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Prezentacja
Kontakty
DELABIE Sp. z o.o.
ul. Chałubińskiego 8
00-613 Warszawa
Strona internetowa: www.delabie.pl

DZIAŁ HANDLOWY
POMOC TECHNICZNA & SERWIS:
Tel.: (0-22) 789 40 52
Fax: (0-22) 789 25 01
e-mail: info@delabie.pl

DZIAŁ OFERTOWANIA, ZAMÓWIEŃ
& FAKTUROWANIA:
e-mail: serwis.handlowy@delabie.pl

Ogólne Warunki Sprzedaży

DELABIE ponad 80 lat pasji do wody
DELABIE jest rodzinną i niezależną firmą,
założoną w 1928 roku, której zakłady produkcyjne
mieszczą się w mieście Friville (Francja).
Delabie
jest
europejskim
liderem
wyspecjalizowanym w produkcji armatury
sanitarnej i urządzeń do wyposażenia sanitariatów
w budynkach użyteczności publicznej. Przejęcie
kilku przedsiębiorstw pozwoliło firmie DELABIE
wzmocnić swoją pozycję na rynku oraz
rozszerzyć asortyment o nowe produkty:
Chavonnet (francuski lider w produkcji armatury
szpitalnej), Sogeprove (producent poręczy dla
osób niepełnosprawnych, siedzisk natryskowych
oraz akcesoriów łazienkowych z inoxu), Douglas
(angielski producent mieszaczy termostatycznych w Wielkiej Brytanii) i Kuhfuss Sanitar (niemiecki
specjalista w produktach sanitarnych z inoxu).
Produkty DELABIE są znane ze swojej niezrównanej wytrzymałości, ergonomii, bezpieczeństwa
oraz gwarantują całkowitą higienę przy jednoczesnym zapewnieniu oszczędności wody.

DELABIE na świecie
DELABIE eksportuje do ponad 70 krajów,
bezpośrednio z fabryki we Francji i poprzez
swoje filie na świecie: Wielka Brytania, Niemcy,
Polska, Portugalia, Benelux, Zjednoczone Emiraty
Arabskie (Dubaj), Chiny (Hong Kong)…

Strona Internetowa: www.delabie.pl
Od strony startowej, znajdziecie wszystkie
aktualności o Delabie Sp. z o.o.: nowości
produktowe, udział w targach...
- Rubryka „Produkty” przedstawia wszystkie
gamy produktów DELABIE.
- Rubryka „Wysyłka katalogów” pozwala na
zamówienie katalogów lub bezpośrednie
pobranie wersji elektronicznej.

Zobacz nasze filmy na: www.youtube.com/DELABIEcom

Certyfikaty

Dostępna dokumentacja
Czasowa Armatura
Sanitarna

Dostępność i
Samodzielność osób
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Doc. 609PL

Doc. 950PL

Doc. 900PL

Doc. 200PL

PZH: Państwowy Zakład Higieny

Nasza firma nie prowadzi sprzedaży bezpośredniej:
- podawane ceny są cenami umownymi i nie są wiążące.
Hurtownicy i instalatorzy dowolnie ustalają swoje ceny
zgodnie z obowiązującym prawem, biorąc pod uwagę
swoje koszty, usługi i gwarancje, którymi są obarczeni.
- Ogólne warunki sprzedaży dotyczą każdego
hurtownika współpracującego z nami. Inne kategorie
zawodowe (producenci, eksporterzy…) lub prośby o
specjalne produkty poza katalogiem: prosimy o
kontakt.

ZAMÓWIENIA I OFERTY:
Zamówienia są realizowane zgodnie z porządkiem ich
wpływania.
Wszystkie wpływające zamówienia zawierają zgodę na
nasze ogólne warunki sprzedaży. Zawarte w
zamówieniach odmienne klauzule są nieważne.
Zobowiązanie zamawiającego w stosunku do
producenta nabiera mocy, z chwilą otrzymania przez
nas jego pisemnego zamówienia, które nie może być
anulowane. Zamówienia są przyjmowane bez
obowiązku ich całkowitej realizacji w jednej dostawie.
Nasi przedstawiciele handlowi nie posiadają zdolności
prawnej do słownego zawierania dodatkowych umów,
ani do słownego dawania gwarancji, które wybiegają
poza treść pisemnej umowy.
Brak zapłaty lub jej opóźnienie za wcześniejszą
dostawę, upoważnia nas do zawieszenia lub zerwania
współpracy, bądź zawieszenia realizowanego
zamówienia, bez możliwości odwołania się klienta.
W przypadku każdej zmiany sytuacji kupującego,
zastrzegamy sobie prawo do anulowania zamówień
będących w realizacji, lub żądania dodatkowych
gwarancji.
Delabie nie ponosi odpowiedzialności za dobór
produktów. Jedynie projektanci, architekci i
profesjonalni instalatorzy są odpowiedzialni za dobór
produktów w zależności od ich przeznaczenia,
obowiązującego prawa i dobrych praktyk.
CENY:
Dostawy są fakturowane zgodnie a obowiązującymi
warunkami w dniu ekspedycji. Podane ceny są cenami
umownymi, zastrzegamy sobie prawo korekty cen,
która odzwierciedlała będzie zmiany kursów lub opłat.
Ceny mogą ulegać zmianie bez wypowiedzenia, zgonie
ze zmianami warunków ekonomicznych.
Wzrost cen jest podawany na miesiąc przed
wprowadzeniem w życie i stosuje się go do ofert i
zamówień w trakcie realizacji.
Dostawa do Polski jest bezpłatna, z wyjątkiem
transportu ekspresowego.
PŁATNOŚCI:
Warunki płatności zostaną ustalone z chwilą podjęcia
współpracy, pod warunkiem uzyskania ubezpieczenia
transakcji.
Nie udzielamy skonta w przypadku płatności przed
ustalonym terminem.
Z zastrzeżeniem ubezpieczenia transakcji, termin
płatności wynosi 30 dni od daty wystawienia faktury.
Dostawy realizowane po 25 dniu miesiąca są
fakturowane zgodnie z wartością z miesiąca
następnego.
W przypadku uregulowania należności po dacie
znajdującej się na fakturze i niezgodnie z powyższymi
warunkami, kara umowna za zwłokę będzie obliczana
na bazie ogólnej stopy procentowej powiększonej o
10%. W przypadku opóźnienia płatności, może być
wymagana płatność z góry, która zastąpi aktualne
warunki sprzedaży. Nie będą akceptowane żadne
potrącenia; jedyną formą legalną są wystawione przez
nas korekty faktur.

CZAS REALIZACJI:
Czas realizacji zamówienia jest podawany orientacyjnie.
W żadnym przypadku nie możemy być obciążeni
odpowiedzialnością za opóźnienie, mając na uwadze
nie dające się przewidzieć ryzyko związane z produkcją
i transportem. Każde opóźnienie spowodowane
nadzwyczajnymi okolicznościami, niezależnymi od
naszej woli, będzie uważane przez strony za siłę wyższą.
Opóźnienie realizacji dostawy nie może być podstawą
żądania odszkodowania bądź odmówienia przyjęcia
dostawy.
EKSPEDYCJA:
Transport i opakowanie obciążają kupującego. Towar
jest zawsze transportowany na ryzyko i
odpowiedzialność odbiorcy, bez względu na sposób
transportu, nawet nieodpłatnie, i mimo specjalnych
ustaleń. Przewoźnik jest samodzielnie odpowiedzialny
za dostawę towaru. Odbiorcy są zobowiązani do
sprawdzenia dostawy i złożenia ewentualnej,
zwyczajowej reklamacji (listem poleconym za
potwierdzeniem odbioru do 48 godzin) przewoźnikowi,
w przypadku opóźnienia, ubytków, uszkodzenia jak
również w przypadku każdego innego zażalenia. Kopia
tego listu musi być równocześnie wysłana na nasz adres.
REKLAMACJE:
Żadna reklamacja dotycząca dostawy nie będzie
uwzględniona, jeżeli nie będzie złożona pisemnie w
ciągu ośmiu dni od daty odbioru towaru.
Niekompletność dostawy lub uszkodzenie jej części nie
może być podstawą do nie przyjęcia całości.
ZASTRZEŻENIE WŁASNOŚCI:
Producent zachowuje własność sprzedanego towaru aż
do efektywnej i pełnej zapłaty ceny podstawowej i
pobocznych.
Brak zapłaty jakiejkolwiek części należności może
spowodować żądanie zwrotu towaru. Jednocześnie, od
momentu dostawy, kupujący bierze na siebie, w
rozumieniu paragrafów "CZAS REALIZACJI" i
"EKSPEDYCJA", odpowiedzialność za ryzyko utraty lub
uszkodzenia towaru, jak również odpowiedzialność za
ewentualnie powstałe straty.
GWARANCJA:
Nasze produkty posiadają 10-letnią gwarancję na
wszystkie wady fabryczne, z wyjątkiem armatury
elektronicznej i urządzeń elektrycznych posiadających
gwarancję 3-letnią, która rozpoczyna swój bieg
począwszy od daty zakupu potwierdzonej pieczątką
dystrybutora lub fakturą oraz z wyjątkiem produktów z
terminem przydatności do użycia.
Gwarancja obejmuje wymianę lub naprawę części
uznanej za wadliwą po potwierdzeniu wady w naszych
zakładach we Francji, z wyłączeniem kosztów
powstałych w wyniku jej uszkodzenia, wymontowania,
transportu lub odszkodowania wynikłego z
jakiegokolwiek innego tytułu. Nie pokrywamy kosztów
robocizny i wysyłki do naszych zakładów we Francji.
Szkody zalania wodą spowodowane wadami
fabrycznymi
kryte
są
ubezpieczeniem
od
odpowiedzialności cywilnej "Produktu".
Nasza gwarancja i odpowiedzialność nie mają
zastosowania w następujących przypadkach:
- instalacja nie jest zgodna z dobrymi praktykami lub z
projektem,
- części zużywające się w trakcie eksploatacji,
- nieprzestrzeganie instrukcji montażu, użytkowania i
konserwacji, - działania zewnętrzne niezależne od
jakości naszych produktów, na przykład: produkty
czyszczące, żrące lub ścierające, agresywność wody, jej
zanieczyszczenie (np. piasek, kwarc, opiłki metali,
smary, osad kanalizacyjny, itp.), zjawiska
elektrolityczne i chemiczne.
- brak nadzoru, złe przechowywanie i konserwacja
- modyfikacja lub interwencja klienta lub osób trzecich
w produkcie bez naszej zgody lub wykonane z części i
/ lub nieoryginalnych materiałów eksploatacyjnych.
- produkty po terminie przydatności do użycia.

Za szczelność podłączenia z instalacją zasilającą i
odprowadzającą odpowiedzialny jest profesjonalny
instalator lub konserwator i tylko on za nią odpowiada.
Z gwarancji wyłączone są uszczelki, zawory i akcesoria z
tworzyw miękkich (kauczuk). Pokrycia inne niż chrom i
nikiel są wyłączone z gwarancji.
Jeżeli wymiana identycznego podzespołu lub całości nie
może być zrealizowana z powodu zaprzestania
produkcji, będzie dostarczone urządzenie o tym samym
przeznaczeniu. Naprawa gwarancyjna nie przedłuża
trwania gwarancji.
Gwarancja ma również zastosowanie w przypadku wad
ukrytych.
ZWROTY:
Dokonanie zwrotu towaru musi być bezwzględnie
poprzedzone naszą wcześniejszą zgodą, oraz pod
warunkiem jego dobrego stanu (ocena dokonywana
jest przez nasz serwis, przy odbiorze). Towar wysyłany
jest do fabryki* na koszt wysyłającego, w odpowiednim
opakowaniu.
Jeżeli dostawa towaru miała miejsce w okresie krótszym
niż 1 miesiąc, będzie on przyjęty na bazie ceny
fakturowanej. Powyżej 1 miesiąca, będzie potrącony
ryczałt
pokrywający
koszty
sprawdzenia,
magazynowania i księgowania. W każdym przypadku,
ryczałt ten może zostać powiększony o koszt
przywrócenia towaru do stanu pierwotnego.
Zwrot produktów jest wykluczony w następujących
przypadkach: produkty na specjalne zamówienie, jeśli
wystąpiły zmiany techniczne lub estetyczne produktu
od daty zakupu, produkty z rysami lub uszkodzone,
produkty zakupione powyżej jednego roku, produkty z
terminem przydatności do użycia. W przypadku wysyłki
do firmy Delabie produktów wykluczonych z procedury
zwrotu, zostaną one natychmiast zniszczone/poddane
recyklingowi i nie zostaną odesłane do klienta.
Tabela odpisów ryczałtowych:
- zwrot < 1 miesiąca: przyjęcie po cenie fakturowanej
- zwrot od 1 do 3 miesięcy: minus 15%
- zwrot od 3 miesięcy do 1 roku: minus 30%
- zwrot >1 roku: towar nie będzie przyjmowany.
* Delabie SCS
18, rue du Maréchal Foch
80130 FRIVILLE – France
CZYSZCZENIE - KONSERWACJA:
Czyszczenia należy dokonywać wyłącznie lekko
namydloną wodą, za pomocą miękkiej szmatki lub
gąbki, zakończone spłukaniem i wysuszeniem
powierzchni. Nie należy stosować środków żrących,
ściernych lub na bazie chloru (zawierających kwas
chlorkowy).
FOTOGRAFIE I RYSUNKI:
Fotografie, rysunki i schematy poza kontraktowe, są
udostępniane na zasadzie dokumentacji, i mogą być
modyfikowane przez nas bez wcześniejszego
uprzedzenia. Zastrzegamy sobie prawo nanoszenia
wszelkich zmian formy i wielkości bez uprzedzenia i nie
może to być podstawą do reklamacji. To samo dotyczy
wszystkich nazw, wymiarów, informacji zawartych w
naszych dokumentach, katalogach, notach, cennikach,
stronie internetowej, które mogą być zmienione lub
zlikwidowane w każdej chwili, bez uprzedzenia.
WYŁĄCZNOŚĆ TERYTORIALNA:
W większości krajów świata firma Delabie zawarła
umowy wyłączności z firmami importującymi i
hurtowniami.
W związku z powyższym nasi klienci nie mogą
prowadzić sprzedaży produktów Delabie poza
granicami swojego kraju, z wyłączeniem wyraźnej i
uprzedniej zgody z naszej strony.
JURYSDYKCJA:
Zastrzega się, że jedynym uprawnionym do osądzania
sporów i zażaleń będzie Trybunał Handlowy
odpowiedni dla miejsca naszej siedziby w Polsce, nawet
w przypadku wielu obrońców, i bez względu na
ustalone miejsca dostawy lub płatności. Każda klauzula
sprzeczna z nią, będzie uważana za niebyłą przez sam
fakt współpracy z naszym przedsiębiorstwem.

Odtwarzanie naszych katalogów i dokumentów bez pisemnej zgody jest zabronione.
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Referencje
SZPITALE
FRANCJA

BELGIA

KATAR

AP-HP (Necker, Cochin...), Paris
AP-HM, Marseille
HCL, Lyon
CH Sud Francilien, Corbeil Essonnes
CH de Lagny Jossigny
CH de Castres Mazamet
CH de Valenciennes
CH de Saint-Nazaire
CHU de Caen
CH du Havre
CHU d’Amiens
CHR de Castres-Mazamet, Castres
CH de Boulogne-sur-Mer
CH Intercommunal Toulon/La Seynesur-Mer, Toulon
CH de Jossigny
CH de Niort, Pôle Femme-Mère-Enfant
CHR d’Orléans
CH de Calais
Hôpital Privé de Villeneuve d'Ascq
Hôpital Privé Robert Schuman, Metz
Polyclinique Saint Côme, Compiègne
Polyclinique de Francheville
Pôle de santé d’Arcachon

CHR de Namur
HUDERF, Bruxelles
Hôpital de Notre-Dame, Tournai

Hôpital Hamad, Doha

WIELKA BRYTANIA
Hôpital
Hôpital
Hôpital
Hôpital
Hôpital
Hôpital
Hôpital

Stoke Mandeville, Aylesbury
Addenbrooks,Cambridge
Général de Newcastle
Leaf, Eastbourne
St. Thomas, London
Queen Alexandra, Portsmouth
North Teeside, Hartlepool

CYPR
Hôpital Général Famagusta

ARABIA SAUDYJSKA
Hôpital Saad, Al-khobar
Hôpital militaire de Al kharj
Hôpital civil de Khamis Mushayt

MAROKO
Hôpital Al Faradi de Oujda

IRLANDIA
Hôpital St. John, Limerick
Hôpital Général Tralee, Cork

KAMERUN

HISZPANIA

PAKISTAN

Hôpital de la Orden de San Juan
de Dios, Burgos
Hôpital de Alta Resolución Valle del
Guadalhorce, Malaga
Hôpital Sant Joan de Reus, Catalunya
Hôpital de Móstoles, Madrid

CH de Cancérologie de Shaukat Khanum

CH Les Abymes
CH de Basse Terre
CH Beauperthuy, Pointe Noire

GRECJA

Hôpital Ghraiwatie

MARTYNIKA

PORTUGALIA

GWADELUPA

CH du Lamentin, Le Lamentin
CH Louis Domergue, La Trinité
CHU Fort de France

GUJANA FRANCUSKA
CH Cayenne
Centre Médico-Chirurgical de Kourou

REUNION
CH Felix Guyon, Saint-Denis
A.S.F.A., Saint-Denis
CHR Saint-Paul

Hôpital Metropolitan, Athènes
Hôpital Ygia, Athènes

Hôpital Sangmelina

EGIPT
Hôpital Railway, Caire

SYRIA

SENEGAL
Hôpital Dalal Jamm, Dakar

Hôpital Da Luz, Lisbonne
Clinique Dos Poetas, Oeiras
Hôpital da Santa Luzia, Elvas
Hôpital Universitaire de Lisbonne
Hôpital San Joao, Porto

INDONEZJA
Hôpital Gouvernemental de
Banyumas
Hôpital Hermina, Jakarta

MALEZJA
POLSKA
Szpital
Szpital
Szpital
Szpital

w
w
w
w

Raciborzu
Myszkowie
Piekarach
Limanowej

WĘGRY
Clinique Dr Rose, Budapest
Clinique de Baktalórántháza
Clinique de Nyergesujfalu

Institut National de Cardiologie
Jantung Negara, Kuala Lumpur

CHINY
Clinique dentaire Prince Philip, HK

WIETNAM
CHU de Hue, Hue

WYSPECJALIZOWANE OŚRODKI
FRANCJA

REUNION

GRECJA

EPSM Saint-André, Saint-AndréLez-Lille
CHS Sainte-Anne, Paris
CHS de la Sarthe, Allonnes
CHD Georges Daumezon, Fleuryles-Aubrais

Etablissement Public de Santé
Mentale de La Réunion, Saint-Paul

Centre Psychiatrique, Athènes

WIELKA BRYTANIA
Hôpital Bethlem, London
Hôpital Manchester Royal
Countess de Chester

GWADELUPA
CHS de Monteran

POLSKA
Oddział Neurologiczny w Cieszynie
Ośrodek Zdrowia Ruda Strawczyńska
Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc
w Warszawie
Szpital psychiatryczny w Tworkach

OŚRODKI DLA OSÓB STARSZYCH
FRANCJA

GWADELUPA

WIELKA BRYTANIA

EHPAD intra CH de Guéret
EHPAD de Douai
EHPAD de Seclin
EHPAD Léonce Bajart, Caudry
Résidence Sainte Emilie, Maubeuge

CH Gérontologique du Raizet,
Les Abymes
Centre médical René Lacrosse,
Le Gosier

Maison de retraite Darland House,
Gillingham

REUNION
EHPAD Roquefeuil, St Gilles,
EHPAD Ravine Blanche, St Pierre,
EHPAD Fondation Père Favron,
Entre-Deux
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Przewodnik Umywalka,
zlew i umywalka chirurgiczna
ARMATURA ELEKTRONICZNA
Baterie i zawory elektroniczne

Baterie Lithium 6V.

Zasilanie sieciowe 230/12 V.
NOWOŚĆ

> s.34

> s.35

> s.35

> s.34

> s.36

> s.38

> s.37

> s.36

NOWOŚĆ
> s.41

> s.42

> s.43

> s.42

> s.44

> s.45

> s.44

> s.45

> s.41

ARMATURA URUCHAMIANA STOPĄ LUB KOLANEM
Baterie i zawory uruchamiane
stopą lub kolanem

> s.46

Wylewki sztorcowe lub ścienne
NOWOŚĆ

> s.46

> s.47

> s.47

> s.47

> s.47

> s.49

> s.48

> s.49

ARMATURA SECURITHERM
Termostatyczne baterie
jednouchwytowe
NOWOŚĆ

> s.58

NOWOŚĆ

Termostatyczne baterie
dwuuchwytowe
NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

> s.58

Baterie z głowicą ceramiczną
i regulatorem ciśnienia

> s.59

> s.60

> s.61

> s.66

> s.66

> s.67

> s.67

ARMATURA Z GŁOWICĄ CERAMICZNĄ
Baterie do umywalki

> s.72

> s.74

> s.73

> s.73

> s.73

> s.74

> s.80

> s.80

> s.81

Baterie do zlewu i umywalki chirurgicznej
NOWOŚĆ

NOWOŚĆ
> s.75

> s.75

> s.75

> s.76

> s.77

> s.78

> s.78

WYPOSAŻENIE DODATKOWE
Dozownik
na mydło

Odpływy

Zasilanie w
wodę zmieszaną
NOWOŚĆ

> s.82

4

> s.83

> s.83

> s.83

Złączki
NOWOŚĆ

> s.84

Filtry BIOFIL
NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

> s.25

> s.26

NOWOŚĆ

> s.27
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Przewodnik Natrysk, wanna i WC
ARMATURA SECURITHERM
Termostatyczne komplety natryskowe

Baterie termostatyczne

Panele natryskowe
PREMIX

Komplety natryskowe
z regulatorem ciśnienia
NOWOŚĆ

Baterie z regulatorem
ciśnienia
NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ
> s.94
> s.94

NOWOŚĆ

> s.101
NOWOŚĆ

> s.91

> s.90

> s.94

> s.93

> s.95

> s.100

> s.100

> s.101

ARMATURA Z GŁOWICĄ CERAMICZNĄ
Komplety natryskowe

Baterie
NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

> s.112

> s.112

> s.113

NOWOŚĆ

> s.114

> s.113

> s.116

> s.114

> s.115

> s.115

> s.116

WYPOSAŻENIE DODATKOWE
Złączki i wpusty podłogowe

Zestawy natryskowe
NOWOŚĆ

> s.118

> s.118

> s.118

> s.118

> s.120

> s.120

Zasilanie w
wodę zmieszaną

NOWOŚĆ

> s.122

> s.122

> s.121

> s.132

SPRYSKIWACZE
Pistolety

Kompletne zestawy

Zawór odcinający

NOWOŚĆ

> s.139

> s.139

> s.139

> s.140

> s.140

STELAŻE/WC
Zawory elektroniczne

Zawory czasowe
NOWOŚĆ

> s.153

> s.153

> s.146

> s.153

> s.155

> s.146
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SPECJALISTYCZNE ROZWIĄZANIA DO
ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ

Kontrola proliferacji bakterii

8/9

• BIOFILM, naturalnie występujące zjawisko, które należy kontrolować.
• Działania podejmowane w szpitalach przeciw bakteriom żyjącym
w wodzie.
• Profilaktyka stosowana w zakładach opieki zdrowotnej.
• Porady, jak skutecznie walczyć z Pseudomonas Aeruginosa.
• Bakteriologiczna kontrola wody w celu ochrony przed
Pseudomonas Aeruginosa.

Specjalistyczna armatura DELABIE

10-15

• Dlaczego należy stosować specjalistyczną armaturę w środowisku
szpitalnym?
- aby zapobiegać zakażeniom szpitalnym.
- dla zapewnienia swobodnego użycia i komfortu.
- aby uniknąć ryzyka oparzenia.
- dla oszczędności wody i energii.
• Specjalistyczna armatura DELABIE spełniająca te wymagania.

Innowacyjny projekt DELABIE „Rozwój gamy armatury szpitalnej
pozwala na ograniczenie proliferacji i przenoszenia bakterii
chorobotwórczych” jest wspierany przez UE (środki z dotacji EFRR)
i Oseo Innovation (zaliczka zwrotna).
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Specjalistyczne rozwiązania
w odpowiedzi na potrzeby
zakładów opieki zdrowotnej
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Kontrola proliferacji bakterii
Biofilm, naturalnie występujące zjawisko, które należy kontrolować
5 etapów powstawania biofilmu

Źródło: Chinks in the Armor of Bacterial biofilms Monroe D PLoS Biology
Vol. 5, No. 11, e307 doi: 10.1371/journal.pbio.0050307/D. Davis

Etap 1: początkowe przywiązanie
Etap 2: nieodwracalne przywiązanie
Etap 3: dojrzewanie I
Etap 4: dojrzewanie II
Etap 5: rozproszenie

Biofilm jest kolonią mikroorganizmów (bakterii, pierwotniaków, grzybów…), które wykazują
zdolność adhezji do powierzchni oraz do siebie nawzajem. Cechą wyróżniającą dla biofilmu jest
formowanie się matrycy pełniącej funkcję przywiązującą i ochronną. Najczęściej tworzy się w
wodzie, więc jest naturalnie obecny w armaturze sanitarnej i instalacji.
Biofilm może się rozwijać na powierzchniach naturalnych lub sztucznych. Liczne przeprowadzone
badania wykazały, że biofilm systematycznie kolonizuje armaturę i instalację, w okresie kilku
tygodni lub po paru miesiącach, bez względu na rodzaj użytego tworzywa (miedź, C-PVC, Inox,
polipropylen…).
99,5% bakterii obecnych w armaturze sanitarnej i instalacji znajdują się w biofilmie, gdzie
znajdują odpowiednie środowisko (woda, temperatura)oraz warunki żywieniowe sprzyjające
ich rozwojowi.
Należy zapobiec nadmiernemu mnożeniu się bakterii i formowaniu zespołów mikroorganizmów,
które mogą się odłączyć od całości. Jeśli nie istnieje możliwość całkowitego usunięcia biofilmu,
konieczne jest, aby go kontrolować w celu ograniczenia proliferacji bakterii.

Działania podejmowane w szpitalach przeciw bakteriom żyjącym w wodzie
Kontrola proliferacji bakterii w instalacjach sanitarnych jest obecnie głównym priorytetem
zakładów opieki zdrowotnej, ponieważ bakterie występujące w wodzie są odpowiedzialne za
około 30% zakażeń szpitalnych. Bakterie te dzielimy na dwie kategorie: bakterie w instalacji,
takie jak Legionelle, które potrzebują wody do rozwijania się i bakterie w armaturze sanitarnej
(punkt czerpalny), takie jak Pseudomonas Aeruginosa, Mycobacterium Avium, Mycobacterium
Xenopi, które rozwijają się w kontakcie z powietrzem i wodą.
Armatura i instalacja wodna wymagają poświęcania większej uwagi ze strony zakładów opieki
zdrowotnej w zakresie nadzoru bakteriologicznego.
Przepisy prawne:
Istniejące przepisy prawne dotyczące pałeczek Legionelli nakładają obowiązek kontroli jakości
bakteriologicznej wody i przeprowadzania poboru próbek oraz analiz.
3 poziomy skażenia pałeczką Legionella
Brak skażenia

< 100 jtk/ 100ml

Średnie skażenie

> 100 jtk/ 100ml

Działania korygujące

> 1000 jtk/100ml

Przepisy prawne dotyczące Legionelli są dobrze zdefiniowane, jednak nie istnieją dokładnie
określone przepisy dotyczące Pseudomonas Aeruginosa. Bakterie te różnią się od siebie (jedna
rozwija się w instalacji, a druga w armaturze), metody poboru próbek, leczenie i prowadzone
działania są inne dla Legionelli i Pseudomonas Aeruginosa. Brak szczegółowych przepisów jest
niezwykle problematyczny. Pomimo, że bakterie Pseudomonas są mniej rozpowszechnione niż
Legionelle, są one niemożliwe do wyeliminowania, gdy pojawią się w instalacji i powodują
nieodwracalne skutki. Badania przeprowadzone w 16 francuskich szpitalach (14 222 łóżek)
wykazały, że Pseudomonas jest drugą bakterią będącą powodem zakażeń szpitalnych
przyczyniających się do śmierci pacjentów.

Profilaktyka w środowisku szpitalnym
Bakterie w BIOFILMIE
99,5%

BIOFILM

Bakterie w
stanie wolnym
0,5%

1. Słabe wyniki oraz występujące ograniczenia i wysokie ryzyko:
Działania profilaktyczne chemiczne i termiczne są ograniczone lub nieskuteczne w czasie.
W rzeczywistości działania profilaktyczne docierają tylko do części instalacji bez cyrkulacji
i wpływają na bakterie, które są w stanie zawieszenia w sieci (0,5% bakterii transportowanych
w wodzie).
Dezynfekcja chemiczna i termiczna jest mało skuteczna w stosunku do bakterii Pseudomonas,
które znajdują się głównie w wylewkach i korpusach armatury czerpalnej. Zawierają one
wiele licznych, ochronnych zakamarków.
2. Konieczność wzmożonej kontroli jakości wody pod względem bakteriologicznym
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 29 marca 2007 r
nakłada obowiązek monitoringu kontrolnego jakości bakteriologicznej wody w instalacjach
sanitarnych w zakładach opieki zdrowotnej i budynkach zamieszkania zbiorowego.
To rozporządzenie zobowiązuje do regularnego pobierania próbek i analizy wody
i podkreśla wagę ryzyka bakteriologicznego, co w dalszym postępowaniu wpływa na
odpowiedni dobór armatury.

8
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Kontrola proliferacji bakterii
Zalecenia jak walczyć z bakteriami Pseudomonas Aeruginosa
Pseudomonas Aeruginosa potrzebuje dwóch elementów do wzrostu: wody w temperaturze
między 4, a 46°C (optymalne rozmnażanie między 30, a 37°C) i tlenu.
Wielopoziomowa kontaminacja:
1. Rozwój bakterii Pseudomonas Aeruginosa w wylewce:
Pseudomonas Aeruginosa głównie zanieczyszcza wylewkę i wewnętrzne ścianki armatury,
gdyż potrzebuje do rozwoju mieszanki woda-powietrze. Bakterie te są wyjątkowo odporne.
Gdy pojawią się we wgłębieniach i nierównościach wewnętrznych ścianek wylewki, w
praktyce nie można ich całkowicie usunąć.
Nawet regularne czyszczenie sitka wypływowego jest całkowicie bezużyteczne, ponieważ
dotyczy tylko niewielkiej części skolonizowanej powierzchni.
2. Skala kolonizacji bakteriami Pseudomonas Aeruginosa:
po zanieczyszczeniu wylewek, Pseudomonas stopniowo kolonizuje korpus armatury, a następnie
wężyki zasilające i instalację.
Na tym etapie, jest absolutnie niemożliwe usunięcie bakterii Pseudomonas Aeruginosa, które
stają się zagrożeniem dla całej instalacji wodnej.
Aby uniknąć ryzyka skażenia, konieczne jest, aby w zakładach opieki zdrowotnej
monitorować jakość mikrobiologiczną wody, zlokalizować źródła zanieczyszczenia i nadzorować
skuteczność działań korygujących.
Francuskie i polskie przepisy prawa skupiają się głównie na pałeczkach Legionella i nie wskazują
szczególnych protokołów dotyczących nadzoru nad obecnością Pseudomonas Aeruginosa.
Angielskie Ministerstwo Zdrowia (NHS - National Health Service) przeprowadziło badania
dotyczące skażenia armatury i instalacji wodnej przez bakterie Pseudomonas Aeruginosa.
Wynikiem tych badań jest opublikowany 31 marca 2012 roku „przewodnik dobrych praktyk”,
opisujący działania, które należy wdrożyć w przypadku skażenia instalacji wodnej przez
Pseudomonas Aeruginosa.

Kontrola bakteriologiczna wody, właściwa dla Pseudomonas Aeruginosa
Pierwszą znaczącą różnicą miedzy pałeczkami Legionella, a Pseudomonas Aeruginosa
wymienioną w tym raporcie jest metoda kontroli bakteriologicznej wody. W zależności od
poszukiwanych bakterii pobór próbek musi być wykonany w inny sposób. Z tej samej próbki
wody można uzyskać różne wyniki, w zależności od zastosowanej metody (typ próbek, czas
poboru…).

3 poziomy skażenia bakterią
Pseudomonas Aeruginosa
Brak skażenia

0 jtk/l

Skażenie

1-10 jtk/l

Działania korygujące

10 jtk/l

W celu jak najlepszej oceny poziomu skażenia wody przez Pseudomonas Aeruginosa, NHS zaleca
pobór próbek z pierwszego strumienia na wyjściu zaworu. Dodatkowo, zaleca również pobory
próbek:
- przynajmniej 2 godziny (optymalnie 5 godzin) po ostatnim poborze wody z punktu czerpalnego,
który jest używany codziennie
- na punktach czerpalnych rzadko używanych.
Dla pałeczek Legionella poziom skażenia znajduje się powyżej 100 jednostek tworzących
kolonie/100ml (jtk/ml), a działania interwencyjne rozpoczynają się od 1000 jtk/100ml. Według
raportu NHS poziom skażenia dla Pseudomonas Aeruginosa wynosi 1jtk/l. Między 1, a 10jtk/l,
NHS zaleca ponowne przeprowadzenie testów i wdrożenie działań korygujących.
Powyżej 10jtk/l zakłady opieki zdrowotnej powinny bezwzględnie przeanalizować te
niezadowalające wyniki i wdrożyć działania korygujące.
Dodatkowo wyniki kolejnych poborów próbek określają poziom skażenia instalacji wodnej.
Pobór próbek z pierwszego strumienia wykazujący liczbę > 10 jtk/l oraz pobór próbki z drugiego
strumienia wykazujący liczbę < 10jtk/l wskazuje źródło skażenia przez Pseudomonas na wyjściu
armatury. Z drugiej strony pobór próbek z pierwszego i drugiego strumienia wykazujący liczbę
> 10 jtk/l wskazuje na problem bardziej złożony.
Jeśli wyniki poboru próbek wody są zadowalające, tzn. 0 jtk/l, NHS zaleca powtarzanie testów
co 6 miesięcy.
W swoim raporcie, NHS jasno wskazuje, że zwykła dezynfekcja systemów dystrybucji wody
(ciepłej i zimnej) nie jest skuteczna wobec istniejącego biofilmu. NHS zaleca wybór armatury,
która może być łatwo zdemontowana w celu ułatwienia czyszczenia wnętrza korpusu i
wyeliminowania biofilmu oraz bakterii w nim zamkniętych.
Zakłady opieki zdrowotnej powinny stworzyć protokoły czyszczenia armatury.
DELABIE proponuje specjalne rozwiązanie BIOSAFE w celu kontroli proliferacji bakterii.
Te rozwiązania są opisane na stronie 10.
9
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Specjalistyczna armatura DELABIE
dla kontroli proliferacji bakterii

Wnętrze armatury bez regularnego
czyszczenia
Po 2 latach używania

Po 10 latach używania

Wnętrze armatury regularnie
czyszczonej
Eliminacja biofilmu
Armatura przywrócona
do stanu nowości

Dlaczego należy stosować specjalistyczną armaturę w zakładach opieki
zdrowotnej?
DLA KONTROLI ROZWOJU BAKTERII
Skażenie armatury przez Pseudomonas Aeruginosa dokonuje się gównie na jej końcowej części, czyli
wewnątrz wylewki i wokół wyjścia wody. To właśnie na tą część armatury musimy zwrócić
szczególną uwagę, aby ograniczyć rozwój bakterii. W tym celu DELABIE stworzyło specjalistyczną
armaturę umożliwiającą wdrożenie działań profilaktycznych i jeśli jest to konieczne, działań
korygujących w przypadku skażenia (zobacz strony 8 i 9).

Specjalistyczna armatura BIOSAFE DELABIE pozwala KONTROLOWAĆ
PROLIFERACJĘ BAKTERII
• Armatura zatrzaskowa
Armatura z gamy BIOCLIP pozwala na podłączenie specjalistycznych wylewek i na całkowite
wyczyszczenie wnętrza - jest to jedyne rozwiązanie w celu eliminacji biofilmu. W ten sposób
skutecznie zwalczamy rozwój bakterii, w szczególności Pseudomonas Aeruginosa:
Bateria z zatrzaskową wylewką
Armatura dostarczana z jednorazową wylewką, istnieje możliwość doboru innych wersji wylewek:
- 2 mosiężne wylewki: druga wylewka, aby nie przerywać używania punktu czerpalnego podczas
czyszczenia pierwszej wylewki.
- 15 jednorazowych wylewek: każda wylewka musi być okresowo wymieniana, w zależności od
stopnia ryzyka.
- 10 wylewek filtrujących BIOFIL gwarantujących dystrybucję wody bez bakterii (zobacz strona 27).
Bateria zatrzaskowa
Baterie BIOCLIP pozwalają na przeprowadzanie w zakładach opieki zdrowotnej działań
zwalczających bakterie oraz działań zapobiegających rozwojowi bakterii:
- Zwalczanie: kontrola bakteriologiczna wody w środowisku szpitalnym narzuca wdrożenie działań
zwalczających. W przypadku stwierdzenia obecności bakterii chorobotwórczych, personel
techniczny może w prosty sposób odłączyć baterię od jej podstawy w celu całkowitego
wyczyszczenia wnętrza korpusu.
- Profilaktyka: w celu maksymalnej ochrony przed ryzykiem proliferacji bakterii w armaturze,
należy preferować działania profilaktyczne. Z armaturą BIOCLIP w zakładach opieki zdrowotnej
można stworzyć protokoły czyszczenia (co około 2 lata, w zależności od instalacji), pozwalające
na wyeliminowanie biofilmu.

Niski poziom wody w stagnacji

• Armatura o niskim poziomie wody w stagnacji
Nowa generacja baterii DELABIE została specjalnie zaprojektowana, aby ograniczać poziom wody
w stagnacji wewnątrz korpusu. Wewnętrzna droga przepływu bez żadnych zakamarków
przyśpiesza prędkość wody, co zapobiega rozwojowi biofilmu. Ryzyko rozwoju bakterii jest
znacznie ograniczone.
• Gładkie wnętrze korpusu, bez porowatości
Korpusy i wylewki większości armatury dostępnej na rynku są wewnątrz porowate. W związku z
tym faktem są źródłem nisz bakteryjnych.
W celu ograniczenia proliferacji bakterii w armaturze, nowa gama baterii DELABIE posiada
wylewki i/lub korpusy, które są całkowicie gładkie wewnątrz i bez porowatości.

Gładkie wnętrze korpusu

Porowate wnętrze korpusu

Skażenie armatury z gładkim korpusem przez Pseudomonas Aeruginosa jest 14 razy mniejsze niż armatury z
porowatym wnętrzem (badania przeprowadzone w czerwcu 2010 roku w laboratorium BioPI i na Wydziale Biologii na
Uniwersytecie Jules Verne w Amiens).

Zobacz nasze filmy z
rozwiązaniami BIOSAFE

10

• Armatura elektroniczna z automatycznym spłukiwaniem
Stagnacja wody jest jedną z głównych przyczyn rozwoju bakterii w instalacji wodnej. W celu
przeciwdziałania stagnacji wody w rzadko używanej armaturze (brak użycia armatury przez
ponad 24h) wszystkie zawory i baterie elektroniczne DELABIE są wyposażone w program
okresowego spłukiwania „anty-proliferacja bakterii”. Co 24h po ostatnim użyciu następuje
automatyczne spłukiwanie przez 45 sek. i w ten sposób zapobiegamy rozmnażaniu się bakterii.
DELABIE proponuje rozwiązania BIOSAFE dopasowane do każdego rodzaju warunków w celu
kontroli proliferacji bakterii w armaturze. Rozwiązania te można łączyć w celu zapobiegania
rozwojowi bakterii chorobotwórczych.
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Specjalistyczna armatura DELABIE
dla swobody i komfortu
Dlaczego należy stosować specjalistyczną armaturę w zakładach opieki
zdrowotnej?
DLA ZAPEWNIENIA SWOBODY UŻYTKOWANIA

135

85

Armatura do umywalki używana w domu nie daje wystarczającego komfortu dla pacjentów
zakładów opieki zdrowotnej i domów opieki.
Armatura „tradycyjna” jest stworzona do użytku domowego i używana do mycia jedynie niektórych
części ciała (twarz, zęby, etc.), natomiast nie jest przeznaczona do kompletnego umycia całego ciała.
ø 34

• Nieodpowiednie wymiary
Pacjenci to osoby chore, osłabione, starsze lub niepełnosprawne fizycznie.
Armatura, którą używają do umycia się musi być przystosowana do ich stanu fizycznego i do rodzaju
toalety, którą wykonują (mycie się w umywalce wymaga większej swobody). Armatura do
umywalki powinna posiadać wylewkę o odpowiednim wysunięciu i wysokości, aby zapewnić
optymalną swobodę użytkowania.
• Brak ergonomii
Uchwyty armatury „tradycyjnej” nie są projektowane pod kątem łatwości uruchamiania wypływu.
Dlatego pacjenci zakładów opieki zdrowotnej i domów opieki mogą mieć problemy z ustawianiem
odpowiedniej temperatury i wielkości wypływu wody.

3/8”

2520T

Bateria DELABIE:
wymiary przystosowane
do umycia się w umywalce.

Specjalistyczna armatura sanitarna DELABIE zapewnia większą SWOBODĘ
i KOMFORT
• Specyficzne wymiary: wysoka, znacznie wysunięta wylewka
Wymiary armatury wyposażającej pomieszczenie higieniczno-sanitarne w pokoju pacjenta muszą
być przystosowane do jego ograniczonych ruchów, aby dać mu komfort i swobodę, której
potrzebuje.
DELABIE proponuje armaturę wyposażoną w wyższą (wysokość > 85mm) i dłuższą wylewkę
(długość wylewki > 135 mm) niż armatura tradycyjna. Wysoka wylewka oraz znaczne jej wysunięcie
pozwala na optymalne mycie rąk i innych części ciała.
Dodatkowo wysoka wylewka ogranicza ryzyko ponownego skażenia wylewki bakteriami.
• Ergonomiczne uchwyty uruchamiające
DELABIE proponuje szeroki wybór ergonomicznych uchwytów, aby spełnić wymagania różnych
rodzajów użytkowników:
> Uruchamianie ręczne:
- Uchwyt ażurowy dla łatwego chwytania
- Uchwyt pełny łączący design i ergonomię
> Uruchamianie bez kontaktu z dłonią:
- Uchwyty medyczne zostały specjalnie stworzone dla pacjentów o ograniczonej zdolności
ruchowej. Pozwalają również na uruchomienie nadgarstkiem, przedramieniem lub łokciem,
bez kontaktu z dłonią.
- Wykrycie obecności na podczerwień
Uruchomienie armatury elektronicznej DELABIE nie wymaga od pacjenta żadnego wysiłku.
Otwarcie i zamknięcie wypływu jest automatyczne, przez wykrycie obecności (bez kontaktu z
dłonią), co daje niezrównany komfort.
Armatura uruchamiana bez kontaktu z dłonią, poza komfortem i łatwością użytkowania pozwala
na ograniczenie rozprzestrzeniania bakterii przez kontakt z dłonią (doskonała higiena).

DELABIE wybrało najbardziej niezawodną technologię: aktywną detekcję obecności na
podczerwień.
Nie rozregulowuje się, jej pole detekcji jest optymalne dla maksymalnego komfortu.
Inne istniejące technologie:
- Radar (detekcja objętościowa) jest niedokładny co do odległości i rozregulowuje się w
czasie (regulacja wymagająca obecności dwóch osób).
- Detekcja ruchu (niewygodna) wymaga stałego poruszania dłońmi, w przeciwnym
przypadku wypływ zostanie zatrzymany.
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Specjalistyczna armatura DELABIE
dla uniknięcia ryzyka oparzenia

NA ANTY
RO

ARZENIO
OP

OC
H

Dlaczego należy stosować specjalistyczną armaturę w zakładach opieki
zdrowotnej?
W CELU UNIKNIĘCIA RYZYKA OPARZENIA
W celu ochrony przed rozwojem bakterii (Legionelle, Pseudomonas…) zakłady opieki zdrowotnej
muszą produkować i dystrybuować wodę gorącą w odpowiedniej temperaturze (Rozporządzenie z
12/04/02, zobacz strona 127).
W tych warunkach ryzyko oparzenia znacznie wzrasta, szczególnie dla pacjentów zakładów opieki
zdrowotnej o zmniejszonej wrażliwości na bodźce i mających opóźnione reakcje...
W krajach europejskich, m. in. we Francji, ciepła woda użytkowa jest trzecią przyczyną oparzeń u
małych dzieci i dotyczy około 400 wypadków rocznie.

WA

Osoby niepełnosprawne lub starsze są szczególnie narażone na ryzyko oparzeń zwłaszcza, jeśli
przypadkowo rozregulują nastawioną wcześniej temperaturę.
Należy utrzymać maksymalną temperaturę przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka oparzenia
poprzez instalację urządzeń zabezpieczających.
Aby instalacja była zgodna z Rozporządzeniem z 12/04/02 (zobacz strona 127) i jednocześnie
chroniła użytkowników przed ryzykiem oparzenia, konieczne jest instalowanie centralnych
mieszaczy termostatycznych (zobacz rozdział PREMIX, strony 124 do 135).
Ochrona przed oparzeniem musi być również przewidziana w punkcie czerpalnym.

Klasyczna głowica:
Nastawione ograniczenie temperatury
maksymalnej, pierścieniem, który znajduje się
pod uchwytem.

Specjalistyczna armatura DELABIE do pomieszczeń pobytu pacjenta
ELIMINUJE RYZYKO OPARZENIA
Podstawowe rozwiązania DELABIE:
baterie mechaniczne z ogranicznikiem temperatury maksymalnej
Wszystkie baterie mechaniczne DELABIE są wyposażone w głowicę ceramiczną z ogranicznikiem
temperatury maksymalnej. Ten ogranicznik jest włączony fabrycznie w celu oszczędzenia czasu
podczas instalowania baterii (co zazwyczaj nie jest praktykowane w bateriach dostępnych na
rynku).

Antyoparzeniowy
ogranicznik temperatury

Ogranicznik znacznie zmniejsza ryzyko oparzenia, jednak w przypadku spadku ciśnienia lub
nagłego przerwania zasilania w wodę zimną, nie nastąpi zamknięcie wody ciepłej, więc istnieje
ryzyko oparzenia.

Specjalistyczne rozwiązania DELABIE:
baterie SECURITHERM „EP” lub baterie termostatyczne
Baterie SECURITHERM są wyposażone w głowicę termostatyczną lub głowicę z regulatorem
ciśnienia „EP”.
Baterie termostatyczne:
Zaletą baterii termostatycznych jest doskonała regulacja temperatury, nawet w przypadku
wahań ciśnienia. Jednak rozmiar głowicy termostatycznej wiąże się z większymi wymiarami
korpusów.

Zależność między temperaturą, a ryzykiem
oparzenia:
• przy 60°C:
Oparzenie 3 stopnia w średnio 3 sek.:
5 sek. dla osoby dorosłej, 1 do 2 sek. dla
dziecka.
• przy 50°C:
Oparzenie w 7 sek. - oparzenie 3 stopnia
w 100 sek.

Baterie termostatyczne istnieją w dwóch wersjach: dwuuchwytowe i jednouchwytowe.
Zaletą tych ostatnich jest posiadanie jednego mechanizmu i tym samym ograniczamy ilość wody
w korpusie.
Baterie z regulatorem ciśnienia „EP”:
Baterie „EP” regulują ciśnienie. Jednouchwytowe baterie posiadają jeden mechanizm i nie
wymagają zaworów zwrotnych.
Nowa generacja modeli SECURITHERM posiada korpus z ograniczoną pojemnością wody i/lub
gładkie powierzchnie w kontakcie z wodą, w celu ograniczenia namnażania się bakterii w
armaturze.
Niezawodność i szybkość reakcji tych dwóch technologii jest równoważna. Ochrona
antyoparzeniowa obydwu systemów jest całkowita.
Wyboru technologii i modelu dokonuje się w zależności od priorytetów: rodzaj regulacji,
pojemność korpusu, porowatość, uruchamianie jedno lub dwuuchwytowe, ergonomia...
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Specjalistyczna armatura DELABIE
dla uniknięcia ryzyka oparzenia
• Baterie SECURITHERM z głowicą „EP”:
> Wyrównanie ciśnienia:
Głowica „EP” zabezpiecza przed skutkami wahań ciśnienia w instalacji wody ciepłej i zimnej,
ograniczając wahania temperatury związane ze zmianami ciśnienia w instalacji.
Głowica „EP” pozwala również uniknąć instalacji przed baterią złożonych urządzeń regulujących
ciśnienie, które są dodatkowym źródłem nisz mikrobiologicznych.

Zasada regulacji temperatury na głowicy EP

3 bary

> Ograniczenie temperatury maksymalnej:
Wszystkie baterie SECURITHERM „EP” są dostarczane z ogranicznikiem temperatury maksymalnej.
Ogranicznik jest włączony dla oszczędności czasu przy instalacji, instalator ma możliwość zmiany
ustawienia.

WC

WZ

3 bary

WZ

2 bary

WZ

3 bary

39°

3 bary

> Automatyczna ochrona antyoparzeniowa:
W przypadku nagłego zaniku wody zimnej, następuje natychmiastowe zamknięcie wody ciepłej
i na odwrót (słaby przepływ).

WC

39°

2 bary

> Technologia SECURITOUCH:
Korpusy baterii natryskowych zazwyczaj są wykonane z chromowanego mosiądzu. Metal jest
bardzo dobrym przewodnikiem ciepła, rozgrzany gorącą wodą może spowodować oparzenie w
wyniku krótkotrwałego kontaktu.

WC

39°

Dzięki nowej generacji natryskowych baterii mechanicznych „SECURITOUCH”, DELABIE oferuje
zwiększoną ochronę dla niezrównanego komfortu. Baterie zostały specjalnie zaprojektowana
dla osób chorych, osób o ograniczonej zdolności ruchowej, osób starszych, dzieci, etc.

Mała ilość wody
+ gładkie wnętrze
+ izolacja cieplna

Ryzyko oparzenia związane z dotknięciem chromowanej powierzchni baterii przez użytkownika
zostaje całkowicie wyeliminowane.

WC

WZ

W jaki sposób?
W przeciwieństwie do baterii dostępnych na rynku, korpus mechanicznych baterii natryskowych
SECURITOUCH jest odizolowany od kontaktu z wodą ciepłą (zobacz schemat obok). Woda
ciepła od momentu wejścia, aż do wnętrza głowicy przepływa w małych rurkach i nigdy nie jest
w styczności z mosiężnymi ściankami korpusu baterii. W ten sposób ryzyko oparzenia przez
dotknięcie lub próbę podtrzymania w momencie upadku jest wykluczone.
• Indywidualne baterie termostatyczne SECURITHERM:
> Ograniczenie temperatury maksymalnej:
Wszystkie baterie termostatyczne DELABIE są dostarczane z nastawionym ogranicznikiem
temperatury maksymalnej.
Użytkownik nie ma możliwości przekroczenia temperatury poza nastawem ogranicznika
(temperatura maksymalna w zależności od modelu), w ten sposób eliminujemy ryzyko
oparzenia przez nieuwagę.
> Automatyczna ochrona antyoparzeniowa:
- Technologia termostatyczna SECURITHERM zapewnia natychmiastowe zatrzymanie zasilania
w wodę ciepłą w przypadku przerwania zasilania w wodę zimną. Baterie termostatyczne
DELABIE zapewniają całkowite zamknięcie wypływu wody ciepłej (brak nawet najmniejszego
przecieku).
Nasze baterie są zgodne z Normą TMV3 (specyficzna dla szpitali Norma Brytyjska D08).

Ograniczenie temperatury

- W przypadku braku zasilania w wodę ciepłą, bateria termostatyczna zamyka wodę zimną
(ochrona przed zimnym prysznicem).

Technologia SECURITOUCH

> Technologia SECURITOUCH: 100% BEZPIECZEŃSTWA
Ryzyko oparzenia związane z dotknięciem chromowanej powierzchni baterii przez użytkownika
zostaje całkowicie wyeliminowane.

Bateria jednouchwytowa

W jaki sposób?
• Baterie dwuuchwytowe:
1) Baterie termostatyczne SECURITHERM zostały stworzone, aby woda ciepła nie przepływała
przez mosiężny korpus baterii do komory mieszania się wody: brak przewodzenia ciepła
przez korpus baterii.
2) Cały mechanizm baterii H9741 jest otoczony tworzywem izolującym. Chromowany korpus
baterii pozostaje w temperaturze otoczenia: ryzyko oparzenia jest całkowicie wykluczone.
3) Nakrętka i wejście wody ciepłej są chronione (również otoczone tworzywem izolującym ciepło).

Bateria dwuuchwytowa
WC

WZ

Tłok

• Baterie jednouchwytowe:
Woda ciepła od momentu wejścia, aż do wnętrza głowicy przepływa w małych rurkach i nigdy
nie jest w styczności z mosiężnymi ściankami korpusu baterii. W ten sposób ryzyko oparzenia
przez dotknięcie baterii przez użytkownika jest wykluczone.
> Bezpieczeństwo dezynfekcji termicznej: Możliwość przeprowadzenia dezynfekcji termicznej
w temperaturze wody ciepłej z instalacji bez demontażu pokrętła: oszczędność czasu dla
personelu technicznego.

Zawory PP + filtr

WM
‘
Komorka termoaktywna

Blokada temperatury

Izolacja

W ten sposób korzystanie z punktów czerpalnych jest całkowicie zabezpieczone przed ryzykiem
oparzenia.
13
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Specjalistyczna armatura DELABIE
dla oszczędności wody
Dlaczego należy stosować specjalistyczną armaturę w zakładach opieki
zdrowotnej?
DLA OSZCZĘDNOŚCI WODY
Zużycie wody
(średnie zużycie dzienne na osobę)

> Zużycie w domu: 137 litrów dziennie na
osobę
- Szpitale lub podobne jednostki:
300 do 450 litrów dziennie na łóżko
- Domy opieki dla Seniorów i pensjonaty:
aż do 250 litrów dziennie na łóżko

Częste korzystanie z umywalki przy czynności mycia się.
W domu, w przeciwieństwie do zakładów opieki zdrowotnej lub domów opieki, mycie różnych
części ciała odbywa się zazwyczaj pod natryskiem. W rzeczywistości pacjenci i pensjonariusze
częściej myją się w umywalce niż pod prysznicem ze względu na ograniczoną autonomię (osoby
osłabione, starsze, niesprawne ruchowo, po zabiegu chirurgicznym…).
Mycie się w umywalce trwa dłużej (14 do 20 min), niż tradycyjnie pod prysznicem (średnio od
8 do 10 min), co powoduje znaczne zużycie wody.

Specjalistyczna armatura DELABIE do zakładów opieki zdrowotnej
zapewnia od 60% do 90% OSZCZĘDNOŚCI WODY
Mechaniczne baterie DELABIE do umywalki:
ponad 60% oszczędności wody
W większości armatury innych producentów dostępnej na rynku regulacja wypływu dokonuje
się w głowicy lub na wyjściu baterii. W ten sposób powstaje przeciwciśnienie, które
doprowadzi do przepływania wody zimnej do wody ciepłej i na odwrót.

Baterie mechaniczne
Klasyczna głowica:
z osłonką regulującą
wypływ na 5 l/min.
2520

Regulując wypływ na przyłączach wody ciepłej i zimnej, a nie na wyjściu armatury zapobiegamy
przepływaniu wody ciepłej do zimnej, co jest przyczyną proliferacji bakterii.

Dostępne na rynku baterie nie pozwalają na taką oszczędność wody.
Głowica „EP”:
bateria ze stałym wypływem
nastawionym na 3 l/min.

2720EP

Wszystkie baterie z głowicą ceramiczną do umywalki DELABIE są wyposażone w ograniczniki
wypływu znajdujące się na wejściach wody ciepłej i zimnej, pozwalając uzyskać 5l/min
wypływu. Przy jednoczesnym zapewnieniu komfortu użytkownika, realizujemy około 60%
oszczędności wody.

Zazwyczaj mamy do czynienia z trzema przypadkami:
1) Baterie nie posiadają ograniczenia wypływu (wypływ 13 l/min: znaczne zużycie wody).
2) Baterie mogą mieć ograniczony wypływ, jednak to instalator musi dokonać regulacji na głowicy
każdej baterii (co rzadko jest wykonywane ze względu na czasochłonność tej czynności).
3) Baterie posiadają na głowicy funkcję dwustopniowego natężenia wypływu: wypływ jest
ograniczony do około 7 l/min (punkt oporu nastawiony na 50%-60% od pełnego wypływu),
jednak zwykły ruch uchwytem wystarczy, aby uzyskać maksymalny wypływ (13-15 l/min). Tak
więc, ruch uchwytem jest rzadko zatrzymywany w połowie drogi: przewidywana oszczędność
wody w tego typu bateriach jest całkowicie niepewna. Nawet pozostając w strefie
przewidywanego niskiego zużycia, ograniczonego do 7 l/min, wypływ jest większy niż w bateriach
DELABIE. Oszczędność wody będzie mniejsza.

Dodatkowo po pewnym okresie użytkowania ten typ ogranicznika wypływu zużywa się i traci
swoją skuteczność.
Bateria z systemem dwustopniowego
otwarcia wypływu
100%

Bateria DELABIE

strefa wysokiego
zużycia (8 do 15 l/min)

50%

strefa przewidywanego,
niskiego zużycia (do 7 l/min)

0%

- Bateria zamknięta

100%

Bateria otwarta
w 100%: 5 l/min

0%

Bateria zamknięta

Mechaniczne baterie DELABIE z urządzeniami kontrolującymi wypływ, przedstawionymi powyżej,
pozwalają na oszczędności wody, aż do 80% w porównaniu z bateriami dostępnymi na rynku, przy
jednoczesnym zachowaniu komfortu użytkownika.
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Specjalistyczna armatura DELABIE
dla oszczędności wody
Baterie elektroniczne DELABIE do umywalki:
ponad 90% oszczędności wody i energii
W porównaniu z tradycyjną, armatura elektroniczna DELABIE pozwala na znaczne oszczędności
wody, ze względu na podział wypływu w trakcie użytkowania.
1• Automatyczne zamknięcie, od momentu zabrania rąk z pola detekcji:
- czas wypływu jest zredukowany do niezbędnego minimum (moczenie, spłukiwanie).
- automatyczne zamknięcie zapobiega marnotrawstwu (brak zamknięcia przez zaniedbanie).
2• Stały wypływ nastawiony na 3 litry/min, bez względu na ciśnienie (wyłączność DELABIE),
za pomocą regulowanego sitka wypływowego (patent DELABIE):
- zarządzający obiektem optymalizuje koszty związane ze zużyciem wody przy jednoczesnym
zapewnieniu optymalnego komfortu użytkownikom.
- wypływ jest nastawiony na 3 l/min bez względu na wahania ciśnienia.

Armatura elektroniczna
ze stałym wypływem nastawionym
na 3 l/min bez względu na ciśnienie

TEMPOMATIC 4

Instalator lub personel techniczny może regulować wypływ sitka z zewnątrz za pomocą
imbusa 2,5 mm.
Wypływ jest nastawiony na 3l/min z możliwością regulacji od 2 do 5 l/min.
Oszczędność wody pozwala generować:
- oszczędność energii: oszczędzonej ilości wody nie trzeba podgrzewać.
- oszczędność wyposażenia: mniejszy wypływ i zużycie pozwala instalować rury i urządzenia do
przygotowania ciepłej wody użytkowej o mniejszych pojemnościach.
Dodatkowo mniejsza ilość wody w instalacji to również mniejsze ryzyko proliferacji bakterii.

Porównanie zużycia wody w zakładach opieki zdrowotnej:
(45 sek. przy 13 l/min).
(45 sek. przy 5 l/min)

Tradycyjna armatura: 9,7 litra
Armatura DELABIE:. 3,75 litra
Mydlenie
20 sek

Moczenie
10 sek

Tradycyjna
bateria
13 l/min

Opłukiwanie
15 sek

Bateria
DELABIE
5 l/min

Elektroniczna
bateria
DELABIE
3 l/min

oszczędność
wody

oszczędność
wody

61%

92%

9,7 l
( 45 sek)

Armatura elektroniczna DELABIE: 0,7 litra
Moczenie
5 sek

(15 sek. przy 3 l/min)

Automatyczne zamknięcie po
odsunięciu rąk

Opłukiwanie
10 sek

3,75 l
(45 sek)

0,7 l

Zrealizowana oszczędność wody
w szpitalu posiadającym 400 łóżek
(sale chorych)
Ilość łóżek
Punkt czerpalny używany do mycia rąk
Średnia długość używania / dzień / łóżko
Ilość dni użytkowania / rok

Zużycie wody w m3/ rok
Zużycie wody / rok w PLN*
Zużycie wody /rok /punkt czerpalny w PLN*

Baterie DELABIE

Elektroniczne
baterie DELABIE

400

400

400

UMYWALKA

UMYWALKA

UMYWALKA

20 min

20 min

20 min

290

290

290

13

5

3

30 160 m3

11 600 m3

2 320 m3**

603 200 PLN

232 000 PLN

46 400 PLN

1508 PLN

580 PLN

116 PLN

371 200 PLN

556 800 PLN

Roczna oszczędność wody (w PLN)

OSZC

Zużycie wody w l/min

Zwykłe baterie

60 do 90%

ZĘ

ODY

W zakładach opieki zdrowotnej koszt zakupu elektronicznej armatury DELABIE może być
„zamortyzowany” w ciągu roku, dzięki zrealizowanym oszczędnościom wody.

OSZCZĘDNOŚĆ WODY PODCZAS
JEDNEGO UŻYCIA

W

Przykład oszczędności wody w zakładach opieki zdrowotnej

DNOŚĆ

* Średnia cena m3 wody zmieszanej: 20 PLN netto/m3
** Różnica między tradycyjną baterią, a elektroniczną: podział wypływu
(3 razy mniejsze zużycie wody, zobacz paragraf powyżej).
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