval ellátott elemtartó könnyíti meg. A termékek
alkalmasak a könnyűszerkezetes falrendszerekbe történő telepítésre is.
Kedves Vásárlóink!
Szakértőink szívesen átadnak minden
szükséges információt, együttműködnek
a termékek önök általi alkalmazásának megtervezésében, illetve segítenek megtalálni
az egyedi igényeknek megfelelő, műszaki
és pénzügyi szempontból legelőnyösebb
megoldást.

[bar]

A hosszú élettartamot
A hosszú élettartamot a minőségi összetevők és az olyan
burkolatok kiválasztása garantálja, amelyeket a nedves környezetre való tekintettel – melyben a berendezést használni
fogják – választanak meg. Az elektromágneses szelepet a bemeneti oldalon egy könnyen hozzáférhető finomszűrő védi,
így maga a szelep hosszú élettartammal rendelkezik a pufferelt
működésnek köszönhetően, működése pedig nem okoz káros
lökéseket a csővezetékben. A szelepek nyitásánál és zárásánál
keletkező löketeket az alábbi grafikon szemlélteti:

t [msec]

automatikus piszoár öblítés
optoelektronikus
– falba rejtett
– falra szerelhető
– csoportos
piszoáron belüli, vezetőképesség-érzékelővel

automata piszoár öblítő
APIS 6.1
APIS 6 M2
A termék jellemzői
•
•
•
•
•

víztakarékosság
magas szintű higiénia
rozsdamentes acél, rongálásbiztos kivitel
kisebb méretek, könnyű karbantartás
kétirányú kommunikáció a DO–5.1-gyel

Működésének leírása
A berendezés optielektronikusan érzékeli a piszoár előtt több mint
4 másodpercig álló személyeket, a víz elindítására azonban csak annak
távozását követően kerül sor. Az előtte elhaladó személyekre nem
reagál. A víz mennyisége az öblítés időhosszával állítható. Az utolsó
öblítéstől számított 12 óra elteltével automatikus öblítést végez.

Általános adatok
– hatótávolság:
– az öblítés időtartama:
– tápellátás:
– az elem élettartama:
– víznyomás:

min. 50 cm
a DO–5.1-es távirányítóval állítható
kb. 4 másodperc, a DO–5.1-gyel
állítható (4-15 másodperc)
6 V-s Li elem, CR–P2
ZAS230A/6DSC – max. 1 db
ZAS230A/6DS.30C – max. 5 db
havi 4000 bekapcsolás esetén
kb. 2 év
0,05-1,0 MPa
(ideálisan 0,3-0,4 MPa)

– LED-visszajelzések
– paraméterek beállítása a DO–5.1 segítségével

Különlegességek
– oldalsó vízbevezetés
– előlap rejtett rögzítése
– szennyeződésszűrő, hengeres elzáró szelep
– rozsdamentes acél előlap különösen kisméretű,
éles szélek nélkül
– távtartó burkolat a csempézéshez, rögzítő csavarokkal

Méretek
– az elektronika burkolata: 150 x 120 x 16 mm
(magasság x szélesség x mélység)
– szerelődoboz:
121 x 96 x 72 mm
– telepítőnyílás:
130 x 130 x 75 mm
– csatlakoztatási méretek: G1/2" sárgaréz külső menettel

APIS 6.1

rend. sz.: SE.10.06.36–000

Vakolat alatti kivitel, elektronika rögzítő kerettel, amely csatlakozóban
végződik a 6 V DC megtápláláshoz, rozsdamentes acél előlappal,
elektromágneses szeleppel, rögzítő csavarokkal és szennyeződés szűrővel. APIS 6 M2 szerelődoboz nélkül.

APIS 6 M2

rend. sz.: SE.10.06.04–025

Szerelőkészlet az APIS 6. termékek számára, oldalról történő vízbevezetéssel, alkalmas a fal alatti szerelőkeretekbe történő telepítéshez és
szerelődobozzal történő befalazáshoz egyaránt, bemeneti és kimeneti csavarozással, elzáróval, szűrővel, távtartó borítással a burkolási
munkákhoz, a szelepülék dugójával a telepítéshez és átöblítéshez,
nyílással a külső forrású tápegység számára.
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Speciális tartozékok
– tápegység: ZAS230A/6DSC

rend. sz. SE.06.21 .30 –000

(egyes tápellátáshoz, elhelyezés: APIS 6 M-ben)

– tápegység: ZAS230A/6DS.30C

rend. sz. SE.06.21 .31 –020

(csoportos tápellátáshoz, maximum 5 db APIS))

– elem 6 V-s Li elem, CR–P2
– PB1 elemburkolat
– távirányító DO–5.1
– távirányító DO–5.1U
– APIS 6–5 M

rend. sz. SE.06.16 .01 –000
rend. sz. SE.06.21 .52 –000
rend. sz. SE.09.02 .12 –210
rend. sz. SE.09.02 .07 –110
rend. sz. SE.10.06 .04 –021

(szerelőkészlet felülről történő vízbevezetéssel)

A berendezés részletes leírásáért lásd még a kísérő dokumentációt. A műszaki változtatások jogát fenntartjuk. A speciális tartozékok nem képezik a kiszállítás részét.

automata piszoár öblítő
APIS 6.1 SQG
A termék jellemzői
• víztakarékosság
• magas szintű higiénia
• üveg előlap
• kisebb méretek, könnyű karbantartás
• kétirányú kommunikáció a DO–5.1-gyel

Működésének leírása
A berendezés optielektronikusan érzékeli a piszoár előtt több, mint
4 másodpercig álló személyeket, a víz elindítására azonban csak annak
távozását követően kerül sor. Az előtte elhaladó személyekre nem
reagál. A víz mennyisége az öblítés időhosszával állítható. A higiéniai
átöblítés 0 és 108 óra között állítható a DO-5.1 távirányító segítségével. Alapbeállítás 108 óra.

Általános adatok
– hatótávolság:
– az öblítés időtartama:
– tápellátás:
– az elem élettartama:
– víznyomás:

min. 50 cm (fehér A4-es papírtól)
a DO–5.1-es távirányítóval állítható
kb. 4 másodperc, a DO–5.1-gyel állítható
(4-15 másodperc)
6 V-s Li elem, CR–P2
ZAS230A/6DSC – max. 1 db
ZAS230A/6DS.30C – max. 5 db
havi 4000 bekapcsolás esetén kb. 2 év
0,05-1,0 MPa
(ideálisan 0,3-0,4 MPa)

– LED-visszajelzések
– paraméterek beállítása a DO–5.1 segítségével

Különlegességek
– oldalsó vízbevezetés
– előlap rejtett rögzítése
– szennyeződésszűrő, hengeres elzáró szelep
– üveg előlap különösen kis méretű, rozsdamentes acél keretben
– távtartó burkolat a csempézéshez, rögzítő csavarokkal

Méretek
– az elektronika burkolata:
– szerelődoboz:
– telepítőnyílás:
– csatlakoztatási méretek:

APIS 6.1 SQG

rend. sz.: SE.01.32.04–020

Vakolat alatti kivitel, elektronika rögzítő kerettel, amely csatlakozóban
végződik a 6 V DC megtápláláshoz, vagy PB-1 elemburkolattal, üveg
előlappal, elektromágneses szeleppel, rögzítő csavarokkal és szennyeződésszűrővel. Tápegység: 6V-os Li elem, vagy külső 6V DC forrásból.

APIS 6 M2

rend. sz.: SE.10.06.04–025

Szerelőkészlet az APIS 6. termékek számára, oldalról történő vízbevezetéssel, alkalmas a fal alatti szerelőkeretekbe történő telepítéshez és
szerelődobozzal történő befalazáshoz egyaránt, bemeneti és kimeneti csavarozással, elzárószeleppel, szűrővel, távtartó borítással a burkolási munkákhoz, a szelepülék dugójával a telepítéshez és átöblítéshez,
nyílással a külső forrású tápegység számára.
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130 x 105 mm (magasság x szélesség)
121 x 96 x 72 mm
130 x 130 x 75 mm
G1/2" sárgaréz külső menettel

Speciális tartozékok
– tápegység ZAS230A/6DSC

rend. sz. SE.06.21 .30 –000

(egyes tápellátáshoz, elhelyezés)

– tápegység ZAS230A/6DS.30C

rend. sz. SE.06.21 .31 –000

(csoportos tápellátáshoz, maximum 5 db APIS)

– elem 6 V Li, CR–P2
– távirányító DO–5.1
– távirányító DO–5.1U
– APIS 6–5 M

rend. sz. SE.06.16 .01 –000
rend. sz. SE.09.02 .12 –210
rend. sz. SE.09.02 .07 –110
rend. sz. SE.10.06 .04 –021

(szerelőkészlet felülről történő vízbevezetéssel)

A berendezés részletes leírásáért lásd még a kísérő dokumentációt. A műszaki változtatások jogát fenntartjuk. A speciális tartozékok nem képezik a kiszállítás részét.

nyomógombos piszoár öblítő
APIS 6TL W, APIS 6TL Cr,
APIS 6TL CrM, APIS 6 TLN
A termék jellemzői
• víztakarékosság
• az egyes burkolatok esztétikai variánsai

Működésének leírása
Az öblítés az előlapon található nyomógomb lenyomásával indítható
el, míg az öblítés hossza az állítócsavarral állítható be.

Általános adatok
– az öblítés időtartama:
– víznyomás:

kb. 6 másodperc,
3 és 20 másodperc között állítható
0,05-1,0 MPa
(ideálisan 0,3-0,4 MPa)

Különlegességek
– oldalsó vízbevezetés
– az előlap rejtett rögzítése
– különösen kis méretű előlap, éles szélek nélkül
– ütésálló műanyag borítás, háromféle változatban
– távtartó burkolat a csempézéshez, rögzítő csavarokkal – könnyű
cserélhetőség optoelektronikus változatra (kb. 5 perc)

Méretek
– borítás:

162 x 125 x 11 mm
(magasság x szélesség x mélység)
– szerelődoboz:
121 x 96 x 72 mm
– telepítőnyílás:
130 x 130 x 75 mm
– csatlakoztatási méretek: G1/2" sárgaréz külső menettel

APIS 6TLW

rend. sz.: SE.10.06.04 –030

Vakolat alatti kivitel, fehér előlap nyomógombbal, patronos pneumatikus szelep, szűrő, előlap tartó és kulcs a borítás leszereléséhez. APIS
6-M2 szerelődoboz nélkül.

APIS 6TL Cr

rend. sz.: SE.10.06.04 –040

Vakolat alatti kivitel, fényes króm előlap nyomógombbal, patronos
pneumatikus szelep, szűrő, előlap tartó és kulcs a borítás leszereléséhez. APIS 6-M2 szerelődoboz nélkül.

APIS 6 M2

rend. sz.: SE.10.06.04 –025

Szerelőkészlet az APIS 6. termékek számára, alkalmas a falak előtti
szerkezetekbe történő telepítéshez és szerelődobozzal történő befalazáshoz egyaránt, bemeneti és kimeneti csavarozással, a szelepülék
dugójával alapszereléshez/nyomáspróbához, golyóscsappal, távtartó
borítással a burkoláshoz.

Speciális tartozékok
– APIS 6–5 M

rend. sz. SE.10.06 .04 –021

(szerelőkészlet felülről történő vízbevezetéssel)

APIS 6TL CrM

rend. sz.: SE.10.06.04 –050

Vakolat alatti kivitel, matt króm előlap nyomógombbal, patronos
pneumatikus szelep, szűrő, előlap tartó és kulcs a borítás leszereléséhez. APIS 6-M2 szerelődoboz nélkül.

APIS 6 TLN

rend. sz.: SE.10.06.04 –070

Vakolat alatti kivitel, rozsdamentes acél előlap nyomógombbal, patronos pneumatikus szelep, szűrő, előlap tartó és kulcs a borítás leszereléséhez. APIS 6-M2 szerelődoboz nélkül.
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A berendezés részletes leírásáért lásd még a kísérő dokumentációt. A műszaki változtatások jogát fenntartjuk. A speciális tartozékok nem képezik a kiszállítás részét.

automata piszoár öblítő
APIS 4.1 BGK
APIS 4 GK1
A termék jellemzői
• víztakarékosság
• magas szintű higiénia
• rozsdamentes acél, rongálásbiztos kivitel

Működésének leírása
A berendezés optielektronikusan érzékeli a piszoár előtt több mint
5 másodpercig álló személyt, a víz elindítására azonban csak annak
távozását követően kerül sor. Az utolsó öblítéstől számított 12 óra
elteltével automatikus öblítést végez.

Általános adatok
– hatótávolság:

min. 50 cm
a DO–2-es távirányítóval állítható
– az öblítés időtartama:
10 másodperc, a DO–2-vel állítható
(5-15 másodperc)
– tápellátás:
12 V~, 8VA vagy 6 V Li, CR–P2
– az elem élettartama:
havi 4000 bekapcsolás esetén kb. 2 év
– víznyomás:
0,05-1,0 MPa
– a berendezés készenléti állapotának jelzése LED dióda segítségével
– a személy jelenlétének jelzése LED dióda segítségével
– paraméterek beállítása a DO–2 segítségével

Különlegességek
– szennyeződésszűrő a szelep bemenetén
– masszív, rozsdamentes acél előlap, éles szélek nélkül
– az előlap rejtett rögzítése, rongálás biztos

Méretek
– az elektronika burkolata: 200 x 180 x 10 mm
(magasság x szélesség x mélység)
– szerelődoboz:
180 x 148 x 67 mm
– csatlakoztatási méretek: G1/2"

1 – bevezető vízvezetékcső
2 – elektronikus tápellátás
3 – elektronikai doboz borítással
4 – szelep
5 – kivezető vízvezetékcső
6 – érzékelt terület

APIS 4GK1

rend. sz.: SE.01.30.26 –012

Vakolat alatti kivitel, elektromágneses szeleppel, szerelődobozzal,
állítható magasságú csavarokkal és golyóscsappal. Tápellátás külső
forrásból: 12 V~.

Speciális tartozékok
– tápegység ZAS 50/12t – 12 V

rend. sz. SE.06.21 .21 –000

(csoportos tápellátáshoz, maximum 5 db APIS)

– tápegység TR 8 – 12 V

rend. sz. SE.06.14 .01 –000

(egyes tápellátáshoz, elhelyezés)

APIS 4.1 BGK 1

rend. sz.: SE.01.31.00 –000

Vakolat alatti kivitel, elektromágneses szeleppel, kerettel, rögzítő csavarokkal, állítható csavarokkal és szerelődobozzal, PB-1 elemburkolattal. Tápellátás: 6 V DC.

– tápegység 6 V Li, CR–P2
– távirányító DO–2
– távirányító DO–2U
– tápegység ZAS230A/6DS.30C

rend. sz. SE. 06.16.01 –000
rend. sz. SE.09.02 .04 –000
rend. sz. SE.09.02 .07 –000
rend. sz. SE.06.21 .31 –000

(csoportos tápellátáshoz, maximum 5 db APIS)
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A berendezés részletes leírásáért lásd még a kísérő dokumentációt. A műszaki változtatások jogát fenntartjuk. A speciális tartozékok nem képezik a kiszállítás részét.

automata piszoár öblítő
APIS RA
A termék jellemzői
• költséghatékony megoldás
• víztakarékosság
• környezeti higiénia
• rozsdamentes acél kivitel

Működésének leírása
A berendezés a fényvisszaverő elem segítségével érzékeli a piszoárok
előtt álló személyeket. Az utolsó személy távozását követően elindítja
az öblítést minden besorolt piszoárban. A személyek érzékelővonalon
történő huzamosabb jelenléte esetén minden 60 másodperc elteltét
követően öblít. Az utolsó öblítéstől számított 12 óra elteltével automatikus öblítést végez.

Általános adatok
– hatótávolság:
5m
– tápellátás:
12 V~, max. 8VA
– víznyomás:
0,05-1,0 MPa
– az öblítés időtartama: 10 másodperc.
– a személy jelenlétének jelzése LED dióda segítségével
– a berendezés készenléti állapotának jelzése LED dióda segítségével
– térfogatáram-szabályozás
– szerelvényajtó
– a paraméterek beállítása DO–2 távirányító segítségével történik

elektronikus
tápellátás

optoelektronika APIS RA

fényvisszaverő
max. 5 m

szelep blokk

piszoár vályú
vízbevezetés

Különlegességek
– masszív rozsdamentes acél borítás, rongálás biztos
kivitel rejtett rögzítéssel
– a fényvisszaverő elem szerelési helyzetét LED dióda jelzi
– a szelep részt elfedi a szerelvényajtó

Méretek
– a szelepblokk csatlakozója: G1"
– borítás:
200 x 180 x 10 mm
(magasság x szélesség x mélység)
– szerelvényajtó:
150 x 300 mm
– szerelődoboz:
180 x 148 x 67 mm

APIS RA

rend. sz. SE.01.30.05–020

Vakolat alatti csoportos öblítő, fényvisszaverő elemet tartalmazó szett,
szerelvényajtóval, szelepblokkal, elzáró szeleppel, szűrővel és csavarozással. Tápellátás külső forrásból 12 V~.
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Speciális tartozékok
– tápegység ZAS 50/12t – 12 V
– tápegység TR 8 – 12 V
– távirányító DO–2
– távirányító DO–2U

rend. sz. SE.06.21 .21 –000
rend. sz. SE.06.14 .01 –000
rend. sz. SE.09.02 .04 –000
rend. sz. SE.09.02 .07 –000

A berendezés részletes leírásáért lásd még a kísérő dokumentációt. A műszaki változtatások jogát fenntartjuk. A speciális tartozékok nem képezik a kiszállítás részét.

automata piszoár öblítő
APIS P 3.1
A termék jellemzői
• a mechanikus nyomásszelepek helyettesítése
• víztakarékosság
• krómozott kivitel
• könnyű beszerelhetőség
• kétirányú kommunikáció a DO–5.1-gyel

Működésének leírása
A berendezés érzékeli a piszoár előtt folyamatosan, több mint 4 másodpercig álló személyt, a víz elindítására azonban csak annak távozását követően kerül sor. Az előtte elhaladó személyekre nem reagál.
Az időszakos átöblítés 0 és 108 óra között állítható.

Általános adatok
– hatótávolság:
min. 60 cm
– tápellátás:
6 V-s Li elem, CR–P2
– a elem élettartama:
kb. 2 év havonta 4000 bekapcsolás esetén
– az öblítés időtartama:
11 másodperc.
– maximum átáramlás:
elzáró szeleppel állítható
– víznyomás:
0,05-1,0 MPa
– a öblítő állapotának jelzése LED segítségével
– a paraméterek beállítása DO–5.1 távirányító segítségével történik

Különlegességek
– szennyeződésszűrő a bemeneti elzáró szelepben
– használható a felülről, kívülről történő vízbevezetéssel
rendelkező piszoárokhoz
– a bemeneti cső átmérője 18 mm

Méretek
– test:
– csatlakozó:

szélesség: 45 mm, magasság: 135 mm
G 1/2"

1 – víz-bevezetés a falban végződik
1/2“-es belső menettel
2 – APIS-P3
3 – érzékelő zóna
4 – bevezetőcső
5 – díszburkolat, tömítőbetét
6 – piszoár kerámia

APIS P 3.1

rend. sz. SE.01.31.08–000

Fal előtti öblítő elzáró szeleppel, szennyeződés-szűrővel, öblítőcső
a piszoárba, átmérő: 18 mm, gumidugóval és krómozott rozettával.
Tápellátás: 6V-s Li elem.
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Speciális tartozékok
– elem: 6 V Li, CR–P2
– távirányító DO–5.1
– távirányító DO–5.1U

rend. sz. SE.06.16 .01 –000
rend. sz. SE.09.02 .12 –210
rend. sz. SE.09.02 .07 –110

A berendezés részletes leírásáért lásd még a kísérő dokumentációt. A műszaki változtatások jogát fenntartjuk. A speciális tartozékok nem képezik a kiszállítás részét.

automata piszoár öblítő
APIS 1 VS 9.1
A termék jellemzői
• víztakarékosság
• magas szintű higiénia
• könnyű beszerelhetőség
• hosszú élettartam
• rongálásbiztos kivitel
• védelem a szifon kiszáradása ellen
• kétirányú kommunikáció a DO–5.1-gyel

Működésének leírása
Vezetőképesség érzékelő, amely reagál a szifonban található víz vezetőképességének változására. A vezetőképesség kijelzése LED diódával
történik. Az utolsó érzékelt vezetőképesség-változás után a rendszer
kb. 14 másodpercig vár. Ezután kapcsolja be az öblítést. Az öblítővíz mennyisége beállítható az öblítés idejének megváltoztatásával.
A higiéniai átöblítés 0 és 108 óra között állítható az utolsó öblítéstől
számítva. Paraméterek változtatása DO–5.1 távirányító segítségével
történik.

Általános adatok
– érzékenység:
– tápellátás:

a DO–5.1 segítségével állítható
6 V-s Li elem, CR–P2
ZAS230A/6DS30C – max. 5 db
ZAS230A/6DSC – max. 1 db
– az elem élettartama:
kb. 4 év havonta 4000 bekapcsolás esetén
– víznyomás:
0,05-1,0 MPa
(ideálisan 0,3-0,4 MPa)
– az öblítés időtartama:
kb. 10 másodperc
(a DO–5.1 segítségével állítható, 3 és 23 másodperc között)
– a paraméterek beállítása a DO–5.1 távirányító segítségével
történik, érzékelő fejen keresztül, a kerámia leszerelése nélkül

elektronika

PB–1 elemburkolat

Különlegességek

szelep rész

– a legtöbb fajta elszívó szifonnal rendelkező kerámiához alkalmas
– LED-es és hangjelzés
– elszívó szifon, az elszívóhatás már 1l folyadéktól kialakul
– alkalmas a nyílások nélküli kerámia termékekhez

elszívó szifon elektródákkal

APIS 1 VS 9.1

rend. sz. SE. 01.30.33–000

Univerzális vezetőképesség-érzékelő kétoldali kommunikációval DO–
5.1-gyel, alkalmas a piszoár kerámia alá történő szereléshez. Érzékelő
fejjel ellátott elektronikából, elektromágnes szelepből, szennyeződésszűrővel rendelkező sarokszelepből, a kerámiába belépő szerelvényből és elektródákkal rendelkező elszívó szifonból áll.

Speciális tartozékok
– elem 6V Li CRP2
– elemburkolat PB–1
– távirányító DO–5.1
– távirányító DO–5.1U
– tápegység ZAS 230A/6DS30C

rend. sz. SE.06.16 .01 –000
rend. sz. SE.06.21 .52 –000
rend. sz. SE.09.02 .12 –210
rend. sz. SE.09.02 .07 –110
rend. sz. SE.06.21 .31 –020

(csoportos tápellátáshoz, maximum 5 db APIS)

– tápegység ZAS 230A/6DSC

rend. sz. SE.06.21 .30 –000

(egyes tápellátáshoz, elhelyezés,maximum 1 db APIS)

– csatlakozás RAPP 600/2F kábellel
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rend. sz. SE.14.00 .01 –900

példa a paraméterek beállítására

A berendezés részletes leírásáért lásd még a kísérő dokumentációt. A műszaki változtatások jogát fenntartjuk. A speciális tartozékok nem képezik a kiszállítás részét.

automata piszoár öblítő
APIS 1 VS 9.2
A termék jellemzői
• víztakarékosság
• magas szintű higiénia
• könnyű beszerelhetőség
• hosszú élettartam
• rongálásbiztos kivitel
• védelem a szifon kiszáradása ellen
• kétirányú kommunikáció a DO–5.1-gyel

Működésének leírása
Vezetőképesség változás érzékelő, amely reagál a szifonban található
víz vezetőképességének változására. A vezetőképesség kijelzése LED
diódával történik. Az utolsó érzékelt vezetőképesség-változás után
a rendszer kb. 14 másodpercig vár. Ezután kapcsolja be az öblítést.
Az öblítővíz mennyisége beállítható az öblítés idejének megváltoztatásával. A higiéniai átöblítés 0 és 108 óra között állítható az utolsó
öblítéstől számítva. Paraméterek változtatása DO–5.1 távirányító segítségével történik.

Általános adatok
– érzékenység:
– az elem élettartama:

a DO–5.1 segítségével állítható
kb. 4 év
havonta 4000 bekapcsolás esetén
– tápellátás:
6 V-s Li elem, CR–P2
ZAS230A/6DS30C – max. 5 db
ZAS230A/6DSC – max. 1 db
– víznyomás:
0,05-1,0 MPa
(ideálisan 0,3-0,4 MPa)
– az öblítés időtartama:
kb. 10 másodperc
(a DO–5.1 segítségével állítható, 3 és 23 másodperc között)
– a paraméterek beállítása a DO–5.1 távirányító segítségével történik
– szükséges a kerámia leszerelése a paraméterek beállításánál

Különlegességek
– a legtöbb fajta, elszívó szifonnal rendelkező kerámiához alkalmas
– LED-es és hangjelzés
– elszívó szifon - az elszívóhatás már 1l folyadéktól kialakul
– alkalmas a nyílások nélküli kerámia termékekhez

a beszerelés példája

APIS 1 VS 9.2

rend. sz. SE. 01.30.33–092

Univerzális vezetőképesség-érzékelő kétoldali kommunikációval,
DO–5.1-gyel, alkalmas a piszoár kerámia alá történő szereléshez.
Érzékelő fej nélküli elektronikából, elektromágneses szelepből, szenynyeződésszűrővel rendelkező sarokszelepből, a kerámiába belépő
szerelvényből és elektródákkal rendelkező elszívó szifonból áll.

Speciális tartozékok
– elem 6V Li CRP2
– elemburkolat PB–1
– távirányító DO–5.1
– távirányító DO–5.1U
– tápegység ZAS 230A/6DS30C

rend. sz. SE.06.16 .01 –000
rend. sz. SE.06.21 .52 –000
rend. sz. SE.09.02 .12 –210
rend. sz. SE.09.02 .07 –110
rend. sz. SE.06.21 .31 –020

(csoportos tápellátáshoz, maximum 5 db APIS)

– tápegység ZAS 230A/6DSC

rend. sz. SE.06.21 .30 –000

(egyes tápellátáshoz, elhelyezés,maximum 1 db APIS)

– csatlakozó RAPP 600/2F kábellel
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rend. sz. SE.14.00 .01 –900

A berendezés részletes leírásáért lásd még a kísérő dokumentációt. A műszaki változtatások jogát fenntartjuk. A speciális tartozékok nem képezik a kiszállítás részét.

automata piszoár öblítő
APIS 1 VS 9.2–GOLEM, APIS 1 VS 9.2–GOLF
APIS 1 VS 9.2–APOLLO, APIS 1 VS 9.1–SAVAL 2
A termék jellemzői
• víztakarékosság
• magas szintű higiénia
• könnyű beszerelhetőség
• hosszú élettartam
• rongálásbiztos kivitel
• védelem a szifon kiszáradása ellen

Működésének leírása
Vezetőképesség érzékelő, amely reagál a szifonban található víz vezetőképességének változására. A vezetőképesség kijelzése LED diódával történik. Az utolsó érzékelt vezetőképesség-változás után a rendszer megvárja
a fixen beállított időszakot, kb. 14 másodpercet. Ezután kapcsolja be az
öblítést. Az öblítővíz mennyisége beállítható az öblítés idejének megváltoztatásával. A higiéniai átöblítés 0 és 108 óra között állítható az utolsó
öblítéstől számítva. Távirányító segítségével működik DO–5.1.
APIS 1 VS 9-APOLLO

APIS 1 VS 9-GOLEM

Általános adatok
– érzékenység:
– az elem élettartama:
– tápellátás:

a DO–5.1 segítségével állítható
kb. 4 év havonta 4000 bekapcsolás esetén
6 V-s Li elem, CR–P2
ZAS230A/6DS30C – max. 5 db
ZAS230A/6DSC – max. 1 db
– a csaptelep élettartama: kb. 2 év havonta 4000 bekapcsolás esetén
– víznyomás:
0,05-1,0 MPa (ideálisan 0,3-0,4 MPa)
– az öblítés időtartama: kb. 10 másodperc
(a DO–5.1 segítségével állítható, 3 és 23 másodperc között)
– a paraméterek beállítása a DO–5.1 távirányító segítségével történik
– szükséges a kerámia leszerelése a paraméterek beállításánál

Különlegességek
APIS 1 VS 9-GOLF

APIS 1VS 9.1-SAVAL 2

– szett kerámiával
– LED-es fény, valamint hangjelzés
– elszívó szifon – az elszívóhatás már 1l folyadéktól kialakul

APIS 1 VS 9–GOLEM
APIS 1 VBS 9–GOLEM
Golem fali kerámia piszoár elektronikával, szifonnal, elektródákkal,
sarokszeleppel és elektromágneses szeleppel, elemtartóval. Tápellátás:
6V-os Li elem, vagy külső forrásból. Az elemes változatnál a csomagolás részét épezi a PB-1 elemtartó is.

elektronika

Változatok más kerámiával
Kétoldalas ragasztószalag
PB-1 elemburkolat

szelep rész

APIS 1 VS 9.2-APOLLO
APIS 1 VBS 9.2-APOLLO
APIS 1 VS 9.2-GOLF
APIS 1 VBS 9.2-GOLF
APIS 1VS 9.1-SAVAL 2
APIS 1VBS 9.1-SAVAL 2
APIS 1 VS 9.2-VILA
APIS 1 VBS 9.2-VILA
APIS 1 VS 9.2-CAPRINO – fedél nélkül
APIS 1 VBS 9.2-CAPRINO – fedél nélkül
APIS 1 VS 9.9.22-LIVO
APIS 1 VBS 9.2-LIVO

Speciális tartozékok
– elem 6 V Li, CR–P2
– tápegység ZAS 230A/6DS30C

rend. sz. SE.06.16 .01 –000
rend. sz. SE.06.21 .31 –020

(csoportos tápellátáshoz, maximum 5 db APIS))

– tápegység ZAS 230A/6DSC

rend. sz. SE.06.21 .30 –000

(egyes tápellátáshoz, elhelyezés,maximum 1 db APIS)

elszívó szifon elektródákkal
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– csatlakozó RAPP 600/2F kábellel
– távirányító DO–5.1
– távirányító DO–5.1U

rend. sz. SE.07.21 .01 –000
rend. sz. SE.09.02 .12 –210
rend. sz. SE.09.02 .07 –110

A berendezés részletes leírásáért lásd még a kísérő dokumentációt. A műszaki változtatások jogát fenntartjuk. A speciális tartozékok nem képezik a kiszállítás részét.

automatikus csaptelepek
optoelektronikus
– álló
– falra szerelhető
– rozsdamentes acél
– bojler csaptelep
– speciális szerelvények
– termosztatikus keverővel szerelt

automatikus mosdócsaptelep
WBS 2.1 S.1 EURORA
WBS 2.2 S.1 EURORA, WBS 2.2 SX.1 EURORA
A termék jellemzői
• víz- és energiatakarékosság
• kényelmes kezelés
• magas szintű higiénia
• krómozott kivitel
• kompakt kivitel keverőcsappal
• kétirányú kommunikáció a DO–5.1-gyel

Működésének leírása
A WBS optielektronikusan érzékeli a kéz jelenlétét a csaptelep előtt
és azonnal elindul a vízáram, majd a kéz elvételét követően 1-2 másodperccel kikapcsol. Abban az esetben, ha az objektum az érzékelési
zónában 1 percnél hosszabb ideig helyezkedik el, automatikusan
kikapcsolja a vizet. Lehetőség van e funkció kikapcsolására. A hatótávolság beállítása automatikusan történik a tápellátás csatlakoztatása
után. A higiéniai átöblítés és termikus fertőtlenítés funkciója a DO–5.1
távirányító segítségével aktiválható. A víz hőmérsékletének beállítása
a csaptelep testén elhelyezkedő keverőrúd segítségével állítható be,
az adott termékváltozat szerint.

Általános adatok
– hatótávolság:
automatikus beállítás, max. 24 cm
– tápellátás:
6 V DC , ill. elem: 6 V Li, CR–P2
– az elem élettartama:
kb. 2 év havonta 6000 bekapcsolás esetén
– maximum vízhőmérséklet: 70°C/80°C – 10 perc termikus fertőtlenítéskor
– víznyomás:
0,05-1,0 MPa
– csatlakoz. méretek:
G3/8"
– átfolyó vízmennyiség: 6 l/perc

Különlegességek
– szennyeződésszűrő és visszacsapó szelep
a csatlakoztató tömlők bemenetén
– elárasztás-védelem
– könnyű szerelhetőség
– rongálásbiztos szerkezet
– rögzítés a mosdótálhoz dupla bilinccsel
– automata leeresztőszeleppel összeépítés lehetősége
– lehetőség van rejtett keverővel történő beépítésre,
a keverőrúd helyett
– a forró víz áramlásának korlátozási lehetősége
– 0-108 óra között aktiválható higiéniai átöblítés
– az átöblítés időtartama 5 és 180 másodperc között állítható.
– előre beállított 72 óránként 30 másodperc öblítés
– a termikus fertőtlenítés aktiválásának lehetősége

1 – mosdócsaptelep
2 – elemburkolat

WBS 2.2 S.1 EURORA

rend. sz. SE.02.60.46–000

Álló mosdócsaptelep integrált elektronikával és mágnesszeleppel
a csapteleptestben, vízkeverővel, összekötő tömlőkkel, szennyeződésszűrőkkel a meleg és hideg vízhez.
Tápellátás: 6V-os Li elem, vagy külső 6V DC forrásból.

Speciális tartozékok
– elem 6 V Li, CR–P2
– elemburkolat PB–1
– tápegység ZAS 230/6ST.1

(egyes tápellátáshoz, elhelyezés,maximum 1 db WBS)

– tápegység ZAS 230A/6DS30C

WBS 2.2 SX.1 EURORA

rend. sz. SE.02.60.46–020

Álló mosdócsaptelep integrált elektronikával és mágnesszeleppel
a csapteleptestben, rejtett vízkeverővel, összekötő tömlőkkel, szenynyeződésszűrőkkel a meleg és hideg vízhez.
Tápellátás: 6V-os Li elem, vagy külső 6V DC forrásból.

WBS 2.1 S.1 EURORA

rend. sz. SE.06.16 .01 –000
rend. sz. SE.06.21 .52 –000
rend. sz. SE.06.21 .34 –010
rend. sz. SE.06.21 .31 –020

(csoportos tápellátáshoz, maximum 3 db WBS)

– csatlakozó RAPP 600/2F kábellel
– távirányító DO–5.1
– távirányító DO–5.1U

rend. sz. SE.14.00 .01 –900
rend. sz. SE.09.02 .12 –210
rend. sz. SE.09.02 .07 –110

rend. sz. SE.02.60.46–010

Álló mosdócsaptelep integrált elektronikával és mágnesszeleppel
a csapteleptestben, összekötő tömlővel, szennyeződésszűrővel az előkevert vízhez. Tápellátás: 6V-os Li elem, vagy külső 6V DC forrásból.

|17

A berendezés részletes leírásáért lásd még a kísérő dokumentációt. A műszaki változtatások jogát fenntartjuk. A speciális tartozékok nem képezik a kiszállítás részét.

automatikus mosdócsaptelep
WBS 3.1 EURORA, WBS 3.2 EURORA
WBS 3.1B EURORA, WBS 3.2B EURORA
A termék jellemzői
• víz- és energiatakarékosság
• kényelmes kezelés
• magas szintű higiénia
• krómozott kivitel
• a a paraméterek állíthatóak a távirányító segítségével
• a csapteleptestbe épített elektronika

Működésének leírása
A WBS optielektronikusan érzékeli a kéz jelenlétét a csaptelep előtt
és azonnal elindul a vízáram, majd a kéz elvételét követően 1-2 másodperccel kikapcsol. Abban az esetben, ha az objektum az érzékelés
zónájában 1 percnél hosszabb ideig helyezkedik el, automatikusan
kikapcsolja a vizet. A hatótávolság beállítása automatikusan történik a
tápellátás csatlakoztatása után. A higiéniai átöblítés funkciója a DO–2
távirányító segítségével aktiválható.

Általános adatok
- hatótávolság:
- tápellátás:
- az elem élettartama:

automatikus beállítás, max. 26 cm
12 V , ill. elem: 6 V Li, CR–P2
kb. 2 év
havonta 6000 bekapcsolás esetén
- maximum vízhőmérséklet: 70°C
- víznyomás:
0,05-1,0 MPa
- csatlakoz. méretek:
G3/8"

Különlegességek
- a hőmérséklet ill. térfogatáram beállítása a sarokszelepeken történik
- szennyeződésszűrő a csatlakoztató tömlők bemenetén
- elárasztás-védelem
- könnyű szerelhetőség
- 0-108 óra között aktiválható higiéniai átöblítés
- az átöblítés időtartama 5 és 180 másodperc között állítható.
- előre beállított 108 óránként 5 másodperc öblítés

1 – mosdócsaptelep
2 – elektromágneses szelep
3 – elemburkolat

WBS 3.1 EURORA

rend. sz. SE.02.52.89–000

Álló mosdócsaptelep integrált elektronikával és mágnesszeleppel
a csapteleptestben, összekötő tömlővel, szennyeződésszűrővel
az előkevert vízhez. Tápellátás külső forrásból 12 V~.

WBS 3.2 EURORA

WBS 3.2B EURORA

rend. sz. SE.02.52.92–000

Álló mosdócsaptelep integrált elektronikával a csapteleptestben,
mágnesszeleppel, PB–1 elemburkolattal, vízkeverővel, összekötő tömlőkkel, szennyeződésszűrőkkel a meleg és hideg vízhez.
Tápellátás: 6V-s Li elem.

rend. sz. SE.02.52.90–000

Álló mosdócsaptelep integrált elektronikával és mágnesszeleppel
a csapteleptestben, összekötő tömlőkkel, szennyeződésszűrőkkel
a hideg és meleg vízhez. Tápellátás külső forrásból 12 V~.

Speciális tartozékok

WBS 3.1B EURORA

– távirányító DO–2
– távirányító DO–2U

– elem 6 V Li, CR–P2
– tápegység ZAS 50/12t

rend. sz. SE.06.16 .01 –000
rend. sz. SE.06.21 .21 –000

(csoportos tápellátáshoz, maximum 5 db WBS)

rend. sz. SE.02.52.91–000

Álló mosdócsaptelep integrált elektronikával és mágnesszeleppel
a csapteleptestben, összekötő tömlővel, PB–1 elemburkolattal, szenynyeződésszűrővel az előkevert vízhez. Tápellátás 6 V-os Li elem.
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rend. sz. SE.09.02 .04 –000
rend. sz. SE.09.02 .07 –000

A berendezés részletes leírásáért lásd még a kísérő dokumentációt. A műszaki változtatások jogát fenntartjuk. A speciális tartozékok nem képezik a kiszállítás részét.

automatikus mosdócsaptelep
alacsony nyomású vízmelegítőkhöz
WBS 2.2H.1 EURORA
WBS 2.2HX.1 EURORA
A termék jellemzői
• víz- és energiatakarékosság
• kényelmes kezelés
• magas szintű higiénia
• krómozott kivitel
• kompakt kivitel keverőcsappal
• alacsony nyomású vízmelegítőkhöz történő használatra
• kétirányú kommunikáció a DO–5.1-gyel

Működésének leírása
A WBS optielektronikusan érzékeli a kéz jelenlétét a csaptelep előtt
és azonnal elindul a vízáram, majd a kéz elvételét követően 1-2 másodperccel kikapcsol. Abban az esetben, ha az objektum zónájában
1 percnél hosszabb ideig helyezkedik el, automatikusan kikapcsolja
a vizet. Lehetőség van e funkció kikapcsolására. A hatótávolság
beállítása automatikusan történik a tápellátás csatlakoztatása után.
A higiéniai átöblítés és termikus fertőtlenítés funkciója a DO–5.1
távirányító segítségével aktiválható. A víz hőmérsékletének beállítása
a csaptelep testén elhelyezkedő keverőrúd segítségével állítható be,
az adott termékváltozat szerint.

Általános adatok
– hatótávolság:
– tápellátás:
– az elem élettartama:

automatikus beállítás, max. 24 cm
6 V DC , ill. elem: 6 V Li, CR–P2
kb. 2 év
havonta 6000 bekapcsolás esetén
– maximum vízhőmérséklet: 70°C/80°C – 10 perc
termikus fertőtlenítéskor
– víznyomás:
0,05-1,0 MPa
– átfolyó vízmennyiség:
4 l/perc
– csatlakoz. méretek:
G3/8"

Különlegességek

1 – bevezető vízvezeték cső
2 – mosdó
3 – mosdócsaptelep alacsony nyomású fűtőberendezésekhez
4 – érzékelő zóna
5 – kisnyomású melegítő

WBS 2.2H.1 EURORA

rend. sz. SE.02.60.06–100

Álló mosdócsaptelep integrált elektronikával és mágnesszeleppel
a csapteleptestben, vízkeverővel, összekötő tömlőkkel, szennyeződésszűrőkkel és 4 l/perc-es vízáram-korlátozóval.
Tápellátás: 6V-os Li elem, vagy külső 6V DC forrásból.

– szennyeződésszűrő és áramlásszűkítő a bemeneti tömlő előtt
– elárasztás-védelem
– könnyű szerelhetőség
– rongálásbiztos szerkezet
– rögzítés a mosdótálhoz dupla bilinccsel
– alacsony ellenállású perlátorral
– a forró víz áramlásának korlátozási lehetősége
– 0-108 óra között aktiválható higiéniai átöblítés
– az átöblítés időtartama 5 és 180 másodperc között állítható.
– előre beállított 72 óránként 30 másodperc öblítés
– a termikus fertőtlenítés aktiválásának lehetősége

Speciális tartozékok
– elem 6 V Li, CR–P2
– elemburkolat PB–1
– tápegységZAS 230/6ST.1

rend. sz. SE.06.16 .01 –000
rend. sz. SE.06.21 .52 –000
rend. sz. SE.06.21 .34 –010

(egyes tápellátáshoz, elhelyezés,maximum 1 db WBS)

– tápegység ZAS 230A/6DS30C

rend. sz. SE.06.21 .31 –020

(csoportos tápellátáshoz, maximum 3 db WBS)

WBS 2.2 HX.1 EURORA

rend. sz. SE.02.60.06–110

Álló mosdócsaptelep integrált elektronikával és mágnesszeleppel
a csapteleptestben, rejtett vízkeverővel, összekötő tömlővel, szennyeződésszűrővel és 4 l/perc-es vízáram-korlátozóval.
Tápellátás: 6V-os Li elem, vagy külső 6V DC forrásból.
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– csatlakozó RAPP 600/2F kábellel
– távirányító DO–5.1
– távirányító DO–5.1U

rend. sz. SE.14.00 .01 –900
rend. sz. SE.09.02 .12 –210
rend. sz. SE.09.02 .07 –110

A berendezés részletes leírásáért lásd még a kísérő dokumentációt. A műszaki változtatások jogát fenntartjuk. A speciális tartozékok nem képezik a kiszállítás részét.

automatikus mosdócsaptelep
alacsony nyomású vízmelegítőkhöz
WBS 2.2 HN.1
WBS 2.2 HNX.1
A termék jellemzői
• víz- és energiatakarékosság
• kényelmes kezelés
• magas szintű higiénia
• rozsdamentes kivitel
• kompakt kivitel keverőcsappal
• alacsony nyomású fűtőberendezésekhez történő használatra
• kétirányú kommunikáció a DO–5.1-gyel

Működésének leírása
A WBS optielektronikusan érzékeli a kéz jelenlétét a csaptelep előtt
és azonnal elindul a vízáram, majd a kéz elvételét követően 1-2 másodperccel kikapcsol. Abban az esetben, ha az objektum zónájában
1 percnél hosszabb ideig tartózkodik, automatikusan kikapcsolja a vizet. Lehetőség van e funkció kikapcsolására. A hatótávolság beállítása
automatikusan történik a tápellátás csatlakoztatása után. A higiéniai
átöblítés és termikus fertőtlenítés funkciója a DO–5.1 távirányító segítségével aktiválható. A víz hőmérsékletének beállítása a csaptelep
testén elhelyezkedő keverőrúd segítségével állítható be, az adott
termékváltozat szerint.

Általános adatok
– hatótávolság:
– tápellátás:
– az elem élettartama:

automatikus beállítás, max. 24 cm
6 V DC, ill. elem: 6 V Li, CR–P2
kb. 2 év
havonta 6000 bekapcsolás esetén
– maximum vízhőmérséklet: 70°C/80°C – 10 perc
termikus fertőtlenítéskor
– víznyomás:
0,05-1,0 MPa
– átfolyó vízmennyiség:
4 l/perc
– csatlakoz. méretek:
G3/8"

Különlegességek

1 – bevezető vízvezeték cső
2 – mosdó
3 – mosdócsaptelep alacsony nyomású fűtőberendezésekhez
4 – érzékelő zóna
5 – kisnyomású melegítő

WBS 2.2HN.1

rend. sz. SE.02.60.80–010

Álló mosdócsaptelep integrált elektronikával és mágnesszeleppel
a csapteleptestben, vízkeverővel, összekötő tömlőkkel, szennyeződésszűrőkkel és 4 l/perc-es vízáram-korlátozóval.
Tápellátás: 6V-os Li elem, vagy külső 6V DC forrásból.

– szennyeződésszűrő és áramlásszűkítő a bemeneti tömlő előtt
– elárasztás-védelem
– könnyű hozzáférés a csaptelep cseréjénél
– rongálásbiztos szerkezet
– rögzítés a mosdótálhoz dupla bilinccsel
– alacsony ellenállású perlátorral
– a forró víz maximális hőmérsékletének korlátozási lehetősége
– 0-108 óra között aktiválható higiéniai átöblítés
– az átöblítés időtartama 5 és 180 másodperc között állítható.
– előre beállított 72 óránként 30 másodperc öblítés
– a termikus fertőtlenítés aktiválásának lehetősége

Speciális tartozékok
– elem 6 V Li, CR–P2
– elemburkolat PB–1
– tápegységZAS 230/6ST.1

(egyes tápellátáshoz, elhelyezés,maximum 1 db WBS)

– tápegység ZAS 230A/6DS30C

WBS 2.2 HNX.1

rend. sz. SE.02.60.80–020

Álló mosdócsaptelep integrált elektronikával és mágnesszeleppel
a csapteleptestben, rejtett vízkeverővel, összekötő tömlővel, szennyeződésszűrővel és 4 l/perc-es vízáram-korlátozóval.
Tápellátás: 6V-os Li elem, vagy külső 6V DC forrásból.
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rend. sz. SE.06.16 .01 –000
rend. sz. SE.06.21 .52 –000
rend. sz. SE.06.21 .34 –010
rend. sz. SE.06.21 .31 –020

(csoportos tápellátáshoz, maximum 3 db WBS)

– csatlakozó RAPP 600/2F kábellel
– távirányító DO–5.1
– távirányító DO–5.1U

rend. sz. SE.14.00 .01 –900
rend. sz. SE.09.02 .12 –210
rend. sz. SE.09.02 .07 –110

A berendezés részletes leírásáért lásd még a kísérő dokumentációt. A műszaki változtatások jogát fenntartjuk. A speciális tartozékok nem képezik a kiszállítás részét.

rozsdamentes acél, automatikus mosdócsaptelep
WBS 2.1 N.1, WBS 2.1 N.1–150, WBS 2.2 N.1,
WBS 2.2 N.1–150, WBS 2.2 NX.1, WBS 2.2 NX.1–150
A termék jellemzői
• víz- és energiatakarékosság
• kényelmes kezelés
• magas szintű higiénia
• rozsdamentes kivitel
• kompakt kivitel keverőcsappal
• kétirányú kommunikáció a DO–5.1-gyel

Működésének leírása
A WBS optielektronikusan érzékeli a kéz jelenlétét a csaptelep előtt
és indítja a vizet, majd a kéz elvételét követően 1-2 másodperccel
kikapcsol. Abban az esetben, ha az objektum az érzékelés zónában
1 percnél hosszabb ideig helyezkedik el, automatikusan kikapcsolja
a vizet. Lehetőség van e funkció kikapcsolására. A hatótávolság beállítása automatikusan történik a tápellátás csatlakoztatása után. A higiéniai átöblítés és termikus fertőtlenítés funkciója a DO–5.1 távirányító
segítségével aktiválható. A víz hőmérsékletének beállítása a csaptelep
testén elhelyezkedő keverőrúd segítségével állítható be, az adott
termékváltozat szerint.

100 vagy 150 mm

Általános adatok
– hatótávolság:
– tápellátás:
– az elem élettartama:
– maximum vízhőmérséklet:
– víznyomás:
– átfolyó vízmennyiség:
– csatlakoz. méretek:

automatikus beállítás, max. 24 cm
6 V DC , ill. elem: 6 V Li, CR–P2
kb. 2 év havonta 6000 bekapcsolás esetén
70°C/80°C – 10 perc
termikus fertőtlenítéskor
0,05-1,0 MPa
4 l/perc
G3/8"

Különlegességek
– szennyeződésszűrő és visszacsapó szelep
a csatlakoztató tömlők bemenetén
– elárasztás-védelem
– könnyű szerelhetőség
– rongálásbiztos szerkezet
– rögzítés a mosdótálhoz dupla bilinccsel
– a forró víz maximális hőmérsékletének korlátozási lehetősége
– 0-108 óra között aktiválható higiéniai átöblítés
– az átöblítés időtartama 5 és 180 másodperc között állítható.
– előre beállított 72 óránként 30 másodperc öblítés
– a termikus fertőtlenítés aktiválásának lehetősége
– lehetőség van rejtett keverővel történő kiszállításra

1 – bevezető vízvezeték cső
2 – mosdó
3 – mosdócsaptelep
4 – érzékelő zóna

WBS 2.2 N.1
WBS 2.2 N.1–150

rend. sz. SE.02.60.57–000
rend. sz. SE.02.60.57–010

Álló mosdócsaptelep integrált elektronikával és mágnesszeleppel
a csapteleptestben, vízkeverővel, összekötő tömlőkkel, szennyeződésszűrőkkel a meleg és hideg vízhez. RAPP csatlakozóban végződik.
Tápellátás: 6V-os Li elem, vagy külső 6V DC forrásból.

Speciális tartozékok
– elem 6 V Li, CR–P2
– elemburkolat PB–1
– tápegységZAS 230/6ST.1

rend. sz. SE.06.16 .01 –000
rend. sz. SE.06.21 .52 –000
rend. sz. SE.06.21 .34 –010

(egyes tápellátáshoz, elhelyezés,maximum 1 db WBS)

– tápegység ZAS 230A/6DS30C

rend. sz. SE.06.21 .31 –020

(csoportos tápellátáshoz, maximum 3 db WBS)

WBS 2.2 NX.1
WBS 2.2 NX.1–150

rend. sz. SE.02.60.57–040
rend. sz. SE.02.60.57–050

Álló mosdócsaptelep integrált elektronikával és mágnesszeleppel
a csapteleptestben, rejtett keverővel összekötő tömlővel, szennyeződésszűrővel a meleg és hideg vízhez. RAPP csatlakozóban végződik.
Tápellátás: 6V-os Li elem, vagy külső 6V DC forrásból.

WBS 2.1 N.1
WBS 2.1 N.1–150

– csatlakozó RAPP 600/2F kábellel
– távirányító DO–5.1
– távirányító DO–5.1U

rend. sz. SE.14.00 .01 –900
rend. sz. SE.09.02 .12 –210
rend. sz. SE.09.02 .07 –110

rend. sz. SE.02.60.57–020
rend. sz. SE.02.60.57–030

Álló mosdócsaptelep integrált elektronikával és mágnesszeleppel
a csapteleptestben, összekötő tömlővel, szennyeződésszűrővel a meleg és hideg vízhez. RAPP csatlakozóban végződik.
Tápellátás: 6V-os Li elem, vagy külső 6V DC forrásból.
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A berendezés részletes leírásáért lásd még a kísérő dokumentációt. A műszaki változtatások jogát fenntartjuk. A speciális tartozékok nem képezik a kiszállítás részét.

automatikus mosdócsaptelep
WBS 2.2 A.1, WBS 2.2 A.1–150, WBS 2.1 A.1,
WBS 2.1 A.1–150 , WBS 2.2 AX.1, WBS 2.2 AX.1–150
A termék jellemzői
• víz- és energiatakarékosság
• kényelmes kezelés
• magas szintű higiénia
• krómozott kivitel
• kompakt kivitel keverőcsappal
• kétirányú kommunikáció a DO–5.1-gyel

Működésének leírása
A WBS optielektronikusan érzékeli a kéz jelenlétét a csaptelep előtt
és azonnal elindul a vízáram, majd a kéz elvételét követően 1-2 másodperccel kikapcsol. Abban az esetben, ha az objektum az érzékelés
zónájában 1 percnél hosszabb ideig helyezkedik el, automatikusan
kikapcsolja a vizet. Lehetőség van e funkció kikapcsolására. A hatótávolság beállítása automatikusan történik a tápellátás csatlakoztatása
után. A higiéniai átöblítés és termikus fertőtlenítés funkciója a DO–5.1
távirányító segítségével aktiválható. A víz hőmérsékletének beállítása
a csaptelep testén elhelyezkedő keverőrúd segítségével állítható be,
az adott termékváltozat szerint.
100 vagy 150 mm

Általános adatok
– hatótávolság:
– tápellátás:
– az elem élettartama:

automatikus beállítás, max. 24 cm
6 V DC , ill. elem: 6 V Li, CR–P2
kb. 2 év
havonta 6000 bekapcsolás esetén
– maximum vízhőmérséklet: 70°C/80°C – 10 perc
termikus fertőtlenítéskor
– víznyomás:
0,05-1,0 MPa
– átfolyó vízmennyiség:
4 l/perc
– csatlakoz. méretek:
G3/8"

Különlegességek
– szennyeződésszűrő és visszacsapó szelep
a csatlakoztató tömlők bemenetén
– elárasztás-védelem
– könnyű szerelhetőség
– rongálásbiztos szerkezet
– rögzítés a mosdótálhoz dupla bilinccsel
– a forró víz maximális hőmérsékletének korlátozási lehetősége
– 0-108 óra között aktiválható higiéniai átöblítés
– az átöblítés időtartama 5 és 180 másodperc között állítható.
– előre beállított 72 óránként 30 másodperc öblítés
– a termikus fertőtlenítés aktiválásának lehetősége
– lehetőség van rejtett keverővel történő szállításra

1 – bevezető vízvezeték cső
2 – mosdó
3 – mosdócsaptelep
4 – érzékelő zóna

WBS 2.2 A.1
WBS 2.2 A.1–150

rend. sz. SE.02.60.10–110
rend. sz. SE.02.60.10–130

Álló mosdócsaptelep integrált elektronikával és mágnesszeleppel
a csapteleptestben, vízkeverővel, összekötő-tömlőkkel, szennyeződésszűrőkkel a meleg és hideg vízhez. RAPP csatlakózóban végződik.
Tápellátás: 6V-os Li elem, vagy külső 6V DC forrásból.

Speciális tartozékok
– elem 6 V Li, CR–P2
– elemburkolat PB–1
– tápegységZAS 230/6ST.1

rend. sz. SE.06.16 .01 –000
rend. sz. SE.06.21 .52 –000
rend. sz. SE.06.21 .34 –010

(egyes tápellátáshoz, elhelyezés,maximum 1 db WBS)

– tápegység ZAS 230A/6DS30C

rend. sz. SE.06.21 .31 –020

(csoportos tápellátáshoz, maximum 3 db WBS)

WBS 2.1 A.1
WBS 2.1 A.1–150

rend. sz. SE.02.60.10–120
rend. sz. SE.02.60.10–140

Álló mosdócsaptelep integrált elektronikával és mágnesszeleppel
csapteleptestben, összekötő tömlőkkel, szennyeződésszűrőkkel a hideg, vagy kevert vízhez. RAPP csatlakozóban végződik.
Tápellátás: 6V-os Li elem, vagy külső 6V DC forrásból.

WBS 2.2 AX.1
WBS 2.2 AX.1–150

– csatlakozó RAPP 600/2F kábellel
– távirányító DO–5.1
– távirányító DO–5.1U

rend. sz. SE.14.00 .01 –900
rend. sz. SE.09.02 .12 –210
rend. sz. SE.09.02 .07 –110

rend. sz. SE.02.60.59–000
rend. sz. SE.02.60.59–010

Álló mosdócsaptelep integrált elektronikával és mágnesszeleppel
a csapteleptestben, rejtett vízkeverővel, összekötő tömlővel, szennyeződésszűrővel a meleg és hideg vízhez. RAPP csatlakozóban végződik.
Tápellátás: 6V-os Li elem, vagy külső 6V DC forrásból.
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A berendezés részletes leírásáért lásd még a kísérő dokumentációt. A műszaki változtatások jogát fenntartjuk. A speciális tartozékok nem képezik a kiszállítás részét.

automatikus mosdócsaptelep
WBS 2.2–L1.1, WBS 2.2–L2.1, WBS 2.1–L1.1,
WBS 2.1–L2.1, WBS 2.2 X–L1.1,WBS 2.2 X–L2.1
A termék jellemzői
• víz- és energiatakarékosság
• kényelmes kezelés
• magas szintű higiénia
• krómozott kivitel
• kompakt kivitel keverőcsappal
• kétirányú kommunikáció a DO–5.1-gyel

Működésének leírása
A WBS-L1 optielektronikusan érzékeli a kéz jelenlétét a csaptelep előtt
és azonnal elindul a vízáram, majd a kéz elvételét követően 1-2 másodperccel kikapcsol. Abban az esetben, ha az objektum az érzékelés zónájában 1 percnél hosszabb ideig helyezkedik el, automatikusan kikapcsolja a vizet.
A hatótávolság beállítása automatikusan történik a tápellátás csatlakoztatása
után. A higiéniai átöblítés és termikus fertőtlenítés funkciója a DO–5.1 távirányító segítségével aktiválható. A víz hőmérsékletének beállítása a csaptelep testén
elhelyezkedő keverőrúd segítségével állítható be. Fix kifolyóval.
A WBS-L2 a vizet a kéz érzékelési zónába történő behelyezésével indítja el,
majd a kéz érzékelőhöz történő ismételt közelítésével kikapcsolja (START-STOP
funkció). Az áramlási idő alapesetben 20 másodpercre van állítva. A víz hőmérsékletének beállítása a csaptelep testén elhelyezkedő keverőrúd segítségével
állítható be. A higiéniai átöblítés és termikus fertőtlenítés funkciója a DO–5.1
távirányító segítségével aktiválható. Forgatható kifolyóval.

Általános adatok
– hatótávolság:
automatikus beállítás, max. 24 cm
– tápellátás:
6 V DC , ill. elem: 6 V Li, CR–P2
– az elem élettartama:
kb. 2 év havonta 6000 bekapcsolás esetén
– maximum vízhőmérséklet: 70°C/80°C – 10 perc
termikus fertőtlenítéskor
– víznyomás:
0,05-1,0 MPa
– átfolyó vízmennyiség:
4 l/perc
– csatlakoz. méretek:
G3/8"

Különlegességek
– szennyeződésszűrő és visszacsapó szelep
a csatlakoztató tömlők bemenetén
– elárasztás-védelem
– könnyű szerelhetőség
– a forró víz maximális hőmérsékletének korlátozási lehetősége
– 0-108 óra között aktiválható higiéniai átöblítés
– az átöblítés időtartama 5 és 180 másodperc között állítható.
– előre beállított 72 óránként 30 másodperc öblítés
– a termikus fertőtlenítés aktiválásának lehetősége

1 – bevezető vízvezeték cső
2 – mosdó
3 – mosdócsaptelep
4 – érzékelő zóna
WBS-2.2-L1 – hosszú hatótávolság
WBS-2.2-L2 – rövid hatótávolság
START/STOP funkció

WBS 2.2–L1.1
WBS 2.2–L2.1

rend. sz. SE.02.60.81–010
rend. sz. SE.02.60.81–000

Álló mosdócsaptelep WBS L1 fix kifolyóval, vagy WBS L2 forgatható
kifolyóval, integrált elektronikával és mágnesesszeleppel a csapteleptestben, vízkeverővel, összekötő tömlővel, szennyeződésszűrővel a meleg
és hideg vízhez. RAPP csatlakozóban végződik az elemburkolat vagy
a külső forrás csatlakoztatásához. Tápellátás: 6V-os Li elem, vagy külső
6V DC forrásból.

WBS 2.1–L1.1
WBS 2.1–L2.1

rend. sz. SE.02.60.81–040
rend. sz. SE.02.60.81–030

Álló mosdócsaptelep WBS L1 fix kifolyóval, vagy WBS L2 forgatható
kifolyóval, integrált elektronikával és mágnesesszeleppel a csapteleptestben, összekötő tömlővel, szennyeződésszűrővel a hideg, vagy kevert
vízhez. RAPP csatlakozóban végződik a elemburkolat, vagy a külső forrás
csatlakoztatásához. Tápellátás: 6V-os Li elem, vagy külső 6V DC forrásból.

Speciális tartozékok
WBS 2.2X–L1.1
WBS 2.2X–L2.1

rend. sz. SE.02.60.81–060
rend. sz. SE.02.60.81–050

Álló mosdócsaptelep WBS L1 fix kifolyóval, vagy WBS L2 forgatható kifolyóval, integrált elektronikával és mágnesesszeleppel a csapteleptestben,
rejtett vízkeverővel, összekötő tömlővel, szennyeződésszűrővel a meleg
és hideg vízhez. RAPP csatlakozóban végződik az elemburkolat, vagy a
külső forrás csatlakoztatásához. Tápellátás: 6V-os Li elem, vagy külső 6V
DC forrásból.
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– elem 6 V Li, CR–P2
– elemburkolat PB–1
– tápegységZAS 230/6ST.1

rend. sz. SE.06.16 .01 –000
rend. sz. SE.06.21 .52 –000
rend. sz. SE.06.21 .34 –010

(egyes tápellátáshoz, elhelyezés,maximum 1 db WBS)

– tápegység ZAS 230A/6DS30C

rend. sz. SE.06.21 .31 –020

(csoportos tápellátáshoz, maximum 3 db WBS)

– csatlakozó RAPP 600/2F kábellel
– távirányító DO–5.1
– távirányító DO–5.1U
– kétszer hajlított kifolyó az L2-höz

rend. sz. SE.14.00 .01 –900
rend. sz. SE.09.02 .12 –210
rend. sz. SE.09.02 .07 –110
rend. sz. SE.07 .20 .23 –000

A berendezés részletes leírásáért lásd még a kísérő dokumentációt. A műszaki változtatások jogát fenntartjuk. A speciális tartozékok nem képezik a kiszállítás részét.

automatikus fali csaptelep
WBS P3.1–160.1
WBS P3.1–200.1
A termék jellemzői
• falra szerelhető szerelvény
• magas szintű higiénia
• víz- és energiatakarékosság
• kényelmes kezelés
• könnyű beszerelhetőség
• higiénikus átöblítés
• a paraméterek beállítása távirányító segítségével történik
• kétirányú kommunikáció a DO–5.1-gyel

Működésének leírása
A berendezés a vizet a kéz érzékelési zónába történő behelyezésével
indítja el, majd a kéz érzékelőhöz történő ismételt közelítésével kapcsolja ki (START-STOP funkció). Az áramlási idő alapesetben 23 másodpercre van állítva. A higiéniai átöblítés funkciója a DO–5.1 távirányító
segítségével aktiválható.

Általános adatok
– hatótávolság:
max. 5 cm
– tápellátás:
6 V Li , CR–P2 elem
– maximum vízhőmérséklet: 70°C/80°C – 10 perc
termikus fertőtlenítéskor
– víznyomás:
0,05-1,0 MPa
– átfolyó vízmennyiség:
4 l/perc
– csatlakoz. méretek:
G1/2"

Különlegességek
– masszív krómozott sárgaréz test
– forgatható kifolyó l ~160 mm és l ~ 200 mm,
kettős mosogatókhoz is használható
– 0-108 óra között aktiválható higiéniai átöblítés
– az átöblítés időtartama 5 és 180 másodperc között állítható.
– előre beállított 72 óránként és 30 másodperc öblítés
– a termikus fertőtlenítés aktiválásának lehetősége

1 – bevezető vízvezeték cső
2 – mosdócsaptelep
3 – érzékelő zóna
4 – mosdó

WBS-P3.1–160.1

rend. sz. SE.02.60.32–160

Fali mosdó csaptelep hideg vagy előkevert vízhez. l ~ 160 mm-es
kifolyóval. Krómozott kivitel. Tápellátás: 6V-s Li elem.

WBS P3.1–200.1

rend. sz. SE.02.60.32–200

Fali mosdó csaptelep hideg vagy előkevert vízhez. l ~ 200 mm-es
kifolyóval. Krómozott kivitel. Tápellátás: 6V-s Li elem.
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Speciális tartozékok
– elem 6 V Li, CR–P2
– távirányító DO–5.1
– távirányító DO–5.1U
– kifolyó VTK–01–160 mm egyenes
– kifolyó VTK–01–200 mm egyenes

rend. sz. SE.06.16 .01 –000
rend. sz. SE.09.02 .12 –210
rend. sz. SE.09.02 .07 –110
rend. sz. SE.07.20 .20 –000
rend. sz. SE.07.20 .21 –000

A berendezés részletes leírásáért lásd még a kísérő dokumentációt. A műszaki változtatások jogát fenntartjuk. A speciális tartozékok nem képezik a kiszállítás részét.

automatikus termosztatikus fali csaptelep
WBS P2/150.1–160
WBS P2/150.1–200
A termék jellemzői
•
•
•
•
•
•
•
•

falra szerelhető szerelvény
magas szintű higiénia
víz- és energiatakarékosság
kényelmes kezelés
könnyű beszerelhetőség
higiénikus átöblítés
a paraméterek beállítása távirányító segítségével történik
kétirányú kommunikáció a DO–5.1-gyel

Működésének leírása
A berendezés a vizet a kéz érzékelési zónába történő behelyezésével indítja el, majd a kéz érzékelőhöz történő ismételt közelítésével
kikapcsolja (START-STOP funkció). Az áramlási idő alapesetben 23
másodpercre van állítva. A víz hőmérséklete a termosztatikus keverő
segítségével állítható be. A higiéniai átöblítés funkciója a DO–5.1 távirányító segítségével aktiválható.

Általános adatok
– hatótávolság:
– tápellátás:
– az elem élettartama:
– maximum vízhőmérséklet:
– víznyomás:
– a csatlakozó osztása:
– csatlakoz. méretek:
– átfolyó vízmennyiség:

max. 5 cm
6 V Li , CR–P2 elem
kb. 2 év havonta 6000 bekapcsolás esetén
70°C/80°C – 10 perc
termikus fertőtlenítéskor
0,05-1,0 Mpa
150 mm
2 x G1/2"
6 l/perc

Különlegességek
– masszív krómozott sárgaréz test
– forgatható kifolyó l ~160 mm és l ~ 200 mm,
kettős mosogatókhoz is használható
– a csatlakozó osztása 150 mm
– 0-108 óra között aktiválható higiéniai átöblítés
– az átöblítés időtartama 5 és 180 másodperc között állítható.
– előre beállított 72 óránként 30 másodperc öblítés
– a termikus fertőtlenítés aktiválásának lehetősége
– a termikus fertőtlenítő üzemmód aktiválásának lehetősége

WBS P2 /150.1–160
WBS P2 /150.1–200

rend. sz. SE.02.53.40–160
rend. sz. SE.02.53.39–200

Fali mosdócsaptelep a hőmérséklet termosztatikus beállításával.
A csatlakozás osztása 150 mm.
l ~ 160 mm, vagy l ~200 mm kifolyóval. Tápellátás 6V-s Li elem.

WBS P2.2–TLN–160
WBS P2.2–TLN–200

rend. sz. SE.02.53.41–160
rend. sz. SE.02.53.41–200

Speciális tartozékok
– elem 6 V Li, CR–P2
– távirányító DO–5.1
– távirányító DO–5.1U
– kifolyó VTK–01–160 mm egyenes
– kifolyó VTK–01–200 mm egyenes
– tápegység ZAS 230A/6DS30C

rend. sz. SE.06.16 .01 –000
rend. sz. SE.09.02 .12 –210
rend. sz. SE.09.02 .07 –110
rend. sz. SE.07.20 .20 –000
rend. sz. SE.07.20 .21 –000
rend. sz. SE.06.21 .31 –020

(csoportos tápellátáshoz, maximum 3 db WBS)

Fali mosdócsaptelep a hőmérséklet termosztatikus beállításával.
A csatlakozás osztása 150 mm.
l ~ 160 mm, vagy l ~200 mm kifolyóval. Krómozott kivitel.
Tápellátás csupán külső forrásból 6 V DC.
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A berendezés részletes leírásáért lásd még a kísérő dokumentációt. A műszaki változtatások jogát fenntartjuk. A speciális tartozékok nem képezik a kiszállítás részét.

automatikus fali csaptelep
WBS Q4.1–TL EXT–O120
WBS Q4.2–TL EXT–O120
A termék jellemzői
•
•
•
•
•
•

fali szerelvény
rozsdamentes acél kivitel
könnyű beszerelhetőség
kényelmes kezelés
magas szintű higiénia
kétirányú kommunikáció a DO–5.1-gyel

Működésének leírása
A berendezés a vizet a kéz érzékelési zónába történő behelyezésével indítja el, majd a kéz érzékelőhöz történő ismételt közelítésével
kikap-csolja (START-STOP funkció). Az áramlási idő alapesetben 23
másodpercre van állítva. A higiéniai átöblítés funkciója a DO–5.1 távirányító segítségével aktiválható.

Általános adatok
– hatótávolság:
– tápellátás:
– az elem élettartama:

max. 5 cm
6 V Li , CR–P2 elem
kb. 2 év
havonta 6000 bekapcsolás esetén
– víznyomás:
0,05-1,0 Mpa
– maximum vízhőmérséklet: 70°C/80°C – 10 perc
termikus fertőtlenítéskor
– a csaptelep állapotának jelzése LED segítségével
– a paraméterek beállítása a DO–5.1 távirányító
segítségével történik
– csatlakoz. méretek:
2 x G1/2"

Különlegességek
– A doboz mérete lehetővé teszi a berendezés felszerelését
a klasszikus fali csaptelep helyére
– elárasztás-védelem
– a higiéniai átöblítés aktiválásának lehetősége
– a higiéniai átöblítés aktiválásánál 12 óránként 30 másodpercig
tart az öblítés
– a termikus fertőtlenítés aktiválásának lehetősége

WBS Q4.1–TL EXT–O120

rend. sz. SE.02.71.07–121

Szett 120 mm-es, hajlított kifolyóval, hideg vagy kevert vízre történő
csatlakoztatáshoz, csatlakoztató tömlővel.
Tápellátás: 6V-os Li elem, vagy külső 6V DC forrásból.

WBS Q4.2–TL EXT–O120

rend. sz. SE.02.71.07–122

Szett termosztatikus keverővel, hajlított, 120 mm-s kifolyóval, csatlakoztató tömlőkkel.
Tápellátás: 6V-os Li elem, vagy külső 6V DC forrásból.
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Speciális tartozékok
– elem 6 V Li, CR–P2
– elemburkolat PB–1
– távirányító DO–5.1
– távirányító DO–5.1U
– tápegység ZAS 230A/6DS30C

rend. sz. SE.06.16 .01 –000
rend. sz. SE.06.21 .52 –000
rend. sz. SE.09.02 .12 –210
rend. sz. SE.09.02 .07 –110
rend. sz. SE.06.21 .31 –020

(csoportos tápellátáshoz, maximum 3 db WBS)

A berendezés részletes leírásáért lásd még a kísérő dokumentációt. A műszaki változtatások jogát fenntartjuk. A speciális tartozékok nem képezik a kiszállítás részét.

víz automatikus vezérlése
WBS 6RRB | WBS 6RR
WBS PTL/E | WBS PTLB/E
A termék jellemzői
•
•
•
•

WBS PTL

szerelő készlet rozsdamentes acél mosdótálakhoz
víz- és energiatakarékosság
kényelmes kezelés
magas szintű higiénia

Működésének leírása
A WBS 6RR rozsdamentes acél mosdótálakba történő beépítéshez
használatos. A berendezés optielektronikusan érzékeli a mosdótál
előtt álló személy jelenlétét. A személy távozását követően az érzékelési zónából kikapcsolja a vízáramot. A higiéniai átöblítés funkciója
a DO–2 távirányító segítségével aktiválható. A víz hőmérsékletének
beállítása a keverő segítségével történik.
A WBS PTL/E a mosdótálak érzékelőinek speciális alkalmazásához
használatos. A berendezés a vizet a kéz érzékelési zónába történő
behelyezésével indítja el, majd a kéz érzékelőhöz történő ismételt
közelítésével kikapcsolja (START-STOP funkció). Az áramlási idő alapesetben kb. 20 másodpercre van állítva. A meleg víz hőmérséklete
a termosztatikus keverő segítségével állítható be. A higiéniai átöblítés
funkciója a DO–2 távirányító segítségével aktiválható.

WBS PTL
TL

Általános adatok
– hatótávolság: WBS 6RR
WBS 6RR
ragasztószalag

35 cm előre beállított, 20 és 50 cm
közötti tartományban állítható be
– hatótávolság: WBS PTL
kb. 5 cm
– tápellátás:
12 V ~, ill. 6 V Li , CR–P2 elem
– maximum vízhőmérséklet: 70°C
– víznyomás:
0,05-1,0 MPa
– csatlakoz. méretek:
G 3/8"

Különlegességek

PB–1
elemburkolat

hőmérsékletbeállítás

WBS 6RR

rend. sz. SE.02.52.88–001

Készlet a víz automatikus elindításához. Elektronika csatlakozó kábelekkel, elektromágneses szelep, keverő és csatlakoztató tömlő.
Tápellátás: 230 V/12 V~.

WBS 6RRB

rend. sz. SE.02.52.88–030

Készlet a víz automatikus elindításához. Elektronika csatlakozó kábelekkel, elektromágneses szelep, keverő, PB-1 elemburkolat és csatlakoztató tömlő. Tápellátás: 6V-s Li elem.

WBS PTL/E

– szennyeződésszűrő a csatlakozó tömlők bemenetén
– elárasztás-védelem
– WBS 6RR, WBS 6RRB - a higiéniai átöblítés aktiválásánál
12 óránként elindul a víz 30 másodpercig
– WBS PTL, PTLB - 0-108 óra között aktiválható higiéniai átöblítés

Speciális tartozékok
– elem 6 V Li, CR–P2
– távirányító DO–2
– távirányító DO–2U
– tápegység ZAS 50/12t
– tápegység ZAS 230A/12A.1

rend. sz. SE.06.16 .01 –000
rend. sz. SE.09.02 .04 –000
rend. sz. SE.09.02 .07 –000
rend. sz. SE.06.21 .21 –000
rend. sz. SE.06.21 .32 –900

(terminálra történő csatlakoztatáshoz)

– tápegység ZAS 230A/12A.2

rend. sz. SE.06.21 .34 –900

(RAPP konnektorban végződik)

rend. sz. SE.02.52.89–900

Elektronika a mosdó- és mosogató-érzékelők speciális alkalmazásához. Tápellátás: 230V/12 V~.

WBS PTLB/E

rend. sz. SE.02.52.89–910

Elektronika a mosdó- és mosogató-érzékelők speciális alkalmazásához. Tápellátás: 6V-s Li elem.
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A berendezés részletes leírásáért lásd még a kísérő dokumentációt. A műszaki változtatások jogát fenntartjuk. A speciális tartozékok nem képezik a kiszállítás részét.

automatikus zuhany szerelvények
optoelektronikus
– falba rejtett
– fali paneles
– falra szerelhető
– termosztatikus

automatikus termosztatikus zuhanycsaptelep
SABA P2.1–150
SABA P2U.1–150
A termék jellemzői
•
•
•
•
•
•
•
•

falra szerelhető szerelvény
magas szintű higiénia
víz- és energiatakarékosság
kényelmes kezelés
könnyű beszerelhetőség
higiénikus átöblítés
a paraméterek beállítása távirányító segítségével történik
kétirányú kommunikáció a DO–5.1-gyel

Működésének leírása
A berendezés a vizet a kéz érzékelési zónába történő behelyezésével
indítja el. Az áramlási idő alapesetben kb. 20 másodpercre van állítva,
vagy a kéz ismételt behelyezésével az érzékelő zónájába kikapcsolható (START-STOP funkció). A víz hőmérséklete a termosztatikus keverő
segítségével állítható be. A higiéniai átöblítés és termikus fertőtlenítés
funkciója a DO–5.1 távirányító segítségével aktiválható.

Általános adatok
– hatótávolság:
– tápellátás:
– az elem élettartama:

kb. 5 cm
6 V CR–P2 elem
kb. 2 év
havonta 6000 bekapcsolás esetén
– maximum vízhőmérséklet:
70°C/80°C – 10 perc
termikus fertőtlenítéskor
– víznyomás:
0,05-1,0 MPa
– a csatlakozó osztása:
150 mm
– csatlakoz. méretek:
2xG1/2"
– a zuhanytömlő csatlak. mérete: G1/2"

Különlegességek
– masszív krómozott sárgaréz test
– a csatlakozó osztása 150 mm
– 0 - 108 óra között aktiválható higiéniai átöblítés
– az átöblítés időtartama 5 és 180 másodperc között állítható.
– előre beállított 72 óránként 30 másodperc öblítés
– a termikus fertőtlenítés aktiválásának lehetősége

SABA P2.1–150

rend. sz. SE.04.14.70–100

Falon kívüli zuhanycsaptelep a hőmérséklet termosztatikus beállításával. A csatlakozó osztása 150 mm. A test 1/2”-es menetes csatlakozással végződik. Zuhanytömlő és fej nélkül. Krómozott kivitel. A zuhanytömlő csatlakoztatása alulról történik. Tápellátás: 6V-s Li elem.

SABA P2U.1–150

Speciális tartozékok
– elem 6 V Li, CR–P2
– távirányító DO–5.1
– távirányító DO–5.1U

rend. sz. SE.06.16 .01 –000
rend. sz. SE.09.02 .12 –210
rend. sz. SE.09.02 .07 –110

rend. sz. SE.04.14.70–200

Falon kívüli zuhanycsaptelep a hőmérséklet termosztatikus beállításával. A csatlakozó osztása 150 mm. A test 1/2”-es menetes csatlakozással végződik. Zuhanytömlő és fej nélkül. Krómozott kivitel. A zuhanytömlő csatlakoztatása felülről történik. Tápellátás: 6V-s Li elem.
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A berendezés részletes leírásáért lásd még a kísérő dokumentációt. A műszaki változtatások jogát fenntartjuk. A speciális tartozékok nem képezik a kiszállítás részét.

falon kívüli burkolt zuhanyszerelvény
SABA Q1.2–TL EXT
A termék jellemzői
•
•
•
•
•
•
•

víz- és energiatakarékosság
könnyű beszerelhetőség
magas szintű higiénia
rozsdamentes acél kivitel
kényelmes kezelés
szálcsiszolt felület
kétirányú kommunikáció a DO–5.1-gyel

Működésének leírása
A berendezés a vizet a kéz érzékelési zónába történő behelyezésével
indítja el. A vízáramlás időtartama alapesetben 23 másodpercre van
beállítva (3 és 83 másodperc közötti tartományban állítható a DO–5.1
segítségével), majd a kéz ismételt közelítésével az érzékelési zónába
a zuhany leállítható. A vízhőmérséklet beállítása termosztatikus keverő segítségével történik. A berendezés állandó vízhőmérsékletet tart,
így biztosítja a személyek forrázás elleni védelmét. A higiéniai átöblítés
funkciója a DO–5.1 távirányító segítségével aktiválható.

Általános adatok
– hatótávolság:
– tápellátás:

kb. 5 cm
6 V-s Li elem, CR–P2
ZAS 230A/6DS30C tápegység
– az elem élettartama:
kb. 2 év
havonta 6000 bekapcsolás esetén
– maximum vízhőmérséklet: 70°C
– víznyomás:
0,05-1,0 Mpa
– a vízáram időtartama:
kb. 20 másodperc
(3 és 83 másodperc között állítható)
– a paraméterek beállítása a DO–5.1 távirányító segítségével történik

140

G 3/8"
2030 mm

Különlegességek

1150 mm

5 cm

– víztakarékos fej SP-1, 7 liter/perc
– a higiéniai átöblítés aktiválásának lehetősége
– 0-108 óra között aktiválható higiéniai átöblítés
– az átöblítés időtartama 5 és 180 másodperc között állítható.
– előre beállított 72 óránként 30 másodperc öblítés
– a termikus fertőtlenítés lehetősége
– matt, csiszolt felület

Méretek
– rozsdamentes acél borítás:1250 x 220 x 78 mm
(magasság x szélesség x mélység)
– csatlakoz. méretek:
G3/8"

SABA Q1.2–TL EXT

rend. sz. SE.04.14.39–000

Rozsdamentes acél, érzékelős zuhanypanel a közeledő kéz érzékelésével /START-STOP funkció/, krómozott zuhanyfejjel: SP-1 (7 liter/perc).
Hőmérsékletbeállítás termosztatikus keverőcsappal. Szett elektromágneses szeleppel, csatlakoztató tömlőkkel és rögzítő készlettel.
Tápellátás: 6V-os Li elem, vagy külső 6V DC forrásból.

Speciális tartozékok
– elem 6 V Li, CR–P2
– PB-1 elemburkolat
– távirányító DO–5.1
– távirányító DO–5.1U
– tápegység ZAS 230A/6DS30C

rend. sz. SE.06.16 .01 –000
rend. sz. SE.06.21 .52 –000
rend. sz. SE.09.02 .12 –210
rend. sz. SE.09.02 .07 –110
rend. sz. SE.06.21 .31 –000

(csoportos tápellátáshoz, maximum 3 db SABA)
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A berendezés részletes leírásáért lásd még a kísérő dokumentációt. A műszaki változtatások jogát fenntartjuk. A speciális tartozékok nem képezik a kiszállítás részét.

fali zuhanyszerelvény
SABA Q1.2–REXT.1 BYP
A termék jellemzői
•
•
•
•
•
•
•
•

víz- és energiatakarékosság
könnyű beszerelhetőség
magas szintű higiénia
rozsdamentes acél kivitel
szálcsiszolt felület
kényelmes kezelés
kettős mozgásérzékelő
kétirányú kommunikáció a DO–5.1-gyel

Működésének leírása
A berendezés a vizet a kéz érzékelési zónába történő behelyezésével
indítja el. A vízáramlás időtartama alapesetben 23 másodpercre van
beállítva (3 és 83 másodperc közötti tartományban állítható a DO–5.1
segítségével), majd a kéz ismételt közelítésével az érzékelési zónába
a zuhany leállítható. Amikor a személy elhagyja a hatókör zónáját,
mielőtt letelne az idő (alapesetben 23 másodperc), a vízáram hasonlóképpen kikapcsol. A vízhőmérséklet beállítása termosztatikus keverő
segítségével történik. A berendezés állandó vízhőmérsékletet tart, így
biztosítja a személyek forrázás elleni védelmét. A zuhany egy BYPASS
oldalággal egészül ki, amely lehetővé teszi az automatikus termikus
fertőtlenítést. A higiéniai átöblítés funkciója a DO–5.1 távirányító segítségével aktiválható.

140

Általános adatok
– hatótávolság:

kb. 70 cm testérzékelésre
kb. 5 cm kéztől történő érzékelésre
– tápellátás:
6 V-s Li elem, CR–P2, vagy
ZAS 230A/6DS30C tápegység
– az elem élettartama:
kb. 2 év
havonta 6000 bekapcsolás esetén
– maximum vízhőmérséklet: 70°C/80°C – 10 perc
termikus fertőtlenítéskor
– víznyomás:
0,05-1,0 Mpa
– a vízáram időtartama:
kb. 23 másodperc
(3 és 83 másodperc között állítható)

70 cm

Különlegességek

2030 mm

5 cm

1150 mm

G 3/8"

– víztakarékos fej SP-1, 7 liter/perc
– 0-108 óra között aktiválható higiéniai átöblítés
– az átöblítés időtartama 5 és 180 másodperc között állítható.
– előre beállított 72 óránként 30 másodperc öblítés
– az automatikus termikus fertőtlenítés aktiválásának lehetősége
– matt, csiszolt felület

Méretek
– rozsdamentes acél borítás:1250 x 220 x 78 mm
(magasság x szélesség x mélység)
– csatlakoz. méretek:
G3/8"

SABA Q1.2 REXT.1BYP

rend. sz. SE.04.15.42–100

Rozsdamentes acél, érzékelős zuhanypanel a közeledő kéz érzékelésével /START-STOP funkció/, kettős hatótávolsággal, ami a személy
jelenlétének érzékelését jelenti. Krómozott zuhanyfejjel: SP-1 (7 liter/
perc). A hőmérséklet beállítása termosztatikus keverővel történik.
Szett elektromágneses szeleppel, csatlakoztató tömlőkkel és rögzítő
készlettel. Tápellátás: 6V-os Li elem, vagy külső 6V DC forrásból.
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Speciális tartozékok
– elem 6 V Li, CR–P2
– PB-1 elemburkolat
– távirányító DO–5.1
– távirányító DO–5.1U
– tápegység ZAS 230A/6DS30C

rend. sz. SE.06.16 .01 –000
rend. sz. SE.06.21 .52 –000
rend. sz. SE.09.02 .12 –210
rend. sz. SE.09.02 .07 –110
rend. sz. SE.06.21 .31 –000

(csoportos tápellátáshoz, maximum 3 db SABA)

A berendezés részletes leírásáért lásd még a kísérő dokumentációt. A műszaki változtatások jogát fenntartjuk. A speciális tartozékok nem képezik a kiszállítás részét.

fali zuhanyszerelvény
SABA Q1.2–REXT.1 FIL
A termék jellemzői
•
•
•
•
•
•
•
•
•

mikroszűrő
víz- és energiatakarékosság
könnyű beszerelhetőség
magas szintű higiénia
rozsdamentes acél kivitel
szálcsiszolt felület
kényelmes kezelés
kettős mozgásérzékelő
kétirányú kommunikáció a DO–5.1-gyel

A működésének leírása
A berendezés a vizet a kéz érzékelési zónába történő behelyezésével
indítja el. A vízáramlás időtartama alapesetben 23 másodpercre van
beállítva (3 és 83 másodperc közötti tartományban állítható a DO-5.1
segítségével), majd a kéz ismételt közelítésével az érzékelési zónába
a zuhany leállítható. Amikor a személy elhagyja a hatókör zónáját,
mielőtt letelne az idő (alapesetben 23 másodperc), a vízáram hasonlóképpen kikapcsol. A vízhőmérséklet beállítása termosztatikus keverő
segítségével történik. A berendezés állandó vízhőmérsékletet tart, így
biztosítja a személyek forrázás elleni védelmét. A mikrofilter lehetővé
teszi a Legionella baktériumok eltávolítását a vízből. A higiéniai átöblítés és termikus fertőtlenítés funkciója a DO–5.1 távirányító segítségével aktiválható, vagy külső nyomógombbal vezérelhető.
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Általános adatok
– hatótávolság:

kb. 70 cm testérzékelésre
kb. 5 cm kéztől történő érzékelésre
– tápellátás:
6 V-s Li elem, CR–P2
ZAS 230A/6DS30C tápegység
– az elem élettartama:
kb. 2 év
havonta 6000 bekapcsolás esetén
– maximum vízhőmérséklet: 70°C
– víznyomás:
0,05-1,0 Mpa
– a vízáram időtartama:
kb. 23 másodperc
(3 és 83 másodperc között állítható)

70 cm

2030 mm

5 cm

1150 mm

G 3/8"

Különlegességek
– víztakarékos fej SP-1, 7 liter/perc
– a higiéniai átöblítés aktiválásának lehetősége
– a Legionella átöblítés aktiválásának lehetősége
– matt, csiszolt felület

Méretek
– rozsdamentes acél borítás: 1250 x 220 x 78 mm
(magasság x szélesség x mélység)
– csatlakoz. méretek:
G3/8"

SABA Q1.2–REXT.1 FIL

rend. sz. SE.04.16.02–000

Rozsdamentes acél, érzékelős zuhanypanel a közeledő kéz érzékelésével /START-STOP funkció/, kettős hatótávolsággal, ami a személy
jelenlétének érzékelését jelenti. Krómozott zuhanyfejjel: SP-1 (7 liter/
perc). A hőmérséklet beállítása termosztatikus keverővel történik.
Szett Legionella szűrővel, elektromágneses szeleppel, csatlakozó
tömlőkkel és rögzítő készlettel. Tápellátás: 6V-os Li elem, vagy külső
6V DC forrásból.
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Speciális tartozékok
– elem 6 V Li, CR–P2
– PB-1 elemburkolat
– távirányító DO–5.1
– távirányító DO–5.1U
– tápegység: ZAS 230A/6DS30C

rend. sz. SE.06.16 .01 –000
rend. sz. SE.06.21 .52 –000
rend. sz. SE.09.02 .12 –210
rend. sz. SE.09.02 .07 –110
rend. sz. SE.06.21 .31 –000

(csoportos tápellátáshoz, maximum 3 db SABA)

A berendezés részletes leírásáért lásd még a kísérő dokumentációt. A műszaki változtatások jogát fenntartjuk. A speciális tartozékok nem képezik a kiszállítás részét.

automatikus vezérlés a zuhanyzók esetében
SABA R1.2–TL EXT
A termék jellemzői
•
•
•
•
•

víztakarékosság
kényelmes kezelés
START-STOP funkció
alkalmas nyilvános mosdókban történő alkalmazásra
kétirányú kommunikáció a DO–5.1-gyel

Működésének leírása
A berendezés a vizet a kéz érzékelési zónába történő behelyezésével
indítja el. A vízáramlás időtartama alapesetben 23 másodpercre van
beállítva (3 és 83 másodperc közötti tartományban állítható a DO–5.1
segítségével), majd a kéz ismételt közelítésével az érzékelési zónába
a zuhany leállítható. A vízhőmérséklet beállítása termosztatikus keverő segítségével történik. A berendezés állandó vízhőmérsékletet tart,
így biztosítja a személyek forrázás elleni védelmét. A higiéniai átöblítés
funkciója a DO–5.1 távirányító segítségével aktiválható.

Általános adatok
– hatótávolság:
– tápellátás:

kb. 5 cm
6 V-s Li elem, CR–P2
ZAS 230A/6DS30C tápegység
– az elem élettartama:
kb. 2 év
havonta 6000 bekapcsolás esetén
– maximum vízhőmérséklet: 70°C
– víznyomás:
0,05-1,0 Mpa
– a vízáram időtartama:
kb. 23 másodperc
(3 és 83 másodperc között állítható)
– a paraméterek beállítása a DO–5.1 távirányító segítségével történik
R 1/2"
25,1

Különlegességek
– a higiéniai átöblítés aktiválásának lehetősége
– 0-108 óra között aktiválható higiéniai átöblítés
– az átöblítés időtartama 5 és 180 másodperc között állítható.
– előre beállított 72 óránként 30 másodperc öblítés
– a termikus fertőtlenítés lehetősége

89,6

240x240

250x242
R 1/2"

50

41,1

Méretek
– rozsdamentes:

14
119-144

57

– csatlakoz. méretek:

SABA R1.2–TL EXT

rend. sz. SE.04.15.44–000

Rozsdamentes acél, érzékelős, falba rejtett berendezés a kéz közelítésének érzékelésével /START-STOP funkció/. Hőmérséklet-beállítás termosztatikus keverőcsappal. Szett elektromágneses szeleppel, rögzítő
készlettel. Tápellátás: 6V-os Li elem, vagy külső 6V DC forrásból.
A terméket a SABA R1.2M szerelőkészlet nélkül szállítjuk.

240 x 240 x 14 mm
(magasság x szélesség x mélység)
R1/2"

Speciális tartozékok
– elem 6 V Li, CR–P2
– PB-1 elemburkolat
– SP 1 zuhanyrózsa
– SP 3 zuhanyrózsa
– távirányító DO–5.1
– távirányító DO–5.1U
– tápegység: ZAS 230A/6DS30C

rend. sz. SE.06.16 .01 –000
rend. sz. SE.06.21 .52 –000
rend. sz. SE.07.04 .01 –000
rend. sz. SE.07.08 .01 –000
rend. sz. SE.09.02 .12 –210
rend. sz. SE.09.02 .07 –110
rend. sz. SE.06.21 .31 –000

(csoportos tápellátáshoz, maximum 3 db SABA)
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A berendezés részletes leírásáért lásd még a kísérő dokumentációt. A műszaki változtatások jogát fenntartjuk. A speciális tartozékok nem képezik a kiszállítás részét.

automatikus vezérlés a zuhanyzók esetében
SABA R1.2–REXT.1 BYP
A termék jellemzői
•
•
•
•
•

víz- és energiatakarékosság
magas szintű higiénia
rozsdamentes acél kivitel
kényelmes kezelés
kétirányú kommunikáció a DO–5.1-gyel

Működésének leírása
A berendezés a vizet a kéz érzékelési zónába történő behelyezésével
indítja el. A vízáramlás időtartama alapesetben 23 másodpercre van
beállítva (3 és 83 másodperc közötti tartományban állítható a DO–5.1
segítségével), majd a kéz ismételt közelítésével az érzékelési zónába
a zuhany leállítható. Amikor a személy elhagyja a hatókör zónáját,
mielőtt letelne az idő (alapesetben 23 másodperc), a vízáram hasonlóképpen kikapcsol. A vízhőmérséklet beállítása termosztatikus keverő
segítségével történik. A berendezés állandó vízhőmérsékletet tart, így
biztosítja a személyek forrázás elleni védelmét. A zuhany egy BYPASS
oldalággal egészül ki, amely lehetővé teszi az automatikus termikus
fertőtlenítést.
A higiéniai átöblítés funkciója a DO–5.1 távirányító segítségével aktiválható.

Általános adatok
– hatótávolság:

700

50

89,6

240x240

R 1/2"

250x242

R 1/2"
25,1

kb. 70 cm a személytől történő érzékelésre
kb. 5 cm kéztől történő érzékelésre
– tápellátás:
6 V-s Li elem, CR–P2
ZAS 230A/6DS30C tápegység
– az elem élettartama:
kb. 2 év
havonta 6000 bekapcsolás esetén
– maximum vízhőmérséklet: 70°C/80°C – 10 perc
termikus fertőtlenítéskor
– víznyomás:
0,05-1,0 Mpa
– a vízáram időtartama:
kb. 23 másodperc
(10 és 70 másodperc között állítható)

Különlegességek

41,1

– 0-108 óra között aktiválható higiéniai átöblítés
– az átöblítés időtartama 5 és 180 másodperc között állítható.
– előre beállított 72 óránként 30 másodperc öblítés
– az automatikus termikus fertőtlenítés aktiválásának lehetősége
– matt, csiszolt felület

14
119-144

57

Méretek
– rozsdamentes:

240 x 240 x 14 mm
(magasság x szélesség x mélység)

SABA R1.2–REXT.1 BYP rend. sz. SE.04.15.48–100

Speciális tartozékok

Rozsdamentes acél, érzékelős, falba rejtett berendezés a kéz közelítésének érzékelésével /START-STOP funkció/. Hőmérséklet-beállítás
termosztatikus keverőcsappal. Szett elektromágneses szeleppel, csatlakoztató tömlőkkel és rögzítő készlettel. Tápellátás: 6V-os Li elem,
vagy külső 6V DC forrásból.
A terméket a SABA R1.2M szerelőkészlet nélkül szállítjuk.

– elem 6 V Li, CR–P2
– PB-1 elemburkolat
– SP 1 zuhanyrózsa
– SP 3 zuhanyrózsa
– távirányító DO–5.1
– távirányító DO–5.1U
– tápegység: ZAS 230A/6DS30C

rend. sz. SE.06.16 .01 –000
rend. sz. SE.06.21 .52 –000
rend. sz. SE.07.04 .01 –000
rend. sz. SE.07.08 .01 –000
rend. sz. SE.09.02 .12 –210
rend. sz. SE.09.02 .07 –110
rend. sz. SE.06.21 .31 –000

(csoportos tápellátáshoz, maximum 3 db SABA)

– SABA R1.2-M szerelőkészlet
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rend. sz. SE.04.15 .43 –000

A berendezés részletes leírásáért lásd még a kísérő dokumentációt. A műszaki változtatások jogát fenntartjuk. A speciális tartozékok nem képezik a kiszállítás részét.

szerelőkészlet
SABA R1.2–M
Méretek
– szerelődoboz:
lásd a rajzot
– csatlakoztatási méretek: R1/2"
– csatlakoztatási lehetőség: R1/2" külső menet

ABMESSUNGEN
312,3
max. 144
242

min. 119

212

41,1
25,1

156,2

R1/2”

R1/2”

67,6

196

256

250

225

210,1

161,4

48,2

4 xø1 0

41,1
165,2

260,4

SABA R1.2–M

rend. sz. SE.04.15.43–000

Szerelőkészlet a SABA R1.2 termékekhez, oldalról történő vízbevezetéssel, felfele történő vízkivezetéshez. Alkalmas befalazáshoz vagy
TYP
gipszkarton falakhoz, bemeneti és kimeneti csavarozással, átöblítő
csővel, szigetelő gallérral és nyomáspróbához alkalmas átkötésekkel.
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A berendezés részletes leírásáért lásd még a kísérő dokumentációt. A műszaki változtatások jogát fenntartjuk. A speciális tartozékok nem képezik a kiszállítás részét.

fali zuhanyszerelvény
SABA Q1.2–LIN.1
A termék jellemzői
•
•
•
•
•
•
•

víz- és energiatakarékosság
könnyű beszerelhetőség
magas szintű higiénia
rozsdamentes acél kivitel
kényelmes kezelés
szálcsiszolt felület
kétirányú kommunikáció a DO–5.1-gyel

Működésének leírása
A berendezés a vizet a kéz érzékelési zónába történő behelyezésével
indítja el. A vízáramlás időtartama szabványszerűen 23 másodpercre
van beállítva (3 és 83 másodperc közötti tartományban állítható
a DO–5.1 segítségével), vagy a kéz ismételt közelítésével az érzékelési
zónába a vízáram folyamán leállítható a zuhany. Amikor a személy
elhagyja a hatókör zónáját, mielőtt letelne az idő (szabványszerűen kb.
23 másodperc), a vízáram hasonlóképpen kikapcsol. A vízhőmérséklet
beállítása termosztatikus keverő segítségével történik. A berendezés
állandó vízhőmérsékletet tart meg és biztosítja a személyek forrázás
elleni védelmét. A zuhany egy BYPASS oldalággal egészül ki, amely
lehetővé teszi az automatikus termikus fertőtlenítést. A higiéniai átöblítés funkciója a DO–5.1 távirányító segítségével aktiválható.

140

Általános adatok
– hatótávolság:

kb. 70 cm a személytől történő érzékelésre
kb. 5 cm kéztől történő érzékelésre
– tápellátás:
12 V DC
– maximum vízhőmérséklet: 70°C/80°C – 10 perc
termikus fertőtlenítéskor
– víznyomás:
0,05-1,0 Mpa
– a vízáram időtartama:
kb. 23 másodperc
(10 és 70 másodperc között állítható)

70 cm
G 3/8"

– víztakarékos fej SP-1, 7 liter/perc
– 0-108 óra között aktiválható higiéniai átöblítés
– az átöblítés időtartama 5 és 180 másodperc között állítható.
– előre beállított 72 óránként 30 másodperc öblítés
– az automatikus termikus fertőtlenítés aktiválásának lehetősége
– víztakarékosság a termikus fertőtlenítés során

2030 mm

5 cm

1150 mm

Különlegességek

Méretek
– rozsdamentes acél borítás: 1250 x 220 x 78 mm
(magasság x szélesség x mélység)
– csatlakoz. méretek:
G3/8"

SABA Q1.2–LIN.1

rend. sz. SE.04.15.19–000

– matt, csiszolt felület
Rozsdamentes acél, érzékelős zuhanypanel a közeledő kéz érzékelésével /START-STOP funkció/, kettős hatótávolsággal, ami a személy
jelenlétének érzékelését jelenti. Krómozott zuhanyfejjel: SP-1 (7 liter/
perc). A hőmérséklet beállítása termosztatikus keverővel történik.
Automatikus folyamatvezérlés a termikus fertőtlenítés során és termikus fertőtlenítés-kiértékelés. Lehetőség a hálózatba történő szereléshez, az SNS-2LIN-PTK segítségével. Szett elektromágneses szeleppel,
csatlakoztató tömlőkkel és rögzítő készlettel. Tápellátás: 12 V DC.
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Speciális tartozékok
– SNS–2LIN–PTK
– távirányító DO–5.1
– távirányító DO–5.1U

rend. sz. SE.19.00.14–000
rend. sz. SE.09.02 .12 –210
rend. sz. SE.09.02 .07 –110

A berendezés részletes leírásáért lásd még a kísérő dokumentációt. A műszaki változtatások jogát fenntartjuk. A speciális tartozékok nem képezik a kiszállítás részét.

automatikus vezérlés a zuhanyzók esetében
SABA R1.2–LIN.1
A termék jellemzői
•
•
•
•
•

víz- és energiatakarékosság
magas szintű higiénia
rozsdamentes acél kivitel
kényelmes kezelés
kétirányú kommunikáció a DO–5.1-gyel

Működésének leírása
A berendezés a vizet a kéz érzékelési zónába történő behelyezésével
indítja el. A vízáramlás időtartama alapesetben 23 másodpercre van
beállítva (3 és 83 másodperc közötti tartományban állítható a DO–5.1
segítségével), majd a kéz ismételt közelítésével az érzékelési zónába
a zuhany leállítható. Amikor a személy elhagyja a hatókör zónáját,
mielőtt letelne az idő (alapesetben 23 másodperc), a vízáram hasonlóképpen kikapcsol. A vízhőmérséklet beállítása termosztatikus keverő segítségével történik. A berendezés állandó vízhőmérsékletet tart
meg és biztosítja a személyek forrázás elleni védelmét. A zuhany egy
BYPASS oldalággal egészül ki, amely lehetővé teszi az automatikus
termikus fertőtlenítést. A higiéniai átöblítés funkciója a DO–5.1 távirányító segítségével aktiválható.

Általános adatok
– hatótávolság:

700

50

Különlegességek

240x240

R 1/2"

– 0-108 óra között aktiválható higiéniai átöblítés
– az átöblítés időtartama 5 és 180 másodperc között állítható.
– előre beállított 72 óránként 30 másodperc öblítés
– az automatikus termikus fertőtlenítés aktiválásának lehetősége
– víztakarékosság a termikus fertőtlenítés során

89,6

250x242

R 1/2"
25,1

kb. 70 cm a személytől történő érzékelésre
kb. 5 cm kéztől történő érzékelésre
– tápellátás:
12 V DC
– maximum vízhőmérséklet: 70°C/80°C – 10 perc
termikus fertőtlenítéskor
– víznyomás:
0,05-1,0 Mpa
– a vízáram időtartama:
kb. 23 másodperc
(10 és 70 másodperc között állítható)

41,1

14
119-144

Méretek

57

– rozsdamentes:
– csatlakoz. méretek:

SABA R1.2–LIN.1

rend. sz. SE.04.15.46–000

Rozsdamentes acél, érzékelős, falba rejtett berendezés a kéz közelítésének érzékelésével /START-STOP funkció/. Hőmérséklet-beállítás
termosztatikus keverőcsappal. Automatikus folyamatvezérlés a termikus fertőtlenítés során és termikus fertőtlenítés-kiértékelés. Lehetőség
a hálózatba történő szereléshez, az SNS SNS-2LIN-PTK segítségével.
Szett elektromágneses szeleppel, rögzítő készlettel.
Tápellátás: 12 V DC.
A terméket a SABA R1.2M szerelőkészlet nélkül szállítjuk.
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240 x 240 x 14 mm
(magasság x szélesség x mélység)
R1/2"

Speciális tartozékok
– SNS–2LIN–PTK
– SP 1 zuhanyrózsa
– SP 3 zuhanyrózsa
– távirányító DO–5.1
– távirányító DO–5.1U
– SABA R1.2-M szerelőkészlet

rend. sz. SE.19.00.14–000
rend. sz. SE.07.04 .01 –000
rend. sz. SE.07.08 .01 –000
rend. sz. SE.09.02 .12 –210
rend. sz. SE.09.02 .07 –110
rend. sz. SE.04.15 .43 –000

A berendezés részletes leírásáért lásd még a kísérő dokumentációt. A műszaki változtatások jogát fenntartjuk. A speciális tartozékok nem képezik a kiszállítás részét.

LIN vezérlőrendszer
SNS–2LIN–PTK
A termék jellemzői
• a termék központi vezérlése
• biztonságos feszültségforrás
• könnyű beszerelhetőség

Működésének leírása
A vezérlőrendszer a SABA Q1.2-LIN.1 és SABA R1.2-LIN.1 hálózatba
kapcsolt zuhanyok vezérlésére szolgál, kézi vagy automatikus üzemmódban. Egy programozható Lokal LIN controllert (LLC) tartalmaz,
amely biztosítja a zuhany egységek koordinációját a termikus fertőtlenítés és higiéniai átöblítés során. Ezenfelül összegyűjti a protokoll
elkészítéséhez szükséges adatokat is. Ezt a protokollt meg lehet
jeleníteni és ki lehet nyomtatni USB segítségével. Az autonóm tevékenység, a vezérlés és állapotok a DO–5.1 segítségével továbbra
is rendelkezésre állnak.

Általános adatok
– bemenet: 230 V, 50 Hz
– kimenet: 12 V DC + adatkábel két ágban
– méret:
300 x 220 x 120 (hossz x szélesség x mélység)

A LIN vezérlőrendszer szerelése
Protocol of flushing

Total lenght of cables - 40m
min. conductor cross-section - 1,5mm

HÁLÓZATI ÁG MEGHOSSZABBÍTÁSA 40 m-rel2

HELYI KAPCSOLÓ

USB

+12V
LIN
-0V

LSW-1
LIN-REPEATER-1

0
I

BEMENETIN

Control panel

OUT

KIMENET

LED1
T1
higiéniai
(hygienic
flush)
átöblítés

max. 40m

LED2
T2

SNS-ECOLIN-2.1

Nr.1

termikus
(thermal
fertőtlenítés
flush)

SNS VEZÉRLŐEGYSÉG

CLC

0

I

SW
key
kulcs

USB

Lin1

Lin2

Nr.2

EXT

branch LIN1

FALI
ZUHANYSZERELVÉNY
Shower
panel

FLU
SH

WR
ITE

OK

MAXIMÁLISAN
14 db

Nr.13

Nr.14

max.14 pcs

Remote
controller
DO-5.1

STO

SABA-2NT.LIN1

P

SEN
D

AUTOMATIKUS
SZERELVÉNY
sensor
LIN units
(SLU)

AUTOMATIKUS CSAPTELEP
LIN-Thermostatic
batteries
WBS-LIN

Total lenght of cables - 40m
min. conductor cross-section - 1,5mm2

N

ExternalHELYI
input
KAPCSOLÓ
(hygienic
flush)

+12V
LIN
-0V

LSW-1

0
I

branch LIN2

L

230V~/0,3A

T3
IN

OUT

max. 40m
LIN-REPEATER-1

CLC

Nr.1

+

12V

12V

LIN

LIN

-

Nr.2

MAXIMÁLISAN
14 db

Nr.13

Nr.14

max.14 pcs

Remote
controller
DO-5.1

+

Shower
panel
FALI
ZUHANYSZERELVÉNY

FLU
SH

OK

WR
ITE

STO
P

SABA-2NT.LIN1

SEN
D

LIN-Thermostatic
batteries
AUTOMATIKUS CSAPTELEP
WBS-LIN

sensor
LIN units
(SLU)
AUTOMATIKUS
SZERELVÉNY

Különlegességek

SNS–2LIN–PTK

– a kommunikációs vezeték maximum hossza 40 m
– meghosszabbítási lehetőség LIN REPETER-1-gyel
– három vezetékes csatlakozás
– a vezető minimum átmérője 1,5 mm
– főkapcsolóval ellátva
– a higiéniai átöblítés vezérlése
– a termikus fertőtlenítés vezérlése

Vezérlőrendszer. Vezérli a hálózatba sorolt SABA Q1.-LIN.1 és SABA
R1.2-LIN.1 zuhanyok termikus fertőtlenítését.
Maximum 14 zuhany 1 ágba (max. 2 ág).
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rend. sz. SE.19.00.14–000

Speciális tartozékok
– LSW–1
– LIN REPEATER–1

rend. sz. SE.19.00.30–000
rend. sz. SE.09.05.25–000

A berendezés részletes leírásáért lásd még a kísérő dokumentációt. A műszaki változtatások jogát fenntartjuk. A speciális tartozékok nem képezik a kiszállítás részét.

helyi LIN kapcsoló
LSW–1
LIN REPEATER–1
LSW–1

rend. sz. SE.19.00.30–000

Helyi kapcsoló, speciális tartozék az SNS-2LIN-PTK-hoz.

Működésének leírása
A vezérlőrendszer zuhanyok csoportjától történő leválasztására
szolgál (szervizelés, karbantartás, tisztítás esetén).

Általános adatok
– LED dióda segítségével kijelzett állapot

Méretek
– 120 x 80 x 56 mm (hossz x szélesség x mélység)

LIN REPEATER–1

rend. sz. SE.09.05.25–000

Busz meghosszabbító az SNS SNS-2LIN-PTK-hoz.

Működésének leírása
A busz megtoldására szolgál további 40 m-rel.
A LIN REPETER-1 maximum száma egy ágban 2 db, ami 120 m-es
maximum hosszt jelent.

Méretek
– 56 x 27 x 20 (hossz x szélesség x mélység)

Különlegességek
– be kell tartani az iránykapcsolást
(sor kerülhet a kontroller károsodására)
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A berendezés részletes leírásáért lásd még a kísérő dokumentációt. A műszaki változtatások jogát fenntartjuk. A speciális tartozékok nem képezik a kiszállítás részét.

automatikus öblítőberendezés
optoelektronikus
– falon belüli tartályos
– közvetlen öblítő

automatikus WC öblítőberendezés
ASS 3M
ASS 3MN
A termék jellemzői
•
•
•
•

magas szintű higiénia
kényelmes kezelés
nagy megbízhatóság
az öblítés független a víznyomástól

Működésének leírása
A berendezés érzékeli a személyt, aki tovább tartózkodik az érzékelési
zónában 14 másodpercnél. Kb. 4 másodperccel az érzékelési zóna
elhagyását követően az optoelektronika aktiválja a mechanikát, ami
biztosítja az öblítést. A mechanikus gomb megőrzött funkciója előnyös lehet áramszünet és takarítás esetén.

Általános adatok
– hatótávolság: 55 cm
– tápellátás:
6 V, ZAS 230A/6DSC, ZAS 230A/6DS30C
1 db ASS csatlakoztatásának lehetősége
– a paraméterek beállítása a DO–2 távirányító segítségével történik
– a berendezés a következő kiválasztott öblítőberendezésekkel
működik SANIT CC-121-S-FO-2V-2C

Szerelő modul SANIT

Különlegességek
– lehetőség van az optoelektromos és elektromos nyomógombos
öblítés kombinálására, illetve több nyomógombos öblítés
kombinálására az Y-elosztó segítségével.

max. 55 cm

68°

ASS 3MN

ASS 3M

ASS 3M

rend. sz. SE.03.10.08–000

Automatikus WC-öblítő motoros résszel, optikai fejjel, nyomógombbal és műanyag borítással, S 703.

ASS 3MN

rend. sz. SE.03.10.09–000

Automatikus WC-öblítő motoros résszel, optikai fejjel, nyomógombbal és rozsdamentes acél borítással, S705.
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Speciális tartozékok
– ZAS 230A/6DSC pro 1 db ASS
– ZAS 230A/6DS30C pro 1 db ASS
– konnektor RAPP 600/2F kábellel
– Y–elosztó
– távirányító DO–2
– távirányító DO–2U

rend. sz. SE.06 .21 30. –000
rend. sz. SE.06 .21 .31 –000
rend. sz. SE.14 .00 .01 –900
rend. sz. SE.14 .00 .03 –000
rend. sz. SE.09 .02 .04 –000
rend. sz. SE.09 .02 .07 –000

A berendezés részletes leírásáért lásd még a kísérő dokumentációt. A műszaki változtatások jogát fenntartjuk. A speciális tartozékok nem képezik a kiszállítás részét.

automatikus WC öblítőberendezés
ASS 2
A termék jellemzői
• magas szintű higiénia
• kényelmes kezelés

Működésének leírása
A berendezés érzékeli a személyt, amint több mint 6 másodperce
az érzékelési zónában tartózkodik. Az optoelektronika a zóna elhagyását követő 3 másodperc elteltével bekapcsolja a mágnesszelepet, ami
gondoskodik az öblítésről.

Általános adatok
– hatótávolság:
70-80 cm
– tápellátás:
12 V ~, max. 12 VA
– üzemi nyomás:
0,05-1,0 MPa
– állítható szelep-bekapcsolási idő
– min. térfogatáram:
70 l/perc
– a paraméterek beállítása a DO–2 távirányító segítségével történik

Különlegességek
– rozsdamentes acél, rongálásbiztos borítás éles szélek nélkül
– lehetőség van a kézi öblítésre is az előlapon található nyomógomb

segítségével

Méretek
– borítás
– optoelektronikai doboz
– szerelvényajtó a szelep számára
– a szelep blokk csatlakozása

Vízellátás

200 x 180 x 10 mm
150 x 150 x 35 mm
300 x 150 mm
G 1"

1 – WC-csésze bevezetés, 1"
2 – szelepblokk
3 – optoelektronika
4 – az optoelektronika tápellátása, 12 V
5 – WC-csésze
6 – szelepvezérlő kábel

ASS 2

rend. sz. SE.03.09.07–001

Automatikus öblítő, szeleprész szett mágnesszeleppel, szűrővel és szerelőajtóval, hálózati nyomású vízzel történő öblítés.
Tápellátás külső forrásból: 12 V ~.
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Speciális tartozékok
– tápegység ZAS 50/12t
– távirányító DO–2
– távirányító DO–2U

rend. sz. SE.06.21 .21 –000
rend. sz. SE.09.02 .04 –000
rend. sz. SE.09.02 .07 –000

A berendezés részletes leírásáért lásd még a kísérő dokumentációt. A műszaki változtatások jogát fenntartjuk. A speciális tartozékok nem képezik a kiszállítás részét.

tartozékok
– tápegységek
– zuhanyfejek, kifolyók
– távvezérlés
– szerelődobozok

tápegység
ZAS 50/12t
TR 8 | TR 6
A termék jellemzői
• tartozék
• biztonságos feszültségforrás
• műanyag doboz

Általános adatok
– bemenet:
- kimenet:
– ZAS 50/12t

– TR 8
| ZAS 50/12t

230 V, 50 Hz
12 V~, max. 50 VA – ZAS 50/12t
12 V~, max. 9,5 VA – TR 8
12 V~, max. 6 VA – TR 6
– kapcsoló
– bekapcsolás-jelzés – LED
– borítás: IP40
– biztosíték T5A
– a bevezető kábel hossza 3 m,
csatlakozóban végződik

Különlegességek
– ZAS – ajánlott szerelési magasság kb. 2,25 m-re a padló fölött.

Méretek
– ZAS:
– TR 8:
– TR 8:
| TR – 8

114 x 114 x 58 mm
66 x 60 x 49 mm
75 x 89 x 28 mm

ZAS 50/12t

rend. sz. SE.06.21.21–000

TR 8

rend. sz. SE.06.14.01–000

TR 6

rend. sz. SE.06.21.05–001

| TR – 6

TR – 6

ZAS 50/12t
TR – 8
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tápegység
ZAS 230A/6DSC
A termék jellemzői
•
•
•
•

tartozékok
biztonságos feszültségforrás
6-7 V DC tápellátással
műanyag doboz

Általános adatok
– bemenet:
– kimenet:

230 V, 50 Hz
6-7 V DC

Működésének leírása
A transzformátort pl. 1 db piszoáröblítő csatlakoztatására lehet használni, 6 V-s tápellátással, vagy 1 db ASS 3M csatlakoztatására, vagy
1-3 db WBS.B csatlakoztatására.
Nem használható zuhanyberendezésekhez.

Méretek
– 66 x 60 x 49 mm

ZAS 230A/6DSC
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tápegység
ZAS 230A/6DS.30C
A termék jellemzői
• biztonságos feszültségforrás 6 V DC áramfogyasztókhoz,
tartozékokkal

Általános adatok
– bemenet:
– kimenet:
– forrás méretei:
– forrás doboz:

230 V, 50 Hz
6 V DC
58,5 x 45 x 19,8 mm
ø 72 x 72 mm

Működésének leírása
A transzformátor max. 5 db piszoár érzékelő, vagy 3 db WBS szerelvény csatlakoztatására használatos, 6 V DC tápellátással (meg kell vásárolni hozzá a kiegészítő RAPP 600/2F csatlakozókat), vagy 1 db ASS
3M csatlakoztatására. SABA termékek - maximum 3 db csatlakoztatása
lehetséges. A tápforrás dobozát a zuhanytálca zónáján és a mosdótéren kívül kell elhelyezni, az STN 33 2000-7-701 szabvány szerint.

1 - ZAS 230A/6DS30C
2 - csatlakoztató berendezés
3 - csatlakozó vezető konnektorral

KAPCSOLÁSI RAJZ

6 V=

| ZAS 230A/6DS.30C

ZAS 230A/6DS30C

rend. sz. SE.06.21.31–020

Tápegység műanyag dobozban, kábellel, a bemeneten sorkapcsokkal,
a kimeneten RAPP csatlakozóval, szerelődobozzal és a szerelődoboz
fedelével.

ZAS 230A/6DS30C

Speciális tartozékok
– csatlakozó RAPP 600/2F kábellel

rend. sz. SE.14.00 .01 –900

rend. sz. SE.06.21.46–000

Tápegység műanyag dobozban, kábellel, a bemeneten és kimeneten
WAGO sorkapcsokkal, szerelődobozzal és a szerelődoboz fedelével.
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tápegység
ADAPTER ZAS 230A/6ST.1
ADAPTER ZAS 230A/12A.1 | ADAPTER ZAS 230A/12A.2
A termék jellemzői
• tartozékok
• biztonságos feszültségforrás
• műanyag doboz

Általános adatok
ZAS 230/6ST.1
– bemenet:
230 V, 50 Hz
– kimenet:
6 V DC
ZAS 230A/12A.1, ZAS 230A/12A.2
– bemenet:
230 V, 50 Hz
– kimenet:
12 V ~

Működésének leírása
ZAS 230/6ST.1
Az adapter max. 1 db piszoár érzékelő vagy 1 db WBS szerelvény
csatlakoztatására használatos, 6 V, DC tápellátással, vagy 1 db ASS
3M csatlakoztatására. Nem használható zuhanyzó érzékelőkhöz, ahol
fennáll a közvetlen eláztatás lehetőségének veszélye!!!
ZAS 230A/12A.1, ZAS 230A/12A.2
Az adapter max. 1 db piszoár érzékelő vagy 1 db WBS szerelvény csatlakoztatására használatos, 12 V~ tápellátással.

| ZAS 230/6ST.1

Méretek
– adapter ZAS 230/6 ST.1: 26 x 50 x 60 mm
(magasság x szélesség x mélység)
– adapter 230V12 V:
72 x 56 x 67 mm

| ZAS 230A/12A.2

ZAS 230/6ST.1

rend. sz. SE.06.21.34–010

6 V, DC tápegység 240 cm kábellel, RAPP csatlakozóban végződik.

ZAS 230A/12A.1

Speciális tartozékok
– csatlakozó RAPP 600/2F kábellel

rend. sz. SE.14.00 .01 –900

rend. sz. SE. 06.21.32–900

12 V tápegység, 250 cm kábellel, terminálra történő csatlakoztatáshoz.

ZAS 230A/12A.2

rend. sz. SE. 06.21.34–900

12 V, DC tápegység 55 cm kábellel, RAPP csatlakozóban végződik.
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tápegység
CR P2, PB–1
ZAS 24AD/6D

PB–1

rend. sz. SE.06.21.52–000

Műanyag borítás a CR–P2 elemhez

6 V CR P2 elem

rend. sz. SE.06.16.01–000

Lítium 6 V elem 6 V-os berendezések tápellátásához.
A szállító fenntartja a változtatások jogát.

ZAS 24 AD/6D

rend. sz. SE.06.21.39–000

Tápfeszülség adapter 12 V ÷ 24 V AC/DC-ról, 6 V DC-hez, csatlakozó
kábelekkel.

A termék jellemzői
– a meglévő tápfeszültség könnyű átalakítása 6 V DC-re.

Általános adatok
– tápfeszülség adapter 12 V ÷ 24 V AC/DC-ról, 6 V DC-hez.

Méretek
– 27 x 20 x 56 mm (magasság x szélesség x hosszúság)
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zuhanyfejek
SP 1
SP 3

A termék jellemzői
– tartozékok az automatikus zuhanyokhoz

Általános adatok
– térfogatáram: SP 1:
SP 3:

kb. 7 l/perc.
kb. 9 l/perc.

SP 1– állítható irányú
| SP 1

Különlegességek
SP – 1, 3 kis méret, robusztus, rövid forma
– rongálásbiztos
– takaró rozettával

Méretek
– hossz

SP 1:
SP 3:
– csatlakoztatás: G 1/2"

SP 1
SP 3

kb. 70 mm
kb. 60 mm

rend. sz. SE.07.04.01–000
rend. sz. SE.07.08.01–000

| SP 3
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vízvezeték-fejek
VTK
VTK-01-120

rend. sz. SE.07.20.22-000

P2, P3 kifolyó, 120 mm

VTK-01-160

rend. sz. SE.07.20.20-000

P2, P3 kifolyó, 160 mm

VTK-01-200

rend. sz. SE.07.20.21-000

P2, P3 kifolyó, 200 mm

VTK-PR-120

rend. sz. SE-07.20.15-000

Vízszintes kifolyó, egyenes, 120 mm

VTK-PR-170

rend. sz. SE.07.13.01-000

Vízszintes kifolyó, egyenes, 170 mm

VTK-OH 120

rend. sz. SE.07.20.18-000

Vízszintes kifolyó, hajlított, 120 mm

VTK-OH-170

rend. sz. SE.07.20.19-000

Vízszintes kifolyó, hajlított, 170 mm

VTK-05-185

rend. sz. SE.07.2024-000

„J” kifolyó, L1, L2, kifolyó táv: 185 mm

VTK-04-245

rend. sz. SE.07.20.23-000

Kétszer hajlított kifolyó, L2, kifolyó táv: 245 mm
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távvezérlés
DO–2
DO–2U
A termék jellemzői
•
•
•
•

az optika hatókörének beállítása
a vízáramlás időtartamának beállítása
a higiéniai átöblítés beállítása
a berendezés kikapcsolása és bekapcsolása

Működésének leírása
A távirányító az APIS, WBS, SABA, ASS típusú egyes berendezések
gyári beállítású paramétereinek beállítására, illetve megváltoztatására
szolgál.

Általános adatok
– hatótávolság:
– működésjelzés:
– tápellátás:
– az elem élettartama:

max. 30 cm
LED
2 x 1,5 V alkáli AA elem
kb. 2 év

Méretek
– 80 x 60 x 25 mm
| DO – 2

DO – 2

rend. sz. SE.09.02.04–000

Távirányító a paraméterek beállításához, a berendezés kikapcsolásának lehetősége, 4-gombos.

DO – 2U

rend. sz. SE. 09.02.07–000

Távirányító a takarító szolgálat számára, START-STOP funkcióval.
Lehetővé teszi a berendezés kikapcsolását és bekapcsolását, 2-gombos.

Paraméterek beállítása az alábbi típusú érzékelők esetén:
APIS
– hatótávolság
– a vízáramlás ideje
– előöblítés
– érzékenység
WBS
– hatótávolság
– a vízáramlás ideje
– a kikapcsolás-késleltetés ideje
– higiénikus öblítés – ciklus
– idő
– termikus fertőtlenítés
– a maximális hatótávolság korlátozása

| DO – 2U

SABA
– hatótávolság
– rövid és hosszú hatótávolság
– a vízáramlás ideje
– higiénikus öblítés – ciklus
– idő
– termikus fertőtlenítés
ASS
– hatótávolság
– a vízáramlás ideje

Az egyes termékek paraméter-beállításának konkrét lehetőségeit
a használati útmutatók tartalmazzák. A beállítás módját a DO – 2
használati útmutatója írja le.
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távvezérlés
DO–5.1,
DO–5.1U
A termék jellemzői
•
•
•
•
•
•
•

az optika hatókörének beállítása
a vízáramlás időtartamának beállítása
a higiéniai átöblítés beállítása
a berendezés kikapcsolása és bekapcsolása
kétirányú kommunikáció
többsoros kijelző
könnyű kezelhetőség

Működésének leírása
A távirányító az egyes elektronikával rendelkező berendezések gyári
beállítású paramétereinek beállítására, illetve megváltoztatására szolgál, a DO–5.1 távirányító segítségével történő paraméterbeállításhoz.

Általános adatok
– hatótávolság:
– működésjelzés:
– tápellátás:
– az elem élettartama:

max. 30 cm
LED
2 x 1,5 V alkáli AA elem
kb. 2 év

| DO – 5.1

DO–5.1

rend. sz. SE.09.02.12–210

Távirányító a paraméterek beállításához, a termék állapotának beolvasásához, a termék adatainak megváltoztatásához, a termék diagnosztizálása, START-STOP funkció.

Méretek
– 118 x 80 x 25 mm

DO–5.1 U

rend. sz. SE.09.02.07–110

Távirányító a takarító szolgálat számára, START-STOP funkcióval.
Lehetővé teszi a berendezés kikapcsolását és bekapcsolását, 2-gombos.
Mindkét nyomógomb egyidejű lenyomásakor a készülék átvált
a DO–2U és DO–5.1U üzemmód között, amit a LED is jelez.

Méretek
– 80 x 60 x 25 mm

| DO – 5.1U

Az egyes termékek paraméterbeállításának konkrét lehetőségeit
a használati útmutatók tartalmazzák. A beállítás módját a DO – 5.1
használati útmutatója írja le.
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szerelődoboz
STS 0502C
APIS 6–5 M
Méretek
– 180 x 148 x 67 (magasság x szélesség x hosszúság)
– G1/2“

STS 0502C

rend. sz. SE.10.06.07–000

Szerelőkészlet az APIS 4.1. számára, alkalmas a falon belüli szerelőkeretes telepítéshez és szerelődobozzal történő befalazáshoz egyaránt,
bemeneti és kimeneti csavarozással, köztes darabbal a szelep számára,
golyóscsappal, távtartó borítással a csempézési munkákhoz, a csaptelep és a forrás tartójával, illetve nyílással a külső tápegység számára.

Méretek
– szerelődoboz:
121 x 96 x 72 mm
– telepítőnyílás:
130 x 130 x 75 mm
– csatlakoztatási méretek: G1/2" sárgaréz külső menettel

APIS 6-5 M

rend. sz. SE.10.06.04–021

Szerelőkészlet az APIS 6. termékek számára, felülről történő vízbevezetéssel, alkalmas a falak előtti szerkezetekbe történő telepítéshez
és szerelődobozzal történő befalazáshoz egyaránt, bemeneti és
kimeneti csavarozással, gömbcsappal, szűrővel, távtartó borítással
a csempézési munkákhoz, a szelepülék dugójával a telepítéshez és
átöblítéshez, a csaptelep és a forrás tartójával, illetve nyílással a külső
tápegység számára.
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Legionella baktériumok
a vízvezetékekben
és az ellenük való védekezés
Az Európai Unió Tanácsának emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről szóló, 98/93/EK irányelve kötelező
erejű minőségi szabványként került elfogadásra az Európai Unió Tagállamai számára. A vízminőség kérdése
napi szinten aktuális kérdés, amely nemcsak az ivóvizet érinti, hanem a személyes higiéniához, háztartásban
használt vizet (ételkészítésre, főzéshez, mindenekelőtt az élelmiszerekkel összefüggő tisztításra használt
víz) is. A már érvényben lévő előírások (pl. Németországban a VDI 6023, DVGW W551, Csehországban pedig
a Tt. 2004. évi 252. sz. rendelete) többek között már a maximálisan megengedett Legionella-baktériumkoncentrációt is meghatározzák. A Legionella baktériumok összefüggését a tüdőbetegségek előfordulásával
először az amerikai légiósok philadelphiai kongresszusán hozták összefüggésbe, 1976-ban. Később több mint
39-féle Legionella baktériumfajt különböztettek meg, miközben a Legionella pnemophila az ember fertőzéseinek körülbelül 90%-áért felelős.
A Legionella két ismert típusú betegséget okoz:
| légionárius betegség – lappangási ideje 2-10 nap, megfelelő antibiotikumos kezelés
hiánya esetén súlyos szövődményekhez, akár halálhoz is vezethet;
| Pontiac-lázat – lappangási ideje 1-2 nap, orvosilag kezelhető.
A Legionella baktérium által okozott megbetegedések tünetei – más bakteriális tödőbetegségekével
(pl. pneumonitis) ellentétben –, laboratórium tesztek nélkül pedig nem diagnosztizálhatóak. A közönséges
bakteriális tüdőgyulladás kezelésére használt számos antibiotikum csak korlátozottan hat, vagy egyáltalán
semmilyen hatással nincs a Legionella baktériumokra. A Legionella baktérium által okozott megbetegedések száma éves szinten az USA-ban kb. 10.000-20.000 esetre tehető, míg Németországban pedig kb.
6-10.000 esetet regisztrálnak. Valójában a megbetegedések száma magasabbra tehető, de a mikrobiológiai
tesztek hiányának következtében csak korlátozottan kerülnek diagnosztizálásra. Mindenki lehet fertőzött,
de nagyobb kockázattal bírnak az immunhiányos állapotú emberek, a műtét utáni betegek, vagy a krónikus
betegségekben szenvedők. A kockázatot növeli továbbá az alkoholfogzasztás, a dohányzás. De igen gyakori
az időskorú (65 év felett) emberek és a gyerekekesetén. A Legionella baktérium a vízvezetékekben él, főként
a vezetékek perifériáján fordul elő, más mikroorganizmusokkal és üledékekkel együtt, amelyek kedveznek
a szaporodásának (optimális feltétele a 25-42°C közötti hőmérséklet). A megfertőződés lehetséges a vízpára
belélegzésével pl. zuhanyzás során, de a kockázati csoportoknál a Legionellával fertőzött víz ivása is közrejátszhat. Az emberről emberre történő fertőzés kizárt. A Legionella baktériumok egyedi tulajdonságainak
okánál fogva a gyakorlatban lehetetlen kiküszöbölni a jelenlétüket a víz-, de különösen a melegvíz-vezetékekben. A szakemberek minden erőfeszítése arra irányul, hogy a Legionella baktériumok mikrobiológiai
koncentrációját elfogadható szinten tartsák (DVGW W551).
Számos fertőtlenítési eljárás létezik
| klórozott
| termikus fertőtlenítés ultra-szűrés
| ultraviola sugárzás
| ionizáció rézzel és ezüsttel
A helyi mintavételi helyek hatékony kezelése mikroszűréssel lehetséges. A teljes elosztórendszer esetében
univerzális módszernek tűnik a klórozás és a termikus fertőtlenítés. A Legionella baktériumok viszonylagos
érzéketlensége miatt a klórt és klór-dioxidot tartalmazó fertőtlenítő vegyi készítmények megengedett
koncentrációira ezt a legegyszerűbb fertőtlenítést nem lehet elvégezni. (hatékony koncentráció 10 mg/l-től,
a megengedett koncentráció az ivóvíz vonatkozásában 0,3, ill. 0,4 mg/l ).
Jóval hatékonyabb mód a hőmérséklet teljes emelése a vízvezetékekben. 55°C-ra történő emeléskor
a Legionella baktériumok koncentrációja 1 óra alatt harmadára csökken, 60°C feletti hőmérsékleten pedig
a baktériumok azonnal elpusztulnak. A tapasztalat azt mutatja, hogy a gyakorlatban létező elosztóhálózatok nem tarthatók fenn tartósan, teljes mértékben ezen a hőmérsékleten, különösen az olyan esetekben,
ahol fontos figyelembe venni a forrázásvédelmet, pl. az idősek otthonában, pszichiátriai klinikákon és a büntető-oktató létesítményekben. Ez a probléma azonban a kórházakat, szállodákat, sportlétesítményeket,
szabadidős és rehabilitációs központokat is érinti. A megoldást a termikus fertőtlenítés jelenti, amely a vízvezetékekben található víz szakaszos 70°C fölé történő átmelegítésének folyamatában rejlik, illetve a vezetékek átöblítésében, nyitott kimeneti szerelvényekkel (zuhanyok, vízvezeték-csapok), min. 3 percen keresztül.

SENZOR termékek
a Legionella baktériumok
elleni harcban

Az érintésmentes szerelvények különösen alkalmasak a Legionella baktériumok elleni harc hatékony támogatására. Programozhatóak és alkalmasak a speciális automatikus funkciók elvégzésére, azaz egy fölérendelt központból vezérelhetők.
A szerelvény termikus fertőtlenítésének lehetővé kell tennie a nyitott állapotot a termikus fertőtlenítés
ciklusára és ellenállónak kell lennie az öblítővíznek és a 70°C feletti hőmérsékleteknek. E követelményeknek
megfelel a SABA R, SABA Q és SABA P zuhanyszerelvény a BYPASS termosztát áthidalásával. A vezérlés
lehetséges távirányító segítségével, vagy egy kivezetett, potenciálmentes bemenettel, miközben a visszatérés az eredeti üzemmódba automatikusan megtörténik 10 perc elteltével. Biztonsági okokból az érzékelő
hatótávolságán belüli bármely érzékelés a termikus fertőtlenítés ciklusában az azonnali megszakítását eredményezi. Hasonló lehetőségeket biztosít a WBS 2, WBS P2, WBS P3, WBS Q4 álló mosdócsaptelep is, különleges kialakítással és külső potenciálmentes bemenettel.
A higiéniai átöblítés egy távirányítóval aktiválható funkció minden zuhany- és mosdócsaptelepnél. A szerelvény rendszeres átöblítésére szolgál, azaz a csővezetékben álló víz kiengedésére, ezáltal megnehezítve
a baktériumok szaporodásának feltételeit.
Ez nem fertőtlenítés, de hatékonyan megakadályozza a Legionella baktériumok koncentrációját.
Távirányítóval, vagy egy külső bemenet segítségével különféle paraméterek állíthatók be, pl. átöblítés vagy
a vízáram időtartama.
A Legionella baktériumok mikroszűrése a SABA Q1.2–REXT.1FIL zuhanypanelben dupla hatású optoelektronikával kerül telepítésre, amely kihasználja a szűrő maximális hatásfokát és a tevékenységét a felhasználói
kényelem figyelembevételével vezérli.
Lehetővé teszi a kombinációt az állott víz higiéniai átöblítésével és a szűrő átöblítésével. A paraméterek beállítása távirányítóval, illetve külső bemenetek segítségével lehetséges.
EIB kommunikációs eszköz.
A SENZOR néhány terméket az European Installation Bus szabvány szerint gyárt, amelyeket az épületfelügyeleti rendszerekben használnak.
Ezekre a berendezésekre az autonóm funkción kívül a fölérendelt rendszerrel történő kommunikációs képesség is jellemző, egy speciális protokoll szerint. Az adott rendszerben kényelmesen kezelhetők a mikrobiológiai higiénia követelményei.
Jelenleg ezek a WBS2 EIB mosdócsaptelep és az APIS 4 EIB piszoár öblítő.

