Presto DL400E Touch douchepaneel
Douchepaneel voor opbouw.
In installaties waar vandaalbestendigheid belangrijk is, is het
Presto DL400E Touch douchepaneel goed op zijn plaats. Een
bijkomend voordeel is de instelbare cyclusspoeling en het
installatiegemak.

Toepassing:
Voor douchegelegenheden in:
• Alle installaties waar vandaalbestendigheid geëist wordt zoals
sportgelegenheden, recreatie en industrie.

Voordelen:
•
•
•
•
•
•

Vandaalbestendig
Eenvoudig te plaatsen
Batterij voeding
Instelbare cyclusspoeling
Gunstig geprijsd
Met anti-kalk douchekop met verstelbare sproeihoek

Technische gegevens:
•
•
•
•
•
•
•

Materiaal
Montage
Afwerking
Aansluiting
Capaciteit
Looptijd
Cyclus instelbaar

•

Cyclus spoeltijd instelbaar

: aluminium
: wandmontage
: satijn/grijs
: ½“ of ¾“ buitendraad
: 6 liter per minuut
: 30 seconden
: 0 tot 30 dagen met interval
van 24 uur
: 1 seconde tot 5 minuten met interval
van 15 seconden

Uitvoeringen:
Presto Touch design douchepaneel voor opbouw, type DL400E, bestaande uit anti-kalk douchekop met
haakse kogelafsluiter, tiptoets bediening, ingebouwde batterij, instelbare cyclusspoeling van 0 tot 30
dagen met een spoeltijd van 1 seconden tot 5 minuten. De afsluiter zit in de douchekop, dus geen extra
leidingen. Aansluiting op gemengd of koudwater aan bovenzijde met ½" buitendraad. Looptijd 30
seconden. Capaciteit 6 l/min. Afwerking: satijn/grijs. Max werkdruk 8 bar.
Bestelnummer: 27434
Presto Touch design douchepaneel voor opbouw, type DL400E, bestaande uit anti-kalk douchekop
zonder kogelafsluiter, tiptoets bediening, ingebouwde batterij, instelbare cyclusspoeling van 0 tot 30
dagen met een spoeltijd van 1 seconden tot 5 minuten. Aansluiting op gemengd of koudwater aan
bovenzijde met ¾" buitendraad. Looptijd 30 seconden. Capaciteit 6 l/min. Afwerking: satijn/grijs. Max
werkdruk 8 bar.
Bestelnummer: 27435
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