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AUP 3
Pisoár DOMINO (Jika – Laufen) se zabudovaným automatickým splachovačem využívajícím pro bezdotykové splachování senzorovou optoelektronickou technologii, který reaguje na vstup osoby do zóny snímání. Po opuštění prostoru dojde ke spláchnutí. Pisoár nereaguje na procházející osoby,
nedochází tedy ke zbytečnému splachování a plýtvání vody. Po 24 hodinách klidu automaticky spláchne.

Základní technické údaje

Kompletní dodávka

přívod vody:
tlak vody:

· keramický pisoár DOMINO (AUP 3)
· elektromagnetický a rohový ventil s filtrem
· oplachová tryska
· připojovací hadice
· instalační šrouby s krytkami – 2 ks
· šrouby, hmoždinky a háky – 2 ks (AUP 3)
· tužková baterie 1,5 V – 4 ks (u bateriových verzí)

G 1/2“
0,1–1,0 MPa
0,2–0,8 MPa
odpad:
podle sifonu
doba splachování:
5 s (možnost přenastavit)
el. napájení:
12 V, 50 Hz (AUP 3)
6 V DC (AUP 3.B)
příkon:
6 VA
napájecí zdroj: 	ZAC 1/20 (max. 3× AUP 3)
	ZAC 1/50 (max. 8× AUP 3)
	ZAC 1/36L (max. 6× AUP 3)
tužkové baterie AA – 1,5 V (AUP 3.B) – 4 ks
životnost baterií:
při 100 spláchnutí denně cca 1,5 roku
hmotnost:
11 kg

Typová provedení
AUP 3 – pisoár napájený 12 V ze zdroje ZAC
AUP 3.B – pisoár napájený 6 V z tužkových baterií

AUP 3

(keramika DOMINO – Jika-LAUFEN)

Umývací žlaby,
pulty, výlevky
Dveře, stoly,
kabinky
Hygienická
zařízení
Napájecí zdroje,
příslušenství

A – PŘÍVOD VODY
trubka G1/2“ vnitřní
C – EL. PŘÍVOD (12 V verze)
kabel CYKY 2A × 1,5
D – ODPAD

Zařizovací
předměty
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Požadavky na stavební připravenost
1. Připraven přívod vody – G 1/2“ podle obrázku.
2. Připraven odpad podle sifonu.
3. Připraven kabel pro napájení – 12 V, 50 Hz ze zdroje ZAC
(neplatí pro bateriové verze).
Na objednávku

Odtokové
podlahové
žlaby a vpusti

Sprchové
sloupy, pitné
fontánky

Pisoár s automatickým senzorovým splachováním

www.azp.cz

NP 01 – nerezová přepážka k pisoárům
NP 02 – nerezová přepážka k pisoárům
DO – dálkové ovládání
Z903 – nerezové sítko do pisoáru Domino

