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SOAP AND WATER

EXTREME CS WM BEZDOTYKOWA WYLEWKA ŚCIENNA
ZASTOSOWANIA

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE 

SPECYFIKACJA
Bezdotykowa wylewka ścienna do umywalki. Do wody 
zimnej lub zmieszanej . Korpus chromowany , możliwe
  inne wykończenie . Uruchomienie sensorem IR 
wbudowanym w wylewkę . Wyposażona w filtr siatkowy
 . Zasilana z włąsnego zasilacza lub bateryjnie . Sensor 
ma system alarmowania o rozładowaniu baterii . 
Parametry pracy ustawione fabrycznie można zmieniać 
za pomocą pilota zdalnego sterowania .

DZIAŁANIE
Uruchomienie bezdotykowe. Sensor otwiera przepływ 
wody gdy wykryje ręce użytkownika przed wylewką  i 
automatycznie zamyka po ich cofnięciu .

Armatura łączy lekki design z automatycznym 
działaniem i odpornością na wandalizm . Łatwa 
instalacja. Sprzyja służbom sprzątającym , 
ponieważ powoduje  mniej  zachlapań i nie 
sprawia  problemów  przy  czyszczeniu ( brak 
trudno dostępnych przestrzeni ) . Zapobiega 
krzyżowym zakażeniom ( brak kontaktu ) . 
Idealna do biur , hoteli , restauracji ...
Zawór EXTREME CS WM  w parze  z  
dozownikiem mydła w płynie EXTREME CS SD
 WM tworzą  bezpieczne  i  automatycznie 
działające  środowisko w łazience publicznej . 

Instalacja Na ekranie , ściance 

Zasilanie elektryczne ∙IP67 Dual Power box z baterią 9V
∙zasilacz 230/ 9V DC  

Ciśnienie robocze 0.5 - 8.0 bar (7 - 116 PSI).
Przy ciśnieniu powyżej 8 bar użyj reduktora ciśnienia 

Zasilanie wodne Woda zimna lub zmieszana
Czas pracy                                      Do 90 sekund ( czas bezpieczeństwa ) - do ewentualnej zmiany pilotem

Ogranicznik przepływu 4 LPM / 1.0 GPM  - PCa spray

Temperatura maksymalna 70°C Maximum

Czas bezpieczeństwa Blokada po  90 sekundach ( woda stop !) - do ewentualnej zmiany pilotem

OPCJE DODATKOWE

OPCJA CODe

Pilot do ustawień 07100005

Dozownik mydła EXTREME CS 
SD WM , zasilany bateryjnie

Dozownik mydła EXTREME CS 
SD WME , z zasilaczem 

NUMERY PRODUKTÓW 

extreme CS WM e 237800  IP67 Dual power box plus zasilacz 

extreme CS WM b 237801  bateria 9V 

www.stern-polska. pl 
Agencja Handlowa JAK 

01-018 Warszawa, ul.Wolność 3A
+48 22 621 10 45 

biuro@stern-polska.pl
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Bateria Umywalkowa EXTREME CS WM ( z lewej ) Z prawej bezdotykowy dozownik mydła w płynie EXTREME CS SD 


