AUZ 5-II je automatický splachovač WC v předstěnovém systému včetně chromovaného krytu. Po opuštění prostoru toaletní mísy reaguje optoelektronický senzor, který aktivuje spláchnutí. Po 24 hodinách klidu WC automaticky spláchne. Systém je určen pro závěsný klozet s roztečí vstupu a výstupu
135 mm a roztečí kotevních šroubů 180 nebo 230 mm. Konzola svojí konstrukcí zajistí rozložení zatížení do podlahy a zdiva, a tím umožňuje aplikaci
závěsného provedení i u zdí s nižší nosností. Pro upevnění stačí zasekání nebo předezdívka.
BSAZ 5 je bezpečnostní verze splachovače AUZ 5-II. Doporučujeme jej do velmi namáhaného prostředí, kde se očekává ničení krytu (věznice, psychiatrické léčebny). Antivandalový nerezový kryt je vyroben ze silného nerezového materiálu a má manuální systém splachování pomocí antivandalových
tlačítek, která jsou velmi odolná, není možné je demontovat ani zaaretovat. Kryt je přišroubován bezpečnostními šrouby k samotnému rámu, nelze jej
tedy odstranit bez speciálního nářadí.
Pro výraznou úsporu vody obsahuje splachovač funkci „nucené pauzy“ – po dvou cyklech spláchnutí zařízení po nastavenou dobu nereaguje. Nelze
tedy splachovat neustále dokola a plýtvat vodou.
Nerezový kryt je vyroben z nerezu AISI 304. Povrchová úprava – matná.

Základní technické údaje

Kompletní dodávka

dosah čidla:
přívod vody:
tlak vody:

· předstěnový systém
· čelní panel se zabudovanou elektronikou
· elektromagnetický ventil
· mechanické propojení
· drobný montážní materiál
· pouzdro s napájecími bateriemi (AUZ 5.B-II)

automaticky
G 1/2“
0,1–1,0 MPa (AUZ 5-II, BSAZ 5)
0,2–0,8 MPa (AUZ 5.B-II)
odpad:
d = 110 mm
el. napájení:
12 V, 50 Hz (AUZ 5-II)
6 V (AUZ 5.B-II)
příkon:
6 VA
napájecí zdroj:	ZAC 1/20 (max. 3×AUZ 5-II)
	ZAC 1/50 (max. 8×AUZ 5-II)
	ZAC 1/36L (max. 6×AUZ 5-II)
tužkové baterie AA – 1,5 V (AUZ 5.B-II) – 4 ks
hmotnost:
15 kg
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Typová provedení

114

E

230
180
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BSAZ 5 – bezpečnostní předstěnový splachovací
systém pro WC (manuální ovládání)
A – PŘÍVOD VODY
trubka G1/2“ vnitřní
D – ODPAD d = 110 mm

230

D

AUZ 5-II – automatický předstěnový splachovací
systém pro WC –12 V, 50 Hz
AUZ 5.B-II – automatický předstěnový
splachovací systém pro WC – 6 V
(bateriové napájení)
A – PŘÍVOD VODY
trubka G1/2“ vnitřní
C – EL. PŘÍVOD
kabel CYKY 2A × 1,5
D – ODPAD d = 110 mm
E – ZÓNA SNÍMÁNÍ

D

D

Napájecí zdroje,
příslušenství

Hygienická
zařízení

1. Připraven přívod vody – G 1/2“ podle obrázku.
2. Připraven odpad d = 110 mm.
3. Připraven kabel pro napájení – 12 V, 50 Hz ze zdroje ZAC (AUZ 5-II).

A,C

Zařizovací
předměty

20

Požadavky na stavební připravenost

230

Automatické
pisoáry, žlaby
Nerezové
klozety
Automatické
umyv. baterie
Automatická
umyvadla
Automatické
sprchové
baterie

AUZ 5-II | BSAZ 5

Odtokové
podlahové
žlaby a vpusti

Sprchové
sloupy, pitné
fontánky

Automatické předstěnové splachovací systémy klozetů
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