
Elementy natrysków

Panele natryskowe ze stali szlachetnej

Jednostka natryskowa Rada VA 1    LA
DN15, z samoczynnym mieszaczem alpa88

Opis:
Gotowa do monta u jednostka natryskowa Rada ze stali szlachetnej z
samoczynnym mieszaczem. Do czasowo sterowanego poboru wody w
instalacjach natryskowych. Do pod czenia wody ciep ej i zimnej z
mo liwo ci  indywidualnego wyboru temperatury, sk adaj ca si  z:
1 p yty podstawowej ze stali szlachetnej z materia u  1.4301, do
zamocowania elementów na cianie i do uchwytu ko paka, z wg bieniem
do wymiany zamiast zamontowanych armatur natynkowych.
1 pokrywy ze stali szlachetnej 1.4301 (stal chromowo niklowa18/10), ze
szlifowan  powierzchni , z zakr glonymi rogami w celu zmnijeszenia ryzyka
zranienia, ca  z samoczynn  armatur  Rada Presto alpa88 z
chromowanym uchwytem metalowym, blokad  powrotu, samoczyszcz cym
mechanizmem, ze sztucznym rubinem do prowadzenia ig y czysz cej i
wk adem HOSTAFORM® czas biegu ok. 30 sek. (+5  10 sek.) wg DIN
EN816, ustawiany. Regulatora ilo ci przep ywu 0,15 l/sek. Ca  z
kulkowymi zaworami zamykaj cymi, orurowaniem z elastycznymi w ami
metalowymi.

Dane techniczne:
cze: DN 15

Minimalne ci nienie hydrauliczne: 0,5 bar
Materia : Stal szlachetna 1.4301
Strumie obj to ci: 0,15 l/sek. / 9 l/min.przy 3 bar

t padania strumienia wody: ustawiany
Wymiary monta owe:

Wysoko : 1200 mm
Szeroko : 200 mm

boko  armatury: 60 mm

2100
200 kraw

górna
podogi

z natryskiem strumieniowym
Pod czenie wody z góry 05 1211 88
Pod czenie wody ukryte 05 1210 88

z dysz  natryskow
Pod czenie wody z góry 05 1201 88
Pod czenie wody ukryte 05 1200 88

Zalecane wyposa enie:
Mydelniczka ze stali szlachetnej
do mocowania na tylnej cianie paneli natryskowych, z ochron  przeciw
aktom wandalizmu, stal szlachetna 1.4301(stal chromowo niklowa 18/10) Nr
zamówienia: 07 0000 12

Przed enie ze stali szlachetnej
do pokrycia instalacji natynkowych do sufitu, ze stali szlachetnej 1.4301, z
mocowaniem. Dopasowanie zale nie od wielko ci.
Nr zamówienia: 07 0000 23
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Elementy natrysków

Panele natryskowe ze stali szlachetnej

Jednostka natryskowa Rada VA 2    LA
DN 15, z termostatem Thermoscopic® i samoczynnym zaworem

Opis:
Gotowa do monta u jednostka natryskowa do monta u na ciennego,
ca  z termostatem Thermoscopic®, samoczynnym zaworem i g owic
natryskow . Do czasowo sterowanego poboru wody w instalacjach
natryskowych. Do pod czenia wody ciep ej i zimnej z mo liwo ci
indywidualnego wyboru temperatury, sk adaj ca si  z:
1 p yty podstawowej ze stali szlachetnej z materia u  1.4301, do
zamocowania elementów na cianie i do uchwytu ko paka, z wg bieniem
do wymiany zamiast zamontowanych armatur natynkowych.
1 pokrywy ze stali szlachetnej 1.4301 (stal chromowo niklowa18/10), z
szlifowan  powierzchni , z szerokimi sp aszczonymi rogami w celu
zmniejszenia ryzyka zranienia,ca  z termostatem Thermoscopic® i
samoczynnym zaworem Rada Presto z chromowanym uchwytem
metalowym, blokad  powrotu, samoczyszcz cym mechanizmem, ze
sztucznym rubinem do prowadzenia ig y czyszcz cej i wk adem
HOSTAFORM® czas biegu ok. 30 sek. (+5  10 sek. wg DIN EN816) oraz
1 g owicy natryskowej Rada z regulowanym k tem padania strumienia
wody, regulatorem ilo ci przep ywu wody 0,15 l/sek. Ca  z kulkowymi
zaworami zamykaj cymi, orurowaniem z elastycznych w y metalowych.

Dane techniczne:
cze: DN 15

Minimalne ci nienie hydrauliczne: 0,5 bar
Materia : Stal szlachetna 1.4301
Strumie obj to ci: 0,15 l/sek. / 9 l/min. przy 3 bar

t padania strumienia wody: ustawiany
Wymiary monta owe:

Wysoko : 1200 mm
Szeroko : 200 mm

boko  armatury: 60 mm

200 2100
kraw
górna
pod ogi

z natryskiem strumieniowym
Pod czenie wody z góry 05 2032 15
Pod czenie wody ukryte 05 2012 15

z dysz  natryskow
Pod czenie wody z góry 05 2002 15
Pod czenie wody ukryte 05 2022 15

Zalecane wyposa enie:
Mydelniczka ze stali szlachetnej
do mocowania na tylnej cianie paneli natryskowych, z ochron  przeciw
aktom wandalizmu, stal szlachetna 1.4301(stal chromowo niklowa 18/10) Nr
zamówienia: 07 0000 12

Przed enie ze stali szlachetnej
do pokrycia instalacji natynkowych do sufitu, ze stali szlachetnej 1.4301, z
mocowaniem. Dopasowanie zale nie od wielko ci.
Nr zamówienia: 07 0000 23
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Elementy natrysków

Panele natryskowe ze stali szlachetnej

Jednostka natryskowa Rada VA 3    LA
DN 15, z termostatem Thermoscopic® i wyzwalaczem optoelektrycznym

Opis:
Gotowa do monta u jednostka natryskowa ze stali szlachetnej do czasowo
sterowanego pod czenia wody ciep ej lub zimnej z mo liwo ci
indywidualnego wyboru temperatury, dla poboru wody w jednostkach
natryskowych. Z termostatem Thermoscopic®, czujnikiem opto, zaworem
elektromagnetycznym DN15 oraz g owic  natryskow , sk adaj ca si  z:
1 p yty podstawowej ze stali szlachetnej z materia u 1.4301, do
zamocowania elementów na cianie i do uchwytu ko paka,  z wg bieniem
100x180mm, do wymiany zamiast zamontowanych armatur natynkowych.
1 pokrywy ze stali szlachetnej 1.4301, z szerokimi, sp aszczonymi kantami
bocznymi w celu zmniejszenia ryzyka skalecze . ze szlifowan
powierzchni , ca  z termostatem Thermoscopic®, czujnikiem piezo i
1 zaworem elektromagnetycznym z dopuszczonego przez WPC
poliamidowego w ókna szklanego, DN15, gwint zewn trzny 1/2"  z
kulkowym zaworem zamykaj cym, 15mm, 12V~, 5,5 VA, 50/60Hz,
0,33l/s, filtr przy wej ciu, czas biegu regulowany przez Rada Pulse oraz
1 g owicy natryskowej Rada z regulowanym k tem padania strumienia
wody, regulatorem ilo ci przep ywu wody 0,15 l/sek. Ca  z kulkowymi
zaworami zamykaj cymi, orurowaniem z elastycznych w y metalowych.

200
2100
kraw
górna
pod ogi

Dane techniczne:
cze: DN 15

Minimalne ci nienie hydrauliczne: 0,5 bar
Materia : Stal szlachetna 1.4301
Strumie obj to ci: 0,15 l/sek. przy 3 bar

t padania strumienia wody: ustawiany
Wymiary monta owe:

Wysoko : 1200 mm
Szeroko : 200 mm

boko  armatury: 60 mm

z natryskiem strumieniowym
Pod czenie wody z góry 05 3302 15
Pod czenie wody ukryte 05 3312 15

z dysz  natryskow
Pod czenie wody z góry 05 3322 15
Pod czenie wody ukryte 05 3332 15

Zalecane wyposa enie:
Mydelniczka ze stali szlachetnej
do mocowania na tylnej cianie paneli natryskowych, z ochron  przeciw
aktom wandalizmu, stal szlachetna 1.4301(stal chromowo niklowa 18/10) Nr
zamówienia: 07 0000 12

Przed enie ze stali szlachetnej
do pokrycia instalacji natynkowych do sufitu, ze stali szlachetnej 1.4301, z
mocowaniem. Dopasowanie zale nie od wielko ci.
Nr zamówienia: 07 0000 23
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Elementy natrysków

Panele natryskowe ze stali szlachetnej

Jednostka natryskowa Rada VA 4    LA
DN 15, z samoczynnym zaworem

Opis:
Gotowa do monta u jednostka natryskowa do monta u na ciennego,
ca  z samoczynnym zaworem i g owic  natryskow . Do czasowo
sterowanego poboru wody w instalacjach natryskowych. Do pod czenia
wody zimnej lub zmieszanej, sk adaj ca si  z:
1 p yty podstawowej ze stali szlachetnej z materia u  1.4301, do
zamocowania elementów na cianie i do uchwytu ko paka,  z wg bieniem
100x180mm, do wymiany zamiast zamontowanych armatur natynkowych.
1 pokrywy ze stali szlachetnej 1.4301, z szerokimi, sp aszczonymi rogami
w celu zmniejszenia ryzyka zranienia, ze szlifowan  powierzchni , ca z
samoczynnym zaworem Rada Presto z chromowanym uchwytem
metalowym, blokad  powrotu, samoczyszcz cym mechanizmem, ze
sztucznym rubinem do prowadzenia ig y czyszcz cej i wk adem
HOSTAFORM® czas biegu ok. 30 sek. (+5  10 sek. wg DIN EN816) oraz
1 g owicy natryskowej Rada z regulowanym k tem padania strumienia
wody, regulatorem ilo ci przep ywu wody 0,15 l/sek. Ca  z kulkowymi
zaworami zamykaj cymi, orurowaniem z elastycznych w y metalowych.

Dane techniczne:
cze: DN 15

Minimalne ci nienie hydrauliczne: 0,5 bar
Materia : Stal szlachetna 1.4301
Strumie obj to ci: 0,15 l/sek. przy 3 bar

t padania strumienia wody: ustawiany
Wymiary monta owe:

Wysoko : 1200 mm
Szeroko : 200 mm

boko  armatury: 60 mm

200 2100
kraw
górna
pod ogi

z natryskiem strumieniowym
Pod czenie wody z góry 05 4330 55
Pod czenie wody ukryte 05 4331 55

z dysz  natryskow
Pod czenie wody z góry 05 4332 55
Pod czenie wody ukryte 05 4333 55

Zalecane wyposa enie:
Mydelniczka ze stali szlachetnej
do mocowania na tylnej cianie paneli natryskowych, z ochron  przeciw
aktom wandalizmu, stal szlachetna 1.4301(stal chromowo niklowa 18/10) Nr
zamówienia: 07 0000 12

Przed enie ze stali szlachetnej
do pokrycia instalacji natynkowych do sufitu, ze stali szlachetnej 1.4301, z
mocowaniem. Dopasowanie zale nie od wielko ci.
Nr zamówienia: 07 0000 23
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Elementy natrysków

panele natryskowe ze stali szlachetnej do termicznej dezynfekcji

Jednostka natryskowa Rada VA 3    LA TD
DN 15, z termostatem Thermoscopic® i wyzwalaczem optoelektrycznym, z
dodatkowym zaworem elektromagnetycznym do dezynfekcji termicznej

Opis:
Gotowa do monta u jednostka natryskowa Rada ze stali szlachetnej do
monta u ciennego, ca  z termostatem Thermoscopic® wyzwalaczem
optoelektrycznym i 2 zaworami elektromagnetycznymi DN15 oraz g owic
natryskow . Do czasowo sterowanego poboru wody w instalacjach
natryskowych. Do pod czenia wody ciep ej i zimnej z mo liwo ci
indywidualnego wyboru temperatury, sk adaj ca si  z:
1 p yty podstawowej ze stali szlachetnej z materia u  1.4301, do
zamocowania elementów na cianie i do uchwytu ko paka,  z wg bieniem
100x180mm, do wymiany zamiast zamontowanych armatur natynkowych.
1 pokrywy ze stali szlachetnej 1.4301, z szeroko sp aszczonymi
kraw dziami w celu zmniejszenia ryzyka skalecze , ze szlifowan
powierzchni , ca  z termostatem Thermoscopic®, czujnik piezo i 2
zawory elektromagnetyczne z dopuszczonego przez WPC poliamidowego

ókna szklanego, DN15, gwint zewn trzny 1/2" ruby dociskowe 15mm,
12V~, 5,5 VA, 50/60Hz, 0,33l/s, filtr przy wej ciu, czas biegu regulowany
przez Rada Pulse, aktywacja dezynfekcji termicznej przez transformator
Rada 316R w po czeniu z Rada Pulse oraz
1 g owicy natryskowej Rada z regulowanym k tem padania strumienia
wody, regulatorem ilo ci przep ywu wody 0,15 l/sek. Ca  z kulkowymi
zaworami zamykaj cymi, orurowaniem z elastycznych w y metalowych.

200 2100
kraw
górna
pod ogi

Dane techniczne:
cze: DN 15

Minimalne ci nienie hydrauliczne: 0,5 bar
Materia : Stal szlachetna 1.4301
Strumie obj to ci: 0,15 l/sek. przy 3 bar

t padania strumienia wody: ustawiany
Wymiary monta owe:

Wysoko : 1200 mm
Szeroko : 200 mm

boko  armatury: 60 mm

z natryskiem strumieniowym
Pod czenie wody z góry 05 3302 15TD
Pod czenie wody ukryte 05 3312 15TD

z dysz  natryskow
Pod czenie wody z góry 05 3322 15TD
Pod czenie wody ukryte 05 3332 15TD

Zalecane wyposa enie:
Mydelniczka ze stali szlachetnej
do mocowania na tylnej cianie paneli natryskowych, z ochron  przeciw
aktom wandalizmu, stal szlachetna 1.4301(stal chromowo niklowa 18/10) Nr
zamówienia: 07 0000 12

Przed enie ze stali szlachetnej
do pokrycia instalacji natynkowych do sufitu, ze stali szlachetnej 1.4301, z
mocowaniem. Dopasowanie zale nie od wielko ci.
Nr zamówienia: 07 0000 23
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Elementy natrysków

panele natryskowe ze stali szlachetnej do termicznej dezynfekcji

Nastawianie termicznej dezynfekcji
przy pomocy techniki przewodowej
budynku (centralnej techniki
przewodowej) lub przez

sterowanie pracy natrysku przez
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Elementy natrysków

Panele natryskowe ze stali szlachetnej z opró nianiem rury natryskowej

Jednostka natryskowa Rada VA 1 LA  SE
DN15, z samoczynnym mieszaczem alpa88 i automatycznym
opró nianiem rur stojakowych

Opis:
Gotowa do monta u jednostka natryskowa ze stali szlachetnej Rada do
monta u ciennego, ca  z samoczynn  armatur  i g owic  natryskow ,
z automatycznym opró nianiem rur stojakowych, sk adaj ca si  z:
1 p yty podstawowej ze stali szlachetnej z materia u 1.4301, do
zamocowania elementów na cianie i do uchwytu ko paka,  z wg bieniem
100x180mm, do wymiany zamiast zamontowanych armatur natynkowych.
1 pokrywy ze stali szlachetnej 1.4301, z szerokimi, sp aszczonymi rogami
w celu zmniejszenia ryzyka zranienia, ze szlifowan  powierzchni , ca z
samoczynnym zaworem Rada Presto z chromowanym uchwytem
metalowym, blokad  powrotu, samoczyszcz cym mechanizmem, ze
sztucznym rubinem do prowadzenia ig y czyszcz cej i wk adem
HOSTAFORM® czas biegu ok. 30 sek. wg DIN EN816. Regulatora ilo ci
przep ywu 0,15 l/sek. Ca  z kulkowymi zaworami zamykaj cymi,
orurowaniem z elastycznymi w ami metalowymi.

Dane techniczne:
cze: DN 15

Minimalne ci nienie hydrauliczne: 0,5 bar
Materia : Stal szlachetna 1.4301
Strumie obj to ci: 0,15 l/sek. przy 3 bar

t padania strumienia wody: ustawiany
Wymiary monta owe:

Wysoko : 1200 mm
Szeroko : 200 mm

boko  armatury: 80 mm

200

z natryskiem strumieniowym
Pod czenie wody z góry 05 1211 88E
Pod czenie wody ukryte 05 1210 88E

z dysz  natryskow
Pod czenie wody z góry 05 1201 88E
Pod czenie wody ukryte 05 1200 88E
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Elementy natrysków

Panele natryskowe ze stali szlachetnej z opró nianiem rury natryskowej

200

Jednostka natryskowa Rada VA 2   LA  SE
DN 15, z termostatem Thermoscopic®, samoczynnym zaworem i
automatycznym opró nianiem rur stojakowych

Opis:
Gotowa do monta u jednostka natryskowa z termostatem Thermo
scopic®, samoczynnym zaworem i automatycznym opró nianiem rur
stojakowych. Do czasowo sterowanego poboru wody w instalacjach
natryskowych. Do pod czenia wody ciep ej i zimnej z mo liwo ci
indywidualnego wyboru temperatury przy pomocy termostatu, sk adaj ca
si  z:
1 p yty podstawowej ze stali szlachetnej z materia u 1.4301, do
zamocowania elementów na cianie i do uchwytu ko paka,  z wg bieniem
100x180mm, do wymiany zamiast zamontowanych armatur natynkowych.
1 pokrywy ze stali szlachetnej 1.4301, z szerokimi sp aszczonymi rogami
w celu zmniejszenia ryzyka zranienia, ze szlifowan  powierzchni , ca z
termostatem Thermoscopic® i samoczynnym zaworem Rada Presto z
chromowanym uchwytem metalowym, blokad  powrotu, samoczyszcz cym
mechanizmem, ze sztucznym rubinem do prowadzenia ig y czyszcz cej i
wk adem HOSTAFORM® czas biegu ok. 30 sek. (+5  10 sek.) wg DIN
EN816, ustawiany oraz
1 g owicy natryskowej Rada z regulowanym k tem padania strumienia
wody, regulatorem ilo ci przep ywu wody 0,15 l/sek. Ca  z kulkowymi
zaworami zamykaj cymi, orurowaniem z elastycznych w y metalowych.

Dane techniczne:
cze: DN 15

Minimalne ci nienie hydrauliczne: 0,5 bar
Materia : Stal szlachetna 1.4301
Strumie obj to ci: 0,15 l/sek. przy 3 bar

t padania strumienia wody: ustawiany
Wymiary monta owe:

Wysoko : 1200 mm
Szeroko : 200 mm

boko  armatury: 80 mm

z natryskiem strumieniowym
Pod czenie wody z góry 05 2032 15E
Pod czenie wody ukryte 05 2012 15E

z dysz  natryskow
Pod czenie wody z góry 05 2002 15E
Pod czenie wody ukryte 05 2022 15E
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