Automatické
pisoáry, žlaby
Nerezové
klozety
Automatické
umyv. baterie
Automatická
umyvadla
Automatické
sprchové
baterie

RMP 02 | RMO 02
Nerezové rotační myčky podrážek s elektronickým ovládáním. Zabudovaný optoelektronický snímač reaguje na uchopení madla myčky. Společně s
rotací kartáče se automaticky sepne elektromagnetický ventil, který otevře přívod vody včetně dávkování dezinfekčního roztoku a vody oplachu. Nad
rotačním kartáčem je umístěný rošt. Po vložení nohy s botou na rošt je podrážka očištěna horizontálním kartáčem. V okamžiku, kdy obsluha madlo
pustí, se zařízení automaticky zastaví. Pro případ nouzového vypnutí je na madle umístěno tlačítko CENTRAL STOP.
Dle potřeby lze obuv dočistit ručním kartáčem, do kterého se během provozu myčky dávkuje voda s dezinfekcí (RMP 02). Tento kartáč není součástí
standardní dodávky. U RMO 02 je možno pomocí dvou svislých kartáčů očištění holeně a nártu.
Myčka je určena k volné instalaci na podlahu. Nerovnosti podlahy jsou vyrovnány čtyřmi stavitelnými patkami. Konstrukce myčky umožňuje vývod odpadu
nad úrovní podlahy. Hrubé nečistoty jsou zachycovány sítem, které lze jednoduchým způsobem vyčistit. Kanystr s dezinfekcí není součástí dodávky.
Myčka je vyrobena z nerezové oceli třídy ČSN 17240 (AISI 304), tl. 1,5 mm. Z jiného materiálu na objednávku (např. AISI 316).

Základní technické údaje

Požadavky na stavební připravenost

dosah čidla:
pod celým madlem
přívod vody:
G 1/2“
tlak vody:
0,1–1,0 MPa
odpad:
G 6/4“
krytí: 	IP 55
el. napájení:
230 V, 50 Hz
příkon:
370 W
teplota vody:
max. 42 °C
hmotnost:
41 kg

1. Připraven přívod vody podle obrázku.
2. Připraven odpad G 6/4“ mm přes pachovou uzávěru.
3. Připraven kabel pro napájení 230 V, 50 Hz.

RMP 02

Kompletní dodávka
· těleso myčky
· vyjímatelný rošt
· elektronika se snímačem
· rotační kartáč
· držák kanystru
· sací hadice
· stavitelné nohy
· tlačítko central stop

matný povrch

Odtokové
podlahové
žlaby a vpusti

Sprchové
sloupy, pitné
fontánky

Rotační myčky podrážek a obuvi

RMO 02

matný povrch

Napájecí zdroje,
příslušenství

Hygienická
zařízení

Dveře, stoly,
kabinky

Umývací žlaby,
pulty, výlevky

A – PŘÍVOD VODY trubka G1/2“ vnitřní
C – EL. PŘÍVOD kabel CYKY 3C× 1,5
D – ODPAD
E – ZÓNA SNÍMÁNÍ
K – KANYSTR
*R – RUČNÍ KARTÁČ (na objednávku)
SB – CENTRAL STOP
Z – VYJÍMATELNÝ ROŠT

Zařizovací
předměty

A – PŘÍVOD VODY trubka G1/2“ vnitřní
C – EL. PŘÍVOD kabel CYKY 3C× 1,5
D – ODPAD
E – ZÓNA SNÍMÁNÍ
K – KANYSTR
SB – CENTRAL STOP
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