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Conception spécifique pour collectivités

BIOSAFE : kontrola proliferacji bakterii

BIOSAFE: armatura bez bakterii chorobotwórczych 
Przed wysyłką, armatura DELABIE jest poddawana wielu testom z użyciem wody. W trakcie
tych testów i etapów produkcyjnych, armatura jest narażona na skażenie bakteriami
chorobotwórczymi, które mogłyby się przenieść do instalacji sanitarnej. DELABIE rozwinęło:
rygorystyczny proces zabiegów bakteriobójczych wody i stanowisk testowych oraz ścisła i
rejestrowana kontrola bakteriologiczna, przewidująca natychmiastowe działanie w przypadku
wykrycia bakterii.
Po testach, armatura DELABIE nie zawiera żadnej bakterii chorobotwórczej.

Automatyczne zamknięcie czasowe bez kontaktu ręcznego 
Armatura czasowa DELABIE zamyka się automatycznie bez kontaktu ręcznego:
- Otwarcie przez naciśnięcie przycisku.
- Automatyczne zamknięcie czasowe bez kontaktu ręcznego.
Brak kontaktu ręcznego z armaturą po namydleniu rąk pozwala uniknąć przenoszenia zarazków.
Dla porównania, przy myciu pod tradycyjną baterią można przenosić zarazki poprzez kontakt
ręczny po umyciu rąk.

Sitko higieniczne  
Sitko DELABIE posiada specyficzną koncepcję w kształcie plastra miodu i wykonanie z tworzywa
antyosadowego (osadzanie się kamienia 10 razy wolniej), co sprawia, że nie da się go
porównać z tradycyjnym napowietrzaczem.
Ogranicza zatrzymywanie wody i zanieczyszczeń oraz chroni przed rozwojem bakterii.

Odporność na wandalizm
• Solidna konstrukcja i opływowe formy zapobiegają wyrwaniu armatury.
• Wzmocnione mocowania dwoma trzpieniami z inoxu i przeciwnakrętkami lub licznymi

mocowaniami ściennymi.
• Nie dająca się naruszyć instalacja: mocowanie podtynkowe lub zaścienne. (w szachcie).
• Mechanizm anty-szok: odporny na setki tysięcy uruchomień.
• System Antyblokady uniemożliwia blokadę armatury w pozycji otwartej.
• Potrójna powłoka elektrolityczna, chromowane wykończenie.

Niezrównana wytrzymałość 
• Wytrzymały mechanizm: system hydrauliczny czasu wypływu wody za pomocą kalibrowanego

rowka jest samoczyszczący, co przedłuża życie mechanizmu (ponad 500 000 uruchomień).
Brak tarcia między metalem i metalem oraz metalem i plastikiem gwarantuje niezawodny i
trwały czas wypływu.

• Znakomite wyniki: każdy model poddawany jest w naszych laboratoriach ekstremalnym
testom na wytrzymałość.

• Czas wypływu zgodny z normą PN-EN 816: 15 s ± 5.

Ograniczona obsługa i łatwa konserwacja
• Antyosadowe sitko: kamień osadza się 10 razy wolniej, w porównaniu ze zwykłym

napowietrzaczem.
• Mechanizm antyosadowy i samoczyszczący: system regulujący czasowość z kalibrowanym

rowkiem jest z hostaformu, tworzywa, na którym nie osadza się kamień. Dodatkowo
uszczelka wargowa na tłoku czyści kalibrowaną szczelinę za każdym razem, gdy armatura
jest uruchamiana. 

• Fltry chroniące przed zanieczyszczeniami zainstalowane w całości naszej armatury.
• Zintegrowane w wężykach do baterii zawory zwrotne.
• Mechanizm z głowicą: system wypływowo-czasowy umieszczony jest w jednej głowicy, której

wymiana nie wymaga odkręcenia zaworu.
• Standardowe części zamienne umożliwiające łatwą i szybką wymianę przez konserwatora.

Oszczędność czasu przy instalacji & uproszczona regulacja 
• Wypływ nastawiony na 3 litry/min w modelach wyposażonych w nowe sitko EKO (patrz obok).
• Regulacja wypływu z zewnątrz, bez zamknięcia wody i demontażu mechanizmu (Patent

DELABIE) zapewnia szybkość instalacji i komfort używania bez rozprysków. Nastawiony na 
3 litry/min przy 3 bar, może być doregulowany podczas wypływu za pomocą imbusa.

Gwarancja 10 lat na wszystkie wady fabryczne.

BIOSAFE
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Armatura czasowa

Zamknięcie czasowe i wypływ nastawiony na 3 l/min
W porównaniu z tradycyjną armaturą, armatura czasowa Delabie jest czynnikiem
optymizującym oszczędność wody:

1• Automatyczne zamknięcie czasowe:
- czas wypływu jest podzielony (15 s) i zapobiega marnotawieniu wody podczas

namydlania rąk.
- automatyczne zamknięcie nie dopuszcza ryzyka marnotrawienia wody (przez np.

zaniedbanie). 

2• Stały wypływ, nastawiony na 3 l/min bez wzgledu na ciśnienie (wyłączność DELABIE),
dzięki nowemu sitku EKO (Patent DELABIE):
- Komfort dla użytkownika i optymalne koszty dla zarządzającego.
- Wypływ wyregulowany na 3 l/min bez względu na wahania ciśnienia.

Instalator lub konserwator mogą regulować wypływ na sitku, od zewnątrz, kluczem
imbusowym nr 2,5: nastawiony fabrycznie na 3 l/min, możliwość regulacji od 2 do 5 l/min
(w zależności od modelu).

Testowane konkurencyjne systemy nie regulują wypływu: zobaczy rysunek obok.
- Między 1,5, a 5 bar, stwierdzamy wahania bliskie 70 % (4 do 7 l/min), 
- Powyźej ciśnienia 3 bar (przypadek 90% kolektywów), konkurencyjna armatura generuje

nadmierne zużycie od 15 do 40 %.

Oszczędność wody generuje:
- oszczędność energii: oszczędzoną ilość wody nie trzeba już podgrzewać. 
- oszczędność wyposażenia: mniejszy wypłwy i zużycie pozwala zainstalować rury i sprzęt

produkujący ciepłą wodę o mniejszych pojemnościach.

Porównanie zużycia wody w miejscach publicznych:
armatura klasyczna 13 l/ czasowa 6 lub 3 l

Oszczędność wody bliska 85 % 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

Armatura DELABIE
z sitkiem 3 l/min

Armatura czasowa
marki X

Sitko z regulowanym
wypływem na 3l/min

(patrz strona 41)

Przykłady oszczędności wody
W przypadku budynków użyteczności publicznej, koszt zakupu armatury czasowej DELABIE
może być „zamortyzowany“ w ciągu roku dzięki oszczędności wody i kontroli jej zużycia.  
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Wypływ sitka EKO 3 l/min
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Y85 %

0,7 l.

Bateria
tradycyjna 

13 l/min

Bateria
czasowa
6 l/min

Bateria
elektroniczna

Delabie
3 l/min

9,7 l
(45 s)

oszczędność
wody

70 %

3 l
(30 s)

Oszczędność wody podczas jednego mycia

oszczędność
wody

92 %

0,7 l

* Średni czas wypływu biorąc pod uwagę nadużycia (np. niezamknięcie
armatury po użyciu).

Opłukanie rąk
15 s

Moczenie
15 s

Armatura tradycyjna: 9,7 litrów (45 s 13 l/min).

Moczenie
10 s

Namydlanie
20 s

Opłukanie rąk*
15 s

Automatyczne zamknięcie
czasowe

Armatura czasowa DELABIE: 1,5 litrów (30 s 3 l/min)

2 693 700 m3

26 937 000 PLN netto
7 072 m3

70 720 PLN netto

14 965 m3

149 650 PLN netto
6 716 m3

67 160 PLN netto

Przykłady oszczędności wody
Bateria czasowa DELABIE 3 l/min
w porównaniu do baterii klasycznej 13 l/min

Miedzynarodowe
Lotnisko

(Np.: ADP Roissy CDG)

1500 65

600 70

365 180

20

250

365

125

30

230

Liceum z  
internatem

(Np.: Liceum Roosevelt, Reims)

Stacje benzynowe
(Np.: A16 Aire de la 

Baie de Somme)

Biura 
1000 osób 

Ilość umywalek

Ilość użyć / dzień 

Ilość dni pracujących / rok

3 186 450 m3 7 944 m317 702 m3 8 366 m3Zużycie / rok (Bateria 13 l/min)

Roczna oszczędność wody
(Bateria czasowa DELABIE 3 l/min)

Cena m3 zimnej wody: 10 PLN netto/m3 poza kosztem produkcji CWU.
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Wzmocnione mocowanie 
2 nakrętkami: 
• ułatwia instalację
• podnosi odporność na

wandalizm.

Funkcjonowanie
• Otwarcie przez naciśnięcie pokrętła-

przycisku.
• Automatyczne zamknięcie czasowe bez

kontaktu ręcznego.
• Nastawianie temperatury pokrętłem-

przyciskiem.

Opis
Bateria jednouchwytowa Tempomix 3
z delikatnym uruchamianiem i automatycznym
zamknięciem czasowym.
• Wypływ nastawiony na 4 litry/min, do

regulacji przez instalatora. 
• Czas wypływu ~15 s regulowany od 10 do 25 s.
• Ochrona antyoparzeniowa: ograniczenie

temperatury maksymalnej regulowane przez
instalatora. 

• Podłączenia wężykami PEX z filtrami, zawory
zwrotne i odcinające. 

• Gwarancja: 10 lat.

Zalety
• Miękkie uruchamianie przystosowane dla

dzieci i osób niepełnosprawnych.
• Oszczędność wody: 80 % w porównaniu

z baterią klasyczną 13 l/min.
• Wytrzymałość i odporność na

wandalizm.
• Design i ergonomia.

Przeznaczenie
• Wszystkie sanitariaty publiczne o dużej

frekwencji.
• Szkoły, żłobki i przedszkola.
• Ośrodki dla osób niepełnosprawnych.

Instalacja (ulotka na zapytanie)

• Zasilanie w wodę: 1 do 5 bar.
• Wyrównać ciśnienia WZ i WC (∆P < 1 bar)

podczas wypływu.
• Zasilanie w wodą ciepłą maksymalnie 55°C. 
• W razie potrzeby chronić instalację

dodatkowymi filtrami i reduktorami
ciśnienia.

• Średnica otworu w umywalce: 34 mm. 
• Podłączenie założonymi wężykami PEX  

z zaworami odcinającymi.

Konserwacja (ulotka na zapytanie)

Wymienna głowica, zawory zwrotne i filtry są
dostępne bez demontażu baterii.

80% oszczędności wody
• Automatyczne zamknięcie czasowe 15 s.

(regulowane od 10 do 25 sek.).
• Wypływ nastawiony 4 l/min przy 3 bar

dla komfortowego strumienia.

Bezpieczeństwo
• Ograniczenie temperatury maksymalnej

regulowane przez instalatora i izolacja
pokrętła.

• Filtry i zawory zwrotne. 

Niezawodność
• Niezawodny mechanizm. Konstrukcja z

tworzyw antyosadowych i antykorozyjnych. 
• Wytrzymałość: ponad 500 000 uruchomień.

Miękkie uruchamianie 
System samoinicjujący dla 2 razy
delikatniejszego uruchamiania: głowica na
podciśnienie (nacisk ograniczony do 3 kg
zamiast 6 kg w standardowych modelach). 
=> zalecany dla dzieci lub osób starszych lub

niepełnosprawnych.

Odporność na wandalizm
Specyficzna koncepcja do intensywnego
używania w sanitariatach publicznych.
• Korpus z litego, chromowanego mosiądzu.
• Wzmocniony system mocowania 

2 nakrętkami.
• Potrójna powłoka, chromowane

wykończenie.
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Pierścień regulujący wypływ.

W przypadku niewystarczającego
lub zbyt wysokiego ciśnienia
istnieje możliwość ustawienia
wypływu na pierścieniu
regulującym, znajdującym się na
głowicy.
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Bateria TEMPOMIX 3

TEMPOMIX 3
Bateria czasowa do umywalki z delikatnym uruchamianiem
z regulacją temperatury przyciskiem-pokrętłem.

- Czas wypływu ∼15 s. regulowany od 10 do 25 sek.
- Wypływ nastawiony na 4 l/min przy 3 barach,, regulowany

przez instalatora. 
- Wandaloodporne sitko antyosadowe.
- Wężyki PEX z filtrami i zaworami zwrotnymi.
- Korpus i pokrętło-przycisk z litego, chromowanego mosiądzu.
- Wzmocnione mocowanie 2 nakrętkami.

• z zaworami odcinającymi 794000
• bez zaworów odcinających 794100

104

35
5

30

3/8"

45°
13

2

68

794100

TEMPOMIX 3

611

581000

Ø 61

Ø 42

1"1/4

48
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581000

61101

PREMIX Nano i Compact

733015

733020

1/2” 1/2”

1/2”

37 40

37

3/4”

3/4”

3/4”

37 40

37

Korek do umywalki

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). 
- Odporny na dezynfekcję chlorem i dezynfekcja termiczna.

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

grubość umywalki od 1 do 65 mm.

65
 m

ax
.

Ø63

10

Ø42

 1"1/4

PREMIX Nano i Compact
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.

PREMIX Nano
• Wejście W3/8" i wyjście Z3/8" na WM do zasilania 1-2

zaworów (5 l/min przy 1 barze – 10 l/min przy 3 barach)

korpus surowy 732012
korpus chromowany 732016
Korpus chromowany, wejście WC W3/8’’, 732216
wejście WZ Z3/8’’ i wyjście WM Z3/8’’
Zestaw podłączeniowy do 732216 732515

PREMIX Compact
• Z1/2" do zasilania 2-7 zaworów* (KW 19 l/min)

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

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

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

* dnie z wypływem zaworu (np.: Tempomatic, Tempostop...3 l/min).

NOWOŚĆ: 2 połowa 2013
O dostępność pytać Dział handlowy

732216

 15  34 

 49 

 76 

 Ø27 

 3
7 

 3
2,

5 

3/8"

3/8"3/8"

WM 

WZ

WZ

WC

PRODUKTY TE SĄ ODPORNE NA DEZYNFEKCJĘ TERMICZNĄ I CHEMICZNĄ, z zastrzeżeniem przestrzegania obowiązujących protokołów.
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Ograniczenie temperatury maksymalnej
pierścieniem ograniczającym, znajdującym się
pod pokrętłem-przyciskiem. Należy użyć
szczypiec punktowych, aby zdjąć pokrętło.

Wzmocnione mocowanie 
2 nakrętkami: 
• ułatwia instalację
• podnosi odporność na

wandalizm.

Funkcjonowanie
• Otwarcie przez naciśnięcie pokrętła-

przycisku.
• Automatyczne zamknięcie czasowe bez

kontaktu ręcznego.
• Nastawianie temperatury pokrętłem-

przyciskiem.

Opis
Bateria jednouchwytowa Tempomix 3 
z automatycznym zamknięciem czasowym, 
wyposażona w sitko antyosadowe 3 l/min. 
• Wypływ nastawiony na 3 litry/min, do

regulacji przez instalatora bez demontażu
mechanizmu i zamykania wody (Patent
DELABIE). 

• Czas wypływu ~20 s. 
• Ochrona antyoparzeniowa: ograniczenie

temperatury maksymalnej regulowane przez
instalatora. 

• Podłączenia wężykami PEX z filtrami, zawory
zwrotne i odcinające. 

• Gwarancja: 10 lat.

Zalety
• Wysoka odporność na wandalizm i

niezrównana wytrzymałość.
• Oszczędność wody: 84 % w porównaniu

z baterią klasyczną 13 l/min.
• Komfort użytkowania

użytkownik reguluje odpowiednią
temperaturę. 

Przeznaczenie
Wszystkie sanitariaty publiczne o dużej
frekwencji.

Instalacja (ulotka na zapytanie) 

• Zasilanie w wodę: 1 do 5 bar.
• Wyrównać ciśnienia WZ i WC (∆P < 1 bar)

podczas wypływu.
• Zasilanie w wodą ciepłą maksymalnie 55°C 
• W razie potrzeby chronić instalację

dodatkowymi filtrami i reduktorami
ciśnienia.

• Średnica otworu w umywalce: 34 mm. 
• Podłączenie założonymi wężykami PEX  

z zaworami odcinającymi.

Konserwacja (ulotka na zapytanie)

Wymienna głowica, zawory zwrotne i filtry są
dostępne bez demontażu baterii.

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

Odporność na wandalizm
Specyficzna koncepcja do intensywnego
używania w sanitariatach publicznych.
• Korpus z litego, chromowanego mosiądzu.
• Wzmocniony system mocowania 2 nakrętkami.
• Potrójna powłoka, chromowane wykończenie.
• Opcja CXL: pokrętło z litego chromowanego

mosiądzu do ciężkich kolektywów.

Niezawodność
• Niezawodny mechanizm. Konstrukcja 

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

• Wytrzymałość: ponad 500 000 uruchomień.

84% oszczędności wody
• Automatyczne zamknięcie czasowe 20 s.   
• Wypływ nastawiony 3 l/min przy 3 bar

dla komfortowego strumienia. W przypadku
niewystarczającego ciśnienia, wypływ jest
regulowany z zewnątrz na sitku, bez
zamykania wody. (Patent DELABIE)
Szczegółowe informacje na stronie 27.

Bezpieczeństwo
• Ograniczenie temperatury maksymalnej

regulowane przez instalatora i izolacja
pokrętła.

• Filtry i zawory zwrotne. 

Komfort
• Delikatne otwarcie.
• Regulacja temperatury przez użytkownika.

Sitko 3 l/min z regulacją wypływu z
zewnątrz (imbus 2,5 mm). 
Patent DELABIE 
(patrz strona 41)
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Złączki 
do TEMPOMIX ścienny (796000 lub 798152)

• złączka kątowa Z1/2" W3/4" 838020
• złączka „stop“ Z1/2" W3/4" z zaworem   836020

odcinającym i zintegrowanym zaworem regulującym 

Wzmocniona rozeta ścienna Ø 80
do Tempomix ścienny 824800
Zalecany do instalacji na płycie lub suchej ściance

TEMPOMIX
Bateria czasowa do umywalki
z regulacją temperatury pokrętłem-przyciskiem.

- Czas wypływu ~20 s. 
- Sitko nastawione na 3 l/min przy 3 bar. (regulacja wypływu,

jeśli ciśnienie < 3 bar).
- Wężyki PEX z filtrami i zaworami zwrotnymi.
- Korpus z chromowanego, litego mosiądzu ze wzmocnionym

mocowaniem.

• z pokrętłem-przyciskiem ABS/chrom
z zaworami odcinającymi prostymi 795000
bez zaworów odcinających 795100
795 000 z napowietrzaczem antykradzieżowym (stały wypływ) 795926

• z pokrętłem-przyciskiem metal/chrom
z zaworami odcinającymi prostymi 795000CXL
bez zaworów odcinających 795100CXL

TEMPOMIX ścienny
Bateria czasowa ścienna ze stałą wylewką
z regulacją temperatury pokrętłem-przyciskiem.

- Czas wypływu ~20 s. 
- Sitko nastawione na 3 l/min przy 3 bar. (regulacja wypływu,

jeśli ciśnienie < 3 bar).
- Zintegrowane filtry i zawory zwrotne.
- Korpus z chromowanego, litego mosiądzu, bez złączki. 

• z pokrętłem-przyciskiem ABS/chrom
bez złączki 796000
z 2 złączkami kątowymi 838020 796838
bez złączki, wylewka na przegubie 797000

• z pokrętłem-przyciskiem metal/chrom
bez złączki 796000CXL

Bateria czasowa ścienna z ruchomą wylewką.
Wypływ nastawiony na 6 l/min, napowietrzacz antyosadowy.
• z pokrętłem ABS/chrom 798152
• z pokrętłem metal/chrom 798152CXL

TEMPOMIX

ø 53 34°

40
0

53

30 112

3/8"

30      3/4"

18
8

181

Ø 80

   M1/2"     Ø 50

18      31

H
 

M1/2"     Ø 50

20       L

H

795000

ø 53 34

40
0

53

30 112

3/8"

795000CXL

30     3/4"  

65

44 25°

797000

798152

836020 838020

824800 Złączki do TEMPOMIX
PRODUKTY TE SĄ ODPORNE NA DEZYNFEKCJĘ TERMICZNĄ I CHEMICZNĄ, z zastrzeżeniem przestrzegania obowiązujących protokołów.

TEMPOMIX ścienny 

TEMPOMIX zaścienny

TEMPOMIX ZAŚCIENNY 795209
Wandaloodporna zaścienna bateria czasowa. 

- Wandaloodporny przycisk zaścienny ≤ 220 mm z baterią
czasową Z3/4"~20 s. 

- Wandaloodporna stała wylewka zaścienna ≤ 230 mm z
chromowanego litego mosiądzu (942200).

- System zintegrowany ze ścianą za pomocą kołka
antyobrotowego i przeciwnakrętki.

- Wypływ EKO nastawiony na 3 l/min przy 3 bar.

Przeciwnakrętka W1/2" na 3 śruby 826315
(kołnierz wzmacniający za ścianą)

> W opcji: inne wymiary wylewek i prowadnic (L. 150 do 400 mm)
(minimum 200 sztuk). 

> Zobacz nasz wybór „Ciężkie kolektywy“ s.  44-45 i 74-75.

795209
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Bezpieczeństwo
• Ograniczenie temperatury maksymalnej

regulowane przez instalatora.
• Filtry i zawory zwrotne.  

Niezawodność
• Niezawodny mechanizm. Konstrukcja z

tworzyw antyosadowych i antykorozyjnych. 
• Wytrzymałość: ponad 500 000 uruchomień.

84% oszczędności wody
• Wypływ nastawiony 3 l/min przy 3 bar

dla komfortowego strumienia.
• Automatyczne zamknięcie czasowe 15 s.

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

starszych lub niepełnosprawnych.

Odporność na wandalizm
Specyficzna koncepcja do intensywnego
używania w sanitariatach publicznych:
• Wzmocniony system mocowania 

2 nakrętkami (na baterii).
• Potrójna powłoka, chromowane

wykończenie.
• Nie dające się wymontować sitko

antyosadowe.
• Opływowe kształty zapobiegające wyrwaniu.

Opis
Bateria lub zawór z automatycznym
zamknięciem czasowym, miękkie uruchamianie.  
• Wypływ nastawiony na 3 l/min (przy 3 bar).
• Czas wypływu ~15 s. 
• Wandaloodporne sitko antyosadowe.
• Bateria: podłączenia wężykami PEX z filtrami,

zaworami zwrotnymi i odcinającymi.
• Wzmocnione mocowanie bateriii 2 nakrętkami.
• Bateria z regulacją temperatury boczną

dźwignią.
• Gwarancja: 10 lat.

Zalety
• Miękkie uruchamianie

dwa razy większy komfort.
• Oszczędność wody: 84 %

w porównaniu z baterią klasyczną 13 l/min.
• Odporność na wandalizm i niezrównana

wytrzymałość.
• Design niepowtarzalny i ponadczasowy.

Instalacja (ulotka na zapytanie) 

• Zasilanie w wodę: 1 do 5 bar.
• Wyrównać ciśnienia WZ i WC (∆P < 1 bar)

podczas wypływu.
• Zasilanie w wodą ciepłą maksymalnie 55°C 
• W razie potrzeby chronić instalację

dodatkowymi filtrami i reduktorami
ciśnienia.

• Średnica otworu w umywalce: 34 mm dla
baterii i 21 mm dla zaworów. 

• Podłączenie założonymi wężykami PEX 
 z zaworami odcinającymi.

Konserwacja (ulotka na zapytanie)

Wymienna głowica, zawory zwrotne i filtry są
dostępne bez demontażu baterii.

Wzmocnione mocowanie 2
nakrętkami: 
• ułatwia instalację
• podnosi odporność na

wandalizm.

Funkcjonowanie
• Otwarcie przez naciśnięcie przycisku.
• Automatyczne zamknięcie czasowe bez

kontaktu ręcznego.
• Nastawianie temperatury boczną dźwignią.

Przeznaczenie
• Wszystkie sanitariaty publiczne o dużej

frekwencji.
• Instalacje dla dzieci i osób starszych lub

niepełnosprawnych.
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Pierścień regulacji
wypływu.

W przypadku
niewystarczającego lub zbyt
wysokiego ciśnienia istnieje
możliwość ustawienia wypływu
na pierścieniu regulującym,
znajdującym się na głowicy.
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PREMIX Nano i Compact
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.

PREMIX Nano
• Wejście W3/8" i wyjście Z3/8" na WM do zasilania 1-2

zaworów (5 l/min przy 1 barze – 10 l/min przy 3 barach)

korpus surowy 732012
korpus chromowany 732016   
Korpus chromowany, wejście WC W3/8’’, 732216
wejście WZ Z3/8’’ i wyjście WM Z3/8’’
Zestaw podłączeniowy do 732216 732515

PREMIX Compact
• Z1/2" do zasilania 2-7 zaworów* (KW 19 l/min)

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

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

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

* dnie z wypływem zaworu (np.: Tempomatic, Tempostop...3 l/min).
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TEMPOSOFT 2

TEMPOSOFT 2
Bateria czasowa do umywalki
z regulacją temperatury boczną dźwignią. 

- Czas wypływu ~15 s.  
- Wypływ EKO nastawiony na 3 l/min przy 3 bar. 
- Wężyki PEX z filtrami i zaworami zwrotnymi.
- Korpus z chromowanego, litego mosiądzu ze wzmocnionym

mocowaniem.

• z zaworami odcinającymi prostymi 825212 742500
• bez zaworów odcinających 742510
• z dźwignią Handi: dopisać LH na końcu numeru LH

TEMPOSOFT 2
Zawór czasowy do umywalki*.

- Wypływ EKO nastawiony na 3 l/min przy 3 bar.
- Korpus z chromowanego, litego mosiądzu.

• czas wypływu ∼15 sekund 740500
• czas wypływu ∼7 sekund 740507

Bateria TEMPOSOFT 2

Zawór TEMPOSOFT 2
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741500 / 741507

TEMPOSOFT 2 ścienny* Dostarczany z czerwoną i niebieską zaślepką.

> Przewidzieć mieszacz wstępny do wody zmieszanej (patrz poniżej).

> Przewidzieć mieszacz wstępny do wody zmieszanej (patrz poniżej).

TEMPOSOFT 2 ścienny
Zawór czasowy ścienny do umywalki*.

- Wypływ EKO nastawiony na 3 l/min przy 3 bar.
- Korpus z chromowanego, litego mosiądzu, 1/2". 

• L.110, czas wypływu ∼15 s. 741500
• L.110, czas wypływu ∼7 s. 741507
• L.150, czas wypływu ∼15 s. 741550
• L.150, czas wypływu ∼7 s. 741557

PREMIX Nano i Compact

147

16                                 110

1/2”       Ø 48                Ø36

* Dostarczany z czerwoną i niebieską zaślepką.

PRODUKTY TE SĄ ODPORNE NA DEZYNFEKCJĘ TERMICZNĄ I CHEMICZNĄ, z zastrzeżeniem przestrzegania obowiązujących protokołów.
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TEMPOSOFT
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84% oszczędności wody
• Wypływ nastawiony 3 l/min przy 3 bar

dla komfortowego strumienia.
• Automatyczne zamknięcie czasowe 15 s. 

Bezpieczeństwo i wytrzymałość
• Ograniczenie temperatury maksymalnej

regulowane przez instalatora.
• Filtry i zawory zwrotne.  
• Niezawodny mechanizm. Konstrukcja z

tworzyw antyosadowych i antykorozyjnych.
Samoczyszczący system hydrauliczny czasu
wypływu z kalibrowanym rowkiem.

• Wytrzymałość: ponad 500 000 uruchomień.

Funkcjonowanie
• Otwarcie przez naciśnięcie przycisku.
• Automatyczne zamknięcie czasowe bez

kontaktu ręcznego.
• Nastawianie temperatury boczną dźwignią

w przypadku baterii.

Opis
Bateria lub zawór z automatycznym zamknięciem
czasowym, miękkie uruchamianie.  
• Wypływ nastawiony na 3 l/min (przy 3 bar).
• Czas wypływu ~15 s. 
• Sitko antyosadowe.
• Bateria: podłączenia wężykami PEX z filtrami,

zaworami zwrotnymi i odcinającymi.
• Wzmocnione mocowanie baterii 2 nakrętkami.
• Bateria z regulacją temperatury boczną dźwignią.
• Gwarancja: 10 lat.

Zalety
• Miękkie uruchamianie

dwa razy większy komfort.

• Oszczędność wody: 84 %
w porównaniu z baterią klasyczną 13 l/min.

• Odporność na wandalizm i niezrównana
wytrzymałość.

Instalacja (ulotka na zapytanie) 

• Zasilanie w wodę: 1 do 5 bar.
• Wyrównać ciśnienia WZ i WC (∆P < 1 bar)

podczas wypływu.
• Zasilanie w wodą ciepłą maksymalnie 55°C 
• W razie potrzeby chronić instalację

dodatkowymi filtrami i reduktorami
ciśnienia.

• Średnica otworu w umywalce: 34 mm dla
baterii i 21 mm dla zaworów. 

• Podłączenie założonymi wężykami PEX  
z zaworami odcinającymi.

Konserwacja (ulotka na zapytanie)

Wymienna głowica, zawory zwrotne i filtry są
dostępne bez demontażu baterii.

Wymienna głowica na podciśnienie.

Przeznaczenie
• Wszystkie sanitariaty publiczne o dużej

frekwencji.
• Instalacje dla dzieci i osób starszych lub

niepełnosprawnych.

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

Odporność na wandalizm
Specyficzna koncepcja do intensywnego
używania w sanitariatach publicznych:
• Wzmocniony system mocowania 

2 nakrętkami (na baterii).
• Potrójna powłoka, chromowane 

wykończenie.
• Opływowe kształty zapobiegające

wyrwaniu.

Wzmocnione mocowanie 
2 nakrętkami: 
• ułatwia instalację
• podnosi odporność na

wandalizm.

Pierścień regulacji
wypływu.

W przypadku
niewystarczającego lub
zbyt wysokiego ciśnienia
istnieje możliwość
ustawienia wypływu na
pierścieniu regulującym,
znajdującym się na
głowicy.
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PREMIX Nano i Compact
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.

PREMIX Nano
• 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
Korpus chromowany, wejście WC W3/8’’, 732216
wejście WZ Z3/8’’ i wyjście WM Z3/8’’
Zestaw podłączeniowy do 732216 732515

PREMIX Compact
• Z1/2" do zasilania 2-7 zaworów* (KW 19l/min)

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

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

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

* dnie z wypływem zaworu (np.: Tempomatic, Tempostop...3 l/min).
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PRODUKTY TE SĄ ODPORNE NA DEZYNFEKCJĘ TERMICZNĄ I CHEMICZNĄ, z zastrzeżeniem przestrzegania obowiązujących protokołów.

TEMPOSOFT
Bateria czasowa do umywalki z delikatnym uruchamianiem. 
z boczną dźwignią regulacji temperatury. 

- Czasowa głowica na podciśnienie ~15 s.  
- Wypływ EKO nastawiony na 3 l/min przy 3 bar (regulacja

wypływu, jeśli ciśnienie < 3 bar).
- Wężyki PEX z filtrami i zaworami zwrotnymi.
- Korpus z chromowanego, litego mosiądzu ze wzmocnionym

mocowaniem.

• z zaworami odcinającymi prostymi F3/8" 742000
• bez zaworów odcinających 742100
• z dźwignią Handi: dopisać LH na końcu numeru LH

TEMPOSOFT
Zawór czasowy do umywalki z delikatnym uruchamianiem.

- Czasowa głowica na podciśnienie.
- Wypływ EKO nastawiony na 3 l/min przy 3 bar (regulacja

wypływu, jeśli ciśnienie < 3 bar).
- Korpus z chromowanego, litego mosiądzu.
- Mocowanie przeciwnakrętką na 3 śruby inox.

• czas wypływu ∼15 sekund 740000
• czas wypływu ∼7 sekund 740007

Bateria TEMPOSOFT 

TEMPOSOFT ścienny 

> Przewidzieć mieszacz wstępny do wody zmieszanej (patrz poniżej)

> Przewidzieć mieszacz wstępny do wody zmieszanej (patrz poniżej)

TEMPOSOFT ścienny 741000
Zawór czasowy ścienny do umywalki z miękkim
uruchamianiem.

- Czasowa głowica na podciśnienie ~15 s.  
- Wypływ EKO nastawiony na 3 l/min przy 3 bar (regulacja

wypływu, jeśli ciśnienie < 3 bar).
- Korpus z chromowanego, litego mosiądzu.

PREMIX Nano i Compact

Zawór TEMPOSOFT
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TEMPOMIX 2 / TEMPOSTOP 2
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Wysoka odporność na wandalizm
Specyficzna koncepcja do intensywnego
używania w sanitariatach publicznych:
• Wzmocniony system mocowania 

2 nakrętkami (na baterii).
• Potrójna powłoka, chromowane wykończenie.
• Nie dające się wymontować sitko antyosadowe.
• Opływowe kształty zapobiegające wyrwaniu.

Antyblokada
Zapobiega blokowaniu wypływu
(wiaderkiem, sznurkiem...)
W przeciwieństwie do standardowego
zaworu czasowego, woda wypływa po
zwolnieniu przycisku: brak wypływu, gdy
przycisk jest wciśnięty.

1. Regulacja wypływu bez demontażu głowicy
i zamykania wody (Patent DELABIE).

2. Ochrona przed wandalizmem: odkręcanie
głowicy chronione przykręcanym
kołnierzem.

1

2

Opis
Bateria lub zawór z automatycznym
zamknięciem czasowym z regulacją temperatury
boczną dźwignią.
• Wypływ nastawiony na 3 litry/min, do regulacji

przez instalatora.
• Czas wypływu ~15 s. 
• Sitko nie dające się wymontować przez

użytkownika.
• Bateria: podłączenia wężykami PEX z filtrami,

zaworami zwrotnymi i odcinającymi.
• Wzmocnione mocowanie baterii 2 nakrętkami.
• Bateria z regulacją temperatury boczną

dźwignią.
• Gwarancja: 10 lat.

Zalety
• Odporność na wandalizm i niezrównana

wytrzymałość.
• Oszczędność wody: 84 %

w porównaniu z baterią klasyczną 13 l/min.
• Opcja: system antyblokady wypływu.

Przeznaczenie
• Wszystkie sanitariaty publiczne o dużej

frekwencji.
• Zalecane na campingi, do schronisk…

Instalacja (ulotka na zapytanie) 

• Zasilanie w wodę: 1 do 5 bar.
• Wyrównać ciśnienia WZ i WC (∆P < 1 bar)

podczas wypływu.
• Zasilanie w wodą ciepłą maksymalnie 55°C 
• W razie potrzeby chronić instalację

dodatkowymi filtrami i reduktorami
ciśnienia.

• Średnica otworu w umywalce: 34 mm dla
baterii i 21 mm dla zaworów. 

• Podłączenie założonymi wężykami PEX 
 z zaworami odcinającymi.

Konserwacja (ulotka na zapytanie)

Wymienna głowica, zawory zwrotne i filtry są
dostępne bez demontażu baterii.

Tempomix 2:
Wzmocnione mocowanie
2 nakrętkami: 
• ułatwia instalację
• podnosi odporność na

wandalizm.

84% oszczędności wody
• Wypływ nastawiony 3 l/min przy 3 bar

dla komfortowego strumienia.
• Automatyczne zamknięcie czasowe 15 s. 

Bezpieczeństwo i niezrównana
wytrzymałość
• Ograniczenie temperatury maksymalnej  na

Tempomix 2 nastawiane przez instalatora.
• Filtry i zawory zwrotne (na baterii).
• Niezawodny mechanizm. Konstrukcja z

tworzyw antyosadowych i antykorozyjnych.
Samoczyszczący system hydrauliczny czasu
wypływu z kalibrowanym rowkiem.

• Wytrzymałość: ponad 500 000 uruchomień.

Funkcjonowanie
• Otwarcie przez naciśnięcie przycisku.
• Automatyczne zamknięcie czasowe bez

kontaktu ręcznego.
• Nastawianie temperatury boczną

dźwignią.
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Tempostop 2 AB:
Wzmocnione mocowanie 
3 śrubami inox 
• ułatwia instalację
• podnosi odporność na

wandalizm.



TEMPOSTOP ZAŚCIENNY
Wandaloodporny zaścienny  zawór czasowy. 

- Wandaloodporny przycisk zaścienny ≤ 200 mm z zaworem
czasowym  Z1/2" ~15 s.

- Wandaloodporna stała wylewka zaścienna ≤ 230 mm z litego,
chromowanego mosiądzu (942200).

- System zintegrowany ze ścianą za pomocą kołka
antyobrotowego i przeciwnakrętki.

- Wypływ EKO nastawiony na 3 l/min przy 3 bar.

z Antyblokadą AB 741943

Przeciwnakrętka W1/2" na 3 śruby 826315
(kołnierz wzmacniający za ścianą)
> W opcji: inne wymiary wylewek i prowadnic (L. 150 do 400 mm).
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TEMPOMIX 2 / TEMPOSTOP 2

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

TEMPOSTOP zaścienny

Ø 50Ø 211/2”

1/2”

95 min. 200 max. 31

62

1/2”                                  Ø 21                    Ø 48

230 max.                                 75           6°

741943

826315

AB

TEMPOMIX 2
Bateria czasowa do umywalki
z boczną dźwignią regulacji temperatury. 

- Czas wypływu ~15 s.
- Wypływ EKO nastawiony na 3 l/min (wypływ regulowany 

z zewnątrz).
- Wężyki PEX z filtrami i zaworami zwrotnymi.
- Korpus z chromowanego, litego mosiądzu ze wzmocnionym

mocowaniem. 

• z zaworami odcinającymi prostymi W3/8" 700000
• z zaworami odcinającymi prostymi W3/8" 700001
• bez zaworów odcinających 700101
• bez zaworów odcinających, bez AB 700100
• z dźwignią Handi: dopisać LH na końcu numeru LH

AB

AB

TEMPOMIX 2 na drążek
Bateria czasowa na drążek do umywalki.
Model Tempomix 2 uruchamiany drążkiem, bez AB.

• z zaworami odcinającymi prostymi W3/8" 700400
• bez zaworów odcinających 700500
• z dźwignią Handi: dopisać LH na końcu numeru LH

> Zalecany dla dzieci osób starszych i niepełnosprawnych: 
miękkie uruchamianie i ułatwione chwytanie.

TEMPOMIX 2

TEMPOMIX 2 na drążek
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30116

Ø 4759 30°
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30116

Ø 4759 30°

3/8"

700001

700400

AB Antyblokada AB: zapobiega blokowaniu baterii w pozycji otwartej
(wypływ wyłącznie jeśli przycisk jest zwolniony).

Ø 47

1/2"

116

59

30°

45

AB

AB

TEMPOSTOP 2
Zawór czasowy do umywalki.  

- Wypływ EKO nastawiony na 3 l/min (wypływ regulowany z
zewnątrz).

- Czas wypływu ~15 s.  
- Korpus z chromowanego, litego mosiądzu. Wylewka H.60 L.116.

• standard (mocowanie przeciwnakrętką) 702000
• z antyblokadą "AB" 702301 

(wzmocnione mocowanie 3 śrubami inox)   
• idem 702301 z czasem wypływu ~7 s.    702308 

702301

TEMPOSTOP 2

45

116

Ø 47

59

30°

20
3

1/2"

TEMPOSTOP 2 na drążek 702400
Zawór czasowy na drążek do umywalki.
Model Tempostop 2 uruchamiany drążkiem, bez AB.

> Zalecany dla dzieci osób starszych i niepełnosprawnych: 
miękkie uruchamianie i ułatwione chwytanie.

> Przewidzieć mieszacz PREMIX do wody zmieszanej (patrz strona 40)702400

TEMPOSTOP 2 na drążek

AB Antyblokada AB: zapobiega blokowaniu baterii w pozycji otwartej
(wypływ wyłącznie jeśli przycisk jest zwolniony)



TEMPOSTOP
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Opis
Zawór z automatycznym zamknięciem
czasowym, w opcji z antyblokadą „AB“. 
• Wypływ nastawiony na 3 litry/min przy 3 bar,

do regulacji podczas instalacji, bez demontażu
mechanizmu i zamykania wody (Patent DELABIE). 

• Czas wypływu ~15 s.  
• Sitko nie dające się wymontować przez

użytkownika. 
• Wzmocnione mocowanie. 
• Gwarancja: 10 lat.  

Zalety
• Odporność na wandalizm i niezrównana

wytrzymałość.
• Oszczędność wody: 84 % w porównaniu 

z baterią klasyczną 13 l/min.
• Opcja: system antyblokady wypływu.

Przeznaczenie
• Wszystkie sanitariaty publiczne o dużej

frekwencji.

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

Tempostop AB:
Wzmocnione mocowanie 
3 śrubami inox 
• ułatwia instalację
• podnosi odporność na

wandalizm.

Wysoka odporność na
wandalizm
Specyficzna koncepcja do intensywnego
używania w sanitariatach publicznych:
• Wzmocniony system mocowania.
• Potrójna powłoka, chromowane

wykończenie.
• Nie dające się wymontować sitko

antyosadowe.
• Opływowe kształty zapobiegające wyrwaniu.

Antyblokada
Zapobiega blokowaniu wypływu
(wiaderkiem, sznurkiem...)
W przeciwieństwie do standardowego
zaworu czasowego, woda wypływa po
zwolnieniu przycisku: brak wypływu, gdy
przycisk jest wciśnięty.

Instalacja (ulotka na zapytanie)  

• Zasilanie w Wodę Zimną lub Zmieszaną
(patrz mieszacz termostatyczny PREMIX
strona 40).

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

• Średnica otworu w umywalce: 21 mm.
• Wzmocnione mocowanie.
• Zalecane ciśnienie: 1 do 5 bar.

Konserwacja (ulotka na zapytanie)

Głowicę z antyblokadą „AB“ można zamienić
na głowicę standardową, bez demontażu
zaworu.

84% oszczędności wody
• Wypływ nastawiony 3 l/min przy 3 bar

dla komfortowego strumienia.
• Automatyczne zamknięcie czasowe 15 s. 

Niezrównana wytrzymałość
• Niezawodny mechanizm. Konstrukcja z

tworzyw antyosadowych i antykorozyjnych.
Samoczyszczący system hydrauliczny czasu
wypływu z kalibrowanym rowkiem.

• Wytrzymałość: ponad 500 000 uruchomień.

Funkcjonowanie
• Otwarcie przez naciśnięcie przycisku.
• Automatyczne zamknięcie czasowe bez

kontaktu ręcznego.

AB
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TEMPOSTOP

Ø 45

1/2"

108

26°

29

37

TEMPOSTOP
Zawór czasowy do umywalki.  

- Wypływ EKO nastawiony na 3 l/min (wypływ regulowany z
zewnątrz).

- Korpus z chromowanego, litego mosiądzu. Wylewka H.37
L.108. Sitko.

• czas wypływu ~15 s 745100
• czas wypływu ~7 s 745107

TEMPOSTOP AB
Zawór czasowy z Antyblokadą AB, zapobiegającą blokowaniu
zaworu w pozycji otwartej.

• z przeciwnakrętką na 3 śruby inox 745301
• z przeciwnakrętką 745101

17
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20

37

1/2"

Ø 45 26°

108

Ø 45

1/2"

108

26°

20

37

745100

745301

745440

TEMPOSTOP 

TEMPOSTOP ścienny

TEMPOSTOP na drążek

> Przewidzieć mieszacz PREMIX do wody zmieszanej (patrz strona 40)

> Przewidzieć mieszacz PREMIX do wody zmieszanej (patrz strona 40)

Antyblokada AB: zapobiega blokowaniu zaworu w pozycji otwartej (wypływ wyłącznie jeśli
przycisk jest zwolniony).

1/2"

92

50

36

TEMPOSTOP ścienny
Zawór czasowy ścienny do umywalki.

- Czas wypływu ~15 s. 
- Wypływ EKO nastawiony na 3 l/min (wypływ regulowany z

zewnątrz).   
- Korpus z chromowanego, litego mosiądzu. Sitko.   

• 3/8" 744000
• 1/2" 746000
• 1/2" z rozetą    746292
• 1/2" na drążek 746410
• 1/2” kątowy 748626
• 3/8" z Antyblokadą AB 744001
• 1/2" z Antyblokadą AB 746001
> W opcji: czas wypływu 7 s. 
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1/2"
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746410

746000

1/2" 81

Ø 50

34

150
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748150

TEMPOSTOP ścienny z ruchomą wylewką
Zawór czasowy ścienny do zlewu.

- Czas wypływu ~15 s. 
- Napowietrzacz antyosadowy 6l/min.  

• ze standardową głowicą 748150
• z Antyblokadą AB 748151

TEMPOSTOP na drążek
Zawór czasowy na drążek do umywalki.

- Wypływ EKO nastawiony na 3 l/min (wypływ regulowany z
zewnątrz). 

- Czas wypływu ~15 s.   
- Korpus z chromowanego, litego mosiądzu, Z 1/2". Sitko.

sztorcowy 745440

> Zalecany dla dzieci osób starszych i niepełnosprawnych: 
miękkie uruchamianie i ułatwione chwytanie.

AB

AB

AB

AB

AB

AB

Rozety ścienne, bez gwintu.
• do zaworu 3/8" Ø 55 mm (2 sztuki) 292012.2P
• do zaworu 1/2" Ø 60 mm (2 sztuki) 292015.2P

Wzmocniony kinkiet ZW1/2" 841315
mocowanie 2 śrubami 5x5 (dostarczone) i nakrętką 1/2"Ø 14.

Przedłużka do zaworu ściennego 1/2".
• ZW1/2" L.50  Ø 26 822516
• ZW1/2" L.100  Ø 24 822115

AKCESORIA do zaworu ściennego

Ø 60

Ø 55           34

ø 14

1/2"

12,5          50

1/2" 1/2"

292015
841315

822516



Seria higiena bez kontaktu ręcznego
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TEMPOSTOP Na kolumnie z wylewką „C“
Zawór czasowy na drążek. 

- Automatyczne zamknięcie czasowe ~3 s. 
- Wypływ nastawiony na 6 litrów/min, do regulacji bez

demontażu zaworu i zamykania wody.
- Ruchoma wylewka z napowietrzaczem antyosadowym.
- Zasilanie w wodę zimną lub zmieszaną (patrz PREMIX poniżej).

• Wylewka „C“ L. 150 mm 737152
• Wylewka „C“ L. 200 mm 737202

> W opcji: czas wypływu 15 lub 7 s. 

TEMPOGENOU
Zawór czasowy uruchamiany udem.

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

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

> W opcji: inne długości drążka i czas wypływu 7 s. 

Bateria lub zawór uruchamiany stopą.
- Natychmiastowe zamknięcie automatyczne.
- Przycisk podnoszony, aby ułatwić sprzątanie.
- Regulowana wysokość przycisku.
- Dostarczany z filtrem-uszczelką.

Bateria MIXFOOT
- Otwarcie wody zimnej do połowy odchyłu przycisku, wody

zmieszanej do końca odchyłu (kontakt z posadzka).
- Nastawione mieszanie i wypływ nastawiony na 15 litrów/min.

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

Zawór MONOFOOT
- Zasilanie w wodę zimną lub zmieszaną (patrz PREMIX poniżej).
- Wypływ nastawiony na 10 litrów/min przy 3 bar.

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

Ø 80    31

1/2"
432

150

Ø 60

1/2" 23

87
22

2

 34

1/2"

435Ø 50

734100

735400

739100

739102

736101

736102

737152

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

PREMIX Compact

TEMPOGENOU

MIXFOOT - MONOFOOT

TEMPOSTOP „C“

733015

733020

1/2” 1/2”

1/2”

37 40

37

3/4”

3/4”

3/4”

37 40

37

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
przez instalatora.

- Ochrona przeciwoparzeniowa.
- Automatyczne zamknięcie wody gorącej w razie zaniku wody

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

dodatkowego specjalnego uchwytu.

• Z1/2" do zasilanie 2-7 zaworów* (KW 19 l/min dla ∆P 1 bar)

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

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

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

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

* zgodnie z wypływem zaworu (np.: Tempomatic, Tempostop...3 l/min)
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Wylewki do umywalki

> W opcji inne długości wylewek

Wylewki ścienne

Wylewki stałe lub ruchome

Wylewki stałe lub ruchome

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

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

Wylewka ruchoma, sztorcowa, „C“.
- Sitko nastawione na 3 l/min przy 3 bar. (regulacja wypływu,

jeśli ciśnienie < 3 bar).
- Mocowanie przeciwnakrętką.

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

Wylewka stojąca
- Z1/2” z chromowanego mosiądzu Ø 16.
- Sitko nastawione na 3 l/min przy 3 bar (regulacja wypływu,

jeśli ciśnienie < 3 bar).

• stała, L.150 H.170                     204001
• ruchoma, L.150 H.170                     220000

Wylewka ścienna zagięta.
• L. 120 z sitkiem 941120

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

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

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

Wylewka Ø 32 zaścienna ≤ 150 mm (kołek antyobrotowy).
• L. 135, sitko nastawione na 3 l/min 947151
• L. 185, sitko nastawione na 3 l/min 947157

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

Przeciwnakrętka na 3 śruby 826315
(kołnierz wzmacniający za ścianą)
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PRODUKTY TE SĄ ODPORNE NA DEZYNFEKCJĘ TERMICZNĄ I CHEMICZNĄ, z zastrzeżeniem przestrzegania obowiązujących protokołów.

Wylewki rury ruchome

Wylewka ruchoma, sztorcowa.
- Z1/2", wylewka rura Ø 22 z chromowanego mosiądzu na

podstawie.
- Wylewka gładka wewnątrz: oranicza rozwój nisz bakteryjnych.
- Sitko nastawione na 3 l/min przy 3 bar (regulacja wypływu,

jeśli ciśnienie < 3 bar).

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

1306T1

150

13
9

1/2”

25
 m

ax
.

22
0

300

25
9

1/2”

25
 m

ax
.

1306T3

922024922022

Sitko EKO 3 l/min

Sitko EKO z regulacją wypływu 3 l/min
Sitko nastawione na 3 l/min przy 3 bar (Patent DELABIE).
Wypływ regulowany od 2 do 5 l/min przy 3 bar (w zależności od
modelu armatury). Regulacja z zewnątrz przez instalatora lub
konserwatora (imbus 2,5 mm). Specjalne sitko: ogranicza rozwój
bakterii (nie zatrzymuje wody, zanieczyszczeń ani osadu). 

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

IMBUS chromowany C282025
Imbus 2,5 mm do regulacji wypływu.

Ø
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35 H
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. 2
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C282025
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Ø 23 

F 22X1

14 M 24X1

Ø 24 

Wylewki ścienne



Armatura do poidełek
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Wylewka do płukania ust 318Q12
Wejście 3/8”

Przycisk do płuczki do ust        318300

Zawór przyciskowy z natychmiastowym zamknięciem
do poidełek i wylewek do płukania ust. 
Złączka do rurki rilsan 4x6   319T61

Korek odpływowy 1” 314000
Wejście ząbkowane do plastikowego węża Ø 20 mm
wewnętrzna. 

Mieszacze wstępne

Zawór przyciskowy - Korek 

Korki do umywalki

Ø 61

Ø 42

1"1/4

48
   

   
   

   
   

   
28

581000

61101

Płuczka do ust

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.
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 1"1/4

POIDEŁKA DO WODY PITNEJ
z zamknięciem natychmiastowym i regulowaną wielkością
wypływu
• Poidełko z wylewką sztorcową

wejście do rurki 4x6 311TR1
wejście 3/8" 311QU1

• Poidełko bez wylewki
wejście do rurki 4x6 312TR1
wejście 3/8" 312QU1
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Dozownik mydła w płynie
- Model wandaloodporny z zamkiem.
- Jednolita pokrywa zewnętrzna z przegubowym otwarciem

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

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

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

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

43

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

- Korpus i przycisk chromowany mosiądz.
- Blokowanie mechanizmu śrubą z łbem imbusowym.
- 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.
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DISTRISAVON z wylewką zagiętą L. 120 mm
Dozownik mydła w płynie, instalacja na umywalce.

- Korpus i przycisk chromowany mosiądz.
- Blokowanie mechanizmu śrubą z łbem imbusowym.
- 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.
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DISTRISAVON ZAŚCIENNY 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

DISTRISAVON Wylewka prosta

DISTRISAVON zaścienny

23
5

130

374001

Dozownik ścienny 1 litr

DISTRISAVON Wyleka zagięta

Dozownik ścienny 0,9 litra

79

89

54

104

Ø 30

25
2

DELABIE

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 671221

5

130

6712

510580

510581

510582



Produkty do miejsc o wysokim 
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Wysoka odporność na wandalizm i niezrównana wytrzymałość

Armatura elektroniczna TEMPOMATIC do instalacji zaściennej

Kołek antyobrotowy
Wylewka zintegrowana 
ze ścianą: wandaloodporna,
nie dająca się wykręcić.

Instalacja (ulotka na zapytanie)

Zestaw „ZAŚCIENNY“ do instalacji za ścianą
i montażu w szachcie zawiera:

- 1 detektor z gwintowaną prowadnicą
do nienaruszalnej instalacji zaściennej.

- 1 wandaloodporna stała wylewka
z gwintowaną prowadnicą do nienaruszalnej
instalacji zaściennej.

- 1 niezależna skrzynka elektroniczna.

- 1 Elektrozawór 12 V Z1/2” z filtrem-uszczelką.

Gwintowana prowadnica do instalacji
zaściennej może być przycięta do
odpowiedniej długości.

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

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

• Automatyczne zamknięcie czasowe.

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

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

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

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

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

Odporność i całkowita higiena 
• Detektor zrównany ze ścianą bez możliwości

chwycenia ani wyrwania.

• Wylewka z chromowanego, litego mosiądzu
z kołkiem antyobrotowym.

• Automatyczne otwarcie i zamknięcie bez
kontaktu ręcznego dla uniknięcia przenoszenia
bakterii przez ręce.

• Niezależna skrzynka elektroniczna,
niedostępna dla użytkownika.

• Program spłukiwania okresowego 
„anty-proliferacja bakteryjna” (45 s. co 24 h
po ostatnim użyciu) pozwala na skuteczną
walkę ze stagnacją wody i rozwojem bakterii 
w instalacji.

• System antyblokady:
Możliwość  zneutralizowania zasilania 
w wodę w przypadku nadużycia.

Armatura czasowa TEMPOSTOP do instalacji zaściennej

Instalacja (ulotka na zapytanie)

Zestaw „ZAŚCIENNY“ do instalacji za ścianą i
montażu w szachcie zawiera:

- 1 przycisk z gwintowaną prowadnicą do
nienaruszalnej instalacji zaściennej.

- 1 wandaloodporna stała wylewka z
gwintowaną prowadnicą do nienaruszalnej
instalacji zaściennej.

Gwintowana prowadnica do instalacji
zaściennej może być przycięta do
odpowiedniej długości.

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

mosiądzu.

• Kołek antyobrotowy na przycisku i wylewce,
sprawiają, że zestaw jest zintegrowany ze
ścianą (nie dający się odkręcić).

• Element łączący pozwala na:
- utrzymanie zaworu bezpośrednio na

przycisku zainstalowanym w ścianie.
- idealne prowadzenie nacisku zaworu w osi

prowadnicy.

• Ogranicznik nacisku anty-szok: pozwala
chronić mechanizm przeciwko działaniom
najbardziej brutalnym.

• System Atnyblokady:
- System „AB” nie pozwalający na blokowanie

zaworu w pozycji otwartego wypływu.

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

Element łączący                   Kołek antyobrotowy

Niezależna skrzynka
elektroniczna
niedostępna dla
użytkownika.



TEMPOMATIC ZAŚCIENNY 441157
Zawór elektroniczny zaścienny.

- Detektor obecności do ściany ≤ 150 mm.
- Stała chromowana wylewka L. 185 mm do ściany ≤ 150 mm

z kołkiem antyobrotowym.
- Sitko wypływowe z regulowanym wypływem 3l/min przy 3 bar.

(regulacja wypływu, jeśli ciśnienie < 3 bar).
- Elektrozawór 12 V Z1/2" z filtrem-uszczelką.
- Niezależna skrzynka elektroniczna.
- Zasilanie sieciowe (zintegrowany transformator 230/12 V).
- Spłukiwanie periodyczne (~45 s. co 24 h po ostatnim użyciu).

> W opcji inne długości wylewek i wymiary prowadnic zaściennych
(minimum 200 sztuk).

Zawór lub bateria czasowa
wandaloodporna do instalacji zaściennej 

- Wandaloodporny przycisk zaścienny
- Wandaloodporna, stała wylewka zaścienna ≤ 230 mm 

z chromowanego, litego mosiądzu (942200).
- System zintegrowany ze ścianą za pomocą kołka

antyobrotowego i przeciwnakrętki.
- Wypływ EKO nastawiony na 3 l/min przy 3 bar.

z baterią Z3/4”, czas wypływu ~20 s.
• do ścianki ≤ 220 mm 795209
z zaworem Z1/2” czas wypływu ~15 s.
• do ścianki  ≤ 200 mm 741943

z antyblokadą AB 

Przeciwnakrętka W1/2" na 3 śruby                    826315
(kołnierz wzmacniający za ścianą)
> W opcji: inne wymiary wylewek i prowadnic (L. 150 do 400 mm)

(minimum 200 sztuk). 

Wandaloodporny zawór czasowy                  741945
Do instalacji zaściennej ≤ 147 mm

- Zawór czasowy Z1/2” ~15 s. z antyblokadą AB.
- 2 wandaloodporne przyciski zaścienne.
- Wandaloodporna, nieruchoma wylewka zaścienna ≤ 155 mm z

chromowanego, litego mosiądzu.
- System zintegrowany ze ścianą za pomocą kołka

antyobrotowego i przeciwnakrętki.
- Wypływ EKO nastawiony na 3 l/min przy 3 bar.

Przeciwnakrętka W1/2" na 3 śruby 826315
(kołnierz wzmacniający za ścianą)
> W opcji: inne wymiary wylewek i prowadnic (L. 150 do 400 mm)

(minimum 200 sztuk). 
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Poidełko ścienne

741943

747942

TEMPOMIX/TEMPOSTOP

795209

TEMPOSTOP zaścienny

150

185

Ø 60

1/2”

12V

230Vca

1/2”

441157

TEMPOSTOP podtynkowy WM/WZ* 747942
Podtynkowa skrzynka wandaloodporna, specjalna 
do renowacji.

Wandaloodporna, cała z inoxu skrzynka podtynkowa zawiera:
- 1 przycisk „Woda Mieszana“ i 1 „Woda Zimna“. 
- Stałą wylewkę z chromowanego, litego mosiądzu.
- Płytę dostarczonę z 6 punktami mocującymi i śrubami.
- Antyblokadę AB.
- Wypływ EKO nastawiony na 3 l/min przy 3 bar.

Specjalny do
Zakładów Karnych 
(Fleury Mérogis,...)

75 6°

100 - 110 4284

19
8

17
6x

26
0

AB

AB

AB

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

TEMPOMATIC zaścienny

NOWOŚĆ
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