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GERM FREE

SOAP AND WATER

LEAD FREE

ORDERING INFORMATION 
MODEL POWER CODE

CSABA 2-IN-1
Transformer 233013

Battery Upon request

OPTIONS
OPTION CODE

Soap and Water Remote 
Control 07100014

CSABA 2-IN-1

PRODUCT AT A GLANCE 

ZINTEGROWANY Z DOZOWNIKIEM MYDŁA BEZDOTYKOWY 
ZAWÓR UMYWALKOWY

OPIS
Elektroniczny bezdotykowy  zawór umywalkowy z 
dozownikiem mydła w płynie jako jedno urządzenie do 
montażu na umywalce lub blacie .

ZAWÓR UMYWALKOWY : Do wody zimnej lub 
zmieszanej , aktywowany za pomocą  sensora 
wbudowanego w wylewkę . Zasilany napięciem 12V DC 
z własnego zasilacza , na życzenie możliwa wersja 
bateryjna . W komplecie filtr siatkowy zabezpieczający 
przed osadami . Parametry pracy  zaworu ustawione 
fabrycznie  można zmienic za pomocą  pilota 
systemowego .
DOZOWNIK MYDŁA : dozuje mydło do ustawionej 
dawki ;natychmiast przerywa dozowanie po wyjęciu 
dłoni ; nie kapie  . Posiada bidon na mydło na wieszaku 
, pojemnoś 1 litr . Zasilany napięciem 12V DC - wersja 
bateryjna na życzenie . Mydło tłoczy pompa 
perylstatyczna , która toleruje różne preparaty w dużym 
zakresie lepkości . Za pomocą  pilota można  regulowac 
 różne parametry pracy : czułośc , wielkośc dawki ; 
pilotem także  można odpowietrzac układ i  wyłączac  
urządzenie na czas sprzątania .

ZASTOSOWANIE

CSABA 2-in-1 to urządzenie  świetnie nadające się  
do wszelkich łazienek komercyjnych : restauracje , 
hotele , centra handlowe , biurowce .... Zawór 
umywalkowy i dozownik mydła funkcjonują  całkowicie  
automatycznie  i intuicyjnie , dzięki  sensorom  
wbudowanym w końce wylewek . Oszczędza wodę i 
mydło . Łatwa instalacja ; urządzenie  idealne do 
zastępowania  starych  kranów dzięki  zintegrowanej 
budowie - do instalacji dwóch urządzeń  potrzebny 
tylko 1  otwór w umywalce / blacie . Nadaje  się  do 
łazienek o bardzo dużym  natężeniu ruchu . Zapobiega
 zakażeniom krzyżowym . Stwarza  bezpieczne  i 
przyjazne  środowisko  w miejscach  narażonych na 
intensywne użytkowanie i wandalizm . Pomaga  
utrzymac  pożądek .

Zasilanie 12V DC z zasilacza 230/12V (możliwa wersja bateryjna.)

Ciśnienie robocze 0.5 - 8.0 bar (7 - 116 PSI).
przy ciśnieniu ponad  8 bar, użyj reduktora ciśnienia.

Zasilanie wodne Woda zimna lub zmieszana 

Regulator przepływu 0.5 GPM / 1.89 LPM - PCA spray
1.0 GPM / 4 LPM - PCA spray

Dopuszczalna temp. 70°C Maximum

Czas bezpieczeństwa  90 sekund. Parametr można zmienic pilotem

Dawka mydła Fabrycznie ustawiono  0.7 - 0.9 cc ; doza może byc zmieniona za pomocą pilota.
Możliwe do wyboru 4 różne  porcje .


