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ARMATURA URUCHAMIANA BEZ
KONTAKTU Z DŁONIĄ DO UMYWALKI,
ZLEWU I UMYWALKI CHIRURGICZNEJ

• Baterie i zawory sztorcowe 

• Armatura wielofunkcyjna do obsługi 8 stanowisk

• Baterie i zawory ścienne (natynkowe, podtynkowe lub zaścienne)

29-45Armatura elektroniczna 

• Dozowniki mydła

• Mieszacze wstępne

• Korki i syfony

• Napowietrzacze, sitka, wężyki, złączki…

50/51/62Urządzenia dodatkowe 

Armatura uruchamiana stopą 
lub kolanem 

46-49

• Zawory czasowe uruchamiane kolanem 

• Baterie i zawory uruchamiane stopą

• Wylewki sztorcowe lub ścienne

28

Zalety: całkowita higiena, 90% oszczędności wody…

Armatura uruchamiana bez kontaktu z dłonią
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Armatura elektroniczna oraz
armatura uruchamiana stopą lub

kolanem do umywalki, zlewu 
i umywalki chirurgicznej
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Armatura elektroniczna

Automatyczne otwarcie i zamknięcie bez kontaktu z dłonią
Armatura elektroniczna DELABIE funkcjonuje poprzez detekcję obecności na podczerwień:
- Otwarcie poprzez podstawienie rąk w pobliżu detektora (brak przenoszenia bakterii).
- Automatyczne zamknięcie po odsunięciu rąk z pola detekcji.
Brak kontaktu z dłonią zapobiega przenoszeniu bakterii.

Dla porównania, tradycyjna bateria jest „zanieczyszczona“ przez kontakt przed myciem oraz
użytkownik może ponownie zanieczyścić dłonie przez kontakt z armaturą po ich myciu.

Program periodycznego spłukiwania „antyproliferacja bakterii“
Dwie główne przyczyny rozwoju bakterii (legionelle lub inne bakterie zakaźne) w instalacji
wodnej to stagnacja wody i temperatura niższa niż 50 °C.
Wszystkie badania, które wykazały obecność bakterii chorobotwórczych w armaturze
elektronicznej, zostały przeprowadzone na armaturze bez automatycznego spłukiwania
okresowego. Jeśli armatura jest używana codziennie, istnieje niewielkie ryzyko rozwoju bakterii.
Natomiast, jeśli występuje brak regularnego uruchamiania, co zdarza się w 20% do 40%
szpitalnych pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, nie ma odnowienia wody w instalacji i w ten
sposób nieuchronnie dochodzi do proliferacji bakterii.

Aby przeciwdziałać stagnacji wody (brak użycia armatury przez ponad 24h) wszystkie baterie 
i zawory elektroniczne DELABIE są wyposażone w program periodycznego spłukiwania
„antyproliferacja bakterii”. Co 24h po ostatnim użyciu następuje automatyczne spłukiwanie
przez 45 sek. W ten sposób zapobiegamy rozmnażaniu się bakterii.

Antyproliferacyjny elektrozawór
Całość dostępnej na rynku armatury elektronicznej jest wyposażona w standardowe
elektrozawory posiadające kauczukową membranę, za którą woda znajduje się w stagnacji i jest
rzadko lub nie jest wcale odnawiana.
Przeprowadzone badania w środowisku szpitalnym wykazały, że ta sytuacja sprzyja proliferacji
bakterii. Aby rozwiązać ten problem, Delabie stworzyło specjalny elektrozawór (opatentowany)
dostarczany w każdym modelu ze zintegrowaną w korpusie baterią. Nowy elektrozawór bez
membrany redukuje nisze bakteryjne.
Brak stagnacji wody w mechanizmie (opróżnienie i ponowne napełnienie przy każdym użyciu)
i system z samoczyszczącym kalibrowanym rowkiem ogranicza osadzanie się zanieczyszczeń.

> Antyproliferacyjny elektrozawór i program Periodycznego Spłukiwania pozwalają skutecznie
walczyć z proliferacją bakterii w instalacji i armaturze.

Sitko higieniczne
Zastępuje standardowy napowietrzacz. Sitko DELABIE posiada specyficzną konstrukcję „plastra
miodu“ i wykonane jest z tworzywa antyosadowego (kamień osadza się 10 razy wolniej).
Ogranicza zatrzymywanie wody i zanieczyszczeń oraz chroni przed rozwojem bakterii.

Wężyki zasilające PEX
Wężyki wykonane z PEX w osłonie z plecionego inoxu, są odporne na dezynfekcję termiczną 
i chemiczną stosowaną profilaktycznie lub doraźnie w zakładach opieki zdrowotnej, w ochronie
przed legionellozą.

BIOSAFE: kontrola proliferacji bakterii

                                W
ĘŻ

YK
I PEX

Automatyczne spłukiwanie

Oszczędność wody, a walka z bakteriami

Program Periodycznego Spłukiwania kompatybilny z oszczędnością wody
Automatyczne spłukiwanie nie jest czynnikiem zwiększającym zużycie wody, jeśli jest
zintegrowane w programie armatury elektronicznej, tak jak w przypadku wszystkich naszych
baterii i zaworów. Nadmierne zużycie wody związane z automatycznym spłukiwaniem wynosi
jedynie 3% zużycia elektronicznej baterii i 0,2% baterii tradycyjnej.

Antyproliferacyjny elektrozawór

BIOSAFE
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W przeciwieństwie do tradycyjnej armatury, elektroniczna armatura DELABIE pozwala na znaczne
oszczędności wody, ze względu na podział wypływu w trakcie użytkowania (więcej informacji na
stronach 14/15).

Automatyczne zamknięcie i wypływ nastawiony na 3 l/min.
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.

Instalator lub personel techniczny może regulować wypływ sitka z zewnątrz za pomocą
zwykłego imbusa 2,5 mm.

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:

Armatura elektroniczna

Oszczędność wody bliska 90%

Opłukiwanie
10 sek.

Moczenie
10 sek.

Mydlenie
20 sek.

Opłukiwanie
15 sek.

Tradycyjna armatura: 9,7 litra (45 sek. przy 13 l/min).
Armatura DELABIE:.     3,75 litra (45 sek. przy 5 l/min)

Przykład oszczędności wody w zakładach opieki zdrowotnej
W zakładach opieki zdrowotnej koszt zakupu elektronicznej armatury DELABIE może być
„zamortyzowany” w ciągu roku, dzięki zrealizowanym oszczędnościom wody. Dodatkowo
zarządzający placówką posiada gwarancję kontynuacji kontroli zużycia wody. 

* 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).

Moczenie
5 sek.

Armatura elektroniczna DELABIE: 0,7 litra (15 sek. przy 3 l/min)

Automatyczne zamknięcie po 
odsunięciu rąk

Zrealizowana oszczędność wody 
w szpitalu posiadającym 400 łóżek

(sale chorych)
Zwykłe baterie Baterie DELABIE

Elektroniczne
baterie DELABIE

Ilość łóżek 400 400 400

Punkt czerpalny używany do mycia rąk UMYWALKA UMYWALKA UMYWALKA

Średnia długość używania / dzień / łóżko 20 min 20 min 20 min

Ilość dni użytkowania / rok 290 290 290

Zużycie wody w l/min 13 5 3

Zużycie wody w m3/ rok 30 160 m3 11 600 m3 2 320 m3**

Zużycie wody w / rok w PLN* 603 200 PLN 232 000 PLN 46 400 PLN

Zużycie wody /rok /punkt czerpalny w PLN* 1508 PLN 580 PLN 116 PLN

Roczna oszczędność wody (w PLN) 371 200 PLN 556 800 PLN

O
S

Z
CZĘDNOŚĆ W

O
D

Y90%

Sitko z nastawionym
wypływem na 3 l/min.

Tradycyjna
bateria
13 l/min

Bateria
DELABIE
5 l/min

Elektroniczna
bateria

DELABIE 
3 l/min

9,7 l
( 45 sek.)

oszczędność
wody

61%

3,75 l
(45 sek.)

0,7 l

OSZCZĘDNOŚĆ WODY PODCZAS
JEDNEGO UŻYCIA

oszczędność
wody

92%
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BINOPTIC - TEMPOMATIC - TEMPOMATIC 2

Instalacja
• skrzynką elektroniczna wodoszczelna IP65.
• Zasilanie elektryczne (230V-50hz) bez

uziemienia. Przed skrzynką należy
instalować bezpiecznik 30 mA.

• Połączenie detektora ze skrzynka za
pomocą zbrojonego kabla
antyzakłóceniowego: nie przedłużać, w
opcji kabel do 5m.

Konserwacja
• Ograniczona obsługa: elektrozawory

antyosadowe, higieniczne sitko wypływowe
nie zatrzymuje zanieczyszczeń.

• Koncepcja niezależnej skrzynki z diodami
diagnozującymi ułatwia interwencje.

• Skrzynka elektroniczna, detektor i elektrozawory
do rozmontowania oddzielnie.

• Jeżeli jest wskazane należy instalować filtry
osadowe i reduktory ciśnienia.

230 Vca

PREMIX

WC
WZ

WM

TEMPOMATIC, TEMPOMATIC 2 i BINOPTIC są
podłączone kablem do niezależnej skrzynki
elektronicznej, zasilanej sieciowo 230/12V
lub bateriami litowymi 6V.

W zależności od modelu, skrzynka ta umożliwia
regulację odległości, zmianę zamknięcia na
zamierzone lub automatyczne, dezaktywację
funkcji „spłukiwanie okresowe“.

* Informacje uzyskane w trakcie testów z zastrzeżeniem dobrej jakości baterii i regularnej konserwacji
armatury.

Armatura elektroniczna DELABIE zasilana sieciowo lub bateriami posiada system
automatycznego spłukiwania, który zapobiega pozostawaniu wody w stagnacji.
(Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Ministra Zdrowia z 12.04.2002 i 29.03.2007).

Program periodycznego spłukiwania „anty-Legionelle“
Spłukiwanie automatyczne (45 s co 24 h po ostatnim użyciu): 
zapobiega pozostawaniu wody w stagnacji i rozwojowi bakterii w instalacji.

System „ON/OFF“ (wersja 230/12V): Zamierzone zamknięcie lub zamknięcie
czasowe po 30 min w przypadku zapomnienia bądź zaniedbania

.

2• Skrzynka 230/12V JEDNOFUNKCYJNA
Standardowy system, bez możliwości modyfikacji sposobu używania: 
zamknięcie automatyczne po odsunięciu rąk i zamknięcie bezpieczeństwa po 45 s wypływu
w przypadku zaniedbania. Możliwość dezaktywacji spłukiwania periodycznego, lub
przejścia na spłukiwanie co 12 h (zamiast 24 h).

3• Skrzynka na BATERIE litowe 6V.
System standard, bez możliwości wybierania sposobu używania: zamknięcie automatyczne
po odsunięciu rąk i zamknięcie bezpieczeństwa po 45 s wypływu w przypadku zaniedbania.

1• Skrzynka 230/12V WIELOFUNKCYJNA dostarczana z ustawieniem standard.
Programator „PROG“ umożliwia zmianę sposobu używania:
- Program standard z automatycznym zamknięciem po odsunięciu rąk i zamknięciem

bezpieczeństwa po 45 s wypływu w przypadku zaniedbania.
- System „ON-OFF“ przez przesunięcie ręki w pobliżu detektora lub bezpieczeństwo

zamknięcia po 30 min wypływu w przypadku braku zamierzonego zamknięcia.
Ten tryb jest zalecany do mycia rąk przez personel medyczny przy standardowych i
chirurgicznych umywalkach (protokoły długiego mycia rąk). Jest również zalecany
podczas wykonywania zamierzonego spłukiwania instalacji.

Niezależna skrzynka elektroniczna - zasilanie sieciowe lub na baterie
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TEMPOMATIC 3 i 4

Armatura elektroniczna DELABIE zasilana na baterię posiada system automatycznego
spłukiwania, który zapobiega pozostawaniu wody w stagnacji.
(Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Ministra Zdrowia z 12.04.2002 i 29.03.2007).

Moduł elektroniczny ze zintegrowaną baterią
Program standard, bez możliwości zmiany sposobu używania: zamknięcie automatyczne
po odsunięciu rąk i zamknięcie bezpieczeństwa po 30 s wypływu w przypadku zaniedbania.

Instalacja
TEMPOMATIC 3 i 4 instaluje się jak każdą inną armaturę klasyczną: wystarczy podłączyć
wężyki zasilające w wodę, bez jakiejkolwiek innej instalacji lub regulacji.

Optymalna detekcja i łatwe użytkowanie
Detektor umieszczony jest na końcu wylewki w celu optymizacji detekcji bez względu 
na położenie rąk. Piktogram na wierzchniej pokrywie wskazuje sposób używania
(TEMPOMATIC 3).

Wymiana baterii
Z końcem żywotności baterii, po ~350 000 cyklach*, detektor miga przez 15 dni.
Wymiana baterii (1x6V typu 223) jest prosta, nie wymaga odkręcania armatury czy zamknięcia
wody: należy odkręcić wierzchnią pokrywę kluczem imbusowym, aby bezpośrednio dostać
się do baterii.

Wspólne parametry dla wszystkich modeli elektronicznych DELABIE
• Zalecane ciśnienie: 1 do 5 bar.
• Ciśnienie maksymalne: 8 bar.
• Wypływ podstawowy: 0,05 l/s przy 3 bar.
• Temperatura wody gorącej: max. 70°C.
• Równowaga ciśnienia WG i WZ (ΔP < 1 bar).
• Zalecana jest ochrona instalacji filtrami 

i reduktorami ciśnienia.
• Wodoszczelny moduł elektroniczny i skrzynka.

• Elektrozawory odporne na korozję.
• Regulowane ograniczenie temperatury

maksymalnej.
• Automatyczne zamknięcie wypływu w

przypadku zaniedbania: zapobiega
zablokowaniu w pozycji otwartej.
Ponowne otwarcie po podstawieniu rąk.

CE Zgodność z dyrektywą europejską EMC 2004/108/WE i BT 2006/95/CE. 

TEMPOMATIC 3 et TEMPOMATIC 4 
posiadają zintegrowany moduł elektroniczny
Bateria litowa 6V i elektrozawór znajdują się
wewnątrz armatury. 

• Możliwa instalacja na dowolnych punktach
czerpalnych, również w przypadku braku
zasilania sieciowego: 
w nowych, jak i odnawianych budynkach
bez potrzeby wykonywania dodatkowych
podłączeń elektrycznych (oszczędna i szybka
instalacja).

• Ułatwiona instalacja: wystarczy podłączyć
wężyki do instalacji, w ten sam sposób jak
każdą inną armaturę. Bez dodatkowego
programowania, armatura jest gotowa do
użytku przez 3 do 6 lat* (średnia długość
życia baterii przed wymianą).

* Informacje uzyskane w trakcie testów z zastrzeżeniem dobrej jakości baterii i regularnej konserwacji
armatury.

Antyproliferacyjny elektrozawór (opatentowany)
do armatury na baterię:
- bez membrany, ogranicza nisze bakteryjne. 

Brak stagnacji wody w mechanizmie (ewakuacja 
i odnowienie przy każdym użyciu, co zapobiega
stagnacji). 

- system samoczyszczący z kalibrowanym rowkiem
ogranicza osadzanie się zanieczyszczeń. 

Zintegrowana bateria i moduł elektroniczny 

Program periodycznego spłukiwania „anty-Legionelle“
Spłukiwanie automatyczne (45 s co 24 h po ostatnim użyciu): 
zapobiega pozostawaniu wody w stagnacji i rozwojowi bakterii w instalacji. Głowica z

elektrozaworem

Wodoszczelny
moduł
elektroniczny

Batera Lithium 6V.

�

�

�

Pokrywa zablokowana 
2 niewidocznymi śrubami
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TEMPOMATIC 4
Bateria lub zawór elektroniczny do umywalki, na baterię
litową 6V, elektrozawór i elektronika zintegrowane w
korpusie wylewki. Detekcja obecności na podczerwień.

- Sitko wypływowe z regulowanym wypływem 3l/min przy 
3 barach.

- Wężyki PEX W3/8" z filtrami i zaworami zwrotnymi dla baterii.
- Korpus lity mosiądz/chrom, wzmocnione mocowanie.
- Antyblokada wypływu i ograniczenie temperatury.
- Spłukiwanie periodyczne (~45 s co 24 h po ostatnim użyciu).

• Bateria TEMPOMATIC MIX 4 (boczna dźwignia regulacji
temperatury)
z zaworami odcinającymi W3/8"  490006
bez zaworów odcinających 490106
z dźwignią Handi: dopisać LH na końcu numeru LH
(higiena + ułatwione chwytanie dla osób z ograniczoną
zdolnością ruchową).

• Zawór TEMPOMATIC 4
z zaworem odcinającym W3/8" 440006
bez zaworu odcinającego  440106

> Informacje ogólne i techniczne na stronach od 30 do 33.

W opcji: - Przewidzieć mieszacz PREMIX do zaworów (patrz strona 51).
- Korki (strona 39).

TEMPOMATIC 3
Bateria lub zawór elektroniczny do umywalki, na baterię
litową 6V, elektrozawór i elektronika zintegrowane w
korpusie wylewki. Detekcja obecności na podczerwień.

- Sitko wypływowe z regulowanym wypływem 3l/min przy 
3 barach.

- Wężyki PEX W3/8" z filtrami i zaworami zwrotnymi dla baterii.
- Korpus lity mosiądz/chrom, wzmocnione mocowanie.
- Antyblokada wypływu i ograniczenie temperatury.
- Spłukiwanie periodyczne (~45 s co 24 h po ostatnim użyciu).

• Bateria TEMPOMATIC MIX 3 (boczna dźwignia regulacji
temperatury)
z zaworami odcinającymi W3/8" 492006
bez zaworów odcinających 492106
z dźwignią Handi: dopisać LH na końcu numeru LH
(higiena + ułatwione chwytanie dla osób z ograniczoną
zdolnością ruchową).

• Zawór TEMPOMATIC 3
z zaworem odcinającym W3/8" 442006
bez zaworu odcinającego  442106

> Informacje ogólne i techniczne na stronach od 30 do 33.

W opcji: - Przewidzieć mieszacz PREMIX do zaworów (patrz strona 51).
- Korki (strona 39).

+ Ograniczenie ryzyka proliferacji bakterii:
Elektrozawór tłokowy (Patent DELABIE): brak stagnacji wody
w mechanizmie oraz ewakuacja/odnowienie przy każdym
użyciu (zobacz strona 30).

+ Ograniczenie ryzyka proliferacji bakterii:
Elektrozawór tłokowy (Patent DELABIE): brak stagnacji
wody w mechanizmie oraz ewakuacja/odnowienie przy
każdym użyciu (zobacz strona 30).
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Elektroniczna armatura sztorcowa

14
8

74

109

Ø51
45°

40
0

30

3/8"

490006

440006

40
0 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  1
01

 

116 

Ø 56 

3/8" 

 3
0

m
ax

.

492006

40
0 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  1
01

116
Ø 56

3/8"

 3
0

m
ax

.

442006

14
8

30
  m

ax
.

74

109

Ø
 5

1 45°

40
0

3/8"

14
8

74

109

Ø51
45°

40
0

30

3/8"

490006LH

40
0 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  1
01

 

116 

Ø 56 

3/8" 

 3
0

m
ax

.

492006LH

TEMPOMATIC 4

PRODUKTY TE SĄ ODPORNE NA DEZYNFEKCJĘ TERMICZNĄ I CHEMICZNĄ, z zastrzeżeniem przestrzegania obowiązujących protokołów.

TEMPOMATIC 3

CE Zgodność z dyrektywą europejską EMC 2004/108/WE i BT 2006/95/CE

Program periodycznego spłukiwania „anty-Legionelle“: Spłukiwanie automatyczne (45 s co 24 h po ostatnim użyciu): 
Zapobiega pozostawaniu wody w stagnacji i rozwojowi mikrobów w instalacjach.
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BINOPTIC
Bateria lub zawór elektroniczny do umywalki.
Detekcja obecności na podczerwień.

- Sitko wypływowe z regulowanym wypływem 3l/min przy 
3 barach.

- Wężyki PEX z filtrami i elektrozaworami Z1/2".
- Korpus lity mosiądz/chrom, wzmocnione mocowanie.
- Antyblokada wypływu i ograniczenie temperatury.
- Niezależna skrzynka elektroniczna IP65 i detektor odporny

na uderzenia.
- Spłukiwanie periodyczne (~45 s co 24 h po ostatnim użyciu).

• Bateria BINOPTIC MIX (boczna dźwignia regulacji temperatury)
zasilanie sieciowe (zintegrowany transfo. 230/12V) 378MCH
zasilanie bateriami Lithium 6V 478MCH
z dźwignią Handi: dopisać LH na końcu numeru LH
(higiena + ułatwione chwytanie dla osób z ograniczoną
zdolnością ruchową).

• Zawór BINOPTIC 
zasilanie sieciowe (zintegrowany transfo. 230/12V)378015
zasilanie bateriami Lithium 6V 478015

> Informacje ogólne i techniczne na stronach od 30 do 33.

W opcji: - Przewidzieć mieszacz PREMIX do zaworów (patrz strona 51).
- Korki (strona 39).

Ograniczenie ryzyka proliferacji bakterii:
- Rurka Rilsan od podłączenia wody i wylewka gładka

wewnątrz: brak porowatości i zatrzymywania wody,
powodujących rozwój nisz bakteryjnych (zobacz strona 30).

- Niewielka pojemność wody.

Elektroniczna armatura sztorcowa

TEMPOMATIC 2
Bateria lub zawór elektroniczny do umywalki.
Detekcja obecności na podczerwień.

- Sitko wypływowe z regulowanym wypływem 3l/min przy 
3 barach.

- Wężyki PEX z filtrami i elektrozaworami Z1/2".
- Korpus lity mosiądz/chrom, wzmocnione mocowanie.
- Antyblokada wypływu i ograniczenie temperatury.
- Niezależna skrzynka elektroniczna IP65 i detektor odporny

na uderzenia.
- Spłukiwanie periodyczne (~45 s co 24 h po ostatnim użyciu).

• Bateria TEMPOMATIC MIX 2 (boczna dźwignia regulacji
temperatury)
zasilanie sieciowe (zintegrowany transfo. 230/12V) 494000
zasilanie bateriami Lithium 6V 494006
z dźwignią Handi: dopisać LH na końcu numeru LH
(higiena + ułatwione chwytanie dla osób z ograniczoną
zdolnością ruchową).

• Zawór TEMPOMATIC 2 
zasilanie sieciowe (zintegrowany transfo. 230/12V) 444000
zasilanie bateriami Lithium 6V 444006

> Informacje ogólne i techniczne na stronach od 30 do 33.

W opcji: - Przewidzieć mieszacz PREMIX do zaworów (patrz strona 51).
- Korki (strona 39). TEMPOMATIC 2
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PRODUKTY TE SĄ ODPORNE NA DEZYNFEKCJĘ TERMICZNĄ I CHEMICZNĄ, z zastrzeżeniem przestrzegania obowiązujących protokołów.

BINOPTIC

Dźwignia Handi LH
ergonomiczny design, aby ułatwić chwytanie dla osób starszych
lub z ograniczoną zdolnością ruchową.

NOWOŚĆ
25
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LH

CE Zgodność z dyrektywą europejską EMC 2004/108/WE i BT 2006/95/CE

Program periodycznego spłukiwania „anty-Legionelle“: Spłukiwanie automatyczne (45 s co 24 h po ostatnim użyciu): 
Zapobiega pozostawaniu wody w stagnacji i rozwojowi mikrobów w instalacjach.
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TEMPOMATIC 
Bateria lub zawór elektroniczny do umywalki z odkręcaną
wylewką L.140 H.140. Detekcja obecności na podczerwień.

- Sitko wypływowe nastawione na 3 l/min przy 3 barach.
- Wężyki PEX z filtrami i elektrozaworami Z1/2".
- Korpus lity mosiądz/chrom, wzmocnione mocowanie. 
- Odkręcana wylewka (do czyszczenia i dezynfekcji).
- Niezależna skrzynka elektroniczna IP65 i detektor odporny

na uderzenia.
- Antyblokada wypływu i ograniczenie temperatury.
- Spłukiwanie periodyczne (~45 s co 24 h po ostatnim użyciu).

• Bateria TEMPOMATIC MIX (boczna dźwignia regulacji
temperatury)
zasilanie sieciowe (zintegrowany transfo. 230/12V) 495000
zasilanie bateriami Lithium 6V 495006

• Zawór TEMPOMATIC 
zasilanie sieciowe (zintegrowany transfo. 230/12V) 445000
zasilanie bateriami Lithium 6V 445006

> Informacje ogólne i techniczne na stronach od 30 do 33.

W opcji: - Przewidzieć mieszacz PREMIX do zaworów (patrz strona 51).
- Korki (strona 51).
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TEMPOMATIC 

+ Ograniczenie ryzyka proliferacji bakterii:
Wylewka odkręcana do czyszczenia i dezynfekcji (zobacz strona 10).

TEMPOMATIC "PRO"

TEMPOMATIC „PRO“
Bateria lub zawór elektroniczny do umywalki, zlewu lub
umywalki chirurgicznej z ruchomą, odkręcaną wylewką L.200
H.295, przystosowaną do montażu medycznego filtra
mikrobiologicznego. (zobacz filtry BIOFIL strona 25).
Detekcja obecności na podczerwień:

- Sitko wypływowe nastawione na 3 l/min przy 3 barach.
- Wężyki PEX z filtrami i elektrozaworami Z1/2".
- Korpus lity mosiądz/chrom, wzmocnione mocowanie. 
- Odkręcana wylewka (do czyszczenia i dezynfekcji).
- Niezależna skrzynka elektroniczna IP65 (zintegrowany

transformator 230/12V).
- Spłukiwanie periodyczne (~45 s co 24 h po ostatnim użyciu).
- Dwa sposoby zamknięcia wypływu, w modelach 230/12V:

> Tryb standard: wypływ czasowy, automatyczne zamknięcie.
> Tryb ON/OFF: zamierzone zamknięcie lub po 30 min wypływu.

• Bateria TEMPOMATIC MIX „PRO“ (boczna dźwignia regulacji
temperatury)
zasilanie sieciowe (możliwość trybu ON/OFF) 495253
zasilanie bateriami Lithium 6V 495257

• Zawór TEMPOMATIC „PRO“
zasilanie sieciowe (możliwość trybu ON/OFF) 445253
zasilanie bateriami Lithium 6V 445257

> W opcji inne rodzaje i wymiary wylewek.
> Informacje ogólne i techniczne na stronach od 30 do 33.

W opcji: - Przewidzieć mieszacz PREMIX do zaworów (patrz strona 51).
- Korki (strona 51).
- Filtry BIOFIL i szybkozłączki (strona 25). 

PRODUKTY TE SĄ ODPORNE NA DEZYNFEKCJĘ TERMICZNĄ I CHEMICZNĄ, z zastrzeżeniem przestrzegania obowiązujących protokołów.

+ Ograniczenie ryzyka proliferacji bakterii:
Wylewka gładka wewnątrz (ogranicza nisze bakteryjne) 
i odkręcana do czyszczenia i dezynfekcji (zobacz strona 10).

CE Zgodność z dyrektywą europejską EMC 2004/108/WE i BT 2006/95/CE

Program periodycznego spłukiwania „anty-Legionelle“: Spłukiwanie automatyczne (45 s co 24 h po ostatnim użyciu): 
Zapobiega pozostawaniu wody w stagnacji i rozwojowi mikrobów w instalacjach.

Armatura elektroniczna 
z odkręcaną wylewką
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Armatura elektroniczna
z wylewką BIOCLIP
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PRODUKTY TE SĄ ODPORNE NA DEZYNFEKCJĘ TERMICZNĄ I CHEMICZNĄ, z zastrzeżeniem przestrzegania obowiązujących protokołów.

Bateria elektroniczna do umywalki, zlewu lub umywalki
chirurgicznej z jednorazową, ruchomą wylewką BIOCLIP.
Detekcja obecności na podczerwień.
Regulacja temperatury uchwytem L.100.
- Wypływ ograniczony do 7 l/min przy 3 barach.
- 1 jednorazowa wylewka z Hostaformu nadającego się do

recyklingu L.146, Ø22 z sitkiem gwiazda. Nie ma możliwości
podłączenia do niej filtra końcowego (opcje poniżej).

- Korpus i podstawa z chromowanego mosiądzu ze wzmocnionym
mocowaniem. 

- Wnętrze wężyków z PEX W3/8”, a zewnętrzna część inox
pleciony z filtrami i elektrozaworami Z1/2”.

- Niezależna skrzynka elektroniczna IP65.
- Spłukiwanie okresowe (~45 s co 24h po ostatnim użyciu). 
- Dwa możliwe sposoby zamknięcia:

> Tryb standardowy: wypływ czasowy, automatyczne zamknięcie.
> Tryb ON/OFF: zamierzone zamknięcie lub po 30 min wypływu. 

wylewka H.160 20871T1
wylewka H.300 20871T3

Funkcjonowanie:
- Wybór temperatury przez horyzontalny ruch uchwytem uruchamiającym.
- Otwarcie wypływu przez wykrycie obecności.
- Wybór sposobu zamknięcia, w zależności od sposobu użytkowania:

- Zwykłe użycie: automatyczne zamknięcie po odsunięciu rąk lub
przedramienia z blokadą wypływu po 30 s (w przypadku zaniedbania).

- Chirurgiczny protokół mycia: zamierzone zamknięcie (tryb ON/OFF)
po drugim przybliżeniu ręki na 5 cm do detektora lub po 30 min
wypływu w przypadku braku zamknięcia zamierzonego.

W opcji: Korki (strona 51).

Korpus i wylewka gładkie wewnątrz: ogranicza nisze bakteryjne
(zobacz strona 10).

+

Bateria z wylewką BIOCLIP

1

2

Jednorazowa wylewka BIOCLIP

15 jednorazowych wylewek BIOCLIP L.146, Ø 22 20015
Jednorazowa wylewka, z hostaformu, nadającego się do
recyklingu z sitkiem gwiazda.
- Szybki demontaż bez narzędzi (szczelina wskazująca).
- Jednostkowe opakowanie.
UWAGA: Nie ma możliwości na podłączenie filtra końcowego.

Ø22
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20015

Sposób demontażu

2 wylewki zatrzaskowe z mosiądzu L.156, Ø 28 20002
Druga wylewka daje możliwość nieprzerywania pracy stanowiska
podczas czyszczenia/odkamieniania pierwszej wylewki.
- Wyposażona w sitko higieniczne, przystosowane do podłączenia

medycznego filtra mikrobiologicznego (zobacz filtry BIOFIL s. 25).
- Szybka instalacja bez użycia narzędzi (system na zatrzask). Wylewka BIOCLIP z mosiądzu

Wylewka BIOCLIP BIOFIL

10 wylewek BIOFIL ze zintegrowanym filtrem L.165, Ø 22
Wylewka do jednorazowego użytku z progiem filtracji nie
przekraczającym 0,1 μm (więcej informacji zobacz wylewki
BIOFIL strona 27).
- Natychmiastowa ochrona przed zakażeniami szpitalnymi

spowodowanymi użyciem wody (Legionelle, Pseudomonas
Aeruginosa…).  

- Zgodność i odporność filtra na działania chemiczne i termiczne
w instalacji.

- Wylewka wyposażona w sitko gwiazda.
- Szybka instalacja bez użycia narzędzi (szczelina wskazująca).

10 sterylnych wylewek filtrujących, wszystkie bakterie 20040
Czas użycia: maksymalnie przez 31 dni od momentu instalacji.
Jednostkowe opakowanie, sterylna torebka (wskaźnik kontroli
sterylizacji).

10 wylewek filtrujących, Legionelle i Pseudomonas 30040
Czas użycia: maksymalnie przez 62 dni od momentu instalacji.
Jednostkowe, niesterylne opakowanie.
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NOWOŚĆ

UWAGA: 
Zamawiać osobno inne jednorazowe wylewki, zatrzaskowe wylewki z mosiądzu lub wylewki BIOFIL
ze zintegrowanym filtrem (zobacz poniżej).

NOWOŚĆ

0459

Program periodycznego spłukiwania „anty-Legionelle“: Spłukiwanie automatyczne (45 s co 24 h po ostatnim użyciu): 
Zapobiega pozostawaniu wody w stagnacji i rozwojowi mikrobów w instalacjach.

CE Zgodność z dyrektywą europejską EMC 2004/108/WE i BT 2006/95/CE
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Bateria z wysoką wylewką

Armatura elektroniczna 
z wysoką wylewką
Bateria elektroniczna do umywalki, zlewu lub umywalki
chirurgicznej z wysoką ruchomą wylewką, przystosowaną
do podłączenia filtra końcowego (zobacz filtry BIOFIL s. 25).
Wykrycie obecności na podczerwień.

- Sitko wypływowe nastawione na 3 l/min przy 3 barach. 
- Wężyki pleciony inox z PEX W3/8” z filtrami i elektrozaworami Z1/2".
- Korpus ze wzmocnionym mocowaniem, podstawa i wylewka

z chromowanego mosiądzu. 
- Niezależna skrzynka elektroniczna IP65.
- Spłukiwanie okresowe (~45 s co 24h po ostatnim użyciu). 
- Dwa możliwe sposoby zamknięcia w modelach 230/12V:

> Tryb standardowy: wypływ czasowy, automatyczne zamknięcie.
> Tryb ON/OFF: zamierzone zamknięcie lub po 30 min wypływu.

• Bateria H.160 L.160 (regulacja temperatury uchwytem L.100)
zasilanie sieciowe (możliwość trybu ON/OFF) 20164T1
zasilanie bateriami Lithium 6V 20464T1

• Bateria H.300 L.250 (regulacja temperatury uchwytem L.100)
zasilanie sieciowe (możliwość trybu ON/OFF) 20164T4
zasilanie bateriami Lithium 6V 20464T4

Funkcjonowanie:
- Wybór temperatury przez horyzontalny ruch uchwytem uruchamiającym.
- Otwarcie wypływu przez wykrycie obecności przybliżonej ręki lub

przedramienia. 
- Wybór sposobu zamknięcia, w zależności od sposobu użytkowania:

- Zwykłe użycie: automatyczne zamknięcie po odsunięciu rąk lub
przedramienia z blokadą wypływu po 30 s (w przypadku zaniedbania).

- Chirurgiczny protokół mycia: zamierzone zamknięcie (tryb ON/OFF)
po drugim przybliżeniu ręki na 5 cm do detektora lub po 30 min
wypływu w przypadku braku zamknięcia zamierzonego.

W opcji: - Korki (strona 51).
- Filtry BIOFIL i szybkozłączki (zobacz strona 25).
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Korpus i wylewka gładkie wewnątrz: ogranicza nisze bakteryjne
(zobacz strona 10).

+

Głowica filtrująca BIOFIL

Głowica BIOFIL z filtrem do jednorazowego użytku 
z progiem filtracji 0,1 mikrometra. 
Natychmiastowa ochrona przed zakażeniami szpitalnymi
wywołanymi kontaktem z wodą.

- Polietylenowa membrana hydrofilowa z włókien kanalikowych
o progu filtracji 0,1 mikrometra.

- Powierzchnia filtrująca: 1400 cm2..
- Wypływ wody przy ciśnieniu 3 barów: 6l/min* na wyjściu głowicy

(wypływ z filtra, bez ograniczenia wypływu na armaturze).
- Maksymalne ciśnienie: 5 barów.
- Kompatybilność i odporność na różne działania zwalczające bakterie:

> Dezynfekcja termiczna: temperatura wody 70°C w łącznym
czasie 30 minut, w trakcie całego cyklu życia produktu.

> Dezynfekcja chemiczna:
Do 3 ppm wolnego chloru w temperaturze 20°C +/- 5°C
przez cały cykl życia produktu i/lub do 100 ppm w
temperaturze 20°C +/- 5°C przez 1 godzinę.

- Włókna z polietylenu, moduł i korpus głowicy z ABS nadającego
się do recyklingu.

• 10 sterylnych głowic filtrujących, wszystkie bakterie 
Czas użycia: maksymalnie przez 31 dni od momentu instalacji.
Jednostkowe opakowanie, sterylna torebka (wskaźnik kontroli
sterylizacji).
końcówka bez uszczelki (głowica A) 20050A
końcówka z uszczelką (głowica P) 20050P

• 10 głowic filtrujących, Legionelle i Pseudomonas Aeruginosa
Czas użycia: maksymalnie przez 62 dni od momentu instalacji.
Jednostkowe, niesterylne opakowanie.
końcówka bez uszczelki (głowica A) 30050A
końcówka z uszczelką (głowica P) 30050P

W opcji: Szybkozłączka do podłączenia na wyjściu armatury (zobacz s. 25).
* Średni wypływ w trakcie cyklu życia produktu.
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Urządzenia dodatkowe

Dozowniki na mydło 1l

Dozownik mydła w płynie
- Model wandaloodporny z zamkiem.
- Jednolita pokrywa zewnętrzna z przegubowym otwarciem

dla łatwej obsługi i lepszej higieny.
- Przycisk z miękkim uruchamianiem.
- Antyblokada: jedna doza na jedno przyciśnięcie, nawet w

przypadku dłuższego przytrzymania przycisku.
- Pompa dozująca antywyciekowa (wodoszczelna).
- Okienko kontroli poziomu mydła.
- Grubość metalu: 1 mm.
- Pojemność: 1 litr.
- Wymiary: 89 x 104 x 252 mm.
- Do mydła w płynie na bazie roślinnej o maksymalnej lepkości:

3000 centypuazów/ MPSA.
- Gwarancja na mechanizm: 3 lata.

• wykończenie inox 304 błyszczący 510580
• wykończenie epoksyd biały 510581
• wykończenie inox 304 satynowy 510582

Dostępne są inne modele dozowników na mydło, zobacz strona 50.
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510580

Napowietrzacz antyosadowy W 22x100 (5 sztuk) 22.5P
z mosiężną obudową.

Sitko EKO nastawione na 3 l/min
- Sitko nastawione na 3 l/min przy 3 barach (Patent DELABIE).
- Wypływ regulowany od 2 do 5 l/min przy 3 barach 

(w zależności od modelu armatury).
- Regulacja z zewnątrz przez instalatora lub konserwatora

(imbus 2,5 mm). Mosiężna obudowa.

• Z 24/100, 2 sztuki 922024.2P
• W 22/100, 2 sztuki 922022.2P
• IMBUS chromowany C282025

Sitko higieniczne ogranicza ryzyko rozwoju bakterii, 
z mosiężną obudową.

• sitko gwiazda Z 24x100 (2 sztuki) 921024.2P
• sitko gwiazda W 22x100 (2 sztuki) 921022.2P

Sitka, napowietrzacze…

Korki ON/OFF i HYGIENA

Ø 63

M
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M
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1”1/4
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Ø 61

Ø 42

1"1/4

48
   

   
   

   
   

   
28

581000

922024.2P

Korek ON/OFF 581000

Korek do umywalki 1"1/4 na przycisk inox, przepływ wody z
boku w pozycji otwartej, zalecany do umywalek z
przelewem, wyposażonych w armaturę elektroniczną lub
czasową. 
Ręczne otwarcie/zamknięcie przepływu przez naciśnięcie
pokrywy korka.

Korek HYGIENA
Korek higieniczny do umywalki 1"1/4 z sitkiem, bez śruby
centralnej, do umywalki z przelewem lub bez przelewu: 
Ogranicza rozwój bakterii (nie zatrzymuje wody, ani osadu). 

• z prześwitem, do umywalki z przelewem 611
• bez prześwitu, do umywalki bez przelewu 61101

grubość umywalki od 1 do 65 mm.

Ø
12

35 H
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. 2
,5

15

C282025

22.5P

65
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ax
.
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Armatura wielofunkcyjna 
do 8 stanowisk

Wielofunkcyjna skrzynka z
elektrozaworami i zaściennymi
detektorami optycznymi

Automatyczne spłukiwanie

Ze względu na swoją wielofunkcyjność i liczne zastosowania, TEMPOMATIC WIELOFUNKCYJNY jest
idealnie przystosowany do środowiska szpitalnego

Znaczna oszczędność wody
• Kontrola wypływu (3 l/min do umywalki i 6 l/min do natrysku).
• Automatyczne zamknięcie czasowe (regulowany czas wypływu).
• Możliwość funkcji antyblokady (programowana): funkcja bezpieczeństwa (jeśli 4 użycia w mniej niż

10 min lub 10 użyć w mniej niż 30 min na jednym stanowisku, to blokuje się ono przez 30 min)
zapobiega nadużyciom i marnotrawstwu wody. Funkcja ta może zostać wyłączona.

Niższe koszty inwestycji
Koszt zestawu wielofunkcyjnego na 8 stanowisk jest niższy niż koszt 8 zaworów elektronicznych z
niezależnymi skrzynkami.

Oszczędność wody i niższe koszty inwestycji

Automatyczne otwarcie i zamknięcie bez kontaktu z dłonią
Armatura elektroniczna DELABIE funkcjonuje poprzez detekcję obecności na podczerwień:

- Otwarcie poprzez podstawienie rąk w pobliżu detektora (brak przenoszenia bakterii).
- Automatyczne zamknięcie po odsunięciu rąk z pola detekcji.
Brak kontaktu z dłonią zapobiega przenoszeniu bakterii.

Program anty-Legionelloza
Główne przyczyny rozwoju bakterii w instalacji to stagnacja wody i temperatura niższa niż 50°C.
Jeśli występuje brak regularnego uruchamiania, co się zdarza w 20% do 40% szpitalnych
pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, nie ma odnowienia wody w instalacji i w ten sposób
nieuchronnie dochodzi do proliferacji bakterii. Wszystkie stanowiska są wyposażone w program
periodycznego spłukiwania „antyproliferacja bakterii”. Co 24h po ostatnim użyciu następuje
automatyczne spłukiwanie przez 45 sek. W ten sposób zapobiegamy rozmnażaniu się bakterii.

Instalacja ścienna
W przeciwieństwie do armatury sztorcowej, elementy uruchamiające dostępne z naszą nową skrzynką
wielofunkcyjną oraz wylewki do umywalki są ścienne: mniejsze ryzyko rozwoju nisz bakteryjnych
wokół armatury i ułatwione czyszczenie. 

Funkcja dezynfekcji termicznej
Możliwość przeprowadzenia dezynfekcji termicznej w armaturze umywalkowej i natryskowej, w
temperaturze wody z instalacji. 

BIOSAFE: kontrola proliferacji bakterii

Proste funkcjonowanie
Zbliżenie ręki do detektora powoduje otwarcie elektrozaworu przez określony czas. 
Czas wypływu jest regulowany dla każdego stanowiska: 7 sek., 15 sek., 30 sek., 45 sek. według
przeznaczenia; do WC funkcja spłukiwania 3l/6l lub 3l/9l.

Wielość kombinacji
Wielofunkcyjny moduł pozwala na dużą ilość kombinacji: 8 umywalek lub 4 umywalki + 4 natryski lub
4 umywalki + 2 natryski + 2 WC.

Ułatwiona instalacja (Instrukcja montażu i konserwacji dostępna na zapytanie) 

• Montaż w pomieszczeniu technicznym: brak dostępu użytkowników do sterowników. Zapobiega
interwencji personelu technicznego w strefach użytkowania. 

• Instalacja jednej skrzynki elektronicznej dla 8 stanowisk, zamiast 8 niezależnych skrzynek.
• Uproszczone okablowanie: podłączane od zewnątrz skrzynki kable do elektrozaworów oraz

detektorów są wyposażone w złączki zaciskane, wyprofilowane w sposób uniemożliwiający błędne
połączenie, z zabezpieczeniem przed wyrwaniem.

Specyficzna ergonomia
Specyficzna ergonomia elementów uruchamiających (zrównanie rozety i detektora), wylewek
umywalkowych i wylewek natryskowych (opływowe formy, nie dające się wyrwać mocowania, solidna
konstrukcja, zobacz katalog Armatura Czasowa) zapobiegają zamierzonemu lub niezamierzonemu
zranieniu. Brak możliwości chwycenia i zaczepienia.

Inne zalety Pr

BIOSAFE
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Armatura wielofunkcyjna 
do 8 stanowisk

Pomieszczenia pobytu pacjenta:
HIGIENA + OSZCZĘDNOŚĆ
• Montaż w pomieszczeniu technicznym.
• Walka z proliferacją bakteryjną (podczas

braku użytkowania): spłukiwanie okresowe,
możliwość dezynfekcji termicznej.

• Higiena: system ścienny
- Brak kontaktu armatury z umywalką.
- Starter z detektorem optycznym:

automatyczne uruchamianie bezdotykowe.
• Oszczędność wody: automatyczne

zamknięcie czasowe, kontrola wypływu.

TEMPOMATIC wielofunkcyjny do 8 stanowisk 441453
do jednoczesnego uruchamiania 8 niezależnych stanowisk.

- Skrzynka elektroniczna 230/12V do podłączenia 8 elektrozaworów
i 8 zaściennych starterów.

- Zewnętrzne uchwyty mocujące.

Dane elektryczne:
• Ochrona bezpiecznikiem 220V/4AT. 
• Zużycie: w stanie spoczynku 4VA maximum: 45VA. 
• Bezpieczeństwo: należy chronić instalację wyłącznikiem

samoczynnym.

TEMPOMATIC wielofunkcyjny

95,5

17
0

295

UP

DOWN

HAUT
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4000

495626CEB

463SRH

3

4000

167 max.

Ø 21 Ø 26 Ø 50

16

441452DET

441453

NOWOŚĆ

28
0109

F1"

Ø32

Starter zaścienny z detektorem 441452DET
do ściany ≤ 170 mm, na chromowanej rozecie i kabel L.4 m
ze złączką. Krótka detekcja, zamierzone uruchamianie bez
kontaktu.

Starter z detektorem 441453DET
podtynkowy, na chromowanej rozecie i kabel L.4 m ze
złączką.
Dostępna również wersja ze starterem dotykowym (zobacz nasz
katalog Armatura Czasowa).

Elektrozawór z kablem L.4 m
• 1/2" do umywalki, natrysku lub pisuaru 495626CEB

• 1" do WC 463SRH
(z zaworem odcinającym i regulującym oraz ochroną
antyskażeniową, kabel zamawiać osobno ).

• Kabel L.4 m do elektrozaworu 1/2" lub 1”  441452CEB

Starter

Elektrozawór

Przykład instalacji: TEMPOMATIC wielofunkcyjny
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TEMPOMATIC 3 ścienny ze zintegrowaną baterią
Zawór elektroniczny do umywalki z baterią litową 6V,
elektrozawór i elektronika zintegrowane w korpusie wylewki.

- Detekcja obecności na podczerwień. 
- Sitko wypływowe nastawione na 3 l/min przy 3 barach.
- Korpus lity mosiądz/chrom Ø 50 L.190 mm.
- Spłukiwanie periodyczne (~45 s co 24 h po ostatnim użyciu).

• mocowanie ścienne Z1/2" 443006
• mocowanie na płycie od 1 do 4 mm 443016
• mocowanie na płycie od 1 do 22 mm 443026

> Informacje ogólne i techniczne na stronach od 30 do 33.

W opcji: - Przewidzieć mieszacz PREMIX do zaworów (patrz strona 51).
- Korki (strona 51).

1/2"
Ø 50

16                       190   

443006

TEMPOMATIC 3 ścienny

Armatura elektroniczna ścienna

TEMPOMATIC 4 ścienny

TEMPOMATIC 4 ścienny ze zintegrowaną baterią
Zawór elektroniczny do umywalki z baterią litową 6V,
elektrozawór i elektronika zintegrowane w korpusie wylewki.

- Detekcja obecności na podczerwień.
- Sitko wypływowe nastawione na 3 l/min przy 3 barach.
- Korpus lity mosiądz/chrom Ø 51. Mocowanie ścienne Z1/2".
- Spłukiwanie periodyczne (~45 s co 24 h po ostatnim użyciu).

• mocowanie ścienne
długość 125 443406
długość 190 443506

• mocowanie na płycie od 1 do 22mm
długość 125 443426
długość 190 443526

> Informacje ogólne i techniczne na stronach od 30 do 33.

W opcji: - Przewidzieć mieszacz PREMIX do zaworów (patrz strona 51).
- Korki (strona 51).

1/2” 

16                       190

Ø 51 

443506

1/2” 

16                  125

Ø 51 

443406

+ Ograniczenie ryzyka proliferacji bakterii:
Elektrozawór tłokowy (Patent DELABIE): brak stagnacji wody
w mechanizmie oraz ewakuacja/odnowienie przy każdym
użyciu (zobacz strona 30).

1/2" ø 50

18,6                          188   

2 max.                          230   

443016

+ Ograniczenie ryzyka proliferacji bakterii:
Elektrozawór tłokowy (Patent DELABIE): brak stagnacji wody
w mechanizmie oraz ewakuacja/odnowienie przy każdym
użyciu (zobacz strona 30).

CE Zgodność z dyrektywą europejską EMC 2004/108/WE i BT 2006/95/CE

Program periodycznego spłukiwania „anty-Legionelle“: Spłukiwanie automatyczne (45 s co 24 h po ostatnim użyciu): 
Zapobiega pozostawaniu wody w stagnacji i rozwojowi mikrobów w instalacjach.

PRODUKTY TE SĄ ODPORNE NA DEZYNFEKCJĘ TERMICZNĄ I CHEMICZNĄ, z zastrzeżeniem przestrzegania obowiązujących protokołów.
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1/2"

187

1/2"

20 max.

10 max.

Ø60

20801T2

Zawór ścienny, wylewka BIOCLIP

Elektroniczna armatura ścienna BIOCLIP

Elektroniczny zawór ścienny 20801T2
z wylewką BIOCLIP, mocowanie na płycie < 20 mm.

- Podstawa Ø 60 z chromowanego mosiądzu.
- Jednorazowa wylewka z hostaformu, nadającego się do

recyklingu L.146, Ø 22 z sitkiem gwiazda. Brak możliwości
podłączenia filtra końcowego (zobacz opcje poniżej).

- Niezależny detektor, do montażu na płycie. 
- Niezależna skrzynka elektroniczna IP65.
- Elektrozawór 12V Z1/2" z filtrem-uszczelką.
- Spłukiwanie periodyczne (~45 sek. co 24h po ostatnim użyciu).

Porada: Ustawić detektor z boku wylewki, aby nie uruchomić
wypływu podczas wymiany wylewki.

W opcji: Korki (strona 51).
2

1

+ Wylewka gładka wewnątrz: ogranicza nisze bakteryjne
(zobacz strona 10).

PRODUKTY TE SĄ ODPORNE NA DEZYNFEKCJĘ TERMICZNĄ I CHEMICZNĄ, z zastrzeżeniem przestrzegania obowiązujących protokołów.

Jednorazowa wylewka BIOCLIP

15 jednorazowych wylewek BIOCLIP L.146, Ø 22 20015
Jednorazowa wylewka, z hostaformu, nadającego się do
recyklingu z sitkiem gwiazda.
- Szybki demontaż bez narzędzi (szczelina wskazująca).
- Jednostkowe opakowanie.
UWAGA: Nie ma możliwości na podłączenie filtra końcowego.

Szybki i łatwy demontaż
wylewki

2 wylewki zatrzaskowe z mosiądzu L.156, Ø 28 20002
Druga wylewka daje możliwość nieprzerywania pracy stanowiska
podczas czyszczenia/odkamieniania pierwszej wylewki.
- Wyposażona w sitko higieniczne, przystosowane do podłączenia

medycznego filtra mikrobiologicznego (zobacz filtry BIOFIL s. 25).
- Szybka instalacja bez użycia narzędzi (system na zatrzask).

10 wylewek BIOFIL ze zintegrowanym filtrem L.165, Ø 22 
Wylewka do jednorazowego użytku z progiem filtracji nie
przekraczającym 0,1 μm (więcej informacji zobacz wylewki
BIOFIL strona 27).
- Natychmiastowa ochrona przed zakażeniami szpitalnymi

spowodowanymi użyciem wody (legionelle, Pseudomonas
Aeruginosas…).  

- Zgodność i odporność filtra na działania chemiczne i termiczne
w instalacji.

- Wylewka wyposażona w sitko gwiazda.
- Szybka instalacja bez użycia narzędzi (szczelina wskazująca).

10 sterylnych wylewek filtrujących,  20040
wszystkie bakterie
Czas użycia: maksymalnie przez 31 dni od momentu
instalacji. Jednostkowe opakowanie, sterylna torebka
(wskaźnik kontroli sterylizacji).

10 wylewek filtrujących, Legionelle i Pseudomonas 30040
Czas użycia: maksymalnie przez 62 dni od momentu instalacji.
Jednostkowe, niesterylne opakowanie.

Wylewka BIOCLIP z mosiądzu

Wylewka BIOCLIP BIOFIL

UWAGA: 
Zamawiać osobno inne jednorazowe wylewki, zatrzaskowe wylewki z mosiądzu lub wylewki BIOFIL
ze zintegrowanym filtrem (zobacz poniżej).
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Program periodycznego spłukiwania „anty-Legionelle“: Spłukiwanie automatyczne (45 s co 24 h po ostatnim użyciu): 
Zapobiega pozostawaniu wody w stagnacji i rozwojowi mikrobów w instalacjach.

CE Zgodność z dyrektywą europejską EMC 2004/108/WE i BT 2006/95/CE
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Elektroniczna armatura ścienna

CE Zgodność z dyrektywą europejską EMC 2004/108/WE i BT 2006/95/CE

Program periodycznego spłukiwania „anty-Legionelle“: Spłukiwanie automatyczne (45 s co 24 h po ostatnim użyciu): 
Zapobiega pozostawaniu wody w stagnacji i rozwojowi mikrobów w instalacjach.

PRODUKTY TE SĄ ODPORNE NA DEZYNFEKCJĘ TERMICZNĄ I CHEMICZNĄ, z zastrzeżeniem przestrzegania obowiązujących protokołów.

150

185

Ø 60

1/2”

12V

230Vca

1/2”

441157

TEMPOMATIC zaścienny 441157
Zawór elektroniczny zaścienny.
Detektor obecności do ściany ≤ 150 mm.

- Nieruchoma chromowana wylewka L. 185 mm do ściany 
≤ 150 mm z kołkiem antyobrotowym.

- Sitko wypływowe nastawione na 3l/min przy 3 barach.
- Elektrozawór 12 V Z1/2" z filtrem-uszczelką.
- Niezależna skrzynka elektroniczna.
- Zasilanie sieciowe (zintegrowany transformator 230/12V).
- Spłukiwanie periodyczne (~45 s co 24 h po ostatnim użyciu).

> W opcji inne długości wylewek i wymiary prowadnic zaściennych.

> Informacje ogólne i techniczne na stronach od 30 do 33.

W opcji: - Przewidzieć mieszacz PREMIX do zaworów (patrz strona 51).
- Korki (strona 51).
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TEMPOMATIC podtynkowy* 447500
Zawór elektroniczny ścienny ze skrzynką podtynkową.

- Detekcja obecności na podczerwień. 
- Skrzynka podtynkowa z odporną na wandalizm płytą z

inoxu, zawierającą elektrozawór Z1/2" z filtrem, wężyk PEX
i zawór odcinający. 

- Nieruchoma chromowana wylewka L. 170 mm.
- Sitko wypływowe nastawione na 3l/min przy 3 barach.
- Niezależna skrzynka elektroniczna z transformatorem 230/12V.
- Spłukiwanie periodyczne (~45 s co 24 h po ostatnim użyciu).

* Ten model nie jest wyposażony w wodoszczelną skrzynkę podtynkową,
instalator musi zapewnić szczelność wnęki montażowej oraz
ewakuację wody z wnęki (przecieki, kondensacja) - (patrz ulotka
instalacyjna).

> W opcji inne długości wylewek.

> Informacje ogólne i techniczne na stronach od 30 do 33.

W opcji: - Przewidzieć mieszacz PREMIX (patrz strona 51).
- Korki (strona 51).

TEMPOMATIC podtynkowy

TEMPOMATIC zaścienny
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BINOPTIC MIX zaścienny 379MCH
Bateria elektroniczna zaścienna do umywalki, ściana od 1 do
130 mm.

- Detekcja obecności na podczerwień i regulacja temperatury
boczną dźwignią.

- Chromowana wylewka do instalacji zaściennej.
- Sitko wypływowe nastawione na 3l/min przy 3 barach.
- Elektrozawory Z1/2" z filtrami. 
- Niezależna skrzynka elektroniczna.
- Zasilanie sieciowe (zintegrowany transformator 230/12V).
- Spłukiwanie periodyczne (~45 s co 24 h po ostatnim użyciu).

> Informacje ogólne i techniczne na stronach od 30 do 33.

W opcji: Korki (strona 51).

PRODUKTY TE SĄ ODPORNE NA DEZYNFEKCJĘ TERMICZNĄ I CHEMICZNĄ, z zastrzeżeniem przestrzegania obowiązujących protokołów.
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BINOPTIC MIX podtynkowy* 379ECM
Bateria elektroniczna ścienna do umywalki. 

- Detekcja obecności na podczerwień i regulacja temperatury
boczną dźwignią.

- Chromowana wylewka na płycie z inoxu H.180 x L.160 mm.
- Sitko wypływowe nastawione na 3l/min przy 3 barach.
- Elektrozawory Z1/2" z filtrami. 
- Niezależna skrzynka elektroniczna.
- Zasilanie sieciowe (zintegrowany transformator 230/12V).
- Spłukiwanie periodyczne (~45 s co 24 h po ostatnim użyciu).

* Ten model nie jest wyposażony w wodoszczelną skrzynkę podtynkową,
instalator musi zapewnić szczelność wnęki montażowej oraz
ewakuację wody z wnęki (przecieki, kondensacja) - (patrz ulotka
instalacyjna).

> Informacje ogólne i techniczne na stronach od 30 do 33.

W opcji: Korki (strona 51).

BINOPTIC ścienny 
Zawór elektroniczny ścienny do umywalki. 

- Detekcja obecności na podczerwień.
- Sitko wypływowe nastawione na 3l/min przy 3 barach.
- Elektrozawór Z1/2’’ z filtrem. 
- Niezależna skrzynka elektroniczna.
- Zasilanie sieciowe (zintegrowany transformator 230/12V).
- Spłukiwanie periodyczne (~45 s co 24 h po ostatnim użyciu).

• zasilanie podtynkowe, wylewka L.205/250 379ENC
• do ściany ≤ 190 mm, wylewka L.205/250 379DER

> Informacje ogólne i techniczne na stronach od 30 do 33.

W opcji: - Przewidzieć mieszacz PREMIX (patrz strona 51).
- Korki (strona 51).

BINOPTIC MIX ZAŚCIENNY
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379ECM

379MCH

379ENC

379DER BINOPTIC zaścienny/ podtynkowy

BINOPTIC MIX podtynkowy

+ Wylewka gładka wewnątrz i niska pojemność wody
(ograniczają nisze bakteryjne) (strona 10).

+ Wylewka gładka wewnątrz i niska pojemność wody
(ograniczają nisze bakteryjne) (strona 10).

+ Wylewka gładka wewnątrz i niska pojemność wody
(ograniczają nisze bakteryjne) (strona 10).

Elektroniczna armatura ścienna

Program periodycznego spłukiwania „anty-Legionelle“: Spłukiwanie automatyczne (45 s co 24 h po ostatnim użyciu): 
Zapobiega pozostawaniu wody w stagnacji i rozwojowi mikrobów w instalacjach.

CE Zgodność z dyrektywą europejską EMC 2004/108/WE i BT 2006/95/CE
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TEMPOGENOU
Zawór czasowy uruchamiany kolanem.

- Czas wypływu ~15 sek. s i wypływ nastawiony na 6 litrów/min.
- Drążek wzmocniony wewnętrznym trzpieniem z inoxu.
- Rozeta mocująca ścienna, wzmocniona 4 śrubami z inoxu.
- Zasilanie w wodę zimną lub zmieszaną (patrz PREMIX s.51).

• model prosty, zasilanie liniowe 735400
• model kątowy, zasilanie ścienne 734100

> W opcji: inne długości drążka i czas wypływu 7 s.
> Należy skompletować z wylewką sztorcową lub ścienną 

(zobacz strony 47-49).

MIXFOOT
Bateria uruchamiana stopą.

- Natychmiastowe, automatyczne zamknięcie.
- Otwarcie wody zimnej do połowy odchyłu przycisku, wody

zmieszanej do końca odchyłu (kontakt z posadzką).
- Ustawione mieszanie wstępne z możliwością regulacji 

i wypływ nastawiony na 15 litrów/min. 
- Przycisk podnoszony, aby ułatwić sprzątanie.
- Dostarczany z filtrem-uszczelka.

• mocowanie posadzkowe 4 śrubami 739100
• mocowanie ścienne 4 śrubami 739102

(Regulowana wysokość przycisku).

> Należy skompletować z wylewką sztorcową lub ścienną 
(zobacz strony 47-49).

MONOFOOT
Zawór uruchamiany stopą.

- Natychmiastowe, automatyczne zamknięcie.
- Zasilanie w wodę zimną lub zmieszaną (patrz PREMIX s. 51).
- Wypływ nastawiony na 10 litrów/min przy 3 barach.
- Przycisk podnoszony, aby ułatwić sprzątanie.
- Dostarczany z filtrem-uszczelka.

• mocowanie posadzkowe 4 śrubami 736101
• mocowanie ścienne 4 śrubami 736102

(Regulowana wysokość przycisku).

> Należy skompletować z wylewką sztorcową lub ścienną 
(zobacz strony 47-49).

MONOFOOT

MIXFOOT

TEMPOGENOU

PRODUKTY TE SĄ ODPORNE NA DEZYNFEKCJĘ TERMICZNĄ I CHEMICZNĄ, z zastrzeżeniem przestrzegania obowiązujących protokołów.

739100

739102

Ø 80    31

1/2"
432

 34

1/2"

435Ø 50

734100

735400

736101

736102

Uruchamianie kolanem lub stopą
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Wylewki sztorcowe

Wylewka ruchoma

Wylewka ruchoma Ø 22 sztorcowa. 

Z1/2", wylewka rura Ø 22 z chromowanego mosiądzu na podstawie. 
- Sitko nastawione na 3 l/min przy 3 barach.
- Przystosowana do podłączenia filtra końcowego.

• Wylewka L.150 H.139 1306T1
• Wylewka L.200 H.259 1306T2
• Wylewka L.300 H.259 1306T3

> Należy skompletować z armaturą bez kontaktu z dłonią,
uruchamianą kolanem, stopą… (zobacz obok).

1306T1

150

13
9

1/2”

25
 m

ax
.

300
25

9

1/2”

25
 m

ax
.1306T3 + Wylewka gładka wewnątrz: ogranicza rozwój nisz

bakteryjnych (zobacz strona 10).

+ Wylewka gładka wewnątrz: ogranicza rozwój nisz
bakteryjnych (zobacz strona 10).

Ruchome lub nieruchome

Wylewka nieruchoma, odlewana, sztorcowa 
z chromowanego, litego mosiądzu.
Wylewka L.140, ze wzmocnionym mocowaniem 3 śrubami inox.

• z napowietrzaczem antykradzieżowym 6 l/min 981148
• z sitkiem nastawionym na 3 l/min 981142

Wylewka ruchoma, sztorcowa, „C“.

- Sitko nastawione na 3 l/min przy 3 barach.
- Mocowanie przeciwnakrętką. 

• L.150 H.120 967152
• L.200 H.200 967202

> Należy skompletować z armaturą bez kontaktu z dłonią,
uruchamianą kolanem, stopą… (zobacz obok).

Wylewka sztorcowa Ø 16, nieruchoma 204001
- L.150 H.170 z chromowanego mosiądzu .
- Sitko nastawione na 3 l/min przy 3 barach.

Wylewka sztorcowa Ø 16, ruchoma 220000
- L.150 H.140 z chromowanego mosiądzu.
- Sitko nastawione na 3 l/min przy 3 barach.

> Należy skompletować z armaturą bez kontaktu z dłonią,
uruchamianą kolanem, stopą… (zobacz obok).

1/2"

Ø 50 140

30

12
0

981142

15
  

1/2"

ø 35

 1
70

 150

204001

Ruchoma lub nieruchoma

1/2" 

Ø 50 

150 

28
 

12
0

967152

PRODUKTY TE SĄ ODPORNE NA DEZYNFEKCJĘ TERMICZNĄ I CHEMICZNĄ, z zastrzeżeniem przestrzegania obowiązujących protokołów.

Sitko EKO nastawione na 3 l/min
- Sitko nastawione na 3 l/min przy 3 barach (Patent DELABIE).
- Wypływ regulowany od 2 do 5 l/min przy 3 barach 

(w zależności od modelu armatury).
- Regulacja wypływu z zewnątrz przez instalatora lub

konserwatora (zobacz imbus nr C282025, strona 39).

• Z 24/100, 2 sztuki 922024.2P
• W 22/100, 2 sztuki 922022.2P

Sitko eko 3l/min

922024.2P

150

1/2"

ø 50

20

14
0

220000
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10 wylewek BIOFIL ze zintegrowanym filtrem L.165, Ø 22
Wylewka do jednorazowego użytku z progiem filtracji nie
przekraczającym 0,1 μm (więcej informacji zobacz wylewki
BIOFIL strona 27).
- Natychmiastowa ochrona przed zakażeniami szpitalnymi

spowodowanymi użyciem wody (legionelle, Pseudomonas
Aeruginosas…).  

- Zgodność i odporność filtra na działania chemiczne i termiczne
w instalacji.

- Wylewka wyposażona w sitko gwiazda.
- Szybka instalacja bez użycia narzędzi (szczelina wskazująca).

10 sterylnych wylewek filtrujących,  20040
wszystkie bakterie
Czas użycia: maksymalnie przez 31 dni od momentu instalacji.
Jednostkowe opakowanie, sterylna torebka (wskaźnik kontroli
sterylizacji).

10 wylewek filtrujących, Legionelle i Pseudomonas 30040
Czas użycia: maksymalnie przez 62 dni od momentu instalacji.
Jednostkowe, niesterylne opakowanie.

48

Wylewka ścienna 1801T2
BIOCLIP, mocowanie na płycie < 20 mm.

- Podstawa Ø 60 z chromowanego mosiądzu.
- Jednorazowa wylewka z hostaformu, nadającego się do

recyklingu L.146, Ø 22 z sitkiem gwiazda. Brak możliwości
podłączenia filtra końcowego (zobacz opcje poniżej).

> Należy skompletować z armaturą bez kontaktu z dłonią,
uruchamianą kolanem, stopą… (zobacz strona 46).

W opcji: Korki (strona 51).

Wylewki ścienne BIOCLIP

187

1/2"

20 max.

Ø60

1801T2

Wylewka ścienna BIOCLIP

+ Wylewka gładka wewnątrz: ogranicza nisze bakteryjne
(zobacz strona 10).

2

1

Szybki i łatwy demontaż
wylewki

15 jednorazowych wylewek BIOCLIP L.146, Ø 22 20015
Jednorazowa wylewka, z hostaformu, nadającego się do
recyklingu z sitkiem gwiazda.
- Szybki demontaż bez narzędzi (szczelina wskazująca).
- Jednostkowe opakowanie.
UWAGA: Nie ma możliwości na podłączenie filtra końcowego.

2 wylewki zatrzaskowe z mosiądzu L.156, Ø 28 20002
Druga wylewka daje możliwość nieprzerywania pracy stanowiska
podczas czyszczenia/odkamieniania pierwszej wylewki.
- Wyposażona w sitko higieniczne, przystosowane do podłączenia

medycznego filtra mikrobiologicznego (zobacz filtry BIOFIL s. 25).
- Szybka instalacja bez użycia narzędzi (system na zatrzask).

Wylewka BIOCLIP z mosiądzu

Wylewka BIOCLIP BIOFIL

Jednorazowa wylewka BIOCLIP
PRODUKTY TE SĄ ODPORNE NA DEZYNFEKCJĘ TERMICZNĄ I CHEMICZNĄ, z zastrzeżeniem przestrzegania obowiązujących protokołów.

UWAGA: 
Zamawiać osobno inne jednorazowe wylewki , zatrzaskowe wylewki z mosiądzu lub wylewki BIOFIL
ze zintegrowanym filtrem (zobacz poniżej).

Ø22

Ø20

 177 
 146 

  
 125 

20015

20040

 182 
 155 

  

 165 
 138 

Ø22

Ø20

20002

  Ø
22

 

 Ø28  175 

 1
9 

 156 

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

0459
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Wylewki ścienne

Wylewki ścienne

Wylewka ścienna zagięta Ø 18
• L.120 z sitkiem 941120

Wylewka ścienna zagięta Ø 18 do płyty ≤ 10mm.
• L.120, sitko nastawione na 3l/min 941922

> Należy skompletować z armaturą bez kontaktu z dłonią,
uruchamianą kolanem, stopą… (zobacz strona 46).

11 

1/2"         Ø 18 

58
 

120

24            120

1/2"            Ø 18

5710

941120

941922

Wylewka ścienna Ø 32 z chromowanego, litego mosiądzu.
• L.120, sitko nastawione na 3 l/min 947120
• L.170, sitko nastawione na 3 l/min 947170

Wylewka ścienna Ø 32 z rozetą. 
• L.135, sitko nastawione na 3 l/min 947135

Wylewka Ø 32 zaścienna ≤ 150 mm (kołek antyobrotowy).
• L.185, sitko nastawione na 3 l/min 947157

Wandaloodporna wylewka zaścienna
(kołek antyobrotowy).
• do ściany ≤ 230 mm, sitko 942200
• do płyty ≤ 30 mm, sitko 942040

Przeciwnakrętka na 3 śruby 826315
(kołnierz wzmacniający za ścianą).
> W opcji inne długości wylewek.

> Należy skompletować z armaturą bez kontaktu z dłonią,
uruchamianą kolanem, stopą… (zobacz strona 46).

1/2               Ø 32 

16                            170

1/2                          Ø 60               Ø 32      

165 max.                     185     

947170

947157

942200

826315

1/2     Ø 60        Ø 32     

23              135 

947135

1/2”                      Ø 21               Ø 48 

230 max.                    75         6°

Zagięta wylewka ścienna

PRODUKTY TE SĄ ODPORNE NA DEZYNFEKCJĘ TERMICZNĄ I CHEMICZNĄ, z zastrzeżeniem przestrzegania obowiązujących protokołów.
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.Ø 21

Ø 89

32
5

1/2"

Dozownik na mydło z wylewką prostą L. 80 mm
Dozownik mydła w płynie, instalacja na umywalce.

- Korpus i przycisk chromowany mosiądz.
- Blokowanie mechanizmu śrubą na imbus.
- Napełnianie od góry (przez odkręcenie przycisku) lub od

dołu (przez odkręcenie zbiornika).

• ze zbiornikiem 1 litr 729008
• ze zbiornikiem 0,5 litra 729508

wyskokość pod umywalką 210 mm.

• z elastyczną rurką 1,20 m 729108
do oddalonego zbiornika.

120 77
 

35
 

m
ax

. Ø 21 

Ø 89

32
5 

51
 

1/2"  

Dozownik na mydło z wylewką zagiętą L. 120 mm
Dozownik mydła w płynie, instalacja na umywalce.

- Korpus i przycisk chromowany mosiądz.
- Blokowanie mechanizmu śrubą na imbus.
- Napełnianie od góry (przez odkręcenie przycisku) lub od

dołu (przez odkręcenie zbiornika). 

• ze zbiornikiem 1 litr 729012
• ze zbiornikiem 0,5 litra 729512

wyskokość pod umywalką 210 mm.

• z elastyczną rurką 1,20 m 729112
do oddalonego zbiornika.

73

Ø 34
Ø 47

32

Ø 20,5

 67

180 max.

m
ax

. 6
00

5 L 

Ø 21
Ø 9

Zaścienny dozownik na mydło 729150

Zaścienny dozownik mydła w płynie do 180 mm do oddalonego
zbiornika (dostarczany bez zbiornika).
Przycisk z chromowanego mosiądzu, z elastyczną rurką 6/8 L.
1,20 m.

729008

729012

729150

Dozownik z prostą wylewką 

Zaścienny dozownik na mydło

Dozownik mydła w płynie z przyciskiem hypereco
- Z zamkiem.
- Pojemność: 0,9 litra.
- Przycisk z systemem antywyciekowym.

• Wykończenie biały ABS 374001
• Wykończenie biały ABS, uruchamiany łokciem 6712

Dozowniki na mydło 1l

Dozownik z zagiętą wylewką 

Dozownik mydła w płynie
- Model wandaloodporny z zamkiem.
- Jednolita pokrywa zewnętrzna z przegubowym otwarciem

dla łatwej obsługi i lepszej higieny.
- Przycisk z miękkim uruchamianiem.
- Antyblokada: jedna doza na jedno przyciśnięcie, nawet w

przypadku dłuższego przytrzymania przycisku.
- Pompa dozująca antywyciekowa (wodoszczelna).
- Okienko kontroli poziomu mydła.
- Grubość metalu: 1 mm.
- Pojemność: 1 litr.
- Wymiary: 89 x 104 x 252 mm.
- Do mydła w płynie na bazie roślinnej o maksymalnej lepkości:

3000 centypuazów/ MPSA.
- Gwarancja na mechanizm: 3 lata.

• wykończenie inox 304 błyszczący 510580
• wykończenie epoksyd biały 510581
• wykończenie inox 304 satynowy 510582

Dozownik ABS na mydło

79

89

54

104

Ø 30

25
2

DELABIE

510580

23
5

130

374001

21
5

130

6712

Dozowniki na mydło

50
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Urządzenia dodatkowe

51

Korek ON/OFF 581000
Korek do umywalki 1"1/4 na przycisk inox, przepływ wody z
boku w pozycji otwartej, zalecany do umywalek z przelewem,
wyposażonych w armaturę elektroniczną lub czasową. 
Ręczne otwarcie/zamknięcie przepływu przez naciśnięcie pokrywy korka.

Korek HYGIENA
Korek higieniczny do umywalki 1"1/4 z sitkiem, bez śruby
centralnej, do umywalki z przelewem lub bez przelewu: 
Ogranicza rozwój bakterii (nie zatrzymuje wody, ani osadu).

• z prześwitem, do umywalki z przelewem 611
• bez prześwitu, do umywalki bez przelewu 61101

grubość umywalki od 1 do 65 mm.

PREMIX Compact został stworzony do instalacji liniowych. Przy cyrkulacji,
PREMIX compact utrzymuje wysoką temperaturę wody gorącej jak
najbliżej punktów czerpalnych, zapewniając jednocześnie ochronę
przeciwoparzeniową. 

Możliwość dezynfekcji termicznej (gorąca woda ustawiona na
maximum, poza ogranicznikiem temperatury).

PREMIX Compact
Regulator termostatyczny ciepłej wody użytkowej do dystrybucji
wody zmieszanej od 30 do 60°C.

- Regulacja temperatury od 30°C do 60°C, z możliwością blokady.
- Blokada antyoparzeniowa.
- Automatyczne zamknięcie wody gorącej w przypadku zaniku

wody zimnej.
- Wypływ minimalny, przy którym funkcjonuje mieszacz: 5l/min.
- Zintegrowane zawory zwrotne.

• Z1/2" do zasilania 2-7 zaworów* (KV 19l/min dla ΔP 1 bar)

korpus surowy i niebieskie pokrętło 733015
korpus i pokrętło polerowany/chrom 733016

• Z3/4" do zasilania 2-10 zaworów* (KV 23 l/min dla ΔP 1 bar)

korpus surowy i niebieskie pokrętło 733020
korpus i pokrętło polerowany/chrom 733021

* w zależności od wielkości wypływu zaworu (Tempomatic... 3l/min).

Miedziane rurki podłączeniowe
Rurki miedziane hartowane na surowo, do zasilania armatury
sanitarnej:

- bardziej przewodzą ciepło niż wężyki
- większa skuteczność dezynfekcji termicznej

• Ø Z10x100 L.364 mm (2 sztuki) 811610.2P
• Ø Z11x100 L.364 mm (2 sztuki) 811611.2P

> Instalować zamiast wężyków PEX.

733015

733020

WM 

WZ  WC   

1/2” 1/2”
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37 40
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48
   

   
   

   
   

   
28

581000

65
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ax
.

Ø63

10

Ø42

 1"1/4

Miedziane rurki podłączeniowe

PREMIX Compact

Korki ON/OFF i HYGIENA

Więcej urządzeń dodatkowych na stronach od 82 do 85.

PREMIX Nano

PREMIX Nano
Regulator termostatyczny ciepłej wody użytkowej do
dystrybucji wody zmieszanej.

- Możliwość dezynfekcji termicznej.
- Blokada antyoparzeniowa.
- Automatyczne zamknięcie wypływu wody gorącej w przypadku

zaniku wody zimnej.
- Regulacja temperatury, nastawiona na 38°C.
- Zintegrowane zawory zwrotne.

Wejście W3/8" i wyjście Z3/8" na WM do zasilania 1-2 zaworów
(5l/min przy 1 barze - 10l/min przy 3 barach).

korpus surowy 732012
korpus chromowany 732016

 76 
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3/8"

3/8"3/8"

WW 

WC WZ

NOWOŚĆ: dostępny w drugiej
połowie 2013

732016

732012
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