Oras 6180 drukcompenserende infrarood
douchemengkraan met batterijvoeding
Met standaard cyclusspoeling
In installaties waar een veilige, constante temperatuur, hygiëne
en/of gebruiksgemak belangrijk zijn, is de Oras 6180
drukcompenserende infrarood douchemengkraan met
batterijvoeding goed op zijn plaats. Een bijkomend voordeel is een
aanzienlijke water- en energiebesparing ten opzichte van
traditionele kranen.

Toepassing:
Voor douches in:
• Alle installaties waar naast een veilige, constante douchetemperatuur,
hygiëne en/of gebruiksgemak geëist wordt, zoals openbare sanitaire
gelegenheden, hotels, industrie, zorgsector en sanitaire ruimten voor
mindervaliden.

Voordelen:
•
•
•
•
•
•

Voldoet aan de hoogste hygiëne eisen.
Water- en energiebesparend.
Sluit automatisch na 3 minuten indien de sensor wordt afgedekt.
Veilige constante douchetemperatuur door drukcompenserend
binnenwerk.
Temperatuurknop met begrenzing (te omzeilen door de knop in te
drukken).
Cyclusspoeling van 30 seconden, instelbaar 24, 48 of 72 uur na het
laatste gebruik. Standaard instelling 72 uur.

Technische gegevens:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Werkdruk
: 100 – 1000 kPa
Capaciteit (bij 300 kPa)
: 0,1 l/s (met doorstroombegrenzer)
Maximale aanvoertemperatuur : 70ºC
Beschermingsklasse
: IP 67
Batterij
: Lithium 2CR5 6V (geïntegreerd)
Automatische cyclusspoeling : 72, 48 of 24 uur na het laatste
gebruik
Spoeltijd cyclusspoeling
: 30 seconden
Maximale looptijd
: 3 minuten
Nalooptijd
: ± 3 – 5 seconden
Sensoractiveringsbereik
: 0 – 5 cm
Sensorbereik tijdens gebruik : 40 – 50 cm

Omschrijving:
Oras infrarood gestuurde douchemengkraan met geïntegreerde 6V-batterijvoeding. Voorzien van een
cyclusspoeling van 72 uur/30 sec spoelen, keramische schijven, mechanische temperatuurregeling en
volledige stop-optie. Uitvoering chroom.
Bestelnummer: 6180

Plaats geen reflecterende objecten tegenover de Oras 6180.
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