
ARMATURA SECURITHERM
DO UMYWALKI, ZLEWU 
I UMYWALKI CHIRURGICZNEJ

• Dozowniki mydła
• Mieszacze wstępne do zasilania zaworów
• Korki i syfony
• Napowietrzacze, sitka, wężyki, złączki…

82-85Urządzenia dodatkowe 

Armatura z regulatorem ciśnienia 63-67

• Sztorcowe baterie mechaniczne BIOCLIP z „EP”
• Sztorcowe baterie mechaniczne z „EP”

Armatura termostatyczna 53-62

• Jednouchwytowa, sztorcowa bateria termostatyczna BIOCLIP 
• Jednouchwytowa, sztorcowa bateria termostatyczna
• Jednouchwytowa, ścienna bateria termostatyczna z wylewką BIOCLIP
• Dwuuchwytowe, ścienne baterie termostatyczne z wylewką BIOCLIP

52

Zalety: całkowita ochrona antyoparzeniowa, higiena, komfort…

Zalety: całkowita ochrona antyoparzeniowa, oszczędność wody bliska 80%…
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Armatura termostatyczna
SECURITHERM 

do umywalki, zlewu 
i umywalki chirurgicznej 

P
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Baterie termostatyczne SECURITHERM

Optymalna ochrona antyoparzeniowa

Jednouchwytowe otwarcie i zamknięcie

Należy utrzymać maksymalną dopuszczalną, określoną w przepisach prawnych temperaturę wody
przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka oparzenia na punktach czerpalnych (zobacz strony 12-13).

Ograniczenie temperatury maksymalnej 
Wszystkie baterie termostatyczne DELABIE są dostarczane z nastawionym ogranicznikiem
temperatury maksymalnej.
Użytkownik nie ma możliwości przekroczenia temperatury poza nastawem ogranicznika
(temperatura maksymalna w zależności od modelu), w ten sposób eliminujemy ryzyko oparzenia
przez nieuwagę.

Automatyczna blokada antyoparzeniowa
• Technologia termostatyczna SECURITHERM zapewnia natychmiastowe zatrzymanie zasilania

w wodę ciepłą w przypadku przerwania zasilania w wodę zimną.
• W przypadku braku zasilania w wodę ciepłą, bateria termostatyczna zamyka wodę zimną

(ochrona przeciw zimnemu prysznicowi).

Bezpieczeństwo dezynfekcji termicznej 
Możliwość przeprowadzenia dezynfekcji termicznej w temperaturze wody ciepłej z instalacji:
- bez demontażu pokrętła w modelach dwuuchwytowych: wcisnąć mały czerwony przycisk za

pomocą ostro zakończonego narzędzia: ogranicznik temperatury zostaje odblokowany.
- demontując uchwyt w modelach jednouchwytowych.

> SECURITHERM termostatyczny jest odporny na temperaturę, aż do 85°C.

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

Cały mechanizm wybranych modeli SECURITHERM jest otoczony tworzywem izolującym, w ten
sposób ryzyko oparzenia przez dotknięcie baterii jest niemożliwe. 

H9716/H9726
Podwójny ogranicznik
temperatury

Bateria jednouchwytowa

Pełny wypływ
WODY MIESZANEJ ZAMKNIĘTA

Pełny wypływ
WODY ZIMNEJ

Baterie SECURITHERM są wyposażone w głowicę termostatyczną lub głowicę z regulatorem ciśnienia
„EP”. Baterie termostatyczne regulują temperaturę, a głowice „EP” kompensują wahania ciśnienia. 
Niezawodność i szybkość reakcji tych dwóch technologii jest równoważna. Ochrona antyoparzeniowa
obydwu systemów jest całkowita. 
Zaletą baterii termostatycznych jest doskonała regulacja temperatury, nawet w przypadku wahań 
ciśnienia. Jednak rozmiar głowicy termostatycznej wiąże się z większymi wymiarami korpusów.
Baterie termostatyczne istnieją w dwóch wersjach: dwuuchwytowe i jednouchwytowe. Zaletą tych
ostatnich jest posiadanie jednego mechanizmu. Baterie „EP” posiadają jeden mechanizm, nie
wymagają zaworów zwrotnych i są jednouchwytowe.
Niektóre modele SECURITHERM mają korpus z ograniczoną pojemnością wody i/lub gładkie
powierzchnie w kontakcie z wodą, w celu ograniczenia namnażania się bakterii w armaturze.

Wyboru technologii i modelu dokonuje się w zależności od priorytetów: rodzaj regulacji,
pojemność korpusu, porowatość, uruchamianie jedno lub dwuuchwytowe, ergonomia…

• Nowe baterie termostatyczne DELABIE są jednouchwytowe: otwarcie i regulacja temperatury
odbywają się dzięki jednemu poziomemu ruchowi (jednym uchwytem). Ergonomia i funkcjonalność
są znacznie ulepszone w porównaniu z klasycznymi, dwuuchwytowymi bateriami termostatycznymi.

• Otwarcie oraz zamknięcie odbywa się na wodzie zimnej co znacznie ogranicza ryzyko oparzenia
(zobacz schemat obok).

• Otwarcie na wodzie zimnej, bez przepływu wody ciepłej pozwala na czerpanie jedynie wody
zimnej (wyłączność DELABIE).

Dezynfekcja termiczna

O
CH

RONA ANTYOPAR
ZEN

IOWA
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2. LAVABO-EVIER PL-2013_Mise en page 1  20/06/13  14:03  Page54



55

Baterie termostatyczne SECURITHERM

Powierzchnie armatury są narażone na proliferację bakterii. Skażenie armatury przez niektóre
bakterie, jak Pseudomonas Aeruginosa (pałeczka ropy błękitnej) dokonuje się gównie na jej
końcowej części (wnętrze wylewki i wokół wyjścia wody): bakterie te potrzebują wody i tlenu z
powietrza, aby się rozwijać. (więcej informacji strony 8-9).
Armatura BIOCLIP została specjalnie stworzona, aby ograniczać proliferację bakterii i ułatwić
czyszczenie i/lub dezynfekcję prewencyjną lub doraźną.

Armatura zatrzaskowa BIOCLIP do czyszczenia / odkamieniania
• Dostępne wersje:

- Armatura BIOCLIP z wymienną wylewką, dostarczana z jednorazową wylewką, do
skompletowania wedle wyboru przez 2 mosiężne wylewki, 15 jednorazowych wylewek lub
10 filtrujących wylewek (zobacz strona 10).

- Armatura zatrzaskowa BIOCLIP.

• Walka z proliferacją bakterii:
BIOCLIP jest rozwiązaniem prostym i skutecznym w walce z rozprzestrzenianiem się zarazków
wewnątrz, jak i na zewnątrz armatury (lub wylewek) oraz z przenoszeniem przez dłonie
bakterii zakaźnych.

- Profilaktyka: W zakładach opieki zdrowotnej i domach opieki należy wdrożyć rygorystyczne
protokoły w celu skutecznego ograniczenia proliferacji bakterii. Co pewien czas należy czyścić
armaturę, w zależności od stanu i miejsca instalacji.
Dodatkowo regularne czyszczenie armatury w roztworze odkamieniającym pozwala na
zlikwidowanie osadów i złogów oraz wyeliminowanie Biofilmu.

- Zwalczanie: W przypadku stwierdzenia obecności Pseudomonas Aeruginosa w próbkach
wody pochodzącej z armatury (np. w pomieszczeniach pobytu pacjenta), personel techniczny
może w prosty sposób odłączyć baterię od jej podstawy w celu wyczyszczenia. 

Gładkie korpusy, bez porowatości
Korpusy i wylewki większości armatury na rynku są wewnątrz porowate. W związku z tym
faktem są źródłem nisz bakteryjnych. Wszystkie części wewnątrz, w tym wylewka, w niektórych
modelach DELABIE są całkowicie gładkie i bez porowatości, pozwalając na zahamowanie
rozwoju bakterii.

Badania przeprowadzone na naszą prośbę w czerwcu 2010 roku w laboratorium BioPI i w
Wydziale Biologii na Uniwersytecie Jules Verne w Amiens, dowodzą, że w warunkach
statycznych, skażenie armatury z gładkim korpusem przez Pseudomonas Aeruginosa jest 
14 razy mniejsze niż armatury z porowatym wnętrzem. 

Odpowiednia wysokość i konstrukcja wylewki
- Wysoka wylewka (> 85mm) ogranicza ryzyko ponownego skażenia wylewki bakteriami. 
- Baterie sztorcowe z wysoką wylewką i ścienne są przystosowane do instalacji medycznego filtra

mikrobiologicznego.

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 proliferecji bakterii

                                W
ĘŻ

YK
I PEX

BIOSAFE

BIOCLIP: 
Korpus i wylewka gładkie wewnątrz

Bateria zatrzaskowa
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Baterie termostatyczne SECURITHERM
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Ponad 60% oszczędności wody

Zużycie wody w zakładach opieki zdrowotnej jest znaczne: średnio 300 do 450 litrów wody dziennie
na pacjenta w szpitalu, w przeciwieństwie do 137 litrów w domu. Nadmierne zużycie wody jest
związane ze wzrostem praktyk mycia się chorych w umywalce oraz z rygorystycznymi protokołami
mycia rąk personelu medycznego.
Armatura termostatyczna do umywalki SECURITHERM pozwala na ponad 60% oszczędności wody
w porównaniu z armaturą dostępną na rynku.

Wypływ ograniczony do 5 l/min
Baterie termostatyczne do umywalki SECURITHERM są wyposażone w ogranicznik wypływu
nastawiony na 5 l/min przy 3 barach, pozwalając na zmniejszenie zużycia wody jednocześnie
zapewniając optymalny komfort użytkownika. 

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.

Komfort

Stabilność temperatury 
Baterie SECURITHERM zapewniają stabilność temperatury bez względu na wahania ciśnienia 
i natężenia przepływu w obiegu: natychmiastowa reakcja na każde wahanie.

Stopniowa regulacja temperatury 

Optymalne mycie się i mycie rąk dzięki wysokiej i znacznie wysuniętej wylewce.

Pokrętło „ERGO”

Inne zaletyDługi uchwyt

Odporność i długotrwałość
- Korpus, podstawa i wylewka z chromowanego mosiądzu.
- Wzmocnione mocowanie 2 trzpieniami z inoxu i przeciwnakrętką do modeli stojących:

ułatwia montaż i zapobiega wandalizmowi.

Gwarancja 10 lat na wady fabryczne.

Ergonomiczne uchwyty
i delikatne uruchamianie przystosowane dla pacjentów szpitali, osób starszych i niepełnosprawnych.

Dostępne dwa modele uchwytów ułatwiających uruchamianie:
• pokrętło „ERGO” w sztorcowych modelach dwuuchwytowych.
• długi uchwyt w modelach jednouchwytowych i dwuuchwytowych.

Intuicyjne oznaczenia 
Jasne oznaczenia Wody ciepłej/Wody zimnej za pomocą kolorowych, plastikowych pierścieni
WC/WZ (lepsza odporność w czasie niż nadruk).

Swoboda używania i ergonomia

Tradycyjna
bateria
13 l/min

Bateria
DELABIE
5 l/min

9,7 l
(45 sek.)

OSZCZĘDNOŚĆ
WODY PODCZAS
JEDNEGO UŻYCIA

oszczędność
wody

61%

3,75 l
(45 sek.)
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Jednouchwytowa, zatrzaskowa bateria termostatyczna
do umywalki
SECURITHERM BIOCLIP, H9605
z uchwytem L.146, prostą, nieruchomą wylewką H.85, bez
korka i ciągadła.

- Armatura BIOCLIP dająca się łatwo odpiąć od podstawy do
czyszczenia i dezynfekcji (więcej informacji zobacz strona 55).

- Prosta wylewka H.85 L.120 z sitkiem higienicznym. 
- Wypływ ograniczony do 7 l/min przy 3 barach.
- Sekwencyjna, antyosadowa głowica termostatyczna do

regulacji wypływu i temperatury jednym uchwytem.
- Temperatura regulowana od wody zimnej do 40°C z

ogranicznikiem temperatury zablokowanym na 40°C. 
Możliwość przeprowadzenia dezynfekcji termicznej (s. 54).

- Korpus i wylewka z chromowanego mosiądzu, wzmocnione
mocowanie.

- Wężyki pleciony inox z PEX W3/8” z filtrami, dostarczane z
zaworami odcinającymi z chromowanego mosiądzu.

Łatwy i szybki demontaż (zobacz obok):
Łatwy demontaż korpusu baterii BIOCLIP od podstawy:
� zamknąć zasilanie w wodę (dostarczone zawory odcinające), następnie,
� odkręcić śrubkę znajdującą się z boku armatury, za pomocą

imbusa 2,5 lub narzędzia sprzedawanego oddzielnie (zobacz
strona 157), w celu odpięcia baterii od swojej podstawy.

Aby zamontować ponownie korpus, należy go nałożyć pionowo na
podstawę i przykręcić śrubkę.

W opcji: - Korki (strona 62).
- Imbus do demontażu C282025 (strona 157).

W przeciwieństwie do umywalkowych baterii termostatycznych
dostępnych na rynku, jednouchwytowe baterie termostatyczne
Delabie pozwalają na czerpanie wody zimnej w temperaturze
z instalacji (Patent DELABIE).

+

Jednouchwytowa bateria termostatyczna
do umywalki SECURITHERM H9600
z uchwytem L.146, prostą, nieruchomą wylewką H.85, bez
korka i ciągadła.

- Prosta wylewka H.85 L.120 z sitkiem higienicznym. 
- Wypływ ograniczony do 7 l/min przy 3 barach.
- Sekwencyjna, antyosadowa głowica termostatyczna do

regulacji wypływu i temperatury jednym uchwytem.
- Temperatura regulowana od wody zimnej do 40°C z

ogranicznikiem temperatury zablokowanym na 40°C. 
Możliwość przeprowadzenia dezynfekcji termicznej (zobacz
strona 54).

- Korpus i wylewka z chromowanego mosiądzu, wzmocnione
mocowanie.

- Wężyki pleciony inox z PEX W3/8” z filtrami, zawory zwrotne,
dostarczane z zaworami odcinającymi z chromowanego
mosiądzu.

W opcji: Korki (strona 62).

Korpus i wylewka gładkie wewnątrz: ograniczają nisze
bakteryjne (zobacz strona 55).

+

Bateria termostatyczna H.85

Bateria termostatyczna BIOCLIP

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

Korpus i wylewka gładkie wewnątrz: ograniczają nisze bakteryjne
(zobacz strona 55).

+

W przeciwieństwie do umywalkowych baterii termostatycznych
dostępnych na rynku, jednouchwytowe baterie termostatyczne
Delabie pozwalają na czerpanie wody zimnej w temperaturze
z instalacji (Patent DELABIE).

+

2. LAVABO-EVIER PL-2013_Mise en page 1  20/06/13  14:04  Page58



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

Jednouchwytowa bateria termostatyczna SECURITHERM
z jednorazową wylewką BIOCLIP
Ścienna bateria termostatyczna do zlewu z izolacją termiczną
SECURITOUCH i jednorazową wylewką. Dostarczana z
mimośrodami.
- Jednorazowa wylewka z hostaformu nadającego się do

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

- Sekwencyjna, antyosadowa głowica termostatyczna do regulacji
wypływu i temperatury jednym uchwytem (zobacz s. 54).

- Wypływ ograniczony do 7 l/min przy 3 barach.
- Temperatura regulowana od wody zimnej do 40°C z

ogranicznikiem temperatury zablokowanym na 40°C.
Możliwość przeprowadzenia dezynfekcji termicznej (zobacz s. 54).

- Korpus z chromowanego mosiądzu.

• z mimośrodami STOP/OPRÓŻNIANIE (2 sztuki) H9610
doskonale przystosowane do środowiska szpitalnego.
Złączki Z1/2” Z3/4”z zaworami odcinającymi i zintegrowanym
systemem ewakuacji wody (zobacz szczegóły strona 84).

• ze standardowymi mimośrodami (2 sztuki) H9610S
Złączki Z1/2” Z3/4”.

W opcji: Korki (strona 62).

Korpus i wylewka gładkie wewnątrz: ograniczają nisze bakteryjne
(zobacz strona 55).

+

H9610
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NOWOŚĆ

Jednouchwytowa bateria 
termostatyczna SECURITHERM

59

1

2

Szybki i łatwy demontaż
wylewki

W przeciwieństwie do umywalkowych baterii termostatycznych
dostępnych na rynku, jednouchwytowe baterie termostatyczne
Delabie pozwalają na czerpanie wody zimnej w temperaturze
z instalacji (Patent DELABIE).

+

Bateria z wylewką BIOCLIP

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.

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

Zobacz
strona 54

gładkie wnętrze
+ izolacja od strony WC

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

Ø22
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Dwuuchwytowa bateria termostatyczna SECURITHERM
do zlewu i umywalki chirurgicznej z pokrętłami „ERGO” H9716
Ruchoma wylewka L.200, bez korka i ciągadła.

- Ruchoma wylewka H.230 L.200 z sitkiem higienicznym,
przystosowana do instalacji filtra końcowego (zobacz
strona 25).

- Głowica ceramiczna 1/2",1/4 obrotu do regulacji wypływu i
antyosadowa głowica termostatyczna do regulacji temperatury.

- Temperatura regulowana od wody zimnej do 41°C z
podwójnym ogranicznikiem temperatury. Pierwszy
ogranicznik odblokowany do 38°C, a drugi ogranicznik
zablokowany na 41°C. 
Możliwość przeprowadzenia dezynfekcji termicznej (zobacz
strona 54).

- Korpus i wylewka z chromowanego mosiądzu.
- Wężyki pleciony inox z PEX W3/8” z filtrami i zaworami

zwrotnymi.
- Wzmocnione mocowanie 2 trzpieniami z inoxu i

przeciwnakrętkami.

W opcji: - Filtry końcowe BIOFIL i szybkozłączki (zobacz strona 25). 
- Korki (strona 62).

Dwuuchwytowa bateria termostatyczna
do umywalki SECURITHERM z pokrętłami „ERGO” H9726
Ruchoma wylewka L.150, ergonomiczne ciągadło i mosiężny
korek 1”1/4.

- Wylewka H.210 L.150 z sitkiem higienicznym, przystosowana
do instalacji filtra końcowego (zobacz strona 25).

- Wypływ ograniczony do 5 l/min przy 3 barach.
- Głowica ceramiczna 1/2", 1/4 obrotu do regulacji wypływu i

antyosadowa głowica termostatyczna do regulacji temperatury.
- Temperatura regulowana od wody zimnej do 41°C z

podwójnym ogranicznikiem temperatury. Pierwszy ogranicznik
odblokowany do 38°C, a drugi ogranicznik zablokowany na
41°C. 
Możliwość przeprowadzenia dezynfekcji termicznej (zobacz
strona 54).

- Korpus i wylewka z chromowanego mosiądzu.
- Wężyki pleciony inox z PEX W3/8” z filtrami i zaworami

zwrotnymi.
- Wzmocnione mocowanie 2 trzpieniami z inoxu i

przeciwnakrętkami.

W opcji: - Filtry końcowe BIOFIL i szybkozłączki (zobacz strona 25). 
- Korki (strona 62).

Mit. thermostatique H.230

PRODUKTY TE SĄ ODPORNE NA DEZYNFEKCJĘ TERMICZNĄ I CHEMICZNĄ, z zastrzeżeniem przestrzegania obowiązujących protokołów.
60

Bateria termostatyczna H.210
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+ Wylewka gładka wewnątrz: ogranicza nisze bakteryjne
(zobacz strona 55).

+ Wylewka gładka wewnątrz: ogranicza nisze bakteryjne
(zobacz strona 55).

Dwuuchwytowe baterie 
termostatyczne SECURITHERM

Bateria termostatyczna H.230

W przeciwieństwie do umywalkowych baterii termostatycznych
dostępnych na rynku, jednouchwytowe baterie termostatyczne
Delabie pozwalają na czerpanie wody zimnej w temperaturze
z instalacji (Patent DELABIE).

+

W przeciwieństwie do umywalkowych baterii termostatycznych
dostępnych na rynku, jednouchwytowe baterie termostatyczne
Delabie pozwalają na czerpanie wody zimnej w temperaturze
z instalacji (Patent DELABIE).

+
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Dwuuchwytowe baterie 
termostatyczne SECURITHERM

Dwuuchwytowa bateria termostatyczna
SECURITHERM z jednorazową wylewką BIOCLIP
Ścienna bateria termostatyczna do zlewu z izolacją termiczną
SECURITOUCH i jednorazową wylewką. Dostarczana z
mimośrodami.

- Jednorazowa wylewka z hostaformu nadającego się do
recyklingu L.146, Ø 22 z sitkiem gwiazda. Nie ma możliwości
podłączenia filtra końcowego (zobacz opcje poniżej).

- Filtry i zawory zwrotne zintegrowane w wejściach wody Z3/4". 
- Głowica ceramiczna 1/2", 1/4 obrotu do regulacji wypływu i

antyosadowa głowica termostatyczna do regulacji temperatury.
- Temperatura regulowana od wody zimnej do 41°C. 

Możliwość przeprowadzenia dezynfekcji termicznej (zobacz s. 54).
- Uchwyty L.100, korpus z chromowanego mosiądzu.

• z mimośrodami STOP/OPRÓŻNIANIE (2 sztuki) H9718
doskonale przystosowane do środowiska szpitalnego.
Złączki Z1/2” Z3/4”z zaworami odcinającymi i zintegrowanym
systemem ewakuacji wody pozwalającym na sprawdzenie
zaworów zwrotnych i przeprowadzenie kompletnej dezynfekcji
termicznej (zobacz szczegóły strona 84).

• ze standardowymi mimośrodami (2 sztuki) H9718S
Złączki Z1/2” Z3/4”.

W opcji: Korki (strona 62).

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

Bateria z wylewką BIOCLIP

Jednorazowa wylewka BIOCLIP

Wylewka gładka wewnątrz: ogranicza nisze bakteryjne
(zobacz strona 55).

+

1

2

Szybki i łatwy demontaż
wylewki

H9718

150
26

7

Ø 701/2"

Ø 46

285

NOWOŚĆ

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).

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

W przeciwieństwie do umywalkowych baterii termostatycznych
dostępnych na rynku, jednouchwytowe baterie termostatyczne
Delabie pozwalają na czerpanie wody zimnej w temperaturze
z instalacji (Patent DELABIE).

+

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

733015

733020

1/2” 1/2”

1/2”

37 40

37

3/4”

3/4”

3/4”

37 40

37

Mimośrody STOP/OPRÓŻNIANIE

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.Miedziane rurki podłączeniowe

Mimośrody STOP/OPRÓŻNIANIE (2 sztuki) 855027.2P
doskonale przystosowane do środowiska szpitalnego.
Złączki Z1/2” Z3/4”z zaworami odcinającymi i zintegrowanym
systemem ewakuacji wody pozwalającym na sprawdzenie zaworów
zwrotnych i przeprowadzenie kompletnej dezynfekcji termicznej.
Więcej informacji dotyczących mimośrodów STOP/OPRÓŻNIANIE na s. 84.

Zestaw do dezynfekcji 855027KIT
Czarna rurka Rilsan Ø 6 dostarczona z 2 złączkami z surowego
mosiądzu. Pozwala na dezynfekcję całej baterii (również w części
dostępnej tylko dla wody zimnej).
Zestaw może być jedynie używany ze złączką 855027.2P.
Inne dostępne złączki na stronie 84.

Korki ON/OFF i HYGIENA

Urządzenia dodatkowe
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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

NOWOŚĆ: dostępny w drugiej
połowie 2013
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Armatura SECURITHERM 
z regulatorem ciśnienia 

do umywalki i zlewu 
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Baterie SECURITHERM „EP”

Należy utrzymać maksymalną dopuszczalną, określoną w przepisach prawnych temperaturę wody
przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka oparzenia na punktach czerpalnych (zobacz strony 12-13).

Regulator ciśnienia
Głowica „EP” zabezpiecza przed skutkami wahań ciśnienia w instalacji wody ciepłej i zimnej,
ograniczając wahania temperatury związane ze zmianami ciśnienia w instalacji.
Głowica „EP” pozwala również uniknąć instalacji przed baterią złożonych urządzeń regulujących
ciśnienie, z dużymi otworami i licznymi membranami, które są dodatkowym źródłem niszy
mikrobiologicznych.

Ograniczenie temperatury maksymalnej 
Wszystkie baterie DELABIE SECURITHERM „EP” są dostarczane z ogranicznikiem temperatury
maksymalnej. Ogranicznik jest włączony dla oszczędności czasu przy instalacji, instalator ma
możliwość zmiany ustawienia.
W przypadku, gdy PREMIX Confort jest zainstalowany przed bateriami, należy dezaktywować
ich ogranicznik temperatury. 

Automatyczna blokada antyoparzeniowa
• W przypadku nagłego zaniku wody zimnej, następuje natychmiastowe zamknięcie wody ciepłej.

Pozostaje jedynie delikatny wyciek wody: gwarancja skuteczności dezynfekcji termicznej oraz
ograniczenie zużycia wody.

• W przypadku braku zasilania w wodę ciepłą, bateria termostatyczna zamyka wodę zimną. 

Optymalna ochrona antyoparzeniowa

O
CH

RONA ANTYOPAR
ZEN

IOWA

3 bary 3 bary

3 bary 2 bary

2 bary 3 bary

39°

39°

39°

WZWC

WZWC

WZWC

Oszczędność wody bliska 80%

Armatura termostatyczna do umywalki SECURITHERM pozwala na ponad 80% oszczędności wody
w porównaniu z armaturą dostępną na rynku (więcej informacji na temat zużycia wody w zakładach
opieki zdrowotnej na stronach 14-15). 

Stały wypływ nastawiony na 3 litry/min
dzięki regulowanemu sitku wypływowemu (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. 
Istnieje możliwość regulowania wypływu od 2 do 5 l/min (w zależności od modelu).

Oszczędność wody pozwala generować:
- oszczędność energii: oszczędzonej ilości wody nie trzeba podgrzewać.
- oszczędność wyposażenia: mniejszy wypływ i zużycie pozwala zainstalować rury i urządzenia

do przygotowania ciepłej wody użytkowej o mniejszych pojemnościach.

Dodatkowo mniejsza ilość wody w instalacji to również mniejsze ryzyko proliferacji bakterii.

Antyoparzeniowy
ogranicznik temperatury

Baterie SECURITHERM są wyposażone w głowicę termostatyczną lub głowicę z regulatorem ciśnienia
„EP”. Baterie termostatyczne regulują temperaturę, a głowice „EP” kompensują wahania ciśnienia.
Niezawodność i szybkość reakcji tych dwóch technologii jest równoważna. Ochrona
antyoparzeniowa obydwu systemów jest całkowita. 
Zaletą baterii termostatycznych jest doskonała regulacja temperatury, nawet w przypadku wahań
ciśnienia. Jednak rozmiar głowicy termostatycznej wiąże się z większymi wymiarami korpusów.
Baterie termostatyczne istnieją w dwóch wersjach: dwuuchwytowe i jednouchwytowe. Zaletą tych
ostatnich jest posiadanie jednego mechanizmu. Baterie „EP” posiadają jeden mechanizm, nie
wymagają zaworów zwrotnych i są jednouchwytowe.
Niektóre modele SECURITHERM mają korpus z ograniczoną pojemnością wody i/lub gładkie
powierzchnie w kontakcie z wodą, w celu ograniczenia namnażania się bakterii w armaturze.

Wyboru technologii i modelu dokonuje się w zależności od priorytetów: rodzaj regulacji,
pojemność korpusu, porowatość, uruchamianie jedno lub dwuuchwytowe, ergonomia…

Zasada regulacji temperatury na głowicy EP

Tradycyjna
bateria
13 l/min

Bateria
DELABIE
5 l/min

Bateria
DELABIE
3 l/min

9,7 l
(45 sek.)

oszczędność
wody

61%

3,75 l.
(45 sek.)

OSZCZĘDNOŚĆ WODY
PODCZAS JEDNEGO UŻYCIA

oszczędność
wody

77%

2,25 l.
(45 sek.)
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Baterie SECURITHERM „EP”

Komfort

Stabilność temperatury
Wyrównanie ciśnienia między WC/WZ, dzięki bateriom SECURITHERM „EP”, które ograniczają
wahania temperatury związane ze zmianami ciśnienia w instalacji.

Stopniowa regulacja temperatury i ponowne otwarcie na tym samym
ustawieniu zmieszanej wody

Optymalne mycie się i mycie rąk dzięki wysokiej i znacznie wysuniętej wylewce.

  

    

  

K
O

M
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RT - KOM
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RT
W kontakcie z wodą powierzchnie armatury są narażone na proliferację bakteryjną. Skażenie
armatury przez niektóre bakterie, jak Pseudomonas Aeruginosa (pałeczka ropy błękitnej) dokonuje
się gównie na jej końcowej części (wnętrze wylewki i wokół wyjścia wody): bakterie te potrzebują
wody i tlenu z powietrza, aby się rozwijać. (więcej informacji strony 8-9).
Armatura BIOCLIP została specjalnie stworzona, aby ograniczać proliferację bakteryjną i pozwolić na
łatwe czyszczenie i/lub dezynfekcję prewencyjną lub doraźną.

Armatura zatrzaskowa BIOCLIP do czyszczenia / odkamieniania
Nasza bateria BIOCLIP, odpinana od swojej podstawy jest prostym i skutecznym rozwiązaniem w
walce z rozprzestrzenianiem się zarazków wewnątrz, jak i na zewnątrz armatury (lub wylewek)
oraz z przenoszeniem przez kontakt z dłońmi bakterii zakaźnych.

- Profilaktyka: W zakładach opieki zdrowotnej i domach opieki należy wdrożyć rygorystyczne
protokoły w celu skutecznego ograniczenia proliferacji bakterii. Co pewien czas należy czyścić
armaturę, w zależności od stanu i miejsca instalacji.

Dodatkowo regularne czyszczenie armatury w roztworze odkamieniającym pozwala na
zlikwidowanie osadów i złogów oraz wyeliminowanie Biofilmu.

- Zwalczanie: W przypadku stwierdzenia obecności bakterii chorobotwórczych w próbkach
wody pochodzącej z armatury (np. w pomieszczeniach pobytu pacjenta), personel techniczny
może w prosty sposób odłączyć baterię od jej podstawy w celu wyczyszczenia. 

Gładkie korpusy, bez porowatości
Korpusy i wylewki większości armatury na rynku są wewnątrz porowate. W związku z tym
faktem są źródłem nisz bakteryjnych. Wszystkie części wewnątrz, w tym wylewka, w niektórych
modelach DELABIE są całkowicie gładkie i bez porowatości, pozwalając na zahamowanie
rozwoju bakterii.

Badania przeprowadzone na naszą prośbę w czerwcu 2010 roku w laboratorium BioPI i w
Wydziale Biologii na Uniwersytecie Jules Verne w Amiens, dowodzą, że w warunkach
statycznych, skażenie armatury z gładkim korpusem przez Pseudomonas Aeruginosa jest 14 razy
mniejsze niż armatury z porowatym wnętrzem. 

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.

Odpowiednia wysokość i konstrukcja wylewki
• Ogranicza ryzyko ponownego skażenia wylewki bakteriami (wysoka wylewka > 85mm).
• Przystosowana do instalacji medycznego filtra mikrobiologicznego.

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

BIOSAFE

BIOCLIP: 
Korpus i wylewka gładkie wewnątrz

Bateria zatrzaskowa
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BIOCLIP „EP”, wylewka H.85

Baterie „EP”, wylewka H.85

Bateria do umywalki SECURITHERM
z regulatorem ciśnienia, nieruchoma wylewka H.85

- Prosta wylewka H.85 L.120 z sitkiem nastawionym na 
3 l/min przy 3 barach.

- Ceramiczna głowica Ø 40 z regulatorem ciśnienia i
nastawionym ogranicznikiem temperatury maksymalnej.

- Korpus i podstawa z chromowanego mosiądzu ze
wzmocnionym mocowaniem.

- Wężyki pleciony inox z PEX W3/8” 10x100.

• z pełnym uchwytem
z ergonomicznym ciągadłem  2720TEP
i mosiężnym korkiem 1”1/4
bez ciągadła i korka 2721TEP

• z uchwytem medycznym L.150
z ergonomicznym ciągadłem 2720LEP
i mosiężnym korkiem 1”1/4
bez ciągadła i korka 2721LEP

W opcji: - Korki (strona 83).
- Miedziane rurki podłączeniowe (strona 74).

Korpus i wylewka gładkie wewnątrz: ograniczają nisze
bakteryjne (zobacz strona 65).

+ Modele dostępne bez regulatora ciśnienia: 
ceramiczna głowica Ø 40 standardowa (zobacz strona 72). 
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Bateria do umywalki SECURITHERM BIOCLIP
z regulatorem ciśnienia, nieruchoma wylewka H.85

- Armatura zatrzaskowa do czyszczenia/odkamieniania 
(więcej informacji na stronie 65).

- Prosta wylewka H.85 L.120 z sitkiem nastawionym na 
3 l/min przy 3 barach.

- Ceramiczna głowica Ø 40 z regulatorem ciśnienia i
nastawionym ogranicznikiem temperatury maksymalnej.

- Korpus i podstawa z chromowanego mosiądzu ze
wzmocnionym mocowaniem. 

- Wężyki pleciony inox z PEX W3/8” 10x100 dostarczane z
zaworami odcinającymi z chromowanego mosiądzu.

• z pełnym uchwytem
z ergonomicznym ciągadłem  2820TEP
i mosiężnym korkiem 1”1/4
bez ciągadła i korka 2821TEP

• z uchwytem medycznym L.150
z ergonomicznym ciągadłem  2820LEP
i mosiężnym korkiem 1”1/4
bez ciągadła i korka 2821LEP

Łatwy i szybki demontaż (zobacz obok):
Łatwy demontaż korpusu baterii BIOCLIP od podstawy:
� zamknąć zasilanie w wodę (dostarczone zawory odcinające),

następnie,
� odkręcić śrubkę znajdującą się z boku armatury, za pomocą

imbusa 2,5 lub narzędzia sprzedawanego oddzielnie (zobacz
strona 157) w celu odpięcia baterii od swojej podstawy.

Aby zamontować ponownie korpus, należy go nałożyć pionowo na
podstawę i przykręcić śrubkę.

W opcji: - Imbus do demontażu armatury BIOCLIP (zobacz s. 157).
- Korki (strona 83).
- Miedziane rurki podłączeniowe (strona 74).

2820LEP

Korpus i wylewka gładkie wewnątrz: ograniczają nisze
bakteryjne (zobacz strona 65).

Modele dostępne bez regulatora ciśnienia: 
ceramiczna głowica Ø 40 standardowa (zobacz strona 72). 
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2520EP

Bateria do umywalki SECURITHERM
z regulatorem ciśnienia, nieruchoma wylewka H.85

- Nieruchoma wylewka H.85 L.135 z sitkiem nastawionym na
3 l/min przy 3 barach.

- Ceramiczna głowica Ø 40 z regulatorem ciśnienia
i nastawionym ogranicznikiem temperatury maksymalnej.

- Korpus z chromowanego mosiądzu ze wzmocnionym
mocowaniem. 

- Wężyki pleciony inox z PEX W3/8” 10x100. 

• z ażurowym uchwytem
z ergonomicznym ciągadłem i mosiężnym korkiem 1”1/4 2520EP
bez ciągadła i korka 2521EP

• z pełnym uchwytem
z ergonomicznym ciągadłem i mosiężnym korkiem 1”1/4 2520TEP
bez ciągadła i korka 2521TEP

• z uchwytem medycznym L.150
z ergonomicznym ciągadłem i mosiężnym korkiem 1”1/4 2520LEP
bez ciągadła i korka 2521LEP

W opcji: - Korki (strona 83).
- Miedziane rurki podłączeniowe (strona 74).

Modele dostępne bez regulatora ciśnienia: 
ceramiczna głowica Ø 40 standardowa (zobacz strona 72). 
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Bateria SECURITHERM do umywalki, zlewu i umywalki
chirurgicznej, z regulatorem ciśnienia, z medycznym uchwytem
L.215 do uruchamiania bez kontaktu z dłonią i wysoka
wylewka przystosowana do instalacji filtra końcowego
(zobacz strona 25).

- Wysoka, nieruchoma wylewka z sitkiem nastawionym na
3 l/min przy 3 barach.

- Ceramiczna głowica Ø 40 z regulatorem ciśnienia
i nastawionym ogranicznikiem temperatury maksymalnej.

- Korpus i podstawa z chromowanego mosiądzu ze
wzmocnionym mocowaniem.

- Wężyki pleciony inox z PEX W3/8” 10x100.

Uruchamianie uchwytem medycznym L.215
Do wyboru różne wymiary wylewki w celu instalacji na ceramice,
podmurowaniu lub blacie:

• wylewka H.155 L.160 2565T1EP
• wylewka H.300 L.160 2565T3EP
• wylewka H.300 L.250  2565T4EP

W opcji: - Filtry końcowe BIOFIL i szybkozłączki (zobacz strona 25).
- Korki (strona 83).
- Miedziane rurki podłączeniowe (strona 74).

Korpus i wylewka gładkie wewnątrz: ograniczają nisze
bakteryjne (zobacz strona 65).

Modele dostępne bez regulatora ciśnienia: 
ceramiczna głowica Ø 40 standardowa (zobacz strona 77). 

„EP”, wysoka wylewka i uchwyt

+

+

Baterie „EP” do umywalek zwykłych 
i chirurgicznych

Baterie „EP”, wylewka H.85
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