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PERLA KUMANDA PANELLERİ

(duvar içi gömme rezervuar ile kullanılır)

PERLA DUVAR PANELİ

PERLA KUMANDA PANELİ

• 230V ile çalışma

• 230V ile çalışma

• 6V DC adaptör ve ankastre montaj kutusu dahil.

• Kapasitif sensörlü çalışma: Dokunulduğunda ya da 1 cm
yaklaşıldığında aktive olur. Hangi butona basılmışsa o yıkama
çalışır.

• Kapasitif sensörlü çalışma: Dokunulduğunda ya da 1 cm
yaklaşıldığında aktive olur. Hangi butona basılmışsa o yıkama
çalışır.
• İlave infrared sensör: Kapasitif butonlara dokunulmazsa
otomatik olarak yıkama yapar. Yıkama miktarını kullanım
süresine göre belirler. 50 sn üzeri 6 lt, 50 sn altı 3 lt yıkama
yapar.
• Standart mesafe 70cm dir. Küçük tuvaletler için mesafe ayar
özelliği mevcuttur.
• Aydınlatma: Kullanım esnasında butonları aydınlatan led ışıklar
mevcuttur. Renk Seçim düğmesine dokunularak 16 değişik renk
seçilebilir.
• Yedek piller: Ürün üzerinde sistemi 7500 kere çalıştırabilecek
4 adet 1,5V şarjlı pil bulunmakta ve sistem tarafından olası
elektrik kesintilerine karşı sürekli hazır tutulmaktadır.
• Kablo bağlantıları IP 68 konnektörlerle yapılmaktadır.
• Yıkama motoru neme karşı izolasyonlu kutu içindedir.
• Duvar panelinin montajı iki parça olarak yenilikçi destek sacı ve
mıknatıs sistemi ile yapılmaktadır.
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• İlave infrared sensör: Kapasitif butonlara dokunulmazsa
otomatik olarak yıkama yapar. Yıkama miktarını kullanım
süresine göre belirler. 50sn üzeri 6 lt, 50sn altı 3 lt yıkama
yapar.
• Standart mesafe 70 cm dir. Küçük tuvaletler için mesafe ayar
özelliği mevcuttur.
• Aydınlatma: Kullanım esnasında butonları aydınlatan led ışıklar
mevcuttur. Renk Seçim düğmesine dokunularak 16 değişik renk
seçilebilir.
• Yedek piller: Ürün üzerinde sistemi 7500 kere çalıştırabilecek
4 adet 1,5V şarjlı pil bulunmakta ve sistem tarafından olası
elektrik kesintilerine karşı sürekli hazır tutulmaktadır.
• Kablo bağlantıları IP 68 konnektörlerle yapılmaktadır.
• Yıkama motoru konum kontrollü neme karşı izolasyonlu kutu
içindedir.
• Kontrol panelinin montajı yenilikçi bir mıknatıs sistemi ile
yapılmaktadır.

