
Elektroniczne sterowanie umywalni

Systemy Mono Control

System operacyjny Rada Mono Control 120
dla umywalek i natrysków

Opis
System operacyjny Rada Mono Control 120 dla umywalek i natrysków
sk adaj cy si  z:
1 aktywnego czujnika ciennego na podczerwie , chromowanego, z 2

owym kablem instalacyjnym
1 nasadzany modu  steruj cy Stand Alone do regulacji, z funkcj
Start /Stop na yczenie i

1 zaworu elektromagnetycznego z w ókna szklanego poliamidowego
dopuszczonej przez WPC, DN15, gwintu zewn trznego 1/2" z kulkowym
zaworem zamykaj cym, 12V~, 5,5 VA, 50/60Hz, 0,33l/s, filtra wej ciowego.

Dane techniczne:
ugo  przep ywu: do wyboru od 3 60 sek.

Napi cie przy czeniowe: System operacyjny 12V~
Przekroje kabli: 0,5mm2 do 27m d ugo ci

przewodu
0,75mm2 do 40m d ugo ci
przewodu
1,00mm2 do 50m d ugo ci
przewodu

Ci nienie robocze: 0,2 bis 10 bar maksymalnie
Temperatura otoczenia: 40° C maksymalnie
Temperatura wody: max 55K ponad temperatur

otoczenia
Waga: ok. 1,5 kg

Nr zamówienia: 08 2794 49

Wymagane wyposa enie
Transformator, odpowiednio do ilo ci jednostek Mono Control
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Elektroniczne sterowanie umywalni

Systemy Mono Control

System operacyjny Rada Mono Control 122
dla pojedynczych pisuarów z mo liw  opcj  sp ukiwania wst pnego

Opis
System operacyjny Rada Mono Control 122 dla pojedynczych pisuarów z
mo liwo ci  sp ukiwania wst pnego
sk adaj cy si  z:
1 aktywnego czujnika ciennego na podczerwie , chromowanego,  z
wytrzyma ych tworzyw sztucznych Engineering, z bezodpryskowej szybki
czujnika, z umocowanym kablem instalacyjnym o d ugo ci 3m oraz
1 nasadzanego moduu steruj cego Stand Alone do regulacji, z mo liw
opcj  sp ukiwania wst pnego i
1 zaworu elektromagnetycznego z w ókna szklanego poliamidowego
dopuszczonej przez WPC, DN15, gwintu zewn trznego 1/2" z kulkowym
zaworem zamykaj cym, 12V~, 5,5 VA, 50/60Hz, 0,33l/s, filtra wej ciowego.

Dane techniczne:
ugo  przep ywu: do wyboru od 3   10 sek.

Napi cie przy czeniowe: System operacyjny 12V~
Przekroje kabli: 0,5mm2 do 27m d ugo ci

0,75mm2 do 40m d ugo ci
1,0mm2 do 50m d ugo ci

Przy wi kszych d ugo ciach Przekroje dostarczane na
yczenie

Ci nienie robocze: 0,2 do max 10 bar
Temperatura otoczenia: 40°C maksymalnie
Temperatura wody: max 55K ponad temperatur

otoczenia
Waga: ok. 1,5 kg

Nr zamówienia: 08 2794 51

Wymagane wyposa enie
Transformator, odpowiednio do ilo ci jednostek Mono Control
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Elektroniczne sterowanie umywalni

Systemy Mono Control

System operacyjny Rada Mono Control 129
dla umywalek i natrysków

Opis
System operacyjny Rada Mono Control 129 dla umywalek i natrysków
sk adaj cy si  z:
1 aktywnego czujnika ciennego na podczerwie  900EK, chromowanego, z
2 owym kablem instalacyjnym o d ugo ci 3m oraz
1 nasadzany modu  steruj cy Stand Alone do regulacji, z funkcj
Start /Stop na yczenie i

1 zaworu elektromagnetycznego z w ókna szklanego poliamidowego
dopuszczonej przez WPC, DN15, gwintu zewn trznego 1/2" z kulkowym
za worem zamykaj cym, 12V~, 5,5 VA, 50/60Hz, 0,33l/s, filtra
wej ciowego.

Dane techniczne:
ugo  przep ywu: do wyboru od 3   60 sek.

Napi cie przy czeniowe: System operacyjny 12V~
Przekroje kabli: 0,5mm2 do 27m d ugo ci

przewodu
0,75mm2 do 40m d ugo ci
przewodu
1,00mm2 do 50m d ugo ci
przewodu

Ci nienie robocze: 0,2 bis 10 bar maksymalnie
Temperatura otoczenia: 40° C maksymalnie
Temperatura wody: max 55K ponad temperatur

otoczenia
Waga: ok. 1,5 kg

Nr zamówienia: 08 2794 50

Wymagane wyposa enie
Transformator, odpowiednio do ilo ci jednostek Mono Control
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Elektroniczne sterowanie umywalni

Systemy Mono Control

System operacyjny Rada Mono Control 124
dla umywalki

Opis
System operacyjny Rada Mono Control 124 dla umywalki
sk adaj cy si  z:
1 biernego czujnika sufitowego na podczerwie  z pokryciem z poliw glanu,
puszk  podtynkow  z tworzywa sztucznego ABS, elementami mocuj cymi i
rubami maskuj cymi oraz

1 nak adanego modu u steruj cego Stand Alone do regulacji i
1 zaworu elektromagnetycznego z w ókna szklanego poliamidowego
dopuszczonej przez WPC, DN15, gwintu zewn trznego 1/2" z kulkowym
za worem zamykaj cym, 12V~, 5,5 VA, 50/60Hz, 0,33l/s, filtra
wej ciowego.

Dane techniczne:
ugo  przep ywu: do wyboru od 1   16 sek.

Napi cie przy czeniowe: System operacyjny 12V~
Przekroje kabli: 0,5mm2 do 27m d ugo ci

0,75mm2 do 40m d ugo ci
1,0mm2 do 50m d ugo ci

Przy wi kszych d ugo ciach Przekroje dostarczane na
yczenie

Ci nienie robocze: 0,2 do max 10 bar
Temperatura otoczenia: 40°C maksymalnie
Temperatura wody: max 55K ponad temperatur

otoczenia
Waga: ok. 1,5 kg

Nr zamówienia: 08 2794 52

Wymagane wyposa enie
Transformator, odpowiednio do ilo ci jednostek Mono Control

Rada Armaturen GmbH, Daimlerstr. 6, 63303 Dreieich • tel.: +49  61 03/98 04 0, fax: +49  61 03/98 04 90, E Mail: info@rada armaturen.de • www.rada armaturen.de

V / 04 Zmiany techniczne zastrze one 4.1.15


