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Przewodnik PISUAR

TEMPOSTOP 1/2"
prosty lub kątowy
czas wypływu 3 lub
7 s
nr 777... > s. 108

TEMPOSOFT 2 1/2"
prosty lub kątowy
czas wypływu 3 lub 7 s
nr 7778... > s. 108

TEMPOSTOP 3/4"
prosty (pisuar z
rynną)
nr 779... > s. 108

TEMPOSTOP 
wodoszczelna
skrzynka
nr 779... > s. 107

TEMPOSOFT 2
rozeta ø130
czas wypływu 3 lub 7 s
nr 7771... > s. 108

TEMPOSTOP
ZAŚCIENNY
czas wypływu 3 lub 7 s
nr 777... > s. 107

ZŁĄCZKA KĄTOWA
do zaworu prostego
nr 836... > s. 109

RURKA & EFEKT RYNNY
do pisuaru
nr 750... do 770... > s. 109

SIPHURINOIR
ø50/32 
nr 771... > s. 110

WPUST
PODŁOGOWY
z regulacją
wysokości 
nr 683... > s. 110

1 do 8 pisuarów Podtynkowy Natynkowy Stelaż

NatynkowyPodtynkowy

ZAWÓR ELEKTRONICZNY > HIGIENA (bez kontaktu ręcznego) + KOMFORT + OSZCZĘDNOŚĆ WODY

TEMPOMATIC MULTI-PISUAR
Podtynkowy lub natynkowy

nr 487... > s. 102

TEMPOMATIC
ZAŚCIENNY
instalacja zaścienna

nr 428... > s. 105

TEMPOMATIC 
wodoszczelna
skrzynka

nr 428... > s. 105

TEMPOMATIC 
bateria litowa
6V

nr 479... > s. 103 nr 477... > s. 103

nr 542… > s. 105

Stelaż TEMPOFIX 
pisuar
elektroniczny

TEMPOMATIC
płyta inox

nr 428... > s. 105

TEMPOMATIC 
zasilanie sieciowe
230/12V

ZAWÓR CZASOWY > ODPORNOŚĆ NA WANDALIZM + WYTRZYMAŁOŚĆ + OSZCZĘDNOŚĆ WODY

TEMPOSTOP
160x160 lub ø130
nr 779... > s. 107

TEMPOSTOP
rozeta ø195
czas wypływu 3 lub 7 s
nr 7779... > s. 107

Zaścienny

Zaścienny

Zawór elektroniczny zabezpiecza przed brzydkimi zapachami: automatyczne
spłukiwanie po odejściu użytkownika i 12 h po ostatnim użyciu.

ZASILANIE I ODPŁYW > Wyposażenie dodatkowe do armatury czasowej lub elektronicznej

KLIN NAROŻNY
do zaworu
kątowego
nr 770... > s. 110

SITKO DO
PISUARU
nr 785000 > s. 110

Bateria litowa 6 V.

Zasilanie sieciowe 230/12 V

TRANSFORMATOR
230/12V
nr 406… > s.105



Wyposażenie do pisuarów
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Opatentowany 27 marca 1866 w Stanach Zjednoczonych przez Andrew Rankina, pisuar jest dziś
instalowany z różnych względów:
• Dla skuteczności i optymizacji przestrzeni: 

- Oszczędność czasu: używany na stojąco, pozwala na zwiększoną rotację użytkowników.
- Pisuar zajmuje mniej miejsca, niż zamknięta przestrzeń z miską ustępową

• Dla higieny i oszczędności wody: 
- Pisuar chroni przed rozpryskami moczu i sprzątanie jest ułatwione. 
- Zużywa aż do 6 razy mniej wody niż miska ustępowa.

Prawie wszystkie pisuary posiadają system, który pozwala na spłukiwanie moczu ze ścianek miski,
co zapobiega tworzeniu się nieprzyjemnych zapachów.  

Pisuar ze spłukiwaniem armaturą czasową
Otwarcie wypływu przez naciśnięcie przycisku i automatyczne zamknięcie czasowe.
Zaleta: atrakcyjna cena i wytrzymałość w miejscach publicznych. 
Wada: higiena (kontakt ręczny po użyciu).

Pisuar ze spłukiwaniem armaturą elektroniczną 
• Wzięcie pod uwagę po 3 s obecności i automatyczne spłukanie po odejściu użytkownika

z automatycznym zamknięciem czasowym nastawionym na 3 s w modelach DELABIE.
• Spłukiwanie okresowe co 12 h po ostatnim użyciu: zapobiega wysychaniu wody w syfonie i

tworzeniu się brzydkich zapachów. 
Zaleta: całkowita higiena (bez kontaktu ręcznego), komfort użytkowania i brak

nieprzyjemnych zapachów. 
Wada: wyższy koszt zakupu w porównaniu z zaworem czasowym.

Pisuar „bez wody” z wkładem
Syfon używany do tego typu pisuarach posiada wkład z płynem okluzyjnym, który
zbiera mocz i odprowadza do kanalizacji.  
Producenci zalecają wymianę wkładu co 7 000 użyć...

Pisuar „bez wody” ze specjalnym syfonem i płynem uszczelniającym
Ta wersja opiera się na systemie z płynem uszczelniającym, znajdującym się w syfonie. 
Płyn należy wymieniać co 10 000 użyć. 

Różne typy pisuarów

Wady pisuarów „bez wody”

Pisuar „bez wody“... zużywa 18 do 36 litrów wody na dzień
Producenci pisuarów „bez wody“ zalecają spłukiwanie pisuaru co 2 godziny,   
aby zapobiec nieprzyjemnemu zapachowi moczu.    
• Należy przewidzieć osobę sprzątającą do dyspozycji co 2 godziny...
• W sanitariatach publicznych pisuar „bez wody“ zużywa 18 litrów wody dziennie (6 x 3 l w 12 h).

Po wydaleniu z organizmu, mocz w połączeniu z tlenem ma silny zapach amoniaku: pisuar nie
jest regularnie spłukiwany w całości i szybko staje się źródłem nieprzyjemnych zapachów.

Ekonomicznie nierentowny
• Wysoki koszt zakupu.
• Wysokie koszta eksploatacyjne: wysoki koszt płynów i produktów czyszczących, bez

wliczania kosztów robocizny koniecznej do wymiany co x użyć.   

Ekologicznie niezadowalający
• Zużyte wkłady z płynem okluzyjnym lub pojemmiki na płyny wytwarzają odpady. 
• Nie wszystkie zużyte i ewakuowane płyny są nieszkodliwe dla środowika: skutki nie są znane.

Zatkanie instalacji
Pisuar „bez wody“ nie posiada funkcji spłukiwania ścianek, ani instalacji co powoduje
nagromadzenie się moczu i osadzanie się kamienia, które mogą spowodować zatkanie
się kanalizacji i konieczność dodatkowych kosztów obsługi i konserwacji.

Zakamieniona instalacja: 
brak regularnego spłukiwania

Czysta instalacja: 
regularne spłukiwanie

Ekologiczny koszt różnego 
typu pisuarów
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Ekologiczny koszt różnego
typu pisuarów

Porównanie całkowitego kosztu w zależności od typu pisuaru

Porównanie 
CAŁKOWITEGO KOSZTU
rocznego w PLN netto

Pisuar „bez wody“ 
system z wkładem

Pisuar „bez wody“ 
z syfonem i płynem

uszczelniającym

Pisuar z zaworem
elektronicznym

DELABIE

Pisuar z zaworem
czasowym

7 s DELABIE

Pisuar z zaworem
czasowym

3 s DELABIE

Pisuar 2000 PLN 2600 PLN 250 PLN 250 PLN 250 PLN

Armatura 0 PLN 0 PLN 1400 PLN 210 PLN 210 PLN

Instalacja 50 PLN 50 PLN 200 PLN 200 PLN 200 PLN

Zakup + instalacja 2050 PLN 2650 PLN 1850 PLN 660 PLN 660 PLN

Zużycie wody 55 PLN* 55 PLN* 270 PLN 620 PLN 270 PLN

Wkład 
1 / 7000 użyć = 10 / rok 118 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN

Płyn czyszczący 
6 l / rok 420 PLN 420 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN

Płyn uszczelniający 
2 l/10000 użyć = 14 l / rok 0 PLN 2200 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN

Roczny koszt
funkcjonowania 593 PLN 2675 PLN 270 PLN 620 PLN 270 PLN

CAŁKOWITY KOSZT 
od 1-go roku 2643 PLN 5325 PLN 2120 PLN 1280 PLN 930 PLN

CAŁKOWITY KOSZT
przez 5 lat 5015 PLN 16025 PLN 3200 PLN 3760 PLN 2010 PLN

CAŁKOWITY KOSZT 
przez 10 lat 7980 PLN 29400 PLN 4550 PLN 6860 PLN 3360 PLN

Warunki użytkowania w miejscach publicznych (Lotniska, Miejsca obsługi Podróżnych, Parki rozrywki...): 200 użyć na dzień x 365 dni / rok.
Średni koszt m3 zimnej wody: 8 PLN netto.
- Ilość wody / przy użyciu zaworu elektronicznego DELABIE: 0,45 litra.
- Ilość wody / przy użyciu zaworu czasowego DELABIE 7 s: 1,05 litra.
- Ilość wody / przy użyciu zaworu czasowego DELABIE 3 s: 0,45 litra.

* Zużycie wody do pisuaru „bez wody”:
Aby uniknąć nieprzyjemnych zapachów, producenci zalecają spłukiwanie przez osoby obsługujące każdego pisuaru co 2 godziny...    
co daje około 6 spłukań / dzień: 6 x 3 litry na pisuar / dzień...

Od interpretacji... do rzeczywistości w terenie

Ile obiektów początkowo wyposażanych w pisuary „bez wody“ wymienia je na pisuary zasilane w wodę? 

Opinia o pisuarze zwanym „bez wody“ jest źle postrzegana poprzez doświadczenie z terenu:

1. Pisuar „bez wody“ zużywa właściewie od 18 do 36 l wody do koniecznego spłukiwania ścianek ze względu na szybkie pojawianie się
nieprzyjemnych zapachów.
Rzadko się zdarza, aby obiekty publiczne dysponowały personelem, który mógłby spłukiwać pisuary „bez wody“ co 2 godziny. 

2. Do wysokich kosztów zakupu należy dodać roczne koszty eksploatacji, które są wyższe od kosztów pisuarów zasilanych wodą.
- Koszt zakupu wkładów, płynów... do wymiany co x użyć (planing wymiany trudny do zaplanowania).
- Koszt robocizny koniecznej do tych powtarzanych działań (niewliczony w tabelce powyżej).

3. Opakowania produktów (wkład, pojemnik na płyny...) są także odpadami, czy nadają się do recyklingu?
Czy produkty ewakuowane z pisuarów są bez wpływu na środowisko?
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TEMPOMATIC MULTI-PISUAR
Zawór elektroniczny z barierą na podczerwień do pisuarów.
Odległość do 6 metrów. 

• od 1 do 8 pisuarów (zwykły lub rynnowy) lub 2 pisuary z rynną. 
- Detektor na podczerwień Ø 50 i Odblask Ø 85.
- Moduł elektroniczny (ME).
- Transformator 230/12 V.
- Moduł hydrauliczny (MH) z elektrozaworem 3/4”, zawór

odcinający i filtr.

z detektorem podtynkowym 487620
ze skrzynką-detektorem natynkowym 487412
wandaloodporny epoxyd biały 155x130

TEMPOMATIC natynkowy

487620 / 487626

487412

Instalacja
• Zasilanie:  sieciowe 230/12 V.

(dostarczony transformator).
• Zasilanie hydrauliczne:

1 do 5 bar. (2 bar mini dla pisuaru z
rynną). W razie potrzeby chronić
instalację dodatkowymi filtrami i
reduktorami ciśnienia.

• Możliwe regulacje:
- Wypływ zaworem odcinającym.
- Czas wypływu i cykle spłukiwania
na skrzynce elektronicznej. 

• Maksymalna zalecana odległość: 
6 metrów między detektorem, a
odblaskiem

liniowa

Przykłady instalacji

w „L“ lub kątowa

w „U“

bar

l/s

l/s

Ciśnienie dynamiczne

Minimalny regulowany wypływ

Maksymalny regulowany wypływ

Podstawowy wypływ do obliczenia instalacji: 0,15 l/s (zwykły pisuar) -
0,30 l/s (1 pisuar z rynną z małym syfonem) - 0,50 l/s (1 pisuar z rynną z dużym syfonem)

Instalacja zasilająca: zobacz rozdział Technika Sanitarna

Ciśnienia i wypływy

0,5 1 2 3 4 5

0,44 0,58 0,78 0,95 1,00 1,15

0,90 1,35 1,80 2,30 2,60 2,90

Opis
Armatura elektroniczna do spłukiwania automatycznego
od 1 do 8 zwykłych pisuarów (lub 2 pisuarów z rynną).
Wykrycie obecności przez barierę na podczerwień,
automatyczne uruchomienie wypływu bez kontaktu
ręcznego i automatyczne zamknięcie czasowe.

Komfort
Funkcjonowanie bez kontaktu ręcznego, likwidacja
nieprzyjemnych zapachów (automatyczne spłukiwanie po
każdym użyciu).

Całkowita higiena
Zapobiega rozmnażaniu się bakterii przenoszonych przez ręce. 

Oszczędność wody
Jedno urządzenie kontroluje kilka pisuarów. Kontrola
wielkości wypływu, automatyczne zatrzymanie wypływu.

Czas wypływu EKO 3 s bez spłukiwania wstępnego.

Ograniczona obsługa
• Usuwa zanieczyszczenia ceramiki i kanalizacji odpływowej.

• Zapobiega wysychaniu syfonu (spłukiwanie co 12 h po
ostatnim użyciu).

Konserwacja (ulotka na zapytanie)

System pomocy w diagnostyce poprawnego działania za
pomocą świecących diod. Elektroniczny detektor anty-szok.

Funkcjonowanie
• Możliwość automatycznego spłukania

wstępnego (2 s) po pojawieniu się pierwszego
użytkownika.

• Automatyczne spłukiwanie 30 lub 60 s (do
wyboru) po pojawieniu się pierwszego
użytkownika. W przypadku nasilonego
używania, brak spłukiwania wstępnego.

• Regulowany czas wypływu: 2 do 14 s. 
• Automatyczne zamknięcie bezpieczeństwa 

po 20 nieprzerwanych cyklach, w przypadku
stałej przeszkody.

• Cykl spłukiwania okresowego co 12 h,
po ostatnim użyciu. 
(zapobiega wysychaniu wody z odpływu). 

Przeznaczenie
Sanitariaty publiczne o wysokiej frekwencji
z momentami o wysokim napływie osób: licea
i szkoły, miejsca obsługi podróżnych, stadiony,
dworce...
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TEMPOMATIC pisuar indywidualny 
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TEMPOMATIC PISUAR, zasilany 230/12 V
Elektroniczny zawór do pisuaru indywidualnego, 
w skrzynce inox epoxyd biały, zasilany 230/12 V.

- Wykrycie obecności na podczerwień i czas wypływu 3 s.
- Okresowe spłukiwanie (co 12 h po użyciu).
- Skrzynka inox H.200 L.250 zawiera skrzynkę elektroniczną, 

elektrozawór i zawór odcinający 1/2”.

• 1/2" liniowy, sieciowy 230/12V. 477000
• 1/2" kątowy, sieciowy 230/12V. 478000

> Transformator zamawiać osobno 230/12V nr 406000 lub 406220
(zobacz strona 105) TEMPOMATIC sieciowy
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477000 478000

TEMPOMATIC PISUAR, zasilany baterią 6 V
Zawór elektroniczny do pisuaru indywidualnego, na baterię
litową 6V, elektrozawór i moduł elektroniczny zintegrowane w
korpusie armatury.

- Wykrycie obecności na podczerwień i czas wypływu 3 s.
- Okresowe spłukiwanie (co 12 h po ostatnim użyciu).
- Korpus z chromowanego litego mosiądzu z detektorem

anty-szok.
- Antyblokada wypływu (wandaloodporny).

• Z1/2" liniowy (wyjście Z1/2") 479006
• Z1/2" kątowy z rurką i króćcem Ø 35 479007
• Z1/2" kątowy bez rurki 479008 TEMPOMATIC na baterię

1/2"

1/2"

15
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5

53

Ø50

34

1/2"

1/2"

15
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Ø50

34

479008

479006

1/2"

15

22
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2

Ø50

54

Ø35

479007

Elektrozawór

Elektronika w
wodoszczelnej kapsule

Bateria litowa 6V.

Zablokowana
pokrywa 

(2 niewidoczne śruby)

Funkcjonowanie
• Wzięcie pod uwagę

po 5 s obecności 
(zapobiega
przedwczesnemu
uruchomieniu).

• Automatyczne
spłukiwanie bez
kontaktu ręcznego
po odejściu użytkownika.
(wypływ przy 3 bar: 0,4 l/s).

• Cykl spłukiwania okresowego co 12 h po
ostatnim użyciu (zapobiega wysychaniu wody).

Przeznaczenie
Do każdego pisuaru
indywidualnego: nowego
lub przy remoncie do
standardowej wymiany
starego zaworu
czasowego.

Opis
Armatura elektroniczna do automatycznego spłukiwania
pisuaru indywidualnego, z modułem elektronicznym na
baterię litową 6 V i zintegrowanym w korpusie
elektrozaworem.
Wykrycie obecności, automatyczne uruchomienie
wypływu po odejściu użytkownika i automatyczne
zamknięcie czasowe (czas wypływu EKO 3 s).

Ułatwiona instalacja
Bateria litowa 6V, elektrozawór i moduł elektroniczny
zintegrowane w korpusie armatury: szybka instalacja bez
kosztów instalacji elektrycznej.

Komfort
Funkcjonowanie bez kontaktu ręcznego, likwidacja
nieprzyjemnych zapachów (automatyczne spłukiwanie 
po każdym użyciu).

Całkowita higiena
Zapobiega rozmnażaniu się bakterii przenoszonych przez ręce.

Standardowa wymiana
W trakcie wymiany instalacji, Tempomatic pisuar na
baterię może zastąpić zawór czasowy.

Obsługa
• Usuwa zanieczyszczenia ceramiki i kanałów odpływowych.
• Zapobiega wysychaniu syfonu i nieprzyjemnym

zapachom (spłukiwanie co 12 h po ostatnim użyciu).

Konserwacja (ulotka na zapytanie)

Z końcem żywotności baterii, po ~ 350.000 cyklach*
detektor mruga podczas 15 dni. 
Wymiana baterii jest prosta, nie wymaga odkręcania
armatury czy zamknięcia wody: należy odkręcić
wierzchnią pokrywę kluczem imbus, aby bezpośrednio
dostać się do baterii.

Instalacja
• Szybka i prosta instalacja, tak

jak w przypadku zaworu
czasowego do pisuaru (brak
instalacji elektrycznej). 

• Zasilanie hydrauliczne:
1 do 5 bar (2 bar mini dla
pisuaru z rynną). W razie
potrzeby chronić instalację
dodatkowymi filtrami i
reduktorami ciśnienia.

• Możliwe regulacje:
Wypływ doregulowany z
zewnątrz bez zamykania wody
i demontażu zaworu.
Włożyć imbus 4 mm w śrubę
regulującą wypływ, uruchomić
wypływ i przekręcię klucz.

Śruba odcinająca i
regulująca wypływ

* Informacje pozakontraktowe. Testy wykonane w laboratorium 
z zastrzeżeniem odpowiedniej jakości baterii i regularnej
konserwacji armatury.
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12 Vca                 230 Vca
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0,6 m 0,7 m

Opis
Armatura elektroniczna do automatycznego
spłukiwania pisuaru indywidualnego.
Wykrycie obecności na podczerwień,
automatyczne zamknięcie czasowe bez
kontaktu ręcznego.
• Regulacja odległości detekcji, czasu i

wielkości wypływu przy instalacji. Możliwość
aktywacji spłukiwania wstępnego (funkcja
nieaktywowana fabrycznie).

• Zasilanie 230/12 V.

Przeznaczenie
Pisuary indywidualne w sanitariatach
publicznych: biura, centra rozrywki, obiekty
sportowe, szkoły wyższe…

Komfort
Funkcjonowanie bez kontaktu ręcznego, likwidacja
nieprzyjemnych zapachów (automatyczne
spłukiwanie po każdym użyciu).

Całkowita higiena
Zapobiega rozmnażaniu się bakterii przenoszonych
przez ręce.  

Oszczędność wody i energii
Jedynie używany pisuar jest spłukiwany (czas i
wielkość wypływu są regulowane przy instalacji). 
Wypływ EKO 3 s nastawiony fabrycznie.

Obsługa
• Usuwa zanieczyszczenia ceramiki i kanałów

odpływowych.
• Zapobiega wysychaniu syfonu (spłukiwanie co 

12 h po ostatnim użyciu).

Bezpieczeństwo
• Kompatybilność elektromagnetyczna:

zgodnie z dyrektywą europejską CEM
2004/108/CE i ochrona antyzakłóceniowa
osłoniętym kablem.

• Zasilanie sieciowe transformatorem
bezpieczeństwa 230/12 V pod niskim
napięciem, o podwójnej izolacji, ochronie
termicznej klasy 2 (nr DELABIE 406000 lub
406220 do zamawiania osobno dla od 1 do
5 TEMPOMATIC). Ochrona skrzynki
zintegrowanym bezpiecznikiem.

Niezawodność
• Elektrozawory odporne na korozję.
• Wodoszczelny detektor anty-szok.
• Wzmocnione skrzynki z inoxu, nienaruszalne

mocowania. 
• Aktywna i samokontrolująca detekcja na

podczerwień.
• Gwarancja 3 lata. 

Opis techniczny
• Ciśnienie funkcjonowania: 1 do 5 bar.
• Minimalne ciśnienie do pisuaru z rynną

syfonową: 2 bar.
• Maksymalne ciśnienie: 10 bar.
• Wypływ podstawowy: patrz tabelka

poniżej. 

Zasilanie SIECIOWE
• Napięcie funkcjonowania: 12 V.
• Zużycie mocy przy czuwaniu: 1 W/h.
• Zużycie mocy przy wypływie: 6 W/h.
• Średnie zużycie: 20 W/dzień.

Konserwacja (ulotka na zapytanie)

Elektroniczna skrzynka kontrolna zawiera system
pomocy w diagnostyce: świecące diody przy
dobrym funkcjonowaniu. 

Rozmieszczenie ogólne dla TEMPOMATIC sieciowy

Funkcjonowanie
• Wzięcie pod uwagę po 3 s obecności

(zapobiega przedwczesnemu uruchomieniu).
• Możliwość automatycznego spłukania

wstępnego (2 s) po pojawieniu się użytkownika
(modele na zasilanie sieciowe). 

• Automatyczne spłukiwanie po odejściu
użytkownika w czasie wypływu regulowanym
od 3 do 12 s, nastawionym na 3 s.

• Cykl spłukiwania okresowego co 12 h, po
ostatnim użyciu.

Instalacja (ulotka na zapytanie)

• Zasilanie sieciowe pod niskim napięciem,
transformatorem 230/12 V (zamawiać osobno).
Używać transformatora zgodnego z  EN 60 742
typ DELABIE 406000 lub 406220 (w skrzynce
natynkowej z wyłącznikiem dwubiegunowym).
Transformator może zasilać od 1 do 5
TEMPOMATIC. Instalacja klasa 2.

• Zasilanie w wodę: 1 do 5 bar. 
• W razie potrzeby chronić instalację

dodatkowymi filtrami i reduktorami ciśnienia.
• Podłączenie pisuaru: patrz rurki s. 109.
• Możliwe regulacje: odległości detekcji i czasu

wypływu. Możliwość aktywacji spłukiwania
wstępnego (funkcja nieaktywowana fabrycznie).

TEMPOMATIC 
typ 428BOX
+ 428221

do pisuaru zwykłego lub z rynną
zasilanie z tyłu Ø35

Przykład podłączenia

TEMPOMATIC PISUAR PODTYNKOWY z wodoszczelną skrzynką:
Umożliwia odpływ wycieków i kondensacji wody (dołem uszczelki).

• Szybka instalacja i regulowana głębokość skrzynki od 10 do 30 mm ze zintegrowanymi:
skrzynką elektroniczną, elektrozaworem i zaworem odcinającym.   

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

woda
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TEMPOMATIC pisuar indywidualny  

TEMPOMATIC ZAŚCIENNY
Zawór elektroniczny do pisuaru indywidualnego 
z zaściennym detektorem na podczerwień i montażem w szachcie.
Rozeta z chromowanego mosiądzu.

- Skrzynka elektroniczna sieciowa 230/12 V (bez transformatora*).
- Elektrozawór z filtrem i zawór odcinający 1/2".

• do ścianki od 1 do 150 mm 428150
• do ścianki od 1 do 200 mm 428200

> W opcji inne długości prowadnic zaściennych

TEMPOMATIC pisuar podtynkowy
Zawór elektroniczny ze skrzynką podtynkową pod płytą inox
225x200 do zasilania liniowego. 

- Skrzynka elektroniczna sieciowa 230/12 V. (bez transformatora*).
- Elektrozawór z filtrem i zawór odcinający 1/2".

• z płytą inox epoxyd biały 428000
• z płytą inox satynowy 428100

do zwykłego pisuaru lub z rynną, jeśli ciśnienie dynamiczne > 2 bar

Patrz rurki strona 109 * Do zasilenia od 1 do 5 TEMPOMATIC, zamawiać osobno
transformator 230/12V nr 406000 lub 406220

12Vca

Ø 20,5

150 max
Ø 60

1/2”

1/2”

68 min.      14

22
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x 
20

0

18
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16
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TEMPOMATIC podtynkowy

TEMPOMATIC wodoszczelny

428150

428000

TEMPOFIX PISUAR elektroniczny
Stelaż L.334 do podwieszanego pisuaru z jednolitą podstawą 
i wzmocnieniami ściennymi oraz ramy, wyposażony w armaturę
elektroniczną do bezpośredniego spłukiwania.
Stelaż ze stali ocynkowanej elektrolitycznie, pokryty epoksydem, do
zamocowania na posadzce nośnej 4 metalowymi kołkami
rozporowymi (dostarczone) i do ściany za pomocą mocowań
ściennych. Regulacja wysokości (stelaż teleskopowy). 
Dostarczany z zaworem elektronicznym Tempomatic Ø 1/2 (detektor
obecności anty-szok
na płycie inox 225x200), rurką zasilającą, uszczelką Ø 35 i rurą
odpływową Ø 50 z uszczelką.

• z płytą inox satynowy 542910

> Szczegółowe informacje strony 90 do 93.
> Zamawiać osobno transformator 230/12V (nr 406000 lub 406220)

542910
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0
160

428BOX+428221

Transformator

TEMPOFIX pisuar elektroniczny

TEMPOMATIC zaścienny

TEMPOMATIC wodoszczelny pisuar podtynkowy
Zawór elektroniczny z wodoszczelną skrzynką podtynkową
pod chromowaną płytą z mosiądzu 160x220 mm:

- Skrzynka elektroniczna zasilana sieciowo 12V. (bez transformatora*),
elektrozawór z filtrem i zaworem odcinającym 1/2" do zasilania
liniowego.

- Skrzynka podtynkowa (regulacja głębokości od 10 do 30 mm).
- Chromowana płyta z mosiądzu 160x220 mm, nienaruszalna

z niewidocznymi mocowaniami.  

Zestaw do montażu wstępnego: skrzynka podtynkowa, 428BOX
skrzynka podtynkowa , pokrywa ochronna, tymczasowe podłączenie
hydrauliczne, zatyczka, rurka W1/2", uszczelka do tylnego wejścia Ø
35 (do połączenia z zestawem uruchamiającym 428221).
Zestaw uruchamiający: 428221
chromowana płyta z mosiądzu, uszczelka, detektor i elektrozawór.

UWAGA: w celu uzyskania kompletnego zestawu należy zamówić
zestaw do montażu wstępnego i zestaw uruchamiający.

Transformator 230/12V
do TEMPOMATIC pisuar zasilany sieciowo.

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

(200x160x93) z wyłącznikiem dwubiegunowym

160

20
0

12Vca 230Vca

93

64

54

51,5

406000 406220



TEMPOSTOP pisuar

Oszczędność wody
Powyżej 50% dla modeli 7 s i blisko 75% 
dla nowej wersji czasowej EKO 3 s.

Niezawodność
Konstrukcja z tworzyw antyosadowych i
antykorozyjnych oraz ochrona zintegrowanym
filtrem.

Wysoka odporność na wandalizm
• Potrójna powłoka, chromowane  wykończenie.
• Korpus z litego mosiądzu i mechanizm anty-

szok, nie dający się rozregulować użytkownikowi.
• Wytrzymałość: ponad 500 000 uruchomień. 
• Samoczyszczący system i mechanizm anty-szok,

nie dający się rozregulować przez użytkownika.

Opis
Zawór do pisuaru z automatycznym
zamknięciem czasowym ~ 7 s lub 3 s
(w zależności od modelu) i wypływ nastawiony
na 0,15 l/s, doregulowywany z zewnątrz bez
demontażu zaworu i zamykania wody.
• Podłączenie 1/2" lub 3/4" (do pisuaru rynnowego,

zwykłego lub z rynną).
• Gwarancja 10 lat.  

Zalety
• Wysoka odporność na wandalizm: specyficzna

konstrukcja do intensywnego użytkowania w
miejscach publicznych. 

• Oszczędność wody
bliska 75% dla nowej wersji czasowej EKO 3 s.

• Niezawodność i niezrównana wytrzymałość. 

Regulacja wypływu imbusem, bez demontażu
mechanizmu i zamykania wody (Patent DELABIE).

Konserwacja (ulotka na zapytanie)

Wymienna głowica bez demontażu zaworu.

Instalacja (ulotka na zapytanie)

• Jeśli zawór odcinający nie jest dostarczony
należy przewidzieć zawór typu DELABIE 836015
(1/2") lub 836020 (3/4") przed zaworem czasowym
(patrz strona 109).

• Podłączenie do pisuaru (rurki, króćce i odpływy):
patrz strony 109 do 110. 

• Wersje do instalacji kątowej typu 778...
ulepszają estetykę instalacji.

bar

l/s

l/s

l/s

l/s

Ciśnienie dynamiczne

• Modele 1/2" do pisuaru rynnowego, wypływ mini.

zwykłego lub z rynną 2 l wypływ maxi.

• Modele 3/4" do pisuaru wypływ mini.

z rynną 3 l wypływ maxi.

Wypływ podstawowy do obliczenia przepustowości:

Zalecane ciśnienie:

Instalacja zasilająca:

Ciśnienia i natężenia wypływu
0,5 1 2 3

0,04 0,06 0,09 0,11

0,15

0,09

0,14

patrz tabela powyżej

1 do 5 bar (2 bar mini do pisuarów z rynną)

patrz rozdział Technika Sanitarna

0,20

0,12

0,20

0,27

0,16

0,29

0,34

0,19

0,37

TEMPOSTOP PISUAR PODTYNKOWY z wodoszczelną skrzynką:
Umożliwia odpływ wycieków i kondensacji wody (dołem uszczelki).

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

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

Funkcjonowanie 
• Otwarcie przez naciśnięcie przycisku.
• Automatyczne zamknięcie czasowe

Przeznaczenie
• Wszystkie miejsca publiczne o wysokiej

frekwencji: campingi, obiekty sportowe, szkoły...
• Ciężkie kolektywy: koszary, więzienia... 
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TEMPOSTOP pisuar 

TEMPOSTOP pisuar podtynkowy
Zawór czasowy podtynkowy,* do każdego typu pisuaru. 

- Korpus z chromowanego litego mosiądzu.
- Czas wypływu ~7 s.
- Podłączenie W1/2" i wypływ nastawiony na 0,25 l/s,

regulacja przy instalacji bez zamykania wody.  

• z rozetą inox Ø130 779128
• z płytą inox satynowy 160x160 779427

TEMPOSTOP pisuar ZAŚCIENNY
Zawór czasowy ~7 s do pisuaru, zaścienny, wandaloodporny.

- Przycisk ZAŚCIENNY do ścianki ≤ 200 mm, z podstawą przycisku
z kołkiem antyobrotowym.

- Zawór czasowy.

• 1/2”, do zwykłego pisuaru

• czas wypływu 7 s 777200
• czas wypływu ECO 3 s 777230

> W opcji inne długości prowadnic zaściennych
> Zobacz „Ciężkie Kolektywy” strony 44-45 i 74-75

TEMPOSTOP wodoszczelny

TEMPOSTOP podtynkowy

TEMPOSTOP podtynkowy

TEMPOSTOP zaścienny

72
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22 - 45

16
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0
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Ø 50Ø 20,51/2”

1/2”
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779427

777922

31      23-39

1/2"
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160
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1/2”

779128 779427

TEMPOSTOP pisuar podtynkowy
Zawór czasowy podtynkowy,* do każdego typu pisuaru. 

- Korpus z chromowanego litego mosiądzu, rozeta z
chromowanego mosiądzu Ø 195.

- Podłączenie Z1/2" i wypływ nastawiony na 0,15 l/s, regulacja
przy instalacji bez zamykania wody. 

• Model z czasem wypływu 7 s 777922
• Model z czasem wypływu EKO 3 s

Zestaw do montażu wstępnego: 777924
zawór, płyta i skrzynka ochronna (do połączenia z zestawem
uruchamiającym 777925).

Zestaw uruchamiający: 777925
rozeta i przycisk

UWAGA: w celu uzyskania kompletnego zestawu należy zamówić
zestaw do montażu wstępnego i zestaw uruchamiający.

> Patrz modele ze stelażem: szczegółowe informacje strony 90 do 97

* Te modele nie są wyposażone w wodoszczelną skrzynkę podtynkową, instalator musi zapewnić szczelność wnęki montażowej oraz ewakuację
wody z wnęki (przecieki, kondensacja) - (patrz ulotka instalacyjna).

TEMPOSTOP wodoszczelny pisuar podtynkowy
Zawór czasowy z wodoszczelną skrzynką podtynkową pod
chromowaną płytą z mosiądzu 160x220 mm do każdego typu
pisuaru:

- Chromowana płyta z mosiądzu 160x220 mm, wandaloodporna 
z niewidocznymi mocowaniami.

- Skrzynka podtynkowa (głębokość regulowana od 10 do 30 mm)
z zaworem czasowym ~7 s z nastawionym wypływem na 0,25 l/s,
regulacja przy instalacji bez zamykania wody

Zestaw do montażu wstępnego: 779BOX
skrzynka, pokrywa ochronna, zawór  3/4", zawór, tymczasowe
podłączenie hydrauliczne i zatyczka, rurka W3/4" i uszczelka do
tylnego wejścia Ø 35 (do połączenia z zestawem uruchamiającym
779221).
Zestaw uruchamiający: 779221
chromowana płyta z mosiądzu, uszczelka, filtr i przycisk.

UWAGA: w celu uzyskania kompletnego zestawu należy zamówić
zestaw do montażu wstępnego i zestaw uruchamiający.



Zawór czasowy do pisuaru
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Ø 50
1/2"

62

34

1/2"

TEMPOSTOP Pisuar 1/2”

TEMPOSOFT 2 podtynkowy

TEMPOSTOP Pisuar 3/4”

Ø 50
1/2"

28
,5

34
1/2"

72

3/4"

31

3/4"

TEMPOSTOP pisuar 3/4"
Zawór czasowy do pisuaru z rynną.

- Wypływ nastawiony, doregulowywany przy instalacji
- Czas wypływu ~7 s.
- Korpus z chromowanego, litego mosiądzu.

• prosty do podłączenia liniowego 779000
z regulacją wypływu (nastawiony na 0,25 l/s).

> Zobacz złączki kątowe i rurki strona 109

TEMPOSOFT 2 pisuar podtynkowy*
Zawór czasowy 1/2" o delikatnym uruchamianiu, do pisuaru
zwykłego lub z rynną.

- Korpus z chromowanego, litego mosiądzu.
- Czas wypływu do wyboru: 7 s lub EKO 3 s.
- Regulacja wypływu.
- Delikatne uruchamianie.

• podtynkowy z rozetą inox błyszczącą Ø130 , 
odległość/mocowanie regulowane od 1 do 5 mm

czas wypływu 7 s 777130
czas wypływu EKO 3 s 777133

• do płyty, bez rozety

czas wypływu 7 s 777140
czas wypływu EKO 3 s 777143

> Zobacz złączki kątowe i rurki strona 109

TEMPOSTOP pisuar 1/2"
Zawór czasowy do pisuaru zwykłego i rynnowego.

- Wypływ doregulowywany przy instalacji.
- Czas wypływu do wyboru: 7 s lub EKO 3 s.
- Korpus z chromowanego, litego mosiądzu z rozetą ścienną.

• prosty do podłączenia liniowego 
czas wypływu 7 s 777000
czas wypływu EKO 3 s 777030

• kątowy do zasilania podtynkowego
czas wypływu 7 s 778000
czas wypływu EKO 3 s 778030

> Zobacz złączki kątowe i rurki strona 109

777000

778000

779000

TEMPOSOFT 2 Pisuar 1/2”

TEMPOSOFT 2 pisuar 1/2"
Zawór czasowy o delikatnym uruchamianiu, do pisuaru
zwykłego lub z rynną.

- Korpus z chromowanego, litego mosiądzu z rozetą ścienną.
- Czas wypływu do wyboru: 7 s lub EKO 3 s.
- Regulacja wypływu.
- Delikatne uruchamianie.

• prosty do podłączenia liniowego
czas wypływu 7 s 777800
czas wypływu EKO 3 s 777830

• kątowy do podłączenia podtynkowego
czas wypływu 7 s 778800
czas wypływu EKO 3 s 778830

> Zobacz złączki kątowe i rurki strona 109
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* Te modele nie są wyposażone w wodoszczelną skrzynkę podtynkową, instalator musi zapewnić szczelność wnęki montażowej oraz ewakuację
wody z wnęki (przecieki, kondensacja) - (patrz ulotka instalacyjna).
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Złączka zasilająca do pisuaru   

Rurki zasilające
• W3/4" Ø35 do pisuarów z rynną 759000

I.STANDARD „Prival 3803” - NOVOBOCH „Mistal lub Vasco”
ROCA „Mural” - SELLES „8620 lub Mistal” - VILLEROY & BOCH
„Targa 7502/7504 lub Esta 7508”.

• W1/2" Ø35 752000
do pisuarów zwykłych lub z rynną
typ ALLIA „Satolas 43650/43651 lub Blagnac 3560” - 
DURAVIT „Ben 848.7, Pago 839.6, Jim lub Neiße”-
I.STANDARD „Pindar” - J.DELAFON „Kerax”- LAUFEN „Como” -
NOVOBOCH „Oural 600” - PORCHER „Axif” - SELLES „Euroline” -
SPHINX „Eurobase” - VILLEROY & BOCH „Java, Toboga, Troja,
Magnum”.

• W1/2", do specjalnych pisuarów
ALLIA „Nogent” H246 750000
ALLIA „Aubagne” H244 751000
ALLIA „Amigo 3645” 758645
I. STANDARD „Applique 3873” F3/8" 753000
J. DELAFON „Coquille 2-1519” bez króćca 754000
J. DELAFON „Coquille 2-1519” z króćcem 754524
PORCHER „Applique 2641/2651” F3/8" 753000
PORCHER „HygieniQ” 753395
ROCA „Urito” 757000
SELLES „8418” 751000
V.B. Losange „7530”, z króćcem 751753

• Zasilania PODTYNKOWE do pisuarów z rynną
lub zwykłych typ VILLEROY & BOCH Targa 7507...

złączka pisuarowa podtynkowa Z1/2" Ø35  758035
rurka pisuarowa podtynkowa W1/2" Ø35 758135

Złączki kątowe

Rurki i króćce do PISUARÓW

Rurki i króćce do PISUARÓW

Złączki do TEMPOSTOP Pisuar
Złączka kątowa ze zintegrowanym zaworem odcinającym
• Z1/2" W1/2"L.30 H.29 836015
• Z1/2" W3/4" L.30 H.29 ±2mm 836020

Złączka kątowa bez zaworu odcinającego
• Z1/2" W1/2" L.30 H.27 838015
• Z1/2" W3/4" L.30 H.29 838020

Rurki i króćce do PISUARÓW RYNNOWYCH
Rurki W1/2" z króćcem

SELLES „452”, ALLIA „Montceau 007350”
• H185, E16 756000

J.D. „Murale 2-N498”,„Boissière 2 -N478”
• H195, E15,5 756230
• ALLIA „Montceau 007390”, SELLES „0467” 758645

Króćce do pisuarów rynnowych
• Z3/8" 758021
• Z1/2" 758921
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Kliny i odprowadzenia od pisuarów
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Kliny narożne

Syfony pisuarowe

Odprowadzenia do pisuarów

Sitko do pisuaru rynnowego

Sitko do pisuaru rynnowego 785000 
z nakrętką Ø 40, sitko inox i korpus z polipropylenu.

L

ø 33

Klin narożny do TEMPOSTOP (777000) 
lub TEMPOSOFT 2 (777800) na pisuarach narożnych.

• ALLIA Aubagne 3640 & Satolas 43610 L.45 770045
• VILLEROY & BOCH Troja 7540 - L.45 770045
• IDEAL STANDARD Applique 3874 - L.35 770035
• J. DELAFON Coquille 2-1516 - L.35 770035
• LAUFEN Como - L.35 770035
• PORCHER Applique 2651 - L.35 770035

SIPHURINOIR pionowy Ø 50 z nakrętką Ø 32. 
Poziom wody 50 mm.

• ABS chromowany, z uszczelką wargową, H. 115 771000
• Chromowany mosiądz, H. 114 310000

• Syfon z wyjściem pionowym 1"1/4 780000
z nakrętką Ø 32, korkiem odpływowym.

Syfon z wyjściem poziomym 1"1/4 z kauczukową uszczelką Ø 32.
• chromowany mosiądz, poziom wody 60 mm 517000

• Tuleja wyjściowa do zaciśnięcia Ø 50 Z1"1/4 775000

• Sitko inox Z1"1/4 580000

Wyjście pisuaru, chromowane, z uszczelką ściskającą Ø 50.
• wyjście Z1"1/4 bez nakrętki 776000
• wyjście M1"1/4 z nakrętką Ø 32 309000
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Syfon posadzkowy

Wpust podłogowy z regulowaną wysokością
z sitem inox zamocowanym 2 śrubami.

- Znormalizowany poziom wody 50 mm i wypływ 36 l/min.
- Korpus PVC. Płyta o regulowanej wysokości. Wyjście pionowe Ø 40.

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

regulacja wysokości do 85 mm (z nadstawką).

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

> do posadzki miękkiej / winylowej
• Sito Ø 115 inox błyszczący 683002

regulacja wysokości do 85 mm (z nadstawką).

> Szczegółowe informacje na stronie 73
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