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CaraCterístiCas

Fluxómetro eletrónico para urinol

Ativado por sensor infravermelho

Válvula de bloqueio e filtro incluídos (art. 300 55 00)

Opção de pré-lavagem disponível mediante solicitação 

Painel de aço inoxidável AISI 316

As configurações podem ser alteradas com o controle remoto (fornecido a pedido)

FiCha téCniCa

Instalação de encastrar

Pressão de água de 0,5 a 8,0 bar (7-115PSI); para pressão superior a 8,0 bar 
usar uma válvula redutora de pressão

Alimentado por: 
- 1 pilha de 9V 
- 9V adaptador de corrente AC 100 - 240V; 50 - 60 Hz

Descarga higiénica, 24 horas após a última utilização, ajustável de 12 a 72 horas 

Tempo de descarga 6 segundos, ajustável com controle remoto opcional 
de 3 a 20 segundos 

Fluxo de água normal consumo de cerca de 1,89 l/min.

Opção de economia de água ecológica 1 l/min.

Fluxómetro eletrónico com SenSor ii/conjunto eletrónico com kit de inStalação com SenSor ii para urinol Vantagens

Modelos disponíveis

Fluxómetro eletrónico de encastrar alimentado por 6 pilhas 
AA de 1,5V

333 10 10 

Fluxómetro eletrónico de encastrar alimentado por 
adaptador de alimentação 9V AC 100 - 240V; 50 - 60 Hz 
(completar com art. 300 55 00)

333 10 13 

Kit de instalação de encastrar para ref. 333 e art. 606 300 55 00 

Conjunto completo com kit de instalação e fluxómetro 
eletrónico de encastrar alimentado por 6 pilhas AA de 1,5V

333 15 10 

Conjunto completo com kit de instalação de encastrar  
alimentado por 9V adaptador de alimentação  
AC 100 - 240V; 50 - 60 Hz

333 15 13 

333 10 13333 10 10 

333 15 13333 15 10
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