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Elektroniczne zestawy natryskowe  

TEMPOMATIC wielofunkcyjny

Transformator

TEMPOMATIC indywidualny

AUTOMAT na żetony

TEMPOMATIC wielofunkcyjny do 8 stanowisk
do jednoczesnego uruchamiania 8 niezależnych stanowisk.
Mocowanie zewnętrzne lub wewnętrzne.

• Skrzynka elektroniczna 230/12V 441453
do podłączenia 8 elektrozaworów i 8 starterów.

• Starter zaścienny na chromowanej rozecie 
i kabel L.4 m ze złączką
z przyciskiem, ściana do 150 mm 441452TCP
z detektorem, ściana do 170 mm 441452DET

• Elektrozawór podtynkowy na chromowanej rozecie
i kabel L.4 m ze złączką

• z przyciskiem       441453TCP
• z detektorem      441453DET

• Kablem L. 4 m do EZ ½” lub 1”
1/2" do umywalki, natrysku lub pisuaru 495626CEB
z kablem L.4
1" do WC 463SRH
kabel zamawiać osobno

• Kabel L.4 m do EZ ½” lub 1” 441452CEB

AUTOMAT Natryskowy na żetony
czas wypływu regulowany od 1 do 10 minut.

- Otwarcie elektrozaworu przez wrzucenie żetonu.
- Zamknięcie skrzynki na kluczyk.
- Dostarczany bez żetonów i transformatora (patrz poniżej).

• z przylegającym elektrozaworem (1/2"12V) 370DC
• 100 żetonów Ø 24 podwójne wyżłobienie 371100

100 żetonów do automatu z regulowanym czasem wypływu
(pasują do starszych modeli z czasem wypływu od 5 do 10 min)

Transformator 230/12V
do AUTOMATU Natryskowego na żetony.

• bez skrzynki, dopasowany do szyn DIN 406000
• w szarej skrzynce wodoszczelnej PVC  406220

(200x160x93) z wyłącznikiem dwubiegunowym

TEMPOMATIC NATRYSK indywidualny 
na detekcję obecności użytkownika, zawiera:

- Detektor obecności.
- Moduł elektroniczny z elektrozaworem 1/2".
- Transformator 230/12 V.
- Czas wypływu regulowany od 30 s do 1 min.

• z detektorem do ścianki 150 mm* 452150
• z detektorem podtynkowym 452565

* W opcji inne rozmiary prowadnic.
> Do skompletowania z wylewkami (strony 71/72).
> Należy przewidzieć zasilanie w wodę zmieszaną mieszaczem

termostatycznym PREMIX (zobacz s. 84) i odprowadzenie wody
wpustem podłogowym (patrz strona 73).

Sposoby funkcjonowania:
- automatyczne uruchomienie przez detekcję obecności do 60 cm 

(automatyczne zamknięcie 2 s po odejściu użytkownika).
- zamierzone otwarcie-zamknięcie przez przebliżenie się do

detektora na ~10 cm.

Anty-Legionelloza: zaprogramowane automatyczne spłukiwanie 45 s
co 24 h po ostatnim użyciu zapobiega stagnacji wody i mnożenia się
bakterii w instalacji.

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

> Szczegółowe informacje na stronie 22-23.
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PRODUKTY TE SĄ ODPORNE NA DEZYNFEKCJĘ TERMICZNĄ I CHEMICZNĄ, z zastrzeżeniem przestrzegania obowiązujących protokołów.
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Zestawy natryskowe TEMPOMIX
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Ograniczona obsługa
Dyfuzor nie wymaga odkamieniania.

Odporność na wandalizm
• Specyficzna koncepcja do intensywnego

używania w sanitariatach publicznych.

• Płyta ochronna z polerowanego,
błyszczącego inoxu.

80% oszczędności wody
• Automatyczny regulator wypływu 6 l/min
• Automatyczne zamknięcie czasowe (~30 s).

Komfort
Miękkie uruchamianie i regulacja
temperatury przez użytkownika.

2,10m

1,10m
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Niezawodność
• Niezawodny mechanizm. Konstrukcja 

z tworzyw antyosadowych i antykorozyjnych. 
Samoczyszczący system hydrauliczny 
z kalibrowaną szczeliną.

• Wytrzymałość: ponad 500 000 uruchomień.

TEMPOMIX NATRYSK PODTYNKOWY z wodoszczelną skrzynką:
> zabezpiecza przed infiltracją wody z zewnątrz (spływanie po glazurze).
> umożliwia odpływ wycieków i kondensacji wody (dołem uszczelki).

• Szybka instalacja i regulowana głębokość skrzynki od 10 do 30 mm ze złączkami i
zintergowanymi zaworami odcinającymi.

• Wysoka odporność na wandalizm: schowane mocowania i mechanizm anty-szok.

Instalacja (ulotka na zapytanie)
• Wyrównać ciśnienia WZ i WC (∆P < 1 bar).
• Zalecane ciśnienie od 1 do 5 bar.
• Zasilanie w WC 50°C PREMIX’em (patrz s. 84).
• W razie potrzeby chronić instalację

dodatkowymi filtrami i reduktorami ciśnienia.
• Chronić mechanizm i zawory zwrotne

dostarczonymi uszczelkami-filtrami.

Konserwacja (ulotka na zapytanie)
Wymienna głowica, zawory zwrotne i filtry są
dostępne bez demontażu baterii.

   
 

 
  

                        
  

  

    

  

                                    

     
                                      

 

 

    
   

   

  

   
  

  

  

   

   

 

         

 

 K
O

M
FO

RT - KOM
FO

RT 
Ograniczenie temperatury maksymalnej
pierścieniem ograniczającym znajdującym się
pod przyciskiem. 

Regulacja wypływu bez demontażu głowicy i
zamykania wody (Patent DELABIE).
Używać imbusa nr 3.

Funkcjonowanie
• Otwarcie przez naciśnięcie przycisku-

pokrętła.
• Nastawianie temperatury przyciskiem-

pokrętłem.
• Automatyczne zamknięcie czasowe po

~30 s wypływu.

Przeznaczenie 

Wszystkie natryski indywidualne i zbiorowe.
Baseny, campingi, obiekty sportowe, koszary,
fabryki, internaty, schroniska...

Bezpieczeństwo
• Ograniczenie temperatury maksymalnej

regulowane przez instalatora i izolacja
pokrętła.

• Filtry i zawory zwrotne. 

Opis
Zestaw natryskowy TEMPOMIX z baterią
jednouchwytową z automatycznym
zamknięciem czasowym, stałą, nienaruszalną
wylewką z dyfuzorem antyosadowym i
nastawionym wypływem na 6 litrów/min
(przy 3 bar).
• Czas wypływu ~30 s.
• Ochrona antyoparzeniowa: ograniczenie

temperatury maksymalnej regulowane przez
instalatora.

• Zintegrowane zawory zwrotne i filtry.
• Gwarancja: 10 lat.

Zalety
• Komfort i bezpieczeństwo użytkowania

- Temperatura regulowana przez użytkownika
- Ograniczenie temperatury maksymalnej

regulowane przez instalatora.

• Oszczędność wody: 80 %
w porównaniu z klasyczną baterią 15 l/min

• Wysoka odporność na wandalizm
płyta ochronna z litego, chromowanego
mosiądzu i wersja zaścienna.

WM
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Zestawy natryskowe TEMPOMIX  
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TEMPOMIX NATRYSK natynkowy
Zestaw natryskowy natynkowy, w którego skład wchodzi:

- Bateria jednouchwytowa czasowa ~30 s z litego,
chromowanego mosiądzu ze zintegrowanymi zaworami
zwrotnymi i filtrami. Wejścia wody ZZ3/4.

- Stała, nienaruszalna wylewka natryskowa TONIC-JET z
dyfuzorem antyosadowym i automatycznym regulatorem
wypływu EKO 6 litrów/min.

- Wzmocniona kolumna łącząca Ø 16 i obręcz mocująca
(mocowania na śruby w zestawie). 

• z 2 złączkami kątowymi „STOP“ 790006
wypływ i rozstaw regulowane Z1/2" W3/4" (nr 836020)
z zaworem odcinającym, do rozstawu 150 mm.

• z 2 złączkami kątowymi 790008
bez zaworu odcinającego (nr 838020) do rozstawu 150 mm.

• bez złączki zasilającej 790001
ZZ3/4"rozstaw 90 mm.
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TEMPOMIX NATRYSK ZAŚCIENNY
Nienaruszalny zestaw natryskowy do instalacji zaściennej:
- ZAŚCIENNY przycisk do ścianki od 170 do 220 mm z baterią

jednouchwytową, czasową ~30 s z litego mosiądzu,
zintegrowane zawory zwrotne i filtry.

- Stała, nienaruszalna wylewka natryskowa z dyfuzorem
antyosadowym i automatycznym regulatorem wypływu EKO 
6 litrów/min. Do zamontowania do ścianki od 170 do 220 mm.

• do ścianki od 170 mm, wylewka ROUND 796159
• do ścianki od 220 mm, wylewka ROUND    796209
• do ścianki od 170 mm, wylewka TONIC-JET 796152
• do ścianki od 220 mm, wylewka TONIC-JET 796202

> Opis wylewek natryskowych na stronie 70. 
> Zobacz nasz wybór „Ciężkie kolektywy“ s. 44-45 i 74-75. TEMPOMIX ZAŚCIENNY
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Opcja: wylewka natryskowa strumień „deszcz“(patrz sitko „GR“ s. 71).
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> Należy przewidzieć zasilanie w wodę zmieszaną mieszaczem termostatycznym PREMIX (zobacz s. 84) i odprowadzenie wody wpustem podłogowym (patrz strona 73).

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

* 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).

TEMPOMIX NATRYSK podtynkowy
Zestaw natryskowy podtynkowy zawiera:

- Baterię jednouchwytową czasową TEMPOMIX 3/4" ~30 s z litego,
chromowanego mosiądzu z zaworami odcinającymi 1/2", ze
zintegrowanymi zaworami zwrotnymi i filtrami. Do zasilania w
wodę ciepłą i zimną.

- Regulację temperatury przyciskiem-pokrętłem z ogranicznikiem
temperatury maksymalnej (regulacja przez instalatora).

- Stałą, nienaruszalną wylewkę natryskową z dyfuzorem antyosadowym
i automatycznym regulatorem wypływu EKO 6 litrów/min.

• z wodoszczelną skrzynką podtynkową pod chromowaną płytą
z mosiądzu 161 x 220 mm
zawiera baterię Tempomix 3/4" z zaworami odcinającymi 1/2".
Głębokość osadzenia skrzynki regulowana od 10 do 30 mm.
Zestaw do montażu wstępnego zawiera: 790BOX
skrzynkę, pokrywę ochronną, zawory i tymczasowe podłączenia
hydrauliczne (do połączenia z zestawem uruchamiającym 790219
lub 790212).
Zestaw uruchamiający ROUND zawiera: 790219
płytę, chromowany przycisk-pokrętło, wylewkę natryskową
ROUND i baterię.
Zestaw uruchamiający TONIC-JET zawiera: 790212
płytę, chromowany przycisk-pokrętło, wylewkę natryskową
TONIC-JET i baterię.  

UWAGA: należy zamówić  zestaw do montażu wstępnego i zestaw
uruchamiający, aby posiadać kompletny produkt.

• ze standardową skrzynką podtynkową* zawiera:
baterię Tempomix 3/4" ze złączkami do miedzianej rurki Ø 14, bez
zaworu odcinającego i dostarczany ze stałą, nienaruszalną wylewką
TONIC-JET (712000). Głębokość osadzenia skrzynki regulowana o 10 mm.

z rozetą Ø 195 790912
z satynową płytą inox 160x160 790712
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Ograniczona obsługa
Dyfuzor nie wymaga odkamieniania w
przeciwieństwie do systemu sitkowego.

Komfort
• Miękkie uruchomienie wypływu.
• Automatyczny regulator wypływu i nastawny

strumień podczas instalacji.
80% oszczędności wody
• Automatyczny regulator wypływu 6 l/min.
• Automatyczne zamknięcie czasowe (~30 s).

Odporność na wandalizm
Specyficzna koncepcja do intensywnego użytku
w sanitariatach publicznych.
• Niezawodny mechanizm anty-szok.
• Potrójna powłoka, chromowane wykończenie
• Nie dająca się wyrwać instalacja. Możliwość

instalacji podtynkowej lub zaściennej dla
ciężkich kolektywów.
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Opis
Zestaw natryskowy TEMPOSTOP z zaworem z
automatycznym zamknięciem czasowym, stałą,
nienaruszalną wylewką z dyfuzorem
antyosadowym i nastawionym wypływem na 
6 litrów/min (przy 3 bar).
• Zasilanie w wodę zmieszaną.
• Czas wypływu ~30 s.
• Wypływ nastawiony, regulowany przy

instalacji.
• Zgodny z normą PN EN 816.
• Gwarancja: 10 lat.

Zalety
• Wysoka odporność na wandalizm i

niezrównana wytrzymałość.
• System antyblokady wypływu.

• Oszczędność wody 80 %
w porównaniu z klasycznym zaworem
15 l/min.

Niezawodność
• Niezawodny mechanizm. Konstrukcja z

tworzyw antyosadowych i antykorozyjnych.
Samoczyszczący system hydrauliczny czasu
wypływu z kalibrowaną szczeliną.

• Wytrzymałość: ponad 500 000 uruchomień.

Instalacja (ulotka na zapytanie)

• Zasilanie w wodę zmieszaną dzięki
centralnemu mieszaczowi termostatycznemu
PREMIX (patrz s. 84).

• Zalecane ciśnienie: 1 do 5 bar. 
• W razie potrzeby chronić instalację

dodatkowymi filtrami i reduktorami ciśnienia.
• Przepłukać instalację przed zamontowaniem i

uruchomiem zaworów.

Konserwacja (ulotka na zapytanie)
Wymienna głowica (mechanizm czasowy).

TEMPOSTOP NATRYSK PODTYNKOWY z wodoszczelną skrzynką:
> zabezpiecza przed infiltracją wody z zewnątrz (spływanie po glazurze).
> umożliwia odpływ wycieków i kondensacji wody (dołem uszczelki).

• Szybka instalacja i regulowana głębokość skrzynki od 10 do 30 mm ze złączką i
zintergowanym zaworem odcinającym.

• Wysoka odporność na wandalizm: schowane mocowania i mechanizm anty-szok.

Regulacja wypływu bez demontażu głowicy i
zamykania wody (Patent DELABIE).
Używać imbusa nr 3.

Funkcjonowanie 
• Otwarcie wypływu przez naciśnięcie na

przycisk.
• Automatyczne zamknięcie czasowe po ~30 s

wypływu.
• Strumień uformowany dyfuzorem

antyosadowym. 

Przeznaczenie 

Wszystkie natryski indywidualne i zbiorowe.
Baseny, campingi, obiekty sportowe, koszary,
fabryki, internaty, domy pomocy...
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TEMPOSTOP NATRYSK natynkowy 749001
Zestaw natryskowy natynkowy zawiera:

- Zawór czasowy ~30 s z litego, chromowanego mosiądzu
do zasilania Z3/4" z dołu, w wodę zmieszaną.

- Stałą, nienaruszalną wylewkę natryskową TONIC-JET z
dyfuzorem antyosadowym i automatycznym regulatorem
wypływu EKO 6 litrów/min.

- Wzmocniona kolumna łącząca Ø 16 i obręcz mocująca
(mocowania na śruby w zestawie). 

Przewidzieć podłączenie do zasilania podtynkowego

Złączka kątowa „STOP“ 836020
Z1/2" W3/4"z zaworem odcinającym z regulowanym wypływem
i rozstawem.

TEMPOSTOP natynkowy

Ø 50Ø 21

Ø 211/2”

1/2”

1/2”
30200 max.100 min.

230 max.                  76
TEMPOSTOP NATRYSK ZAŚCIENNY
Nienaruszalny zestaw natryskowy do instalacji zaściennej:

- ZAŚCIENNY przycisk do ścianki od 150 do 200 mm z zaworem
czasowym Z1/2"~30 s z litego mosiądzu, do zasilania w wodę
zmieszaną.

- Stała, nienaruszalna wylewka natryskowa z dyfuzorem
antyosadowym i automatycznym regulatorem wypływu EKO
6 litrów/min. Do zamontowania do ścianki od 150 lub 200 mm.

- Całkowita nienaruszalność: niewidoczne mocowanie i kołek
antyobrotowy.

• do ścianki od 1 do 150 mm, wylewka TONIC-JET 749152
• do ścianki od 1 do 200 mm, wylewka TONIC-JET 747213

z Antyblokadą wypływu, czas wypływu 15 s

• do ścianki od 1 do 150 mm, wylewka ROUND 749159
• do ścianki od 1 do 200 mm, wylewka ROUND 747214

z Antyblokadą wypływu, czas wypływu 15 s

• Przeciwnakrętka na 3 śruby 826315
(kołnierz wzmacniający za ścianką)

TEMPOSTOP ZAŚCIENNY
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Inne wymiary na zapytanie
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Opcja: wylewka natryskowa strumień „deszcz“(patrz sitko „GR“ s. 71).
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> Inne specyficzne rozwiązania do zakładów karnych...: na zapytanie. 
Zobacz nasz wybór „Ciężkie kolektywy“ s. 44-45 i 74-75.

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

TEMPOSTOP podtynkowy

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

AB
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TEMPOSTOP NATRYSK podtynkowy, wodoszczelny
Zestaw natryskowy z podtynkową, wodoszczelną skrzynką pod
płytą z polerowanego, błyszczącego inoxu 160 x 220 mm zawiera:

- Wodoszczelną skrzynkę z zaworem czasowym Tempostop 3/4", z
litego mosiądzu, z czasem wypływu~ 30 s i zintegrowanymi:
zaworem odcinającym 1/2" i filtrem, do zasilania w wodę zmieszaną.

- Skrzynkę podtynkową (głębokość osadzenia skrzynki
regulowana od 10 do 30 mm).

- Nienaruszalną płytę z polerowanego, błyszczącego inoxu 
160 x220 mm z niewidocznymi mocowaniami.

- Stałą, nienaruszalną wylewkę natryskową z dyfuzorem antyosadowym
i automatycznym regulatorem wypływu EKO 6 litrów/min.
Zestaw do montażu wstępnego zawiera: 749BOX
skrzynkę, pokrywę ochronną, zawory i tymczasowe
podłączenie hydrauliczne (do połączenia z zestawem
uruchamiającym 749239 lub 749232).
Zestaw uruchamiający ROUND zawiera: 749239
płytę, chromowany przycisk-pokrętło, wylewkę naryskową ROUND. 
Zestaw uruchamiający TONIC-JET zawiera: 749232
płytę, chromowany przycisk-pokrętło, wylewkę naryskową 
TONIC-JET.

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

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



Zestawy natryskowe TEMPOSOFT 2

64

Opis
Zestaw natryskowy TEMPOSOFT 2 z zaworem z
automatycznym zamknięciem czasowym, stałą,
nienaruszalną wylewką z dyfuzorem
antyosadowym i nastawionym wypływem na 
6 litrów/min (przy 3 bar).
• Zasilanie w wodę zmieszaną.
• Czas wypływu ~25 s.
• Wypływ nastawiony, regulowany przy

instalacji.
• Gwarancja: 10 lat.

Zalety
• Delikatne uruchamianie

dla 2 razy większego komfortu.
• Oszczędność wody: 80 %

w porównaniu z klasycznym zaworem
15 l/min.

• Wysoka odporność na wandalizm i
niezrównana wytrzymałość.

• Design niepowtarzalny i ponadczasowy.

Pierścień regulacji wypływu

Miękkie uruchamianie 
System samoinicjujący dla 2 razy
delikatniejszego uruchamiania w porównaniu
z tradycyjnym zaworem czasowym =>
specjalnie przystosowany dla dzieci, osób
starszych lub niepełnosprawnych.

Design
Nowy niepowtarzalny i ponadczasowy design.

80% oszczędności wody
• Automatyczny regulator wypływu 6 l/min.
• Automatyczne zamknięcie czasowe (~25 s).

Niezawodność
• Niezawodny mechanizm. Konstrukcja z

tworzyw antyosadowych i antykorozyjnych.
Samoczyszczący system hydrauliczny czasu
wypływu z kalibrowaną szczeliną.

• Wytrzymałość: ponad 500 000
uruchomień.

Ograniczona obsługa
Dyfuzor nie wymaga odkamieniania w
przeciwieństwie do systemu sitkowego.

Komfort
• Miękkie uruchomienie wypływu.
• Automatyczny regulator wypływu i nastawny

strumień podczas instalacji.

Instalacja (ulotka na zapytanie)

• Zasilanie w wodę zmieszaną dzięki
centralnemu mieszaczowi termostatycznemu
PREMIX (patrz s. 84).

• Zalecane ciśnienie: 1 do 5 bar. 
• W razie potrzeby chronić instalację

dodatkowymi filtrami i reduktorami ciśnienia.
• Przepłukać instalację przed zamontowaniem i

uruchomiem zaworów.
• Przewidzieć złączkę-zawór odcinający jeśli

zasilanie jest natynkowe. (typ DELABIE 825215
lub 836215 do zasilania podtynkowego).

Konserwacja (ulotka na zapytanie)
Wymienna głowica (mechanizm czasowy).

Funkcjonowanie 
• Otwarcie wypływu przez naciśnięcie na

przycisk.
• Automatyczne zamknięcie czasowe po

~25 s wypływu.
• Strumień uformowany dyfuzorem

antyosadowym.

Przeznaczenie 

• Installacje dla dzieci, osób starszych lub
niepełnosprawnych.

• Wszystkie sanitariaty publiczne o wysokiej
frekwencji.

W przypadku niewystarczającego lub zbyt
wysokiego ciśnienia istnieje możliwość
ustawienia wypływu na pierścieniu
regulującym, znajdującym się na głowicy.
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Zestawy natryskowe TEMPOSOFT 2   

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

TEMPOSOFT 2 natynkowy

TEMPOSOFT 2 podtynkowy

TEMPOSOFT 2 natrysk 1/2"

TEMPOSOFT 2 Natrysk natynkowy
Zawór czasowy natynkowy ~ 25 s z delikatnym uruchamianiem,
wejście Z1/2" nastawiony na 9 l/min przy 3 barach, regulacja
wypływu na pierścieniu regulującym, znajdującym się na głowicy
(patrz obok).

• prosty, do zasilania liniowego 747800
• kątowy, do zasilanie podtynkowego 748800

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

TEMPOSOFT 2 NATRYSK podtynkowy*
Zestaw natryskowy podtynkowy zawiera:

- Zawór czasowy ~ 25 s podtynkowy z delikatnym
uruchamianiem, wejście Z1/2" podtynkowe z rozetą inox
błyszczącą ∅ 130 i przestrzeń między rozetą, a zaworem
regulowana od 1 do 5 mm.

- Stałą, nienaruszalną wylewkę natryskową z dyfuzorem
antyosadowym i automatycznym regulatorem wypływu EKO
6 litrów/min.

• z wylewką ROUND (709000) 749429
• z wylewką TONIC-JET (712000) 749422

1 /2"

20°±10

76 27                 35

1/2"

24 25 °±10

70

24,5   24     5 max.

1/2”   Ø35

1/2”

Ø
13

0

70

24,5   24     5 max.

1/2”   Ø35

1/2”

Ø
13

0

749422 749429

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

TEMPOSOFT 2 NATRYSK natynkowy 747801
Zestaw natryskowy natynkowy:

- Zawór czasowy ~25 s z delikatnym uruchamianiem, z litego,
chromowanego mosiądzu do zasilania Z1/2" z dołu, w wodę
zmieszaną.

- Wzmocniona kolumna łącząca Ø 16 i obręcz mocująca
(mocowania na śruby w zestawie).

- Stała, nienaruszalna wylewka natryskowa TONIC-JET z
dyfuzorem antyosadowym i automatycznym regulatorem
wypływu EKO 6 litrów/min.

Złączka-zawór odcinający ZW1/2" do instalacji na wejściu:

• prosta, do zasilania natynkowego 825215
• kątowa L. 30 mm, do zasilania podtynkowego 836015

70
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15     34         48
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825215
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> Należy przewidzieć zasilanie w wodę zmieszaną mieszaczem
termostatycznym PREMIX (zobacz s. 84) i odprowadzenie wody
wpustem podłogowym (patrz strona 73).

• Nienaruszalne sitko, strumień „deszcz“ GR
może zastąpić dyfuzor w wylewkach typu 712..., 714..., 
lub 716...
Dopisać GR na końcu numeru katalogowego (przykład:
747801GR).
Skoncentrowany strumień „deszcz“ (Ø 50 cm na posadzce)
zalecany do małych niezabudowanych brodzików.

1/2"
34

10
03

76

20° ± 
10°

* 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).
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Komfort
• Miękkie uruchomienie wypływu.
• Automatyczny regulator wypływu i nastawny

strumień podczas instalacji.

Ponad 80% oszczędności wody
• Automatyczny regulator wypływu EKO

6 litrów/min.
• Automatyczne zamknięcie czasowe (~30 s).

Porada instalacyjna
Zalecane jest, aby oddalić brodzik od ściany o
10 cm. W celu dobrego odprowadzenia
wody zalecamy brodziki zabudowane lub
brodziki o odpowiedniej pochyłości. Dla
brodzików niezabudowanych proponujemy
opcję GR (patrz obok). 

                                                              Opcja GR

2                                                 20° ±                                            20° ±10

                          0,10m                  0,80m                  0,15m                     0,80m                                         0,50m

                                    

                                       

                                                                Opcja GR

2                                                 20° ±                                            20° ±

2,10m

1,10m

0,80m                          0,10m                  0,80m                  0,15m                     0,80m                                         0,50m

                                    

                                       

  Na ścianie                                                             Opcja GR

20°±10                                                20° ±                                            20° ±

                          0,10m                  0,80m                  0,15m                     0,80m                                         0,50m

Pochyłość  10%                                  

  Pochyłość  5%                                   

  

Wypływ nastawiony na 6 l/min bez względu na
ciśnienie wypływu: obliczenie przepustowości
instalacji jest ułatwione.

l/min

30

20

10
6l/min

0 1 2 3 4 5 6            bar 

Wylewka klasyczna

SPORTING

OSZCZĘDNOŚĆOSZCZĘDNOŚĆ

Opis
Zestaw natryskowy uruchamiany starterem ze
stałą, nienaruszalną wylewką natryskową z
dyfuzorem antyosadowym, ze zintegrowanym
mechanizmem wypływu i wypływem
natawionym na 6 litrów/min (przy 3 bar).
• Zasilanie z góry w wodę zmieszaną.
• Czas wypływu ~30 s.
• Dyfuzor nie wymaga odkamieniania.
• Strumień nastawiany podczas instalacji.
• Zintegrowany filtr i zawór zwrotny.
• Gwarancja: 10 lat.

Zalety
• Oszczędność wody: 80 %

w porównaniu z klasycznym zaworem
15 l/min.

• Wysoka odporność na wandalizm i
niezrównana wytrzymałość.

• Delikatne uruchamianie
dla większego komfortu.

Niezawodność
• Niezawodny mechanizm. Konstrukcja z

tworzyw antyosadowych i antykorozyjnych.
Samoczyszczący system hydrauliczny czasu
wypływu z kalibrowaną szczeliną.

• Wytrzymałość: ponad 500 000 uruchomień
na naszych stanowiskach testowych. 

Odporność na wandalizm
Specyficzna koncepcja do intensywnego użytku
w sanitariatach publicznych.
• Chromowany, lity mosiądz.
• Nie dająca się wyrwać instalacja: 6 punktów

mocujących.
• Niezawodny mechanizm anty-szok.

Instalacja (ulotka na zapytanie)

• Zasilanie z góry w wodę zmieszaną dzięki
centralnemu mieszaczowi termostatycznemu
PREMIX (patrz s. 84).

• Zalecane ciśnienie: 1 do 5 bar. (ograniczyć
ciśnienie dla komfortu użytkownika).

• W razie potrzeby chronić instalację
dodatkowymi filtrami i reduktorami ciśnienia.

• Przewidzieć złączkę-zawór odcinający jeśli
zasilanie jest natynkowe. (typ DELABIE
825215 lub 836215 do zasilania
podtynkowego).

• Przepłukać instalację przed podłączeniem
wylewek.

• Uruchomienie: opróżnić z powietrza
mechanizm, naciskając wielokrotnie starter.

Kąt strumienia może być
regulowany przy
instalacji, tak aby był

bliżej lub dalej ściany.

Wandaloodporny: 
możliwość blokowania
dyfuzora pod danym
kątem.

20° ±10

Funkcjonowanie
• Otwarcie przez delikatne naciśnięcie na starter.
• Automatyczne zamknięcie czasowe 30 s.
• Strumień uformowany dyfuzorem

antyosadowym.

Przeznaczenie 

Wszystkie natryski indywidualne i zbiorowe.
Baseny, campingi, obiekty sportowe, koszary,
fabryki, internaty, domy pomocy...
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SPORTING natynkowy
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SPORTING NATRYSK podwieszany 713000
Zestaw natryskowy ze starterem do instalacji natynkowej i
podwieszana wylewka, do zasilania z góry Z1/2" w wodę
zmieszaną, zawiera:

- Przycisk-starter, natynkowy lub podtynkowy.
- Stałą, nienaruszalną wylewkę natryskową z dyfuzorem

antyosadowym, czas wypływu ~30 s, automatyczny regulator
wypływu EKO 6 litrów/min.

- Korpus z litego, chromowanego mosiądzu. Zintegrowany filtr
i zawór zwrotny. (rurka łącząca 6/8 nie jest dostarczona).

SPORTING podwieszany

Sitko, strumień „deszcz“ GR

może zastąpić dyfuzor w wylewce antyosadowej.
Skoncentrowany strumień „deszcz“(Ø 50 cm od posadzki).
zalecany do małych niezabudowanych brodzików.

Dodać „GR“ na końcu numeru katalagowego 
(przykład: 714000 GR).

1/2"

20     L 1/2"

29

Ø 50
1/2"

1/2"

68

836215825215

714000 714002

713000

714000GR

> Opcja Sitko „GR“ strumień „deszcz“: patrz na dole strony
> Należy przewidzieć zasilanie w wodę zmieszaną mieszaczem

termostatycznym PREMIX (zobacz s. 84) i odprowadzenie wody
wpustem podłogowym (patrz strona 73).

> Opcja Sitko „GR“ strumień „deszcz“: patrz na dole strony
> Należy przewidzieć zasilanie w wodę zmieszaną mieszaczem

termostatycznym PREMIX (zobacz s. 84) i odprowadzenie wody
wpustem podłogowym (patrz strona 73).

GR
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 25°
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TEMPOSTOP NATRYSK na łańcuszek zawiera:

- Zawór czasowy Z1/2" ~15 s z drążkiem i łańcuszkiem
wyposażonym w uchwyt.

- Wylewkę natryskową antyosadową z automatycznym
regulatorem wypływu EKO 6 litrów/min.           

• z wylewką GYM, stałą, nienaruszalną 747006
• z wylewką GYM CONFORT ruchomą 747004

TEMPOSTOP na łańcuszek

747006 747004 > Należy przewidzieć zasilanie w wodę zmieszaną mieszaczem
termostatycznym PREMIX (zobacz s. 84) i odprowadzenie wody
wpustem podłogowym (patrz strona 73).

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

SPORTING NATRYSK natynkowy
Zestaw natryskowy ze starterem do instalacji natynkowej, do
zasilania z góry Z1/2" w wodę zmieszaną, zawiera:

- Przycisk-starter z mocowaniem 2 śrubami inox.
- Stałą, nienaruszalną wylewkę natryskową z dyfuzorem

antyosadowym i automatycznym regulatorem wypływu EKO
6 litrów/min.

- Korpus z litego, chromowanego mosiędzu. Zintegrowany filtr
i zawór zwrotny.

• natynkowy 714000
wzmocniona kolumna łącząca Ø 16 i obręcz mocująca
(mocowania na śruby w zestawie).

• podtynkowy 714002
z rurką łączącą 6/8 i łączeniami (wyposażony w system ze
śrubą przeciwpowrotną).

Złączka-zawór odcinający ZW1/2" do instalacji na wejściu:

• prosta, do zasilania natynkowego 825215
• kątowa, L.21mm, do zasilania podtynkowego 836215

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

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

TEMPOMIX natynkowy

TEMPOMIX wodoszczelny
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TEMPOMIX podtynkowy

TEMPOMIX natrysk podtynkowy*
Bateria czasowa ze standardową skrzynką podtynkową: 

- Bateria czasowa TEMPOMIX 3/4" jednouchwytowa ~30 s z litego
mosiądzu z zintegrowanymi zaworami zwrotnymi i filtrami, (bez
zaworów odcinających) do zasilania w wodę ciepłą i wodę zimną.
Wypływ nastawiony na 12 l/min, regulacja bez zamykania wody.
Regulacja temperatury na przycisku-pokrętle z ogranicznikiem
temperatury maksymalnej (regulacja przez instalatora).

- Skrzynka podtynkowa (głębokość regulowana o 20 mm). 

• z rozetą Ø 195 bez widocznych mocowań 790927
• z płytą inox 160x160, złączki Ø 14 790427
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TEMPOMIX wodoszczelny

TEMPOMIX natrysk natynkowy
Bateria czasowa ~30 s z regulacją temperatury na przycisku-
pokrętle z ogranicznikiem temperatury maksymalnej
regulowanym przez instalatora. Korpus z litego mosiądzu
z zaworami zwrotnymi i filtrami.
Wypływ nastawiony na 12 l/min, regulacja bez zamykania wody.

• ze złączkami kątowymi W3/4" Rozstaw 150 790874
• zasilanie liniowe Z3/4" Rozstaw 90 790000
• 790000 z chromowanym, metalowym pokrętłem 790000CXL
• do płyty od 1 do 10 mm, Z3/4" 790970

• Wzmocniona rozeta ścienna Ø 80 824800
zalecana do płyty lub ścianki montowanej na sucho.
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30             3/4"
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30             3/4"
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TEMPOSTOP natrysk podtynkowy wodoszczelny
Zawór czasowy z wodoszczelną skrzynką podtynkową pod
polerowaną, błyszczącą płytą zinoxu 160 x 220 mm zawiera:

- Wodoszczelną skrzynkę z zaworem czasowym TEMPOSTOP
3/4" ~30 s z litego mosiądzu z zaworem odcinającym 1/2" i
zintegrowanym filtrem do zasilania w wodę zmieszaną.

- Wypływ nastawiony na 12 l/min, regulacja bez zamykania wody.
- Skrzynkę podtynkową (regulacja głębokości od 10 do 30 mm).
- Nienaruszalną płytę z polerowanego, błyszczącego inoxu

160 x 220 mm, ze schowanymi mocowaniami

Zestaw do montażu wstępnego zawiera: 749BOX
skrzynkę, pokrywę ochronną, zawory i tymczasowe podłączenie
hydrauliczne (do połączenia z zestawem uruchamiającym
790218 lub 790218CXL).

Zestaw uruchamiający zawiera: 749218
płytę, chromowany przycisk.  

Zestaw uruchamiający zawiera: 749218CXL
płytę, chromowany, metalowy przycisk CXL. 

790BOX+790218

749BOX+749218

TEMPOMIX natrysk podtynkowy wodoszczelny
Bateria czasowa z wodoszczelną skrzynką podtynkową pod
polerowaną, błyszczącą płytą z inoxu 160 x 220 mm zawiera:

- Baterię TEMPOMIX 3/4" jednouchwytową, czasową ~30 s s z litego
mosiądzu z zaworami odcinającymi 1/2", zintegrowanymi zaworami
zwrotnymi i filtrami, do zasilania w wodę ciepłą i wodę zimną. 

- Wypływ nastawiony na 12 l/min, do regulacji bez zamykania wody.
- Regulacja temperatury przyciskiem-pokrętłem z ogranicznikiem
temperatury maksymalnej (regulacja przez instalatora).

- Skrzynkę podtynkową (regulacja głębokości od 10 do 30 mm).
- Nienaruszalną płytę z polerowanego, błyszczącego inoxu 
160 x 220 mm, ze schowanymi mocowaniami.

Zestaw do montażu wstępnego zawiera: 790BOX
skrzynkę, pokrywę ochronną, zawory i tymczasowe podłączenia
hydrauliczne (do połączenia z zestawem uruchamiającym
790218 lub 790218CXL).

Zestaw uruchamiający zawiera: 790218
płytę, chromowane pokrętło-przycisk i baterię.   

Zestaw uruchamiający zawiera: 790218CXL
płytę, chromowane, metalowe pokrętło-przycisk CXL i baterię.
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> Należy przewidzieć zasilanie w wodę zmieszaną mieszaczem termostatycznym PREMIX (zobacz s. 84) i odprowadzenie wody wpustem podłogowym (patrz strona 73).

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

Złączka „stop“ prosta, Z1/2" W1/2" 825015
Złączka „stop“ prosta z zaworem odcinającym

• Z1/2" W1/2" z nakrętką zakrywającą 825215
• Z3/8" W3/8" z nakrętką zakrywającą 825212
Złączka kątowa z zaworem odcinającym

• Z1/2" W1/2" L.30 H.29 836015
• Z1/2" W3/4" L.30 H.29 ±2 mm 836020
Złączka kątowa bez zaworu odcinającego

• Z1/2" W1/2" L.30 H.27 838015
• Z1/2" W3/4" L.30 H.29 838020
• WW3/4" z nakrętką nastawczą (2 sztuki)        874220.2P

Wzmocnione mocowanie rozety brak możliwości wyrwania
(montaż na 4 śruby)

• W12/150 824800 Złączki

TEMPOSTOP natrysk podtynkowy*
Zawór czasowy ~30 s podtynkowy, wejście wody W1/2".
Korpus z litego mosiądzu i wypływ 12 l/min regulowany z zewnątrz.

• z płytą inox 160x160 749628
• z rozetą inox Ø 130 749128

TEMPOSOFT 2 natrysk
Zawór czasowy ~ 25 s podtynkowy, z delikatnym
uruchamianiem, wejście wody Z1/2"

• podtynkowy* z rozetą inox błyszczący Ø 130 749428
przestrzeń między rozetą, a zaworem regulowana od 1 do 5 mm.

• podtynkowy* do płyty/ścianki suchej 7mm 749870
Korpus ZZ1/2" surowy, przycisk chromowany Ø 35 bez rozety.

• prosty natynkowy, zasilanie liniowe 747800
• kątowy natynkowy, zasilanie podtynkowe 748800

> Rozeta 824800 zalecana do płyty/ścianki montowanej na sucho:
patrz na dole strony.
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749628

TEMPOSTOP do płyty

TEMPOSTOP natrysk do płyty 749770

Zawór czasowy Z3/4"~ 30 s do montażu do płyty 2 mm.
Korpus z litego mosiądzu z tylną nakrętką mocującą.
Wypływ 12 l/min regulowany podczas instalacji bez zamykania
wody.

1/2"       Ø 50

20     30

H

20

29

F3/4"

F3/4"

   M1/2"     Ø 50

18      31

H
 

Ø 80

836020

838020

874220

824800

749770

TEMPOSTOP natrysk 3/4" natynkowy
Zawór czasowy ~ 30 s do podłączenia liniowego Z3/4"
Wypływ 12 l/min regulowany podczas instalacji bez zamykania
wody. Korpus z litego mosiądzu Z 3/4".

• z regulacją wypływu 749700
• bez regulacji wypływu 749000
wypływ 45 l/min przy 0,5 bar. Zalecany do słabego ciśnienia.

• Wzmocniona rozeta ścienna Ø 80 824800
zalecana do płyty lub ścianki montowanej na sucho.
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TEMPOSTOP podtynkowy

TEMPOSOFT 2 natrysk 1/2"
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34
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TEMPOSTOP NATRYSK 1/2" natynkowy
Zawór czasowy ~15 s natynkowy. Korpus z litego,
chromowanego mosiądzu Z1/2". Wypływ 12 l/min regulowany
podczas instalacji bez zamykania wody. 

• model prosty 747000
• model kątowy 748000

1/2"

1/2"

Ø 50

34

28
,5

747000 748000

TEMPOSTOP natrysk 3/4"

TEMPOSTOP natrysk 1/2"
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748800

749628
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825015

824800

749128
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* 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).
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Zasada funkcjonowania
Strumień natryskowy jest formowany przez
rozpylenie.
Dyfuzor jest bezsitkowy. Nie ulega
zakamienieniu ani zatkaniu (patent DELABIE).

20° 10  

2,10m

1,10m

0,80m                                 0,10m                      0,80m                                                         0,80m

Pochyłość  10%
Pochyłość  5%

  
  

Na ścianie                               

Porady instalacyjne: oddalić brodzik od
ściany o 10 cm. W celu dobrego
odprowadzenia wody zalecamy brodziki
zabudowane lub brodziki o odpowiedniej
pochyłości. Dla małych, niezabudowanych
brodzików proponujemy opcję GR (patrz obok).

Dla większego komfortu można zastosować
wylewkę ze strumieniem „deszcz“: wylewkę
z sitkiem „GR“ lub wylewkę antyosadową
„Gym confort“.

Zalecane ciśnienie: 1 do 5 bar. Ograniczyć
ciśnienie dla komfortu użytkownika.

l/min

30

20

10
6l/min

0 1 2 3 4 5 6            bar 

Wylewka klasyczna

TONIC JET

OSZCZĘDNOŚĆOSZCZĘDNOŚĆ

Opis
Stała, nienaruszalna wylewka z dyfuzorem
antyosadowym i nienaruszalnym mocowaniem.
• Korpus z litego, chromowanego mosiądzu.  
• Strumień nastawiany przy instalacji.
• Automatyczny regulator wypływu EKO 6 l/min.

Wysoka odporność na wandalizm
Specyficzna koncepcja do intensywnego użytku
w sanitariatach publicznych.
• Mocowanie zablokowane śrubą inox. 
• Nienaruszalny dyfuzor antyosadowy. 
• Lity, chromowany mosiądz, potrójna powłoka.

Oszczędność wody ponad 80%
Automatyczny regulator wypływu EKO 
6 litrów/min.

Komfort
Automatyczny regulator wypływu dostarcza tę
samą ilość wody do każdego natrysku, od
pierwszego do ostatniego.
Strumień nastawiany przy instalacji.

Ograniczona obsługa i higiena
Dyfuzor nie wymaga odkamieniania w
przeciwieństwie do systemu sitkowego.
Brak zatrzymywania wody ogranicza mnożenie
się bakterii.

Obliczanie zapotrzebowania
w Ciepłą Wodę Użytkową
Wylewki natryskowe TONIC-JET i GYM
posiadają wypływ nastawiony na 6 l/min bez
względu na ciśnienie. Pozwala to ograniczyć
magazynowanie CWU, rozmiar baterii i
przepustowość instalacji.
Obliczanie wypływu jest w ten sposób
ułatwione.
(Patrz tabela do obliczania wielkości instalacji
w rozdziale Technika Sanitarna).

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

Nienaruszalna instalacja: 
zablokowane mocowanie przez imbusową

śrubę inox.

Kąt strumienia może być
regulowany przy
instalacji.

Wandaloodporny: 
możliwość blokowania
dyfuzora pod danym
kątem.

20° ±10



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.

- 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 30050A
• końcówka z uszczelką 30050P
• szybkozłączka Z24/125 820025
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Wylewki natryskowe antyosadowe  

TONIC-JET
Stała, nienaruszalna wylewka natryskowa antyosadowa.
Korpus z litego, chromowanego mosiądzu i mocowanie
wandaloodporne.

- Dyfuzor antyosadowy z nastawnym strumieniem.
- Automatyczny regulator wypływu EKO 6 litrów/min.

• zasilanie podtynkowe,  Z1/2" 712000
• do płyty od 1 do 10 mm, Z1/2" 712010
• komplet z kolumną W3/4" i obręczą mocującą 712020

(mocowania na śruby w zestawie).

• do ścianki od 1 do 150 mm* 712150
• do ścianki od 1 do 230 mm* 712200

* W opcji inne długości
> Patrz nasz wybór „Ciężkie kolektywy“ s. 44-45 i 74-75.

Wylewka TONIC-JET

1 /2"
Ø 29

Ø 42

±10°

47

ROUND
Stała, nienaruszalna wylewka natryskowa antyosadowa.
Korpus z litego, chromowanego mosiądzu i mocowanie
wandaloodporne.

- Dyfuzor antyosadowy z nastawnym strumieniem.
- Automatyczny regulator wypływu EKO 6 litrów/min.

• zasilanie podtynkowe,  Z1/2" 709000
• do płyty od 1 do 10 mm, Z1/2" 709010

• do ścianki od 1 do 150 mm* 709150
• do ścianki od 1 do 230 mm* 709200

* W opcji inne długości
> Patrz nasz wybór „Ciężkie kolektywy“ s. 44-45 i 74-75. Wylewka ROUND

GYM 716000
Stała, nienaruszalna wylewka natryskowa, W1/2" podwieszana
Korpus z litego, chromowanego mosiądzu i mocowanie
wandaloodporne.

- Dyfuzor antyosadowy z nastawnym strumieniem.
- Automatyczny regulator wypływu EKO 6 litrów/min. Wylewka GYM 
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PRODUKTY TE SĄ ODPORNE NA DEZYNFEKCJĘ TERMICZNĄ I CHEMICZNĄ, z zastrzeżeniem przestrzegania obowiązujących protokołów.

2,10m

1,10m

0,50 m 0,50 m 

Nienaruszalne sitko, strumień „deszcz“ GR
może zastąpić dyfuzor w wylewkach typu 712..., 714...
lub 716...
Dopisać GR na końcu numeru katalogowego (przykład:
747801GR).
Skoncentrowany strumień „deszcz“ (Ø 50 cm na posadzce) zalecany
do małych niezabudowanych brodzików.

Głowica BIOFIL

Ø58

75

Ø12

55

820025 

11

Ø24
24x125

25

Ø31

NOWOŚĆ

** Głowica i słuchawka natryskowa muszą być zamontowane za pomocą szybkozłączki (zobacz naszą gamę jednorazowych filtrów BIOFIL w katalogu „Armatura
szpitalna”) w celu zabezpieczenia punktu czerpalnego i ochrony przed zakażeniami szpitalnymi wywołanymi kontaktem z wodą (Legionelle, Pseudonana Aeruginosa…).

30050A / 30050P 



PRZEDŁUŻKA WYLEWKI chromowany mosiądz ZZ1/2"

• L.95 710000

GYM CONFORT
Wylewka natryskowa ruchoma, antyosadowa. 

• W1/2" Ø 46 711000
• EXTRA W1/2" Ø 68 711002

Ograniczniki ciśnienia ZW1/2"

• 5 do 6 l/min (5 sztuk) 927005.5P
• 10 l/min (5 sztuk) 927015.5P

Wylewki natryskowe z sitkiem

72

Wylewka ścienna

Wylewka natryskowa ścienna z sitkiem  64000
Stała i nienaruszalna. 
Mocowanie śrubą blokującą.

Wylewka GYM CONFORT

Kolumna natryskowa ze stałą wylewką ścienną
z sitkiem 5-okręgowym, dostarczana z obręczą mocującą.

kolumna 1/2" L. 25 78000

Wylewka natryskowa podwieszana

• 5 okręgów, chromowany mosiądz 88CH5
• 5 okręgów, makrolon czarny 88MP5
• 3 okręgi, makrolon czarny 88MP3
• z obudowanym sitkiem, chromowana, Ø 85 715000

> Zobacz również wylewki antyosadowe s. 71.
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Kolumny natryskowe

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

Wpust podłogowy z sitem 140x140 684000
z błyszczącego inoxu mocowany śrubą inox.

- Poziom wody 20 mm i przepływ 18 l/min.  
- Wyjście pionowe Ø 40 (przewidzieć złączkę kątową).
- Osadnik PVC.

Wpust podłogowy

Wpust podłogowy

684000

3
75

 

Ø 40 23

Ø 112 

14
0 

140 

Wpust podłogowy z regulowaną wysokością
z nienaruszalnym sitem inox (odporny na detergenty),
mocowanie na 2 śruby inox.

- Poziom wody 50 mm i przepływ 36 l/min znormalizowany.
- Odpływ pionowy Ø 40.
- Korpus PVC antyogniowy (według amerykańskiej normy UL94).

• do posadzki glazura lub beton
- 150x150, płyta/sito inox błyszczący 683001

Regulacja wysokości do 85 mm (z nadstawką).

- 100x100, płyta/sito inox błyszczący 682001
Regulacja wysokości do 80 mm (z nadstawką).

• do posadzki miękkiej/winylowej
Sito Ø 115 inox błyszczący 683002
Regulacja wysokości do 85 mm (z nadstawką).                                                             

> Wyjście poziome lub pionowe zintegrowane z wysokością syfonu :
znaczna oszczędność wysokości i wielokierunkowość instalacji.

> Regulacja wysokości : łatwość osadzenia/różnice poziomów.
> Zintegrowany kołnierz szczelności do mocowania folii izolujących.
> Odporność termiczna : stała 60°C / punktowa 85°C.
> Osadnik z uchwytem : łatwe wyciąganie i opróżnianie.
> Korpus PVC gładki : nie zatrzymuje nieczystości.
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Sito mocujące inox

Nadstawka inox z regulowaną
wysokością

Korpus syfonu z kołnierzem do
mocowania folii izolujących
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PRODUKTY TE SĄ ODPORNE NA DEZYNFEKCJĘ TERMICZNĄ I CHEMICZNĄ, z zastrzeżeniem przestrzegania obowiązujących protokołów.

683001

682001

683002

 
 

 

 
 

 

sito
terakota

85
 m

ax
i

Wyjście pionowe 
Ø40 lub poziome
(bez złączki)

Nadstawka
regulowana

683001

Beton

Wylewka betonowa
lub glazura

Kołnierz

Sito

Płyta

683002

Posadzka miękka
lub winylowa

•

•

• •

• •

• •

Płyta z regulowaną wysokością

28 do 85 mm z nadstawką
(w komplecie)

5 do 30 mm
bez nadstawki

Podkładka wodoszczelna

Odprowadzenie pionowe

Złączka kątowa do
odprowadzenia poziomego
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Produkty do miejsc o wysokim stopniu
wandalizmu

Armatura elektroniczna wielofunkcyjna do 8 stanowisk (Szczegółowe informacje na stronie 22-23)

Oszczędność inwestycji
• Koszt zestawu wielofunkcyjnego dla 

8 stanowisk jest niższy, niż koszt 
8 zaworów elektronicznych z niezależnymi
skrzynkami.

Wielość kombinacji
• Wielofunkcyjny moduł pozwala na dużą

ilość kombinacji: 8 umywalek 
lub 4 umywalki + 4 natryski 
lub 4 umywalki + 2 natryski + 2 WC,...

Wysoka odporność na wandalizm
• Rozeta i starter dotykowy z chromowanego,

litego mosiądzu.
• Montaż w szachcie.

Ochrona przed marnotrawstwem
• Funkcja antyblokady (4 użycia w mniej niż

10 min lub 10 użyć w mniej niż 30 min na
jednym stanowisku blokuje je na 30 min)
zapobiega nadużyciom lub marnotrawstwu
wody.
UWAGA: może być wyłączona w razie
potrzeby. 

Wysoka odporność na wandalizm i niezrównana wytrzymałość

Armatura czasowa TEMPOSTOP do instalacji zaściennej

Instalacja (ulotka na zapytanie)

Zestaw „ZAŚCIENNY“ do instalacji za ścianą i
montażu w szachcie zawiera:
- 1 przycisk (lub detektor) z gwintowaną

prowadnicą do nienaruszalnej instalacji
zaściennej.

- 1 nienaruszalną stałą wylewkę z
gwintowaną prowadnicą do nienaruszalnej
instalacji zaściennej.

Prowadnica może być przycięta do życzonej
sobie długości.
Podłączenie może zostać wykonane za
pomocą zwykłych wężyków.

Testowane na ponad 500 000 uruchomień, 
co sprawia, że armatura jest odporna na bardzo
intensywne użytkowanie. Produkty pozwalają
na oszczędność wody i zabezpieczają przed
nadmiernym zużyciem:

• Kontrolowany wypływ (3l/min dla umywalki
i 6l/min dla natrysku).

• Automatyczne zamknięcie czasowe.

• Możliwość aktywacji funkcji antyblokady
(modele TEMPOSTOP i TEMPOMATIC).

Modele elektroniczne pozwalają na
optymizację higieny użytkowników
(uruchomienie bez kontaktu) i instalacji wody
użytkowej ( spłukiwanie okresowe).

Specyficzna ergonomia tych produktów
(opływowe formy, wandaloodporne
mocowania, solidna konstrukcja) zapobiega
ryzyku zamierzonego lub niezamierzonego
skaleczenia. Chwycenie lub powieszenie nie
jest możliwe. Stworzone do instalacji
zaściennej w szachcie (pomieszczeniu
technicznym), co nie pozwala na dostęp
użytkownika do jednostek sterujących.

Dodatkowo obsługa w pomieszczeniu
technicznym pozwala konserwatorowi na
interwencję poza strefą używania.Gama CIĘŻKIE KOLEKTYWY firmy DELABIE

wyposaża jednostki penitencjarne, zakłady karne
typu zamkniętego, Miejsca obsługi podróżnych 
lub szpitale psychiatryczne na całym świecie.

Wysoka odporność na
wandalizm
• Przycisk i wylewka z chromowanego, litego

mosiądzu.

• Kołek antyobrotowy na przycisku i wylewce
sprawia, że całość jest zintegrowana ze
ścianą (brak możliwości wykręcenia).

• Element łączący pozwalający na:
- utrzymanie zaworu bezpośrednio na

prowadnicy zamocowanej na ścianie.
- idealne prowadzenie nacisku na zawór w

osi prowadnicy.

• Ogranicznik nacisku anty-szok: chroni
mechanizm przed najbardziej brutalnym
użytkowaniem.

Ułatwiona instalacja
(ulotka na zapytanie)

• Instalacja jednej skrzynki elektronicznej
dla 8 stanowisk zamiast 8 niezależnych
skrzynek.

• Uproszczone okablowanie: podłączane od
zewnątrz skrzynki kable do
elektrozaworów oraz starterów są
wyposażone w złączki obciskane z
występem ustalającym i ochroną przed
wyrwaniem.

Program anty-Legionelloza
• Periodyczne spłukiwanie programowane

dla każdego stanowiska: automatyczne
spłukiwanie (45s co 24h po ostatnim
użyciu) zapobiega stagnacji wody i
mnożeniu się bakterii w instalacji.

• Ułatwione przeprowadzenie dezynfekcji
termicznej i chemicznej.

Funkcjonowanie
• Naciśnięcie przycisku lub zbliżenie ręki 

do detektora powoduje otwarcie
elektrozaworu przez określony czas.

• Regulacja czasu wypływu dla każdego
stanowiska: 7 s, 15 s, 30 s, 45 s wedle
przeznaczenia; Do WC funkcja spłukiwania
3l/6l lub 3l/9l.

Dane elektryczne
• Ochrona bezpiecznikiem 220V/4AT.
• Zużycie minimum: 4VA maximum: 

45VA moc szczytowa.
• Bezpieczeństwo: należy chronić instalację

wyłącznikiem samoczynnym.

Przycisk + wylewka wandaloodporne i
zintegrowane ze ścianą: nie dające się wykręcić.

Element łączący Kołek antyobrotowy
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Produkty do miejsc o wysokim stopniu
wandalizmu

     

TEMPOMIX NATRYSK ZAŚCIENNY
Wandaloodporny zestaw natryskowy do instalacji zaściennej:

- Przycisk ZAŚCIENNY do ścianki od 170 lub 220 mm, z baterią
jednouchwytową czasową ~30 s z litego mosiądzu,
zintegrowane zawory zwrotne i filtry.

- Stała, nienaruszalna wylewka natryskowa z dyfuzorem
antyosadowym i automatycznym regulatorem wypływu EKO
6 litrów/min.
Instalacja do ścianki od 170 lub 220 mm.

• do ścianki 170 mm, wylewka ROUND    796159
• do ścianki 220 mm, wylewka ROUND    796209

• do ścianki 170 mm, wylewka TONIC-JET 796152
• do ścianki 220 mm, wylewka TONIC-JET 796202

> Patrz model z wodoszczelną skrzynką podtynkową s. 61.
> W opcji inne wymiary (minimum 200 sztuk).
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31          119 min.                    220 max.          54 
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TEMPOSTOP NATRYSK ZAŚCIENNY
Wandaloodporny zestaw natryskowy do instalacji zaściennej:

- Przycisk ZAŚCIENNY do ścianki od 150 lub 200 mm, z zaworem
czasowym Z1/2" ~30 s z litego mosiądzu do zasilania w wodę
zmieszaną.

- Stała, nienaruszalna wylewka natryskowa z dyfuzorem
antyosadowym i automatycznym regulatorem wypływu EKO
6 litrów/min.
Instalacja do ścianki od 150 lub 200 mm.

• do ścianki 1 do 150 mm, wylewka TONIC-JET 749152
• do ścianki 1 do 200 mm, wylewka TONIC-JET 747213

z Antyblokadą wypływu, czas wypływu 15 s.

• do ścianki 1 do 150 mm, wylewka ROUND 749159
• do ścianki 1 do 200 mm, wylewka ROUND          747214

z Antyblokadą wypływu, czas wypływu 15 s.

• Przeciwnakrętka na 3 śruby 826315
TEMPOSTOP ZAŚCIENNY

749212

Ø 50Ø 21

Ø 211/2”

1/2”

1/2”
30200 max.100 min.

230 max.             35

24

25°± 10

749219

826315

W opcji inne wymiary

12Vca

1/2"

230Vca

TEMPOMATIC NATRYSK indywidualny 452150
Uruchamiany przez detekcję obecności, zawiera:

- Detektor obecności do ścianki od 1 do 150 mm*.
- Moduł elektroniczny z elektrozaworem 1/2".
- Transformator 230/12 V.
- Czas wypływu regulowany od 30 s do 1 min.

* W opcji inne wymiary prowadnic zaściennych.

> Do skompletowania z wylewką natryskową (patrz s. 71/72). TEMPOMATIC indywidualny452150

TEMPOMIX ZAŚCIENNY

AB

AB

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

TEMPOMATIC wielofunkcyjny

TEMPOMATIC wielofunkcyjny do 8 stanowisk
do jednoczesnego uruchamiania 8 niezależnych stanowisk.
Mocowanie zewnętrzne lub wewnętrzne.

• Skrzynka elektroniczna 230/12V 441453
do podłączenia 8 elektrozaworów i 8 starterów.

• Starter zaścienny na chromowanej rozecie i kabel L.4 m ze złączką
z przyciskiem, ściana do 150 mm 441452TCP
z detektorem, ściana do 170 mm 441452DET

• Elektrozawór podtynkowy na chromowanej rozecie
i kabel L.4 m ze złączką

• z przyciskiem       441453TCP
• z detektorem      441453DET

• Kablem L. 4 m do EZ ½” lub 1”
1/2" do umywalki, natrysku lub pisuaru 495626CEB
z kablem L.4
1" do WC 463SRH
kabel zamawiać osobno
Kabel L.4 m do EZ ½” lub 1” 441452CEB

> Szczegółowe informacje na stronie 22-23.
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