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Wyposażenie natrysków

Przewodnik NATRYSK
> DESIGN + OSZCZĘDNOŚĆ WODY (80%) + ŁATWA OBSŁUGA

PANEL ALUMINIUM

Bateria czasowa

Bateria termostatyczna

PREMIX elektroniczny
detekcja obecności
nr 792... > s. 52

PREMIX
ze słuchawką na wcisk
nr 792390 > s. 53

PREMIX czasowy
przycisk czasowy
nr 792... > s. 52

ZESTAW PODTYNKOWY

TEMPOMIX
bateria czasowa
nr 790... > s. 54

TEMPOMIX
podtynkowy
standardowa
skrzynka
nr 790... > s. 61

TEMPOMIX
ZAŚCIENNY
nr 796... > s. 61

SPORTING
starter czasowy
nr 714... > s. 57

Zawór elektroniczny

Zawór czasowy

ARMATURA PODTYNKOWA

TEMPOSTOP
podtynkowy
wodoszczelna
skrzynka
nr 749... > s. 63

TEMPOSTOP
ZAŚCIENNY
nr 749... > s. 63

TEMPOSOFT 2
podtynkowy
nr 749... > s. 65

SPORTING
podtynkowy
czasowy
nr 714002 > s. 67

TEMPOMATIC
detekcja obecności
nr 452... > s. 59

> WANDALOODPORNOŚĆ + WYTRZYMAŁOŚĆ + OSZCZĘDNOŚĆ WODY (80%) + ŁATWA OBSŁUGA
Zawór

Bateria

TEMPOMIX
podtynkowy
wodoszczelna
skrzynka
nr 790… > s. 68

Bateria mechaniczna
nr 7913... > s. 54

Zawór

> WANDALOODPORNOŚĆ + WYTRZYMAŁOŚĆ + OSZCZĘDNOŚĆ WODY (80%) + ŁATWA OBSŁUGA

Bateria czasowa

TEMPOMIX
podtynkowy
wodoszczelna
skrzynka
nr 790... > s. 61

Bateria mechaniczna

TEMPOMIX podtynkowy
rozeta ø195
lub płyta inox 160x160
nr 790... > s. 68

TEMPOSTOP
podtynkowy
wodoszczelna
skrzynka
nr 749… > s. 68

TEMPOSTOP podtynkowy
rozeta inox ø130
lub płyta inox 160x160
nr 749... > s. 69

TEMPOSTOP panel
do ścianki 2 mm
nr 749... > s. 69

TEMPOSOFT 2
podtynkowy
rozeta inox ø130
nr 749... > s. 69

WYLEWKA NATRYSKOWA
Strumień „deszcz“

Wylewka antyosadowa 6 l/min

ROUND
nienaruszalna
nr 709... > s. 71

TONIC JET
nienaruszalna
nr 712... > s. 71

GYM
nienaruszalna
nr 716000 > s. 71

GYM CONFORT
ruchoma ø46 lub ø68
nr 711... > s. 72

TONIC JET GR
wypływ 6 l/min
nr 712.... > s. 71

WYLEWKA
sito 5 okręgów
nr 64... > s. 72

PODWIESZANE
ø30 do ø120
nr 715... > s. 72

PRODUKTY TE SĄ ODPORNE NA DEZYNFEKCJĘ TERMICZNĄ I CHEMICZNĄ, z zastrzeżeniem przestrzegania obowiązujących protokołów.
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Przewodnik NATRYSK
> DESIGN + OSZCZĘDNOŚĆ WODY (80%) + ŁATWA OBSŁUGA
Bateria czasowa

TEMPOMIX
bateria czasowa
nr 790... > s. 55

Zawór czasowy

TEMPOMIX ze słuchawką
inox epoxyd biały
nr 790501 > s. 55

TEMPOSTOP
zawór czasowy
nr 749... > s. 55

PANEL INOX
Bateria mechaniczna

Kolumna PLENEROWA
1 do 4 natrysków na
kolumnie inox epoxyd biały
nr 717... > s. 58

Bateria mechaniczna
wylewka stała lub słuchawka
nr 791... > s. 55

> OGRANICZONY BUDŻET + OSZCZĘDNOŚĆ WODY (80%) + ŁATWA OBSŁUGA

Automat

Zawór

Bateria

TEMPOMIX
natynkowy
bateria czasowa
nr 79000... > s. 61

ZESTAW NATYNKOWY

TEMPOSTOP
natynkowy
zawór czasowy
nr 749001 > s. 63

TEMPOSOFT 2
natynkowy
zawór czasowy
nr 747801 > s. 65

SPORTING
natynkowy
starter & wylewka
nr 714000 > s. 67

SPORTING
podwieszany
starter & wylewka
nr 713000 > s. 67

> OGRANICZONY BUDŻET + OSZCZĘDNOŚĆ WODY (80%) + ŁATWA OBSŁUGA

TEMPOSTOP
łańcuszek
zawór czasowy
nr 747... > s. 67

AUTOMAT NA ŻETONY
czas wypływu regulowany, uruchamiany
przez wprowadzenie żetonu
nr 370DC > s. 59

ARMATURA NATYNKOWA

Zawór

Bateria

TEMPOMIX
natynkowy
Bateria czasowa
nr 790... > s. 68

TEMPOSTOP 3/4" lub 1/2"
zasilanie liniowe lub podtynkowe
nr 749... lub 747... > s. 69

TEMPOSOFT 2 1/2"
zasilanie liniowe lub podtynkowe
nr 747800 lub 748800 > s. 69

DODATKI
Zasilanie w wodę zmieszaną

PREMIX Confort
Centralny mieszacz termostatyczny
od 6 do 40 natrysków (55 do 190 l/min)
nr 731... > s. 57

PREMIX Confort podtynkowy
Centralny mieszacz termostatyczny
od 1 do 4 natrysków (35 l/min)
nr 792... > s. 85

NOWOŚĆ

PREMIX Compact
Regulator termostatyczny
od 2 do 10 zaworów
nr 733... > s. 85

WPUSTY PODŁOGOWE
z regulacją wysokości
do posadzki glazura lub PVC
nr 683... > s. 73

MYDELNICZKA
chromowany ABS
matowy lub błyszczący
nr 710... > s. 53

TEMPOMATIC
8 stanowisk
Skrzynka wielofunkcyjna
nr 441453 > s. 59

PRODUKTY TE SĄ ODPORNE NA DEZYNFEKCJĘ TERMICZNĄ I CHEMICZNĄ, z zastrzeżeniem przestrzegania obowiązujących protokołów.
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Panele natryskowe
Panele natryskowe DELABIE pozwalają
uniknąć instalacji podtynkowej i spełniają
rygorystyczne wymagania wandaloodporności
w miejscach publicznych, zapewniając
użytkownikowi pełen komfort.
W odnawianych budynkach użyteczności
publicznej stosowanie paneli pozwala na
zakrycie poprzednich śladów instalacji.

Opis
Panel natryskowy z inoxu AISI 304
lub aluminium anodowanego, wyposażony
w baterię lub zawór z automatycznym
zamknięciem czasowym i nienaruszalną, stałą
wylewką natryskową z dyfuzorem
antyosadowym.
Kierunek strumienia nastawny z możliwością
zablokowania przez instalatora.
• Czas wypływu ~30 s
• Automatyczny regulator wypływu
6 litrów/min.
• Zasilanie w wodę górą, dołem lub schowane
z tyłu panela.
• Dostarczany z zamontowanymi wężykami
PEX, filtrami i zaworami odcinającymi.

Odporność na wandalizm
• Obudowa z inoxu lub aluminium
anodowanego i wylewka natryskowa z
chromowanego, litego mosiądzu z
nienaruszalnymi, schowanymi mocowaniami
i wypełnionymi końcami, uniemożliwiają
dostanie się do wnętrza panelu.
• Zawór i wylewka natryskowa nie dające się
wymontować przez użytkownika.

Niezawodność
• Mechanizm z tworzyw antyosadowych i
antykorozyjnych. Samoczyszczący system
hydrauliczny czasu wypływu z kalibrowaną
szczeliną.
• Wytrzymałość: ponad 500 000 uruchomień.
• Gwarancja: 10 lat.

Armatura bez bakterii
chorobotwórczych
Przed wysyłką, armatura DELABIE jest
poddawana wielu testom z użyciem wody.
W trakcie tych testów i etapów produkcyjnych,
armatura jest narażona na skażenie
bakteriami chorobotwórczymi, które mogłyby
się przenieść do instalacji sanitarnej. DELABIE
rozwinęło rygorystyczny proces zabiegów
bakteriobójczych wody i stanowisk
testowych oraz ścisła i rejestrowana kontrola
bakteriologiczna, przewidująca
natychmiastowe działanie
w przypadku wykrycia bakterii.
Po testach, armatura DELABIE nie zawiera
żadnej bakterii chorobotwórczej.

Przeznaczenie
Sanitariaty na stadionach, w internatach,
na basenach, w koszarach wojskowych,
fabrykach, schroniskach...
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Panele natryskowe

W porównaniu z tradycyjną armaturą, armatura czasowa Delabie jest czynnikiem
optymizującym oszczędność wody:

ZĘ

W

80 %

OSZC

Automatyczne zamknięcie czasowe i wypływ nastawiony na 6 l/min

ODY

Oszczędność wody do 80 %

DNOŚĆ

1• Automatyczne zamknięcie czasowe po 30 s:
- czas wypływu jest ograniczony do minimum (moczenie, spłukiwanie).
- automatyczne zamknięcie nie dopuszcza ryzyka marnotrawienia wody (przez np.
zaniedbanie).
2• Stały wypływ, nastawiony na 6 l/min bez wzgledu na ciśnienie, dzięki zintegrowanemu
regulatorowi wypływu w antyosadowej wylewce natryskowej:
- zarządzający obiektem optymalizuje koszty związane ze zużyciem wody przy
jednoczesnym zapewnieniu optymalnego komfortu użytkownikom.
- wypływ jest nastawiony na 6 l/min bez względu na wahania ciśnienia.
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.

Porównanie zużycia wody w miejscach publicznych:
natrysk klasyczny / czasowy X / czasowy DELABIE 6 l/min

Dyfuzor wylewki natryskowej z
wypływem nastawionym na 6 l/min

Bateria
klasyczna
15 l/min

W porównaniu z armaturą klasyczną (15 l/min bez automatycznego zamknięcia),
armatura natryskowa DELABIE (6 l/min czasowa 30 s) pozwala osiągnąć 80 %
oszczędności wody. Porównując z przeciętną armaturą czasową (10 l/min), armatura
DELABIE oferuje 40 % oszczędności wody.

Moczenie

Namydlanie & Mycie głowy

Opłukanie

2 min

1 min

Armatura czasowa DELABIE: 12 litrów
Moczenie

2 x 30 s

Automatyczne zamknięcie
czasowe

Bateria
czasowa
6 l/min

oszczędność
wody marki
X

oszczędność
wody
DELABIE

65 %

80 %

60 l

Armatura tradycyjna: 60 litrów (4 min 15 l/min).
1 min

Bateria
czasowa
10 l/min

(4 min)

20 l

(2 min 6 l/min)

(2 min)

12 l
(2 min)

Opłukanie

2 x 30 s

Oszczędność wody podczas
jednego mycia

Instalacja i konserwacja
Instalacja

Bezpieczeństwo

• Gotowy do instalacji: szybkość instalacji.
• Zasilanie w wodę zimną i ciepłą ~50°C lub
zmieszaną (patrz PREMIX strona 82) do
paneli TEMPOMIX oraz wstępnie zmieszaną
do paneli TEMPOSTOP.
Panele PREMIX mogą być bezpośrednio
zasilane w wodę ciepłą i zimną.
• Zalecane ciśnienie: 1 do 5 bar. Dla komfortu
użytkownika należy ograniczyć ciśnienie.
• Wyrównać ciśnienia WZ i WC (∆P < 1 bar).
• W razie potrzeby chronić instalację
dodatkowymi filtrami i reduktorami ciśnienia.
• Wypływ podstawowy do obliczenia
przepustowości instalacji: 0,10 l/s (automatyczny
regulator przepływu zapewnia stały wypływ
nastawiony na ~0,10 l/s).

• Ograniczenie temperatury maksymalnej
regulowane przez instalatora (na wersji
Tempomix) lub ochrona antyoparzeniowa (na
wersji Premix).
• Zintegrowane zawory zwrotne i filtry.

Ułatwiona konserwacja
Wymienna głowica, dostępna bez
demontażu panela.

20°±10°

EF
WZ
EM
WG

Wandaloodporny:
możliwość
blokowania dyfuzora
pod danym kątem.
Antyosadowy:
Wylewka
natryskowa z
dyfuzorem
antyosadowym nie
wymagającym
odkamieniania.

Pochyłość 5%
Pochyłość 10%

2,10 m

Panel z przodu z
zasilaniem z góry
Instalacja natynkowa

Panel z przodu z
zasilaniem od tyłu
Instalacja
podtynkowa

0,20m

0,80m

Porada instalacyjna:
Należy preferować brodziki zabudowane
lub natryski «włoskie» z pochylnią, aby
dobrze ukierunkować rozpryski.
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Panele natryskowe PREMIX
Panel natryskowy PREMIX elektroniczny
210
0,81

66

1044

- Baterię termostatyczną indywidualną PREMIX.
- Detektor obecności na podczerwień, zasilany baterią litową 6V.
- Chromowaną, nienaruszalną wylewkę ROUND z dyfuzorem
antyosadowym i automatycznym regulatorem wypływu 6 litrów/min.
- Podłączenia Z1/2" z zaworami odcinającymi, filtrami i zaworami
zwrotnymi.
• zasilanie z góry
przez zawór odcinający prosty Z1/2"

792400

• zasilanie schowane
792410
wężykami Z1/2" (dostarczany bez zaworów odcinających)

792400

Funkcjonowanie: Uruchomienie przez wykrycie obecności
- Uruchomienie wypływu przez zbliżenie ręki na 4 cm.
- Zamierzone zatrzymanie wypływu (po drugim zbliżeniu ręki).
lub automatyczne (po 1 min wypływu = blokada bezpieczeństwa).
- Regulacja temperatury na baterii termostatycznej.

210

1/2"

66

1044

Zalety:
- Anty-Legionelloza: zasilanie w WC > 50°C do panela i
zaprogramowane spłukiwanie automatyczne co 24 h po ostatnim
użyciu. (Spłukiwanie okresowe 1 min zapobiega stagnacji wody i
mnożeniu się bakterii w instalacji = zapobieganie ryzyku skażenia).
- Ochrona antyoparzeniowa: zatrzymanie wypływu w przypadku
braku wody zimnej.
- Komfort: stabilność temperatury i precyzja mieszania.
- 80% oszczędności wody: automatyczne zamknięcie i nastawiony
wypływ.
- Odporność na wandalizm i ograniczona obsługa.

Panel PREMIX elektroniczny

792410

Przewidzieć wpust podłogowy (patrz strona 73) i mydelniczkę (zobacz poniżej).
0,80

Panel natryskowy PREMIX czasowy

• zasilanie z góry (z zaworami odcinającymi)
z chromowaną, matową mydelniczką
bez mydelniczki

210

792305
792300

792305

• zasilanie schowane (wężyki bez zaworów odcinających)
bez mydelniczki
792310

210

1/2"

66

1044

Funkcjonowanie:
- Wypływ uruchamiany przyciskiem i automatyczne zamknięcie
czasowe.
- Regulacja temperatury na baterii termostatycznej.
Zalety:
- Komfort: stabilność temperatury i precyzja mieszania.
- Ochrona antyoparzeniowa: zatrzymanie wypływu w przypadku
braku wody zimnej.
- 80% oszczędności wody: automatyczne zamknięcie i nastawiony
wypływ.
- Odporność na wandalizm i ograniczona obsługa.

62

160

41

- Baterię termostatyczną indywidualną PREMIX.
- Zawór czasowy ~30 s
- Chromowaną, nienaruszalną wylewkę ROUND z dyfuzorem
antyosadowym i automatycznym regulatorem wypływu 6 litrów/min.
- Podłączenia Z1/2" z zaworem odcinającym, filtrami i zaworami
zwrotnymi.

1/2"
66

1044

do instalacji natynkowej.
Panel aluminiowy anodowany ze schowanymi mocowaniami, zawiera:

Panel PREMIX czasowy

1/2"

82

zasilany baterią litową 6V, instalacja natynkowa.
Panel aluminiowy anodowany ze schowanymi mocowaniami,
zawiera:

792310

Mydelniczka ścienna
Niewidoczne mocowanie.
160

41

710500
710501

62

• ABS chromowana, matowa
• ABS chromowana, błyszcząca

Mydelniczka
PRODUKTY TE SĄ ODPORNE NA DEZYNFEKCJĘ TERMICZNĄ I CHEMICZNĄ, z zastrzeżeniem przestrzegania obowiązujących protokołów.
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Panele natryskowe PREMIX
Panel PREMIX ze słuchawką

0,80

792360
zasilany z góry, instalacja natynkowa.
Panel aluminiowy anodowany ze schowanymi mocowaniami,
zawiera:

66

1/2"

1044

- Indywidualną baterię termostatyczną PREMIX.
- Nieograniczony czasowo wypływ.
- Słuchawkę natryskową i wąż na wcisk za pomocą złączki
wciskowej i dostarczony uchwyt ścienny.
- Zawory odcinające Z1/2" z filtrami i zaworami zwrotnymi.

Panel PREMIX ze słuchawką

210

• zasilanie z góry
• zasilanie schowane

792360

Instalacja natynkowa.
Panel aluminiowy anodowany ze schowanymi mocowaniami,
zawiera:

0,80
1/2"

792390
792380

66

- Indywidualną baterię termostatyczną PREMIX.
- Nieograniczony czasowo wypływ.
1044

- Chromowaną, nienaruszalną wylewkę ROUND z dyfuzorem
antyosadowym i automatycznym regulatorem wypływu
6 litrów/min.
1/2"

58

- Słuchawkę natryskową i wąż na wcisk za pomocą złączki
wciskowej i dostarczony uchwyt ścienny.

210

1/2"

807792

792390

- Zawory odcinające Z1/2" z filtrami i zaworami zwrotnymi.

Złączka wciskowa

807792

WZ1/2" chromowana L.58 (dostarczana z panelem 792360 i
792390)

NOWOŚĆ

Słuchawka natryskowa BIOFIL ze zintegrowanym filtrem
przeciw bakteriom Legionella i Pseudomonas Aeruginosa*

174
67

22

10 słuchawek do jednorazowego użytku z progiem filtracji
0,1 mikrometra. Natychmiastowa ochrona przed
zakażeniami szpitalnymi wywołanymi kontaktem z wodą.

Ø57

- Polietylenowa membrana hydrofilowa z włókien
kanalikowych o progu filtracji 0,1 mikrometra.
- Powierzchnia filtrująca: 1400 cm2. Wypływ wody przy
ciśnieniu 3 barów: 12l/min na wyjściu słuchawki (wypływ z
filtra, bez ograniczenia wypływu na armaturze).
- Maksymalny czas użycia: 62 dni po instalacji.
- Maksymalne ciśnienie: 5 barów.
- Kompatybilność i odporność na dezynfekcję termiczną i
chemiczną.
- Jednostkowe, niesterylne opakowanie.

30060

końcówka bez uszczelki
NOWOŚĆ

30060

Panel PREMIX ze słuchawką

Głowica BIOFIL ze zintegrowanym filtrem przeciw
bakteriom Legionella i Pseudonana Aeruginosa*
10 słuchawek do jednorazowego użytku z progiem filtracji
0,1 mikrometra. Natychmiastowa ochrona przed
zakażeniami szpitalnymi wywołanymi kontaktem z wodą.

55

75

Ø12

Ø58

30050A / 30050P

11

25

Ø31

Ø24
24x125

820025

- Polietylenowa membrana hydrofilowa z włókien
kanalikowych o progu filtracji 0,1 mikrometra.
- Powierzchnia filtrująca: 1400 cm2.
- Wypływ wody na wyjściu głowicy: 6l/min przy ciśnieniu 3 barów
(wypływ z filtra, bez ograniczenia wypływu na armaturze).
- Maksymalny czas użycia: 62 dni po instalacji.
- Kompatybilność i odporność na dezynfekcję termiczną i chemiczną.
- Jednostkowe, niesterylne opakowanie.
• końcówka bez uszczelki
• końcówka z uszczelką
• szybkozłączka Z24/125

30050A
30050P
820025

Głowica BIOFIL

PRODUKTY TE SĄ ODPORNE NA DEZYNFEKCJĘ TERMICZNĄ I CHEMICZNĄ, z zastrzeżeniem przestrzegania obowiązujących protokołów.
* Głowica i słuchawka natryskowa muszą być zamontowane za pomocą szybkozłączki (zobacz naszą gamę jednorazowych filtrów BIOFIL w katalogu „Armatura szpitalna”) 53
w celu zabezpieczenia punktu czerpalnego i ochrony przed zakażeniami szpitalnymi wywołanymi kontaktem z wodą (Legionelle, Pseudonana Aeruginosa…).

Panele TEMPOMIX lub mechaniczne
Panel natryskowy TEMPOMIX
do instalacji natynkowej.
Panel aluminiowy anodowany ze schowanymi mocowaniami,
zawiera:

1044

160

790305
790300
210

• zasilanie schowane (wężyki bez zaworów odcinających)
wykończenie alu bez mydelniczki
790310

790300

790305

0,80

210

1/2"
66

66

1044

1044

790350

Funkcjonowanie:
- Wypływ uruchamiany przyciskiem i automatyczne zamknięcie
czasowe.
- Regulacja temperatury na baterii termostatycznej.
Zalety:
- Komfort: stabilność temperatury i precyzja mieszania.
- 80% oszczędności wody: automatyczne zamknięcie i nastawiony
wypływ.
- Odporność na wandalizm i ograniczona obsługa.

Panel TEMPOMIX

210

1/2"

• ze słuchawką na chromowanej poręczy
zasilanie Z1/2" z góry, z zaworami odcinającymi
wykończenie alu bez mydelniczki

1/2"
66

41

• zasilanie z góry (z zaworami odcinającymi)
wykończenie alu z mydelniczką 710500
wykończenie alu bez mydelniczki

0,80

1/2"
66

1044

- Baterię czasową TEMPOMIX ~30 s
- Chromowaną, nienaruszalną wylewkę ROUND z dyfuzorem
antyosadowym i automatycznym regulatorem wypływu 6 litrów/min.
- Podłączenia Z1/2" z filtrami i zaworami zwrotnymi.

0,80

> Informacje doytczące baterii TEMPOMIX s. 60, wylewka s. 70.
> Należy przewidzieć zasilanie w wodę zmieszaną mieszaczem
termostatycznym PREMIX (zobacz s. 84) i odprowadzenie wody
wpustem podłogowym (patrz strona 73).

210

790310

790350

Panel natryskowy z baterią mechaniczną
do instalacji natynkowej.Panel aluminiowy anodowany ze
schowanymi mocowaniami i zasilaniem z góry przez zawory
odcinające proste Z1/2".

0,80

1/2"
66

80

66

791350

1044

• ze słuchawką na suwaku na poręczy
Słuchawka na suwaku, na chromowanej poręczy.

1/2”

1044

• ze stałą wylewką antyosadową 6 l/min
791300
Chromowana, nienaruszalna wylewka ROUND z dyfuzorem
antyosadowym i automatycznym regulatorem wypływu
6 litrów/min.

210

791300

210

791350

Panel bateria mechaniczna

> Należy przewidzieć zasilanie w wodę zmieszaną mieszaczem
termostatycznym PREMIX (zobacz s. 84) i odprowadzenie wody
wpustem podłogowym (patrz strona 73).

Mydelniczka ścienna
Niewidoczne mocowanie.
160

41

710500
710501

62

• ABS chromowana, matowa
• ABS chromowana, błyszcząca

Mydelniczka
PRODUKTY TE SĄ ODPORNE NA DEZYNFEKCJĘ TERMICZNĄ I CHEMICZNĄ, z zastrzeżeniem przestrzegania obowiązujących protokołów.
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Panele natryskowe z inoxu
Panel natryskowy TEMPOMIX
80

do instalacji natynkowej.
Panel inox, gotowy do instalacji, zawiera:

1/2"
70

- Baterię czasową TEMPOMIX ~30 s
- Chromowaną, nienaruszalną wylewkę ROUND z dyfuzorem
antyosadowym i automatycznym regulatorem wypływu
6 litrów/min.
- Podłączenia Z1/2", zawory zwrotne.
- Mydelniczkę, zawory odcinające i filtry.

200

1043

70

1043

• zasilanie z góry
wykończenie epoxyd biały, z mydelniczką
wykończenie inox satynowy, z mydelniczką
wykończenie inox satynowy, bez mydelniczki

200

790201
790200
790100

• zasilanie schowane (podłączenia wężykami, baz zaworów
odcinających) bez mydelniczki.
wykończenie inox satynowy
790110

1/2"

790201
790110

350-550

Obudowa teleskopowa dla ochrony instalacji między
panelem TEMPOMIX/TEMPOSTOP, a sufitem.
Szerokość 150 mm. Regulowana wysokość 350/550 mm.
• wykończenie epoxyd biały
790151
• wykończenie inox satynowy
790150

> Informacje doytczące baterii TEMPOMIX s. 60, wylewka s. 70.
> Należy przewidzieć zasilanie w wodę zmieszaną mieszaczem
termostatycznym PREMIX (zobacz s. 84) i odprowadzenie wody
wpustem podłogowym (patrz strona 73).

790151

Panel z inoxu TEMPOMIX

Panel natryskowy TEMPOSTOP
200

zasilanie z góry, do instalacji natynkowej.
Panel inox zawiera:

1/2"
70

1043

- Zawór czasowy ~30 s
- Nienaruszalną wylewkę natryskową z dyfuzorem
antyosadowym 6 litrów/min.
- Zawór odcinający i filtr.
• wykończenie epoxyd biały, z mydelniczką
• wykończenie inox satynowy, z mydelniczką

749201
749200

> Informacje dotyczące zaworu s. 62, wylewka s. 70.
> W opcji: zasilanie z dołu lub schowane oraz inne kolory RAL.
> Należy przewidzieć zasilanie w wodę zmieszaną mieszaczem
termostatycznym PREMIX (zobacz s. 84) i odprowadzenie wody
wpustem podłogowym (patrz strona 73).

749201

Panel z inoxu TEMPOSTOP
200
40

Panel natryskowy z baterią

200

zasilanie z góry, do instalacji natynkowej. Panel inox zawiera:

40

1/2"

81,5

80

80

80

1/2"
70

81,5

70

1/2"

- Mydelniczkę, zawory odcinające, filtry, zawory zwrotne.
- Wykończenie epoxyd biały.

70

• z baterią mechaniczną nieczasową
791501
Chromowana poręcz i słuchawka ze zbrojonym wężem.

1043

1043

1043

• z baterią czasową TEMPOMIX
790501
Chromowana poręcz i słuchawka ze zbrojonym wężem.

• z baterią mechaniczną nieczasową
791201
Nienaruszalna stała wylewka z dyfuzorem antyosadowym
6 litrów/min.

790501

791501
200

791201

> Informacje dotyczące baterii TEMPOMIX s. 60.
> W opcji: wykończenie inox satynowy oraz inne kolory RAL.
> Należy przewidzieć zasilanie w wodę zmieszaną mieszaczem
termostatycznym PREMIX (zobacz s. 84) i odprowadzenie wody
wpustem podłogowym (patrz strona 73).

Panel specjalny

PRODUKTY TE SĄ ODPORNE NA DEZYNFEKCJĘ TERMICZNĄ I CHEMICZNĄ, z zastrzeżeniem przestrzegania obowiązujących protokołów.
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Panele natryskowe SPORTING
Opis
Panel natryskowy z aluminium anodowanego,
wyposażony w stałą wylewkę natryskową z
litego, chromowanego mosiądzu o
wykończeniu satynowym, z dyfuzorem
antyosadowym 6 l/min.
• Czas wypływu ~30 s z systemem
samoczyszczącym.
• Nastawny strumień z możliwością
zablokowania przez instalatora.
• Automatyczny regulator wypływu 6 l/min.
• Zasilanie z góry w wodę zmieszaną.
• Wykończenie aluminium anodowane lub
epoxyd biały.
• Dostarczany z zaworem zwrotnym i filtrem.
• Gwarancja: 10 lat.

Zalety
• Odporność na wandalizm i wytrzymałość.
• Oszczędność wody: 80 % w porównaniu z
klasyczną baterią 15 l/min.
• Komfort użytkowania dzięki miękkiemu
uruchamianiu startera.

Funkcjonowanie
Miękkie
uruchamianie
starterem
Aluminium
recykling

Natrysk
klasyczny
15 l/min

Natrysk
Sporting
6 l/min

oszczędność
wody

80 %

60 l

• Otwarcie przez delikatne naciśnięcie na
starter.
• Automatyczne zamknięcie czasowe 30 s.
• Stała wylewka z nastawnym dyfuzorem
(możliwość blokowania strumienia).

Przeznaczenie

Odporność na wandalizm

80 % oszczędności wody

Specyficzna koncepcja do intensywnego
używania w sanitariatach publicznych.
• Nienaruszalna, ekstra płaska struktura
z niewidocznymi mocowaniami.
• Nie dające się wymontować przez
użytkownika starter i wylewka.

• Automatyczne zamknięcie czasowe 30 s.
• Wypływ nastawiony na 6 l/min przy 3 bar
dla komfortowego strumienia: utrzymanie
jednakowego komfortu od pierwszego do
ostatniego natrysku.

Niezawodność

( 4 min)

• Niezawodny mechanizm. Konstrukcja z
tworzyw antyosadowych i antykorozyjnych.
Samoczyszczący system hydrauliczny czasu
wypływu z kalibrowaną szczeliną.
• Wytrzymałość: ponad 500 000 uruchomień.

12 l
(2 min)

Oszczędność wody podczas
jednego mycia

130

Uszczelka - filtr

20°±10

Śruba 1

880

2,10 m od posadzki

Zaślepka

Śruba 2 i 3
48
Końcówka

56

Nastawny strumień

Blokowanie
dyfuzora
Mocowanie
ścienne 3
śrubami inox

Stadiony, baseny, sale sportowe...
Internaty, koszary, schroniska...

Estetyka
• Kompaktowy design i schowane połączenia.
• Maskuje ślady poprzedniej instalacji w
odnawianych budynkach.

Higiena
Brak węża i automatyczne opróżnienie przy
każdorazowym użyciu: zapobiega stagnacji
wody i mnożeniu się bakterii w instalacji.

Instalacja (ulotka na zapytanie)

Konserwacja (ulotka na zapytanie)

• Zestaw zmontowany dla oszczędności
czasu przy instalacji.

• Głowica czasowa zintegrowana w wylewce
natryskowej i dostępna bez demontażu
panela.

• Zasilanie z góry w wodę zmieszaną.
(patrz PREMIX strona 84).
• W razie potrzeby chronić instalację
dodatkowymi filtrami i reduktorami
ciśnienia.
• Przepłukać instalację przed
podłączeniem panelu.
• Zalecane ciśnienie: 1 do 5 bar.
• Brodzik instalowć 15 cm od ściany.

• Wylewka natryskowa z dyfuzorem
antyosadowym nie wymaga odkamieniania.

Konserwacja bez
demontażu panela:
wymienna głowica

Panele natryskowe SPORTING
Panel natryskowy SPORTING
Panel aluminiowy z zasilaniem z góry, zawiera:

21

Ø 50
1/2"

- Stałą, nienaruszalną wylewkę natryskową z dyfuzorem
antyosadowym, automatycznym regulatorem wypływu
6 litrów/min i zintegrowanym systemem czasowym (30 s).
- Starter, zawór zwrotny i filtr.
- Podłączenie Z1/2" do zasilania w wodę zmieszaną.

29

1/2"

20

1/2"

L

836215

• wykończenie aluminium anodowane, chrom satynowy 714700
• wykończenie epoxyd biały
714701
1020

68

1/2"

Mydelniczka ścienna do budynków użyteczności publicznej:

1/2"

niewidoczne mocowanie

825215

• ABS chromowany, matowy
• ABS chromowany, błyszczący

710500
710501

Złączka-zawór odcinający do zasilania w wodę:
62

160

41

• kątowa ZW1/2" L.21 H.29 (zasilanie schowane)
• prosta ZW1/2" H.68
(zasilanie natynkowe)

70
710500

714700

710501

714701

836215
825215

Opcja:

Wylewka sitkowa strumień „deszcz“

GR

instalować zamiast dyfuzora antyosadowego:
dopisać „GR“ na końcu nr katalogowego.
(Np.: 714700 GR, patrz informacje s. 71)
GR

> Należy przewidzieć zasilanie w wodę zmieszaną mieszaczem
termostatycznym PREMIX i odprowadzenie wody wpustem
podłogowym.

Panel SPORTING

PREMIX Confort
Centralny mieszacz termostatyczny do zasilania od 6 do 40
natrysków Sporting w wodę zmieszaną, regulacja od 32 do 42°C.

H

Ochrona antyoparzeniowa i regulacja ogranicznika temperatury
maksymalnej.
Możliwość dezynfekcji termicznej bez demontażu mieszacza
(pokrętła).

L

• 55 l/min 3/4" L.118xH.60 ≥ 6 natrysków
• 90 l/min 1" L.160xH.80 ≥ 12 natrysków
• 140 l/min 1"1/4 L.178xH.88 ≥ 25 natrysków
• 190 l/min 1"1/2 L.196xH.98 ≥ 40 natrysków

P

731002
731003
731004
731005

UWAGA: 3 bar straty ciśnienia
Ilość natrysków podana przykładowo (patrz współczynnik jednoczesności).
> Inne wymiary i szczegółowe informacje: patrz strona 84.

PREMIX typ 55, 90, 140 i 190

PREMIX Confort

Wpust podłogowy z regulowaną wysokością
150x150

z sitem inox zamocowanym 2 śrubami.

13 - 80

Max. 85

100 x 100

Ø 40

Ø 165
109

109

Ø 165

Ø 40

- Znormalizowany poziom wody 50 mm i wypływ 36 l/min.
- Korpus PVC. Płyta o regulowanej wysokości. Wyjście pionowe
Ø 40.
> do posadzki glazura lub beton

683001

682001

18 - 85

Ø 175
Ø 121

109

Ø 165
Ø 40

683002

• 150x150, płyta/sito inox błyszczący
regulacja wysokości do 85 mm (z nadstawką).

683001

• 100x100, płyta/sito inox błyszczący
regulacja wysokości do 80 mm (z nadstawką).

682001

683001

682001

> do posadzki miękkiej / winylowej
• Sito Ø 114 inox błyszczący
regulacja wysokości do 85 mm (z nadstawką).
> Szczegółowe informacje na stronie 73.

683002
683002

Wpust podłogowy
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57

Kolumny natryskowe PLENEROWE
Kolumna natryskowa PLENEROWA
na podstawie, gotowa do instalacji.
Korpus z inoxu AISI 304, wykończenie epoxyd biały.
- Uruchamianie przyciskiem czasowym ~15 s.
- Nienaruszalna wylewka natryskowa z dyfusorem
antyosadowym i nastawnym strumieniem.
- Automatyczny regulator wypływu 6 litrów/min.
- Zawór czasowy ~15 s do punktu czerpalnego.
• 1 stanowisko natryskowe
• 1 stanowisko natryskowe i 1 punkt czerpalny
• 2 stanowiska natryskowe i 1 punkt czerpalny
• 4 stanowiska natryskowe

717101
717111
717121
717401

717401

Kolumna PLENEROWA

717121

> W opcji inne kombinacje stanowisk

Opis

Instalacja (ulotka na zapytanie)

Kolumna natryskowa na podstawie z inoxu
AISI 304 wykończenie epoxyd biały.
Uruchamianie przyciskami z automatycznym
zamknięciem czasowym ~15 s.
Do wyboru od 1 do 4 nienaruszalnych, stałych
wylewek natryskowych z dyfuzorem
antyosadowym i nastawnym strumieniem.
Automatyczna regulacja wypływu 6 litrów/min.

• Wzmocnione mocowanie posadzkowe za
pomocą śrub z inoxu i metalowych kołków
zakotwiczonych w podstawie z betonu
(możliwość demontażu dla ochrony przed
mrozem).

Wysoka odporność na
wandalizm

• Należy przewidzieć zawór odcinający i filtr z
wkładem wymiennym.

Korpus z inoxu 20/10. Wzmocnione
mocowanie posadzkowe, nienaruszalna
ochrona mocowania. Wylewki natryskowe i
mechanizmy uruchamiające z chromowanego,
litego mosiądzu, bez możliwości wyrwania
lub zdemontowania przez użytkownika.

• Należy przewidzieć ewakuację wody
(zobacz wpust podłogowy s. 73).

Oszczędność wody i energii
Wypływ nastawiony na 6 litrów/min i
automatyczne zamknięcie czasowe ~15 s.
Oszczędność czasu przy instalacji
(dostarczona wstępnie zmontowana). Szybki
demontaż dla ochrony przez mrozem.

• Zasilanie z dołu w wodę zimną lub
zmieszaną wężem W3/4" przechodzącym
przez środek podstawy.

• Zalecane ciśnienie 1 do 5 bar.
Dla zwiększenia komfortu użytkownika
należy ograniczać nadmierne ciśnienie.
• Wypływ podstawowy do obliczenia
przepustowości instalacji: 0,10 l/s
(pomnożyć przez ilość wylewek
natryskowych). Wypływ zmienia się
nieznacznie w zależności od ciśnienia,
dzięki automatycznym regulatorom
wypływu.

Przeznaczenie

Ograniczona obsługa
Wymienne głowice bez demontażu kolumny.
Dyfuzor w wylewce nie wymaga czyszczenia i
odkamieniania, w przeciwieństwie do
wylewek z sitkiem.

Baseny, plaże, stacje przy autostradach...

Konserwacja

(ulotka na zapytanie)

Głowice wymienne bez demontażu kolumny.

Mocowanie i podłączenie
5
1000
6
25

4

3/4"

300

2
1

58

3

1. Podstawa z betonu
2. Filtr z wymienialnymi wkładami
3. Zawór odcinający
4. Ewakuacja przez syfon posadzkowy
5. Mocowania śrubami inox i
metalowymi kołkami
6. Zasilanie wężem 3/4"

