
PRZELOTNY DESZCZ W3 

|
wrażeń

Opis funkcji 

Przelotny deszcz W3 to idealne rozwiązanie do uzyskania 

wody bocznymi dyszami.

 

Zakres dostawy 

• zasilanie z filtrem i zaworem kulowym mS ¾” gwint żeński 
 

 

Dane techniczne 

Zasilanie elektryczne 
moc 
zasilanie wodne 

wymiary 

waga 

230 V/AC 50 Hz 
100 w 
¾“ gwint żeński 

szer. 50 cm x wys. 50 cm x głęb. 20 cm 

około 7 kg 

akcesoria / opcje 

Do zamówienia oddzielnie: 
 

 

Elementy dostarczane przez Instalatora: 

• pomieszczenie techniczne do zamontowania instalacji i 
 

 
 

PRZELOTNY DESZCZ WK4 
CIEPŁO/ZIMNO – NA ZMIANE 

|prysznice 
wrażeń 

|panele 
sterujące 
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Opis funkcji 

Przelotny deszcz WK4 to idealne rozwiązanie do uzyskania 
zmiennego efektu gorąca/chłodu (od nóg w kierunku serca) 
poprzez natrysk wody bocznymi dyszami. Po uruchomieniu 
programu przyciskiem start oświetlenie prysznica zmienia  
kolor z białego na niebieski. Najniższa para bocznych dysz 
(poziom nóg) zaczyna rozpylać zimną wodę. Po nastawionym 
czasie pracuje średnia para dysz (poziom bioder), następnie 
wyższa para dysz (poziom brzucha), a następnie górna para 
dysz (poziom ramion). Następnie temperatura wody zmienia  
się na ciepłą, a oświetlenie zmienia kolor na czerwony. 4 pary 
dysz zaczynają rozpylać wodę w przeciwnej sekwencji. Na 
zakończenie programu oświetlenie zmienia kolor na biały a 
natrysk z dysz zostaje wyłączony. 

Zakres dostawy 

• 2 x zasilanie z filtrem i zaworem kulowym mS ¾” gwint  
żeński 
• Termo mixer JRG ½“ z zaworem zwrotnym 
• 4 x wylot z zaworem ½“ i śrubunki ½“ 
• 2 x zawór ½“ dla ciepłej/zimnej wody (zmiana) 
• elektroniczny sterownik EDS1 w obudowie 
• kompletny zmontowany zestaw na niebieskiej płycie PP 

Dane techniczne 
akcesoria / opcje 

Zasilanie elektryczne 
moc 
zasilanie wodne 

wymiary 

waga 

230 V/AC 50 Hz 
100 w 
2 x ½“ gwint żeński 

szer. 65 cm x wys. 50 cm x głęb. 20 cm 

około 10 kg 

Do zamówienia oddzielnie: 
• płyta z przyciskiem z puszką do montażu podtynkowego 
• dysze 
• oświetlenie 
• zestaw muzyczny 

 

Elementy dostarczane przez Instalatora: 

 • pomieszczenie techniczne do zamontowania instalacji I 
panelu sterującego 
• zasilanie elektryczne 230 V/50 Hz 
• zasilanie wody zimnej ½“ 
• zasilanie wody ciepłej ½“ 
• potrzebne ciśnienie wody: 3 bar  
• ilość wody: 32 l/min przy użyciu 8 dysz bocznych WDT 
• instalacja do dysz 
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