
 

SLP 17  –  obj. �. 01170 keramický pisoár DOMINO, snímací chromovaná hlavice s tryskou, rohový ventil, 
SLP 17B  –  obj. �. 11176  elektromagnetický ventil, elektronika, propojovací hadice, dodáváno bez sifonu,  
    alkalická napájecí baterie SLA 29 (pouze u SLP 17B), úchytová sada 

 

SLZ 01Y – obj. �. 05012 napájecí zdroj 24V DC pro max. 5 ks splachova�� (viz str. 116) 
SLZ 01Z – obj. �. 05011 napájecí zdroj 24V DC pro max. 9 ks splachova�� (viz str. 116) 
SLZ 04Y – obj. �. 05041 napájecí zdroj 24V DC na DIN lištu, pro max. 5 ks splachova�� (viz str. 116) 
SLZ 04Z – obj. �. 05042 napájecí zdroj 24V DC na DIN lištu, pro max. 9 ks splachova�� (viz str. 116) 
SLZ 06   –  obj. �. 05060  napájecí zdroj 24V DC pro max. 1 ks splachova�e (viz str. 116) 
SLD 03 – obj. �. 07030 universální dálkové ovládání (viz str. 113) 
SLR 02D – obj. �. 08024 montážní rám do SDK pro pisoár DOMINO (viz str. 114) 
SLA 29  – obj. �. 06290 alkalická baterie 9V/550 mAh, typ 6F22 (PP3), životnost cca 1 rok p�i 100    
   sepnutích denn� (pro SLP 17B)  (viz str. 113) 
SLA 11  – obj. �. 06110 plastové sítko do pisoár� (viz str. 113) 
SLA 18  – obj. �. 06180 plastové sítko do pisoár� s náplní (viz str. 113) 

Doporu�ené p�íslušenství: 

Specifikace dodávky: 

Stavební p�ipravenost: 

 

- reaguje na p�ítomnost osoby p�ed pisoárem po dobu delší 
 než 7,5 s do 0,7 m 
- ke spláchnutí dojde po vystoupení osoby ze snímané  
 zóny 
-  doba splachování je nastavitelná od 0,5 do 15,5 s 
-  nastavení doby splachování a možnost vypnutí sníma�e 
 pomocí dálkového ovládání SLD 03  
- samo�inné spláchnutí po 24 hodinách od posledního  
 sepnutí ventilu 
- hlídání stavu baterie (SLP 17B) 

 

Napájecí nap�tí  
- SLP 17 24V DC  
- SLP 17B 9V  
P�íkon 
- p�i napájení 24V DC 5 W  
- p�i napájení 9V 1,4 W  
Dosah 0,3 - 0,7 m 
Doporu�ený pracovní tlak 0,1 - 0,6 MPa  
Pr�tok 12 l/min. (inf. údaj) 
Vstup vody vn�jší závit G 1/2“ 
Výstup vody sprška v pisoáru 

Vlastnosti: 

Technické údaje: 

velikost [mm] ší�ka výška hloubka         
pisoáru 
DOMINO 430     665 315 

SLP 17 

SLA 11 SLA 18 
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1 - odpad (Ø 40 mm) 
2 - p�ívod vody - vnit�ní G 1/2" 
3 - p�ívod 24V DC, CYKY 2A x 1,5 
4 - 2x otvor pr. 10 mm pro hmoždinku 
5 - bateriové pouzdro (SLP 17B) 

Keramické pisoáry Domino s automatickým  
splachova�em SLP 17  


