
   

NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽÍVÁNÍ 
ČASOVĚ OVLÁDANÉHO SPLACHOVÁNÍ 
PISOÁRŮ  NEBO PISOÁROVÉHO ŽLABU  
 

COS 1 
 
ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE   
Napájecí napětí: 230 V, 50 Hz 
Výstupní napětí: 12V, 50 Hz 
Maximální zatížení výstupu: 20 VA 
Nastavitelná doba prodlevy: bez omezení – nastaveno 10 minut 
Nastavitelná doba splachování: bez omezení – nastaveno 5 s 
Doba provozu během jednoho dne: 0,5 – 24 hod. po 0,5 hod 
 
Popis splachovače:  
COS 1 je časově řízený splachovač pisoáru. Uživatel může na spínacích hodinách nastavit dobu provozu v 
rozsahu 0,5 – 24 hodin. V nastavené době je cyklicky spínán výstup – doba prodlevy  i doba sepnutí jsou 
nastavitelné prakticky bez omezení.  
 
Stavební připravenost pro montáž : 
1. Proveden rozvod vody k jednotlivým pisoárům nebo žlabům. 
2. Připraven přívod vody ke skříňce s ventilem. Pokud je elektromagnetický ventil součástí pisoárového žlabu, 

musí být proveden přívod vody k tomuto ventilu. 
3. Připraveno elektrické propojení mezi řídicí skříňkou a skříňkou s ventilem (nebo ventilem ve žlabu 

(libovolný dvoužilový kabel pro 12 V, 10 VA) 
4. Připraven přívod napájení 230 V do řídicí skříňky 
Montáž : 
1. Pomocí vrutů a hmoždinek připevnit ve 

vhodných místech skříňku na stěnu. 
2. Připojit napájecí a výstupní kabel na 

svorkovnici. Vývodky nejsou do skříňky 
osazeny úmyslně – lze je osadit na libovolné 
místo skříňky. V případě, že skříňka je osazena 
přímo na výstupu kabelu ze zdi, je vhodné ve 
dně skříňky vyvrtat díru a kabel protáhnout bez 
vývodky. 

3. Na spínacích hodinách nastavit dobu, po kterou 
má být splachovač v provozu a reálný čas. 
Ovládacím kolečkem lze otáčet pouze ve směru 
šipky. 

4. Na taktovacím relé nastavit dobu prodlevy a 
dobu sepnutí výstupu. 

5. Přepínač na skříňce zapnout do polohy 1. 
Zapnout napájecí napětí. 

6. Je-li přepínač v poloze vypnuto (0), časové relé 
stále spíná, hodiny jsou v chodu, ale výstup je 
odpojený a ventil nesplachuje 

7. Po dobu zmáčknutí tlačítka je výstup stále sepnutý bez ohledu na nastavení hodin i taktovacího relé.  
8. Pokud je nutné zapnout cyklické splachování bez ohledu na nastavení hodin je nutno na těchto hodinách 

přepnout přepínač do polohy 1. 
9. Při nastavování spínacích hodin a taktovacího relé musí být postupováno dle návodů výrobců těchto 

zařízení. Návody jsou přiloženy v rozvaděči. 
10. Sepnutí spínacích hodin je indikováno blikáním zelené kontrolky na taktovacím relé, sepnutí výstupu relé je 

indikováno rozsvícením oranžové kontrolky na relé. Sepnutí výstupu je indikováno rozsvícením červené 
kontrolky u tlačítka. 

 
Pozn.: Hodiny nemají zálohovaný chod, proto je nutné nechat zařízení stále pod napětím. 
           Montáž zařízení a nastavování časů smí provádět pouze osoba s odpovídající kvalifikací.  
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