AUP 12 je pisoárová konzola osazená automatickým inteligentním (iQ) splachovačem. Konzola svojí konstrukcí
zajistí rozložení zatížení do podlahy a zdiva a tím umožňuje aplikaci závěsného provedení i u zdí s nižší nosností.
Pro upevnění postačí zasekání – předezdívka 90 mm. Konstrukce konzoly umožňuje široký rozsah nastavení.
Splachovače auP 21, 12 jsou použitelné pro pisoáry umožňující připojení k samonasávacímu sifonu.

ZáklAdní technIcké údAJe

komPletní dodáVkA

přívod vody:
tlak vody:

· elektronika se snímačem
· elektromagnetický ventil
· rohový ventil s filtrem
· samonasávací sifon
· připojovací hadice
· držák baterií (u bateriových verzí)
· tužková baterie 1,5 V – 4 ks (u bateriových verzí)
· nastavovací magnet není součástí dodávky – obj. kód 1190 1000 00

příkon:
napájecí zdroj:

hmotnost:

PožAdAVky nA stAVeBní PřIPrAVenost
1. Připraven přívod vody – G 1/2“.
2. Připraven odpad d = 50 mm.
3. Připraven kabel pro napájení – 12 V, 50 Hz ze zdroje zac
(neplatí u bateriové verze).

AUP 21 – automatický splachovač napájený 12 V ze zdroje zac
AUP 21.B – automatický splachovač 6 v napájený z tužkových baterií
AUP 12 – automatický splachovač s montážní konzolou,
napájený 12 V ze zdroje zac
AUP 12.B – automatický splachovač s montážní konzolou,
6 V napájený z tužkových baterií

AUP 12

automatické
piSoáry, žLaby
dveře, StoLy,
kabinky

AUP 21

tyPoVá ProVedení

umývací žLaby,
puLty, výLevky

odpad:
doba splachování:
el. napájení:

G 1/2“
0,1–1,0 mPa (auP 21, 12)
0,2–0,8 mPa (auP 21.b, 12.b)
d = 50 mm
5 s (možnost přenastavit)
12 V, 50 Hz (auP 21)
6 V dc (auP 21.b, 12.b)
6 Va (auP 21,12)
zac 1/20 (max. 3× auP 21, 12)
zac 1/50 (max. 8× auP 21, 12)
zac 1/36l (max. 6× auP 21, 12)
tužkové baterie aa – 1,5 V (auP 21.b, 12.b) – 4 ks
1 kg

nerezové
kLozety

inteligentní splachování
samonasávací sifon
jednoduchá montáž bez
stavebního zásahu
ke spláchnutí stačí pouze
1 litr vody
hygienické spláchnutí
jedinečný úklidový mód

automatické
umyv. baterie

Napájení možné 12 V ze zdroje nebo 6 V z tužkových baterií (označeno písmenem .b – např. auP 21.b). Všechny
parametry splachovače jsou jednoduše nastavitelné přiložením magnetu. Nastavovací magnet není součástí dodávky – obj. kód 1190 1000 00.

Výhody IQ

automatická
umyvadLa

je určena pro instalaci do pisoárů se zadním přívodem vody. iQ splachovací sada je uložena ve vnitřní části pisoáru a je tedy mimo dosah uživatele, čímž je zároveň chráněna proti poškození. Výhodou je jednoduchá montáž bez
zásahu do keramiky a bez nutnosti stavebních úprav. Po 24 hodinách klidu dojde k tzv. hygienickému spláchnutí.
jedinečný úklidový mód deaktivuje pisoár pro snadné vyčištění sifonu a po 15 minutách se elektronika automaticky aktivuje do původního nastavení.

automatické
Sprchové
baterie

AUP 21 automatická inteligentní (iQ) pisoárová splachovací sada se samonasávacím sifonem reaguje na změny v něm probíhající. Nereaguje na kolísající hladinu vody v sifonu ani na procházející osoby, čímž výrazně snižuje spotřebu vody.

Sprchové
SLoupy, pitné
fontánky

AUP 21 | AUP 12

odtokové
podLahové
žLaby a vpuSti

Automatická inteligentní (IQ) pisoárová splachovací sada

napájecí zdroje,
příSLušenStví

hygienická
zařízení

A

D

a – PříVod Vody
c – el. PříVod
kabel cyKy 2a × 1,5 (12 V verze)
d – odPad d = 50 mm

zařizovací
předměty

C
a – PříVod Vody
c – el. PříVod
kabel cyKy 2a × 1,5 (12 V verze)
d – odPad d = 50 mm

www.azp.cz
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