Rada Pulse elektronisk dusjsystem - veggmodell VM-105 og VM-125
Rada Pulse veggmodell VM-105 og VM-125 består av sensor,
magnetventil og sparedusjhode.

Veggmodell VM-105 benyttes ofte ved nybygg og
total renovering. Sensorkabel legges i trekkerør i vegg,
og rør til dusjhode legges som "rør i rør" med ½"RG
veggboks.

Sensor og sparedusjhode monteres direkte på vegg.
Styresentral (styrer opptil 10 dusjer), sentralblander,
3-vegs motorstyrt ventil, Timer/ukeur og magnetventil monteres
over himling, i egnet skap eller teknisk rom.

Veggmodell VM-125 benyttes også ved nybygg og
total renovering. Sensorkabel legges i trekkerør i vegg,
og rør til dusjhode legges åpent utenpå vegg - 3/8"RG
anslutning "topp" dusjhode.

Temperert vann via sentralblander
Kan enkelt integreres med automatisk Legionella spyling.

Beskrivelsetekst VM-105 og VM-125
Monteres
2100 mm
over gulv

Eksempel på bekrivelse av 10 stk Rada Pulse elektronisk veggmodell
VM-1
105 og VM-1
125 med automatisk Legionella spyling:
• 1 stk. Rada Pulse styresentral 220V/12VAC
(styrer opptil 10 dusjer)
• 1 stk. Rada Pulse bærbar programmerer
• 10 stk. Rada Pulse hærverksikker sensor RP-129
• 10 stk. Rada sparedusjhode VR-105 - skjult anslutning ½"RG.
Alternativ VR-125 - åpen anslutning 3/8". Begge gir 9 l/min.
• 10 stk. Magnetventil DN 15 - ½" RG - 12V AC
• 1 stk. Rada sentralblander 320cx - DN 20 - ¾" - 100 l/min.

Monteres
1100 mm
over gulv

Automatisk Legionella spyling:
• 1 stk. Rada Pulse 850 Timer/ukeur
• 1 stk. 3- vegs motorstyrt ventil
• 1 stk. Rada Pulse sikkerhetssensor
(1 stk i hver garderobe)

Elektronisk veggmodell
VM-105 (skjult anslutning)

Se side 6 for flere beskrivelser.

Elektronisk veggmodell
VM-125 (åpen anslutning)

Gulv

Rada Pulse Skisse viser automatisk Legionella spyling av modell VM-105 og VM-125
Info:
Rada Pulse
Styresentral

Timer / ukeur

SD- anlegg kan erstatte Timer/ukeur.

3-vegs
motorventil

Automatisk Legionella spyling:

Sikkerhetssensor

Legionella spyling programmeres via Timer/ukeur for
automatisk utførelse, fortrinnsvis om natten (1 gang pr. uke).
Timer/ukeur har også funksjonsknapp for manuell
Legionella spyling.

Programmerer

3-vegs motorstyrt ventil vil etter signal fra Timer/ukeur stenge
for kaldt vann, og åpne for varmt vann på begge
tilførselsrørene frem til sentralblanderen.
Rada Pulse styresentral vil på samme tidspunkt også få signal
fra Timer/ukeur, og starter da automatisk Legionella spyling av
alle dusjene, ved at varmt vann (70°C) strømmer ut gjennom
dusjhodene i 5-10 min.

Rada sentralblander

Magnetventil

Sensor
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Legionella spyling (70°C) aktivert
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