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Douchebedieningen ELD01P
Afmetingen in mm
Diepte in mm
Materiaal
Materiaaldikte in mm
Installatiehoogte in mm
Bruto gewicht in kg
Netto gewicht in kg

220 x 1050x 93/143
93
AISI 304
0.8
2100
5.40
5.00

Omschrijving
Dit douchepaneel is uitgevoerd in geborsteld RVS
(AISI304), met geïntegreerde piëzo-elektronica en
elektromagnetische klep.
Het paneel past perfect in openbare doucheruimtes
zoals bijvoorbeeld scholen en zwembaden,
sporthallen en gevangenissen.
Het paneel gaat werken op het moment dat de
drukknop aangeraakt wordt.
De spoeltijd is vooraf ingesteld op 120 seconden,
maar kan desgewenst aangepast worden naar 10-310
seconden. Als de gebruiker voor die tijd klaar is, kan
de knop opnieuw worden aangeraakt en stopt de
douche.
Het douchepaneel kan geprogrammeerd worden om
regelmatig te spoelen. Dit om de groei van
legionellabacteriën te voorkomen. Dit is geen
standaard fabrieksinstelling.
Installatie
Voor dit douchepaneel is een afstandsbediening
verkrijgbaar, welke los te bestellen is. (ELDR04)
De douchekop kan aangepast worden aan de
gewenste hoek.
Er kunnen meerdere panelen aangestuurd worden
met 1 transformator. De transformatoren zijn los
verkrijgbaar. (ELD01Y, 5 kleppen / ELD01Z, 9 kleppen)
Het douchepaneel voldoet aan alle eisen volgens de
normen 73/02 / EEG en 89/336 / EEG
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Installatie ELD01P
Dit douchepaneel is uitgevoerd in geborsteld RVS
(AISI304), met geïntegreerde piëzo-elektronica en
elektromagnetische klep.
Het paneel past perfect in openbare doucheruimtes
zoals bijvoorbeeld scholen en zwembaden,
sporthallen en gevangenissen.
Het paneel gaat werken op het moment dat de
drukknop aangeraakt wordt. De spoeltijd is vooraf
ingesteld op 120 seconden, maar kan desgewenst
aangepast worden naar 10-310 seconden. Als de
gebruiker voor die tijd klaar is, kan de knop opnieuw
worden aangeraakt en stopt de douche.
Het douchepaneel kan worden geprogrammeerd voor

regelmatig spoelen om de groei van
legionellabacteriën te voorkomen. Dit is geen
fabrieksinstelling.
Voor dit douchepaneel is een afstandsbediening
verkrijgbaar, welke los te bestellen is.
De spoelkop kan aangepast worden aan de gewenste
hoek.
Dit paneel werkt op 4 stuks AA Alkaline batterijen,
1,5V
Het douchepaneel voldoet aan alle eisen volgens de
normen 73/02 / EEG en 89/336 / EEG
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