
 

  

 

  

Ficha Técnica 
Placa de Comando Electra III 

Plus 

FTC.0523.01 

Ficha Técnica 

Página 1 

www.oli-world.com  

comercial@oli-world.com 

export@oli-world.com 

As medidas apresentadas são em milímetros 

 

 
 

Identificação do Produto 

079206  Placa de comando Electra III 

Definição e Aplicação 

 
 Placa de comando de acionamento sensor por infravermelhos ou mecânico para 

autoclismos interiores OLI. 

Características Técnicas 

 

 Dupla descarga que possibilita a poupança de água;  

 Acionamento sensor por infravermelhos que detecta a presença do utilizador a 
partir de 700 mm de distância; 

 As descargas são acionadas quando o utilizador se afasta; 

 Tempo de permanência em frente à placa: <60s meia descarga,> 60s descarga 
completa; 

 Possibilidade de acionamento mecânico em casa de falha da energia elétrica; 

 Placa metálica (Zamac); 

 Dimensões: 243 X 163 mm; 

 Espessura: 14 mm; 

 Funciona com corrente elétrica (transformador 230V/12V não incluído) e que 
deverá já estar pré-instalada no autoclismo; 

 Antivandalismo 
 

Dados nominais 

 
 Tensão de alimentação: 12Vdc 

 Frequência de alimentação: dc 

 Consumo atual: 400mA max 

 Grau de proteção contra a penetração de corpos sólidos e líquidos: IP67 

 Condições ambientais de transporte e armazenamento: 

 Temperatura: -20 / +70ºc 

 Humidade relativa: 5 / 95% 

 Pressão: 500 – 1060 hPa 

 Condições ambientais de funcionamento: 

 Temperatura: 0 / 40ºc 

 Humidade relativa: 5 / 95% 

 Pressão: 500 – 1060 hPa 
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Compatibilidade 

 

 
 
 

 OLI74 Plus eletrónico 

 OLI120 Plus com Kit eletrónico 

 

 

Acessórios 

 2 Parafusos de fixação com sistema de aperto rápido 

 1 Parafuso de acionamento de aperto rápido 

 1 Chave para sistema antivandalismo  

Instalação 

 
 A ligação à corrente elétrica desta placa de comando terá de ser feita antes do 

fecho da parede 

Garantias 

 
 

Consulte os termos de garantia que se encontram disponíveis em www.oli-world.com 

Observações 

 
 

Estão disponíveis produtos similares. Para mais informação consultar o catálogo de 
Sistemas de Instalação Sanitária OLI ou no site www.oli-world.com  
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