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ARMATURA Z GŁOWICĄ CERAMICZNĄ
DO UMYWALKI, ZLEWU I UMYWALEK
CHIRURGICZNYCH

• Mechaniczne, sztorcowe baterie BIOCLIP do umywalki

• Mechaniczne, sztorcowe baterie do umywalki

• Mechaniczne, sztorcowe baterie do zlewu i umywalki chirurgicznej

• Mechaniczne, sztorcowe baterie do zlewu i umywalki chirurgicznej 
z wylewką BIOCLIP

• Mechaniczne, ścienne baterie do zlewu i umywalki chirurgicznej

• Baterie i zawory do zlewu i dla personelu

• Baterie z wyciąganą słuchawką do umywalki lub zlewu

Armatura mechaniczna

Zalety: higiena mycia rąk personelu medycznego, 
swoboda mycia się dla pacjentów, 60% oszczędności wody…

• Dozowniki mydła

• Mieszacze wstępne

• Korki i syfony

• Napowietrzacze, sitka, wężyki, złączki…

82-85Urządzenia dodatkowe
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Armatura z głowicą ceramiczną
do umywalki, zlewu 

i umywalek chirurgicznych
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Wszystkie baterie mechaniczne DELABIE są wyposażone w głowicę ceramiczną z ogranicznikiem
temperatury maksymalne. Ogranicznik jest fabrycznie nastawiony* w celu oszczędzenia czasu
podczas instalowania baterii, instalator ma możliwość zmiany ustawienia. 
* W przypadku zasilania w wodę zmieszaną przez PREMIX Confort, należy dezaktywować ogranicznik

temperatury na bateriach.

W przypadku konieczności przeprowadzenia dezynfekcji termicznej, głowice ceramiczne są
odporne na temperaturę do 85°C.
W przypadku spadku ciśnienia lub braku zasilania w wodę zimną, nie nastąpi przerwanie
zasilania w wodę ciepłą: istnieje ryzyko oparzenia.

Dla całkowitej ochrony antyoparzeniowej, zalecamy armaturę SECURITHERM: termostatyczną
lub z regulatorem ciśnienia (zobacz rozdział SECURITHERM strona 53-67).

Optymalne mycie się i mycie rąk
Higiena rąk personelu medycznego w środowisku szpitalnym wymaga szczególnej uwagi i czasu. 
Duże znaczenie ma wysokość i wysunięcie wylewki armatury używanej do mycia rąk.  
Dodatkowo, pacjenci coraz częściej myją się w umywalce. Wysoka i znacznie wysunięta wylewka
pozwalają na optymalne mycie rąk i mycie całego ciała w umywalce. Baterie DELABIE zostały
specjalnie zaprojektowane, aby spełniać te wymagania.

Stopniowa regulacja temperatury 
przez obrót uchwytu i ponowne otwarcie na tym samym ustawieniu temperatury wody.

Szeroki wybór uchwytów uruchamiających 
aby, spełnić wymagania różnego rodzaju użytkowników:
• Uruchamianie ręczne:

- Uchwyt ażurowy ułatwiający chwytanie.
- Uchwyt pełny łączący design i ergonomię. 

• Uruchamianie bez kontaktu z dłonią:
Uchwyty medyczne zostały specjalnie stworzone, aby otwieranie i zamykanie nadgarstkiem,
przedramieniem lub łokciem przez personel medyczny odbywało się w sposób higieniczny.
Uchwyty są również przystosowane dla pacjentów o ograniczonej zdolności ruchowej.
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Armatura z głowicą ceramiczną

Ograniczenie temperatury maksymalnej

Swoboda używania, komfort i ergonomia

ø 34 

85
 

135

Wymiary przystosowane do
umycia się w umywalce.

2520T

Ograniczenie temparatury
maksymalnej

Stabilność temperatury 
Większość mechanicznych baterii do umywalki jest wyposażonych w ogranicznik wypływu na
wyjściu baterii, co powoduje znaczne wahania temperatury w przypadku wahań ciśnienia w instalacji.
Wszystkie baterie mechaniczne do umywalki DELABIE są wyposażone w urządzenie
pozwalające na skuteczne ograniczenie wahań temperatury w przypadku wahań ciśnienia w
instalacji (zobacz tabelę poniżej).

Porównanie reakcji standardowych, mechanicznych baterii do umywalki i mechanicznych
baterii DELABIE w zależności od wahań ciśnienia w instalacji:

Baterie nie posiadają jednak precyzji mieszania wody baterii SECURITHERM termostatycznych
lub z regulatorem ciśnienia „EP”. Dodatkowo nie są wyposażone w automatyczną ochronę
antyoparzeniową. 

Ograniczenie ryzyka przenikania WC/WZ 
Na bateriach mechanicznych do umywalki DELABIE nie istnieje możliwość wzajemnego
przenikania się wody ciepłej i zimnej poza przypadkiem, gdy różnica ciśnień na podłączeniach
jest większa niż 1 bar. 

W porównaniu z bateriami dostępnymi na rynku ryzyko przenikania się WC/WZ jest
ograniczone, co wpływa na zmniejszenie ryzyka proliferacji bakterii. To rozwiązanie nie wymaga
instalacji zaworów zwrotnych. 

Stabilność temperatury
Mniejsze ryzyko przenikania się WC/WZ

Wahania temperatury
wody zmieszanej

Ciśnienie WC: 3 bary
Ciśnienie WZ: 3 bary

Ciśnienie WC: 3 bary
Ciśnienie WZ: 2,5 bara

Ciśnienie WC: 2,5 bara
Ciśnienie WZ: 3 bary

Standardowe baterie
mechaniczne 41°C 61°C 17,5°C

Baterie mechaniczne  
DELABIE nr 2720/2520 41°C 47°C 34,5°C
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Armatura z głowicą ceramiczną

Ponad 60% oszczędności wody

Baterie do umywalki DELABIE pozwalają na znaczną oszczędność wody w porównaniu z armaturą
dostępną na rynku, dzięki zintegrowanemu na głowicy ceramicznej ogranicznikowi wypływu.

Stały wypływ nastawiony na 5 litrów/min.
Głowice ceramiczne w armaturze DELABIE są wyposażone w ogranicznik pozwalający
wyregulować wypływ na 5l/min (ponad 60% oszczędności wody w porównaniu z tradycyjną
baterią).
- Zarządzający obiektem optymalizuje koszty związane ze zużyciem wody przy jednoczesnym

zapewnieniu optymalnego komfortu użytkownikom.
- Wypływ jest nastawiony na 5l/min, bez względu na wahania ciśnienia.

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

do przygotowania ciepłej wody użytkowej o mniejszych pojemnościach.

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

O
S
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D
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Skażenie armatury przez niektóre bakterie, jak Pseudomonas Aeruginosa (pałeczka ropy błękitnej)
dokonuje się głównie 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 odkamienianie prewencyjne lub doraźne.

Armatura zatrzaskowa BIOCLIP do czyszczenia / odkamieniania
Bateria zatrzaskowa BIOCLIP jest prostym i skutecznym rozwiązaniem w walce z
rozprzestrzenianiem się bakteri wewnątrz, jak i na zewnątrz armatury (lub wylewek) oraz z
przenoszeniem przez kontakt z dłonią 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 > 85 mm).
• Przystosowana do instalacji medycznego filtra mikrobiologicznego.

Wężyki zasilające PEX
Odporne na dezynfekcję termiczną i chemiczną stosowaną w zakładach opieki zdrowotnej. 

Otwarcie i zamknięcie bez kontaktu z dłonią
Zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków przez kontakt z dłońmi (modele z długim uchwytem).

BIOSAFE: kontrola proliferacji bakterii

BIOCLIP: Korpus i wylewka gładkie
wewnątrz

BIOSAFE

Bateria zatrzaskowa

2. LAVABO-EVIER PL-2013_Mise en page 1  20/06/13  14:04  Page71



2820L

200

175

21
5

150

39
7

120

Max.

M
ax

. 3
00

3/8"

Ø63

17
4

30
 -

 5
0

85

m
ax

. 3
5 

m
m

102

39
7

120

17
8

19
7

3/8"

85

128

Bateria do umywalki z nieruchomą wylewką H.85
- Nieruchoma wylewka H.85 L.120 z sitkiem higienicznym.
- Ceramiczna głowica Ø 40 z nastawionym ogranicznikiem

temperatury maksymalnej i zintegrowanym ogranicznikiem
wypływu do 5l/min.

- Korpus z chromowanego mosiądzu ze wzmocnionym
mocowaniem.

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

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

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

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

72

Sztorcowe baterie do umywalki

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

2821T

Bateria do umywalki BIOCLIP
z nieruchomą wylewką H.85 L.120 i sitkiem higienicznym.

- Armatura łatwo odpinana od podstawy do czyszczenia i
odkamieniania (więcej informacji na stronie 71).

- Ceramiczna głowica Ø 40 z nastawionym ogranicznikiem
temperatury maksymalnej i zintegrowanym ogranicznikiem
wypływu do 5l/min.

- 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 2820T
i mosiężnym korkiem 1"1/4 
bez ciągadła i korka 2821T

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

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 BIOCLIP (zobacz strona 157).
- Korki (strona 83).
- Miedziane rurki podłączeniowe (strona 74).

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

Modele dostępne w wersji „EP": Ceramiczna głowica Ø 40 z
regulatorem ciśnienia (zobacz rozdział SECURITHERM, s.66). 

+

+

+

Baterie BIOCLIP, wylewka H.85

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

Modele dostępne w wersji „EP": Ceramiczna głowica Ø 40 z
regulatorem ciśnienia (zobacz rozdział SECURITHERM, s.66). 
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Baterie z wylewką H.85 2720L

2721T

�
�

Zasada demontażu
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Sztorcowe baterie do umywalki

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

Bateria do umywalki z nieruchomą wylewką H.60
- Wylewka H.60 L.110 z sitkiem higienicznym.
- Ceramiczna głowica Ø 40 z nastawionym ogranicznikiem

temperatury maksymalnej i zintegrowanym ogranicznikiem
wypływu do 5l/min.

- Korpus z chromowanego mosiądzu ze wzmocnionym
mocowaniem. 

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

• z pełnym uchwytem

z ciągadłem i korkiem 1”1/4 2420
bez ciągadła i korka 2421

• z uchwytem medycznym L.150

z ciągadłem i korkiem 1”1/4 2420L
bez ciągadła i korka 2421L

W opcji : - Korki (strona 83).
- Miedziane rurki podłączeniowe (strona 74).
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Bateria do umywalki z nieruchomą wylewką H.85
- Wylewka H.85 L.135 z sitkiem higienicznym.
- Ceramiczna głowica Ø 40 z nastawionym ogranicznikiem

temperatury maksymalnej i zintegrowanym ogranicznikiem
wypływu do 5l/min.

- Korpus z chromowanego mosiądzu ze wzmocnionym
mocowaniem.

- Wężyki pleciony inox z PEX W3/8" 10x100 L.410 (L.360 pod
mocowaniem).

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

• z pełnym uchwytem

z ergonomicznym ciągadłem i mosiężnym korkiem 1”1/4 2520T
bez ciągadła i korka 2521T

• z uchwytem medycznym L.150

z ergonomicznym ciągadłem i mosiężnym korkiem 1”1/4 2520L
bez ciągadła i korka 2521L

W opcji : - Korki (strona 83).
- Miedziane rurki podłączeniowe (strona 74).
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3 Modele dostępne w wersji „EP": 

Ceramiczna głowica Ø 40 z regulatorem ciśnienia
(zobacz rozdział SECURITHERM, strona 66). 

Bateria z wylewką H.60

Bateria do umywalki z nieruchomą wylewką H.45
- Wylewka H.45 L.110 z sitkiem higienicznym.
- Ceramiczna głowica Ø 40 z nastawionym ogranicznikiem

temperatury maksymalnej i zintegrowanym ogranicznikiem
wypływu do 5l/min.

- Korpus z chromowanego mosiądzu ze wzmocnionym
mocowaniem.

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

• z ażurowym uchwytem
z ciągadłem i korkiem 1”1/4 2220
bez ciągadła i korka 2221

• z uchwytem medycznym L.150

z ciągadłem i korkiem 1”1/4 2220L
bez ciągadła i korka 2221L

W opcji : - Korki (strona 83).
- Miedziane rurki podłączeniowe (strona 74).
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Baterie z wylewką H.85

+
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Bateria do umywalki z ruchomą wylewką H.95
- Wylewka H.95 L.200 z sitkiem higienicznym.
- Ceramiczna głowica Ø 40 z nastawionym ogranicznikiem

temperatury maksymalnej i zintegrowanym ogranicznikiem
wypływu do 5l/min.

- Korpus z chromowanego mosiądzu ze wzmocnionym
mocowaniem. 

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

• z ażurowym uchwytem 2522
• z pełnym uchwytem 2522T
• z uchwytem medycznym L.200 2522L

W opcji: Korki (zobacz poniżej).

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

Bateria do umywalki H.200 z ruchomą wylewką
z korkiem 1"1/4 i ciągadło z mosiądzu.

- Wylewka Ø 22 H.200 L.150 z sitkiem higienicznym.
Wysoka wylewka przystosowana do instalacji medycznego
filtra mikrobiologicznego (zobacz filtry BIOFIL strona 25).

- Ceramiczna głowica Ø 35 z nastawionym ogranicznikiem
temperatury maksymalnej i wypływem 20 l/min (sitko).

- Korpus z chromowanego mosiądzu ze wzmocnionym
mocowaniem. 

- Wężyki pleciony inox z PEX W3/8” 11x100 L.350.

uchwyt z drążkiem.
• z ciągadłem i korkiem 1"1/4 2506T1
• bez ciągadła i korka 25061T1

W opcji: Korki (zobacz poniżej).
> W opcji inne długości wylewek.

+ Wylewka gładka wewnątrz: ogranicza nisze bakteryjne
(zobacz strona 65).

Baterie z ruchomą wylewką H.95

Sztorcowe baterie do umywalki
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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.

Zalety:
> Higiena

- Korki z wklęsłym sitem, ograniczające zatrzymywanie wody i
ułatwiające całkowite spływanie wody.

- Korki o wolnym przepływie bez środkowej śrubki w celu uniknięcia
zaczepienia się zanieczyszczeń (włosy…) i ograniczenia niszy
bakteryjnych.

65
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ax
.

Ø63

10

Ø42

 1"1/4

Korek HYGIENA

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

Bateria z ruchomą wylewką H.200

PRODUKTY TE SĄ ODPORNE NA DEZYNFEKCJĘ TERMICZNĄ I CHEMICZNĄ, z zastrzeżeniem przestrzegania obowiązujących protokołów.
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Sztorcowe baterie do zlewu 
i umywalki chirurgicznej

Bateria do zlewu i umywalki chirurgicznej z ruchomą
wylewką H.145
- Wylewka z chromowanego mosiądzu H.145 L.220 z sitkiem

higienicznym.
- Ceramiczna głowica Ø 40 z nastawionym ogranicznikiem

temperatury maksymalnej.
- Korpus i podstawa z chromowanego mosiądzu ze wzmocnionym

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

• z ażurowym uchwytem 2210
• z uchwytem medycznym L.200 2210L

W opcji: Korki (zobacz obok).

Baterie z ruchomą wylewką H.220

Baterie z ruchomą wylewką H.145

Baterie z ruchomą wylewką H.150

Bateria do zlewu i umywalki chirurgicznej z ruchomą
wylewką H.150
- Ruchoma wylewka H.150 L.230 z sitkiem higienicznym.
- Ceramiczna głowica Ø 40 z nastawionym ogranicznikiem

temperatury maksymalnej.
- Korpus i podstawa z chromowanego mosiądzu ze wzmocnionym

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

• z ażurowym uchwytem 2510
• z pełnym uchwytem 2510T
• z uchwytem medycznym L.200 2510L

W opcji: Korki (zobacz obok).

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

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

Bateria do zlewu z ruchomą wylewką H.220 2506T2
uruchamiana uchwytem na drążek. Bez korka i ciągadła.

- Ruchoma wylewka Ø 22 H.220 L.200 z sitkiem higienicznym.
Wysoka wylewka przystosowana do instalacji medycznego
filtra mikrobiologicznego (zobacz filtry BIOFIL strona 25).

- Ceramiczna głowica Ø 35 z nastawionym ogranicznikiem
temperatury maksymalnej, wypływ 20 l/min.

- Korpus i wylewka z chromowanego mosiądzu ze wzmocnionym
mocowaniem.

- Wężyki pleciony inox z PEX W3/8" 11x100.

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

+ Wylewka gładka wewnątrz: ogranicza nisze bakteryjne
(zobacz strona 65).
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PRODUKTY TE SĄ ODPORNE NA DEZYNFEKCJĘ TERMICZNĄ I CHEMICZNĄ, z zastrzeżeniem przestrzegania obowiązujących protokołów.
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Armatura z zatrzaskową wylewką BIOCLIP

76

Bateria z ruchomą wylewką BIOCLIP,
z regulacją temperatury i wypływu uchwytem medycznym
L.215 bez kontaktu z dłonią.

- Ceramiczna głowica Ø 40 z nastawionym ogranicznikiem
temperatury maksymalnej i zintegrowanym ogranicznikiem
wypływu do 5 l/min.

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

- Korpus i podstawa z chromowanego mosiądzu ze wzmocnionym
mocowaniem.

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

wylewka H.160 2871T1
wylewka H.300 2871T3

W opcji: Korki (strona 83).
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Bateria z wylewką BIOCLIP

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

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.

1

2

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).

Wylewka BIOCLIP z mosiądzu

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, 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.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).
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Sztorcowe baterie do zlewu
i umywalki chirurgicznej

77

2564T4

2565T1

Bateria z wysoką wylewką do zlewu i umywalki chirurgicznej
z uchwytem medycznym L.215 do uruchamiania bez kontaktu
z dłonią; wysoka wylewka przystosowana do podłączenia
medycznego filtra mikrobiologicznego.

- Ceramiczna głowica Ø 40 z nastawionym ogranicznikiem
temperatury maksymalnej i zintegrowanym ogranicznikiem
wypływu do 5 l/min.

- Wylewka z sitkiem higienicznym.
- Korpus ze wzmocnionym mocowaniem, podstawa i wylewka

z chromowanego mosiądzu.
- Wężyki pleciony inox z PEX W3/8" 10x100.

• z nieruchomą, wysoką wylewką
Do wyboru rożne wymiary do montażu na umywalce,
podmurówce lub blacie:

wylewka H.155 L.160 2565T1
wylewka H.300 L.160 2565T3
wylewka H.300 L.250 2565T4

• z ruchomą, wysoką wylewką
Do wyboru rożne wymiary do montażu na umywalce,
podmurówce lub blacie:

wylewka H.160 L.160 2564T1
wylewka H.160 L.250 2564T2
wylewka H.300 L.160 2564T3
wylewka H.300 L.250 2564T4

W opcji: - Filtry końcowe BIOFIL i szybkozłączki (zobacz poniżej). 
- Korki (zobacz strona 83).

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

+

Bateria z wysoką wylewką

+ Modele z nieruchomą, wysoką wylewką dostępne w wersji
„EP”: głowica ceramiczna Ø 40 z regulatorem ciśnienia
(zobacz rozdział SECURITHERM, strona 66).

2565T3

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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Głowica filtrująca BIOFIL
PRODUKTY TE SĄ ODPORNE NA DEZYNFEKCJĘ TERMICZNĄ I CHEMICZNĄ, z zastrzeżeniem przestrzegania obowiązujących protokołów.
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Baterie ścienne do zlewu
i umywalki chirurgicznej

Bateria ścienna

Bateria ścienna SECURITOUCH
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Bateria ścienna do zlewu SECURITOUCH
z płaską, ruchomą wylewką L.200. Rozstaw 150 mm
z antyoparzeniową izolacją termiczną i gładkim wnętrzem.
Dostarczana z mimośrodami.
- Ruchoma, dolna wylewka L.200 z chromowanego mosiądzu

z sitkiem.
- Ceramiczna głowica Ø 40 z nastawionym ogranicznikiem

temperatury maksymalnej.
- Korpus z chromowanego mosiądzu.
• z mimośrodami STOP/OPRÓŻNIANIE (2 sztuki) 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).

z ażurowym uchwytem 2446
z uchwytem medycznym L.150 2446L

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

z ażurowym uchwytem 2446S
z uchwytem medycznym L.150 2446LS

`

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

2519

2446

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

+

PRODUKTY TE SĄ ODPORNE NA DEZYNFEKCJĘ TERMICZNĄ I CHEMICZNĄ, z zastrzeżeniem przestrzegania obowiązujących protokołów.
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Zobacz
strona 54

Bateria ścienna do zlewu z ruchomą wylewką L.200
Rozstaw 150 mm. Dostarczana z mimośrodami.
- Ruchoma, dolna wylewka Ø 22 L.200 samooprożniająca z

sitkiem gwiazda z mosiądzu.
- Ceramiczna głowica Ø 40 z nastawionym ogranicznikiem

temperatury maksymalnej.
- Korpus i wylewka z chromowanego mosiądzu.
• z mimośrodami STOP/OPRÓŻNIANIE (2 sztuki)

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).

z ażurowym uchwytem 2519
z uchwytem medycznym L.150 2519L

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

z ażurowym uchwytem 2519S
z uchwytem medycznym L.150 2519LS

W opcji: Korki (zobacz obok).

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

++

Mała ilość wody
+ gładkie wnętrze
+ izolacja cieplna
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Armatura do zlewu i dla personelu

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

Bateria ścienna
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Bateria ścienna z dolną wylewką L.200/300.
Rozstaw 150, dostarczana z mimośrodami Z1/2" Z3/4":

- Ruchoma wylewka Ø 22. 
- Wypływ 15l/min.
- Sitko gwiazda z mosiądzu, nie zatrzymuje zanieczyszczeń i

jest odporne na dezynfekcję termiczną i chemiczną.
- Metalowe, chromowane pokrętła z głowicami ceramicznymi.

• wylewka L.200 5445T2S
• wylewka L.300 5445T3S

W opcji: Korki (zobacz poniżej).

+ Wylewka gładka wewnątrz: ogranicza nisze bakteryjne
(strona 65).

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.
Zalety:
> Higiena

- Korki z wklęsłym sitkiem: nie zatrzymują wody i ułatwiają
całkowite spływanie.

- Korki bez śruby centralnej: nie zatrzymują zanieczyszczeń 
(np. włosy…) i ograniczają tworzenie się nisz bakteryjnych.

Korek HYGIENA

Zawory do pralki

1/2"

3/4"
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D276020

75
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D273015

Zawór do zasilania pralki
Metalowe, chromowane pokrętło z głowicą.

• zawór stojący D273015
Wejście pionowe, Z1/2", wyjście poziome Z1/2".

• zawór ścienny D276020
z ochroną antyskażeniową przez zintegrowany zawór
przeciwpowrotny.
Wejście poziome, Z1/2", wyjście pionowe Z3/4".

Dostarczany z zaślepkami do identyfikacji: niebieską i czerwoną.
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Bateria z wysoką słuchawką

BATERIA z ruchomą wylewką 2597
i wyciąganą słuchawką 

- Słuchawka 2-strumieniowa z przełącznikiem strumienia
sitko/deszcz L.205 H.210, wyciągana (wąż suwakowy) na
ruchomej wylewce. 

- Głowica ceramiczna Ø 40 z nastawionym ogranicznikiem
temperatury maksymalnej.

- Korpus z chromowanego mosiądzu ze wzmocnionym
mocowaniem. 

- Wężyki pleciony inox z PEX W3/8", ze zintegrowanymi
zaworami zwrotnymi.

- Uchwyt na drążek.

W opcji: Korki (zobacz strona 83).

BATERIA z ruchomą wylewką
i wyciąganą słuchawką

- Słuchawka 2-strumieniowa z przełącznikiem strumienia
sitko/deszcz L.205 H.120 wyciągana (816)(wąż suwakowy)
na prostej, ruchomej wylewce.

- Głowica ceramiczna Ø 40 z nastawionym ogranicznikiem
temperatury maksymalnej.

- Korpus z chromowanego mosiądzu ze wzmocnionym
mocowaniem. 

- Wężyki pleciony inox z PEX F3/8", ze zintegrowanymi
zaworami zwrotnymi.

• z ażurowym uchwytem 2211
• z wyprofilowanym uchwytem medycznym L.200 2211L

W opcji: Korki (zobacz strona 83).

2211

2597

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

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

Wylewka gładka wewnątrz: ogranicza nisze bakteryjne
(zobacz strona 65).

2211

+

Baterie ze słuchawką

8080

Baterie z wyciąganą słuchawką

2211L
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+ Korpus i słuchawka gładkie wewnątrz: ograniczają nisze
bakteryjne (zobacz strona 65).

Kolumna z wyciąganą słuchawką

• Ruchoma kolumna z wyciąganą słuchawką 1316
3/4" H.250 L.220 do zamocowania na umywalce, zawiera 
2-strumieniową słuchawkę z przełącznikiem sitko/deszcz,
wężyk W1/2” suwakowy z przeciwwagą. 

• Słuchawka 816

na oddział położniczo-noworodkowy, blok porodowy, do wanienek
dla niemowlaków, dla pacjentów o ograniczonej zdolności ruchowej…
> Zobacz kompletne zestawy powyżej.

Wąż L. 1,50 m do wyciąganej słuchawki
Końcówka stożkowa W1/2” i cylindryczna Z 15x100.

• wzmocniony metalowy wąż, dostarczany z przeciwwagą 833T1
• czarny, nylonowy wąż 835T1

1316

Wąż do wyciąganej słuchawki

3/4"

220

25
0

1/2” Ø15X100

835T1

Wyciągane wylewki

81

Baterie z wyciąganą słuchawką

Zestaw podstawa i słuchawka

Zestaw kolumna i słuchawka

Zestaw bateria 2599
i kolumna z wyciąganą słuchawką H.250
do wanny dla noworodków, zlewu… z ażurowym uchwytem.
Dwuotworowy zestaw zawiera: 

- Sztorcową baterię (otwór Ø 34).
Mosiężna rura wyjścia wody zmieszanej L.105 ze zintegrowanym
zaworem zwrotnym.

- Głowicę ceramiczną Ø 40 z nastawionym ogranicznikiem
temperatury maksymalnej.

- Wężyki inox pleciony PEX W3/8”, 10x100 L.360.
- Korpus z chromowanego mosiądzu ze wzmocnionym

mocowaniem.
- Wyciąganą słuchawkę 2-strumieniową (816) (wąż 1,5 m

suwakowy) na ruchomej kolumnie (L.220 H.250).

2544

Ø 26 

1/2"

M
ax

. 3
5 

m
m
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50

  3
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m
ax

. 
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06

 

 110 

3/8"

1/2"

2599
3/4"

220

25
0

 3
50

  3
0 

m
ax

. 

 1
06

 

 110 

3/8"

1/2"

+ Korpus i słuchawka gładkie wewnątrz: ograniczają nisze
bakteryjne (strona 65).

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

+ Słuchawka gładka wewnątrz: ogranicza nisze bakteryjne
(zobacz strona 65).

Zestaw bateria 2544
i podstawa z wyciąganą słuchawką
do umywalki, zlewu, umywalki do myjni fryzjerskich lub dla
pacjentów o ograniczonej zdolności ruchowej.
Dwuotworowy zestaw zawiera: 

- Sztorcową baterię (otwór Ø 34).
Mosiężna rura wyjścia wody zmieszanej L.105 ze zintegrowanym
zaworem zwrotnym.

- Głowicę ceramiczną Ø 40 z nastawionym ogranicznikiem
temperatury maksymalnej.

- Wężyki inox pleciony PEX W3/8", 10x100 L.360.
- Korpus z chromowanego mosiądzu ze wzmocnionym

mocowaniem.
- Wyciąganą słuchawkę 2-strumieniową (wąż 1,5 m suwakowy)

na podstawie mocowanej na sztorcowo (otwór Ø 30).
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35 m
ax

.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 mPa.s.
- 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

82

Dozowniki na mydło
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Urządzenia dodatkowe

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

Korki, zawór, syfon…

Ø 63

M
in

. 3
0

M
ax

. 5
0

10

1”1/4

611

596000

61101

ø 63

1"1/429
   

m
ax

. 5
0

580000

Ø 61

Ø 42

1"1/4

48
   

   
   

   
   

   
28

581000

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.

Korek z sitem inox Z1"1/4 580000

Zawór przelewowy 1"1/4, z chromowanego mosiądzu 620

Syfon z wyjściem poziomym 517000
1"1/4 z kauczukową uszczelką Ø 32, z chromowanego mosiądzu,
poziom wody 60 mm.

Zaślepka lux chromowana, Ø 45 596000

1"1/4

33
-9

8

18
7

ø 
32

45

517000

65
 m

ax
.

Ø63

10

Ø42

 1"1/4

Mieszacz wstępny

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).
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).

Mieszacz wstępny compact 200000
do indywidualnej umywalki (instalacja pod umywalką).
ZW1/2" niklowany korpus ze sprawdzalnymi zaworami
zwrotnymi i filtrami. 

1/2"

1/2"                                  1/2"37

6
6

200000

1/2” 1/2”

1/2”

37 40

37

733015

3/4”

3/4”

3/4”

37 40

37

733020

WM 

WZ  WC   

PREMIX Compact

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

PREMIX Nano

NOWOŚĆ: dostępny w drugiej
połowie 2013

 76 

 49 

 15  34 

 3
4 

 3
8 

  
Ø27 

3/8"

3/8"3/8"

WW 

WC WZ

732016

732012
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Mimośrody

Złączki i kinkiety

Ø 55           34

ø 14

1/2"

841315

Wzmocniony kinkiet ZW1/2" 841315
z nakrętką Ø 14 i mocowanie 2 śrubami do zaworu
odcinającego Z1/2".

Złączka kątowa ścienna ZZ1/2" 868121
z rozetą Ø 50, do wężyka natryskowego.

Proste złączki (2 sztuki) 846815.2P
do instalacji zaściennej ZW1/2", z chromowaną rozetą Ø 50,
L.115 mm.

868121

25              33 

1/2" ø 50

1/2"

846815.2P

116

25

 1/2"  1/2"

Ø45

15 76

Ø49

Złączki z zaworem zwrotnym (2 sztuki)

• do węża ZW1/2" C291AH75
• do węża WZ3/8" C151AH75

> zapobiega powrotowi wody do instalacji
> zapobiega mieszaniu wody zimnej i ciepłej.

Niezbędne w przypadku ryzyka zassania wody (wężyk zanurzony w
wodzie) lub przenikania WC/WZ.

Złączki z zaworem zwrotnym

C291AH75

1/2"

1/2"

Urządzenia dodatkowe: złączki

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

Mimośrody ścienne Z1/2" Z3/4"
chromowane do baterii 2-otworowych. 

• 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.

Mimośrody STOP/OPRÓZNIANIE przystosowane do środowiska szpitalnego:

Zalety zaworów odcinających:
> Zawory odcinające pozwalają na odizolowanie armatury w celu jej

łatwego demontażu, aby usunąć kamień, wykonać dezynfekcję lub
zabiegi konserwacyjne.

> Zawory odcinające pozwalają również na sprawdzenie poprawnego
funkcjonowania automatycznej ochrony antyoparzeniowej baterii
termostatycznych SECURITHERM i baterii z regulatorem ciśnienia „EP”.

Zalety systemu opróżniania:
> Systemy opróżniania pozwalają na sprawdzenie niezawodności

zaworów zwrotnych.
> Systemy opróżniania pozwalają również na zrealizowanie całkowitej

dezynfekcji armatury (zobacz opcjonalny zestaw poniżej).

• 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.

• Standardowe mimośrody (2 sztuki) 856027.2P
Złączki Z1/2" Z3/4".

40-45

Ø70

1/2"

63

3/4"

10

855027.2P

3/4" 
1/2" 

Ø 70 

12
,5

 

60 
H35-41

856027.2P

Każda złączka
STOP/OPRÓZNIANIE 
posiada 2 otwory: 
ZAWÓR ODCINAJĄCY

ZAWÓR
OPRÓŻNIAJĄCY

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

855027KIT

6 boków 9 mm

6 boków 8 mm

42
31
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Urządzenia dodatkowe: złączki

FLEXPEX1

36
0

3/8”

Ø 10x100

Wężyki inox/PEX

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

Złączki z wężykiem W3/8" w osłonie z plecionego
inoxu
do zasilania armatury sanitarnej.
> Wnętrze z PEX: odporny na dezynfekcję termiczną i chlorem.

Maksymalna temperatura 90°C (zalecane 65°C),
Stałe stężenie chloru > 12mg. maksymalne ciśnienie 10 barów.

• 10x100 L.360 mm (2 sztuki) FLEXPEX1
• 10x100 L.410 mm (2 sztuki) FLEXPEX2
• 10x100 L.515 mm (2 sztuki) FLEXPEX3

• 11x100 L.360 mm (2 sztuki) FLEXPEX5

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

Ø10

7

   10x1

14
34

3

811610.2P

Ø10

7

   11x1

14
34

3

811611.2P
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