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ARMATURA SECURITHERM DO NATRYSKU 
i WANNY

• Komplety natryskowe z baterią jednouchwytową
(samoopróżniające i klasyczne)

• Jednouchwytowe baterie natryskowe

• Komplety natryskowe z baterią dwuuchwytową

• Dwuuchwytowe baterie natryskowe

• Dwuuchwytowe baterie natryskowo-wannowe

• Elektroniczne panele natryskowe

• Panele natryskowe ze słuchawką

Zalety: całkowita ochrona antyoparzeniowa, 60% oszczędności wody…

87-94

95-96

Armatura termostatyczna

Panele natryskowe PREMIX

97-101Baterie „EP” 

Baterie termostatyczne 

Zalety: całkowita ochrona antyoparzeniowa, 60% oszczędności wody…

Armatura z regulatorem ciśnienia „EP”

• Samoopróżniające komplety natryskowe

• Klasyczne komplety natryskowe

• Baterie natryskowe

102-106Urządzenia dodatkowe 
• Zestawy natryskowe (słuchawki, węże natryskowe, drążki do natrysków…)

• Złączki (mimośrody, antystagnacyjne, na kolumnach…)

• Wpusty podłogowe
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Armatura termostatyczna
SECURITHERM 

do natrysku i wanny

3. DOUCHE PL-2013_Mise en page 1  20/06/13  14:07  Page87



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 zamknięcia zasilania w wodę zimną, Norma PN EN 1111:2002 zezwala na
delikatny wyciek wody ciepłej (0,10 l/10 sek.).W środowisku szpitalnym istnieje podwyższone
ryzyko oparzenia. Istotne jest, aby ani jedna kropla wody gorącej nie mogła wypłynąć. Nasze
baterie termostatyczne zapewniają całkowite zamknięcie wypływu wody ciepłej (brak nawet
najmniejszego przecieku). 

• W przypadku braku zasilania w wodę ciepłą, bateria termostatyczna zamyka wodę zimną
(ochrona przeciw zimnemu prysznicowi).

Technologia SECURITOUCH: 100% BEZPIECZEŃSTWA
Korpusy baterii natryskowych wykonane są z chromowanego mosiądzu. Metal jest bardzo
dobrym przewodnikiem, rozgrzany gorącą wodą może spowodować oparzenie w wyniku
krótkotrwałego kontaktu.
Dzięki nowej technologii „SECURITOUCH”, DELABIE oferuje zwiększoną ochronę dla niezrównanego
komfortu. Baterie zostały specjalnie zaprojektowana dla osób chorych, osób o ograniczonej
zdolności ruchowej, osób starszych, dzieci, etc.
Ryzyko oparzenia związane z dotknięciem chromowanej powierzchni baterii przez użytkownika
zostaje całkowicie wyeliminowane.

W jaki sposób?
• Baterie dwuuchwytowe:

1) Baterie termostatyczne SECURITHERM zostały stworzone, aby woda ciepła nie przepływała
przez mosiężny korpus baterii do komory mieszania się wody: brak przewodzenia ciepła
przez korpus baterii.

2) Cały mechanizm baterii H9741 jest otoczony tworzywem izolującym. Chromowany korpus
baterii pozostaje w temperaturze otoczenia: ryzyko oparzenia jest całkowicie wykluczone.

3) Nakrętka i wejście wody ciepłej są chronione (również otoczone tworzywem izolującym ciepło).

• Baterie jednouchwytowe:
Woda ciepła od momentu wejścia, aż do wnętrza głowicy przepływa w małych rurkach i nigdy
nie jest w styczności z mosiężnymi ściankami korpusu baterii. W ten sposób ryzyko oparzenia
przez dotknięcie baterii przez użytkownika jest wykluczone.

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.
88

Baterie termostatyczne SECURITHERM

Całkowita ochrona antyoparzeniowa

Dezynfekcja termiczna

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 czas 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…
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WC WZZawory PP + filtr

Blokada temperatury

Komorka termoaktywna

Tłok

WM

‘

Izolacja

Technologia SECURITOUCH

Bateria jednouchwytowa

Bateria dwuuchwytowa
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Baterie termostatyczne SECURITHERM

Komfort

Stabilność temperatury
Baterie SECURITHERM zapewniają stabilność temperatury bez względu na wahania ciśnienia
i natężenia wypływu. Natychmiastowa reakcja na każde wahanie.

Płynna regulacja temperatury wody 

Swoboda używania

Oszczędność wody bliska 60%

Stały wypływ nastawiony na 8 l/min
Natryskowe baterie termostatyczne SECURITHERM pozwalają na ponad 50% oszczędności
wody w porównaniu do baterii dostępnych na rynku (16-20 l/min). Są wyposażone w
ogranicznik wypływu nastawiony na 8 l/min (więcej informacji o oszczędności wody na
stronach 14-15).

- Zarządzający obiektem optymalizuje koszty związane ze zużyciem wody przy jednoczesnym
zapewnieniu optymalnego komfortu użytkownikom.

- Wypływ jest nastawiony na 8 l/min bez względu na wahania ciśnienia.

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

do przygotowania ciepłej wody użytkowej o mniejszych pojemnościach.

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

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

Dostępne dwa modele uchwytów oferujących łatwe uruchamianie:
• pokrętło „CLASSIC”
• pokrętło „ERGO”

Intuicyjne oznaczenia 
Jasne oznaczenia Wody ciepłej/Wody zimnej dzięki plastikowemu pierścieniowi WC/WZ (dłuższy
cykl życia, niż w przypadku sitodruku).

  

    

  

K
O

M
FO

RT - KOM
FO

RT

Tradycyjna
bateria
18 l/min

Bateria
DELABIE
8 l/min

180 l
(10 min)

oszczędność
wody

56%

80 l
(10 min)

OSZCZĘDNOŚĆ
WODY PODCZAS
JEDNEGO UŻYCIA

pokrętło „CLASSIC”

pokrętło „ERGO”

Jednouchwytowe otwarcie i zamknięcie

• 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 dwuuchwytowymi
bateriami.

• 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).

Bateria jednouchwytowa

Pełny wypływ
WODY ZMIESZANEJZAMKNIĘTA

Pełny wypływ
WODY ZIMNEJ

NOWOŚĆ

3. DOUCHE PL-2013_Mise en page 1  26/06/13  09:25  Page89



90

Jednouchwytowe, termostatyczne
komplety natryskowe
Jednouchwytowy termostatyczny komplet natryskowy
SECURITHERM z systemem samooprożniającym zawiera:
- Jednouchwytową baterię termostatyczną 2-otworową,

ścienną, rozstaw 150 mm. Dostarczana z mimośrodami.
- Sekwencyjna, antyosadowa głowica termostatyczna do regulacji

wypływu i temperatury jednym uchwytem (zobacz strona 89).
- Wypływ ograniczony do 8 l/min przy 3 barach.
- Temperatura regulowana od wody zimnej do 39°C z

ogranicznikiem temperatury zablokowanym na 39°C.
Możliwość przeprowadzenia dezynfekcji termicznej
(zobacz strona 88).

- Korpus z chromowanego mosiądzu i pokrętło „ERGO”.
- Złączkę antystagnacyjną WZ1/2” do instalacji między dolnym

wyjściem, a wężem, do automatycznego opróżnienia węża
i armatury (ogranicza ryzyko rozwoju bakterii, nr 880)
(zobacz strona 99).

- Chromowaną słuchawkę natryskową Ø 118, 1-strumieniowa,
antyosadowa z uchwytem antypoślizgowym (nr 815).

- Ruchomy uchwyt ścienny pozwalający użytkownikowi
dopasować pozycję słuchawki natryskowej (nr 845).

- Wąż SILVER L.0,85 m z PVC, gładki, efekt metaliczny (nr 836T3).

• z mimośrodami STOP/OPRÓŻNIANIE (2 sztuki) H9630HYG
doskonale przystosowane do środowiska szpitalnego.
Złączki Z1/2” Z3/4”z zaworami odcinającymi i zintegrowanym
systemem ewakuacji wody (zobacz szczegóły strona 96).

• ze standardowymi mimośrodami (2 sztuki) H9630SHYG
Złączki Z1/2” Z3/4”.

W opcji: - Słuchawka BIOFIL ze zintegrowanym filtrem (strona 104).
- Mydelniczka (strona 102).
- Wpust podłogowy (strona 105).

Korpus gładki wewnątrz: ogranicza nisze bakteryjne (zobacz s. 99).+

Komplet natryskowy H9630

NOWOŚĆ:
2 połowa 2013
O dostępność pytać Dział handlowy

Jednouchwytowy termostatyczny komplet natryskowy
SECURITHERM zawiera:
- Jednouchwytową baterię termostatyczną 2-otworową,

ścienną, rozstaw 150 mm. Dostarczana z mimośrodami.
- Sekwencyjna, antyosadowa głowica termostatyczna do

regulacji wypływu i temperatury jednym uchwytem
(zobacz strona 89).

- Wypływ ograniczony do 8 l/min przy 3 barach.
- Temperatura regulowana od wody zimnej do 39°C z

ogranicznikiem temperatury zablokowanym na 39°C.
Możliwość przeprowadzenia dezynfekcji termicznej
(zobacz strona 88).

- Korpus z chromowanego mosiądzu i pokrętło „ERGO”.
- Chromowaną słuchawkę natryskową Ø 118, 1-strumieniowa,

antyosadowa z uchwytem antypoślizgowym (nr 815).
- Drążek natryskowy Ø 25, rozstaw regulowany do 660 mm,

ruchomy uchwyt ścienny pozwalający użytkownikowi
dopasować pozycję słuchawki natryskowej i chromowana
mydelniczka (nr 821).

- Wąż SILVER L.1,5 m z PVC, gładki, efekt metaliczny (nr 836T1).

• z mimośrodami STOP/OPRÓŻNIANIE (2 sztuki) H9630KIT
doskonale przystosowane do środowiska szpitalnego.
Złączki Z1/2” Z3/4”z zaworami odcinającymi i zintegrowanym
systemem ewakuacji wody (zobacz szczegóły strona 96).

• ze standardowymi mimośrodami (2 sztuki) H9630SKIT
Złączki Z1/2” Z3/4”.

W opcji: - Słuchawka BIOFIL ze zintegrowanym filtrem (strona 104).
- Złączka antystagnacyjna (strona 101).
- Mydelniczka (strona 102), wpust podłogowy (strona 105).

Korpus gładki wewnątrz: ogranicza nisze bakteryjne (zobacz s. 99).+

NOWOŚĆ:
2 połowa 2013
O dostępność pytać Dział handlowy

H9630/H9630S
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Jednouchwytowe baterie 
termostatyczne

SECURITHERM natynkowy

Jednouchwytowa bateria termostatyczna SECURITHERM
do natrysku
Jednouchwytowa bateria termostatyczna 2-otworowa,
ścienna, rozstaw 150 mm. Dostarczana z mimośrodami.

- Sekwencyjna, antyosadowa głowica termostatyczna do
regulacji wypływu i temperatury jednym uchwytem (zobacz
strona 89).

- Wypływ ograniczony do 8l/min przy 3 barach.
- Temperatura regulowana od wody zimnej do 39°C z

ogranicznikiem temperatury zablokowanym na 39°C.
Możliwość przeprowadzenia dezynfekcji termicznej (zobacz
strona 88).

- Korpus z chromowanego mosiądzu i pokrętło „ERGO”.

• Z mimośrodami STOP/OPRÓŻNIANIE (2 sztuki)
doskonale przystosowanymi do środowiska szpitalnego.
Złączki Z1/2” Z3/4”z zaworami odcinającymi i zintegrowanym
systemem ewakuacji wody. (zobacz szczegóły strona 96).

przyłącze Z1/2” dolne H9630
przyłącze Z3/4” górne H9640

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

przyłącze Z1/2” dolne H9630S
przyłącze Z3/4” górne H9640S

W opcji: - Złączka antystagnacyjna (strona 101).
- Akcesoria natryskowe (strony 102-104).
- Słuchawka BIOFIL ze zintegrowanym filtrem (strona 104).
- Wpust podłogowy (strona105).

Jednouchwytowy SECURITHERM termostatyczny
natynkowy H9641
Komplet natryskowy, natynkowy zawiera: 

- Jednouchwytową baterię termostatyczną SECURITHERM
(nr H9640). Dostarczana z mimośrodami STOP/OPRÓŻNIANIE
(2 sztuki) doskonale przystosowanymi do środowiska szpitalnego.
Złączki Z1/2” Z3/4”z zaworami odcinającymi i zintegrowanym
systemem ewakuacji wody. (zobacz szczegóły strona 96).
- Sekwencyjna, antyosadowa głowica termostatyczna do

regulacji wypływu i temperatury jednym uchwytem
(zobacz strona 89).

- Wypływ ograniczony do 8l/min przy 3 barach.
- Temperatura regulowana od wody zimnej do 39°C z

ogranicznikiem temperatury zablokowanym na 39°C.
Możliwość przeprowadzenia dezynfekcji termicznej
(zobacz strona 88).

- Korpus z chromowanego mosiądzu i pokrętło „ERGO”.

- Nieruchomą wylewkę natryskową TONIC-JET
- Korpus z litego, chromowanego mosiądzu i odporne na

akty wandalizmu mocowanie.
- Antyosadowy dyfuzor z nastawnym strumieniem.
- Automatyczny regulator wypływu EKO 6 litrów/minutę.
- Zasilanie podtynkowe, Z1/2”.

- Wzmocnioną kolumnę łączącą Ø16 i obręcz mocującą
(mocowania na śruby w komplecie).

W opcji: - Akcesoria natryskowe (strony 102-104).
- Głowica BIOFIL ze zintegrowanym filtrem (strona 25).

NOWOŚĆ:
2 połowa 2013
O dostępność pytać Dział handlowy

NOWOŚĆ:
2 połowa 2013
O dostępność pytać Dział handlowy

SECURITHERM jednouchwytowy

Zobacz
strona 88

gładkie wnętrze
+ izolacja od strony
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H9630/H9630S

Zobacz
strona 88
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WC

H9641

 4
93

 

 90 

 20° ±10°  

 9
52

 

 5
09

 

  Ø16 

 150 

1/2”

H9640/H9640S

1/2"1/2"

 184 

 9
0

 5
0 

 150 

Ø
30

 

3/4"

150

Ø 70

1/2"1/2"

1/2"

 184 

 9
0

 5
0 

150

Ø 70

150
Ø

 3
0

3. DOUCHE PL-2013_Mise en page 1  20/06/13  14:07  Page91



92

Termostatyczny komplet natryskowy SECURITHERM
„SECURITOUCH” z systemem samooprożniającym i z
antyoparzeniową izolacją termiczną zawiera:
- 2-otworową baterię termostatyczną ścienną, rozstaw 150 mm.

Dostarczana z mimośrodami.
- Temperatura regulowana od 25°C do 41°C i dwustopniowy

ogranicznik temperatury. Pierwszy ogranicznik odblokowany
do 38°C, drugi ogranicznik zablokowany na 41°C. 
Możliwość przeprowadzenia dezynfekcji termicznej
(zobacz strona 88).

- Filtry i zintegrowane zawory zwrotne na podłączeniach Z3/4”.
- Zintegrowany regulator wypływu nastawiony na 8l/min
- Korpus z chromowanego mosiądzu Ø 46 i pokrętła „ERGO”.
- Przyłącze węża Z1/2”.

- Złączkę antystagnacyjną WZ1/2” do instalacji między dolnym
wyjściem, a wężem, do automatycznego opróżnienia węża
i armatury (ogranicza ryzyko rozwoju bakterii, nr 880)
(zobacz strona 99).

- Chromowaną słuchawkę natryskową Ø 118, 1-strumieniowa,
antyosadowa z uchwytem antypoślizgowym (nr 815).

- Ruchomy uchwyt ścienny pozwalający użytkownikowi
dopasować pozycję słuchawki natryskowej (nr 845).

- Wąż SILVER L.0,85 m z PVC, gładki, efekt metaliczny (nr 836T3).

• z mimośrodami STOP/OPRÓŻNIANIE (2 sztuki) H9741HYG
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 96).

• ze standardowymi mimośrodami (2 sztuki) H9741SHYG
Złączki Z1/2” Z3/4”.

W opcji: - Słuchawka BIOFIL ze zintegrowanym filtrem (strona 104).
- Mydelniczka (strona 102).
- Wpust podłogowy (strona 105).

Ø39

 1/2”               150 ±20          Ø70

282

75

1/2”

H9739/H9739S

Dwuuchwytowy termostatyczny komplet natryskowy
SECURITHERM z systemem samooprożniającym zawiera:
- 2-otworową baterię termostatyczną ścienną, rozstaw 150 mm. 

Dostarczana z mimośrodami.
- Temperatura regulowana od 25°C do 40°C z ogranicznikiem

temperatury zablokowanym na 40°C. 
Możliwość przeprowadzenia dezynfekcji termicznej
(zobacz strona 88).

- Filtry i zintegrowane zawory zwrotne na podłączeniach Z3/4”.
- Zintegrowany regulator wypływu nastawiony na 8l/min
- Korpus z chromowanego mosiądzu Ø 39 i pokrętła „CLASSIC”.
- Przyłącze węża Z1/2”.

- Złączkę antystagnacyjną WZ1/2” do instalacji między dolnym
wyjściem, a wężem, do automatycznego opróżnienia węża i
armatury (ogranicza ryzyko rozwoju bakterii, nr 880)
(zobacz strona 99).

- Chromowaną słuchawkę natryskową Ø 118, 1-strumieniowa,
antyosadowa z uchwytem antypoślizgowym (nr 815).

- Ruchomy uchwyt ścienny pozwalający użytkownikowi
dopasować pozycję słuchawki natryskowej (nr 845).

- Wąż SILVER L.0,85 m z PVC, gładki, efekt metaliczny (nr 836T3).

• z mimośrodami STOP/OPRÓŻNIANIE (2 sztuki) H9739HYG
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 96).

• ze standardowymi mimośrodami (2 sztuki) H9739SHYG
Złączki Z1/2” Z3/4”.

W opcji: - Słuchawka BIOFIL ze zintegrowanym filtrem (strona 104).
- Mydelniczka (strona 102).
- Wpust podłogowy (strona 105).Komplet natryskowy H9739

Samoopróżniające, dwuuchwytowe
termostatyczne komplety natryskowe

H9741/H9741S

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

Odpływ

1/2"

1/2"

880

815

Odpływ

1/2"

1/2"

880

Ø46

1/2”               150 ±20          Ø70

284

1/2”

1/2"

246

Ø118

815

1/2"

246

Ø118

Komplet natryskowy H9741

70
52

18

845

70
52

18

845
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Termostatyczny komplet natryskowy SECURITHERM
„SECURITOUCH”z antyoparzeniową izolacją termiczną,
zawiera:

- 2-otworową baterię termostatyczną, ścienną, rozstaw 150 mm.
Dostarczana z mimośrodami.
- Temperatura regulowana od 25°C do 41°C i dwustopniowy

ogranicznik temperatury. Pierwszy ogranicznik odblokowany
do 38°C, drugi ogranicznik zablokowany na 41°C. 
Możliwość przeprowadzenia dezynfekcji termicznej
(zobacz strona 88).

- Filtry i zintegrowane zawory zwrotne na podłączeniach Z3/4”.
- Zintegrowany regulator wypływu nastawiony na 8l/min
- Korpus z chromowanego mosiądzu Ø 46 i pokrętła „ERGO”.
- Przyłącze węża Z1/2”.

- Chromowaną słuchawkę natryskową Ø 118, 1-strumieniowa,
antyosadowa z uchwytem antypoślizgowym (nr 815).

- Drążek natryskowy Ø 25, rozstaw regulowany do 660 mm,
ruchomy uchwyt ścienny pozwalający użytkownikowi
dopasować pozycję słuchawki natryskowej i chromowana
mydelniczka (nr 821).

- Wąż SILVER L.1,5 m z PVC, gładki, efekt metaliczny (nr 836T1).

• z mimośrodami STOP/OPRÓŻNIANIE (2 sztuki) H9741KIT
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 96).

• ze standardowymi mimośrodami (2 sztuki) H9741SKIT
Złączki Z1/2” Z3/4”.

W opcji: - Słuchawka BIOFIL ze zintegrowanym filtrem (strona 104).
- Złączka antystagnacyjna (strona 101).
- Wpust podłogowy (strona 105).

Dwuuchwytowe, termostatyczne
komplety natryskowe

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

Ø39

 1/2”               150 ±20          Ø70

282

75

1/2”

H9739/H9739S

H9741/H9741S

880

Ø46

1/2”               150 ±20          Ø70

284

1/2”

Dwuuchwytowy SECURITHERM termostatyczny
komplet natryskowy zawiera:

- 2-otworową baterię termostatyczną ścienną, rozstaw 150 mm.
Dostarczana z mimośrodami.
- Temperatura regulowana od 25°C do 40°C z ogranicznikiem

temperatury zablokowanym na 40°C. 
Możliwość przeprowadzenia dezynfekcji termicznej
(zobacz strona 88).

- Filtry i zintegrowane zawory zwrotne na podłączeniach Z3/4”.
- Zintegrowany regulator wypływu nastawiony na 8l/min
- Korpus z chromowanego mosiądzu Ø 39 i pokrętła „CLASSIC”.
- Przyłącze węża Z1/2”.

- Chromowaną słuchawkę natryskową Ø 118, 1-strumieniowa,
antyosadowa z uchwytem antypoślizgowym (nr 815).

- Drążek natryskowy Ø 25, rozstaw regulowany do 660 mm,
ruchomy uchwyt ścienny pozwalający użytkownikowi
dopasować pozycję słuchawki natryskowej i chromowana
mydelniczka (nr 821).

- Wąż SILVER L.1,5 m z PVC, gładki, efekt metaliczny (nr 836T1).

• z mimośrodami STOP/OPRÓŻNIANIE (2 sztuki) H9739KIT
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 96).

• ze standardowymi mimośrodami (2 sztuki) H9739SKIT
Złączki Z1/2” Z3/4”.

W opcji: - Słuchawka BIOFIL ze zintegrowanym filtrem (strona 104).
- Złączka antystagnacyjna (strona 101).
- Wpust podłogowy (strona 105).

815

1/2"

246

Ø118

815

1/2"

246

Ø118

Komplet natryskowy H9739

Komplet natryskowy H9741

Odpływ

1/2"

1/2"
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Dwuuchwytowa bateria natryskowa SECURITHERM
„SECURITOUCH” z antyoparzeniową izolacją termiczną
2-otworowa bateria termostatyczna ścienna, rozstaw 150 mm.
Dostarczana z mimośrodami.
- Temperatura regulowana od 25°C do 41°C i dwustopniowy

ogranicznik temperatury. Pierwszy ogranicznik odblokowany
do 38°C, drugi ogranicznik zablokowany na 41°C. 
Możliwość przeprowadzenia dezynfekcji termicznej (zobacz
strona 88).

- Filtry i zintegrowane zawory zwrotne na podłączeniach Z3/4”.
- Zintegrowany regulator wypływu nastawiony na 8l/min.
- Przyłącze węża Z1/2”.
- Korpus z chromowanego mosiądzu Ø 46 i pokrętła „ERGO”.

• z mimośrodami STOP/OPRÓŻNIANIE (2 sztuki) H9741
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 96).

• ze standardowymi mimośrodami (2 sztuki) H9741S
Złączki Z1/2” Z3/4”.

W opcji: - Złączka antystagnacyjna (strona 101).
- Akcesoria natryskowe (strony od 102 do 104).

Dwuuchwytowe baterie termostatyczne
do natrysku i wanny

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

H9739/H9739S

Ø46

1/2”               150 ±20          Ø70

284

1/2”

H9741/H9741S

284

Ø46

50

150  ±20

10
2

88
10

9

1/2"

H9752S

Bateria SECURITHERM H9752S
dwuuchwytowa, do natrysku i wanny „SECURITOUCH” z
antyoparzeniową izolacją termiczną
Indywidualna bateria termostatyczna 2-otworowa, ścienna,
rozstaw 150 mm. 
Dostarczana z mimośrodami.

- Temperatura regulowana od 25°C do 41°C i dwustopniowy
ogranicznik temperatury. Pierwszy ogranicznik odblokowany
do 38°C, drugi ogranicznik zablokowany na 41°C. 
Możliwość przeprowadzenia dezynfekcji termicznej (zobacz
strona 88).

- Zintegrowane na przyłączach wody filtry i zawory zwrotne Z3/4".
- Przyłącze do węża Z1/2".
- Wyposażona w automatyczny przełącznik z blokadą przy

niskim ciśnieniu: pozwala utrzymać wypływ z natrysku przy
zmieniających się warunkach.

- Korpus z chromowanego mosiądzu i pokrętła „ERGO”.

W opcji: - Złączka antystagnacyjna (strona 101).
- Akcesoria natryskowe (strony od 102 do 104).

+ Wylewka natryskowa gładka wewnątrz: ogranicza nisze
bakteryjne (zobacz strona 99).

SECURITHERM natrysk/wanna

SECURITHERM z SECURITOUCH

Ø39

 1/2”               150 ±20          Ø70

282

75

1/2”

SECURITHERM natryskowy

Dwuuchwytowa bateria natryskowa SECURITHERM
2-otworowa bateria termostatyczna ścienna, rozstaw 150 mm.
Dostarczana z mimośrodami.
- Temperatura regulowana od 25°C do 40°C z ogranicznikiem

temperatury zablokowanym na 40°C. 
Możliwość przeprowadzenia dezynfekcji termicznej (zobacz
strona 88).

- Filtry i zintegrowane zawory zwrotne na podłączeniach Z3/4”.
- Zintegrowany regulator wypływu nastawiony na 8l/min.
- Przyłącze węża Z1/2”.
- Korpus z chromowanego mosiądzu Ø 39 i pokrętła „CLASSIC”.

• z mimośrodami STOP/OPRÓŻNIANIE (2 sztuki) H9739
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 96).

• ze standardowymi mimośrodami (2 sztuki) H9739S
Złączki Z1/2” Z3/4”.

W opcji: - Złączka antystagnacyjna (strona 101).
- Akcesoria natryskowe (strony od 102 do 104).

3. DOUCHE PL-2013_Mise en page 1  20/06/13  14:07  Page94



95

Panele natryskowe PREMIX

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

66

10
44

0,81
1/2"

82

210

792400 66

10
44

1/
2"

210

792410

Elektroniczny panel natryskowy PREMIX
zasilany baterią litową 6V, instalacja natynkowa.

Panel aluminiowy anodowany, ze schowanymi mocowaniami,
zawiera:
- Indywidualną baterię termostatyczną PREMIX.
- Detektor obecności na podczerwień zasilany baterią litową 6V.
- Chromowaną, odporną na wandalizm wylewkę ROUND z

dyfuzorem antyosadowym i automatycznym regulatorem
wypływu 6 litrów/min.

- Przyłącza Z1/2" z filtrami i zaworami zwrotnymi.

• zasilanie z góry
przez zawór odcinający prosty Z1/2" 792400

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

Funkcjonowanie: Uruchomienie przez wykrycie obecności
- Uruchomienie wypływu przez zbliżenie ręki na 4 cm.
- Zamierzone zatrzymanie wypływu (po drugim zbliżeniu ręki).

lub automatyczne (po 1 min wypływu = blokada bezpieczeństwa).
- Regulacja temperatury na baterii termostatycznej.

Zalety:
- Antylegionella: zasilanie w WC > 50°C do panela i zaprogramowane

spłukiwanie automatyczne co 24 h po ostatnim użyciu.
(Spłukiwanie okresowe 1 min zapobiega stagnacji wody i mnożeniu
się bakterii w instalacji = zapobieganie ryzyku skażenia).

- Blokada antyoparzeniowa: zatrzymanie wypływu w przypadku
braku wody zimnej.

- Komfort: stabilność temperatury i precyzja mieszania.
- 80% oszczędności wody: automatyczne zamknięcie i nastawiony

wypływ.
- Odporność na wandalizm i ograniczona obsługa.

W opcji: - Wpust podłogowy (strona 105).
- Mydelniczka (zobacz poniżej).

66 

10
44

 

0,80 

1/2"

210

792390

Panel PREMIX ze słuchawką 792390
zasilany z góry, instalacja natynkowa.
Panel aluminiowy anodowany ze schowanymi mocowaniami,
zawiera:
- Indywidualną baterię termostatyczną PREMIX.
- Nieograniczony czasowo wypływ.
- Chromowaną, odporną na wandalizm wylewkę ROUND z

dyfuzorem antyosadowym i automatycznym regulatorem
wypływu 6 litrów/min.

- Słuchawkę natryskową i wąż z szybkozłączką, dostarczany 
z uchwytem ściennym.

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

W opcji: - Wpust podłogowy (zobacz strona 105).
- Mydelniczka (zobacz poniżej).

Szybkozłączka WZ1/2” 807792
chromowana L.58 (dostarczana z panelem 792390). 807792

1/2"

1/2"

58

160

41

62

710500

Elektroniczny panel PREMIX

Mydelniczka ścienna
Niewidoczne mocowanie.

• ABS chromowana, matowa 710500
• ABS chromowana, byłszcząca 710501

Panel PREMIX

Mydelniczki
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Złączki ścienne i na kolumnach

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" Ø50

1/2"

846815.2P

116

25

 1/2"  1/2"

Ø45

15 76

Ø49

Złączki na kolumnach

Złączki na kolumnach Z1/2’’ Z3/4’’’
z chromowanego mosiądzu do baterii natryskowo-wannowych
montowanych sztorcowo.

Złączka z rozetą, H.62 (2 sztuki) 865127.2P
wysunięta o 26 mm, bez nakrętki nasadowej.

Złączka lux, H.69 (2 sztuki) 870027.2P
wysunięta o 45 mm.

3/4"

1/2"

Ø50

16
   

   
   

   
  6

2

10
4

26

3/4"

1/2"

Ø46

22
   

   
   

   
  6

9

11
8

Ø14

58

865127.2P

870027.2P

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

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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Armatura SECURITHERM
z regulatorem ciśnienia 

do natrysku
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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.

Technologia „SECURITOUCH”: 100% bezpieczeństwa
Korpusy baterii natryskowych wykonane są z chromowanego mosiądzu. Metal jest bardzo
dobrym przewodnikiem, rozgrzany gorącą wodą może spowodować oparzenie w wyniku
krótkotrwałego kontaktu.

Dzięki nowej generacji natryskowych baterii „SECURITOUCH” (2739EP/2439EP), DELABIE oferuje
zwiększoną ochronę dla niezrównanego komfortu. Baterie zostały specjalnie zaprojektowana
dla osób chorych (osób przyjmujących leki znieczulające tymczasowo, chorych na Alzheimera lub
osłabionych po operacji mających spowolnione odruchy), osób o ograniczonej zdolności
ruchowej, osób starszych, dzieci, etc. Ryzyko oparzenia związane z dotknięciem chromowanej
powierzchni baterii przez użytkownika zostaje całkowicie wyeliminowane.

W jaki sposób?
W przeciwieństwie do baterii dostępnych na rynku, korpus mechanicznych baterii natryskowych
SECURITOUCH jest odizolowany od kontaktu z wodą ciepłą (zobacz schemat obok). Woda
ciepła od momentu wejścia , aż do wnętrza głowicy przepływa w małych rurkach i nigdy nie jest
w styczności z mosiężnymi ściankami korpusu baterii. W ten sposób ryzyko oparzenia przez
dotknięcie lub próbę podtrzymania w momencie upadku jest wykluczone.

Baterie SECURITHERM „EP”

Optymalna ochrona antyoparzeniowa

Komfort

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

Płynna regulacja temperatury wody. Możliwość ponownego otwarcia
wypływu wody na ustawionych wcześniej parametrach

  

    

  

K
O

M
FO

RT - KOM
FO

RT

WC WZ 

Mała ilość wody
+ gładkie wnętrze
+ izolacja cieplna

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 czas 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,
porowatość, uruchamianie jedno lub dwuuchwytowe, ergonomia…

O
CH

RONA ANTYOPAR
ZEN

IOWA

3 bary 3 bary

3 bary 2 bary

2 bary 3 bary

39°

39°

39°

WZWC

WZWC

WZWC

Zasada regulacji temperatury na głowicy EP
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9999

Oszczędność wody bliska 60%

Wypływ nastawiony na 8 l/min
Natryskowe baterie termostatyczne SECURITHERM pozwalają na ponad 50% oszczędności wody
w porównaniu do baterii dostępnych na rynku (16-20 l/min). Są wyposażone w ogranicznik
wypływu nastawiony na 8 l/min (więcej informacji o oszczędności wody na stronach 14-15).

Zarządzający obiektem optymalizuje koszty związane ze zużyciem wody przy jednoczesnym
zapewnieniu optymalnego komfortu użytkownikom.

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.

Tradycyjna
bateria
18 l/min

Bateria
DELABIE
8 l/min

180 l
(10 min.)

oszczędność
wody

56%

OSZCZĘDNOŚĆ WODY
PODCZAS JEDNEGO

UŻYCIA

Baterie SECURITHERM „EP”

Stagnacja wody w temperaturze poniżej 50°C w baterii i wężu natryskowym jest jednym z czynników
sprzyjających rozwojowi mikroorganizmów (Legionelle, Pseudomonas Aeruginosa, Mycobacterium
Avium, Xenopi…). 
Ryzyko infekcji bakteriami jest szczególnie wysokie u osób z obniżoną odpornością immunologiczną.
Nowa generacja mechanicznych baterii natryskowych DELABIE: SECURITHERM EP jest prostym i
skutecznym rozwiązaniem ograniczającym rozwój bakterii.

Korpus z ograniczoną pojemnością wody
W przeciwieństwie do innych baterii dostępnych na rynku, nowa generacja natryskowych baterii
mechanicznych SECURITHERM EP (2739EP/2439EP) została specjalnie zaprojektowana , aby
ograniczyć objętość wody pozostającej w stagnacji w korpusie. Woda w korpusie prowadzona
jest od przyłączy do głowicy cieńkimi rurkami, co znacznie ogranicza jej objętość w baterii. 
W ten sposób ograniczamy ryzyko rozwoju bakterii.

Gładkie wnętrza korpusów, bez porowatości
Korpusy i wylewki innych baterii dostępnych na rynku mają porowate wnętrza, co sprzyja
rozwojowi bakterii. Wnętrza korpusów i rurki mechanicznych baterii natryskowych
SECURITHERM EP są gładkie, bez porowatości. Dzięki temu spowalniany jest rozwój 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. 

System antystagnacyjny
DELABIE zaleca instalację systemu antystagnacyjnego (nr 880) na bateriach natryskowych 
i wannowo-natryskowych, w celu zahamowania proliferacji bakterii.

System antystagnacyjny automatycznie opróżnia wodę z armatury i węża natryskowego
(zobacz strona101).

W celu uzyskania efektywnego systemu antystagnacyjnego należy używać złączki antystagnacyjnej
z krótkim wężem natryskowym (nr 834T3 lub 836T3, strona 103).

BIOSAFE: kontrola proliferacji bakterii

Złączka antystagnacyjna

Korpus i rurki wewnątrz gładkie 
+ niski poziom wody w stagnacji: 
Znacznie hamują rozwój bakterii 
(patrz obok).

80 l
(10 min)

Inne zalety

Niezawodność i wytrzymałość
• Konstrukcja z tworzyw antykorozyjnych.
• Wytrzymały mechanizm: ponad 500.000 uruchomień dla głowicy ceramicznej; 

odporny na temperaturę do 85°C (zalecane 65°C) i maksymalne ciśnienie 10 barów. 

Gwarancja 10 lat na wady fabryczne.

BIOSAFE
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SECURITHERM EP „SECURITOUCH”
komplet natryskowy z systemem samooprożniającym zawiera:

- Baterię z regulatorem ciśnienia, 2-otworową, ścienną, rozstaw
150 mm z antyoparzeniową izolacją termiczną i gładkim
wnętrzem. Dostarczana z mimośrodami.

- Głowica ceramiczna Ø 40 z regulatorem ciśnienia i
nastawionym ogranicznikiem temperatury maksymalnej.

- Korpus z chromowanego mosiądzu, uchwyt ażurowy.
- Przyłącze do węża Z1/2" ze zintegrowanym zaworem zwrotnym.
- Wypływ ograniczony do 8l/min.

- Złączkę antystagnacyjną WZ1/2” do instalacji między
dolnym wyjściem, a wężem, do automatycznego
opróżnienia węża i armatury (ogranicza ryzyko rozwoju
bakterii, nr 880) (zobacz strona 101).

- Chromowaną słuchawkę natryskową Ø 118, 1-strumieniowa,
antyosadowa z uchwytem antypoślizgowym (nr 815).

- Ruchomy uchwyt ścienny pozwalający użytkownikowi
dopasować pozycję słuchawki natryskowej (nr 845).

- Wąż SILVER L.0,85 m PVC, gładki, efekt metaliczny (nr 836T3).

• z mimośrodami STOP/OPRÓŻNIANIE (2 sztuki) 2739EPHYG
doskonale przystosowane do środowiska szpitalnego.
Złączki Z1/2” Z3/4”z zaworami odcinającymi i zintegrowanym
systemem ewakuacji wody. (zobacz szczegóły strona 96).

• ze standardowymi mimośrodami (2 sztuki) 2739EPSHYG
Złączki Z1/2” Z3/4”.

W opcji: - Słuchawka BIOFIL ze zintegrowanym filtrem (strona 104).
- Mydelniczka (strona 102).
- Wpust podłogowy (strona 105).

Komplet natryskowy EP

Samoopróżniające 
komplety natryskowe EP

2739EP/2739EPS

SECURITHERM EP „SECURITOUCH”
komplet natryskowy z antyoparzeniową izolacją termiczną
zawiera:

- Baterię z regulatorem ciśnienia, 2-otworową, ścienną, rozstaw
150 mm z antyoparzeniową izolacją termiczną i gładkim
wnętrzem. Dostarczana z mimośrodami.

- Głowica ceramiczna Ø 40 z regulatorem ciśnienia i nastawionym
ogranicznikiem temperatury maksymalnej.

- Korpus z chromowanego mosiądzu, uchwyt ażurowy.
- Przyłącze do węża Z1/2" ze zintegrowanym zaworem zwrotnym.
- Wypływ ograniczony do 8l/min.

- Chromowaną słuchawkę natryskową Ø 118, 1-strumieniowa,
antyosadowa z uchwytem antypoślizgowym (nr 815).

- Drążek natryskowy Ø 25, rozstaw regulowany do 700 mm,
ruchomy uchwyt ścienny pozwalający użytkownikowi
dopasować pozycję słuchawki natryskowej i chromowana
mydelniczka (nr 821).

- Wąż SILVER L.1,5 m z PVC, gładki, efekt metaliczny (nr 836T1).

• z mimośrodami STOP/OPRÓŻNIANIE (2 sztuki) 2739EPKIT
doskonale przystosowane do środowiska szpitalnego.
Złączki Z1/2” Z3/4”z zaworami odcinającymi i zintegrowanym
systemem ewakuacji wody. (zobacz szczegóły strona 96).

• ze standardowymi mimośrodami (2 sztuki) 2739EPSKIT
Złączki Z1/2” Z3/4”.

W opcji: - Słuchawka BIOFIL ze zintegrowanym filtrem (strona 104).
- Złączka antystagnacyjna (zobacz strona obok).
- Wpust podłogowy (strona 105).

2739EP/2739EPS

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

Odpływ

1/2"

1/2"

880

815

1/2"

246

Ø118

815

1/2"

246

Ø118

Ø 46 150

182

42

13

11
0 1/2"

116,5

1/2”

1/2"1/2"

Model dostępny bez regulatora ciśnienia: 
Tradycyjna głowica ceramiczna Ø 40 (zobacz strona 112). 

+

Model dostępny bez regulatora ciśnienia: 
Tradycyjna głowica ceramiczna Ø 40 zobacz strona 113). 

+

100

NOWOŚĆ

WC WZ 

Zobacz
strona 98

WC WZ 

Zobacz
strona 98

Komplet natryskowy EP

NOWOŚĆ

Mała ilość wody
+ gładkie wnętrze
+ izolacja cieplna

Mała ilość wody
+ gładkie wnętrze
+ izolacja cieplna

Ø 46 150

182

42

13

11
0 1/2"

116,5

1/2”

1/2"1/2"
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Baterie natryskowe EP

SECURITHERM EP „SECURITOUCH”
Bateria z regulatorem ciśnienia, 2-otworowa, ścienna, rozstaw
150 mm z antyoparzeniową izolacją termiczną i gładkim
wnętrzem. Dostarczana z mimośrodami.

- Głowica ceramiczna Ø 40 à z regulatorem ciśnienia i
nastawionym ogranicznikiem temperatury maksymalnej.

- Przyłącze do węża Z1/2" ze zintegrowanym zaworem zwrotnym.
- Wypływ ograniczony do 8l/min.
- Korpus z chromowanego mosiądzu, uchwyt ażurowy.

• z mimośrodami STOP/OPRÓŻNIANIE (2 sztuki) 2439EP
doskonale przystosowane do środowiska szpitalnego.
Złączki Z1/2” Z3/4”z zaworami odcinającymi i zintegrowanym
systemem ewakuacji wody. (zobacz szczegóły strona 96).

• ze standardowymi mimośrodami (2 sztuki) 2439EPS
Złączki Z1/2” Z3/4”.

W opcji: - Złączka antystagnacyjna (zobacz poniżej).
- Akcesoria natryskowe (strony od 102 do 104).
- Wpust podłogowy (strona 105).
- Słuchawka BIOFIL ze zintegrowanym filtrem (strona. 104).

Bateria natryskowa EP

Bateria natryskowa EP

SECURITHERM EP „SECURITOUCH”
Bateria z regulatorem ciśnienia, 2-otworowa, ścienna, rozstaw
150 mm z antyoparzeniową izolacją termiczną i gładkim wnętrzem.
Dostarczana z mimośrodami.

- Głowica ceramiczna Ø 40 z regulatorem ciśnienia i
nastawionym ogranicznikiem temperatury maksymalnej.

- Korpus z chromowanego mosiądzu, uchwyt ażurowy.
- Przyłącze do węża Z1/2" ze zintegrowanym zaworem zwrotnym.
- Wypływ ograniczony do 8l/min.

• z mimośrodami STOP/OPRÓŻNIANIE (2 sztuki) 2739EP
doskonale przystosowane do środowiska szpitalnego.
Złączki Z1/2” Z3/4”z zaworami odcinającymi i zintegrowanym
systemem ewakuacji wody. (zobacz szczegóły strona 96).

• ze standardowymi mimośrodami (2 sztuki) 2739EPS
Złączki Z1/2” Z3/4”.

W opcji: - Złączka antystagnacyjna (zobacz poniżej).
- Akcesoria natryskowe (strony od 102 do 104).
- Wpust podłogowy (strona 105).
- Słuchawka BIOFIL ze zintegrowanym filtrem (strona. 104).

2439EP/2439EPS

2739EP/2739EPS

Odpływ

1/2"

1/2"

880

Złączka antystagnacyjna (natrysk…) 880
do automatycznego opróżniania węża i armatury:
ogranicza ryzyko rozwoju bakterii. 
- Korpus z chromowanego, litego mosiądzu z dolnym

opróżnianiem.
- Przyłącze W1/2” z filtrem-uszczelką (do założenia na

wyjściu wody z armatury do węża).
- Przyłącze do węża Z1/2".
Zalecamy połączyć złączkę antystagnacyjną z krótkim wężem 
(nr 834T3 lub 836T3, zobacz strona 103).

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

Model dostępny bez regulatora ciśnienia: 
Tradycyjna głowica ceramiczna Ø 40 (zobacz strona 114). 

+

110 150
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11
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31

1/2”

1/2"1/2"

101

Korpus gładki wewnątrz: ogranicza nisze bakteryjne (zobacz
strona 99).

+

Korpus gładki wewnątrz: ogranicza nisze bakteryjne (zobacz
strona 99).

+
Model dostępny bez regulatora ciśnienia: 
Tradycyjna głowica ceramiczna Ø 40 (zobacz strona 114). 

+

NOWOŚĆ

WC WZ 

Zobacz
strona 98

NOWOŚĆ:
1 połowa 2013
O dostępność pytać Dział handlowy

Mała ilość wody
+ gładkie wnętrze
+ izolacja cieplna

WC WZ 

Zobacz
strona 98

Mała ilość wody
+ gładkie wnętrze
+ izolacja cieplna
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Zestawy natryskowe

• zestaw natryskowy 1-strumieniowy z drążkiem Ø 18 801
drążek z mydelniczką (820) + wąż (834T1) + słuchawka (810).

• zestaw natryskowy 1-strumieniowy z drążkiem Ø 25 806
drążek z mydelniczką (821) + wąż (831T1) + słuchawka (815).

• zestaw natryskowy 3-strumieniowy z drążkiem Ø 25 803
drążek z mydelniczką (821) + wąż (834T1) + słuchawka (813).

• zestaw natryskowy 5-strumieniowy z drążkiem Ø 25 802
drążek z mydelniczką (821) + wąż (836T1) + słuchawka (814).

• zestaw natryskowy 1-strumieniowy z uchwytem ściennym 800
uchwyt ścienny (845) + wąż (834T1) + słuchawka (810).

Jednorazowy zestaw natryskowy
zawiera:

- Białą 1-strumieniową słuchawkę, całkowicie gładką. 
- Biały wąż z gładkim wnętrzem L.1,5 m: ułatwia utrzymanie

czystości i ogranicza proliferację bakterii. 
Stożkowa nakrętka 1/2” z mosiądzu.

• 1x50 sztuk 809.50P
• 2x50 sztuk 809.100P

Zestawy natryskowe

• Chromowane drążki do natrysku
z chromowanym uchwytem, z możliwością regulacji
wysokości i ustawienia słuchawki.

drążek do natrysku Ø 18 chromowany 820
Całkowita długość: 610 mm, rozstaw: 590 mm.
Dostarczony z chromowaną mydelniczką.

drążek do natrysku Ø 25 chromowany 821
Mocowanie ustawiane na rożnej wysokości.
Całkowita długość: 700 mm, rozstaw regulowany do 660 mm.
Dostarczony z chromowaną mydelniczką.

• Metalowe, chromowane drążki do natrysku
z chromowanym uchwytem, z możliwością regulacji
wysokości i ustawienia słuchawki.

drążek do natrysku Ø 24 823
Całkowita długość: 605 mm, rozstaw: 560 mm. 
Do skompletowania ze ścienną mydelniczką (zobacz poniżej).

• Poręcz do natrysku z błyszczącego inoxu
z ergonomicznym uchwytem na chromowanym, metalowym
suwaku.

drążek do natrysku Ø 32 5460P2
- Pionowa poręcz do utrzymania równowagi, na której można

umieścić suwak do słuchawki natryskowej.
- Rozstaw: 1150 mm.

Do skompletowania z zatrzaskową mydelniczką na suwaku (510120)
zobacz poniżej.

806

Zestawy natryskowe

821

160

41

62

Przeźroczysta mydelniczka na suwaku 510120
zatrzaskowa do poręczy do natrysku Ø 32 (zobacz powyżej).
Mydelniczka przystosowana do żelu lub mydła.

Mydelniczka ścienna 
Niewidoczne mocowanie.

• ABS chromowana, matowa 710500
• ABS chromowana, byłszcząca 710501

102

820 823

809...

800803

801

5460P2

60
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56
0

50

75
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50

Ø
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Ø24

Ø
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45
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135

Ø18
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823820

Drążki do natrysku 

Mydelniczki

Ø 25 / 32

42

173

87

710500/710501
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5460P2

802

Ø 32

1 
15

0

Ø 73
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Zestawy natryskowe

Węże natryskowe

103

5460N

Poręcz do natrysku Ø 32 Nylon HR błyszczący 5460N

- Pionowa poręcz do utrzymania równowagi, na której można
umieścić suwak do słuchawki natryskowej.

- Suwak z Nylonu HR z ergonomicznym uchwytem.
- Rozstaw: 1 150 mm.
- Poliamid o wysokiej odporności (Nylon) wzmocniony

metalowym rdzeniem ze stali chronionej antykorozyjnie o
grubości 2 mm.

- Powierzchnia jednolita, gładka, zapewniająca higienę 
i czystość.

- Wysoka odporność na środki czystości i produkty chemiczne.
- Ochrona anty UV.
- Maksymalny odstęp między uchwytem i ścianą 38 mm:

Uniemożliwia przejście przedramienia między ścianą, 
a poręczą, chroni przed złamaniem.

- Mocowanie schowane kinkietem na 6 otworów, Ø 73.
- Śruby Inox do ściany betonowej.
- Testowany przy ponad 200 kg. Zalecana maksymalna waga

użytkownika: 135 kg.

Do skompletowania z zatrzaskową mydelniczką na suwaku
(510120N) zobacz poniżej.

Mydelniczka na suwaku, biały Nylon 510120N
zatrzaskowa do poręczy do natrysku Ø 32 (zobacz powyżej).
mydelniczka przystosowana do żelu lub mydła.

Poręcz do natrysku

Mydelniczka

Węże natryskowe WW1/2"
• Mosiężne Węże

Mosiężna osłona 8x0,2 mm, chromowana i wewnętrzna
rurka z PVC jakość spożywcza zgodnie z normą 95/3/CEE. 

Wzmocniony wąż L.1,5 m 832T1
Wysoka odporność na intensywne używanie. 
Nakrętki z chromowanego mosiądzu, w tym jedna obrotowa.
Wąż, L.1,5 m 831T1
Nakrętki z chromowanego mosiądzu.

• Węże PVC  
Uniwersalne, gładkie węże ze spożywczego PVC: ułatwia
utrzymanie czystości i ogranicza proliferację bakterii.
Odporność na rozciąganie (30 kg), na skręcanie i zaginanie.
Stożkowa, mosiężna nakrętka 1/2”.

- Wąż SILVER z gładkiego, zbrojonego PVC z efektem metalicznym.
Przewód PVC wzmocniony 18 włóknami z poliestru.

L.0,85 m 836T3
L.1,5 m 836T1

- Wąż BICOLOR z PVC, metalowo-plastikowy, gładki
Przewód PVC gruby, wzmocniony spiralą z PVC z wewnętrzną
osłoną z metalizowanego poliestru 3 mm. 
L.0,85 m 834T3
L.1,2 m 834T4
L.1,5 m 834T1
L.2 m 834T2

• Wąż z czarnego poliamidu L.1,5 m 830T1
Uniwersalny wąż z EPDM spożywczego wzmocniony włóknami
z Poliamidu. Odporność na rozciąganie: 50 kg. 
Stożkowa, metalowa nakrętka 1/2” i radełkowana, metalowa
nakrętka 1/2”.

832T1

836T1

Ø 32

1 
15

0

Ø 73

Ø 25 / 32

42

173

87

510120N
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Zestawy natryskowe

Nieruchoma wylewka

104

Słuchawki i mocowania

810 811

815

813

816

434182

845

1585

814

840

844

Wylewka natryskowa, 712000GR
nieruchoma, odporna na wandalizm Z1/2"
z chromowanego mosiądzu, zasilanie wody podtynkowe
Z1/2”, automatycznym ogranicznikiem wypływu do 6 l/min.
i sitkiem strumień deszcz.
Skoncentrowany strumień deszcz (Ø 50 na posadzce), zalecany do
małych, niezabudowanych brodzików natryskowych.

Uchwyty do słuchawek

• uchwyt ścienny z ruchomym przegubem 840
z chromowanego mosiądzu.

• uchwyt ścienny, ruchomy, chromowany 845

• uchwyt widełkowy, chromowany z zasilaniem WZ1/2” 844

• haczyk ścienny natynkowy 1585
z chromowanego mosiądzu do słuchawki 464182.

Słuchawki Z1/2"
z chromowanego ABS.

• 1-strumieniowa Ø 60 810

• 1-strumieniowa Ø 70, antyosadowa 811

• 1-strumieniowa Ø 118, antyosadowa 815
z uchwytem antypoślizgowym.

• 2-strumieniowa Ø 50, z przełącznikiem, 816
antyosadowa

• 3-strumieniowa + 1 strumień mieszany Ø 85, 813
antyosadowa

• 3-strumieniowa + 2 strumienie mieszane Ø 118, 814
antyosadowa z uchwytem antypoślizgowym.

Pistolet na przycisk Z1/2’’
z chromowanego mosiądzu i białego ABS.

ze stałym strumieniem 434182
do skompletowania z haczykiem ściennym z chromowanego mosiądzu
nr 1585 (zobacz poniżej).

Filtruje wszystkie bakterie lub Legionelle
i Pseudomonas Aeruginosa
Dodatkowe informacje w opisie gamy BIOFIL strony od 16 do 27.

Uwaga dotycząca wylewek natryskowych antyaerozolowych:
Przy każdej kąpieli lub prysznicu, cząstki ciekłe (mgły)tworzą się przez
kondensację z powodu różnicy temperatury wody w kąpieli/pod prysznicem
(około 38°C), a temperatury otoczenia w łazience (około 22°C). W związku z
powyższym tworzenie się cząstek wody zawieszonych w powietrzu jest
nieuniknione i antyaerozolowe wylewki nie rozwiążą tego problemu.

strumień 
deszcz

strumień 
masujący

strumień 
musujący

deszcz+masujący

Ręczny system antyosadowy: 
Osad z kamienia można łatwo usunąć pocierając wypustki palcem
lub gąbką.

LEGENDA:
deszcz+musujący

712000GR

1 /2"

22

76

434182

811

200

Ø70

1/2"

813 814

246

Ø85

1/2"

810

1/2"

246

Ø118

815

1/2"

246

Ø118

816

1/2"

180

Ø50

180

1/2"

Ø60

70
52

18

845

Ø35 30
35

12 18

1585

20060/30060

20060/30060

174

22

Ø57

67

NOWOŚĆ
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Wpusty podłogowe

105

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 z glazury lub betonu

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).

10
8,

5 
 

M
ax

. 8
5 

Ø 40  

Ø 165  

150  

15
0 

 

150x150  

683001

10
8,

5 
13

 -
 8

0

Ø 40 

100 x 100

100

10
0

Ø 165

682001

�

�

�

683001 682001 683002

10
8,

5 
18

 -
 8

5

Ø 40 

Ø 175 

Ø 114 

Ø 121

Ø 165 

683002

Wpusty podłogowe

> 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.

683001

682001

683002

sito
terakota

85
 m

ax
i

Wyjście pionowe 
Ø40 lub poziome
(bez złączki)

Kołnierz

Sito

Płyta
Nadstawka
regulowana

683001

Beton

683002

Posadzka miękka
lub winylowa

Wylewka betonowa
lub glazura

•

•

• •

• •

• •

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

Przymocowane śrubami 
sito inox

Nadstawka inox z regulowaną
wysokością

Korpus syfonu z kołnierzem do
mocowania folii izolujących

�

�

�
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Urządzenia dodatkowe: złączki

106

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.

Złączka antystagnacyjna (natrysk…) 880
do automatycznego opróżniania węża i armatury:
ogranicza ryzyko rozwoju bakterii. 
- Korpus z chromowanego, litego mosiądzu z dolnym

opróżnianiem.
- Przyłącze W1/2” z filtrem-uszczelką (do założenia na

wyjściu wody z armatury do węża).
- Przyłącze do węża Z1/2".
Zalecamy połączyć złączkę antystagnacyjną z krótkim wężem 
(nr 834T3 lub 836T3, zobacz strona 103).

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.

Złączki na kolumnach Z1/2’’ Z3/4’’’
z chromowanego mosiądzu do baterii natryskowo-wannowych
montowanych sztorcowo.

Złączka z rozetą, H.62 (2 sztuki) 865127.2P
wysunięta o 26 mm, bez nakrętki nasadowej.

Złączka lux, H.69 (2 sztuki) 870027.2P
wysunięta o 45 mm.

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.

• 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".

1/2"

1/2"

Ø 55           34

ø 14

1/2"

841315 868121

25              33 

1/2" Ø50

1/2"

880

C291AH75

Odpływ

1/2"

1/2"

846815.2P
116

25

 1/2"  1/2"

Ø45

15 76

Ø49

3/4"

1/2"

Ø50

16
   

   
   

   
  6

2

10
4

26

3/4"

1/2"

Ø46

22
   

   
   

   
  6

9

11
8

Ø14

58

865127.2P

870027.2P

Złączki higieniczne

Złączki na kolumnach

Złączki i kinkiety

Mimośrody

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

40-45

Ø70

1/2"

63

3/4"

10

855027.2P

3/4" 
1/2" 

Ø 70 

12

60 
H35-41 856027.2P

ZAWÓR ODCINAJĄCY

ZAWÓR
OPRÓŻNIAJĄCY

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

855027KIT

6 boków 9 mm

6 boków 8 mm

42
31
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Notatki
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