Automatické splachovací zařízení pro skupinu pisoárů využívající pro bezdotykové ovládání optoelektronický snímač, který reaguje na vstup do zóny
snímání. Při opuštění prostoru (zóny snímání) dojde ke spláchnutí všech napojených pisoárů. Snímač nereaguje na procházející osoby a je necitlivý na
denní a umělé osvětlení. Po 24 hodinách klidu se pisoáry automaticky spláchnou.

dosah čidla:
automaticky (max. 4,5 m)
přívod vody:
G 3/4“ (1“)
tlak vody:
0,1–1,0 MPa
doba splachování:
5 s (možnost přenastavit)
el. napájení:
12 V, 50 Hz
příkon:
6 VA
napájecí zdroj:	ZAC 1/20 (max. 3× AUP R)
	ZAC 1/50 (max. 8× AUP R)
	ZAC 1/36L (max. 6× AUP R)
hmotnost:
2,8 kg

· instalační skříňka elektroniky
· instalační skříňka ventilu
· vstupní a výstupní šroubení
· elektronika
· elektromagnetický ventil
· krycí montážní plech – 2 ks
· distanční rámeček – 2 ks
· nerezový kryt skříňky elektroniky
· nerezový kryt skříňky ventilu
· samolepicí odrazka
· propojovací kabel mezi elektronikou a ventilem
· upevňovací materiál
Typová provedení
AUP R – automatický skupinový splachovač

Sprchové
sloupy, pitné
fontánky

1. Připraveny niky
– 150 × 150 × 100 mm pro osazení instalační skříňky
elektromagnetického ventilu,
– 150 × 150 × 70 mm pro osazení skříňky elektroniky.
2. Připraven přívod vody ke skříňce ventilu a jednotlivým pisoárůmů
3. Připraven kabel pro napájení – 12 V, 50 Hz ze zdroje ZAC

AUP R
* zóna necitlivosti, cca 20 % z nastaveného dosahu

Dveře, stoly,
kabinky

Umývací žlaby,
pulty, výlevky

A – PŘÍVOD VODY trubka G3/4“ vnitřní
C – EL. PŘÍVOD kabel CYKY 2A × 1,5
E – ZÓNA SNÍMANÍ
K – SKŘÍŇKA ELEKTRONIKY
R – ODRAZKA
V – SKŘÍŇKA VENTILU

Časový splachovač pisoárů a žlabů

COS 2 je zařízení pro časově ovládané splachovaní jednoho pisoárového žlabu. Obsahuje spínací hodiny s 24hodinovým cyklem, na kterých si uživatel nastaví dobu provozu.
V této době ventil cyklicky splachuje. Je možné nastavit dobu spláchnutí a dobu mezi
spláchnutími. Na displeji je zobrazen čas do spláchnutí. Stiskem tlačítka je možno vyvolat spláchnutí mimo nastavený cyklus.
COS 3 je zařízení pro časově ovládané splachovaní skupiny pisoárových žlabů. Má stejný algoritmus jako COS 2, ovládá však až 6 výstupů, u kterých dochází k postupnému
spínání (splachování). Na splachování tedy není potřeba velké množství vody v jednom
okamžiku.

www.azp.cz

Zařizovací
předměty

novinka

Napájecí zdroje,
příslušenství

Hygienická
zařízení

COS 2 | COS 3
novinka

Odtokové
podlahové
žlaby a vpusti

Požadavky na stavební připravenost

Automatická
umyvadla

Kompletní dodávka

Automatické
sprchové
baterie

Základní technické údaje

Automatické
umyv. baterie

Automatický splachovač AUP R je určen pro sociální zařízení v provozech s přestávkami – např. pro sociální zařízení sportovišť, stadionů a škol, kde
zvyšuje hygienu a uživatelský komfort.

Automatické
pisoáry, žlaby

AUP R

Nerezové
klozety

Automatický senzorový skupinový splachovač
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