
Senzorska armatura EP 2426 deluje na principu odboja IR žarka. Izdelek 
odlikujejo prijetna oblika, enostavna montaža, ter varno in zanesljivo 
delovanje. Deluje na omrežno napajanje preko transformatorja 24V~. Za 
enostavnejše spreminjanje parametrov (obèutljivosti senzorja in vklop 
protipoplavne zašèite), pa smo omogoèili možnost daljinskega nastavljanja. 
Ta armatura predstavlja odlièno sodobno rešitev za vse sanitarije, saj imate na 
ta naèin vedno zagotovljeno najvišjo stopnjo higiene, hkrati pa znatno 
varèujete s pitno vodo in energijo.

Senzorska armatura za umivalnik

Vsebina kompleta:
-  izliv s pametno elektroniko in prikljuènimi elementi
-  2 kotna zapiralna ventila z vgrajenima PP ventiloma
-  2 pregibni cevki in T kos
-  elektromagnetni ventil 24V=
-  transformator 230V/24V~ 7VA z vgradno dozo-  
-  pritrdilni elementi in tesnila

Vgradnja

EP 2426

Na voljo tudi v kombinaciji z 

suhomontažnim elementom za 

vgradnjo pri lahkih 

konstrukcijah, enojnih stenah,...

Roke izven dosega
senzorja

Voda teèe dokler so roke 
v dosegu senzorja

Prednastavljen doseg 
senzorja je 15cm

 Nastavljiv samodejni
izklop

samodejni izklop po 30
sekundah uporabe

voda preneha teèi

Delovanje

Pod umivalnik pripeljite

dovod za napajanje 24V~

Doseg senzorja je  tovarniško

nastavljen na 15 cm

EMV 24V=

Dotok vode kot

klasièna armatura



Tehnièni podatki:
Napajalna napetost:
Delovna napetost:
Povpreèna poraba:
El. magnetni ventil:
Doseg senzorja:

Pretok vode:

Zaznava prisotnosti:
Zakasnitev izklopa:
Protipoplavna zašèita:

Delovni tlak:
Vodni tlak:
Pretok vode:
Dotoèni prikljuèek:
Zapiralni ventil:
Lovilec nesnage:
Šumnostni razred:

Mere:
Izliv:

LED indikacija prisotnosti:
Na zgornjem senzorju na izlivu je namešèena
kontrolna LED. Rdeèa LED se prižge, ko senzor
zazna prisotnost ob približanju roke oz. predmeta.
V kolikor se rdeèa LED ne prižge na dovolj veliki 
razdalji, je potrebno poveèati obèutljivost senzorja.

Nastavitve:
Èas izpiranja in obèutljivost senzorja je mogoèe
nastavljati le z daljinskim upravljalcem.

230V / 50Hz
24V DC
10 mA
24V DC, 7VA
15 cm
3 - 30 cm (nastavljiv)
voda teèe vse dokler so
roke v dosegu senzorja
250 ms.
2 sek.
30 sek.
5 sek. - 4 min. (nastavljivo)
0,5 - 6 barov
8 barov
5 - 12 l/min.
1/2”
v kompletu s PP ventilom
vgrajen
I

170 x 175mm
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Razlièice izdelka in kataloške oznake:

Pomembnejši tehnièni podatki in mere v mm

EP 2426  9V krom

EP 2426 24V ~ za suho vgradnjo
Komplet z ogrodjem za suho vgradnjo 

krom

EP 2426  24V~
Senzorska armatura za umivalnik za toplo vodo 

krom

EP 2426  9V
 

krom

EP 2426  24V~
Senzorska armatura za umivalnik za hladno vodo 

krom
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