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TORNEIRA AUTOMÁTICA 
COM DISPENSADOR DE SABÃO
PARA LAVATÓRIO DE BANCADA 
AÇO INOX ESCOVADO

CARACTERÍSTICAS
• Bocal económico, fluxo de 6L/minuto;
• Descarga higiénica;
• Anti-vandálica e sem chumbo;
• SLU 45M e SLu 45MD são destinadas para água fria ou 

pré-temperada;
• SLU 46M e SLU 46MD são destinadas para água fria ou 

quente (ajustável por válvulas);
• SLU 45M e SLU 46M são adequadas para locais públicos, já 

que possuem um contentor para sabão, com fechadura, 
de 5 L de capacidade.

• SLU 45MD e SLU 46MD são adequadas para locais priva-
dos e possuem um contentor para sabão de 0,5 L de 
capacidade que poderá ser instalado por baixo do lava-
tório.

• A saída de água mantém-se enquanto for detectável o uti-
lizador na zona de activação (alcance máximo: 0,3m);

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Voltagem / Alimentação Eléctrica: 24V DC / 7W
Alcance de activação: 0,3 m
Pressão recomendada: 0,1 - 0,6 MPa
Taxa de fluxo: 6L/min.
Entrada de água: Rosca macho G 1/2''
Capacidade de contentor de sasbão:
SLU 45M, SLU 46M: 5 L
SLU45MD, SLU 46MD: 0,5 L

FUNCIONAMENTO
1. A água começa a sair durante 1 segundo;
2. Segue pausa de 0,5 segundos;
3. Após a pausa, o dispensador começa a libertar sabão du-
rante 2,6 segundos (corresponde a cerca de 1 ml de sabão; 
ajustável entre 1,3 - 13 seg., correspondendo a 0,5 - 10 ml de 
sabão);
4. Segue pausa de 2 segundos (ajustável entre 0,5 - 15 seg.) 
5. A água recomeça a ser libertada, durante todo o tempo 
em que as mãos estiverem na trajectória do sensor;
6. A reactivação de todo o processo realiza-se passados 2 
segundos imediatamente após o ciclo de lavagem anterior.

Contentor de Sabão (5L)
(SLU 45M / SLU 46M)
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COMPOSIÇÃO DO ARTIGO

SLU 45M REF 03452
Torneira em aço inox. com electrónica integrada; Mangueiras de conexão; Válvula de ângulo; Caixa de aço inoxidável com 
válvula eletromagnética; Recipiente de 5 l; Bomba de sabão e mangueiras de conexão para sabão.

SLU 45MD REF 03466
Torneira em aço inox. com electrónica integrada; Mangueiras de conexão; Válvula electromagnética; Recipiente 0,5 l para sa-
bão com suporte na parede e mangueiras de ligação; Caixa com bomba de sabão; SLZ 07 - alimentação externa 230 / 24V DC.

SLU 46M REF 03465
Torneira em aço inox. com electrónica integrada; Válvula electromagnética; Válvula angular com filtro e válvula de retenção 
(2 peças); Caixa de aço inoxidável com válvula eletromagnética; Recipiente de 5 l; Bomba de sabão e mangueiras de conexão 
para sabão.

SLU 46ND REF 03467
Torneira em aço inox. com electrónica integrada; Mangueiras de conexão; Válvula electromagnética; Recipiente 0,5 l para sa-
bão com suporte na parede e mangueiras de ligação; Caixa com bomba de sabão; SLZ 07 - alimentação externa 230 / 24V DC.
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ACESSÓRIOS RECOMENDADOS

SLZ 01Y REF. 05012
alimentação eléctrica externa 230/24V DC para funcionamento de um máximo de 2 torneiras para lavatório de bancada 
(apenas para SLU 45M, SLU 46M)

SLZ 01Z REF. 05011
alimentação eléctrica externa 230/24V DC para funcionamento de um máximo de 4 torneiras para lavatório de bancada 
(apenas para SLU 45M, SLU 46M)

SLZ 03 REF. 05030
alimentação eléctrica comutável 230/24V DC para funcionamento de um máximo de 9 torneiras para lavatório de bancada 
(apenas para SLU 45M, SLU 46M)

SLZ 04Y REF. 05042
alimentação eléctrica externa 24V DC on DIN rail into the switchboard for max. 5 torneiras para lavatório de bancada (ape-
nas para SLU 45M, SLU 46M)

SLZ 04Z REF. 05041
alimentação eléctrica externa 24V DC on DIN rail into the switchboard for max. 9 torneiras para lavatório de bancada (ape-
nas para SLU 45M, SLU 46M)

SLZ 04X REF. 10049
alimentação eléctrica externa 24V DC on DIN rail into the switchboard for max. 15 torneiras para lavatório de bancada 
(apenas para SLU 45M, SLU 46M)

SLZ 06 REF. 05060 alimentação eléctrica externa 230/24V DC for max. 1 torneira para lavatório de bancada (apenas para SLU 45M, SLU 46M)

SLT 07 REF. 09070 válvula termostática ¾“, taxa de fluxo 43 l/min com pressão de 0,1 MPa (4 torneiras para lavatório de bancada)

SLD 03 REF. 07030 controlo remoto universal

SLT 04 REF. 09040 válvula termostática 1/2“, taxa de fluxo 42 l/min com pressão de 0,1 MPa (4 torneiras para lavatório de bancada)

SLT 05 REF 09050 Válvula termostática de ½” para fluxo de água de 42 lt/min com pressão de 0,1 Mpa

Automatic Washbasin Tap with Soap Dispenser
SLU 45M, SLU 45MD, SLU 46M, SLU 46MD

Characteristics

System Function
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Dimensions

 economical aerator, rate of flow 6 l/min 
 lead free, hygienic flush, vandal-proof
 reacts to hands in the active range (max. range to 0,3 m) 
 possibility of parameters adjustment by SLD 03
 SLU 45M a SLU 45MD are destined for cold or premixed water 
 SLU 46M a SLU 46MD are destined for cold and hot water, 
 temperature is regulated by angle valves 
 SLU 45M a SLU 46M are suitable for public places, part of supply is  
 lockable box with 5 liter container for soap 
 SLU 45MD a SLU 46MD are suitable for private places, part of supply  
 is 0,5 l container for soap which is easy accessible on holder under  
 the washbasin 

1/ water starts to flow for 1 sec.
2/ ensues pause 0,5 sec.
3/ after pause soap dispenser starts to flow for 2,6 sec., it 
 corresponds to about 1 ml of soap (possible to adjust from 
 1,3 - 13 sec. corresponds to 0,5 - 10 ml of soap) 
4/ ensues pause 2 sec. (possible to adjust from 0,5 - 15 sec.) 
 Soap spreading
5/ water starts to flow as long as hands are in active range of senzor 
6/ reactivation of whole process needs 2 sec. after valve closing

Operating voltage    24V DC
Power input   7 W
Active range   0,3 m
Recommended flow pressure  0,1 - 0,6 MPa 
Rate of flow   6 l/min. (inf. data)
Water inlet   male thread G 1/2“
Soap container volume:
SLU 45M, SLU 46M   5 l
SLU 45MD, SLU 46MD  0,5 l

Technical Specification

Course graph:
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