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Zmiany techniczne zastrzeżone

RaRaRaRaRada 2da 2da 2da 2da 2111115 B opto / 15 B opto / 15 B opto / 15 B opto / 15 B opto / 129 Standalone29 Standalone29 Standalone29 Standalone29 Standalone
Podtynkowa kombinacja  termostatyczna uruchamiana czujnikiem
optoelektrycznym, w obudowie 300

Opis:
Kombinacja termostatyczna w obudowie 300mm, z termostatem
Thermoscopic® 215, chromowanym, z łączeniami DN 15, gwintem
zewnętrznym 1/2", elementem z roztworem polieutektycznym
Thermoscopic® z wysokim współczynnikiem rozszerzalności, z uchwytem
kulkowym mosiężnym, chromowanym. Zabezpieczenie przeciw
zniszczeniu � element obsługi � termostat = 12Nm. Z kulkowymi zaworami
zamykającymi, zaworami przeciwzwrotnymi i filtrami siatkowymi,
ogranicznikiem temperatury do ograniczania  temperatury wody
zmieszanej. Czujnik optoelektryczny do aktywacji zaworu
elektromagnetycznego 12V, DN 15. Wbudowany w skrzynkę podtynkową
z tworzywa sztucznego 308x308mm z kołnierzem przyłączowym, pokrywą
chromowo�niklową 350x350mm, ze stali chromowo�niklowej 18/10. Z
elementem płuczącym do montażu surowego.

Dane techniczne:
Termostat  Thermoscopic® : DN15, chromowany
Strumień objętości: 0,33 l/sek. / 19,8 l/min. przy 3 bar
Zawór elektromagnetyczny: DN15, z kulkowym zaworem

zamykającym
Napięcie: 12V~ , 5,5VA
Obudowa: techniczne tworzywo sztuczne
Pokrywa: stal chromowo�niklowa 18/10

materiał 1.4301
Wielkość obudowy:

WxSzxG: 308x308x81mm
Wielkość pokrywy: 350x350mm

Nr zamówienia:Nr zamówienia:Nr zamówienia:Nr zamówienia:Nr zamówienia: 222221 5009 01 5009 01 5009 01 5009 01 5009 011111

KombinaKombinaKombinaKombinaKombinacja pocja pocja pocja pocja podtynkodtynkodtynkodtynkodtynkowa Thermowa Thermowa Thermowa Thermowa Thermoscopicscopicscopicscopicscopic®®®®®, czujnik opto, czujnik opto, czujnik opto, czujnik opto, czujnik optoelektrelektrelektrelektrelektrycznyycznyycznyycznyyczny

Jedynie w połączeniu z
transformatorem 308
lub 316

Kołnierz przylepny
DIN
 500x500mm

na życzenie z kołnierzem przylepnym DIN
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Zmiany techniczne zastrzeżone

KombinaKombinaKombinaKombinaKombinacja pocja pocja pocja pocja podtynkodtynkodtynkodtynkodtynkowa Thermowa Thermowa Thermowa Thermowa Thermoscopicscopicscopicscopicscopic®®®®®, funkcja opr, funkcja opr, funkcja opr, funkcja opr, funkcja opróżniania ruróżniania ruróżniania ruróżniania ruróżniania rury nay nay nay nay natrtrtrtrtryskoyskoyskoyskoyskowejwejwejwejwej

RaRaRaRaRada 2da 2da 2da 2da 2111115/55 B�SE z funkcją opr5/55 B�SE z funkcją opr5/55 B�SE z funkcją opr5/55 B�SE z funkcją opr5/55 B�SE z funkcją opróżniania ruróżniania ruróżniania ruróżniania ruróżniania rury nay nay nay nay natrtrtrtrtryskoyskoyskoyskoyskowejwejwejwejwej
Kombinacja termostatyczna podtynkowa z zaworem samoczynnym
i funkcją opróżniania rury natryskowej, w obudowie 300

Opis:
Kombinacja termostatyczna w obudowie 300mm, z termostatem
Thermoscopic® 215, chromowanym, z łączeniami DN 15, gwintem
zewnętrznym 1/2", elementem z roztworem polieutektycznym
Thermoscopic® z wysokim współczynnikiem rozszerzalności, z uchwytem
kulkowym mosiężnym, chromowanym. Zabezpieczenie przeciw
zniszczeniu � element obsługi � termostat = 12Nm. Z kulkowymi zaworami
zamykającymi, zaworami przeciwzwrotnymi i filtrami siatkowymi,
ogranicznikiem temperatury do ograniczania  temperatury wody
zmieszanej. Z samoczynnym zaworem Rada Presto z blokadą powrotu, z
mechanizmem samooczyszczającym, ze sztucznym rubinem do
prowadzenia igły czyszczącej i wkładem HOSTAFORM®, czas biegu ok.
30 sek. wg DIN EN816 oraz z mechanicznym zaworem spustowym do
opróżniania rury natryskowej. Wbudowany w skrzynkę podtynkową z
tworzywa sztucznego 308x308mm z kołnierzem przyłączowym, pokrywą
ze stali chromowoniklowej 350x350mm z materiału 1.4301,18/10. Z
elementem płuczącym do montażu surowego.

Dane techniczne:
Termostat  Thermoscopic® : DN15, chromowany
Strumień objętości: 0,33 l/sek. / 19,8 l/min.przy 3 bar
Pokrywa: stal chromowo�niklowa,

materiał 1,4301/10
Wielkość obudowy:

WxSzxG: 308x308x81mm
Wielkość pokrywy: 350x350mm

Nr zamówienia:Nr zamówienia:Nr zamówienia:Nr zamówienia:Nr zamówienia: 222221 5000 561 5000 561 5000 561 5000 561 5000 56

Kołnierz przylepny
DIN
 500x500mm

Na życzenie do nabycia w zestawie z
przylepnym kołnierzem DIN.
Koniecznie podać przy zamówieniu.
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Zmiany techniczne zastrzeżone

KombinaKombinaKombinaKombinaKombinacja pocja pocja pocja pocja podtynkodtynkodtynkodtynkodtynkowa Thermowa Thermowa Thermowa Thermowa Thermoscopicscopicscopicscopicscopic®®®®®, piezo, piezo, piezo, piezo, piezo, termiczna dezynfekcja, termiczna dezynfekcja, termiczna dezynfekcja, termiczna dezynfekcja, termiczna dezynfekcja

Jedynie w połączeniu z
transformatorem 308
lub 316

Kołnierz przylepny
DIN
 500x500mm

na życzenie z kołnierzem przylepnym DIN

RaRaRaRaRada 2da 2da 2da 2da 2111115/55 B�PTD 300 z przewo5/55 B�PTD 300 z przewo5/55 B�PTD 300 z przewo5/55 B�PTD 300 z przewo5/55 B�PTD 300 z przewodem obejściodem obejściodem obejściodem obejściodem obejściowym do dezynfekcjiwym do dezynfekcjiwym do dezynfekcjiwym do dezynfekcjiwym do dezynfekcji
termicznejtermicznejtermicznejtermicznejtermicznej
Podtynkowa kombinacja termostatyczna z wyzwalaczem elektronicznym
piezo i zaworem obejściowo�elektromagnetycznym, w obudowie 300

Opis:
Kombinacja termostatyczna z obudowie 300mm, z termostatem
Thermoscopic® 215, chromowanym, z łączeniami DN 15, gwintem
zewnętrznym 1/2", elementem Thermoscopic® , z uchwytem kulkowym
mosiężnym, chromowanym. Zabezpieczenie przeciw zniszczeniu �
element obsługi � termostat = 12Nm. Z kulkowymi zaworami
zamykającymi, zaworami przeciwzwrotnymi i filtrami siatkowymi,
ogranicznikiem temperatury do ograniczenia temperatury wody
zmieszanej. Programowalny przycisk piezo Start/Stop oraz zawór
obejściowo�elektromagnetyczny  do dezynfekcji termicznej. Wbudowany
w skrzynkę podtynkową z tworzywa sztucznego 308x308mm, z
kołnierzem przyłączowym, pokrywą ze stali chromowo�niklowej
350x350mm, z materiału 1.4301,18/10. Z elementem płuczącym do
montażu surowego.

Dane techniczne:
Czujnik piezo programowalny czas biegu

1�60 sek.
Zawór elektromagnetyczny: DN15
Napięcie: 12V, 5,5VA
Pokrywa: stal chromowo�niklowa,

materiał 1,4301/10
Wielkość obudowy:

WxSzxG: 308x308x81mm
Wielkość pokrywy: 350x350mm

Nr zamówienia:Nr zamówienia:Nr zamówienia:Nr zamówienia:Nr zamówienia: xx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xx
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Zmiany techniczne zastrzeżone

KombinaKombinaKombinaKombinaKombinacja pocja pocja pocja pocja podtynkodtynkodtynkodtynkodtynkowa Thermowa Thermowa Thermowa Thermowa Thermoscopicscopicscopicscopicscopic®®®®®, piezo, piezo, piezo, piezo, piezo, funkcja opr, funkcja opr, funkcja opr, funkcja opr, funkcja opróżniania ruróżniania ruróżniania ruróżniania ruróżniania rury nay nay nay nay natrtrtrtrtryskoyskoyskoyskoyskowejwejwejwejwej

Jedynie w połączeniu z
transformatorem 308
lub 316

Kołnierz przylepny
DIN
 500x500mm

na życzenie z kołnierzem przylepnym DIN

RaRaRaRaRada 2da 2da 2da 2da 2111115/55 B�PSE 300 z funkcją opr5/55 B�PSE 300 z funkcją opr5/55 B�PSE 300 z funkcją opr5/55 B�PSE 300 z funkcją opr5/55 B�PSE 300 z funkcją opróżniania ruróżniania ruróżniania ruróżniania ruróżniania rury nay nay nay nay natrtrtrtrtryskoyskoyskoyskoyskowejwejwejwejwej
Podtynkowa kombinacja termostatyczna z wyzwalaczem elektronicznym
piezo i funkcją opróżniania rury natryskowej, w obudowie 300

Opis:
Kombinacja termostatyczna z obudowie 300mm, z termostatem
Thermoscopic® 215, chromowanym, z łączeniami DN 15, gwintem
zewnętrznym 1/2", elementem Thermoscopic®, z uchwytem kulkowym
mosiężnym, chromowanym. Zabezpieczenie przeciw zniszczeniu �
element obsługi � termostat = 12Nm. Z kulkowymi zaworami
zamykającymi, zaworami przeciwzwrotnymi i filtrami siatkowymi,
ogranicznikiem temperatury do ograniczenia temperatury wody
zmieszanej. Programowalny przycisk piezo Start/Stop oraz mechaniczny
zawór spustowy do opróżnienia rury natryskowej. Wbudowany w skrzynkę
podtynkową z tworzywa sztucznego 308x308mm, z kołnierzem
przyłączowym, pokrywą ze stali chromowo�niklowej 350x350mm, z
materiału 1.4301,18/10. Z elementem płuczącym do montażu surowego.

Dane techniczne:
Czujnik piezo programowalny czas biegu

1�60 sek.
Zawór elektromagnetyczny: DN15
Napięcie: 12V, 5,5VA
Pokrywa: stal chromowo�niklowa,

materiał 1,4301/10
Wielkość obudowy:

WxSzxG: 308x308x81mm
Wielkość pokrywy: 350x350mm

Nr zamówienia:Nr zamówienia:Nr zamówienia:Nr zamówienia:Nr zamówienia: xx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xx
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Zmiany techniczne zastrzeżone

RaRaRaRaRada 2da 2da 2da 2da 2111115 B�P 3005 B�P 3005 B�P 3005 B�P 3005 B�P 300
Podtynkowa kombinacja  termostatyczna z wyzwalaczem piezo�
elektrycznym, w obudowie 300

Opis:
Kombinacja termostatyczna w obudowie 300mm, z termostatem
Thermoscopic® 215, chromowanym, z łączeniami DN 15, gwintem
zewnętrznym 1/2", elementem Thermoscopic®, z uchwytem kulkowym
mosiężnym, chromowanym, zabezpieczeniem przed zniszczeniem � element
obsługi � termostat = 12Nm. Z kulkowymi zaworami zamykającymi, zaworami
przeciwzwrotnymi i filtrami siatkowymi, ogranicznikiem temperatury do
ograniczenia temperatury wody zmieszanej. Programowalny przycisk piezo
Start/Stop do aktywacji zaworu elektromagnetycznego. Wbudowany w
skrzynką podtynkową z tworzywa sztucznego 308x308mm z kołnierzem
przyłączowym, pokrywą ze stali chromowoniklowej 350x350mm, z materiału
1.4301.  Z elementem płuczącym do montażu surowego.

Dane techniczne:
Czujnik piezo programowalny czas biegu1�60s
Zawór elektromagnetyczny: DN15
Napięcie: 12V, 5,5VA
Pokrywa: s tal chromowo�niklowa, materiał

1,4301/10
Wielkość obudowy:

WxSzxG: 308x308x81mm
Wielkość pokrywy: 350x350mm

Nr zamówienia:Nr zamówienia:Nr zamówienia:Nr zamówienia:Nr zamówienia: xx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xx

RaRaRaRaRada 2da 2da 2da 2da 2111115 B�P 2005 B�P 2005 B�P 2005 B�P 2005 B�P 200
Wyposażenie takie jak poprzednie, ale w obudowie 200mm

Nr zamówienia:Nr zamówienia:Nr zamówienia:Nr zamówienia:Nr zamówienia: xx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xx

Jedynie w połączeniu z
transformatorem 308
lub 316

na życzenie z kołnierzem przylepnym DIN

Kołnierz przylepny
DIN
 500x500mm

KombinaKombinaKombinaKombinaKombinacja pocja pocja pocja pocja podtynkodtynkodtynkodtynkodtynkowa Thermowa Thermowa Thermowa Thermowa Thermoscopicscopicscopicscopicscopic®®®®®, wyzwala, wyzwala, wyzwala, wyzwala, wyzwalacz piezocz piezocz piezocz piezocz piezo
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Zmiany techniczne zastrzeżone

przycisk piezoprzycisk piezoprzycisk piezoprzycisk piezoprzycisk piezo

Czujnik piezo Rada Start/StopCzujnik piezo Rada Start/StopCzujnik piezo Rada Start/StopCzujnik piezo Rada Start/StopCzujnik piezo Rada Start/Stop
programowalny, czas biegu 1�60 sek., do montażu w kombinacji
Thermoscopic® do wbudowania w ścianę lub w panele natryskowe
zamiast czujników optoelektrycznych, do aktywacji zaworu
elektromagnetycznego. Programowanie nie ulega zniszczeniu w razie
awarii sieci. Nie wymagana regulacji centralnej.

Dane techniczne:
Rodzaj zabezpieczenia: IP 68
Napięcie przyłączeniowe: 12 � 24 V AC lub DC
Uruchamianie: 5 mln.
programowalne: Czas biegu: czas biegu 1�60 sek.

Funkcja Start/Stop

Nr zamówienia:Nr zamówienia:Nr zamówienia:Nr zamówienia:Nr zamówienia: Z90500Z90500Z90500Z90500Z90500


