Nástěnné automatické umyvadlové baterie jsou určeny pro upevnění na stěnu bez jakýchkoli stavebních úprav i při náhradě klasické baterie.
Při vložení rukou pod výtokové ramínko (do zóny snímání) se automaticky pustí voda otevřením elektromagnetického ventilu, který zůstává sepnut
ještě nastavenou dobu po vyjmutí rukou (doba doběhu). Při trvalém zaclonění ventil sám uzavře vodu po 30 s.
AUM 5.TVB je automatická baterie s termostatickým ventilem a regulací průtoku. Baterie jsou napájeny stejnosměrným napětím 6 V z baterie CR-P2.
Baterie je vybavená proti přetlačování teplé a studené vody. Povrchová úprava – chrom.

Požadavky na stavební připravenost

matný povrch

Typová provedení
AUM 4.1 – baterie pro jednu vodu – 12 V, 50 Hz
AUM 4.1B – baterie pro jednu vodu na bateriové napájení – 6 V
AUM 4.2 – baterie pro teplou a studenou vodu – 12 V, 50 Hz
AUM 4.2B – baterie pro teplou a studenou vodu na bateriové napájení – 6V
AUM 4.TV – baterie pro teplou a studenou vodu s termostatickým
ventilem – 12 V, 50 Hz
AUM 4.TVB – baterie pro teplou a studenou vodu s termostatickým
ventilem – 6V
A – STUDENÁ VODA – AUM 4.2, .2B, .TV, .TVB
MÍCHANÁ VODA – AUM 4.1, .1B, trubka G1/2“ vnitřní
B – TEPLÁ VODA – AUM 4.2, .2B, .TV, .TVB, trubka G1/2“ vnitřní
C – EL. PŘÍVOD – AUM 4.1, .2, .TV, kabel CYKY 2A × 1,5
E – ZÓNA SNÍMÁNÍ

Automatická
umyvadla
Automatické
sprchové
baterie
Zařizovací
předměty

AUM 4

AUM 4 a AUM 8:
1. Připraven kabel pro napájení – 12 V, 50 Hz ze zdroje ZAC
(neplatí pro AUM 4.B a AUM 8.B).
2. Montáž povrchové baterie AUM 4 a AUM 8 nevyžaduje žádnou
specielní přípravu. Konstrukce baterie umožňuje připojení na stávající
vývody teplé a studené vody s roztečí od 90 mm do 160 mm.

Dveře, stoly,
kabinky

AUM 5.TVB:
1. Montáž baterie nevyžaduje žádnou speciální stavební přípravu.
Konstrukce umožňuje připojení na stávající vývody teplé a studené
vody s roztečí 150 mm ± 20 mm.
2. Baterii lze použít pouze tehdy, je-li při pohledu na zeď vývod teplé
vody vlevo a studené vpravo a vzdálenost mezi nimi a horní hranou
umyvadla je min. 250 mm. Jinak může docházet k odrazu senzoru
od přední hrany umyvadla.
3. Dle kvality vody doporučujeme použití filtru pro odstranění
mechanických nečistot z vody.

Sprchové
sloupy, pitné
fontánky

AUM 4 a AUM 8:
· montážní rám
· nerezový plášť
· výtokové ramínko
· elektronika
· elektromagnetický ventil
· rohový ventil (AUM 4.2, .2B, .TV a .TVB – 2 ks) (AUM 8.TV a .TVB – 2 ks)
· směšovací T – kus se zpětnými klapkami (AUM 4.2 a .2B)
· t ermostatický ventil se zpětnými klapkami (AUM 4.TV, .TVB, AUM 8.TV a .TVB)
· držák baterií (AUM 4.B a AUM 8.B)
· tužková baterie 1,5 V (AUM 4.B a AUM 8.B) – 4 ks
· připojovací hadice
· drobný montážní materiál

Odtokové
podlahové
žlaby a vpusti

AUM 5.TVB:
· chromovaná baterie s termostatickým ventilem
· elektronika
· elektromagnetický ventil
· držák baterií
· lithiová baterie 6 V CR-P2
· etážky s krytkami
· inbusový klíč 2,5

automaticky (jiné nastavení pomocí DO)
G 1/2“
0,1–1,0 MPa (AUM 4, AUM 8)
0,2–0,8 MPa (AUM 5.TVB, AUM 4.B, AUM 8.B)
čas doběhu:
0–4 s (nastavena 1 s)
doba otevření:
5–100 s po 5 s (nastaveno 15 s)
(program START/STOP)
el. napájení:
6 V DC (AUM 5.TVB, AUM 4.B, AUM 8.B)
12 V, 50 Hz (AUM 4, AUM 8)
příkon:
10 VA (AUM 4.2, AUM 8.2)
6 VA (AUM 4.1, AUM 4.TV, AUM 8.1, AUM 8.TV)
napájecí zdroj:
baterie 6 V CR-P2 (AUM 5.TVB)
	ZAC 1/20 (max. 3× AUM 4, AUM 8)
	ZAC 1/50 (max. 8× AUM 4, AUM 8)
	ZAC 1/36L (max. 6× AUM 4, AUM 8)
tužkové baterie AA – 1,5 V
(AUM 4.B, AUM 8.B) – 4 kusy
životnost baterií:
při 100 sepnutích denně – cca 1,5 roku
hmotnost:
4,0 kg (AUM 5.TVB)
3 kg (AUM 4)
2,5 kg (AUM 8)

Umývací žlaby,
pulty, výlevky

dosah čidla:
přívod vody:
tlak vody:

Hygienická
zařízení

Kompletní dodávka

Napájecí zdroje,
příslušenství

Základní technické údaje

Automatické
umyv. baterie

AUM 4 a AUM 8 jsou vybavené proti přetlačování teplé a studené vody. Kryt baterií je vyroben z nerezu AISI 304.

Automatické
pisoáry, žlaby

AUM 4 | AUM 5.TVB | AUM 8

Nerezové
klozety

Automatické umyvadlové baterie nástěnné
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33

Automatické
pisoáry, žlaby

AUM 5.TVB
210 + 220

90

Nerezové
klozety
Automatické
umyv. baterie
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pulty, výlevky

B

AUM 5.TVB – autom. nástěnná baterie s TV, 6 V
A

A – STUDENÁ VODA trubka G1/2“ vnitřní
B – TEPLÁ VODA trubka G1/2“ vnitřní
C – BATERIE
E – ZÓNA SNÍMÁNÍ

Typová provedení
AUM 8.1 – baterie pro jednu vodu s otočným ramínkem – 12 V, 50 Hz
AUM 8.1B – baterie pro jednu vodu s otočným ramínkem
na bateriové napájení – 6 V
AUM 8.TV – baterie pro teplou a studenou vodu s term. ventilem
a otočným ramínkem – 12 V, 50 Hz
AUM 8.TVB – baterie pro teplou a studenou vodu s term. ventilem
a otočným ramínkem – 6 V

Automatické
sprchové
baterie

Automatická
umyvadla

AUM 8

Typová provedení

255

90 + 100

A – STUDENÁ VODA – AUM 8.2, .2B, .TV, .TVB
MÍCHANÁ VODA – AUM 8.1, .1B, trubka G1/2“ vnitřní
B – TEPLÁ VODA – AUM 8.2, .2B, .TV, .TVB, trubka G1/2“ vnitřní
C – EL. PŘÍVOD – AUM 8.1, .2, .TV, kabel CYKY 2A × 1,5
E – ZÓNA SNÍMÁNÍ

Automatické nástěnné vestavné baterie
AUM 15 | AUM 15P | AUM 15K | AUM 13
Varianta AUM 15 umožňuje umístit senzorovou techologii téměř kamkoli. Obsahuje ramínko a senzorové očko, postačí vytvořit dva otvory – pro snímač
d = 40 mm a pro ramínko d = 22 mm. Ostatní technologie je ve stěně či v zádech osazeného výrobku.
AUM 15P má navíc oproti prvnímu přední nerezový kryt s povrchovou úpravou kartáčováním, který se jako celek přišroubuje přes nerezové vruty
a hmoždinky do zdi.
AUM 15K je dodávána jak s předním panelem, tak i s montážní krabicí. Ta se zazdí a kryt následně přišroubuje k ní.
Všechny varianty je možné dodat ve 12V nebo bateriovém 6V napájení, pro jednu předmíchanou či teplou a studenou vodu.
AUM 13 jsou designové lesklé automatické baterie pro vestavění do zdi v provedení se směšovacím ventilem AUM 13.2, popř. s termostatickým ventilem AUM 13.TV. Hloubka umístění montážní krabice vůči čelnímu panelu je nastavitelná.

Zařizovací
předměty

Napájecí zdroje,
příslušenství

Hygienická
zařízení

Dveře, stoly,
kabinky

Čelní panely všech baterií jsou vyrobeny z nerezu AISI 304.
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Základní technické údaje

Kompletní dodávka

dosah čidla:
přívod vody:
tlak vody:

AUM 15:
· ramínko
· nerezová krytka se snímačem
· elektronika, kulový a elmag. ventil
· propojovací hadice a šroubení
· bateriové pouzdro s bateriemi (bateriové verze)

automaticky (jiné nastavení pomocí DO)
G 1/2“
0,2–0,8 MPa (AUM 15.B)
0,1–1,0 MPa (AUM 15, AUM 13)
čas doběhu:
0–4 s (nastavena 1 s)
el. napájení:
12 V, 50 Hz (AUM 15, AUM 13)
6 V DC (AUM 15.B)
příkon:
10 VA (AUM 15.2)
6 VA (AUM 15.1, 13.2, 13.TV)
napájecí zdroj:	ZAC 1/20 (max. 2× AUM 15.2)
(max. 3× AUM 15.1, 13.2, 13.TV)
	ZAC 1/50 (max. 5× AUM 15.2)
(max. 8× AUM 15.1, 13.2, 13.TV)
	ZAC 1/36L (max. 4× AUM 15.2)
(max. 6× AUM 15.1, 13.2, 13.TV)
tužkové baterie AA – 1,5 V (AUM 15.B) 4 ks
životnost baterií:
při 100 sepnutích denně cca 1,5 roku
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AUM 15P navíc:
· nerezový kryt
· hmoždinky a nerezové inbusové šrouby
AUM 15K:
· kryt, montážní krabice se vstupním šroubením
· nerezové inbusové šrouby pro připevnění krytu
AUM 13:
· elektronika se senzory, elmag ventil
· kryt s ramínkem
· montážní krabice se šroubením, kulovým ventilem, hadicemi
· směšovací ventil (AUM 13.2)
· termostatický ventil (AUM 13.TV)

