
Fişă tehnică    ___________________________________

Baterie cu senzor electronic SCHELL CELIS E pentru lavoar Cod: 01 229 06 99

HD-M (apă amestecată cu presiune ridicată) cu baterie, 

potrivit pentru sistemul de management al apei eSCHELL (SWS),

programabilă prin sistemul SSC

Baterie stativă compactă din metal cu protecţie anti-vandalism

Conţinutul ambalajului:

• baterie stativă compactă cu senzor infraroşu şi regulator de temperatură

• modul electronic programabil

• cablu de racordare (250 mm lungime) cu ştecăr conform clasei de protecţie

IP 65

• ventil electromagnetic de 6 V

• portbaterie externa cu baterie alcalină 4x1,5 V Mignon AA, cablu de

racordare de aprox. 210 mm cu ştecăr conform clasei de protecţie IP 65

• 2 racorduri flexibile Clean-Fix S cu filet interior 3/8 x 380 mm şi supapă de

reţinere integrat (DIN EN1717: EB) şi filtru

• perlator, piese pentru fixare

Domenii de utilizare / Date tehnice:

•  Debit: max. 5 l/min indiferent de presiune, presiune de apă: 1 - 5 bar

• Temperatură max. 70 °C (doar pentru utilizare scurtă)

• Posiblitate de setare cu ajutorul senzorului

 - Raza de acţionare senzor scurt, mediu, lung

 - Program de spălare de igienizare ( durată 30 s/ spălare la fiecare 24 ore)

 - Durata de spălare utilizată pentru dezinfectare termică 

(spălare de durată 300 sec) / spălare de durată 120 sec

 - Funcţie stop pentru curăţare 60 sec

•  Posibilităţi de setare cu ajutorul eSCHELL-Software

 - Durata maximă de spălare:           1 - 360 sec

 - Durata de spălare după utilizare: 0,6 - 60 sec

 - Durata de spălare pentru eliminarea apei stătute: 5 - 600 sec

 - Interval de spălare pentru eliminarea apei stătute: 1 - 240 sec

 - Durata de spălare pentru dezinfecţie termică: 15 - 600 sec

 - Flux continuu 15 - 600 sec

 - Activare mod de funcţionare economic 1 - 254 h

 - Funcţie stop pentru curăţare 60 - 360 sec

Material: Corp baterie din alamă rezisntentă la dezincare conform standardului

german privind apa potabilă

Clasa de zgomot: I 

Certificate: P-IX 19116/IZ, SVGW 1403-6236, WELL Public

 Cromată, mod de ambalare 1 buc, greutate: 2,14 kg/buc
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