Kiedy przechowuje si gor
wod w
temperaturze poni ej 60°C, powstaje
idealna wyl garnia dla choroby
legionistów i – kto wie – jakich jeszcze
rzeczy.
Ale kto chcia by, aby spod prysznica lub
znad umywalki lecia a wrz ca woda?
Konieczna jest pewna i skuteczna
kontrola termostatyczna.
Rada jest w tym najlepsza! Kiedy
chcemy zagwarantowa w umywalni w
równym stopniu higien jak i
bezpiecze stwo, wówczas prosz
zadzwoni na nasz serwis wewn trzny
pod numer 0 601 58 08 62 lub 071 363
58 83 lub prosz odwiedzi nas na
naszym portalu internetowym:
www.rada.isp.pl
www.rada-armaturen.de
Zanim nie dosi gnie nas bakteria!

Zmniejszenie ryzyka zaka enia bakteri Legionella dzi ki
automatycznej dezynfekcji termicznej

Czujnik obecno ci dzia aj cy na podczerwie

zawór
elektromagnetyczny
czujnik

zawór elektromagnetyczny
spustowy

maks. 1,5 m

Sterownik Rada Pulse
•

•

•

czny programator Pulse

W po czeniu z systemami Rada 32rmx i
800, po dezynfekcji termicznej ponownie
uzyskuje nastawion temperatur
Zapobiega przypadkowemu
wykorzystaniu umywalni podczas
dezynfekcji termicznej
Umo liwia ca kowit dezynfekcj
instalacji

•

Proste programowanie poprzez menu

•

Menu w j zyku polskim

•

Wy wietlacz z pod wietlanym t em

•

Stabilna obudowa z ABS

•

Przewód spiralny 3m ze z czem
wtyczkowym

Rada Pulse 830/12

Rada 32 rmx

•

Umo liwia w po czeniu z systemem
32rm wysokotemperaturow dezynfekcj
systemów recyrkulacyjnych

•

Dok adna regulacja temperatury w
systemach recyrkulacyjnych

•

•

Umo liwia tak e cyrkulacj
niskotemperaturow (np. redukcja
temperatury na noc)

Prze cza na „zimn wod ” w przypadku
awarii zasilania

•

Zapewnia bezpiecze stwo
ytkownika dzi ki funkcji
alarmowej
•

Prze cza sterownik 32rmx na „zimn
wod ” w przypadku awarii zasilania

Rada Pulse 840/12 (opcja)
•

Umo liwia monta systemu 830/12 dalej
ni 1,5 metra od 32rmx

•

Umo liwia komunikacj z 830/12 i/lub
technik zarz dzania budynkiem
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