
Idee i rozwi¹zania dla ³azienki

Ceramiczny Pisuar 
z Radarowym 
Systemem 
Sp³ukuj¹cym

029004 Instrukcja monta¿u

Sanitec Group

Sanitec Ko³o sp. z o.o.

ul. Toruñska 154
62-600 Ko³o
tel. +48 63 26 18 400
fax +48 63 26 18 600

0 801 17 17 17

www.kolo.com.pl
ca³kowity koszt po³¹czenia: 1 impuls

W³aœciwoœci:
- reakcja tylko na u¿ycie pisuaru (czujnik reaguje na ruch wody w syfonie)
- brak reakcji na osoby przebywaj¹ce przed pisuarem na osoby przechodz¹ce
- czas sp³ukiwania jest nastawialny z zakresie od 0,5 do 15,5 sek.
- opóŸnienie sp³ukiwania (minimalny czas ruchu wody w syfonie po którym mo¿e nast¹piæ sp³ukiwanie) jest 
  nastawialne w zakresie od 0 do 15 sek.
- regulacja parametrów przy pomocy pilota SLD 04 bez koniecznoœci demonta¿u pisuaru (akustycznie)
- funkcja samoczynnego sp³ukiwania w 6 godz. od ostatniego u¿ycia
- mo¿liwoœæ regulacji przep³ywu wody przy pomocy zaworów kulowych
- funkcja uzupe³niania wody w syfonie po sp³ukiwaniu

Dane techniczne:
Rozmiar wnêki instalacyjnej 150 x 150 x 80 mm.
Zasilanie 24 VDC
Pobór mocy 0,8 W(spoczynek), 10 W(sp³ukiwanie)
Ciœnienie nominalne 0,1 do 0,8 MPa
œredni przep³yw 12l./min
Dop³yw G1/2" (gwint zewnêtrzny)
Odp³yw armatura wyp³ywowa z uszczelnieniem 

Specyfikacja dostawy:
029004 pisuar FELIX zintegrowany z elektronik¹ radarow¹, zawór elektromagnetyczny,

giêtkie wê¿yki pod³¹czeniowe, zawór k¹towy, armatura wyp³ywowa z uszczelk¹, 
syfon, zestaw monta¿owy.

Schemat pod³¹czeñ elektrycznych: 230V/50Hz

Zasilacz
SLZ 01Z
SLZ 01Y

24V DC

24V DC

maks. 3 szt. od SLZ 01Y
maks. 5 szt. od SLZ 01Z

Rura z elektronik¹

Do elektrozaworu
(polaryzacja jest nieistotna)

Do zasilania
(polaryzacja jest nieistotna)



Wskazówki dotycz¹ce monta¿u:

Sprawnoœæ funkcjonowania jest gwarantowana gdy instalacja odp³ywowa zosta³a wykonana w 
sposób ograniczaj¹cy samoistny ruch wody w syfonie.
Instalacja wodna oraz elektryczna musi byæ przeprowadzona przez osoby z odpowiednimi 
kwalifikacjami, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami.
Na dop³ywie wody do pisuaru za³o¿yæ armaturê zwrotn¹, przed zaworem elektromagnetycznym 
zainstalowaæ filtr mechaniczny. Przed pod³¹czeniem wody nale¿y przep³ukaæ instalacjê z mo¿liwych 
zanieczyszczeñ. (gwarancja nie obejmuje awarii wynik³ych z zanieczyszczenia elektrozaworu).
- Podczas monta¿u zachowaæ kierunek przep³ywu wody w elektrozaworze (zaznaczony strza³k¹).
- Dop³yw wody (gwint wewnêtrzny 1/2") nale¿y wyprowadziæ za pisuarem-wg rysunku 

monta¿owego. Na dop³ywie nale¿y zainstalowaæ zawór kulowy po³¹czony wê¿ykami z 
elektrozaworem i armatur¹ wlotow¹ do pisuaru.

- Do elektroniki pod³¹czyæ kabel zasilaj¹cy i po³¹czyæ elektronikê z elektrozaworem.

Uwaga:
podczas pod³¹czania kabla zasilaj¹cego polaryzacja biegunów jest obojêtna.

- Bardzo wa¿ne jest dok³adne wykonanie kanalizacji odp³ywowej. Œrednica rury odp³ywowej musi 
mieæ Ø 50 mm, a bezpoœrednio za syfonem musi zostaæ wykonany spad min 150 mm od 
ka¿dego pisuaru (patrz rysunek). Dopiero w dalszym odcinku mo¿na indywidualn¹ instalacjê 
odp³ywow¹ ka¿dego pisuaru po³¹czyæ w wspóln¹.Wykonanie dalszej czêœci odp³ywu zbiorowego 
musi zapewniæ sprawny przep³yw aby zminimalizowaæ powrót wody do syfonu oraz 
przedostawanie siê zapachów.

- Na rurze odp³ywowej zainstalowaæ syfon.
- Ostro¿nie osadziæ i przyœrubowaæ pisuar.
- Pod³¹czyæ zasilanie. Po tym okresie urz¹dzenie sp³ucze pisuar i po kolejnych 5 sek nast¹pi 

krótkotrwa³y wyp³yw w celu wyrównania wody w syfonie. Przez kolejne 10 min czujnik 
rejestruje zachodz¹ce zmiany w syfonie pisuaru (w tym czasie urz¹dzenie wydaje przerywane 
sygna³y akustyczne) Po up³ywie tego czasu nale¿y skontrolowaæ poprawnoœæ funkcjonowania 
urz¹dzenia. W tym celu nale¿y nalewaæ do pisuaru wodê z naczynia delikatnym strumieniem 
przez czas oko³o 10 sek. Powinno nast¹piæ sp³ukiwanie wraz z dodatkowym wyp³ywem 
uzupe³niaj¹cym poziom wody w pisuarze. 

Przy pomocy zaworu kulowego wyregulowaæ ciœnienie wody wyp³ywaj¹cej.

Czynnoœci serwisowe:

Minimalnie raz w roku przeczyœciæ filtry w zaworze k¹towym, sitko w zaworze 
elektromagnetycznym, po³¹czenia elektryczne i skontrolowaæ stan po³¹czeñ wodnych.

Wyposa¿enie dodatkowe:

096004 zasilacz 24 V DC do pod³¹czenia maks. 3 szt. Automatów

Schemat monta¿owy i pod³¹czeniowy:

1 - dop³yw wody do pisuaru
2 - elektronika z czujnikiem radarowym
3 - armatura wyp³ywowa z uszczelnieniem
4 - odplyw 50 mm
5 - przewód zasilaj¹cy
6 - pisuar ceramiczny
7 - syfon
8 - otwory do mocowania
9 - otwory do mocowania
10 - wê¿yki giêtkie
11 - zawór elektromagnetyczny
12 - zawór k¹towy

odlog³oœci [mm] :
A - 190
B - 275
C - 240
D - 625
E - 200
F - 70



Wskazówki dotycz¹ce monta¿u:

Sprawnoœæ funkcjonowania jest gwarantowana gdy instalacja odp³ywowa zosta³a wykonana w 
sposób ograniczaj¹cy samoistny ruch wody w syfonie.
Instalacja wodna oraz elektryczna musi byæ przeprowadzona przez osoby z odpowiednimi 
kwalifikacjami, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami.
Na dop³ywie wody do pisuaru za³o¿yæ armaturê zwrotn¹, przed zaworem elektromagnetycznym 
zainstalowaæ filtr mechaniczny. Przed pod³¹czeniem wody nale¿y przep³ukaæ instalacjê z mo¿liwych 
zanieczyszczeñ. (gwarancja nie obejmuje awarii wynik³ych z zanieczyszczenia elektrozaworu).
- Podczas monta¿u zachowaæ kierunek przep³ywu wody w elektrozaworze (zaznaczony strza³k¹).
- Dop³yw wody (gwint wewnêtrzny 1/2") nale¿y wyprowadziæ za pisuarem-wg rysunku 

monta¿owego. Na dop³ywie nale¿y zainstalowaæ zawór kulowy po³¹czony wê¿ykami z 
elektrozaworem i armatur¹ wlotow¹ do pisuaru.

- Do elektroniki pod³¹czyæ kabel zasilaj¹cy i po³¹czyæ elektronikê z elektrozaworem.

Uwaga:
podczas pod³¹czania kabla zasilaj¹cego polaryzacja biegunów jest obojêtna.

- Bardzo wa¿ne jest dok³adne wykonanie kanalizacji odp³ywowej. Œrednica rury odp³ywowej musi 
mieæ Ø 50 mm, a bezpoœrednio za syfonem musi zostaæ wykonany spad min 150 mm od 
ka¿dego pisuaru (patrz rysunek). Dopiero w dalszym odcinku mo¿na indywidualn¹ instalacjê 
odp³ywow¹ ka¿dego pisuaru po³¹czyæ w wspóln¹.Wykonanie dalszej czêœci odp³ywu zbiorowego 
musi zapewniæ sprawny przep³yw aby zminimalizowaæ powrót wody do syfonu oraz 
przedostawanie siê zapachów.

- Na rurze odp³ywowej zainstalowaæ syfon.
- Ostro¿nie osadziæ i przyœrubowaæ pisuar.
- Pod³¹czyæ zasilanie. Po tym okresie urz¹dzenie sp³ucze pisuar i po kolejnych 5 sek nast¹pi 

krótkotrwa³y wyp³yw w celu wyrównania wody w syfonie. Przez kolejne 10 min czujnik 
rejestruje zachodz¹ce zmiany w syfonie pisuaru (w tym czasie urz¹dzenie wydaje przerywane 
sygna³y akustyczne) Po up³ywie tego czasu nale¿y skontrolowaæ poprawnoœæ funkcjonowania 
urz¹dzenia. W tym celu nale¿y nalewaæ do pisuaru wodê z naczynia delikatnym strumieniem 
przez czas oko³o 10 sek. Powinno nast¹piæ sp³ukiwanie wraz z dodatkowym wyp³ywem 
uzupe³niaj¹cym poziom wody w pisuarze. 

Przy pomocy zaworu kulowego wyregulowaæ ciœnienie wody wyp³ywaj¹cej.

Czynnoœci serwisowe:

Minimalnie raz w roku przeczyœciæ filtry w zaworze k¹towym, sitko w zaworze 
elektromagnetycznym, po³¹czenia elektryczne i skontrolowaæ stan po³¹czeñ wodnych.

Wyposa¿enie dodatkowe:

096004 zasilacz 24 V DC do pod³¹czenia maks. 3 szt. Automatów

Schemat monta¿owy i pod³¹czeniowy:

1 - dop³yw wody do pisuaru
2 - elektronika z czujnikiem radarowym
3 - armatura wyp³ywowa z uszczelnieniem
4 - odplyw 50 mm
5 - przewód zasilaj¹cy
6 - pisuar ceramiczny
7 - syfon
8 - otwory do mocowania
9 - otwory do mocowania
10 - wê¿yki giêtkie
11 - zawór elektromagnetyczny
12 - zawór k¹towy

odlog³oœci [mm] :
A - 190
B - 275
C - 240
D - 625
E - 200
F - 70



Idee i rozwi¹zania dla ³azienki

Ceramiczny Pisuar 
z Radarowym 
Systemem 
Sp³ukuj¹cym

029004 Instrukcja monta¿u

Sanitec Group

Sanitec Ko³o sp. z o.o.

ul. Toruñska 154
62-600 Ko³o
tel. +48 63 26 18 400
fax +48 63 26 18 600

0 801 17 17 17

www.kolo.com.pl
ca³kowity koszt po³¹czenia: 1 impuls

W³aœciwoœci:
- reakcja tylko na u¿ycie pisuaru (czujnik reaguje na ruch wody w syfonie)
- brak reakcji na osoby przebywaj¹ce przed pisuarem na osoby przechodz¹ce
- czas sp³ukiwania jest nastawialny z zakresie od 0,5 do 15,5 sek.
- opóŸnienie sp³ukiwania (minimalny czas ruchu wody w syfonie po którym mo¿e nast¹piæ sp³ukiwanie) jest 
  nastawialne w zakresie od 0 do 15 sek.
- regulacja parametrów przy pomocy pilota SLD 04 bez koniecznoœci demonta¿u pisuaru (akustycznie)
- funkcja samoczynnego sp³ukiwania w 6 godz. od ostatniego u¿ycia
- mo¿liwoœæ regulacji przep³ywu wody przy pomocy zaworów kulowych
- funkcja uzupe³niania wody w syfonie po sp³ukiwaniu

Dane techniczne:
Rozmiar wnêki instalacyjnej 150 x 150 x 80 mm.
Zasilanie 24 VDC
Pobór mocy 0,8 W(spoczynek), 10 W(sp³ukiwanie)
Ciœnienie nominalne 0,1 do 0,8 MPa
œredni przep³yw 12l./min
Dop³yw G1/2" (gwint zewnêtrzny)
Odp³yw armatura wyp³ywowa z uszczelnieniem 

Specyfikacja dostawy:
029004 pisuar FELIX zintegrowany z elektronik¹ radarow¹, zawór elektromagnetyczny,

giêtkie wê¿yki pod³¹czeniowe, zawór k¹towy, armatura wyp³ywowa z uszczelk¹, 
syfon, zestaw monta¿owy.

Schemat pod³¹czeñ elektrycznych: 230V/50Hz

Zasilacz
SLZ 01Z
SLZ 01Y

24V DC

24V DC

maks. 3 szt. od SLZ 01Y
maks. 5 szt. od SLZ 01Z

Rura z elektronik¹

Do elektrozaworu
(polaryzacja jest nieistotna)

Do zasilania
(polaryzacja jest nieistotna)


	Page 1
	Page 2
	3.pdf
	Page 1
	Page 2

	4.pdf
	Page 1
	Page 2




