VLU 01 | VLU 02
Vhodné do menších prostorů, kde je požadavek na umístění umyvadla i výlevku.

Odpad je vždy na opačné straně než malé umyvadlo. Provedení výrobku je standardně pravé podle umístění odpadu při pohledu na výlevku zepředu.
Levé provedení je nutné uvést na objednávce.

Výlevky jsou vyrobeny z nerezu AISI 304.

VLU 02 je nerezová kombinovaná výlevka s umyvadlem na postavení do prostoru nebo ke zdi. V základním provedení je výlevka dodávána bez
umyvadlových baterií. Je možno ji doplnit o jednu pákovou baterii natočitelnou jak nad výlevku, tak i nad malé umyvadlo, nebo o dvě pákové baterie,
popř. o pákovou pro výlevku a bezdotykovou pro umyvadélko.

Základní technické údaje

Kompletní dodávka

VLU 01
výlevka
přívod vody:
odpad:
světlost odpadu:
vnitřní rozměr výlevky:
automatické umyvadlo
dosah čidla:
vnitřní rozměr dřezu:
nastavitelný čas doběhu:
tlak vody:

· výlevka a umyvadlo
· páková směšovací baterie (VLU 01)
· senzorová baterie (VLU 01)
· spojené odpadové sifony
· připojovací hadice (VLU 01)
· stavitelné nožky (VLU 02)
· drobný montážní materiál

G 1/2“
75 mm
56 mm
600 × 500 × 300 mm

automatické nastavení
300 × 240 × 100 mm
0–4 s (nastavena 1 s)
0,1–1,0 MPa (VLU 01)
0,2–0,8 MPa (VLU 01.B)
el. napájení:
12 V, 50 Hz (VLU 01)
6 V – 4× AA baterie (VLU 01.B)
příkon:
6 VA (VLU 01)
napájecí zdroj:	ZAC 1/20 (max. 3× VLU 1)
	ZAC 1/50 (max. 8× VLU 1)
	ZAC 1/36L (max. 6× VLU 1)
hmotnost:
32 kg
VLU 02
odpad:
rozměr výlevky:
rozměr umyvadla:
hmotnost:

VLU 01

d = 50 mm
400 × 400 × 200 mm
370 × 240 × 150 mm
26 kg

Požadavky na stavební připravenost
1. Připraven přívod vody dle schématu.
2. Připraven odpad: 75 mm (VLU 01), 50 mm (VLU 02).
3. Připraven kabel pro napájení 12 V, 50 Hz ze zdroje ZAC,
CYKY 2A × 1,5 (jen u VLU 01).
Na objednávku pro VLU 02
Doplnění o jednu natočitelnou pákovou baterii – použitelnou pro
umyvadlo i výlevku současně.
Doplnění o jednu pákovou baterii pro výlevku a jednu pro umyvadlo.
Doplnění o jednu pákovou baterii pro výlevku a jednu bezdotykovou
pro umyvadlo.
Typová provedení
VLU 01 – kombinovaná výlevka, 12 V, 50 Hz
VLU 01.B – kombinovaná výlevka, 6 V (4× AA baterie)
VLU 02 – kombinovaná výlevka

matný povrch

Napájecí zdroje,
příslušenství

Hygienická
zařízení

Dveře, stoly,
kabinky

Umývací žlaby,
pulty, výlevky

Odtokové
podlahové
žlaby a vpusti

Sprchové
sloupy, pitné
fontánky

Automatické
sprchové
baterie

Automatická
umyvadla

Nerezové
klozety

VLU 01 je velká závěsná nerezová výlevka osazená ruční pákovou baterií a kombinovaná s menším umyvadlem vybaveným automatickou umyvadlovou baterií.

Automatické
umyv. baterie

Automatické
pisoáry, žlaby

Kombinované nerezové výlevky

Zařizovací
předměty

A – STUDENÁ VODA trubka G1/2“ vnitřní
B – TEPLÁ VODA trubka G1/2“ vnitřní
C – EL. PŘÍVOD
D – ODPAD
E – ZÓNA SNÍMÁNÍ
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D – ODPAD
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SD 01

matný povrch

Typová provedení SD 01

Dveře, stoly,
kabinky

Umývací žlaby,
pulty, výlevky

Odtokové
podlahové
žlaby a vpusti

SD 01.A.B (např. SD 01.600.1000)
A = 600, 700, 800
B = 1000, 1250, 1500, 1750, 2000
Obsahuje:
· pracovní deska vystužena
· nohy z jeklu 40 × 40 mm se stavitelnými zátkami
· trnož
· přední strana stolu vyztužena jeklem 50 × 30 mm,
ostatní strany 30 × 30 mm

Hygienická
zařízení

matný povrch

Typová provedení SD 02

Napájecí zdroje,
příslušenství

SD 02.A.B (např. SD 02.600.1000)
A = 600, 700, 800
B = 1000, 1250, 1500, 1750, 2000
Obsahuje:
· pracovní deska vystužena
· vevařený lisovaný dřez 400 × 400 × 200 mm
· nohy z jeklu 40 × 40 mm se stavitelnými zátkami
· přední strana stolu vyztužena jeklem
50 × 30 mm, ostatní strany 30 × 30 mm
· opláštění čela a boků na výšku 300 mm
· sifon

Zařizovací
předměty

SD 02

Automatické
umyv. baterie
Sprchové
sloupy, pitné
fontánky

Standardní povrchová úprava všech provedení je matná – tryskáno balotinou (na zakázku lze i jiná – např. kartáčováním). Zakázkově vyrábíme i další
varianty: jiné rozměry, dvoudřezy, celoopláštěné verze, lichoběžníkové stoly apod.

Automatické
sprchové
baterie

Automatická
umyvadla
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Automatické
pisoáry, žlaby
Nerezové
klozety
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