M-Solution douchepanelen
DPM1110 en DP1110
M-Solution elektronische, infrarood gestuurde douchepanelen met
en zonder thermostatische mengkraan
In installaties waar hygiëne en waterbesparing belangrijk zijn, zijn
de DPM1110 en DP1110 goed op hun plaats. Een bijkomend
voordeel is de eenvoudige installatie.

Toepassing:
Voor douchegelegenheden in:
Alle installaties waar hygiëne geëist wordt, zoals openbare sanitaire
gelegenheden, sportgelegenheden, zwembaden en recreatie.

Voordelen:
Waterbesparend
Zeer hygiënisch door non-touch bediening
Gemakkelijk te bedienen
Eenvoudige installatie
Voorzien van automatische cyclusspoeling
Standaard instellingen zijn simpel en draadloos instelbaar
Inclusief alle benodigde accessoires
Batterij uitvoering of transformatorvoeding

Technische gegevens:
Werkdruk
: 50 – 800 kPa
Capaciteit (bij 100 kPa)
: begrenzing via douchekop
Maximale warmwateraanvoertemperatuur
: 70ºC
Mengkraan
: thermostatisch (DP1110 zonder
mengmogelijkheid)
Aansluitingen
: ½“ aan achterzijde (modellen met
aansluitingen aan bovenzijde op
aanvraag)
Afmetingen douchepaneel : 1200 x 220 x 80 mm (h x b x d)
Looptijd
: 20 seconden (start-stop, 10 – 50
seconden instelbaar)
Automatische cyclusspoeling : ja
Spoeltijd automatische
cyclusspoeling
: 30 seconden

Vervolg technische gegevens:
Cyclusduur automatische
cyclusspoeling
Sensorbereik
Magneetventiel
Voeding

: 72 uur (instelbaar 12, 24 ......... 108 uur)
: dubbele sensor 1 x 5 cm (activering) en 40 cm
: in douchepaneel
: batterij 6V li CR-P2 of 6V DC netadapter

Uitvoeringen:
M-Solution DPM1110
M-Solution elektronische, infrarood gestuurde douchepaneel met thermostatische mengkraan. Het
douchepaneel is voorzien van een cyclusspoeling en heeft aansluitingen aan de achterzijde. Het wit
geëpoxeerd, rvs douchepaneel is voorzien van een batterijvoeding.
Bestelnummer: 2202044013
M-Solution DP1110
M-Solution elektronische, infrarood gestuurde douchepaneel zonder thermostatische mengkraan (voor
mengwater of koud water). Het douchepaneel is voorzien van een cyclusspoelingen heeft aansluitingen
aan de achterzijde. Het wit geëpoxeerd, rvs douchepaneel is voorzien van een batterijvoeding.
Bestelnummer: 2202058000
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