LG Automatic

LG Automatic

- wc-dusch!

LG Automatic är en helautomatisk
wc-dusch som aktiveras med ett
tryck på en knapp. Från fabrik är
duschtiden inställd på 1,5 minuter
och torktiden på 4 minuter. Under
tiden som programmet pågår lyser
en grön lampa som slocknar när man
är klar.
Naturligtvis går dusch & torktiderna
att ändra efter önskat behov.
Andra inställningsmöjligheter är att
om man under pågående
duschning tycker att man skulle
behöva ytterligare duschning så
trycker man ytterligare en gång på
knappen och då fortsätter
duschningen ytterligare 1,5 minuter.
Detsamma gäller vid torkning.
Ibland kan situationen vara så att brukaren inte ska trycka flera gånger på knappen och då
kan man lägga in en fördröjd återstat vilket innebär att det måste gå 1- 3 minuter innan man
kan använda wc-duschen igen.
Torkaggregatet är extremt tystgående och effektivt. Fläktens hastighet och temperatur kan justeras. LG Automatic är utrustad med en förspolningsfunktion vilket medför att varmvatten kommer
direkt vid användande. Vattentemperaturen är spärrad på max 38 gr.C vid 65 gr C varmt varmvatten.
Med en adapter är det möjligt att använda Abilia/Gewa:s manöverkontakter med 3,5 mm telepropp.
LG Automatic går även att ansluta till larmfunktion / påkallande av hjälp.
Lysdioden i handkontrollen indikerar aktuell status.
LG Automatic kan omprogrammeras till att bli en halvautomatisk LG Kombinette.
Till LG Automatic kan man välja på fyra olika sitsar. 6, 8 eller 10 cm hög men även en stor XL sits
som är 9 cm hög kan väljas. Vatten kommer alltid in i sitsen på vänster sida sett från sittande.
Önskas vatten in i sits på höger sida läggs ett H till efter artikelnr. (se art. nr nedan).
LG Automatic kan utrustas eller kompletteras nu eller i efterhand med flera olika armstöd,
toalettlyft, mobil dusch-stol mm.
LG Wc:s flexibla konstruktion medför att den kommer att passa om Du flyttar eller byter badrum!
På sid 33 finns ett utprovningsprotokoll att följa vid utprovning.

Art. nr. LG Automatic
6 cm sits 71-505
6 cm sits 71-505-H

8 cm sits 71-507
8 cm sits 71-507-H

10 cm sits 71-510
10 cm sits 71-510-H

9 cm XL sits 71-515
9 cm XL sits 71-515-H

LG Automatic art. nr 71-500 är klassad av Hjälpmedelsinstitutet i gruppen 091209 LG Automatic är testad och godkänd 1994 av SEMKO,
2003 av Anatech och 2009-08-07 av NEMKO för LVD, EMC & EMF och uppfyller kraven i direktiv 2004/108/EF samt
direktiv2006/95/EF, certifikat P09211088 och 2012 NEMKO , Certifikat nr P11214246 & P12215850

Mjuksits (tillbehör) placerad på bidé-sits

Handkontroll standard

Helhetsbild LG Automatic

Sitsen höjd

6, 8,& 10 cm samt en stor XL 9cm sits

Längd nätkabel

2 m Jordad stickpropp

Belastning WC-sits / WC-lock max

150 och 200 kg

Nätfrekvens

50 Hz Tål upp till 60 Hz

Sitsen passar på WC-stolar

Samtliga passar direkt på wc-stol utan adapter

Strömstyrka

4,1 A

Flödesnivå bakre dusch (analdusch)

0-11 liter/minut Personligt inställbar

Effektupptagning

1000 W

Flödesnivå främre dusch (ladydusch)

0-11 liter/minut Personligt inställbar

Effekt standby

2W

Vattentryck på duschmunstycke

2-10 bar Personligt inställbar

Säkring

10 A

Duschtid tvättid

Inställbar 1-10 minuter Från fabrik 1,5 min.

Skyddsklass / Kapslingsklass

14 IP

Vattentryck vid installation

2-10 BAR

Märkspänning

230 V

Luftflöde torkaggregat

80 liter/sek eller 4800 liter/minut

Manöverspänning strömbrytare

5V

Fläkt hastighet

Kan regleras i 16 olika hastigheter

Manöverkraft strömbrytare

0,3 N (30 gram)

Lufttemperatur torkaggregat

Inställbar 35-48 C, Från fabrik 48 C i stos

Vattentemperatur

Fabriksinställning max 38 C

Ljudnivå torkaggregat modell Unit

54 dBA vid högsta varv 50 cm från torkaggregat

Anslutningar vatten

Gänga 15 R

Torktid:

Inställbar 1-10 min. Från fabrik 4 min.

Läng tryckslang mellan aggregat & sits

150 cm

Mått kåpa

52 x 30 x 18 cm

LG Wc är godkänd för ändamålet av
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