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WC kotliček s senzorskim proženjem
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 WC splakovalnik Laguna s senzorskim proženjem, napajanje 24V ac

Delovanje:
S približanjem roke nad senzor mehanizem v WC kotličku samodejno potegne vodo.

V kompletu:
WC kotliček Laguna, potezni mehanizem 24V ac, transformator, pritrdilni elementi in tesnila.

Tehnični podatki:
napajanje 24V ac
naz. moč elektronike v pripravljenosti cca 1VA

pri aktiviranju cca 5VA
delovni tlak 0,5 - 6 bar

Montažo in priklop mora izvesti za to usposobljena oseba v skladu z varnostnimi zahtevami 
in predpisi!

MONTAŽA

Izvedba vodovodnih instalacij

Vodovodno instalacijo za polnenje WC kotlička 
naredite enako, kot pri klasičnem spakovalniku za 
nizko montažo. Priključek za dotok vode v kotliček 
je možen samo z leve ali desne strani.

Izvedba elektro instalacij

2m nad kotličkom vzidajte dozo za transformator 
velikosti 100 X 100 mm in do nje napeljite el. cev fi 
13  za dovod 220V~.

Dozo 78 vzidajte na steni tako, da jo bo 
splakovalnik po montaži prekril in do nje napeljite 
cev 13 od doze za transformator. Po nej napeljite 
dve žici za dovod 24V~ za napajanje elektronike 
v splakovalniku.
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Pritrditev kotlička

N o priloženih navodilih 
proizvajalca LIV plastika d.d., za montažo WC 
splakovalnika LAGUNA .

Priključitev elektronike

Postavite mehanizem v kotliček in pripnite 
vlečno vrvico na zapiralo odtoka.
S sponko zvežite žice za napajanje v razdelilni 
dozi. Sponke in ostanek priključnega kabla 
potisnite v dozo, tako da v splakovalniku ni 
predolgega kabla.

Priključni kabel napeljite med steno in 
splakovalnikom.

Pritrdite splakovalnik na nosilce in namestite 
pokrov z ročko. Pokrov je potrebno pritisniti na 
do konca, tako da se zaskoči. Splakovalnik  mora 
normalno delovati tudi ročno.

Priključite transformator:
- debelejši žici (rjava in modra) prikjučite na  
omrežno napetost 220V~
- modri žici priključite na žici za napajanje 
elektronike 24V~

Vključite napajanje 220V~ in elektronika bo 
začela  normalno delovati.

OPOZORILO!
Na splakovalnik oziroma na senzor splakovalnika 
ne odlagajte predmetov (toaletni papir, itd.).

a zid pritrdite nosilce p
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