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MODUŁ SANITARNY 3 W 1 

AKCLM-238 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

  

Opis techniczny 

Materiał Stal nierdzewna AISI304 
2mm 

Wymiary (mm) 700x600x420 

Pojemność dozownika 1l 

Opis techniczny umywalka 

Przepływ  6l/min 

Wyłącznie  90 sek. 

Ciśnienie 0,5-8 bar 

Temperatura Max.70C 

Transformator 230/12V 

Opis techniczny suszarka 

Moc 1000W 

Opis produktu / Zastosowanie 
Dzięki kompaktowej budowie pozwala zaoszczędzić miejsce w łazienkach, publicznych itp.. Moduł sanitarny 3 w 1 

wykonany jest ze stali nierdzewnej zapewniając mu zwiększoną wytrzymałość. W skład moduły wchodzi: umywalka ze 
stali nierdzewnej, automatyczny dozownik mydła, bezdotykowa armatura wody, automatyczna suszarka do rąk. 
Moduł przeznaczony do zabudowy w ścianie.Cechy wandalo-odporności, brak dostępu do armatury lub kranów 

przez użytkownika, ukryte elementy sanitarne, mocowanie w ścianie 
Urządzenie wymaga okresowych przeglądów oraz konserwacji i czyszczenia dysz umywalkowej , mydła , 

suszarki.  
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Widok od tyłu 

 

 

  

Opis techniczny suszarka 

1 Pojemnik na mydło 

2 Pompa dozująca mydło 

3 Czujnik dozownika mydła  

4 Dysza dozująca mydło 

5 Transformator 12V 

6 Zawór elektromagnetyczny 

7 Sensor armatury 

8 Wylewka armatury 

9 Zasilacz  

10 Suszarka 

MYDŁO 
Pionowa wylewka z podczerwienią 
czujnik. 
Obsługuje pompę perystaltyczną dla 
mydła w płynie. Pojemnik plastikowy 
1L 
Butelka  napełniana z kanistra  
Zapewnia dokładną dawkę mydła. 
Automatyczne zamknięcie.  

 

WODA                                                
Pionowa wylewka z automatyczną 
regulacją  
Czujnik podczerwieni dla wody zimnej 
lub wstępnie zmieszanej  
Przepływ: 6 l / min ( możliwy 
zmniejszony przepływ pod 
zamówienie )  
Automatyczne wyłączenie po 90 sek 
ciągłego wypływu wody. 
Ciśnienie robocze 0,5-8 bar  
Max temperatura - 70 ° C. 

POWIETRZE  
Wysoka prędkość wydalanego 
powietrza 1000 W / 4,2 A. 
Suszarka do rąk energooszczędna  
z czujnikiem podczerwieni. 
Regulacja przepływu powietrza i 
głośność dźwięku. Ogrzewanie 
powietrza lub wyłączenie grzałki  
 Czas suszenia mniej niż 15 sekund.  
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Instalacja natynkowa 

  



KARTA PRODUKTU 

                                                                                                  www.akcjum.pl                                                                             

 

  



KARTA PRODUKTU 

                                                                                                  www.akcjum.pl                                                                             

Armatura  

4. Podłącz transformator do gniazdka. 
5. Po podłączeniu zasilania odczekać około 15 sekund na ustawienie wykrywania. 

Dwa otwarcia  zaworu elektromagnetycznego w celu zakończenia regulacji wypływu wody  

6. Otwórz dopływ wody. Sprawdź, czy nie ma wycieków 
Dozownik mydła  

 

Napełnianie zbiornika na mydło 

5. Zdjąć zbiornik z mocowania. 
6. Wypełnij mydłem w płynie do oznaczenia górnej linii na zbiorniku. 
7. Zamocuj ponownie zbiornik . 
8. Naciśnij przycisk uzupełniania z tyłu pompy, aż zacznie wypływać mydło 

z wylewki dozownika mydła. 

UWAGA: zbiornik należy napełnić, gdy mydło osiągnie linię dolną  

DO DOZOWNIKA MYDŁA 

Odczekaj około 10 sekund przed umieszczeniem rąk w obszarze wykrywania, aby uniknąć wejścia w tryb ustawień 

REGULACJA SUSZARKI DO RĄK 

Dostęp do płyty głównej suszarki po odkręceniu uchwytu suszarki do rąk z modułu (4 nakrętki) ,następnie wykręcenie 2 

śrub z pokrywy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zalecenia dotyczące czyszczenia i konserwacji  
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Zalecenia dotyczące montażu – użyć wkrętów wykonanych ze stali nierdzewnej co zapobiegnie korozji łączników w 

przyszłości . 

Nie używać do czyszczenia środków czyszczących na bazie kwasów zawierających chlor , nie używać środków 

czyszczących ściernych, past ściernych, szczotek z metalowym włosiem oraz druciaków. 

Zaleca się użycie ściereczki z mikrofibry nasączonej wodą i neutralnym mydłem lub specjalnych środków przeznaczonych 

do czyszczenia stali nierdzewnej. 

Do rozpuszczenia osadów kamienia można użyć rozcieńczonego octu w wodzie (20% octu, 80% wody). 

Na potrzeby dezynfekcji bakteryjnej, zachowując ostrożność, stosować rozcieńczony wodą środek dezynfekujący (10% 

środek dezynfekujący, 90% woda). 

Pozostaw na kilka minut i spłucz obficie bieżącą wodą. 

 

UWAGA 

Zawsze usuwać wszelkie ślady środków czyszczących. Nie pozostawiać na powierzchni stali. 

 

 

 

 

 

 

 

  

  


