
Domácí pisoár s radarovým 
splachovačem SLP 32R, SLP 33R 

Automatické splachovače pisoárů 

Technické údaje: 
 

Potřebná instalační kapsa 
pro montážní plast. krabici cca 150 x 150 x 80 mm 
Napájecí napětí   
- SLP 32R, 33R 24 Vss 
- SLP 32RB, 33RB 6 Vss 
- SLP 32RZ, 33RZ 230V/50Hz  
Příkon 0,8 W (klidový) 
 10 W (při sepnutí ventilu) 
Doporučený pracovní tlak 0,1 až 0,8 MPa  
Průtok 12 l/min. (inf. údaj) 
Vstup vody vnější závit G 3/4“ 
Výstup vody výtoková armatura s  
 těsněním 

Specifikace dodávky: 
 

SLP 32R   –  obj. č. 01324  pisoár s integrovanou radarovou elektronikou, montážní plastová krabice se  
SLP 33R  –  obj. č. 01334  šroubením, elektromagnetickým ventilem a kulovým ventilem, výtoková  
      armatura s těsněním, sifon, plastový poklop, upevňovací sada 
 

SLP 32RZ  –  obj. č. 01325  pisoár s integrovanou radarovou elektronikou, montážní plastová krabice s  
SLP 33RZ  – obj. č. 01335  integrovaným napájecím zdrojem, se šroubením, elektromagnetickým ventilem a  
      kulovým ventilem, výtoková armatura s těsněním, sifon, plastový poklop,  
      upevňovací sada 
 

SLP 32RB  –  obj. č. 11327  pisoár s integrovanou radarovou elektronikou pro bateriové napájení, montážní  
SLP 33RB   – obj. č. 11337  plastová krabice se šroubením,  
      elektromagnetickým ventilem a kulovým 
       ventilem, výtoková armatura s těsněním, sifon, 
      plastový poklop, upevňovací sada, včetně  
      napájecích baterií (4 ks AA alkalické, 1.5V, 2700 
      mAh) 

Vlastnosti: 
 

- reaguje pouze na použití pisoáru (vyhodnocuje změny, 
ke kterým dochází uvnitř pisoáru při průtoku kapaliny) 

- nereaguje na stojící ani na procházející osoby 
- doba splachování je nastavitelná od 0,5 do 15,5 sekundy 
- vstupní zpoždění (min. délka změn registrovaných rada-

rovým senzorem nutná pro vyvolání spláchnutí) je nasta-
vitelné od 0 do 15 s 

- nastavení parametrů pomocí dálkového ovládání SLD 04 
bez nutnosti demontáže pisoáru (akustická indikace na-
stavování) 

- samočinné spláchnutí po 6 hodinách od posledního  
 sepnutí ventilu 
- možnost regulace průtoku vody kulovým ventilem 
- po spláchnutí provede splachovač krátké doplnění vody 

do sifonu  

SLP 32R – Arq SLP 33R – Casa 

• Využití v privátním sektoru 
• Designově čistý interiér díky 
 umístění celého splachovacího 
 systému za keramikou   
• Úspora vody 
• Vysoká hygiena  
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Schéma zapojení a montáže: 

Doporučené příslušenství: 
 

SLZ 01Y  – obj. č. 05012  napájecí zdroj 24 Vss pro napájení max. 3 ks splachovačů 
 

SLZ 01Z  – obj. č. 05011  napájecí zdroj 24 Vss pro napájení max. 5 ks splachovačů 
 

SLZ 03  – obj. č. 05030  napájecí zdroj 24 Vss pro napájení max. 8 ks splachovačů 
 

SLZ 04Y  – obj. č. 05041  napájecí zdroj 24 Vss pro uchycení na lištu a napájení max. 3 ks splachovačů 
 

SLZ 04Z  – obj. č. 05042  napájecí zdroj 24 Vss pro uchycení na lištu a napájení max. 5 ks splachovačů 
 

SLD 04  – obj. č. 07040  dálkové ovládání pro nastavení parametrů radarového splachovače 
 

SLR 01  – obj. č. 08010  rám do sádrokartonu 
 

Baterie  –    4 ks alkalické baterie AA, 1.5V, 2700 mAh 

Automatické splachovače pisoárů 

kóta [mm] A B C D E F 
ARQ 160 275 240 625 180 430 
CASA 160 240 215 630 180 375 

1 - přívod vody 
2 - elektronika s radarovým senzorem 
3 - montážní krabice se šroubením a  
      ventilem 
4 - výtoková armatura s těsněním 
5 - odpadní potrubí 50 mm 
6 - přívod napájení elektroniky (SLP xxR) 
7 - keramický pisoár 
8 - sifon 
9 - elektromagnetický ventil 

Napájecí zdroj
   SLZ 01Z
   SLZ 01Y

Elektronika
ventil

230V/50Hz

24V ss

max. 3 ks pro SLZ 01Y
max. 5 ks pro SLZ 01Z

Splachovač

ventil
Elektronika

24V ss

  Integrovaný
napájecí zdroj

Elektronika

ventil

230V/50Hz

Splachovač
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 Baterie
4 x 1,5V

Elektronika

ventil

Splachovač

SLP xxRB 

SLP xxR 

27 


