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Armatura  
do zakładów opieki zdrowotnej 
i domów opieki

DOC.609PL: Armatura sanitarna do budynków użyteczności publicznej
DOC.950PL: Dostępność i Samodzielność - Akcesoria dla zapewnienia higieny w budynkach użyteczności publicznej
DOC.900PL: Armatura do zakładów opieki zdrowotnej i domów opieki
DOC.750PL: Urządzenia sanitarne ze stali nierdzewnej
DOC.200PL: Armatura do kuchni profesjonalnej
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KONTAKT
SIEDZIBA FIRMY I ZAKŁAD 
PRODUKCYJNY 
18, rue du Maréchal Foch
80130 Friville 
FRANCJA

DELABIE Sp. z o.o. 
ul. Chałubińskiego 8
00-613 Warszawa

Tel. 22 789 40 52
Fax 22 789 25 01
info@delabie.pl

www.delabie.pl

DZIAŁ HANDLOWY
Tel. 22 789 40 52
Fax 22 789 25 01
serwis.handlowy@delabie.pl

POMOC TECHNICZNA  
& SERWIS
Tel. 22 789 40 52
Fax 22 789 25 01
serwis.techniczny@delabie.pl

Ogólne Warunki Sprzedaży / 

PZH
Państwowy Zakład Higieny

Nasza firma nie prowadzi sprzedaży bezpośredniej:
-  Podawane ceny są cenami umownymi i nie są wiążące. 

Hurtownicy i instalatorzy dowolnie ustalają swoje ceny 
zgodnie z obowiązującym prawem, biorąc pod uwagę 
swoje koszty, usługi i gwarancje, którymi są obarczeni.

- Ogólne warunki sprzedaży dotyczą każdego hurtownika 
współpracującego z nami. Inne kategorie zawodowe 
(producenci, eksporterzy...) lub prośby o specjalne
produkty poza katalogiem: prosimy o kontakt.

ZAMÓWIENIA I OFERTY:
Zamówienia są realizowane zgodnie z porządkiem ich
wpływania. 
Wszystkie wpływające zamówienia zawierają zgodę na 
nasze ogólne warunki sprzedaży. Zawarte w zamówieniach 
odmienne klauzule są nieważne.
Zobowiązanie zamawiającego w stosunku do producenta 
nabiera mocy, z chwilą otrzymania przez nas jego pisemnego 
zamówienia, które nie może być anulowane. Zamówienia 
są przyjmowane bez obowiązku ich całkowitej realizacji w
jednej dostawie.
Nasi przedstawiciele handlowi nie posiadają zdolności 
prawnej do słownego zawierania dodatkowych umów, ani 
do słownego dawania gwarancji, które wybiegają poza 
treść pisemnej umowy.
Brak zapłaty lub jej opóźnienie za wcześniejszą dostawę, 
upoważnia nas do zawieszenia lub zerwania współpracy, 
bądź zawieszenia realizowanego zamówienia, bez
możliwości odwołania się klienta.
W przypadku każdej zmiany sytuacji kupującego, 
zastrzegamy sobie prawo do anulowania zamówień 
będących w realizacji, lub żądania dodatkowych gwarancji.
DELABIE nie ponosi odpowiedzialności za dobór produktów. 
Jedynie projektanci, architekci i profesjonalni instalatorzy 
są odpowiedzialni za dobór produktów w zależności od ich 
przeznaczenia, obowiązującego prawa i dobrych praktyk.

CENY:
Dostawy są fakturowane zgodnie a obowiązującymi 
warunkami w dniu ekspedycji. Podane ceny są cenami 
umownymi, zastrzegamy sobie prawo korekty cen, która 
odzwierciedlała będzie zmiany kursów lub opłat. Ceny 
mogą ulegać zmianie bez wypowiedzenia, zgodnie ze
zmianami warunków ekonomicznych.
Wzrost cen jest podawany na miesiąc przed wprowadzeniem 
w życie i stosuje się go do ofert i zamówień w trakcie 
realizacji.
Dostawa do Polski jest bezpłatna, z wyjątkiem transportu 
ekspresowego.

PŁATNOŚCI:
Warunki płatności zostaną ustalone z chwilą podjęcia 
współpracy, pod warunkiem uzyskania ubezpieczenia 
transakcji.
Nie udzielamy skonta w przypadku płatności przed 
ustalonym terminem.
Z zastrzeżeniem ubezpieczenia transakcji, termin płatności 
wynosi 30 dni od daty wystawienia faktury. Dostawy 
realizowane po 25 dniu miesiąca są fakturowane zgodnie 
z wartością z miesiąca następnego.
W przypadku uregulowania należności po dacie znajdującej 
się na fakturze i niezgodnie z powyższymi warunkami, 
kara umowna za zwłokę będzie obliczana na bazie ogólnej 
stopy procentowej powiększonej o 10%. W przypadku 
opóźnienia płatności, może być wymagana płatność z 
góry, która zastąpi aktualne warunki sprzedaży. Nie będą 
akceptowane żadne potrącenia; jedyną formą legalną są 
wystawione przez nas korekty faktur.

CZAS REALIZACJI:
Czas realizacji zamówienia jest podawany orientacyjnie. 
W żadnym przypadku nie możemy być obciążeni 
odpowiedzialnością za opóźnienie, mając na uwadze 
nie dające się przewidzieć ryzyko związane z produkcją 
i transportem. Każde opóźnienie spowodowane 
nadzwyczajnymi okolicznościami, niezależnymi od naszej 
woli, będzie uważane przez strony za siłę wyższą. 
Opóźnienie realizacji dostawy nie może być podstawą 
żądania odszkodowania bądź odmówienia przyjęcia
dostawy.

EKSPEDYCJA:
Zamówienia są wysyłane do naszych dystrybutorów 
i hurtowni. Nie wysyłamy zamówionych produktów
bezpośrednio na inwestycje. Transport i opakowanie 
obciążają kupującego. Towar jest zawsze transportowany
na ryzyko i odpowiedzialność odbiorcy, bez względu na 
sposób transportu, nawet nieodpłatnie, i mimo specjalnych 
ustaleń. Przewoźnik jest samodzielnie odpowiedzialny za 
dostawę towaru. Odbiorcy są zobowiązani do sprawdzenia 
dostawy i złożenia ewentualnej, zwyczajowej reklamacji 
(listem poleconym za potwierdzeniem odbioru do 48 
godzin) przewoźnikowi, w przypadku opóźnienia, ubytków, 
uszkodzenia jak również w przypadku każdego innego 
zażalenia. Kopia tego listu musi być równocześnie wysłana 
na nasz adres.

REKLAMACJE:
Żadna reklamacja dotycząca dostawy nie będzie
uwzględniona, jeżeli nie będzie złożona pisemnie w ciągu 
ośmiu dni od daty odbioru towaru. Niekompletność 
dostawy lub uszkodzenie jej części nie może być podstawą 
do nie przyjęcia całości.

ZASTRZEŻENIE WŁASNOŚCI:
Producent zachowuje własność sprzedanego towaru 
aż do efektywnej i pełnej zapłaty ceny podstawowej i 
pobocznych.
Brak zapłaty jakiejkolwiek części należności może 
spowodować żądanie zwrotu towaru. Jednocześnie, 
od momentu dostawy, kupujący bierze na siebie,   
w rozumieniu paragrafów «CZAS REALIZACJI» i 
«EKSPEDYCJA», odpowiedzialność za ryzyko utraty lub 
uszkodzenia towaru, jak również odpowiedzialność za 
ewentualnie powstałe straty.

GWARANCJA:
Nasze produkty posiadają 10-letnią gwarancję 
na wszystkie wady fabryczne, włącznie z armaturą
elektroniczną, z wyłączeniem urządzeń i akcesoriów 
elektrycznych (suszarki) posiadających 3-letnią gwarancję, 
która rozpoczyna swój bieg od daty zakupu potwierdzonej 
pieczątką dystrybutora lub fakturą oraz z wyłączeniem
produktów z terminem przydatności do użycia.
Gwarancja obejmuje wymianę lub naprawę części 
uznanej za wadliwą po potwierdzeniu wady w naszych 
zakładach we Francji, z wyłączeniem kosztów powstałych 
w wyniku jej uszkodzenia, wymontowania, transportu lub
odszkodowania wynikłego z jakiegokolwiek innego tytułu. 
Nie pokrywamy kosztów robocizny i wysyłki do naszych 
zakładów we Francji.
Szkody zalania wodą spowodowane wadami fabrycznymi 
kryte są ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej 
«Produktu».
Nasza gwarancja i odpowiedzialność nie mają zastosowania 
w następujących przypadkach: 
- instalacja nie jest zgodna z dobrymi praktykami lub z 

projektem, 
- części zużywające się w trakcie eksploatacji,
- nieprzestrzeganie instrukcji montażu, użytkowania i 

konserwacji, 
- działania zewnętrzne niezależne od jakości naszych 

produktów, na przykład: produkty czyszczące, żrące lub 
ścierające, agresywność wody, jej zanieczyszczenie (np. 
piasek, kwarc, opiłki metali, smary, osad kanalizacyjny, 
itp.), zjawiska elektrolityczne i chemiczne.

- brak nadzoru, złe przechowywanie i konserwacja
-  modyfikacja lub interwencja klienta lub osób trzecich w 

produkcie bez naszej zgody lub wykonane z części i / lub 
nieoryginalnych materiałów eksploatacyjnych.

- produkty po terminie przydatności do użycia.
Za szczelność podłączenia z instalacją zasilającą i 
odprowadzającą odpowiedzialny jest profesjonalny 
instalator lub konserwator i tylko on za nią odpowiada. 
Z gwarancji wyłączone są uszczelki, zawory i akcesoria 
z tworzyw miękkich (kauczuk). Pokrycia inne niż chrom i 
nikiel są wyłączone z gwarancji.
Jeżeli wymiana identycznego podzespołu lub całości 
nie może być zrealizowana z powodu zaprzestania 
produkcji, będzie dostarczone urządzenie o tym samym 
przeznaczeniu. Naprawa gwarancyjna nie przedłuża 
trwania gwarancji.
Gwarancja ma również zastosowanie w przypadku wad 
ukrytych.

CZĘŚCI ZAMIENNE:
Części zamienne i mechanizmy niezbędne do 
prawidłowego funkcjonowania naszych produktów
są przechowywane na stanach magazynowych przez 
taki sam okres jak czas trwania gwarancji. Lista części 
zamiennych znajduje się na ostatnich stronach naszych
katalogów.

ZWROTY:
Dokonanie zwrotu towaru musi być bezwzględnie 
poprzedzone naszą wcześniejszą zgodą, oraz pod 
warunkiem jego dobrego stanu (ocena dokonywana 
jest przez nasz serwis, przy odbiorze). Towar wysyłany 
jest do fabryki* na koszt wysyłającego, w odpowiednim 
opakowaniu.
Jeżeli dostawa towaru miała miejsce w okresie 
krótszym niż 1 miesiąc, będzie on przyjęty na bazie ceny 
fakturowanej. Powyżej 1 miesiąca, będzie potrącony 
ryczałt pokrywający koszty sprawdzenia, magazynowania 
i księgowania. W każdym przypadku, ryczałt ten może 
zostać powiększony o koszt przywrócenia towaru do 
stanu pierwotnego.
Zwrot produktów jest wykluczony w następujących 
przypadkach: produkty usunięte z oferty, produkty na 
specjalne zamówienie, jeśli wystąpiły zmiany techniczne 
lub estetyczne produktu od daty zakupu, produkty z 
rysami lub uszkodzone, produkty zakupione powyżej 
jednego roku, produkty z terminem przydatności 
do użycia. W przypadku wysyłki do firmy DELABIE 
produktów wykluczonych z procedury zwrotu, zostaną 
one natychmiast zniszczone/poddane recyklingowi i nie 
zostaną odesłane do klienta.
Tabela odpisów ryczałtowych:
- zwrot < 1 miesiąca: przyjęcie po cenie fakturowanej
- zwrot od 1 do 3 miesięcy: minus 15%
- zwrot od 3 miesięcy do 1 roku: minus 30%
- zwrot >1 roku: towar nie będzie przyjmowany.
* DELABIE S.C.S.
18, rue du Maréchal Foch
80130 Friville – FRANCJA

CZYSZCZENIE - KONSERWACJA:
Czyszczenia należy dokonywać wyłącznie wodą z mydłem, 
za pomocą miękkiej szmatki lub gąbki, zakończyć 
spłukaniem i wysuszeniem powierzchni. Nie należy 
stosować środków żrących, ściernych lub na bazie chloru 
(na bazie kwasu solnego) oraz barwników.

FOTOGRAFIE I RYSUNKI:
Fotografie, rysunki i schematy poza kontraktowe, 
są udostępniane na zasadzie dokumentacji, i mogą 
być modyfikowane przez nas bez wcześniejszego 
uprzedzenia. Zastrzegamy sobie prawo nanoszenia
wszelkich zmian formy i wielkości bez uprzedzenia i nie 
może to być podstawą do reklamacji. To samo dotyczy 
wszystkich nazw, wymiarów, informacji zawartych w 
naszych dokumentach, katalogach, notach, cennikach, 
stronie internetowej, które mogą być zmienione lub 
zlikwidowane w każdej chwili, bez uprzedzenia.

WYŁĄCZNOŚĆ TERYTORIALNA:
W większości krajów świata firma DELABIE zawarła 
umowy wyłączności z firmami importującymi i hurtowniami.
W związku z powyższym nasi polscy klienci nie mogą 
prowadzić sprzedaży produktów DELABIE poza granicami
Polski bez wyraźnej i uprzedniej zgody z naszej strony.
Nasze umowy obowiązują jedynie na terytorium Polski.

JURYSDYKCJA:
Zastrzega się, że jedynym uprawnionym do osądzania 
sporów i zażaleń będzie sąd odpowiedni dla miejsca naszej 
siedziby w Polsce, nawet w przypadku wielu obrońców, i
bez względu na ustalone miejsca dostawy lub płatności. 
Każda klauzula sprzeczna z nią, będzie uważana za niebyłą 
przez sam fakt współpracy z naszym przedsiębiorstwem.

Odtwarzanie naszych katalogów i dokumentów bez pisemnej zgody jest zabronione

Nr identyfikacyjny CEE: NIP: 7010172657
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3Rozwiązania do szpitali

Specjalistyczne rozwiązania 
do zakładów opieki zdrowotnej  
i domów opieki

ROZWIĄZANIA DELABIE DLA ZAPEWNIENIA SWOBODY UŻYCIA,  
KOMFORTU I ERGONOMII

ROZWIĄZANIA DELABIE DLA UNIKNIĘCIA RYZYKA OPARZENIA

ROZWIĄZANIA DELABIE DLA OSZCZĘDNOŚCI WODY I ENERGII

OZNAKOWANIE EKOLOGICZNE
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ROZWIĄZANIA DELABIE DLA KONTROLI PROLIFERACJI BAKTERII8

KONTROLA PROLIFERACJI BAKTERII4



4 Rozwiązania do szpitali

KONTROLA BIOFILMU 

Biofilm jest naturalnie występującym zjawiskiem 
w armaturze sanitarnej i kanalizacji. Jest kolonią 
mikroorganizmów (bakterii, glonów, grzybów...), które 
wykazują zdolności adhezyjne do powierzchni z reguły 
w kontakcie z wodą oraz do siebie nawzajem. Cechą 
wyróżniającą dla biofilmu jest formowanie się matrycy 
pełniącej funkcję przywiązującą i ochronną. 
Liczne badania wykazały, że biofilm tworzy się 
systematycznie w okresie kilku tygodni lub po paru 
miesiącach, bez względu na rodzaj użytego tworzywa 
(miedź, C-PVC, Inox, polipropylen...). 
Etapy powstawania biofilmu: patrz obok. 
Źródło: Chinks in the Armor of Bacterial biofilms Monroe D PLoS Biology
Vol. 5, No. 11, e307 doi: 10.1371/journal.pbio.0050307/D. Davis.

99,5% bakterii obecnych w instalacji uwięzionych jest 
w biofilmie, gdzie znajdują odpowiednie środowisko 
do rozmnażania się (woda, temperatura oraz warunki 
żywieniowe). Jeśli warunki są sprzyjające to bakterie 
rozmnażają się i formują zespoły mikroorganizmów, 
które mogą się odłączyć od całości i skazić całą 
instalację.
Nie istnieje możliwość całkowitego usunięcia biofilmu, 
dlatego konieczne jest, aby zakłady opieki zdrowotnej 
go kontrolowały w celu ograniczenia proliferacji 
bakterii.

Bakterie w BIOFILMIE 
99,5%

Bakterie w 
stanie wolnym 

0,5%
BIOFILM

WALKA Z BAKTERIAMI ŻYJĄCYMI 
W WODZIE 

Kontrola proliferacji bakterii powinna być głównym 
priorytetem zakładów opieki zdrowotnej, które są 
skupiskiem licznych źródeł zarazków takich jak wirusy 
i bakterie.
Istnieją dwie kategorie bakterii związanych z wodą  
i odpowiedzialnych za zakażenia w szpitalach: 
- bakterie w instalacji rozmnażające się w kontakcie  

z wodą: Legionella spp.
- bakterie w punkcie czerpalnym (armatura) 

rozmnażające się w kontakcie z powietrzem/wodą: 
Pseudomonas Aeruginosa, Mycobacterium Avium, 
Mycobacterium Xenopi...

Te dwa rodzaje bakterii różnią się od siebie, więc 
kontrola bakteriologiczna musi być odpowiednio 
dostosowana.

/ Kontrola proliferacji bakterii 

4: Dojrzewanie biofilmu II

3: Dojrzewanie biofilmu I

2: Nieodwracalne przywiązywanie

1: Początkowe przywiązywanie 

Etapy powstawania biofilmu POZIOMY SKAŻENIA BAKTERIĄ 
LEGIONELLA SPP.

Przepisy prawne dotyczące kontroli bakterii Legionella 
spp. narzucają kontrolę jakości bakteriologicznej wody 
we wszystkich instalacjach zakładów opieki zdrowotnej 
i budynkach użyteczności publicznej.  
Przepisy zobowiązują do regularnego pobierania 
próbek i analizy wody oraz podkreślają wagę ryzyka 
bakteriologicznego, co w konsekwencji wpływa na 
dobór odpowiedniej armatury (Źródło: Dz. U. Nr 61/07 
poz. 471).

Brak skażenia < 100 jtk/100 ml

Średnie skażenie > 100 jtk/100 ml

Działania korygujące 1000 jtk/100 ml

jtk: jednostka tworząca kolonię

 Poziomy skażenia bakterią Legionella spp.:

Dla pacjentów z grupy wysokiego ryzyka, w szpitalach, 
woda w punktach czerpalnych nie powinna zawierać 
bakterii Legionella spp.

POZIOMY SKAŻENIA 
PSEUDOMONAS AERUGINOSA

Gdy bakterie Pseudomonas Aeruginosa pojawią się w 
instalacji są niemożliwe do wyeliminowania i powodują 
nieodwracalne skutki.
Pseudomonas jest drugą bakterią będącą powodem 
zakażeń szpitalnych przyczyniających się do śmierci 
pacjentów.
Dokładne badania zostały przeprowadzone w 2014 
roku w 10 francuskich szpitalach. Badania dotyczyły 
1314 pacjentów, którzy nie byli nosicielami 
Pseudomonas Aeruginosa podczas pobytu w szpitalu 
ponad 24 h. Wyniki pokazały, że 15% pacjentów 
zaraziło się bakterią Pseudomonas A. w czasie pobytu 
w szpitalu. 
Źródło: Risk factors for Pseudomonas Aeruginosa acquisition in intensive 
care units: a prospective multicentre study. 
The Healthcare Infection Society. Published by Elsevier Ltd.

Pseudomonas Aeruginosa potrzebuje dwóch 
elementów do rozwoju: wody w temperaturze między 
4°C, a 46°C (optymalne rozmnażanie między 30°C,  
a 37°C) i tlenu z powietrza.
Istnieje kilka poziomów skażenia bakterią 
Pseudomonas Aeruginosa.

5: Rozproszenie
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Rozwiązania do szpitali

Kontrola proliferacji bakterii / 

Szalka Petriego z bakteriami 
Pseudomonas Aeruginosa

Rozwój Pseudomonas Aeruginosa w wylewce 
Pseudomonas Aeruginosa skaża głównie wylewkę 
i armaturę, gdyż potrzebuje do rozwoju mieszanki 
woda-powietrze.
Biofilm, wgłębienia i nierówności ścianek 
wewnętrznych wylewki chronią bakterie przed 
dezynfekcją i znacznie faworyzują proliferację.
Bakteria Pseudomonas Aeruginosa znajduje 
wszystkie konieczne warunki do rozwoju oraz może 
w łatwy sposób rozprzestrzenić się i trwale skazić 
armaturę czerpalną.
Nawet regularne czyszczenie sitka i wylewki nie jest 
skuteczne. 

Rozwój Pseudomonas Aeruginosa w wężykach 
i instalacji
Po zainstalowaniu się w biofilmie armatury i jeśli 
nie zostało wdrożone żadne rozwiązanie, bakterie 
Pseudomonas A. kontynuują swój rozwój i stopniowo 
kolonizują wnętrze wężyków i instalacji.
Na tym etapie jest właściwie niemożliwe całkowite 
usunięcie Pseudomonas Aeruginosa, która staje się 
zagrożeniem dla całej instalacji wodnej.
Francuskie i polskie przepisy prawa koncentrują 
się głównie na bakteriach Legionella spp., nie 
narzucają określonego protokołu kontroli jakości 
wody w kontekście zapobiegania Pseudomonas A. 
(częstotliwość, miejsce próbek w sieci...). 

Przewodnik dobrych praktyk w przypadku 
skażenia instalacji przez bakterię  
Pseudomonas Aeruginosa
Angielski Departament Zdrowia (NHS - National 
Health Service) przeprowadził badania dotyczące 
skażenia armatury i instalacji przez bakterie 
Pseudomonas A.  
Badanie to zaowocowało publikacją raportu w dniu 
31 marca 2012 roku. Przewodniki te zalecają różne 
działania, które należy podjąć w przypadku skażenia 
instalacji przez Pseudomonas A.
W celu jak najlepszej oceny poziomu skażenia wody 
przez Pseudomonas Aeruginosa, NHS zaleca pobór 
próbek z pierwszego strumienia na wyjściu armatury.  
Dodatkowo, w celu zebrania jak największej ilości 
bakterii, zaleca również pobory próbek:
- przynajmniej 2 godziny po ostatnim poborze wody z 

punktu czerpalnego, który jest używany codziennie.
- na punktach czerpalnych rzadko używanych.

Brak skażenia < 1 jtk/l

Skażenie 1 - 10 jtk/l

Działania korygujące 10 jtk/l

Jtk/l: jednostka tworząca kolonię/litr

 Poziomy skażenia bakterią  
   Pseudomonas Aeruginosa:

Dla pałeczek Legionella spp. poziom skażenia 
znajduje się powyżej 100 jednostek tworzących 
kolonię/100 ml ( jtk/ml), a działania interwencyjne 
rozpoczynają się od 1000 jtk/100 ml. Według 
raportu NHS poziom skażenia dla Pseudomonas 
Aeruginosa wynosi 1 jtk/l. 
Między 1, a 10 jtk/l, NHS zaleca zwrócenie się do 
osób odpowiedzialnych celem określenia działań do 
wdrożenia. Powyżej 10 jtk/l zakłady opieki zdrowotnej 
powinny bezwzględnie przeanalizować przyczynę tych 
niezadowalających wyników i natychmiast wdrożyć 
działania korygujące. 
Dodatkowo wyniki kolejnych poborów próbek 
określają poziom skażenia instalacji wodnej.
Pobór próbek z pierwszego strumienia wskazujący 
liczbę > 10 jtk/l oraz pobór próbek z drugiego 
strumienia wskazujący liczbę < 10jtk/l określają 
źródło skażenia przez Pseudomonas na wyjściu 
armatury. Z drugiej strony pobór próbek z pierwszego 
i drugiego strumienia wskazujący liczbę > 10 jtk/l 
określa problem bardziej złożony.
Jeśli wyniki poboru próbek wody są zadowalające, tzn. 
0 jtk/l, NHS zaleca powtarzanie testów co 6 miesięcy.
W swoim raporcie, NHS jasno wskazuje, że zwykła 
dezynfekcja systemów dystrybucji wody (ciepłej i 
zimnej) nie jest skuteczna wobec powstałego biofilmu. 
NHS zaleca wybór armatury, która może być łatwo 
zdemontowana w celu ułatwienia czyszczenia wnętrza 
korpusu i wyeliminowania biofilmu oraz bakterii w nim 
zamkniętych.
Zakłady opieki zdrowotnej powinny stworzyć 
protokoły czyszczenia armatury.
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PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE 
HIGIENY

W różnych krajach, normy i dyrektywy dotyczące 
instalacji sanitarnych i wody nadającej się do picia 
przez ludzi stale się zmieniają. Poza Rozporządzeniem 
Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku, które 
narzuca kontrolę temperatury wody i analizę poziomu 
bakterii Legionella, za przykład bierzemy również 
niemiecką dyrektywę „Hygiene in Trinkwasser-
Installationen” VDI/DVGW 6023 z kwietnia 2013 
roku, która w szczegółach określa reguły pozwalające 
dobrze zarządzać jakością wody pitnej w punkcie 
czerpalnym.

Stagnacja wody
Jak wiadomo, stała stagnacja wody w instalacji 
zwiększa ryzyko skażenia. Rozróżniamy instalacje, 
gdzie każdy punkt czerpalny jest używany 
przynajmniej raz na 72 godziny, tak aby odnowić 
całkowicie wodę oraz instalacje, gdzie armatura 
uruchamiana jest co ponad 72 godziny. Rozwój 
mikroorganizmów i rozpuszczanie się tworzyw 
wpływają na jakość wody. W tym przypadku po 
dłuższej przerwie w używaniu należy uruchomić 
wszystkie punkty czerpalne, aby całkowicie odnowić 
wodę znajdującą się w instalacji. Jeśli przerwa 
trwa powyżej 4 tygodni, należy wcześniej zamknąć 
instalację i przepłukać przed otwarciem. Jeśli 
przerwa trwa powyżej 6 miesięcy należy dodatkowo 
przeprowadzić testy mikrobiologiczne wody ciepłej i 
zimnej oraz testy na obecność bakterii Legionella.
Woda znajdująca się w by-passie nie jest wystarczająco 
często odnawiana, więc by-passy są zabronione.
Armatura elektroniczna DELABIE ze spłukiwaniem 
okresowym co 24 h w przypadku braku używania 
i z elektrozaworem przeciw proliferacji bakterii jest 
jedynym rozwiązaniem na rynku gwarantującym 
całkowite odnowienie wody, nawet w częściach 
wewnętrznych elektrozaworu. 
W ten sposób jesteśmy w 100% zgodni z 
wymaganiami różnych dyrektyw, które wskazują na 
odnowienie wody we wszystkich punktach instalacji 
włącznie z armaturą czerpalną.
Należy również unikać stagnacji wody pitnej, a więc 
zbiorników, które mogłyby być źródłem proliferacji 
bakterii.
Zatem urządzenia ze spłukiwaniem bezpośrednim 
(ewentualnie wyposażone w spłukiwanie okresowe) 
są wyjątkowo dobrze przystosowane do wymagań 
tych przepisów.

Zapis parametrów
Parametry takie jak temperatura wody, ciśnienie 
i wielkość wypływu muszą być zapisywane i 
dokumentowane. Zalecane jest wykonywanie tych 
czynności w sposób automatyczny, jednak bez 
sprecyzowania, że pomiar musi być w punkcie 
czerpalnym oraz, że te parametry muszą być nastawiane 
indywidualnie dla każdego punktu czerpalnego. 
Kontrola tych parametrów jest niezbędna. Niemieckie 
przepisy nie poruszają kwestii konieczności określenia 
minimalnej prędkości wody, natomiast jest to zalecane 
dla zapewnienia stałej erozji biofilmu.

Średnica instalacji
Należy unikać przewymiarowania instalacji, aby 
zachować odpowiednią prędkość wody. Jest to 
nowe i bardzo ważne zjawisko, aby zapewnić ruch 
turbulentny w instalacji i ograniczać rozrastanie się 
biofilmu. Jeśli rury są przewymiarowane prędkość 
wody jest mniejsza i tym samym jest mniejszy ruch 
turbulentny wobec ścianek, na których rozwija 
się biofilm. DELABIE zaleca obliczanie średnicy 
instalacji w zakładach opieki zdrowotnej i budynkach 
użyteczności publicznej dla prędkości między 1,5 
a 2 metry na sekundę. W konsekwencji armatura 
DELABIE idealnie odpowiada przyjętym założeniom.
Małe zużycie wody, dzięki kontrolowanemu 
wypływowi eko i automatycznemu zamknięciu 
czasowemu, sprzyja mniejszym średnicom instalacji.

Szkolenia
Pozytywną nowością w porównaniu ze starą wersją 
przepisów jest obowiązek szkolenia administratorów 
(3 poziomy w zależności od ich odpowiedzialności) w 
celu kontroli proliferacji bakterii w wodzie pitnej.

Cyrkulacja
W żadnym wypadku nie zaleca się cyrkulacji, aż do 
punktu czerpalnego. To podwaja długość odgałęzień 
i tym samym ilość wody, która się w nich znajduje oraz 
powierzchnię biofilmu, co zwiększa ryzyko proliferacji. 
Dodatkowo niemożliwe jest utrzymanie temperatury 
wody powyżej 55°C w każdym punkcie czerpalnym, co 
zwiększa ryzyko rozwoju bakterii. W takim przypadku 
ilość wody w odgałęzieniu w trudny sposób może 
być mniejsza niż 3 litry. Jeśli temperatura wody 
w cyrkulacji jest niższa niż 55°C to ilość wody z 
obiegu musi być zintegrowana w obliczeniach tych 
dopuszczalnych 3 litrów. 

Baterie SECURITHERM i PREMIX DELABIE mogą 
być zasilane w wodę ciepłą powyżej 50°C.  
Baterie zapewniają użytkownikom komfort stabilnej 
temperatury i ochronę antyoparzeniową.  
Dezynfekcja termiczna jest łatwa do przeprowadzenia.

System zarządzania budynkiem
Systemy zarządzania budynkami (building 
management) nie są zalecane, ani konieczne, aby 
sprostać wymaganiom obowiązujących przepisów.
Systemy te są skomplikowane, trudne w obsłudze 
i bardzo drogie (sprzęt i prowadzenie kabli) oraz 
nie zwalniają z odpowiedzialności w przypadku 
problemów. W rzeczywistości systemy te dają 
możliwość zmiany parametrów, co nakłada na 
administratora dużą odpowiedzialność i może okazać 
się niebezpieczne.

Brak stagnacji

Zakaz by-passu

Pomiar ciśnienia

Pomiar temperatury

Szkolenie administratorów

/ Kontrola proliferacji bakterii 
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BIOSAFE

/ Rozwiązania DELABIE dla kontroli proliferacji bakterii 

Niski poziom wody w stagnacji

Zobacz nasze filmy z 
rozwiązaniami BIOSAFE

Wnętrze armatury regularnie 
czyszczonej

ROZWIĄZANIA DELABIE DLA 
KONTROLI PROLIFERACJI 
BAKTERII

ROZWIĄZANIE BIOSAFE 

Skażenie armatury przez Pseudomonas Aeruginosa 
dokonuje się głównie w jej końcowej części, czyli 
wewnątrz wylewki i wokół wyjścia wody. To właśnie na 
tą część armatury musimy zwrócić szczególną uwagę, 
aby ograniczyć rozwój bakterii. W tym celu DELABIE 
stworzyło specjalistyczną armaturę umożliwiającą 
wdrożenie działań profilaktycznych i jeśli jest to 
konieczne, działań interwencyjnych w przypadku 
skażenia.

Armatura zatrzaskowa BIOCLIP  
do czyszczenia/dezynfekcji
Armatura z gamy BIOCLIP pozwala na podłączenie 
specjalistycznych wylewek i/lub na całkowite 
wyczyszczenie wnętrza - jest to jedyne rozwiązanie 
w celu eliminacji biofilmu. W ten sposób skutecznie 
zwalczamy rozwój bakterii. 

• Bateria z zatrzaskową wylewką BIOCLIP  
Armatura dostarczana z jednorazową wylewką, 
istnieje możliwość doboru innych rodzajów wylewek:
- Wylewki Inox: druga wylewka pozwala na 

nieprzerywanie korzystania z punktu czerpalnego 
podczas czyszczenia pierwszej wylewki.

- Jednorazowe wylewki: każda wylewka musi być 
okresowo wymieniana, w zależności od miejsca 
instalacji i tym samym stopnia ryzyka.

- Filtrujące wylewki BIOFIL: gwarantujące 
dystrybucję wody bez bakterii.

• Zatrzaskowa bateria BIOCLIP  
Baterie całkowicie odpinane od podstawy pozwalają 
na przeprowadzanie w zakładach opieki zdrowotnej 
działań zwalczających i profilaktycznych:
- Zwalczanie: kontrola bakteriologiczna wody w 

środowisku szpitalnym (Dz. U. Nr 61/07 poz. 417) 
narzuca przystąpienie do działań interwencyjnych. 
W przypadku skażenia bakteriami Legionella spp., 
Pseudomonas Aeruginosa..., personel techniczny 
może w prosty sposób odłączyć baterię od jej 
podstawy w celu całkowitego wyczyszczenia 
wnętrza korpusu.

- Profilaktyka: w celu maksymalnej ochrony przed 
ryzykiem proliferacji bakterii w armaturze, należy 
preferować działania profilaktyczne. 

Z armaturą BIOCLIP w zakładach opieki zdrowotnej 
można stworzyć protokoły regularnego, kompletnego 
czyszczenia (co 6 miesięcy do 2 lat, w zależności 
od instalacji i oddziału w szpitalu), pozwalające na 
wyeliminowanie biofilmu i bakterii.

Armatura o niskim poziomie wody w stagnacji
Niektóre modele baterii DELABIE posiadają specjalną 
wewnętrzną konstrukcję zmniejszając poziom wody  
w stagnacji wewnątrz korpusu i znacznie ograniczając 
ryzyko rozwoju bakterii.  

Gładkie wnętrze korpusu, bez chropowatości 
Wszystkie wewnętrzne elementy niektórych modeli 
armatury DELABIE są całkowicie gładkie wewnątrz 
i bez chropowatości, co ogranicza przywieranie 
biofilmu i ułatwia jego usuwanie.
Badania przeprowadzone w czerwcu 2010 roku 
w laboratorium BioPI i na Wydziale Biologii na 
Uniwersytecie Jules Verne w Amiens wykazały, że  
w statycznych warunkach skażenie armatury z gładkim 
korpusem przez Pseudomonas Aeruginosa jest 14 razy 
mniejsze niż armatury z chropowatym wnętrzem.

Armatura elektroniczna z automatycznym  
spłukiwaniem
Stagnacja wody jest jedną z głównych przyczyn 
rozwoju bakterii w instalacji wodnej. W celu 
przeciwdziałania stagnacji wody w armaturze, 
wszystkie modele elektroniczne DELABIE są 
wyposażone w program spłukiwania okresowego 
przeciw proliferacji bakterii. 
Co 24 h po ostatnim użyciu następuje automatyczne 
spłukiwanie przez 60 sekund (możliwość programowania 
na niektórych modelach). W ten sposób bakterie nie 
mają czasu, aby się rozmnażać. 

Mikrobiologiczne filtry medyczne BIOFIL
Antybakteryjne filtry BIOFIL pozwalają 
zagwarantować bakteriologiczną kontrolę wody w 
punkcie czerpalnym i chronić zdrowie użytkowników.
Każdy filtr BIOFIL posiada membranę z włókien 
kanalikowych z progiem filtracji 0,2 mikrometra. 
Dostarczana woda jest pozbawiona mikroorganizmów. 
W ten sposób ochrona przed infekcjami 
spowodowanymi użyciem wody jest całkowita.
Gama BIOFIL składa się z filtrujących głowic, 
słuchawek natryskowych i wylewek (więcej informacji 
na stronie 26).

Higieniczne wyjście wylewki BIOSAFE
Stworzone z Hostaformu®, jego powierzchnia gładka 
wewnątrz zapobiega osadzaniu się zanieczyszczeń i 
kamienia (brak sitka, ścianek i struktury w kształcie 
gwiazdy), ograniczając pojawianie się i rozprzestrzenianie 
się bakterii i mikroorganizmów. 
Wyjście może być zainstalowane jedynie na armaturze 
posiadającej ogranicznik wypływu, aby zagwarantować 
poprawny strumień wody bez rozprysków  
(więcej informacji na stronie 98).

   Po 2 latach używania

   Po 10 latach używania

Wnętrze armatury bez 
regularnego czyszczenia

   Eliminacja biofilmu 
   Armatura przywrócona  
   do stanu nowości
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Rozwiązania do szpitali

Rozwiązania DELABIE dla swobody użycia, komfortu i ergonomii / 

Detekcja obecności na 
podczerwień

Uruchamianie uchwytem Higiena

Uruchamianie uchwytem 
ażurowym 

Uruchamianie pełnym uchwytem

ROZWIĄZANIA DELABIE DLA 
ZAPEWNIENIA SWOBODY UŻYCIA, 
KOMFORTU I ERGONOMII

Armatura do umywalki używana w domu nie daje 
wystarczającego komfortu pacjentom zakładów 
opieki zdrowotnej i domów opieki.
Armatura do użytku domowego jest używana do 
mycia jedynie niektórych części ciała (twarz, zęby, itp.), 
natomiast nie jest przeznaczona do kompletnego 
umycia całego ciała.

• Nieodpowiednie wymiary 
Pacjenci zakładów opieki zdrowotnej i domów opieki to 
osoby chore, osłabione, starsze lub niepełnosprawne 
fizycznie. Armatura, z której korzystają do umycia się 
musi być przystosowana do ich stanu fizycznego  
i do rodzaju czynności, którą wykonują (mycie się w 
umywalce wymaga większej swobody). Armatura do 
umywalki powinna posiadać wylewkę o odpowiednim 
wysunięciu i wysokości, aby zapewnić optymalną 
swobodę użytkowania.

• Brak ergonomii 
Uchwyty „tradycyjnej” armatury nie są projektowane 
pod kątem łatwości uruchamiania wypływu. Dlatego 
pacjenci zakładów opieki zdrowotnej i domów opieki 
mogą mieć problemy z ustawianiem odpowiedniej 
temperatury i wielkości wypływu wody.

Odpowiednie wymiary: wysoka, znacznie 
wysunięta wylewka
Wymiary armatury wyposażającej pomieszczenia 
higieniczno-sanitarne w pokoju pacjenta muszą być 
przystosowane do jego ograniczonych ruchów, aby dać 
mu komfort i swobodę, której potrzebuje. 
DELABIE proponuje armaturę wyposażoną w wyższą 
(wysokość ≥ 95mm) i dłuższą wylewkę (długość 
wylewki ≥ 135 mm) niż armatura tradycyjna. Wysoka 
wylewka oraz znaczne jej wysunięcie pozwala na 
optymalne mycie rąk i innych części ciała w umywalce.
Dodatkowo wysoka wylewka ogranicza ryzyko 
ponownego skażenia wylewki bakteriami poprzez 
rozpryskiwanie się wody o korek lub misę umywalki.

Ergonomiczne uchwyty
DELABIE proponuje szeroki wybór ergonomicznych 
uchwytów, aby spełnić wymagania rożnych rodzajów 
użytkowników:

• Uruchamianie dłonią:
- Uchwyty ażurowe lub ergonomiczne pokrętła dla 

łatwego chwytania.
- Pełne uchwyty łączące design i ergonomię.

• Uruchamianie bez kontaktu z dłonią:
- Uchwyty Higiena: dłuższe uchwyty zostały 

specjalnie stworzone dla personelu medycznego 
i pacjentów o ograniczonej zdolności ruchowej.
Pozwalają na uruchamianie wypływu nadgarstkiem, 
przedramieniem lub łokciem, bez konieczności 
kontaktu z dłonią.

- Detekcja obecności na podczerwień: 
Uruchomienie armatury elektronicznej DELABIE 
nie wymaga od pacjenta żadnego wysiłku. 
Otwarcie i zamknięcie wypływu jest automatyczne, 
przez detekcję obecności (bez kontaktu z dłonią), 
co daje niezrównany komfort użycia.

Armatura uruchamiana bez kontaktu z dłonią, poza 
komfortem i swobodą użycia, pozwala na ograniczenie 
rozprzestrzeniania się bakterii, które jest wywołane 
kontaktem z dłonią (doskonała higiena).



10 Rozwiązania do szpitali

/ Rozwiązania DELABIE dla uniknięcia ryzyka oparzenia 

ROZWIĄZANIA DELABIE DLA 
UNIKNIĘCIA RYZYKA OPARZENIA

ROZWIĄZANIE SECURITHERM

W celu ochrony przed rozwojem bakterii (bakterie 
Legionella spp., Pseudomonas A., itp.) zakłady opieki 
zdrowotnej muszą produkować i dystrybuować 
wodę gorącą w odpowiedniej temperaturze 
(Rozporządzenie z 12/04/02). W tych warunkach 
ryzyko oparzenia znacznie wzrasta, szczególnie dla 
pacjentów zakładów opieki zdrowotnej o zmniejszonej 
wrażliwości na bodźce i mających opóźnione reakcje. 
W krajach europejskich, m. in. we Francji, ciepła woda 
użytkowa jest trzecią przyczyną oparzeń u małych 
dzieci i dotyczy około 400 wypadków rocznie.
Osoby niepełnosprawne lub starsze są szczególnie 
narażone na ryzyko oparzeń zwłaszcza, jeśli 
przypadkowo rozregulują nastawioną wcześniej 
temperaturę.
Należy utrzymać maksymalną temperaturę przy 
jednoczesnym ograniczeniu ryzyka oparzenia poprzez 
instalację urządzeń zabezpieczających.
Aby instalacja była zgodna z Rozporządzeniem z 12 
kwietnia 2002 roku i z 29 marca 2007 roku (patrz 
strona 4) i jednocześnie chroniła użytkowników przed 
ryzykiem oparzenia, konieczne jest instalowanie 
centralnych mieszaczy termostatycznych (zobacz 
gama PREMIX strony 92, 156 i 157).
Ochrona przed oparzeniem musi być również 
przewidziana w punkcie czerpalnym.

Armatura z ogranicznikiem temperatury 
Wszystkie baterie DELABIE są dostarczane 
z ogranicznikiem temperatury maksymalnej. 
Użytkownik nie ma możliwości ustawienia 
temperatury powyżej nastawu ogranicznika, 
(temperatura maksymalna w zależności od modelu), 
co ogranicza ryzyko oparzenia.  
Ogranicznik jest nastawiany fabrycznie w celu 
oszczędności czasu przy instalacji z możliwością 
regulacji przez instalatora.

Armatura z automatycznym zamknięcie wody 
ciepłej/wody zimnej 
Technologia SECURITHERM zapewnia  
natychmiastowe zatrzymanie wypływu wody ciepłej 
w przypadku braku wody zimnej. W przypadku braku 
wody ciepłej baterie SECURITHERM DELABIE 
zamykają również wypływ wody zimnej.

Armatura regulująca temperaturę
Zaletą baterii termostatycznych SECURITHERM jest 
doskonała regulacja temperatury bez względu na 
wahania ciśnienia między wodą zimną a ciepłą. 

Zobacz nasze filmy z 
rozwiązaniami SECURITHERM

Ogranicznik temperatury

 Zależność między temperaturą  
a ryzykiem oparzenia:

Źródło: Centrum oparzeń, CH St Joseph i St Luc de Lyon

przy 60°C

    Oparzenie 3 stopnia w około 
3 sekundy: 
5 sekund dla osoby dorosłej, 
1 do 2 sekund dla dziecka

przy 50°C     Oparzenie w 7 sekund -  
oparzenie 3 stopnia w 100 sek.
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Rozwiązania DELABIE dla uniknięcia ryzyka oparzenia / 

Armatura z izolacją termiczną Securitouch 
Dzięki nowej generacji baterii Securitouch firma 
DELABIE oferuje większe bezpieczeństwo 
użytkowników przy zapewnieniu niezrównanego 
komfortu.
Korpusy baterii są zazwyczaj wytwarzane z 
mosiądzu i pokrywane chromem. Metal jest dobrym 
przewodnikiem ciepła i istnieje możliwość oparzenia 
się przez kontakt z powierzchnią baterii. Taka sytuacja 
może mieć miejsce w przypadku poślizgnięcia się lub 
w momencie utraty równowagi pod natryskiem.

• Indywidualne baterie termostatyczne 
SECURITHERM: 
Baterie termostatyczne SECURITHERM zostały tak 
zaprojektowane, aby nie było przewodzenia ciepła 
przez korpus baterii, co zapobiega ryzyku oparzenia 
w przypadku kontaktu.

• Baterie SECURITHERM z głowicą „EP”: 
Korpusy mechanicznych baterii ściennych 
Securitouch EP są odizolowane od kontaktu z wodą 
ciepłą. 
Woda ciepła, 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 
całkowicie wykluczone.

Bezpieczeństwo dezynfekcji termicznej
Baterie termostatyczne SECURITHERM pozwalają 
na przeprowadzenie dezynfekcji termicznej w 
temperaturze wody ciepłej z instalacji: 
- bez demontażu pokrętła w modelach dwuuchwytowych: 

przez wciśnięcie czerwonego przycisku za pomocą 
ostrego narzędzia, aby odblokować ogranicznik 
temperatury. 

- po demontażu uchwytu w modelach jednouchwytowych. 

Brak ryzyka oparzenia

Rura odizolowana od korpusu 
armatury

Całkowita izolacja termiczna

Technologia Securitouch:  
bateria zimna w dotyku

Bateria termostatyczna 
Securitouch

Bateria EP Securitouch



12 Rozwiązania do szpitali

2,7 L4,8 L

0,6 L4,8 L

50%

100%

0%

100%

0%

50%

100%

0%

100%

0%

/ Rozwiązania DELABIE dla oszczędności wody i energii 

Elektroniczne baterie do umywalki DELABIE: 
90% oszczędności wody
W porównaniu ze standardową armaturą, 
elektroniczna armatura DELABIE maksymalnie 
zwiększa czynniki oszczędności wody. Pozwala na 
zoptymalizowanie faktury za wodę przy jednoczesnym 
zachowaniu komfortu użytkownika.

Automatyczne zamknięcie i podział wypływu 
Zamknięcie wypływu wody jest automatyczne po 
odstawieniu rąk z pola detekcji, co zapobiega ryzyku 
marnotrawstwa przez zaniedbanie zamknięcia. 
Blokada wypływu uruchamia się w celu uniknięcia 
zablokowania armatury w pozycji otwartej. 
Czas wypływu jest ograniczony do niezbędnego 
minimum (moczenie, opłukanie). 

Wypływ nastawiony na 3 l/min
Armatura elektroniczna DELABIE jest nastawiona na 
3 l/min. Zapewnia stabilność wypływu bez względu na 
wahania ciśnienia w instalacji. Wypływ jest nastawiony 
na 3 l/min przy 3 barach. Istnieje jednak możliwość 
regulacji od 1,5 l/min do 6 l/min.

ROZWIĄZANIA DELABIE DLA 
OSZCZĘDNOŚCI WODY I ENERGII

W domu, w przeciwieństwie do zakładów opieki 
zdrowotnej i domów opieki, mycie rożnych części 
ciała odbywa się zazwyczaj pod natryskiem. W 
rzeczywistości pacjenci i pensjonariusze częściej 
myją się w umywalce niż pod prysznicem ze względu 
na ograniczoną autonomię (osoby osłabione, starsze, 
niesprawne ruchowo, po zabiegu chirurgicznym...). 
Mycie się w umywalce trwa dłużej (14 do 20 min) niż 
tradycyjnie pod prysznicem (średnio od 8 do 10 min) 
co powoduje znaczne zużycie wody.

   Średnie dzienne zużycie wody na osobę:

   Zużycie w domu:  
137 litrów dziennie na osobę

              Szpitale lub podobne jednostki:  
           300 do 450 litrów dziennie na łóżko

              Domy opieki dla osób starszych i pensjonaty: 
           do 250 litrów dziennie na łóżko

Źródło: Centrum Informacji o wodzie (CIEAU) Agencja Wody Loire Bretagne, 
Francja

Mechaniczne baterie do umywalki DELABIE:
45% oszczędności wody
W większości modeli armatury innych producentów 
dostępnych na rynku, regulacja wypływu dokonuje 
się w głowicy lub na wyjściu baterii. W ten sposób 
powstaje przeciwciśnienie, które prowadzi do 
przepływania wody zimnej do wody ciepłej i na odwrót.
Wszystkie baterie z głowicą ceramiczną do 
umywalki DELABIE są wyposażone w ograniczniki 
wypływu znajdujące się na wejściach wody ciepłej 
i zimnej, pozwalając uzyskać 5 l/min wypływu. Przy 
jednoczesnym zapewnieniu komfortu użytkownika, 
realizujemy 45% oszczędności wody.
Regulując wypływ na przyłączach wody ciepłej i zimnej, 
a nie na wyjściu armatury zapobiegamy przepływaniu 
wody ciepłej do zimnej, co jest przyczyną proliferacji 
bakterii.

Dostępne na rynku baterie nie pozwalają na taką 
oszczędność wody.
Zazwyczaj mamy do czynienia z trzema przypadkami:
- Baterie nie posiadają ograniczenia wypływu 

 (wypływ 9-12 l/min: znaczne zużycie wody).
- Baterie mogą mieć ograniczony wypływ, jednak to 

instalator musi dokonać regulacji na głowicy każdej 
baterii (co rzadko jest wykonywane).

- Baterie posiadają na głowicy funkcję 
dwustopniowego natężenia wypływu: wypływ jest 
ograniczony do około 6 l/min (punkt oporu), jednak 
zwykły ruch uchwytem wystarczy, aby uzyskać 
maksymalny wypływ (9-12 l/min).  
Tak więc ruch uchwytem jest rzadko zatrzymywany 
w połowie drogi: przewidywana oszczędność wody 
w tego typu bateriach jest całkowicie niepewna. 
Nawet pozostając w strefie przewidywanego 
niskiego zużycia, ograniczonego do 6 l/min, wypływ 
pozostaje większy niż w bateriach DELABIE. 
Dodatkowo po danej ilości uruchomień ogranicznik 
się zużywa i traci swoją funkcję.

Oszczędność wody z baterią 
mechaniczną DELABIE

Bateria mechaniczna DELABIE

Tradycyjna 
bateria 
9 l/min

Bateria 
DELABIE 

5 l/min

32 s 32 s

Zamknięta

Otwarta w 100%:  
5 l/min

0 % 45 %

Oszczędność wody z baterią 
elektroniczną DELABIE

Armatura elektroniczna 
DELABIE

32 s 12 s

90%0%

Tradycyjna 
bateria 
9 l/min

Bateria
DELABIE

3 l/min
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Rozwiązania DELABIE dla oszczędności wody i energii / 

Zobacz nasze filmy z 
rozwiązaniami dla oszczędności 
wody

PORÓWNANIE ZUŻYCIA WODY
Porównanie tradycyjnej baterii, baterii mechanicznej DELABIE  
i baterii elektronicznej DELABIE

Realizowana oszczędność wody w szpitalu  
posiadającym 400 łóżek (sal dla pacjentów)

Zwykłe  
baterie

Baterie  
DELABIE

Elektroniczne baterie
DELABIE

Ilość łóżek 400 400 400

Punkt czerpalny używany do mycia rąk UMYWALKA UMYWALKA UMYWALKA

Średnia długość wypływu/dzień/łóżko 20 min 20 min 7,5 min

Ilość dni użytkowania/rok 290 290 290

Zużycie wody w l/min 9 5 3
Zużycie wody w m3/rok 20 880 m3 11 600 m3 2 610 m3

Zużycie wody/rok w PLN 417 600 PLN 232 000 PLN 52 200 PLN
Zużycie wody/rok na punkt czerpalny w PLN 1 044 PLN 580 PLN 130 PLN
Roczna oszczędność wody w PLN 185 600 PLN netto 365 400 PLN netto

Koszt zakupu armatury DELABIE zwraca się dzięki realizowanej oszczędności wody
Porównanie baterii do użytku domowego z wypływem 9 l/min, baterii DELABIE z wypływem 5 l/min  
i baterii elektronicznej DELABIE z wypływem 3 l/min. Średnia cena m3 wody zmieszanej: 20 PLN netto

OSZCZĘDNOŚĆ WODY W ZAKŁADACH OPIEKI ZDROWOTNEJ

Wypływ Moczenie Namydlanie Opłukanie Zużycie wody

2,7 L
32 s

0,6 L
12 s

4,8 L
32 s9L

5L

3L

5 s 20 s

20 s

7 s

5 s

5 s

7 s

7 s
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© Deloitte - Rozłożenie systemów certyfikacji.
LEED
BREEAM
LEED / BREEAM
Inne systemy oceny w użyciu lub w trakcie przygotowań

/ Oznakowanie ekologiczne

OZNAKOWANIE EKOLOGICZNE

Oszczędzanie wody pitnej cieszy się rosnącym 
zainteresowaniem pod względem otrzymania 
certyfikatu budynku lub w szerszym zakresie w 
kontekście zarządzania zasobami.
Odpowiednia armatura gwarantuje jakość wody 
i jej zrównoważone wykorzystanie. 

Dziś liczni inwestorzy starają się uzyskać dla swoich 
budynków certyfikat gwarantujący efektywność 
środowiskową zarówno w warunkach budowlanych, 
jak również podczas eksploatacji budynku. 
Budynki mieszkalne, obiekty przemysłowe lub 
użyteczności publicznej zwiększają swoją wartość 
dzięki „zrównoważonemu oznakowaniu”.
W aktualnym kontekście globalnego ocieplenia 
i rosnących kosztów zasobów energii, zrównoważone 
wykorzystanie budynku jest przede wszystkim 
synonimem oszczędności energii. Jednak oszczędne 
gospodarowanie wodą stanowi również część kryteriów.
Jednocześnie kryterium związane z gospodarowaniem 
wodą wpływa na obniżenie faktury za energię 
ograniczając zużycie energii koniecznej do podgrzania 
wody (potrzeba około 34 kW do podgrzania 1 m³ 
wody). 

DELABIE uczestniczy w podejściu środowiskowym 
do budynków według obowiązujących systemów 
certyfikacji takich jak HQE, BREEAM, LEED, 
ESTIDAMA, itp.
Rozwiązania optymalnych wypływów i 
automatycznego zamknięcia są przykładem na 
zmniejszenie zużycia wody i energii.
Dzięki armaturze DELABIE inwestorzy osiągają 
najwyższą punktację w ekologicznej certyfikacji 
budynków.

SYSTEMY CERTYFIKACJI 
BUDYNKÓW

Istnieją cztery najpopularniejsze certyfikaty 
zrównoważonego budownictwa, dwa w Europie,  
jeden w Ameryce Północnej i jeden w Abu Dhabi.
We Francji, certyfikacja HQE (Haute Qualité
Environnementale - Wysoka Jakość Środowiska) 
została wprowadzona w 2005 roku. W Wielkiej 
Brytanii, BREEAM (BRE Environmental Assessment 
Method), metoda oceny wpływu budownictwa na 
środowisko została wprowadzona przez organizację 
BRE (Building Research Establishment) w 1990 roku. 
W Stanach Zjednoczonych, amerykańskie Stowarzyszenie 
 Budownictwa Ekologicznego (USGBC) stworzyło w 
1998 roku certyfikat LEED (Leadership in Energy and 
Environmental Design). Wreszcie Rada Planowania 
Miasta Abu Dhabi stworzyła w 2007 roku pod nazwą 
ESTIDAMA metodologię projektowania budynków. 

Te najpopularniejsze certyfikaty uwzględniają 
gospodarowanie wodą w budynku, a w szczególności 
poruszają kwestie oszczędności wody nadającej się 
do picia. 

We Francji zazwyczaj stosuje się certyfikację HQE ze 
względu na dopasowanie do kontekstu francuskiego 
sektora budownictwa, jednak w niektórych rodzajach 
budynków użyteczności publicznej wymagane są 
certyfikaty zagraniczne. Dotyczy to zwłaszcza 
renomowanych lub mających międzynarodowe cele 
inwestorów oraz grup międzynarodowych, dla których 
certyfikaty LEED lub BREEAM są niezbędne w ich kraju. 
Jednak zasady i narzędzia certyfikatu HQE są również 
używane na całym świecie. 

Bez względu na wybraną certyfikację, wydajność oraz 
oszczędność wody i energii armatury DELABIE jest 
równa lub lepsza niż najwyżej punktowane kryteria w 
certyfikatach BREEAM, LEED, HQE lub ESTIDAMA.

BRE Environmental 
Assessment Method

Leadership in Energy  
and Environmental Design

Haute Qualité 
Environnementale

Zrównoważony rozwój



15

R
O

Z
W

IĄ
Z

A
N

IA
 

D
O

 S
ZP

IT
A

LI

Rozwiązania do szpitali

Oznakowanie ekologiczne /

AMERYKAŃSKI LEED: 
„LEADERSHIP IN ENERGY 
AND ENVIRONMENTAL 
DESIGN”

Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) jest 
północno-amerykańskim systemem certyfikacji budynków 
o wysokiej jakości środowiskowej, który został opracowany 
w 1998 roku przez amerykańskie Stowarzyszenie Budownictwa 
Ekologicznego (US Green Building Council). System oceny LEED 
ewoluował od czasu jego powstania jednak stał się wiodącym 
certyfikatem budynków w Stanach Zjednoczonych, uznanym 
również na arenie międzynarodowej. 

LEED jest globalną oceną budynku od projektowania i budowy po 
eksploatację i konserwację. Dotyczy różnego rodzaju budynków: 
nowych konstrukcji, remontowanych i konserwowanych obiektów, itp.

Kryteria oceny dotyczą wydajności energetycznej, racjonalnego 
zużycia wody i ciepła, użycia materiałów pochodzących z lokalnej 
produkcji i recyklingu nadwyżek. Każde spełnione kryterium 
pozwala uzyskać punkty (maksymalnie 110 punktów). Uzyskany 
poziom certyfikatu LEED zależy od ilości uzyskanych punktów.
Istnieją 4 poziomy certyfikacji LEED: Certyficate, Silver, Gold, 
Platinum. 

Poziomy wydajności LEED dla zużycia wody w nowych 
budynkach 

BRYTYJSKI BREEAM: 
„BRE ENVIRONMENTAL 
ASSESSMENT METHOD” 

Metoda oceny wpływu na środowisko budynków została stworzona 
przez organizację BRE (British Research Establishment) i jest 
najstarszym i najczęściej używanym certyfikatem na świecie. 

BREEAM jest standardem, na który można się powołać w dziedzinie 
zrównoważonego budownictwa. Jest metodą oceny używaną do 
opisania wydajności środowiskowej budynków. BREEAM w sposób 
ogólny określa problemy związane z ochroną środowiska i pozwala 
projektantom budynków przekonać urbanistów i ich klientów do 
środowiskowych aspektów swoich budynków. 

Certyfikat może być stosowany do nowych oraz odnawianych 
(remonty) budynków publicznych.
Certyfikacja jest udzielana przez organizację BRE na podstawie 
raportów przedstawianych przez wykwalifikowanych 
rzeczoznawców.
Maksymalnie można przydzielić 105 punktów, w tym 5 punktów jest 
przyznanych za wydajność zużycia wody (BREEAM 2011 - Nowe 
budynki użyteczności publicznej). 

Poziomy wydajności BREEAM dla zużycia wody w budynkach 
publicznych

URZĄDZENIE Umywalka Natrysk WC

LEED 20%
Wymagany 
warunek

6,66 l/min 6,66 l/min 4,80 l

LEED 30%
(2 punkty) 5,83 l/min 5,83 l/min 4,20 l

LEED 35%
(3 punkty) 5,41 l/min 5,41 l/min 3,90 l

LEED 40%
(4 punkty) 5 l/min 5 l/min 3,60 l

Rozwiązania
DELABIE

3 l/min dla  
armatury 
elektronicznej 
(+ automatyczne 
zamknięcie) 

> 4 punkty

Ustawienia 
fabryczne:  
6 l/min dla  
paneli natryskowych.  
Wypływ regulowany 
do 5 l/min.

> 4 punkty

Podwójny przycisk:  
3l/6l z możliwością  
regulacji do 2 l/4 l.

> 4 punkty

URZĄDZENIE Umywalka Natrysk WC

Podstawa 12 l/min 14 l/min 6 l

1 Punkt 9 l/min 10 l/min 5 l

2 Punkty 7,75 l/min 8 l/min 4,5 l

3 Punkty 4,5 l/min 6 l/min 4 l

4 Punkty 3,75 l/min 4 l/min 3,75 l

5 Punktów 3 l/min 3,5 l/min 3 l

Rozwiązania
DELABIE

3 l/min dla  
armatury 
elektronicznej 
(+ automatyczne 
zamknięcie) 

> 5 punktów

6 l/min dla  
paneli  
natryskowych.
8 l/min dla  
baterii  
natryskowych.

> 2 lub 3 punkty

Podwójny przycisk:  
3l/6l z możliwością  
regulacji do 2 l/4 l.

> 5 punktów
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URZĄDZENIE Rozwiązanie 
oszczędzające wodę Rozwiązania DELABIE

Umywalka
Armatura na detekcję obecności

Detekcja na aktywną 
podczerwień. Wypływ 3 l/min

Bateria z ogranicznikiem wypływu
Kontrolowany i ograniczony 
wypływ do 5 l/min

Natrysk Bateria z ogranicznikiem wypływu

Kontrolowany i ograniczony 
wypływ do 6 l/min dla paneli 
natryskowych, 8 l/min dla innych 
baterii natryskowych

WC
Ilość wody w zbiorniku poniżej
7 litrów i spłukiwanie podwójnym 
przyciskiem (lub przerywane)

Spłukiwanie bezpośrednie z 
podwójnym przyciskiem 3 l/6 l z 
możliwością regulacji do 2 l/4 l

URZĄDZENIE PBRS - PCRS Rozwiązania DELABIE

Umywalka 
(publiczna)

1,9 l/min przy 417,7 kPa 
(=4,17 bara)

Nastaw fabryczny na 3 l/min z 
możliwością regulacji od 1,5 l/min 
przy 3 barach dla armatury 
elektronicznej (+ automatyczne 
zamknięcie) 
> 26% dodatkowej 
oszczędności wody

Natrysk 9,5 l/min przy 551,6 kPa 
(=5,516 bara)

6 l/min przy 3 barach dla paneli 
natryskowych 
> 58% dodatkowej 
oszczędności wody 
8 l/min przy 3 barach dla innych 
baterii natryskowych 
> 19% dodatkowej 
oszczędności wody

WC 4 l/6 l na spłukanie

Podwójny przycisk: 3 l/6 l z 
możliwością regulacji od 2 l/4 l 
(średnia: 3 l) 
> 66% dodatkowej 
oszczędności wody

Uwaga: 100 kPa (kilopaskali) = 1 bar.
http://estidama.upc.gov.ae/estidama-villa-products-database/water-fixtures.aspx.

FRANCUSKI HQE: 
„HAUTE QUALITÉ 
ENVIRONNEMENTALE”

Standard HQE ma na celu poprawę jakości środowiska na etapie 
konstrukcji lub remontu obiektów, bez względu na to czy są to 
budynki użyteczności publicznej, domy mieszkalne lub budynki 
zamieszkania zbiorowego. Celem dla inwestora jest stworzenie 
zrównoważonych i komfortowych budynków, których oddziaływanie 
na środowisko, oceniane w całym cyklu życia, jest w pełni 
kontrolowane, co pozwala inwestorowi podnieść wartość 
najlepszych, stosowanych praktyk i uznać wydajność środowiskową 
i energetyczną budynków. 

Standard HQE opiera się na trzech powiązanych ze sobą obszarach: 
systemie zarządzania środowiskiem, gdzie inwestor określa swoje 
cele i rolę różnych podmiotów, wskaźnikach wydajności oraz 14 
celach środowiskowych. Te ostatnie pozwalają wykonawcy projektu 
sporządzić odpowiedź techniczną, architektoniczną i ekonomiczną 
zgodną z celami inwestora.

Dla każdego celu istnieją trzy poziomy wydajności pozwalające 
na przyznanie punktów: poziom podstawowy (wymagany przez 
przepisy), poziom wydajności i poziom wysokiej wydajności. W celu 
uzyskania certyfikatu HQE, dla 14 celi konstruktor musi otrzymać 
minimum 30 punktów na 110. Jednak przynajmniej 19 punktów na 
45 musi uzyskać dla trzech następujących kryteriów: „mało 
uciążliwa budowa”, „zarządzanie energią” i „zarządzanie wodą”.  
To ostatnie kryterium, cel nr 5 „zarządzanie wodą”, dzieli się na 2 
podkategorie: redukcja zużycia wody i optymalizacja 
gospodarowania wodą deszczową.

W celu optymalnego zużycia wody pitnej należy wdrożyć 
rozwiązania oszczędzające wodę. Muszą być one przystosowane  
do stylu życia i motywacji użytkowników budynków. 
Oferta armatury elektronicznej DELABIE w szerokim zakresie 
zalicza się do rozwiązań oszczędzających wodę HQE. 

Rozwiązania oszczędzające wodę proponowane w przewodniku 
technicznym certyfikacji „Budynki użyteczności publicznej 
-Standard HQE”

BLISKOWSCHODNI 
ESTIDAMA:  
„ZRÓWNOWAŻONY 
ROZWÓJ”

Jest to metodologia projektowania „zrównoważonych” budynków 
rozwinięta i promowana przez Radę Planowania Miasta Abu Dhabi 
(UPC). UPC zyskała uznanie na arenie międzynarodowej dzięki 
swoim zrównoważonym praktykom urbanistycznym.
W programie urbanistycznym „Plan Abu Dhabi 2030” 
zrównoważony rozwój jest podstawową zasadą. ESTIDAMA nie 
jest jedynie systemem oceny budynku, to przede wszystkim wizja 
i determinacja do osiągnięcia zrównoważonego sposobu życia w 
świecie arabskim.
W tym celu zarządzający projektem, deweloperzy, zespoły 
projektowe, a nawet mieszkańcy muszą myśleć inaczej o tym, jak 
podchodzą do procesu projektowania i planowania. 

Głównym celem certyfikatu ESTIDAMA jest zachowanie i 
umacnianie fizycznej i kulturowej tożsamości Abu Dhabi, przy 
jednoczesnej i stałej poprawie jakości życia jego mieszkańców. 
ESTIDAMA zawiera system oceny zrównoważonych praktyk 
konstrukcyjnych w Abu Dhabi „Pearl Rating System” (PRS).

PRS składa się z 3 poziomów certyfikacji: Pearl Community Rating 
System, Pearl Building Rating System i Pearl Villa Rating System. 
Pierwsze dwa PCRS i PBRS zachęcają do oszczędności wody  
i energii, redukcji odpadów, użycia lokalnych materiałów. Mają one 
również na celu poprawić łańcuch dostaw materiałów oraz
zrównoważonych i poddanych recyklingowi produktów.

Armatura DELABIE odpowiada wymaganiom PBRS 
(Pearl Building Rating System) i PCRS (Pearl Community 
Rating System).

/ Oznakowanie ekologiczne
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ZALETY ARMATURY 
DO BUDYNKÓW 
UŻYTECZNOŚCI 
PUBLICZNEJ

Certyfikaty budynków (HQE, BREEAM, LEED, ESTIDAMA, itp.) nie 
narzucają stosowania wydajnej armatury do budynków użyteczności 
publicznej, aby lepiej spełniać wymagania certyfikowanych 
budynków publicznych. Jednak ważne jest, aby podkreślić zalety 
armatury do budynków użyteczności publicznej, bardziej wydajnej 
niż armatura domowa w zakresie zużycia wody, a tym samym energii 
wykorzystywanej do jej podgrzewania. Armatura elektroniczna 
DELABIE jest przyjazna środowisku. Firma, chcąc zabezpieczyć 
przyszłość, przyczynia się do zrównoważonego rozwoju poprzez 
ograniczenie korzystania z zasobów naturalnych i nie generuje 
negatywnego wpływu na środowisko. 

Wybór armatury DELABIE jest wyborem produktów 
przyjaznych środowisku.

Oszczędność wody
Firma DELABIE specjalizująca się w produkcji armatury z 
automatycznym zamknięciem dowodzi, że pierwszą oszczędnością 
jest zapobieganie marnotrawstwu poprzez regulację ilości używanej 
wody. 
Dla lepszej kontroli zużycia, wypływy armatury DELABIE należą do 
najniższych na świecie. Podział wypływu i automatyczne zamknięcie 
ograniczają marnotrawstwo i skutki zaniedbania użytkowników. Ilość 
wody jest zoptymalizowana do koniecznego minimum. Rozwiązania i 
systemy DELABIE pozwalają na znaczne oszczędności wody i energii 
bez wpływu na wydajność i komfort użycia. 

Oszczędność energii i ekologia
Armatura elektroniczna DELABIE (zasilana sieciowe lub na baterię) 
wymaga niewielkiej ilości energii do funkcjonowania. Modele na 
baterię posiadają średnią autonomię pracy od 3 do 6 lat. Stosowane 
baterie są standardowymi bateriami dostępnymi na rynku i nadają 
się do recyklingu. Konstrukcja armatury DELABIE, z tworzyw 
nadających się w 100% do recyklingu, pozwala jej osiągnąć 
najlepszą w swojej kategorii ocenę cyklu życia.
Oprócz swoich oczywistych zalet w zakresie zrównoważonego 
rozwoju, gwarantuje również niezawodność, łatwość konserwacji 
i higienę (walka z proliferacją bakterii). 

Ambicją grupy DELABIE jest realizować swoją politykę rozwoju na 
arenie międzynarodowej jako kluczowy gracz na światowym rynku 
urządzeń sanitarnych do budynków użyteczności publicznej. W tym 
celu grupa opracowała ofertę produktową, która najlepiej odpowiada 
potrzebom klientów i projektantów zgodnie z jej podejściem do 
ochrony środowiska i etyki. 

Oznakowanie ekologiczne /

Wypływ 3 l/min  
z automatycznym zamknięciem

Wypływ 6 l/min

Wypływ 8 l/min

Podwójny przycisk 3 l/6 l
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Medyczne filtry mikrobiologiczne, 
kontrola jakości bakteriologicznej  
wody w punkcie czerpalnym

MEDYCZNE FILTRY 
MIKROBIOLOGICZNE
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SZYBKOZŁĄCZKI
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KONTROLA RYZYKA 
ZWIĄZANEGO Z KONTAKTEM  
Z WODĄ

Woda jest niezbędnym elementem do utrzymania 
higieny, jednak może być źródłem zakażeń, jeśli jej 
jakość nie jest kontrolowana. Proliferacja bakterii 
(Legionella spp., Pseudomonas Aeruginosa...)  
w instalacji wodnej lub w armaturze może być 
przyczyną poważnych infekcji, w szczególności dla 
osób o obniżonej odporności. 
Kontrola poziomu bakterii Legionella w instalacji 
ciepłej wody użytkowej dotyczy wszystkich budynków 
użyteczności publicznej (hotele, domy wypoczynkowe, 
kempingi, budynki zakwaterowania na terenie zakładu 
karnego, aresztu śledczego...), a nie jedynie zakładów 
opieki zdrowotnej. We wszystkich budynkach 
publicznych należy przestrzegać Rozporządzenia 
Ministra Zdrowia z 29 marca 2007 roku, które 
narzuca nadzór nad jakością bakteriologiczną wody  
w instalacji wodnej. 
Zapobieganie ryzyku związanym z bakteriami 
chorobotwórczymi w instalacji wodnej musi być 
priorytetem w budynkach użyteczności publicznej,  
a w szczególności w zakładach opieki zdrowotnej.
BIOFIL jest profilaktycznym lub korygującym 
rozwiązaniem, które zagwarantuje jakość wody w 
punkcie czerpalnym i tym samym zapewni ochronę 
zdrowia użytkownika.

GAMA FILTRÓW DO WODY BIOFIL 

Jednorazowe urządzenia do filtracji wody: 
głowice, słuchawki natryskowe i wylewki BIOFIL 
Każdy filtr BIOFIL posiada zintegrowaną membranę  
z włókien kanalikowych z progiem filtracji wody  
0,2 mikrometra. Dostarczana woda jest pozbawiona 
mikroorganizmów (bakterie, pierwotniaki, grzyby, 
zanieczyszczenia obecne w instalacji wodnej...),  
bez zmiany jej składu chemicznego.
Ochrona przed infekcjami wywołanymi kontaktem  
z wodą jest całkowita.

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA  
Z WŁÓKIEN KANALIKOWYCH  

Mikrofiltracja przy użyciu włókien kanalikowych
Istnieją dwa podstawowe rodzaje membran do 
mikrofiltracji w punkcie czerpalnym: membrany 
płaskie lub membrany z włókien kanalikowych.
Do stworzenia swojej gamy mikrofiltrów BIOFIL,  
firma DELABIE wybrała najnowszą technologię: 
filtrację przez membranę z włókien kanalikowych. 
Technologia ta została rozwinięta w latach 70-tych 
i jest dzisiaj rozpoznawana jako najskuteczniejsza 
technika oczyszczania wody. Ma również 
zastosowanie w wielu innych domenach (dom, 
medycyna, przemysł...) i może osiągnąć poziom 
ultrafiltracji (0,001 mikrometra).

ZASADA FILTRACJI PRZY UŻYCIU 
WŁÓKIEN KANALIKOWYCH

Filtr z włókien kanalikowych
Filtry BIOFIL są stworzone z zespołu polietylenowych 
włókien kanalikowych umieszczonych w module. 
Włókna są niezwykle cienkie i elastyczne. Posiadają 
zewnętrzną średnicę 0,6 mm, a ich grubość wynosi 
kilkadziesiąt mikrometrów.
Membrany są puste w środku i mają kształt źdźbła 
słomy (rurki).

Mikroporowata struktura
Membrany z włókien kanalikowych posiadają liczne 
pory o wielkości w zakresie od 0,01 do  
0,2 mikrometra. Każda membrana składa się  
z kilku powierzchni o mikroporowatej strukturze 
(mikroszczeliny).
Bakterie i zawiesiny powyżej 0,2 mikrometra są 
uwięzione przez struktury i na stałe zatrzymane po 
zewnętrznej stronie membrany.

Filtracja jednokierunkowa  
Z zewnątrz/Do wewnątrz
Wybrany system filtracji jest jednokierunkowy.  
Pod wpływem różnicy ciśnień i membrany, całość 
cieczy przepływa w kierunku prostopadłym do środka 
filtracji.
Woda przepływa z zewnątrz do wewnętrznej 
powierzchni włókien.
Bakterie i inne mikrocząsteczki, które nie mogą 
przejść przez szczeliny w konstrukcji membrany, 
pozostają na zewnętrznej powierzchni, a więc nie 
mogą przeniknąć przez membranę.

Powierzchnia filtrująca/gromadzenie się 
bakterii
W porównaniu do membran płaskich, powierzchnia 
filtrująca w filtrach BIOFIL z włókien kanalikowych jest 
nieporównywalnie większa (1400 cm2 w porównaniu 
do 500 cm2).
Duża powierzchnia filtrująca pozwala na filtrację 
większej ilości wody.
Możliwość gromadzenia bakterii i zanieczyszczeń 
uwięzionych wewnątrz filtra jest zatem znacznie 
większa.

Membrana z włókien 
kanalikowych

Mikroporowata struktura

Filtracja jednokierunkowa  
Z zewnątrz/Do wewnątrz

Pory < 0,2 mikrometra

< 0,2 µm Bakterie

Duża powierzchnia filtrująca 
Optymalne gromadzenie 
bakterii

Włókno Bakterie

Żywica
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ZALETY PRODUKTÓW

 

2 razy większa powierzchnia filtrująca niż  
w przypadku płaskiej membrany  
(1400 cm2 w porównaniu do 500 cm2) 
- Filtracja większej ilości wody.
- Włókno 0,2 mikrometra: maksymalna porowatość  

z kontrolowaną wielkością porów.

Odporność na zapychanie 
- Zawiesiny pozostają na powierzchni membrany  

z włókien kanalikowych, co opóźnia zatykanie się 
porów.

- Cykl życia membrany z włókien kanalikowych jest 
dłuższy.

Kompaktowe filtry 
W odróżnieniu od filtrów dostępnych na rynku, 
wymiary filtrów DELABIE są zredukowane do 
minimum dzięki kompaktowym włóknom:
- Przystosowane do zamontowania na większości 

baterii i zaworów dostępnych na rynku.
- Przystosowane do zamontowania na bateriach  

i zaworach z niską wylewką.
- Mniejsze ryzyko wtórnego skażenia.
- W porównaniu z produktami dostępnymi na rynku, 

krótszy filtr BIOFIL gwarantuje większą przestrzeń 
użytkową.

Filtrująca wylewka: wyłączność DELABIE 
Wylewka zawierająca membranę z włókien 
kanalikowych:
- Przystosowana do zamontowania na wszystkich 

bateriach z wylewką BIOCLIP.
- Odpowiednie wymiary (zachowana odpowiednia 

odległość od umywalki).
- Bez konieczności montowania dodatkowego 

urządzenia na końcu wylewki.
- Eliminuje wylewkę jako powierzchnię potencjalnie 

skażającą.

CAŁKOWITA KONTROLA PROCESU 
PRODUKCJI

100% kontroli jakości
Jakość i wielkość porów są w sposób ciągły 
kontrolowane na każdym etapie produkcji i dotyczą 
100% włókien. 

Włókna w 100% nadające się do recyklingu
Membrana z włókien kanalikowych DELABIE jest  
w 100% stworzona z włókien polietylenowych (PE), 
które nadają się do recyklingu. W procesie produkcji 
nie stosujemy żadnych dodatków i rozpuszczalników.

ZAKRES ZASTOSOWANIA

Niesterylne filtry antybakteryjne
Niesterylne filtry BIOFIL są przystosowane do 
używania we wszystkich budynkach publicznych, 
zwłaszcza w zakładach opieki zdrowotnej (poza 
zakresem zastosowania filtrów sterylnych) i mogą 
służyć do następujących czynności: 
- mycie całego ciała 
- higieniczne mycie rąk 
- balneoterapia

Sterylne filtry antybakteryjne 
Sterylne filtry BIOFIL są szczególnie zalecane w 
zakładach opieki zdrowotnej do następujących czynności:
- mycie ran
- opłukanie urządzeń medycznych do zabiegów 

inwazyjnych (sprzęt endoskopowy...)
Filtrująca wylewka

Filtrująca głowica
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Antybakteryjna słuchawka 
natryskowa BIOFIL

Antybakteryjna wylewka 
BIOFIL

Antybakteryjna głowica BIOFIL

OPTYMALNA IDENTYFIKOWALNOŚĆ 
FILTRÓW BIOFIL

Kontrola zagrożenia dla zdrowia związanego z 
kontaktem z wodą wymaga określenia optymalnej 
identyfikowalności produktu, od momentu produkcji 
komponentów, aż do zastosowania produktu 
końcowego przez pacjenta.

Oznakowane opakowanie jednostkowe
Sterylne filtry BIOFIL posiadają unikalny numer  
serii umożliwiający identyfikację produktu na każdym 
etapie produkcji.

Podwójna etykieta na filtrze
Każdy filtr jest dostarczany z 2 wodoodpornymi 
etykietami, które pozwalają na dokładną identyfikację 
produktu oraz zapewniają identyfikowalność zmiany 
filtrów.

• Etykieta odklejana od filtra i wklejenia do 
zeszytu ewidencyjnego

 - Numer katalogowy filtra
 - Daty rozpoczęcia i końca użytkowania wpisywane 

 własnoręcznie
 - Numer serii ( jedynie dla wersji sterylnej)
 - Kod kreskowy 

• Etykieta na filtrze
 - Daty rozpoczęcia i końca użytkowania wpisywane 

 własnoręcznie
 - Numer serii wpisywany własnoręcznie  

 ( jedynie dla wersji sterylnej)



23Medyczne filtry mikrobiologiczne

FI
LT

R
Y






Medyczne filtry mikrobiologiczne / 

SKUTECZNOŚĆ FILTRÓW BIOFIL

 
Test na przepuszczalność bakterii
Test na przepuszczanie bakterii zgodnie z zasadami 
metody ASTM F838-05*.
Laboratorium SGS, światowy lider w dziedzinie 
inspekcji, kontroli i certyfikacji, poddało nasze filtry 
BIOFIL testowi na przepuszczalność bakterii.  
Daje on gwarancję zatrzymywania bakterii przez filtry 
stosowane do oczyszczania cieczy.
Test ten polega na przepuszczeniu przez filtr szczepu 
kontrolnego Brevundimonas Diminuta (ATCC 19146), 
który jest najmniejszym gatunkiem bakterii, przy 
minimalnym stężeniu 107 jtk/cm2 na powierzchnię 
filtrującą.
Filtr jest uznany za odkażający, jeśli żadna kolonia 
bakterii nie została wykryta w przefiltrowanej wodzie.
W wyniku badania, wszystkie filtry BIOFIL dostarczyły 
filtrat wolny od bakterii, więc posiadają próg filtracji 
0,2 mikrometra. 

* Standard Test Method for Determining Retention of Membrane 
Filters Utilized for Liquid Filtration.

Woda kontrolowana pod kątem 
bakteriologicznym

Przepływ wody przez filtr

Przekrój głowicy filtrującej 
BIOFIL 

Typ filtra BIOFIL Głowica Słuchawka 
natryskowa Wylewka

Ilość kolonii/
powierzchnię filtrującą 

(jtk/cm2)
6,58 x 107 6,58 x 107 6,58 x 107

Całkowity test na bakterie 
Brevundimonas Diminuta 

(jtk)**
9,212 x 1010 9,212 x 1010 7,9 x 1010

Ilość bakterii  
na wyjściu filtra 0 0 0

** 1,4 litra wody z 6,58 jtk 107/cm2 zostało przepuszczone  
      przez filtr i na wyjściu było 0 bakterii.

Moduł 
filtrujący

Włókna 
kanalikowe

Żywica



24 Medyczne filtry mikrobiologiczne



/ Medyczne filtry mikrobiologiczne

CYKL ŻYCIA I ODPORNOŚĆ 
FILTRÓW BIOFIL 

Maksymalny okres użytkowania
- Niesterylne filtry antybakteryjne (przeciw wszystkim 

bakteriom: Legionella spp., Pseudomonas 
Aeruginosa...). Filtry mogą być używane do 62 dni od 
momentu pierwszej instalacji.

- Sterylne filtry antybakteryjne (przeciw wszystkim 
bakteriom: Legionella spp., Pseudomonas 
Aeruginosa...). 
Sterylne filtry są zazwyczaj instalowane w miejscach 
o wysokich wymaganiach higienicznych i mogą być 
używane do 62 dni od momentu pierwszej instalacji. 

Jeśli podany czas używania zostanie przekroczony, 
DELABIE zaleca wymienić filtr, aby uniknąć wtórnego 
skażenia bakteriami znajdującymi się w filtrze.

Uwaga: Instalacje wodne transportują większe 
lub mniejsze ilości zanieczyszczeń. Filtry mogą się 
zapychać w krótszym lub dłuższym czasie. Jeśli filtr 
się zapcha przed przewidywaną datą wymiany, należy 
go wymienić. W celu uniknięcia przedwczesnego 
zapchania się filtra, zalecamy zakładanie filtrów 
w różnych miejscach instalacji, aby pozbyć się 
nadmiernej ilości piasku, kamienia... 
Proliferacja bakterii w instalacji z wstępnie 
przefiltrowaną wodą jest mniejsza i cykl życia 
wszystkich urządzeń znacznie się wydłuża.
Brak ciągłego używania nie przedłuża cyklu życia 
filtra.
Filtry mogą być używane w sposób ciągły lub przez 
krótki okres czasu, w momencie skażenia instalacji.

KOMPATYBILNOŚĆ I ODPORNOŚĆ 

NA RÓŻNE DZIAŁANIA 
ZWALCZAJĄCE BAKTERIE

Filtry BIOFIL są odporne na dezynfekcje termiczną  
i chemiczną, które są często wykonywane  
w budynkach publicznych, a w szczególności  
w zakładach opieki zdrowotnej.
Zanieczyszczenia wydostające się podczas 
dezynfekcji termicznej lub chemicznej zostają 
uwięzione w filtrze i skracają jego cykl życia.  
Także po przeprowadzonej dezynfekcji DELABIE 
zaleca wymianę filtra na nowy.

Odporność na dezynfekcję termiczną:
Temperatura wody 70°C w łącznym czasie 30 minut, 
w trakcie całego cyklu życia produktu. 

Odporność na dezynfekcję chemiczną:
Dezynfekcja chlorem do 100 ppm przy wypływie  
0,6 l/min przez 30 minut.

DODATKOWE INFORMACJE

Sterylizacja zgodnie z normą europejską  
EN ISO 11137
Dostarczane filtry BIOFIL są sterylne.  
Sterylizacja promieniami gamma jest przeprowadzana 
po wytworzeniu produktu.
Wizualny wskaźnik sterylizacji jest obecny na każdym 
opakowaniu. 
- Po sterylizacji promieniami gamma filtry BIOFIL 

posiadają 3-letni termin przydatności do zużycia. 
Data ważności produktu podana jest na każdym 
opakowaniu.

Atest higieniczny
Wszystkie filtry BIOFIL posiadają Atest higieniczny  
i są zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia 
z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi  
(Dz.U. Nr 61 z 2007r., poz. 417).

Wizualny wskaźnik sterylizacji

Certyfikat ISO 9001: 2008
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Filtrująca wylewka
Przystosowana jedynie do podłączenia na armaturze  
z wylewką BIOCLIP.
- Wyciągnąć wylewkę BIOCLIP i w jej miejsce włożyć 

wylewkę BIOFIL.
- Nie wymaga zamknięcia zasilania w wodę.

ŁATWA I SZYBKA  
INSTALACJA 

Filtrująca głowica/słuchawka natryskowa
-Proste podłączenie filtra BIOFIL, bez użycia narzędzi, 

w punkcie czerpalnym w celu jego zabezpieczenia: 
szybkozłączki przystosowane do każdego rodzaju 
armatury lub do węża natryskowego.

- Nie wymaga zamknięcia zasilania w wodę.

Aby podłączyć głowicę lub słuchawkę natryskową do 
złączki , nacisnąć na zakładkę  następnie włożyć 
głowicę lub słuchawkę natryskową . 
Następnie zwolnić zakładkę .

Aby zastąpić jednorazową wylewkę, wylewką
BIOFIL: 
 Aby wyciągnąć wylewkę należy za nią pociągnąć 

do siebie.
 Włożyć wylewkę BIOFIL i ją przekręcić o ¼ obrotu 

w lewo.

Aby zastąpić wylewkę Inox, wylewką BIOFIL: 
 Aby wyciągnąć wylewkę Inox należy ją przekręcić  

o ¼ obrotu w prawo następnie pociągnąć do siebie.
 Włożyć wylewkę BIOFIL i ją przekręcić o ¼ obrotu 

w lewo.

MOŻLIWOŚĆ UŻYCIA NATYCHMIAST 
PO ZAINSTALOWANIU 

Natychmiast po instalacji filtra, użytkownik może 
korzystać z armatury.

Antybakteryjna słuchawka 
natryskowa BIOFIL

Antybakteryjna wylewka 
BIOFIL 

Antybakteryjna głowica BIOFIL 

Wylewka Inox

Jednorazowa wylewka
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20040.10P/30040.10P20060.10P/30060.10P

201

67

Ø 57

22

55

75

Ø 58

Ø 12

55

Ø 58

69

Ø 11

138

Ø
 2

2

20050A.10P/30050A.10P 20050P.10P/30050P.10P

10 głowic A BIOFIL (bez uszczelki)

Sterylne, 62 dni 20050A.10P

Niesterylne, 62 dni 30050A.10P

10 głowic P BIOFIL (z uszczelką)

Sterylne, 62 dni 20050P.10P

Niesterylne, 62 dni 30050P.10P
W opcji: Złączki do szybkiego podłączenia (patrz obok) 

• Wylewka do jednorazowego użytku o progu 
filtracji 0,2 μm.

• Do instalacji w miejsce wylewki BIOCLIP.
• Włókna kanalikowe z hydrofilowego polietylenu.
• Powierzchnia filtrująca: 1200 cm².
• Wypływ przefiltrowanej wody: 6 l/min* przy 

3 barach (wypływ z filtra, bez ograniczenia 
wypływu w armaturze).

• Maksymalne ciśnienie: 5 barów.
• Kompatybilność i odporność na dezynfekcje 

chemiczną i termiczną instalacji wodnej.
• Występują w dwóch wersjach:  

- Sterylne filtry antybakteryjne, 
 czas użycia do 62 dni (nr 20040.10P).  
- Niesterylne filtry antybakteryjne,  
 czas użycia do 62 dni (nr 30040.10P).

• Sterylne opakowanie jednostkowe  
(nr 20040.10P) lub niesterylne (nr 30040.10P).

Antybakteryjna wylewka BIOFIL 
Filtrująca wylewka

• Słuchawka natryskowa do jednorazowego 
użytku o progu filtracji 0,2 μm.

• Włókna kanalikowe z hydrofilowego polietylenu.
• Powierzchnia filtrująca: 1400 cm².
• Wypływ przefiltrowanej wody: 12 l/min* przy 

3 barach (wypływ z filtra, bez ograniczenia 
wypływu w armaturze).

• Maksymalne ciśnienie: 5 barów.
• Kompatybilność i odporność na dezynfekcje 

chemiczną i termiczną instalacji wodnej.
• Występują w dwóch wersjach: 

- Sterylne filtry antybakteryjne, 
 czas użycia do 62 dni (nr 20060.10P).  
- Niesterylne filtry antybakteryjne,  
 czas użycia do 62 dni (nr 30060.10P).

• Sterylne opakowanie jednostkowe  
(nr 20060.10P) lub niesterylne (nr 30060.10P). 

Antybakteryjna słuchawka BIOFIL 
Filtrująca słuchawka natryskowa

• Głowica do jednorazowego użytku o progu 
filtracji 0,2 μm.

• Włókna kanalikowe z hydrofilowego polietylenu.
• Powierzchnia filtrująca: 1400 cm².
• Wypływ przefiltrowanej wody: 12 l/min* przy 

3 barach (wypływ z filtra, bez ograniczenia 
wypływu w armaturze).

• Maksymalne ciśnienie: 5 barów.
• Kompatybilność i odporność na dezynfekcje 

chemiczną i termiczną instalacji wodnej.
• Występują w dwóch wersjach: 

- Sterylne filtry antybakteryjne,  
 czas użycia do 62 dni (nr 20050A.10P 
 i 20050P.10P).  
- Niesterylne filtry antybakteryjne, czas 
 użycia do 62 dni (nr 30050A.10P i 30050P.10P).

• Sterylne opakowanie jednostkowe  
(nr 20050A.10P i 20050P.10P) lub niesterylne 
(nr 30050A.10P i 30050P.10P).

Antybakteryjna głowica BIOFIL
Filtrująca głowica

• BIOSAFE: natychmiastowa ochrona przed infekcjami związanymi z kontaktem z wodą
• Powierzchnia filtrująca 2 razy większa niż w przypadku płaskiej membrany
• Odporność włókien kanalikowych na zapychanie: dłuższy cykl życia filtrów
• Kompaktowe włókna: zredukowane wymiary filtrów, przystosowane do instalacji na każdej armaturze bez ryzyka wtórnego skażenia

/ Medyczne filtry mikrobiologiczne

* Średni wypływ w tracie cyklu życia produktu. * Średni wypływ w tracie cyklu życia produktu. * Średni wypływ w tracie cyklu życia produktu.

10 słuchawek natryskowych BIOFIL

Sterylne, 62 dni 20060.10P

Niesterylne, 62 dni 30060.10P
W opcji: Złączki do szybkiego podłączenia (patrz obok) 

10 wylewek BIOFIL

Sterylne, 62 dni 20040.10P

Niesterylne, 62 dni 30040.10P
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32 26

Ø 31

24x100

Ø 31

26
12

24x100

Ø 31

30
11

24x125

820022

820023 820023820122

820024

820025 820124

Szybkozłączka do słuchawki natryskowej BIOFIL
Z½" 820023

• Złączka do instalacji słuchawek natryskowych.

Szybkozłączka do słuchawki
Do nr 20060.10P/30060.10P

• Złączka do instalacji głowic P. 

Szybkozłączka do głowicy P
Do nr 20050P.10P/30050P.10P

• Złączka do instalacji głowic A.

Szybkozłączka do głowicy A 
Do nr 20050A.10P/30050A.10P

• Łatwa i szybka instalacja głowic i słuchawek natryskowych: bez użycia narzędzi i zamykania zasilania w wodę 
• Kompatybilność: złączki przystosowane do każdego rodzaju armatury lub słuchawek natryskowych

Szybkozłączki BIOFIL / 

Szybkozłączka do głowicy A BIOFIL
W22/100 820022
Z24/100 820024
Z½" 820023
Z24/125 820025

Szybkozłączka do głowicy P BIOFIL
W22/100 820122
Z24/100 820124
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29Armatura elektroniczna do umywalki

Armatura uruchamiana bez kontaktu  
z dłonią do umywalki, zlewu  
i umywalki chirurgicznej

ARMATURA  
ELEKTRONICZNA

34

URUCHAMIANIE 
STOPĄ LUB KOLANEM, 
WYLEWKI

50
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Armatura elektroniczna / 

BIOSAFE: KONTROLA 
PROLIFERACJI BAKTERII 

Automatyczne otwarcie i zamknięcie,  
bez kontaktu z dłonią
Armatura elektroniczna DELABIE funkcjonuje przez 
aktywną detekcję na podczerwień.
Otwarcie wypływu następuje po podstawieniu dłoni 
przed detektor. Zamknięcie jest automatyczne po 
odstawieniu dłoni z pola detekcji. 
Brak kontaktu z dłonią po umyciu pozwala uniknąć 
przenoszenia bakterii.

Program spłukiwania okresowego przeciw 
proliferacji bakterii
Stagnacja wody jest jedną z głównych przyczyn 
rozwoju bakterii w instalacji wodnej.  
Wszystkie badania, które wykazały skażenie armatury 
elektronicznej, zostały przeprowadzone na armaturze 
bez automatycznego spłukiwania.
Jeśli armatura jest używana codziennie, istnieje 
niewielkie ryzyko rozwoju bakterii. Natomiast jeśli 
występuje brak regularnego uruchamiania,  
co zdarza się w przypadku 20% do 40% armatury 
zainstalowanej w szpitalnych pomieszczeniach 
higieniczno-sanitarnych, nie ma odnowienia wody 
w instalacji, co nieuchronnie prowadzi do proliferacji 
bakterii. Aby temu przeciwdziałać, wszystkie modele 
elektroniczne DELABIE są wyposażone w program 
spłukiwania okresowego.
Automatyczne spłukiwanie przez około 60 sekund 
jest uruchamiane co 24 godziny po ostatnim użyciu 
(możliwość wyboru w niektórych modelach).
W ten sposób bakterie nie mają czasu, aby się 
rozmnażać.

Antystagnacyjny elektrozawór 
Standardowe elektrozawory dostępne na rynku są 
wyposażone w kauczukową membranę, za którą woda 
pozostaje w stagnacji i nie jest odnawiana, co sprzyja 
rozwojowi bakterii. 
Firma DELABIE opracowała technologię funkcjonującą 
bez membrany (opatentowany system), która jest 
dostarczana w większości modeli naszej armatury 
elektronicznej.
Elektrozawór z tłokiem pozwala na ewakuację i 
odnowienie wody przy każdym użyciu, co ogranicza 
nisze bakteryjne. 
Samoczyszczący system z kalibrowaną szczeliną 
zapobiega osadzaniu się zanieczyszczeń. Eliminuje 
również uderzenia hydrauliczne dzięki powolnemu 
zamknięciu. 

Sitko higieniczne
Sitko DELABIE posiada specjalną konstrukcję  
z Hostaformu®, tworzywa antyosadowego (kamień 
osadza się 10 razy wolniej), co sprawia, że jest bez 
porównania ze standardowym napowietrzaczem. 
Sitko ogranicza zatrzymywanie wody i zanieczyszczeń 
oraz zapobiega rozmnażaniu się bakterii. 

Wężyki zasilające PEX
Wężyki są odporne na dezynfekcje termiczną  
i chemiczną stosowaną profilaktycznie lub doraźnie w 
zakładach opieki zdrowotnej w walce z rozwojem bakterii.

90% OSZCZĘDNOŚCI WODY  
I ENERGII

Oszczędność wody
W porównaniu ze standardową armaturą, elektroniczna 
armatura DELABIE maksymalnie zwiększa czynniki 
oszczędności wody. Pozwala na zoptymalizowanie 
faktury za wodę przy jednoczesnym zachowaniu 
komfortu użytkownika.
Automatyczne zamknięcie i podział wypływu
Zamknięcie wypływu wody jest automatyczne po 
odstawieniu rąk z pola detekcji, co zapobiega ryzyku 
marnotrawstwa przez zaniedbanie zamknięcia.  
Blokada wypływu uruchamia się w celu uniknięcia 
zablokowania armatury w pozycji otwartej.  
Czas wypływu jest ograniczony do niezbędnego 
minimum (moczenie, opłukanie). 
Wypływ nastawiony na 3 l/min
Armatura elektroniczna DELABIE jest nastawiona na 
3 l/min. Zapewnia stabilność wypływu bez względu na 
wahania ciśnienia w instalacji. Wypływ jest nastawiony 
na 3 l/min przy 3 barach. Istnieje jednak możliwość 
regulacji od 1,5 l/min (zobacz Oznakowanie ekologiczne) 
do 6 l/min.

Oszczędność energii 
Armatura elektroniczna DELABIE (zasilanie sieciowe 
lub na baterię) wymaga niewielkiej ilości energii do 
funkcjonowania. Firma DELABIE wybrała technologię 
aktywnej podczerwieni impulsowej, rozwiązanie 
o niskim zużyciu energii. Wiązka podczerwieni 
emitowana okresowo pozwala na oszczędności energii 
jednocześnie gwarantując skuteczność detekcji.
Modele elektroniczne DELABIE na baterie posiadają 
średnią autonomię pracy 350 000 cykli (lub 3 do 6 lat) 
w zależności od częstotliwości używania.
Stosowane baterie litowe są standardowymi bateriami 
dostępnymi na rynku i nadają się do recyklingu.
Istotne oszczędności wody ciepłej realizowane dzięki 
armaturze DELABIE są jednocześnie oszczędnością 
energii.

Oznakowanie ekologiczne
Wydajność armatury elektronicznej DELABIE  
w odniesieniu do oszczędności wody i energii pozwala na 
osiągnięcie najwyższej punktacji w międzynarodowych 
systemach certyfikacji takich jak HQE, BREEAM lub 
LEED (więcej informacji na stronach 14 do 17).

Brak kontaktu z dłonią

Antystagnacyjny elektrozawór

Tradycyjna 
bateria
9 l/min

Bateria
DELABIE

3 l/min

90%0%

32 s 12 s

0,6 L4,8 L

PORÓWNANIE ZUŻYCIA WODY
Porównanie tradycyjnej baterii z elektroniczną baterią DELABIE

Wypływ Moczenie Namydlanie Opłukanie Zużycie wody

0,6 L
12 s

4,8 L
32 s9L

3L

5 s 20 sec 7 s

5 s 7 s

Oszczędność wody podczas 
jednego użycia
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/ Armatura elektroniczna

SPECJALNA KONSTRUKCJA DO 
BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI 
PUBLICZNEJ

Odporność na intensywne używanie i wandalizm 
Armatura elektroniczna DELABIE została specjalnie 
zaprojektowana, aby gwarantować odporność na 
intensywne używanie oraz zamierzony i niezamierzony 
wandalizm.
Korpusy armatury są z litego, chromowanego mosiądzu, 
wyposażone w mechanizmy i detektory odporne 
na uderzenia. Aby zapewnić funkcjonowanie w 
ekstremalnych warunkach, mocowania są wzmocnione. 
Opływowe kształty zapobiegają próbom wyrwania. 
Aby zapobiec nadużyciom i marnotrawstwu, wszystkie 
modele są wyposażone w system pozwalający 
uniknąć zablokowania armatury w pozycji otwartej. 
Do miejsc, które wymagają wandaloodpornej 
instalacji istnieją modele podtynkowe lub zaścienne, 
uniemożliwiające użytkownikom dostęp do 
mechanizmu.

Łatwa instalacja
Firma DELABIE przewidziała ułatwiony montaż  
i regulację ograniczoną do niezbędnego minimum  
dla oszczędności czasu przy instalacji. 
Niezależna skrzynka elektroniczna zasilana 
sieciowo 230/12 V lub na baterie litowe 6 V*:
Modele BINOPTIC, TEMPOMATIC 1, 2 i PRO, 
20164 i 20871: 
W zależności od modelu, skrzynka oferuje możliwość 
regulacji odległości detekcji, zmiany trybu pracy  
(On/Off lub automatyczny) i zmianę parametrów 
funkcji spłukiwania okresowego. Modele na baterie 
posiadają średnią autonomię pracy od 3 do 6 lat.
Elektroniczne skrzynki są wodoszczelne (IP65)  
i integrują diody pomocne w diagnostyce, co ułatwia 
konserwację.
Moduł elektroniczny i elektrozawór są  
zintegrowane w korpusie armatury*: 
Modele TEMPOMATIC 3 i 4: 
Możliwa instalacja na wszelkiego rodzaju 
odizolowanych punktach czerpalnych, w nowych jak i 
remontowanych pomieszczeniach.
Bateria litowa 6 V*:
Nie ma konieczności planowania podłączenia 
elektrycznego. Wystarczy podłączyć wężyki do 
instalacji, tak jak w przypadku tradycyjnej armatury. 
Bez dodatkowych regulacji armatura jest gotowa 
do użytkowania z autonomią pracy przez 3 do 6 lat. 
Czerwona dioda miga przez 15 dni sygnalizując 
konieczność wymiany baterii. Wymiana odbywa się 
bez zamykania wody i demontażu armatury.
Zasilanie sieciowe 230/12 V (podłączenie do 
gniazdka lub podtynkowe)*:
Aby uruchomić armaturę, wystarczy w prosty 
sposób podłączyć wężyki do instalacji i podłączyć do 
gniazdka elektrycznego lub do skrzynki podtynkowej 
znajdującej się w pobliżu umywalki. Te modele nie 
wymagają żadnej specjalnej konserwacji  
(nie ma konieczności wymiany baterii). 

* W zależności od modelu

Niezawodna detekcja obecności 
Firma DELABIE wybrała najbardziej niezawodny 
system detekcji: aktywna podczerwień impulsowa. 
Nie ulega rozregulowaniu i nie jest wrażliwa na zmiany 
oświetlenia. W modelach z detektorem na końcu 
wylewki promień podczerwieni jest samoadaptacyjny, 
co gwarantuje optymalną detekcję bez względu na 
pozycję dłoni.

Ograniczona obsługa i prosta konserwacja
Rozwiązania antyosadowe (sitka, mechanizmy) i filtry 
zatrzymujące zanieczyszczenia zapewniają minimalną 
obsługę. Konserwacja jest ułatwiona. Części zamienne 
są standardowe w celu prostej i szybkiej wymiany 
przez pracownika działu technicznego. Elektroniczne 
skrzynki posiadają diody pomocne w diagnostyce. 
Dostęp do podzespołów (baterie, elektrozawory) jest 
bezpośredni, bez konieczności demontażu armatury. 

Opis techniczny

Ciśnienie 1 do 5 barów, zalecane 3 bary

Różnica ciśnień 
WC/WZ ∆P < 1 bar

Zasilanie elektryczne* 220-240 V / 50 Hz klasa II  
(bez uziemienia)

Skrzynka elektroniczna* Niezależna, wodoszczelna IP65

Bateria litowa 6 V*
Bateria 123 lub 223 standardowe  

na rynku Średnia żywotność  
~350 000 cykli lub 3 do 6 lat

Regulowany program 
spłukiwania okresowego* 

Off lub 60 s 
12 h lub 24 h po ostatnim użyciu

Automatyczne zamknięcie 
w przypadku zaniedbania 

Zapobiega blokowaniu armatury  
w pozycji stałego wypływu 

Ogranicznik temperatury Regulowany

Zasilanie WC max 55°C

Zgodnie z Dyrektywą europejską 
CEM 2004/108/WE  

i BT 2006/95/WE

* W zależności od modelu

10 lat gwarancji 
na wszystkie wady fabryczne.

DESIGN
Produkty DELABIE, znane ze swojej wytrzymałości 
i odporności, posiadają ponadczasowy design. 
Różnorodność oferty sprawia, że produkty idealnie 
harmonizują się z wnętrzami różnych budynków 
użyteczności publicznej. W niektórych zakładach, 
takich jak szpitale psychiatryczne, produkty muszą być 
odporne i zabezpieczone: niewidoczne mechanizmy, 
opływowe kształty.
Estetyczne produkty są rzadziej niszczone, ponieważ 
użytkownicy bardziej je szanują. Proste formy armatury 
ograniczają osadzanie się zanieczyszczeń i ułatwiają 
czyszczenie. Łatwy i jednocześnie zabezpieczony 
dostęp do mechanizmu ułatwia konserwację.

Wzmocnione mocowanie

Odporność na intensywne 
używanie

Prosta konserwacja

Diagnostyka za pomocą diody 
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Rysunek przedstawia model: TEMPOMATIC MIX 4 (nr 490006)

BATERIA LITOWA 6 V
Funkcjonowanie przez 3 do 6 lat (~350 000 cykli)
Wymiana bez zamykania wody i demontażu armatury

ZINTEGROWANY MODUŁ 
ELEKTRONICZNY, CHRONIONY 

WODOSZCZELNĄ OBUDOWĄ
Łatwa konserwacja

ANTYSTAGNACYJNY ELEKTROZAWÓR (patent)
Ogranicza osadzanie się zanieczyszczeń i rozwój bakterii
Powolne zamknięcie bez uderzeń hydraulicznych

ANTYOSADOWE SITKO 3 L/MIN
Z REGULACJĄ WYPŁYWU (patent) 

Oszczędność wody  
i ograniczona obsługa

BEZPOŚREDNI DOSTĘP DO 
BATERII I ELEKTROZAWORU 

Łatwa konserwacja

DETEKTOR NA KOŃCU WYLEWKI 
Detekcja dłoni bez względu na ich pozycję

DŹWIGNIA ZMIANY TEMPERATURY
ZE STOPNIOWĄ REGULACJĄ 

Więcej komfortu

REGULOWANY 
OGRANICZNIK 
TEMPERATURY 
Ochrona antyoparzeniowa
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/ Armatura elektroniczna TEMPOMATIC 4

• BIOSAFE kontrola proliferacji bakterii: brak kontaktu z dłonią, antystagnacyjny elektrozawór, spłukiwanie okresowe
• Oszczędność wody: 90%
• Łatwa instalacja: zwykła instalacja jak w przypadku tradycyjnej armatury, system elektroniczny zintegrowany w korpusie armatury
• Łatwa wymiana baterii: po ~350 000 cykli, bez demontażu armatury i zamykania wody

• Zasilanie zintegrowaną baterią litową 223 6 V.
• Antystagnacyjny elektrozawór i moduł elektroniczny zintegrowane  

w korpusie armatury.
• Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach, możliwość regulacji od 1,5 do 6 l/min.
• Antyosadowe sitko wypływowe.
• Spłukiwanie okresowe (~60 sekund co 24 h po ostatnim użyciu).
• Detekcja obecności na aktywną podczerwień, optymalnie na końcu wylewki.
• Korpus z litego, chromowanego mosiądzu.
• Pokrywa zablokowana 2 niewidocznymi śrubami.
• Wężyki PEX W⅜" z filtrami i zaworami zwrotnymi.
• Wzmocnione mocowanie.
• Antyblokada wypływu.
• Boczna dźwignia regulacji temperatury z regulowanym  

ogranicznikiem temperatury maksymalnej.

TEMPOMATIC MIX 4 do umywalki 
Bateria elektroniczna ze zintegrowaną baterią

Elektroniczny zawór ścienny lub do płyty (Z½")

Elektroniczny zawór stojący

TEMPOMATIC 4 do umywalki
Zawór elektroniczny ze zintegrowaną baterią

TEMPOMATIC 4 do umywalki, ścienny
Zawór elektroniczny ze zintegrowaną baterią

Bateria TEMPOMATIC MIX 4 do umywalki, na baterię
Z zaworami odcinającymi, standardowa dźwignia zmiany temperatury 490006

Z zaworami odcinającymi, dźwignia LH 490006LH

Bez zaworów odcinających, standardowa dźwignia zmiany temperatury 490106

Bez zaworów odcinających, dźwignia LH 490106LH

Zawór ścienny TEMPOMATIC 4 do umywalki, na baterię

L.125 443406

L.190 443506

Zawór TEMPOMATIC 4 do umywalki, na baterię, do płyty ≤ 24 mm
L.125 443426

L.190 443526

Przewidzieć mieszacz PREMIX (patrz strona 92)

Zawór TEMPOMATIC 4 do umywalki, na baterię
Z zaworem odcinającym 440006

Bez zaworu odcinającego 440106

Przewidzieć mieszacz PREMIX (patrz strona 92)
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Armatura elektroniczna TEMPOMATIC 4 / 

• BIOSAFE kontrola proliferacji bakterii: brak kontaktu z dłonią, antystagnacyjny elektrozawór, spłukiwanie okresowe
• Oszczędność wody: 90%
• Łatwa instalacja: system elektroniczny zintegrowany w korpusie armatury, zasilanie sieciowe do gniazda lub podtynkowe

TEMPOMATIC 4 do umywalki 
Zawór elektroniczny, zasilanie sieciowe

• Zasilanie sieciowe 230/12 V.
• Antystagnacyjny elektrozawór i moduł elektroniczny zintegrowane  

w korpusie armatury.
• Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach, możliwość regulacji  

od 1,5 do 6 l/min.
• Antyosadowe sitko wypływowe.
• Spłukiwanie okresowe (~60 sekund co 24 h po ostatnim użyciu).
• Detekcja obecności na aktywną podczerwień, optymalnie na końcu wylewki.
• Korpus z litego, chromowanego mosiądzu.
• Pokrywa zablokowana 2 niewidocznymi śrubami.
• Wężyk PEX W⅜" z filtrem.
• Wzmocnione mocowanie.
• Antyblokada wypływu.

• Zasilanie sieciowe 230/12 V.
• Antystagnacyjny elektrozawór i moduł elektroniczny zintegrowane  

w korpusie armatury.
• Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach, możliwość regulacji  

od 1,5 do 6 l/min.
• Antyosadowe sitko wypływowe.
• Spłukiwanie okresowe (~60 sekund co 24 h po ostatnim użyciu).
• Detekcja obecności na aktywną podczerwień, optymalnie na końcu wylewki.
• Korpus z litego, chromowanego mosiądzu.
• Pokrywa zablokowana 2 niewidocznymi śrubami.
• Wężyki PEX W⅜" z filtrami i zaworami zwrotnymi.
• Wzmocnione mocowanie.
• Antyblokada wypływu.
• Boczna dźwignia regulacji temperatury z regulowanym  

ogranicznikiem temperatury maksymalnej.

TEMPOMATIC MIX 4 do umywalki
Bateria elektroniczna, zasilanie sieciowe

Zawór TEMPOMATIC 4 do umywalki, zasilanie sieciowe

Zasilanie podtynkowe
Z zaworem odcinającym 440000

Bez zaworu odcinającego 440100

Podłączenie do gniazda elektrycznego
Z zaworem odcinającym 440001

Bez zaworu odcinającego 440101

Przewidzieć mieszacz PREMIX (patrz strona 92)

Bateria TEMPOMATIC MIX 4 do umywalki, zasilanie sieciowe

Zasilanie podtynkowe
Z zaworami odcinającymi, standardowa dźwignia zmiany temperatury 490000

Z zaworami odcinającymi, dźwignia LH 490000LH

Bez zaworów odcinających, standardowa dźwignia zmiany temperatury 490100

Bez zaworów odcinających, dźwignia LH 490100LH

Podłączenie do gniazda elektrycznego
Z zaworami odcinającymi, standardowa dźwignia zmiany temperatury 490001

Z zaworami odcinającymi, dźwignia LH 490001LH

Bez zaworów odcinających, standardowa dźwignia zmiany temperatury 490101

Bez zaworów odcinających, dźwignia LH 490101LH



36 Armatura elektroniczna do umywalki

492006 492106LH

30
 m

ax

40
0

10
0

120

3/8"

30
 m

ax

35
5

10
0

120

3/8"

442006 442106

30
 m

ax
39

5

120

10
0

3/8"

30
 m

ax
35

0

120

10
0

3/8"

• Zasilanie zintegrowaną baterią litową 223 6 V.
• Antystagnacyjny elektrozawór i moduł elektroniczny zintegrowane  

w korpusie armatury.
• Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach, możliwość regulacji  

od 1,5 do 6 l/min.
• Antyosadowe sitko wypływowe.
• Spłukiwanie okresowe (~60 sekund co 24 h po ostatnim użyciu).
• Detekcja obecności na aktywną podczerwień,  

optymalnie na końcu wylewki.
• Korpus z litego, chromowanego mosiądzu.
• Pokrywa zablokowana 2 niewidocznymi śrubami,  

piktogram wskazuje sposób użycia.
• Wężyki PEX W⅜" z filtrami i zaworami zwrotnymi.
• Wzmocnione mocowanie.
• Antyblokada wypływu.
• Boczna dźwignia regulacji temperatury z regulowanym  

ogranicznikiem temperatury maksymalnej.

TEMPOMATIC MIX 3 do umywalki
Bateria elektroniczna ze zintegrowaną baterią

• BIOSAFE kontrola proliferacji bakterii: brak kontaktu z dłonią, antystagnacyjny elektrozawór, spłukiwanie okresowe
• Oszczędność wody: 90%
• Łatwa instalacja: zwykła instalacja jak w przypadku tradycyjnej armatury, system elektroniczny zintegrowany w korpusie armatury 
• Łatwa wymiana baterii: po ~350 000 cykli, bez demontażu armatury i zamykania wody 

/ Armatura elektroniczna TEMPOMATIC 3

• Zasilanie zintegrowaną baterią litową 223 6 V.
• Antystagnacyjny elektrozawór i moduł elektroniczny zintegrowane 

w korpusie armatury.
• Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach, możliwość regulacji  

od 1,5 do 6 l/min.
• Antyosadowe sitko wypływowe.
• Spłukiwanie okresowe (~60 sekund co 24 h po ostatnim użyciu).
• Detekcja obecności na aktywną podczerwień,  

optymalnie na końcu wylewki.
• Korpus z litego, chromowanego mosiądzu.
• Pokrywa zablokowana 2 niewidocznymi śrubami,  

piktogram wskazuje sposób użycia.
• Wężyk PEX W⅜" z filtrem.
• Wzmocnione mocowanie.
• Antyblokada wypływu.

TEMPOMATIC 3 do umywalki
Zawór elektroniczny ze zintegrowaną baterią

Bateria TEMPOMATIC MIX 3 do umywalki
Z zaworami odcinającymi, standardowa dźwignia zmiany temperatury 492006
Z zaworami odcinającymi, dźwignia LH 492006LH

Bez zaworów odcinających, standardowa dźwignia zmiany temperatury 492106

Bez zaworów odcinających, dźwignia LH 492106LH

Zawór TEMPOMATIC 3 do umywalki
Z zaworem odcinającym 442006

Bez zaworu odcinającego 442106

Przewidzieć mieszacz PREMIX (patrz strona 92)
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• Zasilanie zintegrowaną baterią litową 223 6 V.
• Antystagnacyjny elektrozawór i moduł elektroniczny zintegrowane  

w korpusie armatury.
• Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach, możliwość regulacji  

od 1,5 do 6 l/min.
• Antyosadowe sitko wypływowe.
• Spłukiwanie okresowe (~60 sekund co 24 h po ostatnim użyciu).
• Detekcja obecności na aktywną podczerwień, optymalnie na końcu wylewki.
• Korpus z litego, chromowanego mosiądzu.
• Pokrywa zablokowana 2 niewidocznymi śrubami,  

piktogram wskazuje sposób użycia.
• Mocowanie ścienne Z½".
• Ø50, L.190 mm.
• Antyblokada wypływu.

TEMPOMATIC 3 do umywalki, ścienny
Zawór elektroniczny ze zintegrowaną baterią

• BIOSAFE kontrola proliferacji bakterii: brak kontaktu z dłonią, antystagnacyjny elektrozawór, spłukiwanie okresowe
• Oszczędność wody: 90%
• Łatwa instalacja: zwykła instalacja jak w przypadku tradycyjnej armatury, system elektroniczny zintegrowany w korpusie armatury
• Łatwa wymiana baterii: po ~350 000 cykli, bez demontażu armatury i zamykania wody

Armatura elektroniczna TEMPOMATIC 3 / 

PREMIX NANO
• Mieszacz termostatyczny 

do dystrybucji wody 
zmieszanej.

• Regulacja temperatury  
od 34°C do 60°C 
(więcej informacji na stronie 
92).

Korek HYGIENA Z1¼"
• Wklęsłe sitko.
• Swobodny przepływ, 

bez śruby centralnej.
• Korek modułowy: łatwe 

uzyskanie prześwitu jeśli 
umywalka jest z przelewem  
(więcej informacji na stronie 
93).

Sitko EKO
• Sitko nastawione na 3 l/min  

(patent DELABIE).
• Regulacja wypływu  

od 1,5 do 6 l/min przy  
3 barach (w zależności od 
modelu armatury).

• Dostarczane w ilości 2 sztuk 
(więcej informacji  
na stronie 99).

Sitko EKO 

Z24/100 922024.2P

W22/100 922022.2P

Korek HYGIENA 611

Produkty dodatkowe

PREMIX NANO (Kv 7 l/min), WZ⅜"
Korpus niklowany 732012

Korpus chromowany 732016

PREMIX NANO (Kv 7 l/min), WC W⅜", WZ Z⅜", WZ Z⅜"
Korpus chromowany 732216

Zestaw podłączeniowy ⅜" do 732216 732515

Zawór ścienny TEMPOMATIC 3 do umywalki 443006

Przewidzieć mieszacz PREMIX (patrz obok i strona 92)
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• BIOSAFE kontrola proliferacji bakterii: brak kontaktu z dłonią, spłukiwanie okresowe, wylewka gładka wewnątrz  
o małej pojemności, antystagnacyjny elektrozawór w modelach na baterie 

• Oszczędność wody: 90%
• Konserwacja: diody pomocne w diagnostyce

/ Armatura elektroniczna BINOPTIC

• Niezależna skrzynka elektroniczna IP65.
• Zasilanie sieciowe z transformatorem 230/12 V  

lub na baterie litowe 123 6 V.
• Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach, możliwość regulacji  

od 1,5 do 6 l/min.
• Antyosadowe sitko wypływowe.
• Możliwość zaprogramowania spłukiwania okresowego 

(nastawione na ~60 sekund co 24 h po ostatnim użyciu).
• Detekcja obecności na aktywną podczerwień,  

optymalnie na końcu wylewki.
• Korpus z chromowanego mosiądzu.
• Wężyk PEX z filtrem i elektrozaworem Z⅜".
• Wzmocnione mocowanie.
• Antyblokada wypływu.
• Wylewka gładka wewnątrz o małej pojemności  

(ogranicza nisze bakteryjne).

BINOPTIC do umywalki
Zawór elektroniczny, zasilanie sieciowe lub na baterie

• Niezależna skrzynka elektroniczna IP65.
• Zasilanie sieciowe z transformatorem 230/12 V  

lub na baterie litowe 123 6 V.
• Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach, możliwość regulacji  

od 1,5 do 6 l/min.
• Antyosadowe sitko wypływowe.
• Możliwość zaprogramowania spłukiwania okresowego  

(nastawione na ~60 sekund co 24 h po ostatnim użyciu).
• Detekcja obecności na aktywną podczerwień,  

optymalnie na końcu wylewki.
• Korpus z chromowanego mosiądzu.
• Wężyki PEX z filtrami i elektrozaworami Z⅜".
• Wzmocnione mocowanie.
• Antyblokada wypływu.
• Wylewka gładka wewnątrz o małej pojemności  

(ogranicza nisze bakteryjne).
• Boczna dźwignia regulacji temperatury z regulowanym  

ogranicznikiem temperatury maksymalnej.

BINOPTIC MIX do umywalki
Bateria elektroniczna, zasilanie sieciowe lub na baterie

Bateria BINOPTIC MIX do umywalki 

Zasilanie sieciowe 230/12 V
Ze standardową dźwignią zmiany temperatury 378MCH

Z dźwignią LH 378MCHLH

Zasilanie bateriami litowymi 6 V
Ze standardową dźwignią zmiany temperatury 478MCH

Z dźwignią LH 478MCHLH

Zawór BINOPTIC do umywalki
Zasilanie sieciowe 230/12 V 378015

Zasilanie bateriami litowymi 6 V 478015

Przewidzieć mieszacz PREMIX (patrz strona 92)
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• Niezależna skrzynka elektroniczna IP65.
• Zasilanie sieciowe z transformatorem 

230/12 V.
• Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach, 

możliwość regulacji od 1,5 do 6 l/min.
• Antyosadowe sitko wypływowe.
• Możliwość zaprogramowania spłukiwania 

okresowego (nastawione na ~60 sekund co 
24 h po ostatnim użyciu).

• Detekcja obecności na aktywną podczerwień, 
optymalnie na końcu wylewki.

• Filtry i elektrozawory Z⅜".
• Korpus z chromowanego mosiądzu.
• Chromowana wylewka na płycie Inox.
• Antyblokada wypływu.
• Wylewka gładka wewnątrz o małej 

pojemności (ogranicza nisze bakteryjne).
• Boczna dźwignia regulacji temperatury  

z regulowanym ogranicznikiem temperatury 
maksymalnej.

BINOPTIC MIX do umywalki, zlewu
Bateria elektroniczna, zasilanie sieciowe

• Niezależna skrzynka elektroniczna IP65.
• Zasilanie sieciowe z transformatorem 

230/12 V.
• Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach, 

możliwość regulacji od 1,5 do 6 l/min.
• Antyosadowe sitko wypływowe.
• Możliwość zaprogramowania spłukiwania 

okresowego (nastawione na ~60 sekund co 
24 h po ostatnim użyciu).

• Detekcja obecności na aktywną podczerwień, 
optymalnie na końcu wylewki.

• Filtr i elektrozawór Z⅜".
• Korpus z chromowanego mosiądzu.
• Chromowana wylewka do instalacji 

podtynkowej lub do ścianki ≤ 190 mm.
• Antyblokada wypływu.
• Wylewka gładka wewnątrz o małej 

pojemności (ogranicza nisze bakteryjne).

BINOPTIC do umywalki, zlewu
Zawór elektroniczny, zasilanie sieciowe

• Niezależna skrzynka elektroniczna IP65.
• Zasilanie sieciowe z transformatorem 

230/12 V.
• Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach, 

możliwość regulacji od 1,5 do 6 l/min.
• Antyosadowe sitko wypływowe.
• Możliwość zaprogramowania spłukiwania 

okresowego (nastawione na ~60 sekund co 
24 h po ostatnim użyciu).

• Detekcja obecności na aktywną podczerwień, 
optymalnie na końcu wylewki.

• Filtry i elektrozawory Z⅜".
• Korpus z chromowanego mosiądzu.
• Chromowana wylewka do instalacji  

zaściennej ≤ 110 mm.
• Kabel od detektora, wężyki zasilające  

i mocowanie.
• Antyblokada wypływu.
• Wylewka gładka wewnątrz o małej 

pojemności (ogranicza nisze bakteryjne).
• Boczna dźwignia regulacji temperatury  

z regulowanym ogranicznikiem temperatury 
maksymalnej.

BINOPTIC MIX do umywalki, zlewu
Bateria elektroniczna, zasilanie sieciowe

• BIOSAFE kontrola proliferacji bakterii: brak kontaktu z dłonią, spłukiwanie okresowe, wylewka gładka wewnątrz o małej pojemności
• Oszczędność wody: 90%
• Konserwacja: diody pomocne w diagnostyce

Armatura elektroniczna BINOPTIC / 

Bateria zaścienna BINOPTIC MIX do umywalki,  
zlewu lub umywalki chirurgicznej

Zasilanie sieciowe 230/12 V
Ze standardową dźwignią 379MCH

Z długą dźwignią zmiany temperatury 379MCHL

Bateria podtynkowa BINOPTIC MIX do umywalki, 
zlewu lub umywalki chirurgicznej

Zasilanie sieciowe 230/12 V
Ze standardową dźwignią 379ECM

Z długą dźwignią zmiany temperatury 379ECML

Zawór ścienny BINOPTIC do umywalki,  
zlewu lub umywalki chirurgicznej

Zasilanie sieciowe 230/12 V
Podtynkowy, wylewka L.200 379ENC

Do ścianki, wylewka L.205 379DER

Do ścianki, wylewka L.135 379D13

Przewidzieć mieszacz PREMIX (patrz strona 92)
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/ Armatura elektroniczna TEMPOMATIC 2

• BIOSAFE kontrola proliferacji bakterii: brak kontaktu z dłonią, spłukiwanie okresowe, antystagnacyjny elektrozawór
• Oszczędność wody: 90%
• Konserwacja: diody pomocne w diagnostyce

• Niezależna skrzynka elektroniczna IP65.
• Zasilanie bateriami litowymi 123 6 V.
• Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach, możliwość regulacji  

od 1,5 do 6 l/min.
• Antyosadowe sitko wypływowe.
• Możliwość zaprogramowania spłukiwania okresowego  

(nastawione na ~60 sekund co 24 h po ostatnim użyciu).
• Detekcja obecności na podczerwień, detektor odporny na uderzenia.
• Korpus z litego, chromowanego mosiądzu.
• Wężyki PEX z filtrami i antystagnacyjnymi elektrozaworami Z⅜".
• Wzmocnione mocowanie.
• Antyblokada wypływu.
• Boczna dźwignia regulacji temperatury z regulowanym ogranicznikiem 

temperatury maksymalnej.

TEMPOMATIC MIX 2 do umywalki
Bateria elektroniczna na baterie

• Niezależna skrzynka elektroniczna IP65.
• Zasilanie bateriami litowymi 123 6 V.
• Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach, możliwość regulacji  

od 1,5 do 6 l/min.
• Antyosadowe sitko wypływowe.
• Możliwość zaprogramowania spłukiwania okresowego  

(nastawione na ~60 sekund co 24 h po ostatnim użyciu).
• Detekcja obecności na podczerwień, detektor odporny na uderzenia.
• Korpus z litego, chromowanego mosiądzu.
• Wężyk PEX z filtrem i antystagnacyjnym elektrozaworem Z⅜".
• Wzmocnione mocowanie.
• Antyblokada wypływu.

TEMPOMATIC 2 do umywalki
Zawór elektroniczny na baterie

Bateria TEMPOMATIC MIX 2 do umywalki, na baterie
Ze standardową dźwignią zmiany temperatury 494006

Z dźwignią LH 494006LH

Zawór TEMPOMATIC 2 do umywalki, na baterie 444006

Przewidzieć mieszacz PREMIX (patrz strona 92)
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Armatura elektroniczna TEMPOMATIC 2 / 

• BIOSAFE kontrola proliferacji bakterii: brak kontaktu z dłonią, spłukiwanie okresowe
• Oszczędność wody: 90%
• Konserwacja: diody pomocne w diagnostyce

• Niezależna skrzynka elektroniczna IP65.
• Zasilanie sieciowe z transformatorem 230/12 V.
• Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach, możliwość regulacji  

od 1,5 do 6 l/min.
• Antyosadowe sitko wypływowe.
• Możliwość zaprogramowania spłukiwania okresowego  

(nastawione na ~60 sekund co 24 h po ostatnim użyciu).
• Detekcja obecności na podczerwień, detektor odporny na uderzenia.
• Korpus z litego, chromowanego mosiądzu.
• Wężyki PEX z filtrami i elektrozaworami Z⅜".
• Wzmocnione mocowanie.
• Antyblokada wypływu.
• Boczna dźwignia regulacji temperatury z regulowanym ogranicznikiem 

temperatury maksymalnej.

TEMPOMATIC MIX 2 do umywalki
Bateria elektroniczna, zasilanie sieciowe

• Niezależna skrzynka elektroniczna IP65.
• Zasilanie sieciowe z transformatorem 230/12 V.
• Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach, możliwość regulacji  

od 1,5 do 6 l/min.
• Antyosadowe sitko wypływowe.
• Możliwość zaprogramowania spłukiwania okresowego  

(nastawione na ~60 sekund co 24 h po ostatnim użyciu).
• Detekcja obecności na podczerwień, detektor odporny na uderzenia.
• Korpus z litego, chromowanego mosiądzu.
• Wężyk PEX z filtrem i elektrozaworem Z⅜".
• Wzmocnione mocowanie.
• Antyblokada wypływu.

TEMPOMATIC 2 do umywalki
Zawór elektroniczny, zasilanie sieciowe

Bateria TEMPOMATIC MIX 2 do umywalki, zasilanie sieciowe
Ze standardową dźwignią zmiany temperatury 494000

Z dźwignią LH 494000LH

Zawór TEMPOMATIC 2 do umywalki, zasilanie sieciowe 444000

Przewidzieć mieszacz PREMIX (patrz strona 92)
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• BIOSAFE kontrola proliferacji bakterii: brak kontaktu z dłonią, spłukiwanie okresowe, antystagnacyjny elektrozawór
• Wykręcana wylewka: ułatwia czyszczenie i dezynfekcję
• Oszczędność wody: 90%
• Konserwacja: diody pomocne w diagnostyce

/ Armatura elektroniczna TEMPOMATIC

• Niezależna skrzynka elektroniczna IP65.
• Zasilanie bateriami litowymi 123 6 V.
• Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach, możliwość regulacji  

od 1,5 do 6 l/min.
• Antyosadowe sitko wypływowe.
• Możliwość zaprogramowania spłukiwania okresowego  

(nastawione na ~60 sekund co 24 h po ostatnim użyciu).
• Detekcja obecności na podczerwień, detektor odporny na uderzenia.
• Korpus z litego, chromowanego mosiądzu.
• Wężyki PEX z filtrami i antystagnacyjnymi elektrozaworami Z⅜".
• Wzmocnione mocowanie.
• Antyblokada wypływu.
• Wykręcana wylewka do czyszczenia/dezynfekcji.
• Regulacja temperatury z przodu z regulowanym ogranicznikiem 

temperatury maksymalnej.

TEMPOMATIC MIX do umywalki 
Bateria elektroniczna na baterie

• Niezależna skrzynka elektroniczna IP65.
• Zasilanie bateriami litowymi 123 6 V.
• Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach, możliwość regulacji  

od 1,5 do 6 l/min.
• Antyosadowe sitko wypływowe.
• Możliwość zaprogramowania spłukiwania okresowego  

(nastawione na ~60 sekund co 24 h po ostatnim użyciu).
• Detekcja obecności na podczerwień, detektor odporny na uderzenia.
• Korpus z litego, chromowanego mosiądzu.
• Wężyk PEX z filtrem i antystagnacyjnym elektrozaworem Z⅜".
• Wzmocnione mocowanie.
• Antyblokada wypływu.
• Wykręcana wylewka do czyszczenia/dezynfekcji.

TEMPOMATIC do umywalki
Zawór elektroniczny na baterie

Bateria TEMPOMATIC MIX do umywalki, na baterie 495006

Zawór TEMPOMATIC do umywalki, na baterie 445006

Przewidzieć mieszacz PREMIX (patrz strona 92)
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• BIOSAFE kontrola proliferacji bakterii: brak kontaktu z dłonią, spłukiwanie okresowe
• Wykręcana wylewka: ułatwia czyszczenie i dezynfekcję
• Oszczędność wody: 90%
• Konserwacja: diody pomocne w diagnostyce

Armatura elektroniczna TEMPOMATIC / 

• Niezależna skrzynka elektroniczna IP65.
• Zasilanie sieciowe z transformatorem 230/12 V.
• Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach, możliwość regulacji  

od 1,5 do 6 l/min.
• Antyosadowe sitko wypływowe.
• Możliwość zaprogramowania spłukiwania okresowego  

(nastawione na ~60 sekund co 24 h po ostatnim użyciu).
• Detekcja obecności na podczerwień, detektor odporny na uderzenia.
• Korpus z litego, chromowanego mosiądzu.
• Wężyki PEX z filtrami i elektrozaworami Z⅜".
• Wzmocnione mocowanie.
• Antyblokada wypływu.
• Wykręcana wylewka do czyszczenia/dezynfekcji.
• Regulacja temperatury z przodu z regulowanym ogranicznikiem 

temperatury maksymalnej.

TEMPOMATIC MIX do umywalki 
Bateria elektroniczna, zasilanie sieciowe

• Niezależna skrzynka elektroniczna IP65.
• Zasilanie sieciowe z transformatorem 230/12 V.
• Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach, możliwość regulacji  

od 1,5 do 6 l/min.
• Antyosadowe sitko wypływowe.
• Możliwość zaprogramowania spłukiwania okresowego  

(nastawione na ~60 sekund co 24 h po ostatnim użyciu).
• Detekcja obecności na podczerwień, detektor odporny na uderzenia.
• Korpus z litego, chromowanego mosiądzu.
• Wężyk PEX z filtrem i elektrozaworem Z⅜".
• Wzmocnione mocowanie.
• Antyblokada wypływu.
• Wykręcana wylewka do czyszczenia/dezynfekcji.

TEMPOMATIC do umywalki
Zawór elektroniczny, zasilanie sieciowe

Bateria TEMPOMATIC MIX do umywalki, zasilanie sieciowe 495000

Zawór TEMPOMATIC do umywalki, zasilanie sieciowe 445000

Przewidzieć mieszacz PREMIX (patrz strona 92)
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• BIOSAFE kontrola proliferacji bakterii: brak kontaktu z dłonią, spłukiwanie okresowe, wykręcana wylewka gładka wewnątrz 
ułatwia czyszczenie i dezynfekcję, antystagnacyjny elektrozawór w modelach na baterie

• Oszczędność wody: 90%
• Komfort: różne tryby zamknięcia wypływu dostępne w modelach z zasilaniem sieciowym

/ Armatura elektroniczna TEMPOMATIC PRO

• Niezależna skrzynka elektroniczna IP65.
• Zasilanie sieciowe z transformatorem 230/12 V  

lub na baterie litowe 123 6 V.
• Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach, możliwość regulacji  

od 1,5 do 6 l/min.
• Antyosadowe sitko wypływowe.
• Możliwość zaprogramowania spłukiwania okresowego  

(nastawione na ~60 sekund co 24 h po ostatnim użyciu).
• Detekcja obecności na podczerwień, detektor odporny na uderzenia.
• Korpus z litego, chromowanego mosiądzu ze wzmocnionym mocowaniem.
• Wężyk PEX z filtrem i elektrozaworem Z⅜".
• Ruchoma wylewka gładka wewnątrz (ogranicza nisze bakteryjne).
• Wykręcana wylewka do czyszczenia/dezynfekcji.
• Antyblokada wypływu.
Dwa możliwe tryby zamknięcia wypływu w modelach 230/12 V:
> Tryb standard: wypływ czasowy, automatyczne zamknięcie.
> Tryb On/Off: zamierzone zamknięcie lub po 30 minutach wypływu. 

 Możliwość przeprowadzenia dezynfekcji termicznej.

TEMPOMATIC PRO do umywalki, zlewu 
Zawór elektroniczny, zasilanie sieciowe lub na baterie

• Niezależna skrzynka elektroniczna IP65.
• Zasilanie sieciowe z transformatorem 230/12 V  

lub na baterie litowe 123 6 V.
• Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach, możliwość regulacji  

od 1,5 do 6 l/min.
• Antyosadowe sitko wypływowe.
• Możliwość zaprogramowania spłukiwania okresowego  

(nastawione na ~60 sekund co 24 h po ostatnim użyciu).
• Detekcja obecności na podczerwień, detektor odporny na uderzenia.
• Korpus z litego, chromowanego mosiądzu ze wzmocnionym mocowaniem.
• Wężyki PEX z filtrami i elektrozaworami Z⅜".
• Ruchoma wylewka gładka wewnątrz (ogranicza nisze bakteryjne).
• Wykręcana wylewka do czyszczenia/dezynfekcji.
• Antyblokada wypływu.
• Boczna, ergonomiczna dźwignia LH do regulacji temperatury  

z regulowanym ogranicznikiem temperatury maksymalnej.
Dwa możliwe tryby zamknięcia wypływu w modelach 230/12 V:
> Tryb standard: wypływ czasowy, automatyczne zamknięcie.
> Tryb On/Off: zamierzone zamknięcie lub po 30 minutach wypływu. 

 Możliwość przeprowadzenia dezynfekcji termicznej.

TEMPOMATIC MIX PRO do umywalki, zlewu 
Bateria elektroniczna, zasilanie sieciowe lub na baterie

Bateria TEMPOMATIC MIX PRO do umywalki, zlewu lub umywalki 
chirurgicznej H.310 L.200
Zasilanie sieciowe 230/12 V 495253

Zasilanie bateriami litowymi 6 V 495257

Zawór TEMPOMATIC PRO do umywalki, zlewu lub umywalki chirurgicznej 
H.310 L.200
Zasilanie sieciowe 230/12 V 445253

Zasilanie bateriami litowymi 6 V 445257

Przewidzieć mieszacz PREMIX (patrz strona 92)
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Armatura elektroniczna TEMPOMATIC / 

• BIOSAFE kontrola proliferacji bakterii: brak kontaktu z dłonią i spłukiwanie okresowe
• Oszczędność wody: 90%
• Odporność na wandalizm: instalacja podtynkowa lub zaścienna
• Konserwacja: diody pomocne w diagnostyce

• Niezależna skrzynka elektroniczna IP65.
• Zasilanie sieciowe z transformatorem 230/12 V.
• Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach, możliwość regulacji  

od 1,5 do 6 l/min.
• Antyosadowe sitko wypływowe.
• Możliwość zaprogramowania spłukiwania okresowego  

(nastawione na ~60 sekund co 24 h po ostatnim użyciu).
• Detekcja obecności na podczerwień, detektor odporny na uderzenia  

do ścianki ≤ 155 mm.
• Antyblokada wypływu.
• Elektrozawór Z⅜" z filtrem-uszczelką.
• Nieruchoma, chromowana wylewka L.170 mm do ścianki ≤ 165 mm  

z kołkiem antyobrotowym.
• Rozeta zintegrowana ze ścianą. 
• Możliwość skrócenia gwintowanych prowadnic.

TEMPOMATIC zaścienny, do umywalki
Elektroniczny zawór zaścienny, zasilanie sieciowe

• Niezależna skrzynka elektroniczna IP65.
• Zasilanie sieciowe z transformatorem 230/12 V.
• Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach, możliwość regulacji  

od 1,5 do 6 l/min.
• Antyosadowe sitko wypływowe.
• Możliwość zaprogramowania spłukiwania okresowego  

(nastawione na ~60 sekund co 24 h po ostatnim użyciu).
• Podtynkowa skrzynka z wandaloodporną płytą z Inoxu.
• Detekcja obecności na podczerwień, detektor odporny na uderzenia.
• Antyblokada wypływu.
• Nieruchoma, chromowana wylewka L.170 mm.
• Zawór odcinający Z½".

TEMPOMATIC do umywalki
Elektroniczny zawór podtynkowy, zasilanie sieciowe

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).

Zawór zaścienny TEMPOMATIC do umywalki 441157

Przewidzieć mieszacz PREMIX (patrz strona 92)
W opcji: inne długości wylewek i prowadnic zaściennych

Zawór podtynkowy TEMPOMATIC do umywalki 447500

Przewidzieć mieszacz PREMIX (patrz strona 92)
W opcji: inne długości wylewek
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• Niezależna skrzynka elektroniczna IP65.
• Zasilanie sieciowe z transformatorem 230/12 V. 
• Wypływ ograniczony do 7 l/min przy 3 barach.
• Jednorazowa, zatrzaskowa wylewka z Hostaformu® nadającego się  

do recyklingu L.180 Ø22 z sitkiem gwiazda. 
Do kompletowania z wylewkami z Inoxu lub filtrującymi wylewkami 
BIOFIL (patrz obok).

• Korpus z litego chromowanego mosiądzu ze wzmocnionym 
mocowaniem.

• Korpus i wylewka gładkie wewnątrz (ograniczają nisze bakteryjne).
• Możliwość zaprogramowania spłukiwania okresowego  

(nastawione na ~60 sekund co 24 h po ostatnim użyciu).
• Detekcja obecności na podczerwień, detektor odporny na uderzenia.
• Regulacja temperatury uchwytem Higiena L.100.
• Wężyki PEX z filtrami i elektrozaworami Z⅜".
• Antyblokada wypływu.
Dwa możliwe tryby zamknięcia wypływu:
> Tryb standard: wypływ czasowy, automatyczne zamknięcie.
> Tryb On/Off: zamierzone zamknięcie lub po 30 minutach wypływu. 

 Możliwość przeprowadzenia dezynfekcji termicznej.

Bateria elektroniczna z wysoką wylewką BIOCLIP 
Z ruchomą i zatrzaskową wylewką

• Niezależna skrzynka elektroniczna IP65.
• Zasilanie sieciowe z transformatorem 230/12 V 

lub na baterie litowe 123 6 V.
• Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach, regulacja od 1,5 do 6 l/min.
• Antyosadowe sitko wypływowe przystosowane do instalacji filtra 

(patrz strona 26).
• Korpus i wylewka lity chromowany mosiądz, wzmocnione mocowanie.
• Korpus i wylewka gładkie wewnątrz (ograniczają nisze bakteryjne).
• Możliwość zaprogramowania spłukiwania okresowego 

(nastawione na ~60 sekund co 24 h po ostatnim użyciu).
• Detekcja obecności na podczerwień, detektor odporny na uderzenia.
• Regulacja temperatury uchwytem Higiena L.100.
• Wężyki PEX z filtrami i elektrozaworami Z⅜".
• Antyblokada wypływu.
Dwa możliwe tryby zamknięcia wypływu w modelach 230/12 V:
> Tryb standard: wypływ czasowy, automatyczne zamknięcie.
> Tryb On/Off: zamierzone zamknięcie lub po 30 minutach wypływu. 

 Możliwość przeprowadzenia dezynfekcji termicznej.

Bateria elektroniczna z wysoką wylewką 
Z ruchomą wylewką

• BIOSAFE kontrola proliferacji bakterii: brak kontaktu z dłonią, spłukiwanie okresowe, korpus i wylewka gładkie wewnątrz, 
wylewka przystosowana do instalacji filtra BIOFIL

• Komfort: optymalna wysokość i wysunięcie wylewki do mycia rąk, dostępne różne tryby zamknięcia wypływu
• Oszczędność wody: 90%

/ Armatura elektroniczna z wysoką wylewką

Porada: w trybie On/Off, ustawić detektor z boku baterii.

Porada: w trybie On/Off, ustawić detektor z boku baterii.

Bateria elektroniczna z wysoką, ruchomą wylewką BIOCLIP  
do zlewu/umywalki chirurgicznej (230/12 V)
Wylewka H.160 L.180 20871T1

Wylewka H.300 L.180 20871T3

W opcji: Korki (patrz strona 93)
Filtrujące wylewki BIOFIL (patrz obok) 

      Szybka i łatwa instalacja:

 Aby wyciągnąć jednorazową 
        wylewkę należy za nią 
        pociągnąć do siebie.

2 W jej miejsce włożyć inną 
        wylewkę.

Bateria elektroniczna z wysoką, ruchomą wylewką  
do zlewu/umywalki chirurgicznej

Wylewka H.165 L.160
Zasilanie sieciowe 230/12 V 20164T1

Zasilanie bateriami litowymi 6 V 20464T1

Wylewka H.305 L.250
Zasilanie sieciowe 230/12 V 20164T4

Zasilanie bateriami litowymi 6 V 20464T4

W opcji: Korki (patrz strona 93), filtry BIOFIL (patrz strona 26) 
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• BIOSAFE kontrola proliferacji bakterii: brak kontaktu z dłonią, spłukiwanie okresowe, podstawa i wylewka gładkie wewnątrz
• Zatrzaskowa wylewka: element wrażliwy na rozwój bakterii, wylewki armatury powinny być regularnie czyszczone. 

Dostarczona jednorazowa wylewka może być wymieniona lub zastąpiona wylewką z Inoxu lub filtrującą wylewką BIOFIL

Armatura elektroniczna z wylewką BIOCLIP / 

Elektroniczny zawór ścienny z wylewką BIOCLIP 
Z zatrzaskową wylewką

Jednorazowe wylewki 
BIOCLIP
• Jednorazowa, zatrzaskowa 

wylewka z Hostaformu® 
nadającego się do recyklingu 
z sitkiem gwiazda.

Wylewki BIOCLIP BIOFIL 
• Zatrzaskowa wylewka 

ze zintegrowanym, 
antybakteryjnym filtrem.

• Do jednorazowego użycia, 
z progiem filtracji 0,2 μm.

• Kompatybilność i odporność 
na dezynfekcje chemiczną i 
termiczną instalacji wodnej 
(więcej informacji na stronie 
26). 

Wylewki BIOCLIP z Inoxu
• Zatrzaskowa wylewka 

do czyszczenia/dezynfekcji 
lub autoklawu.

• Sitko higieniczne 
przystosowane do instalacji 
filtra (patrz głowica BIOFIL 
strona 26).

10 filtrujących wylewek L.138, Ø22
Sterylne, 62 dni 20040.10P

Niesterylne, 62 dni 30040.10P

2 zatrzaskowe wylewki z Inoxu Ø28
L.129 20002

L.77 20003

15 jednorazowych wylewek zatrzaskowych Ø22
L.125 20015

      Szybka i łatwa instalacja:

 Aby wyciągnąć jednorazową 
        wylewkę należy za nią 
        pociągnąć do siebie.

2 W jej miejsce włożyć inną 
        wylewkę.

Produkty dodatkowe

Elektroniczny zawór ścienny z wylewką BIOCLIP  
do zlewu/umywalki chirurgicznej (230/12 V) 20801T2

W opcji: Korki (patrz strona 93), filtrujące wylewki BIOFIL (patrz obok) 

• Niezależna skrzynka elektroniczna IP65.
• Zasilanie sieciowe z transformatorem 230/12 V. 
• Wypływ ograniczony do 5 l/min przy 3 barach.
• Jednorazowa, zatrzaskowa wylewka z Hostaformu® nadającego się do recyklingu 

L.188 Ø22  z sitkiem gwiazda. 
Do kompletowania z wylewkami z Inoxu lub filtrującymi wylewkami BIOFIL (patrz obok).

• Podstawa i wylewka gładkie wewnątrz (ograniczają nisze bakteryjne).
• Możliwość zaprogramowania spłukiwania okresowego 

(nastawione na ~60 sekund co 24 h po ostatnim użyciu).
• Niezależny detektor, do instalacji ściennej na płycie.
• Elektrozawór 12 V Z⅜" z filtrem-uszczelką.
• Detekcja obecności na podczerwień, detektor odporny na uderzenia.
• Podstawa Ø60 z chromowanego mosiądzu.
• Antyblokada wypływu.
Dwa możliwe tryby zamknięcia wypływu:
> Tryb standard: wypływ czasowy, automatyczne zamknięcie.
> Tryb On/Off: zamierzone zamknięcie lub po 30 minutach wypływu. 

 Możliwość przeprowadzenia dezynfekcji termicznej.
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BIOSAFE

/ Armatura elektroniczna TEMPOMATIC wielofunkcyjny

WIELOFUNKCYJNA SKRZYNKA 
TEMPOMATIC

TEMPOMATIC wielofunkcyjny dzięki całkowitej 
uniwersalności i licznym funkcjom może wyposażać 
każdy typ budynków użyteczności publicznej.  
Skrzynka jest w szczególności doskonale przystosowana 
do użytkowania w szpitalach psychiatrycznych.
Stworzona do instalacji w pomieszczeniu technicznym 
lub instalacji podtynkowej uniemożliwia użytkownikowi 
dostęp do urządzeń sterujących.

Różne kombinacje 
Skrzynka wielofunkcyjna jest modułowa i pozwala  
na liczne kombinacje: 8 umywalek, 8 natrysków,  
4 umywalki i 4 natryski, 4 umywalki, 2 natryski i 2 WC, itp.

BIOSAFE: kontrola proliferacji bakterii
Detektory pozwalają na korzystanie z urządzeń bez 
kontaktu z dłonią. Instalacja jest wykonana zaściennie 
lub podtynkowo. Kształt starterów został specjalnie 
zaprojektowany w celu ułatwienia czyszczenia. Brak 
kontaktu z dłonią pozwala uniknąć przenoszenia 
bakterii przez ręce.

Program spłukiwania okresowego przeciw 
proliferacji bakterii
W przypadku dłuższej przerwy w używaniu woda 
w instalacji pozostaje w stagnacji, faworyzując w ten 
sposób rozmnażanie się bakterii. TEMPOMATIC 
wielofunkcyjny jest wyposażony w program okresowego 
spłukiwania z możliwością indywidualnego 
programowania dla każdego punktu czerpalnego. 
Automatyczne spłukiwanie przez około 60 sekund 
jest uruchamiane co 24 godziny po ostatnim użyciu.

Funkcja dezynfekcji termicznej 
Dezynfekcja termiczna jest dodatkową funkcją, która 
może być aktywowana w każdym punkcie w tym samym 
czasie (poza punktami w trybie WC). Uruchamiana jest 
przez podłączenie startera z przyciskiem lub detektorem. 
Dezynfekcja termiczna trwa 20 minut i w każdym 
momencie może zostać przerwana poprzez ponowne 
uruchomienie startera z przyciskiem lub detektorem.

Oszczędność inwestycji
Koszt całego zestawu wielofunkcyjnego do  
8 stanowisk jest niższy niż koszt 8 elektronicznych 
zaworów z niezależnymi skrzynkami.

Wysoka odporność na wandalizm
Zintegrowane ze ścianą startery i detektory z litego, 
chromowanego mosiądzu uniemożliwiają wyrwanie. 
Instalacja odbywa się w pomieszczeniu technicznym 
lub jest podtynkowa. Opływowe kształty i odporne na 
wandalizm mocowania zapobiegają zamierzonemu lub 
przypadkowemu skaleczeniu.

Oszczędność wody
Wypływ jest nastawiany dla każdego rodzaju produktów: 
3 l/min dla umywalek, 6 l/min dla natrysków.
Automatyczne zamknięcie i czas wypływu są regulowane 
dla każdego punktu czerpalnego (7, 15, 30 lub 45 sekund 
i 3 l/6 l lub 3 l/9 l dla WC). 
Funkcja antyblokady pozwala uniknąć marnotrawstwa.

Ochrona przed marnotrawstwem
W celu uniknięcia nadużycia lub marnotrawstwa 
(zamierzonego lub nie), istnieje możliwość 
zaprogramowania funkcji antyblokady. Punkt 
czerpalny jest zablokowany na 30 minut, jeśli 
stanowisko było używane 4 razy w mniej niż 10 minut 
lub było używane 10 razy w mniej niż 30 minut.

Łatwa instalacja 
Instalator zyskuje dużo czasu przy instalacji jednej 
skrzynki zamiast 8 niezależnych skrzynek. Podłączenie 
 kabli jest proste. Kable od starterów posiadają wtyki z 
występem ustalającym, co ułatwia podłączenie.

Konserwacja
Montaż w pomieszczeniu technicznym pozwala 
personelowi technicznemu na interwencję poza strefą 
użytkowania, co ułatwia pracę i sprawia, że jest ona 
bezpieczna.

Prosta konserwacja

Odporność na wandalizm

Przykład instalacji  
TEMPOMATIC wielofunkcyjny
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Skrzynka wielofunkcyjna TEMPOMATIC
8 stanowisk

Armatura elektroniczna TEMPOMATIC wielofunkcyjny / 

• BIOSAFE kontrola proliferacji bakterii: brak kontaktu z dłonią, spłukiwanie okresowe
• Oszczędność wody: kontrola wypływu, automatyczne zamknięcie czasowe
• Odporność na wandalizm: zintegrowane ze ścianą startery, lity mosiądz, funkcja antyblokady, instalacja w pomieszczeniu technicznym
• Specjalnie przeznaczona do ośrodków psychiatrycznych i szpitali

Produkty dodatkowe

Starter z detektorem
• Na chromowanej rozecie.
• Kabel L.4 m ze złączką.
• Krótka detekcja, zamierzone 

uruchamianie bez kontaktu 
z dłonią.

• Dostępny w wersji 
podtynkowej lub zaściennej.

Elektrozawór i kabel

Elektrozawór
½" do natrysku z kablem L.4 m 495626CEB

1" do WC: ochrona antyskażeniowa,  
zawór odcinający i regulujący 463SRH

Kabel
L.4 m do elektrozaworu 441452CEB 

Starter z detektorem
Do ścianki ≤ 170 mm 441452DET

Podtynkowy 441453DET

Skrzynka wielofunkcyjna TEMPOMATIC 8 stanowisk 230/12 V 441453
W opcji: Wylewki natryskowe (patrz strona 139), wylewki (patrz strony od 51 do 53)

• Instalacja w pomieszczeniu technicznym lub pod sufitem.
• Obsługuje do 8 niezależnych zaworów elektronicznych  

(8 elektrozaworów i 8 starterów).
• Kontrola wypływu (3 l/min do umywalek, 6 l/min do natrysków, 3 l/6 l do WC).
• Automatyczne zamknięcie czasowe (regulowane dla każdego punktu).
• Możliwość licznych kombinacji (umywalki - natryski - WC).
• Funkcja antyblokady: zatrzymanie skrzynki jeśli nastąpią 4 użycia w mniej  

niż 10 minut lub 10 użyć w mniej niż 30 minut na stanowisko.
• Proste podłączenie kabli: wtyki z występem ustalającym.
• Funkcja dezynfekcji termicznej i chemicznej.
• Możliwość zaprogramowania spłukiwania okresowego dla każdego punktu.
• Mocowanie wewnętrzne lub zewnętrzne.
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• BIOSAFE kontrola proliferacji bakterii: brak kontaktu z dłonią
• Oszczędność wody: natychmiastowe lub czasowe automatyczne zamknięcie
• Odporność na intensywne używanie: wzmocnione mocowanie i drążek

/ Armatura bez kontaktu z dłonią Uruchamiana stopą lub kolanem

• Bateria MIXFOOT lub zawór MONOFOOT: 
- MIXFOOT: nastawione mieszanie wody z możliwością regulacji - otwarcie 
   wody zimnej do połowy odchyłu przycisku lub wody zmieszanej do końca  
   odchyłu (kontakt z posadzką). 
- MONOFOOT: zasilanie w wodę zimną lub zmieszaną.

• Natychmiastowe, automatyczne zamknięcie.
• Składany przycisk, aby ułatwić czyszczenie posadzki.
• Regulowana wysokość przycisku.
• Mocowanie 4 śrubami.
• Filtry.
• Dostępny z mocowaniem do posadzki lub ściennym.

MIXFOOT/MONOFOOT
Bateria/zawór do umywalki uruchamiany stopą

TEMPOGENOU
Zawór czasowy do umywalki uruchamiany udem

Bateria MIXFOOT
Mocowanie do posadzki, nakrętka nasadowa Ø14 739000

Mocowanie do posadzki Z½" 739100

Mocowanie ścienne Z½" 739102

Zawór MONOFOOT
Mocowanie do posadzki, nakrętka nasadowa Ø14 736001

Mocowanie do posadzki Z½" 736101

Mocowanie ścienne Z½" 736102

W opcji: Wylewki (patrz strony od 51 do 53) 
Przewidzieć mieszacz PREMIX (patrz strona 92)

Zawór TEMPOGENOU

Model prosty Z½" do zasilania liniowego 735400

Model kątowy Z½" do zasilania ściennego 734100

W opcji: Wylewki (patrz strony od 51 do 53) 
Przewidzieć mieszacz PREMIX (patrz strona 92)

• Czas wypływu ~7 sekund. 
• Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach, możliwość regulacji  

od 1,5 do 6 l/min.
• Model prosty do zasilania liniowego Z½" lub model kątowy 

do zasilania ściennego Z½".
• Drążek wzmocniony wewnętrznym trzpieniem z Inoxu.
• Ścienna rozeta mocująca z litego mosiądzu wzmocniona 4 śrubami  

z Inoxu do nr 735400.
• Zasilanie w wodę zimną lub zmieszaną.
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• BIOSAFE kontrola proliferacji bakterii: podstawa i wylewka gładkie wewnątrz
• Zatrzaskowa wylewka: element wrażliwy na rozwój bakterii, wylewki armatury powinny być regularnie czyszczone. 

Jednorazowa wylewka dostarczana z armaturą może być wymieniona lub zastąpiona wylewką z Inoxu lub filtrującą wylewką BIOFIL

Armatura bez kontaktu z dłonią Wylewki / 

• Podstawa Ø60 z chromowanego mosiądzu, do kompletowania z armaturą  
bez kontaktu z dłonią.

• Jednorazowa, zatrzaskowa wylewka z Hostaformu® nadającego się  
do recyklingu L.188 Ø22 z sitkiem gwiazda.

• Do kompletowania z wylewkami z Inoxu lub filtrującymi wylewkami BIOFIL (patrz obok).
• Podstawa i wylewka gładkie wewnątrz (ograniczają nisze bakteryjne).

Podstawa ścienna z wylewką BIOCLIP 
Mocowanie do ścianki < 20 mm 

Podstawa ścienna z wylewką BIOCLIP 1801T2

W opcji: Filtrujące wylewki BIOFIL (patrz obok)
Armatura bez kontaktu z dłonią (patrz obok) lub armatura elektroniczna (patrz strony od 34 do 49)

Produkty dodatkowe

Jednorazowe wylewki 
BIOCLIP
• Jednorazowa, zatrzaskowa 

wylewka z Hostaformu® 
nadającego się do recyklingu 
z sitkiem gwiazda.

Wylewki BIOCLIP BIOFIL 
• Zatrzaskowa wylewka 

ze zintegrowanym, 
antybakteryjnym filtrem.

• Do jednorazowego użycia, 
z progiem filtracji 0,2 μm.

• Kompatybilność i odporność 
na dezynfekcje chemiczną 
i termiczną instalacji wodnej 
(więcej informacji na stronie 
26). 

Wylewki BIOCLIP z Inoxu
• Zatrzaskowa wylewka 

do czyszczenia/dezynfekcji 
lub autoklawu.

• Sitko higieniczne 
przystosowane do instalacji 
filtra (patrz głowica BIOFIL 
strona 26).

10 filtrujących wylewek L.138, Ø22

Sterylne 62 dni 20040.10P

Niesterylne, 62 dni 30040.10P

2 zatrzaskowe wylewki z Inoxu Ø28
L.129 20002

L.77 20003

15 jednorazowych wylewek zatrzaskowych Ø22
L.125 20015

        Szybka i łatwa instalacja:

 Aby wyciągnąć jednorazową 
        wylewkę należy za nią 
        pociągnąć do siebie.

2 W jej miejsce włożyć inną 
        wylewkę.
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/ Armatura bez kontaktu z dłonią Wylewki

• Wylewka Ø32 i rozeta Ø60, Z½".
• L.120.
• Do instalacji zaściennej ≤ 165 mm  

z kołkiem antyobrotowym.
• Możliwość skrócenia gwintowanej prowadnicy.
• Lity, chromowany mosiądz.
• Antyosadowe sitko nastawione na 3 l/min.

• Wylewka L.75, Z½".
• Do instalacji zaściennej z kołkiem 

antyobrotowym.
• Możliwość skrócenia gwintowanej prowadnicy.
• Opływowy kształt zapobiegający wyrwaniu.
• Lity, chromowany mosiądz.
• Antyosadowe sitko gwiazda.

• Przeciwnakrętka z surowego mosiądzu W½".
• Do zaworu lub wylewki zaściennej ½".
• Kołnierz wzmacniający za ścianą.
• 3 śruby Inox.
• Dostarczana z podkładką Ø44. 

Przeciwnakrętka na 3 śrubyWylewka
Zaścienna

Wylewka z rozetą
Zaścienna

Wylewka
Ścienna

• Wylewka Ø32, Z½".
• Lity, chromowany mosiądz.
• Antyosadowe sitko nastawione na 3 l/min.

• Wylewka Ø32 i rozeta Ø60, Z½".
• L.120.
• Lity, chromowany mosiądz.
• Antyosadowe sitko nastawione na 3 l/min.

Wylewka z rozetą
Ścienna

• Wylewka rura Ø18, Z½".
• L.120.
• Chromowany mosiądz.
• Sitko.

Zagięta wylewka
Ścienna

Wylewka ścienna 
L.110 947120

L.160 947170

W opcji: inne długości wylewek

Wylewka ścienna z rozetą 947135

W opcji: inne długości wylewek 

Zagięta wylewka ścienna

Sitko gwiazda 941120

Sitko nastawione na 3 l/min  
do płyty ≤ 10 mm 941922

Zaścienna wylewka z rozetą 

Wylewka L.120 947151

Przeciwnakrętka na 3 śruby 826315

W opcji: inne długości wylewek 

Zaścienna wylewka 

Do ścianki ≤ 230 mm 942200

Do płyty ≤ 30 mm 942040

Przeciwnakrętka na 3 śruby 826315
W opcji: inne długości wylewek Przeciwnakrętka na 3 śruby 826315
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Armatura bez kontaktu z dłonią Wylewki / 

• Wylewka „C” Z½".
• Mocowanie przeciwnakrętką.
• Chromowany mosiądz.
• Antyosadowe sitko nastawione na 3 l/min.

Ruchoma wylewka „C”
Stojąca

• Wylewka L.140, H.120, Z½".
• Wzmocnione mocowanie 3 śrubami z Inoxu.
• Lity, chromowany mosiądz.
• Antyosadowe sitko nastawione na 3 l/min.

Nieruchoma, odlewana wylewka
Stojąca

• Wylewka rura Ø16, Z½".
• L.150, H.170.
• Wylewka gładka wewnątrz:  

ogranicza nisze bakteryjne.
• Chromowany mosiądz.
• Antyosadowe sitko nastawione na 3 l/min.

Nieruchoma wylewka rura
Stojąca 

Ruchoma wylewka rura 
Stojąca

• Wylewka rura Ø22 na podstawie Z½".
• Wylewka gładka wewnątrz:  

ogranicza nisze bakteryjne.
• Chromowany mosiądz.
• Antyosadowe sitko wypływowe.

• Wyjście bez sitka i ścianek w kontakcie z wodą.
• Brak możliwości stagnacji wody w części 

wewnętrznej.
• Produkt z Hostaformu® (tworzywo antyosadowe).
• Obudowa z chromowanego mosiądzu.
• Dostarczane po 1 sztuce.

Higieniczne wyjście BIOSAFE

• Antyosadowe sitko nastawione na 3 l/min 
(patent DELABIE).

• Regulacja wypływu od 1,5 do 6 l/min przy  
3 barach (w zależności od modelu armatury)  
z zewnątrz za pomocą imbusa 2,5 mm.

• Specjalne sitko: ogranicza rozwój bakterii  
(nie zatrzymuje wody i zanieczyszczeń).

• Dostarczane w ilości 2 sztuk. Wyjście BIOSAFE może być jedynie instalowane  
na armaturze, która posiada ograniczenie wypływu,  
w celu zagwarantowania odpowiedniej formy 
strumienia bez rozprysków.

Ruchoma wylewka „C” 
L.150 H.120 967152

L.200 H.200 967202

Antyosadowe sitko EKO
Z24/100 922024.2P

W22/100 922022.2P

Chromowany klucz imbusowy nr 2,5 C282025

Higieniczne wyjście BIOSAFE
Z24/100 923024

W22/100 923022

Nieruchoma, stojąca wylewka rura 204001

Antyosadowe sitko EKO
Nastawione na 3 l/min

Nieruchoma, odlewana wylewka 
stojąca 981142

Ruchoma wylewka stojąca 
Wylewka L.150 H.140, 3 l/min 1306T1

Wylewka L.200 H.260, 3 l/min 1306T2

Wylewka L.300 H.260 1306T3
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Armatura termostatyczna lub  
z regulatorem ciśnienia SECURITHERM 
do umywalki, zlewu i umywalki chirurgicznej

JEDNOUCHWYTOWE 
BATERIE 
TERMOSTATYCZNE

60

DWUUCHWYTOWE  
BATERIE  
TERMOSTATYCZNE

62

BATERIE  
Z REGULATOREM 
CIŚNIENIA

67
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Tradycyjna 
bateria 
9 l/min

Bateria 
DELABIE 

5 l/min

45%0%

32 s 32 s

2,7 L4,8 L

Termostatyczna armatura SECURITHERM / 

OTWARCIE I ZAMKNIĘCIE JEDNYM 
UCHWYTEM 

BIOSAFE: ograniczenie proliferacji bakterii 
Najnowszej generacji baterie termostatyczne 
DELABIE są jednouchwytowe: jeden mechanizm 
zamiast dwóch jak w przypadku modeli 
dwuuchwytowych. W ten sposób mniej elementów 
jest w kontakcie z wodą i mniejsza ilość wody 
pozostaje w stagnacji wewnątrz baterii.
Jednouchwytowe baterie termostatyczne nie 
wymagają zaworów zwrotnych na wejściach wody. 
Wszystkie aspekty techniczne w znaczący sposób 
redukują ryzyko rozwoju bakterii.

Ulepszone ergonomia i funkcjonalność 
Otwarcie wypływu i regulacja temperatury odbywają 
się jednym poziomym ruchem. 

Otwarcie i zamknięcie na wodzie zimnej 
Jednouchwytowe baterie SECURITHERM otwierają 
się i zamykają na wodzie zimnej dla zwiększenia 
ochrony antyoparzeniowej.

Czerpanie wody zimnej 
Otwarcie na wodzie zimnej bez najmniejszego 
przepływu wody ciepłej w razie konieczności pozwala 
na czerpanie jedynie zimnej wody (wyłączność).

Otwarcie i zamknięcie jednym uchwytem

Pełny wypływ
WODY ZIMNEJ

Pełny wypływ 
WODY ZMIESZANEJ ZAMKNIĘTA

KOMFORT I ERGONOMIA

Stabilność temperatury
Baterie termostatyczne SECURITHERM zapewniają 
stabilność temperatury bez względu na wahania 
ciśnienia i wypływu w instalacji: natychmiastowa 
reakcja na każde wahanie.

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

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

Intuicyjne oznaczenia
Jasna identyfikacja wizualna Wody Ciepłej/Wody Zimnej 
za pomocą kolorowych pierścieni czerwony/niebieski.

SECURITHERM: OPTYMALNA 
OCHRONA ANTYOPARZENIOWA

Aby ograniczyć ryzyko rozwoju bakterii, zaleca się 
podtrzymywanie maksymalnie dopuszczalnej przez 
przepisy prawa temperatury wody w instalacji, 
ograniczając jednocześnie ryzyko oparzenia w 
punkcie czerpalnym.

Automatyczna ochrona antyoparzeniowa
Termostatyczna technologia SECURITHERM 
gwarantuje natychmiastowe zatrzymanie wypływu 
wody ciepłej w przypadku przerwania zasilania  
w wodę zimną. 
W przypadku przerwania zasilania w wodę ciepłą, 
baterie SECURITHERM DELABIE zatrzymują również 
wypływ wody zimnej.

Ograniczenie temperatury maksymalnej
Wszystkie baterie DELABIE są dostarczane z 
nastawionym i zablokowanym ogranicznikiem 
temperatury maksymalnej. Użytkownik nie ma 
możliwości przekroczenia temperatury poza 
nastawem ogranicznika, co ogranicza ryzyko 
oparzenia.

Bezpieczeństwo dezynfekcji termicznej
Termostatyczne baterie SECURITHERM pozwalają 
na realizację dezynfekcji termicznej w temperaturze 
ciepłej wody z instalacji:
- bez demontażu pokrętła w modelach dwuuchwytowych: 

za pomocą ostro zakończonego narzędzia wcisnąć 
mały czerwony przycisk, aby odblokować ogranicznik 
temperatury.

- z demontażem uchwytu w modelach 
jednouchwytowych.

Technologia Securitouch
Baterie zostały specjalnie zaprojektowane dla osób 
przebywających w szpitalu, osób niepełnosprawnych, 
osób starszych i dzieci. Technologia Securitouch 
gwarantuje maksymalną ochronę dla niezrównanego 
komfortu.
W niektórych modelach SECURITHERM cały 
mechanizm jest otoczony tworzywem izolacyjnym 
zapobiegając ryzyku oparzenia przez dotknięcie baterii.

45% OSZCZĘDNOŚCI WODY  
I ENERGII

Wypływ ograniczony do 5 l/min
Większość baterii termostatycznych DELABIE do 
umywalki jest wyposażona w ograniczniki wypływu 
do 5 l/min przy 3 barach. Pozwalają one na znaczne 
oszczędności wody jednocześnie zapewniając 
optymalny komfort użytkownika.
Realizowane oszczędności wody pozwalają 
generować oszczędności energii oraz oszczędności 
wyposażenia: instalacja o mniejszej średnicy i urządzenia 
do produkcji ciepłej wody użytkowej o mniejszych 
pojemnościach. Mniejsza ilość wody w instalacji,  
to również mniejsze ryzyko proliferacji bakterii.

Ogranicznik temperatury

Bezpieczeństwo dezynfekcji 
termicznej

Technologia Securitouch:  
zimna w dotyku

Realizowana oszczędność wody
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BIOSAFE

/ Termostatyczna armatura SECURITHERM

Niski poziom wody w stagnacji wewnątrz korpusu
Niektóre baterie DELABIE do umywalki zostały 
specjalnie zaprojektowane, aby ograniczać poziom 
wody w stagnacji wewnątrz korpusu i tym samym 
ryzyko rozwoju bakterii. Od przyłącza do głowicy woda 
przepływa w małych rurkach mogących pomieścić 
ograniczoną ilość wody.

Odpowiednia wysokość i konstrukcja wylewki
- Wysoka wylewka ogranicza ryzyko ponownego 

skażenia wylewki bakteriami.
- Baterie stojące z wysoką wylewką i baterie ścienne 

są przystosowane do instalacji antybakteryjnego 
filtra.

Higieniczne wyjście wylewki BIOSAFE
Stworzone z Hostaformu®, jego powierzchnia gładka 
wewnątrz zapobiega osadzaniu się zanieczyszczeń i 
kamienia (brak sitka, ścianek i struktury w kształcie 
gwiazdy), ograniczając pojawianie się i rozprzestrzenianie 
się bakterii i mikroorganizmów.
Wyjście może być zainstalowane jedynie na armaturze 
posiadającej ogranicznik wypływu, aby zagwarantować 
poprawny strumień wody bez rozprysków.

Wężyki zasilające PEX
Wężyki są odporne na dezynfekcje termiczną  
i chemiczną stosowaną profilaktycznie lub doraźnie 
w zakładach opieki zdrowotnej w walce z rozwojem 
bakterii.

ALE RÓWNIEŻ...

Odporność 
- Korpus, podstawa i wylewka z chromowanego 

mosiądzu.
- Wzmocnione mocowania 2 trzpieniami z Inoxu  

i przeciwnakrętka do modeli stojących:  
łatwa instalacja i odporność na wandalizm.

10 lat gwarancji 
na wszystkie wady fabryczne.

BIOSAFE: KONTROLA 
PROLIFERACJI BAKTERII

Armatura zatrzaskowa BIOCLIP  
do czyszczenia/dezynfekcji
W kontakcie z wodą, wewnętrzne powierzchnie 
armatury są narażone na proliferację bakterii. 
Armatura BIOCLIP wnosi proste i skuteczne 
rozwiązania w walce z rozprzestrzenianiem się  
bakterii wewnątrz i na zewnątrz armatury oraz  
z przenoszeniem bakterii zakaźnych przez dłonie. 
Armatura jest łatwa w czyszczeniu i dezynfekcji  
w ramach działań profilaktycznych lub zwalczających.

Dostępne modele
• Armatura z zatrzaskową wylewką BIOCLIP, 

dostarczana z jednorazową wylewką, do 
kompletowania wedle wyboru z: 
- Wylewkami Inox

 - Jednorazowymi wylewkami z Hostaformu®

 - Filtrującymi wylewkami BIOFIL
• Armatura BIOCLIP całkowicie odpinana od swojej 

podstawy. 

Profilaktyka
W szpitalach, domach opieki dla osób starszych, 
itp., należy wdrożyć rygorystyczne protokoły celem 
skutecznego ograniczenia proliferacji bakterii.  
Co pewien czas należy czyścić armaturę, w zależności 
od stanu i miejsca instalacji. Regularne czyszczenie 
armatury w roztworze odkamieniającym pozwala na 
zlikwidowanie osadów i złogów oraz wyeliminowanie 
biofilmu.

Zwalczanie
W przypadku stwierdzenia obecności Pseudomonas 
Aeruginosa lub Legionella spp., w próbkach wody 
pochodzącej z armatury, personel techniczny może  
w prosty sposób odłączyć baterię od jej podstawy  
w celu wyczyszczenia i dezynfekcji.

Korpus gładki wewnątrz i bez chropowatości
Wnętrza korpusów i wylewek większości armatury 
dostępnej na rynku są chropowate. W wyniku czego 
są źródłem nisz bakteryjnych.  
Wszystkie elementy wewnętrzne korpusów i wylewek 
niektórych modeli DELABIE są całkowicie gładkie 
i bez chropowatości, co ogranicza przywiązanie 
biofilmu i ułatwia jego eliminację.
Badania przeprowadzone w czerwcu 2010 roku 
w laboratorium BioPI i na 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 chropowatym 
wnętrzem. 

Korpus gładki wewnątrz bez 
chropowatości

Bateria zatrzaskowa

Wyjście wylewki BIOSAFE
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ERGONOMICZNY 
UCHWYT HIGIENA 

Łatwe chwycenie

SECURITHERM 
TERMOSTATYCZNY

Stabilność temperatury
Automatyczne zamknięcie wody 

ciepłej w przypadku braku  
wody zimnej

OTWARCIE  
I ZAMKNIĘCIE JEDNYM 
UCHWYTEM  
Lepsza ergonomia i 
funkcjonalność

OGRANICZNIK 
TEMPERATURY 
MAKSYMALNEJ 
Ochrona antyoparzeniowa

GŁOWICA I KORPUS 
O MAŁEJ POJEMNOŚCI WODY
Kontrola proliferacji bakterii

TECHNOLOGIA SECURITOUCH
Całkowita izolacja termiczna 

KORPUS I WYLEWKA 
GŁADKIE WEWNĄTRZ  

BEZ CHROPOWATOŚCI
Kontrola proliferacji  

bakterii

Rysunek przedstawia model: SECURITHERM do umywalki (nr H9600)
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SECURITHERM BIOCLIP do umywalki H.85
Jednouchwytowa, zatrzaskowa bateria termostatyczna

SECURITHERM do umywalki H.85
Jednouchwytowa bateria termostatyczna 

• Całkowicie odpinana do czyszczenia/dezynfekcji (patrz strona 8).
• Ochrona antyoparzeniowa: natychmiastowe zatrzymanie wypływu  

w przypadku braku wody zimnej.
• Antyoparzeniowa izolacja termiczna Securitouch.
• Brak zaworów zwrotnych w przyłączach wody.
• Prosta wylewka H.85 L.120 z sitkiem higienicznym.
• Antyosadowa, sekwencyjna głowica termostatyczna.
• Regulacja temperatury: od wody zimnej do 40°C.
• Zablokowany na 40°C ogranicznik temperatury.
• Możliwość przeprowadzenia dezynfekcji termicznej lub chemicznej.
• Korpus i wylewka gładkie wewnątrz o małej pojemności.
• Wypływ ograniczony do 7 l/min przy 3 barach.
• Uruchamianie bez kontaktu z dłonią uchwytem Higiena L.146.
• Wężyki PEX W⅜" dostarczane z zaworami odcinającymi z 

chromowanego mosiądzu.
• Wzmocnione mocowanie.

• Ochrona antyoparzeniowa: natychmiastowe zatrzymanie wypływu  
w przypadku braku wody zimnej.

• Antyoparzeniowa izolacja termiczna Securitouch.
• Brak zaworów zwrotnych w przyłączach wody.
• Prosta wylewka H.85 L.120 z sitkiem higienicznym.
• Antyosadowa, sekwencyjna głowica termostatyczna.
• Regulacja temperatury: od wody zimnej do 40°C.
• Zablokowany na 40°C ogranicznik temperatury.
• Możliwość przeprowadzenia dezynfekcji termicznej lub chemicznej.
• Korpus i wylewka gładkie wewnątrz o małej pojemności.
• Wypływ ograniczony do 7 l/min przy 3 barach.
• Uruchamianie bez kontaktu z dłonią uchwytem Higiena L.146.
• Wężyki PEX W⅜" dostarczane z zaworami odcinającymi z 

chromowanego mosiądzu.
• Wzmocnione mocowanie.

• SECURITHERM ochrona antyoparzeniowa: zatrzymanie wypływu w przypadku braku wody zimnej, izolacja termiczna Securitouch
• BIOSAFE: niewielka ilość komponentów w kontakcie z wodą ogranicza rozwój bakterii
• BIOSAFE kontrola proliferacji bakterii: korpus i wylewka gładkie wewnątrz o małej pojemności
• Brak zaworów zwrotnych: mniejsze ryzyko proliferacji bakterii bez ryzyka przenikania WC/WZ

/ Jednouchwytowa, stojąca armatura termostatyczna SECURITHERM 

       Sposób demontażu:

 Zamknąć zasilanie w wodę.

2 Wykręcić śrubkę, aby odpiąć  
        baterię od swojej podstawy.

SECURITHERM BIOCLIP do umywalki H.85 L.120
Bez korka H9605

W opcji: Korki (patrz strona 93) 

SECURITHERM do umywalki H.85 L.120
Bez korka H9600

W opcji: Korki (patrz strona 93)
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        Szybka i łatwa instalacja:

 Aby wyciągnąć jednorazową 
        wylewkę należy za nią 
        pociągnąć do siebie.

2 W jej miejsce włożyć inną 
        wylewkę.

• SECURITHERM ochrona antyoparzeniowa: zatrzymanie wypływu w przypadku braku wody zimnej, izolacja termiczna Securitouch
• BIOSAFE: niewielka ilość komponentów w kontakcie z wodą, brak zaworów zwrotnych
• BIOSAFE kontrola proliferacji bakterii: korpus i wylewka gładkie wewnątrz o małej pojemności
• Zatrzaskowa wylewka: wylewka może być regularnie wymieniana lub zastąpiona wylewką z Inoxu lub filtrującą wylewką BIOFIL

SECURITHERM z wylewką BIOCLIP do zlewu 
Jednouchwytowa, ścienna bateria termostatyczna z zatrzaskową wylewką

• Instalacja ścienna, rozstaw 150 mm.
• Ochrona antyoparzeniowa: natychmiastowe zatrzymanie wypływu w przypadku 

braku wody zimnej.
• Antyoparzeniowa izolacja termiczna Securitouch.
• Brak zaworów zwrotnych w przyłączach wody.
• Jednorazowa, zatrzaskowa wylewka z Hostaformu® nadającego się do recyklingu  

z sitkiem gwiazda. 
Do kompletowania z wylewkami z Inoxu lub filtrującymi wylewkami BIOFIL (patrz obok).

• Antyosadowa, sekwencyjna głowica termostatyczna.
• Regulacja temperatury: od wody zimnej do 40°C.
• Zablokowany na 40°C ogranicznik temperatury.
• Możliwość przeprowadzenia dezynfekcji termicznej lub chemicznej.
• Korpus i wylewka gładkie wewnątrz o małej pojemności.
• Wypływ ograniczony do 7 l/min przy 3 barach.
• Uruchamianie bez kontaktu z dłonią uchwytem Higiena L.146.
• Dostarczana z 2 mimośrodami ściennymi Z½" Z¾" (patrz strona 94).

Jednouchwytowa, ścienna armatura termostatyczna SECURITHERM / 

Gładkie wnętrze  
Izolacja termiczna 

od strony Wody Ciepłej.
Brak zaworów zwrotnych.

Produkty dodatkowe

Jednorazowe wylewki 
BIOCLIP
• Jednorazowa, zatrzaskowa 

wylewka z Hostaformu® 
nadającego się do 
recyklingu z sitkiem 
gwiazda.

Wylewki BIOCLIP BIOFIL 
• Zatrzaskowa wylewka 

ze zintegrowanym, 
antybakteryjnym filtrem.

• Do jednorazowego użycia, 
z progiem filtracji 0,2 μm.

• Kompatybilność i odporność 
na dezynfekcje chemiczną i 
termiczną instalacji wodnej 
(więcej informacji na stronie 
26). 

Wylewki BIOCLIP z Inoxu
• Zatrzaskowa wylewka 

do czyszczenia/dezynfekcji 
lub autoklawu.

• Sitko higieniczne 
przystosowane do instalacji 
filtra (patrz głowica BIOFIL 
strona 26).

10 filtrujących wylewek L.138, Ø22

Sterylne, 62 dni 20040.10P

Niesterylne, 62 dni 30040.10P

2 zatrzaskowe wylewki z Inoxu Ø28
L.129 20002

L.77 20003

15 jednorazowych wylewek zatrzaskowych Ø22
L.125 20015

SECURITHERM z wylewką BIOCLIP do zlewu/umywalki chirurgicznej
Z mimośrodami STOP/OPRÓŻNIANIE H9610

Ze standardowymi mimośrodami H9610S

W opcji: Korki (patrz strona 93)
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• SECURITHERM ochrona antyoparzeniowa: natychmiastowe zatrzymanie wypływu w przypadku braku wody zimnej
• Securitouch izolacja termiczna ciepłej wody: zapobiega ryzyku oparzenia w kontakcie z korpusem baterii
• BIOSAFE kontrola proliferacji bakterii: wylewka gładka wewnątrz, łatwa w demontażu celem czyszczenia i dezynfekcji
• Ergonomia: pokrętła łatwe w użyciu, przystosowane do pacjentów, dzieci, osób starszych i niepełnosprawnych 

SECURITHERM Securitouch do umywalki L.150 
Dwuuchwytowa bateria termostatyczna 

SECURITHERM Securitouch do zlewu L.200 
Dwuuchwytowa bateria termostatyczna 

• Ochrona antyoparzeniowa: natychmiastowe zatrzymanie wypływu  
w przypadku braku wody zimnej.

• Antyoparzeniowa izolacja termiczna Securitouch.
• Ruchoma wylewka L.150 H.210 gładka wewnątrz.
• Higieniczne wyjście BIOSAFE, przystosowane do instalacji filtra BIOFIL 

(patrz strona 99).
• Antyosadowa głowica termostatyczna do regulacji temperatury.
• Głowica ceramiczna ¼ obrotu do regulacji wypływu.
• Regulacja temperatury z podwójnym ogranicznikiem:  

pierwszy ogranicznik odblokowany do 38°C, drugi ogranicznik 
zablokowany na 41°C.

• Możliwość przeprowadzenia w łatwy sposób dezynfekcji termicznej 
(patrz strona 57).

• Wypływ ograniczony do 5 l/min przy 3 barach.
• Pokrętła ERGO.
• Wężyki PEX W⅜" z filtrami i zaworami zwrotnymi.
• Wzmocnione mocowanie.

• Ochrona antyoparzeniowa: natychmiastowe zatrzymanie wypływu  
w przypadku braku wody zimnej.

• Antyoparzeniowa izolacja termiczna Securitouch.
• Ruchoma wylewka L.200 H.230 gładka wewnątrz.
• Higieniczne wyjście BIOSAFE, przystosowane do instalacji filtra BIOFIL 

(patrz strona 99).
• Antyosadowa głowica termostatyczna do regulacji temperatury.
•  Głowica ceramiczna ¼ obrotu do regulacji wypływu.
• Regulacja temperatury z podwójnym ogranicznikiem:  

pierwszy ogranicznik odblokowany do 38°C, drugi ogranicznik 
zablokowany na 41°C.

• Możliwość przeprowadzenia w łatwy sposób dezynfekcji termicznej 
(patrz strona 57).

• Wypływ ograniczony do 5 l/min przy 3 barach.
• Pokrętła ERGO.
• Wężyki PEX W⅜" z filtrami i zaworami zwrotnymi.
• Wzmocnione mocowanie.

/ Dwuuchwytowa, stojąca armatura termostatyczna SECURITHERM

SECURITHERM do zlewu H.230 L.200

Bez ciągadła i korka H9716

W opcji: Filtry BIOFIL (patrz strona 26)
Korki (patrz strona 93)

SECURITHERM do umywalki H.210 L.150
Z ergonomicznym ciągadłem i korkiem 1¼" z mosiądzu H9726

W opcji: Filtry BIOFIL (patrz strona 26)
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        Szybka i łatwa instalacja:

 Aby wyciągnąć jednorazową 
        wylewkę należy za nią 
        pociągnąć do siebie.

2 W jej miejsce włożyć inną 
        wylewkę.

• SECURITHERM ochrona antyoparzeniowa: natychmiastowe zatrzymanie wypływu w przypadku braku wody zimnej
• Securitouch izolacja termiczna ciepłej wody: zapobiega ryzyku oparzenia w kontakcie z korpusem baterii
• BIOSAFE kontrola proliferacji bakterii: wylewka gładka wewnątrz, łatwa w demontażu celem czyszczenia i dezynfekcji
• Ergonomia: pokrętła łatwe w użyciu, przystosowane do pacjentów, dzieci, osób starszych i niepełnosprawnych 

SECURITHERM Securitouch z wylewką BIOCLIP do zlewu 
Dwuuchwytowa, ścienna bateria termostatyczna z zatrzaskową wylewką

• Ochrona antyoparzeniowa: natychmiastowe zatrzymanie wypływu w przypadku 
braku wody zimnej.

• Antyoparzeniowa izolacja termiczna Securitouch.
• Jednorazowa, zatrzaskowa wylewka z Hostaformu® nadającego się do recyklingu. 

Do kompletowania z wylewkami z Inoxu lub filtrującymi wylewkami BIOFIL (patrz obok).
• Antyosadowa głowica termostatyczna do regulacji temperatury.
• Głowica ceramiczna ¼ obrotu do regulacji wypływu.
• Regulacja temperatury: od wody zimnej do 41°C.
• Możliwość przeprowadzenia w łatwy sposób dezynfekcji termicznej (patrz strona 57).
• Wypływ ograniczony do 5 l/min przy 3 barach.
• Uchwyty Higiena L.100.
• Zintegrowane filtry i zawory zwrotne w przyłączach Z¾".
• Dostarczana z 2 mimośrodami ściennymi Z½" Z¾" (patrz strona 94).

Dwuuchwytowa, ścienna armatura termostatyczna SECURITHERM / 

Produkty dodatkowe

Jednorazowe wylewki 
BIOCLIP
• Jednorazowa, zatrzaskowa 

wylewka z Hostaformu® 
nadającego się do 
recyklingu z sitkiem 
gwiazda.

Wylewki BIOCLIP BIOFIL 
• Zatrzaskowa wylewka 

ze zintegrowanym, 
antybakteryjnym filtrem.

• Do jednorazowego użycia, 
z progiem filtracji 0,2 μm.

• Kompatybilność i odporność 
na dezynfekcje chemiczną i 
termiczną instalacji wodnej 
(więcej informacji na stronie 
26). 

Wylewki BIOCLIP z Inoxu
• Zatrzaskowa wylewka 

do czyszczenia/dezynfekcji 
lub autoklawu.

• Sitko higieniczne 
przystosowane do instalacji 
filtra (patrz głowica BIOFIL 
strona 26).

10 filtrujących wylewek L.138, Ø22

Sterylne, 62 dni 20040.10P

Niesterylne, 62 dni 30040.10P

2 zatrzaskowe wylewki z Inoxu Ø28
L.129 20002

L.77 20003

15 jednorazowych wylewek zatrzaskowych Ø22
L.125 20015

SECURITHERM z wylewką BIOCLIP do zlewu
Z mimośrodami STOP/OPRÓŻNIANIE H9718

Ze standardowymi mimośrodami H9718S

W opcji: Korki (patrz strona 93)
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38°C

38°C

Tradycyjna 
bateria 
9 l/min

Bateria 
DELABIE 

5 l/min

45%0%

32 s 32 s

2,7 L4,8 L

Armatura SECURITHERM z Regulatorem Ciśnienia / 

3 bary WC/ 2,5 bara WZ 38°C

3 bary WC/ 3 bary WZ 38°C

Zasada regulacji temperatury 
na głowicy EP

2,5 bara WC/ 3 bary WZ 38°C

SECURITHERM: OPTYMALNA 
OCHRONA ANTYOPARZENIOWA

Aby ograniczyć ryzyko rozwoju bakterii, zaleca się 
podtrzymywanie maksymalnie dopuszczalnej przez 
przepisy prawa temperatury wody w instalacji, 
ograniczając jednocześnie ryzyko oparzenia  
w punkcie czerpalnym.

Automatyczna ochrona antyoparzeniowa
Technologia SECURITHERM z regulatorem ciśnienia 
„EP” gwarantuje automatyczną i natychmiastową 
ochronę. W przypadku przerwania zasilania w Wodę 
Zimną, wypływ Wody Ciepłej zostaje zredukowany 
ograniczając ryzyko oparzenia przez użytkownika. 
W przypadku przerwania zasilania w Wodę Ciepłą, 
wypływ Wody Zimnej jest również ograniczony. 

Ograniczenie temperatury maksymalnej
Wszystkie baterie DELABIE są dostarczane 
z nastawionym ogranicznikiem temperatury 
maksymalnej celem oszczędności czasu przy instalacji 
z możliwością regulacji przez instalatora. Użytkownik 
nie ma możliwości przekroczenia temperatury 
poza nastawem ogranicznika, co ogranicza ryzyko 
oparzenia.

Regulator ciśnienia
Głowica EP pozwala utrzymać stałe ciśnienie miedzy 
Wodą Ciepłą, a Wodą Zimną, regulując w ten sposób 
wahania temperatury związane ze zmianami ciśnienia 
w instalacji.
Głowica EP pozwala również uniknąć instalacji przed 
baterią złożonych urządzeń regulujących ciśnienie, 
które posiadają liczne zakamarki i membrany, będące 
dodatkowym źródłem nisz mikrobiologicznych.

KOMFORT I ERGONOMIA 

Regulator ciśnienia i stabilność temperatury
Podtrzymując stałe ciśnienie między przyłączem 
Wody Ciepłej, a przyłączem Wody Zimnej, baterie 
SECURITHERM EP dostarczają użytkownikom wodę 
w stałej temperaturze, gwarantując ochronę przed 
oparzeniem.

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

Ergonomiczne uchwyty 
Szeroki wybór ergonomicznych uchwytów jest 
proponowany w odpowiedzi na potrzeby różnych 
użytkowników.

45% OSZCZĘDNOŚCI WODY  
I ENERGII

Wypływ ograniczony do 5 l/min
Baterie SECURITHERM EP do umywalki są 
wyposażone w ograniczniki wypływu do 5 l/min 
przy 3 barach. Pozwalają one na znaczne zmniejszenie 
zużycia wody jednocześnie zapewniając użytkownikom 
optymalny komfort.
Realizowane oszczędności wody pozwalają generować 
oszczędności energii oraz oszczędności wyposażenia: 
instalacja o mniejszej średnicy i urządzenia do produkcji 
ciepłej wody użytkowej o mniejszych pojemnościach. 
Mniejsza ilość wody w instalacji, to również mniejsze 
ryzyko proliferacji bakterii.

Realizowana oszczędność wody
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BIOSAFE

BIOSAFE: KONTROLA 
PROLIFERACJI BAKTERII

Armatura zatrzaskowa BIOCLIP  
do czyszczenia/dezynfekcji
Bateria BIOCLIP, całkowicie odpinana od swojej 
podstawy, wnosi proste i skuteczne rozwiązania w walce 
z rozprzestrzenianiem się bakterii wewnątrz i na zewnątrz 
armatury oraz z przenoszeniem bakterii zakaźnych przez 
dłonie. Bateria jest łatwa w czyszczeniu i dezynfekcji w 
ramach działań profilaktycznych lub zwalczających.
Profilaktyka
W szpitalach, domach opieki dla osób starszych, 
itp., należy wdrożyć rygorystyczne protokoły celem 
skutecznego ograniczenia proliferacji bakterii.  
Co pewien czas należy czyścić armaturę, w zależności 
od stanu i miejsca instalacji. Regularne czyszczenie 
armatury w roztworze odkamieniającym pozwala na 
zlikwidowanie osadów i złogów oraz wyeliminowanie 
biofilmu.
Zwalczanie
W przypadku stwierdzenia obecności Pseudomonas 
Aeruginosa lub Legionella spp., w próbkach wody 
pochodzącej z armatury, personel techniczny może  
w prosty sposób odłączyć baterię od jej podstawy  
w celu wyczyszczenia i dezynfekcji.

Korpus gładki wewnątrz i bez chropowatości
Wnętrza korpusów i wylewek większości armatury 
dostępnej na rynku są chropowate. W wyniku czego 
są źródłem nisz bakteryjnych. 
Wszystkie elementy wewnętrzne korpusów i wylewek 
niektórych modeli DELABIE są całkowicie gładkie 
i bez chropowatości, co ogranicza przywiązanie 
biofilmu i ułatwia jego eliminację.
Badania przeprowadzone w czerwcu 2010 roku 
w laboratorium BioPI i na 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 chropowatym 
wnętrzem.

Niski poziom wody w stagnacji wewnątrz korpusu
Niektóre baterie DELABIE do umywalki zostały 
specjalnie zaprojektowane, aby ograniczać poziom 
wody w stagnacji wewnątrz korpusu i tym samym 
ryzyko rozwoju bakterii. Od przyłącza do głowicy woda 
przepływa w małych rurkach mogących pomieścić 
ograniczoną ilość wody.

Odpowiednia wysokość i konstrukcja wylewki
- Wysoka wylewka ogranicza ryzyko ponownego 

skażenia wylewki bakteriami.
- Baterie stojące z wysoką wylewką i baterie ścienne 

są przystosowane do instalacji antybakteryjnego 
filtra.

Higieniczne wyjście wylewki BIOSAFE
Stworzone z Hostaformu®, jego powierzchnia gładka 
wewnątrz zapobiega osadzaniu się zanieczyszczeń i 
kamienia (brak sitka, ścianek i struktury w kształcie 
gwiazdy), ograniczając pojawianie się i rozprzestrzenianie 
się bakterii i mikroorganizmów.
Wyjście może być zainstalowane jedynie na armaturze 
posiadającej ogranicznik wypływu, aby zagwarantować 
poprawny strumień wody bez rozprysków.

Wężyki zasilające PEX
Wężyki są odporne na dezynfekcje termiczną  
i chemiczną stosowaną profilaktycznie lub doraźnie 
w zakładach opieki zdrowotnej w walce z rozwojem 
bakterii.

ALE RÓWNIEŻ...

Odporność 
- Korpus, podstawa i wylewka z chromowanego 

mosiądzu.
- Wzmocnione mocowania 2 trzpieniami z Inoxu  

i przeciwnakrętka do modeli stojących:  
łatwa instalacja i odporność na wandalizm.

10 lat gwarancji
na wszystkie wady fabryczne.

Korpus gładki wewnątrz bez 
chropowatości

Zatrzaskowa bateria

Wyjście wylewki BIOSAFE

/ Armatura SECURITHERM z Regulatorem Ciśnienia
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        Sposób demontażu:

 Zamknąć zasilanie w wodę.

2 Wykręcić śrubkę, aby odpiąć
         baterię od swojej podstawy.

SECURITHERM EP BIOCLIP do umywalki H.85 L.120

Pełny uchwyt

Z ergonomicznym ciągadłem i korkiem 1¼" z mosiądzu 2820TEP

Bez ciągadła i korka 2821TEP

Uchwyt Higiena L.150

Z ergonomicznym ciągadłem i korkiem 1¼" z mosiądzu 2820LEP

Bez ciągadła i korka 2821LEP

W opcji: Korki (patrz strona 93) 

• SECURITHERM ochrona antyoparzeniowa: ograniczenie temperatury maksymalnej, ograniczony wypływ WC w przypadku braku WZ
• BIOCLIP: bateria całkowicie odpinana od swojej podstawy celem ułatwienia czyszczenia/dezynfekcji 
• BIOSAFE kontrola proliferacji bakterii: korpus i wylewka gładkie wewnątrz o małej pojemności 
• BIOSAFE: niewielka ilość komponentów w kontakcie z wodą ogranicza rozwój bakterii

• Całkowicie odpinana do czyszczenia/dezynfekcji (patrz strona 8).
• Ochrona antyoparzeniowa: ograniczony wypływ WC w przypadku 

braku WZ.
• Prosta wylewka H.85 L.120 z sitkiem higienicznym.
• Ceramiczna głowica Ø40 z regulatorem ciśnienia.
• Nastawiony ogranicznik temperatury maksymalnej.
• Wypływ ograniczony do 5 l/min przy 3 barach.
• Korpus i wylewka gładkie wewnątrz o małej pojemności  

(ograniczają nisze bakteryjne).
• Wężyki PEX W⅜" z zaworami zwrotnymi i filtrami.
• Zawory odcinające z chromowanego mosiądzu.
• Wzmocnione mocowanie.

SECURITHERM EP BIOCLIP do umywalki H.85
Zatrzaskowa bateria z regulatorem ciśnienia, gładkie wnętrze

Armatura stojąca SECURITHERM z Regulatorem Ciśnienia / 

Model dostępny również z klasyczną głowicą (patrz strona 80)

2820LEP
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• SECURITHERM ochrona antyoparzeniowa: ograniczenie temperatury maksymalnej, ograniczony wypływ WC w przypadku braku WZ
• BIOSAFE: niewielka ilość komponentów w kontakcie z wodą ogranicza rozwój bakterii

/ Armatura stojąca SECURITHERM z Regulatorem Ciśnienia

SECURITHERM EP do umywalki H.85
Bateria z regulatorem ciśnienia, gładkie wnętrze 

• Ochrona antyoparzeniowa: ograniczony wypływ WC w przypadku 
braku WZ.

• Prosta wylewka H.85 L.120 z sitkiem higienicznym.
• Ceramiczna głowica Ø40 z regulatorem ciśnienia.
• Nastawiony ogranicznik temperatury maksymalnej.
• Wypływ ograniczony do 5 l/min przy 3 barach.
• Korpus i wylewka gładkie wewnątrz o małej pojemności  

(ograniczają nisze bakteryjne).
• Wężyki PEX W⅜" z zaworami zwrotnymi i filtrami.
• Wzmocnione mocowanie.

Model dostępny również z klasyczną głowicą (patrz strona 80)

SECURITHERM EP do umywalki H.85
Bateria z regulatorem ciśnienia

• Ochrona antyoparzeniowa: ograniczony wypływ WC w przypadku 
braku WZ.

• Wylewka H.85 L.135 z higienicznym wyjściem BIOSAFE (patrz strona 99).
• Ceramiczna głowica Ø40 z regulatorem ciśnienia.
• Nastawiony ogranicznik temperatury maksymalnej.
• Wypływ ograniczony do 5 l/min przy 3 barach.
• Wężyki PEX W⅜" z zaworami zwrotnymi i filtrami.
• Wzmocnione mocowanie.
Model dostępny również z klasyczną głowicą (patrz strona 81)

SECURITHERM EP do umywalki H.85 L.135

Uchwyt ażurowy
Z ergonomicznym ciągadłem i korkiem 1¼" z mosiądzu 2520EP

Bez ciągadła i korka 2521EP

Pełny uchwyt
Z ergonomicznym ciągadłem i korkiem 1¼" z mosiądzu 2520TEP

Bez ciągadła i korka 2521TEP

Uchwyt Higiena L.150
Z ergonomicznym ciągadłem i korkiem 1¼" z mosiądzu 2520LEP

Bez ciągadła i korka 2521LEP

W opcji: Korki (patrz strona 93) 

SECURITHERM EP do umywalki H.85 L.120

Pełny uchwyt
Z ergonomicznym ciągadłem i korkiem 1¼" z mosiądzu 2720TEP

Bez ciągadła i korka 2721TEP

Uchwyt Higiena L.150
Z ergonomicznym ciągadłem i korkiem 1¼" z mosiądzu 2720LEP

Bez ciągadła i korka 2721LEP

W opcji: Korki (patrz strona 93) 
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2446EP

Niewielka ilość wody
+ Gładkie wnętrze
+ Izolacja termiczna

• SECURITHERM ochrona antyoparzeniowa: ograniczenie temperatury maksymalnej, ograniczony wypływ WC w przypadku braku WZ
• BIOSAFE kontrola proliferacji bakterii: korpus i wylewka gładkie wewnątrz 
• BIOSAFE: niewielka ilość komponentów w kontakcie z wodą ogranicza rozwój bakterii

Armatura SECURITHERM z Regulatorem Ciśnienia / 

SECURITHERM EP do umywalki H.160 do H.300
Bateria z regulatorem ciśnienia, gładkie wnętrze

• Ochrona antyoparzeniowa: ograniczony wypływ WC w przypadku 
braku WZ.

• Wysoka wylewka H.160 do 300, L.160 z sitkiem higienicznym, 
przystosowana do instalacji filtra BIOFIL (patrz strona 26).

• Ceramiczna głowica Ø40 z regulatorem ciśnienia.
• Nastawiony ogranicznik temperatury maksymalnej.
• Wypływ ograniczony do 5 l/min przy 3 barach.
• Korpus i wylewka gładkie wewnątrz (ograniczają nisze bakteryjne).
• Wężyki PEX W⅜" z zaworami zwrotnymi i filtrami.
• Wzmocnione mocowanie.

Model dostępny również z klasyczną głowicą (patrz strona 85)

SECURITHERM EP umywalka zwykła/chirurgiczna H.160 do 300, L.160

Uchwyt Higiena L.215
Wylewka H.160 L.160 2565T1EP

Wylewka H.300 L.160 2565T3EP

W opcji: Filtrujące głowice BIOFIL (patrz strona 26)
Korki (patrz strona 93)

• Ochrona antyoparzeniowa: ograniczony wypływ WC w przypadku 
braku WZ.

• Antyoparzeniowa izolacja termiczna Securitouch.
• Płaska, ruchoma wylewka dolna L.200 z sitkiem higienicznym  

przystosowana do instalacji filtra BIOFIL (patrz strona 26).
• Ceramiczna głowica Ø40 z regulatorem ciśnienia.
• Nastawiony ogranicznik temperatury maksymalnej.
• Korpus i wylewka gładkie wewnątrz o małej pojemności  

(ograniczają nisze bakteryjne).
• Wypływ 16 l/min przy 3 barach, regulacja zaworem odcinającym 

na mimośrodzie STOP/OPRÓŻNIANIE (patrz poniżej).
• Dostarczana z 2 mimośrodami ściennymi Z½" Z¾" (patrz strona 94). 

SECURITHERM EP Securitouch ścienny
Bateria z regulatorem ciśnienia, gładkie wnętrze

SECURITHERM EP Securitouch ścienny do zlewu/umywalki chirurgicznej

Uchwyt ażurowy

Mimośrody STOP/OPRÓŻNIANIE 2446EP

Standardowe mimośrody 2446EPS

Uchwyt Higiena L.150

Mimośrody STOP/OPRÓŻNIANIE 2446LEP

Standardowe mimośrody 2446LEPS

W opcji: Filtrujące głowice BIOFIL (patrz strona 26)
Korki (patrz strona 93)

Model dostępny również z klasyczną głowicą (patrz strona 86)
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BIOSAFE

/ Armatura SECURITHERM z Regulatorem Ciśnienia

SECURITHERM: CAŁKOWITA 
OCHRONA ANTYOPARZENIOWA

Jak wszystkie baterie SECURITHERM EP, również 
nowa bateria 2620EP jest wyposażona w ogranicznik 
temperatury maksymalnej, automatyczną ochronę 
antyoparzeniową i posada także następujące 
wyjątkowe zalety:

Regulator ciśnienia
Bateria 2620EP jest wyposażona w głowicę  
z regulatorem ciśnienia. 
Technologia ta pozwala utrzymać stałe ciśnienie 
miedzy Wodą Ciepłą a Wodą Zimną, regulując w ten 
sposób wahania temperatury związane ze zmianami 
ciśnienia w instalacji (więcej informacji na stronie 65).

Technologia Securitouch
Korpus i mechanizm baterii 2620EP są otoczone 
tworzywem izolacyjnym. Od przyłączy aż do głowicy 
ciepła woda przepływa w wężykach. 
Ta wyjątkowa konstrukcja wewnętrzna gwarantuje 
ochronę przed oparzeniem w przypadku dotknięcia 
baterii. 

Bezpieczeństwo dezynfekcji termicznej
Model 2620EP jest jedyną baterią na rynku, która 
umożliwia przeprowadzenie dezynfekcji termicznej, 
w temperaturze wody ciepłej z instalacji, bez 
demontażu uchwytu lub zamykania zasilania w wodę 
zimną.  
Aby odblokować ogranicznik temperatury należy 
wcisnąć mały czerwony przycisk, który znajduje się z 
tyłu uchwytu.

BIOSAFE: KONTROLA 
PROLIFERACJI BAKTERII

Wyjątkowo niski poziom wody wewnątrz korpusu
Ten model armatury został specjalnie zaprojektowany 
aby ograniczać do minimum poziom wody w stagnacji 
wewnątrz korpusu. 

Porównanie poziomu wody w stagnacji w korpusie 
standardowej baterii i baterii 2620EP:

Standardowa bateria Bateria 2620EP

101 100 mm³ 15 200 mm³

Wyjątkowa konstrukcja tego modelu pozwala na 
redukcję poziomu wody w stagnacji wewnątrz korpusu 
baterii aż do 85% i tym samym ogranicza proliferację 
bakterii. 
W połączeniu z ograniczoną wielkością rurek 
uzyskujemy zwiększoną prędkość przepływu wody i 
tym samym kontrolę biofilmu.

Wyjście BIOSAFE zintegrowane z korpusem 
baterii
Wyjście BIOSAFE jest bezpośrednio zintegrowane 
z korpusem baterii. Stworzone z Hostaformu®, jego 
powierzchnia gładka wewnątrz zapobiega osadzaniu się 
zanieczyszczeń i kamienia, ograniczając pojawianie się i 
rozprzestrzenianie się bakterii i mikroorganizmów.

Brak kontaktu z chromem, niklem lub ołowiem
Firma DELABIE, zgodnie z nowymi dyrektywami 
europejskimi dotyczącymi wody pitnej, projektuje 
armaturę, w której woda nie jest w kontakcie z 
chromem, niklem i ołowiem. Jest to gwarancja 
dystrybucji czystej wody. 

NOWOCZESNY DESIGN

Czysta forma baterii bez wylewki nadaje jej 
zdecydowanie nowoczesny design przy jednoczesnym  
zapewnieniu komfortu dla użytkownika. 
Prosty kształt baterii ogranicza osadzanie się 
zanieczyszczeń i ułatwia czyszczenie, które jest 
podstawową zasadą utrzymania higieny. 

ALE RÓWNIEŻ...

Łatwa instalacja 
Firma DELABIE umożliwiła łatwą instalację dzięki 
wyposażeniu nowych baterii w wężyki z obrotową 
złączką, która zapobiega skręcaniu. 
Jeśli istnieje konieczność demontażu wężyków, 
czynności z tym związane są łatwe do wykonania. 

Obrotowe wężyki PEX

Bezpieczeństwo dezynfekcji 
termicznej

2620EP: LICZNE WYMAGANIA, JEDNA WYJĄTKOWA KONSTRUKCJA 
Pierwsza bateria w odpowiedzi na wszystkie ograniczenia

Wyjście wylewki BIOSAFE
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FUNKCJA DEZYNFEKCJI TERMICZNEJ 
Całkowita ochrona 

Prosty sposób przeprowadzenia dezynfekcji 
termicznej

SECURITHERM EP 
Stabilność ciśnienia i 

temperatury
Ograniczony wypływ WC  

w przypadku braku WZ

OBROTOWE 
WĘŻYKI PEX 

Łatwa instalacja

Rysunek przedstawia model: SECURITHERM EP do umywalki (nr 2621EP)

OGRANICZNIK TEMPERATURY 
MAKSYMALNEJ 
Ochrona antyoparzeniowa 

WYJŚCIE BIOSAFE 
ZINTEGROWANE Z 
KORPUSEM BATERII 
Maksymalna higiena

GŁOWICA I KORPUS 
O MAŁEJ POJEMNOŚCI WODY 
Kontrola proliferacji bakterii

KORPUS GŁADKI WEWNĄTRZ  
BEZ CHROPOWATOŚCI
Kontrola proliferacji bakterii
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NEW

• SECURITHERM ochrona antyoparzeniowa: ograniczenie temperatury maksymalnej, ograniczony wypływ WC w przypadku braku WZ
• SECURITHERM bezpieczeństwo dezynfekcji termicznej bez demontażu uchwytu i zamykania zasilania w wodę zimną
• Securitouch izolacja termiczna ciepłej wody: zapobiega ryzyku oparzenia w kontakcie z korpusem baterii
• BIOSAFE kontrola proliferacji bakterii: korpus gładki wewnątrz o małej pojemności, brak wylewki

• Ochrona antyoparzeniowa: ograniczony wypływ WC w przypadku 
braku WZ.

• Antyoparzeniowa izolacja termiczna Securitouch.
• H.95 L.110, higieniczne wyjście BIOSAFE zintegrowane w korpusie.
• Ceramiczna głowica Ø35 z regulatorem ciśnienia.
• Nastawiony ogranicznik temperatury maksymalnej.
• Możliwość przeprowadzenia w łatwy sposób dezynfekcji termicznej.
• Wypływ ograniczony do 5 l/min przy 3 barach.
• Korpus gładki wewnątrz o bardzo małej pojemności  

(ogranicza nisze bakteryjne).
• Pełny uchwyt.
• Korpus z chromowanego Inoxu.
• Obrotowe wężyki PEX W⅜".
• Wzmocnione mocowanie.

SECURITHERM EP BIOSAFE do umywalki H.95
Bateria z regulatorem ciśnienia, bez wylewki

SECURITHERM EP BIOSAFE do umywalki H.95 L.110

Z ergonomicznym ciągadłem i korkiem 1¼" z mosiądzu 2620EP

Bez ciągadła i korka 2621EP
W opcji: Korki (patrz strona 93)

Armatura stojąca SECURITHERM z Regulatorem Ciśnienia / 

Model dostępny również z klasyczną głowicą (patrz strona 79)
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75Armatura mechaniczna do umywalki

Armatura z głowicą ceramiczną 
do umywalki, zlewu i umywalki 
chirurgicznej

BATERIE  
STOJĄCE

79

BATERIE  
ŚCIENNE

86

BATERIE Z  
WYCIĄGANĄ  
SŁUCHAWKĄ

88
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BIOSAFE

Tradycyjna 
bateria
9 l/min

Bateria
DELABIE

5 l/min

45%0%

32 s 32 s

2,7 L4,8 L

/ Armatura z głowicą ceramiczną

OCHRONA ANTYOPARZENIOWA 

Ograniczenie temperatury maksymalnej
Wszystkie baterie DELABIE są dostarczane z 
nastawionym i zablokowanym ogranicznikiem 
temperatury maksymalnej. Użytkownik nie ma 
możliwości przekroczenia temperatury poza 
nastawem ogranicznika, co ogranicza ryzyko 
oparzenia.

KOMFORT

Stabilność temperatury
W przeciwieństwie do klasycznych baterii mechanicznych 
do umywalki, baterie DELABIE 2820/2720/2620/2520 
są wyposażone w wyłączne rozwiązanie pozwalające 
na skuteczne ograniczenie wahań temperatury  
w przypadku wahań ciśnienia w instalacji. 

Wahania temperatury wody mieszanej

WC: 3 bary 
WZ: 3 bary

WC: 3 bary 
WZ: 2 bary

WC: 2 bary 
WZ: 3 bary

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

Baterie mechaniczne 
DELABIE nr 2820/2720
2620/2520

41°C 47°C 34,5°C

Porównanie regulacji standardowych baterii mechanicznych 
i baterii DELABIE w zależności od wahania ciśnienia w instalacji: 

Te mechaniczne baterie nie posiadają jednak precyzji 
baterii SECURITHERM termostatycznych lub EP 
i nie są wyposażone w automatyczną ochronę 
antyoparzeniową (zamknięcie Wody Ciepłej w 
przypadku braku Wody Zimnej). 
Są one pośrednim, ekonomicznym rozwiązaniem.

Ograniczone ryzyko przenikania  
Wody Ciepłej/Wody Zimnej
Na nowej generacji baterii mechanicznych DELABIE, 
przenikanie wody ciepłej do zimnej (lub na odwrót) jest 
niemożliwe, poza przypadkiem, gdy różnica ciśnień na 
przyłączach przekracza 1 bar.
W przeciwieństwie do baterii dostępnych na rynku 
ryzyko przenikania Wody Ciepłej/Wody Zimnej jest 
ograniczone. W konsekwencji ryzyko proliferacji 
bakterii jest zmniejszone. Dodatkowo to rozwiązanie 
pozwala uniknąć instalacji zaworów zwrotnych.

45% OSZCZĘDNOŚCI WODY  
I ENERGII

Wypływ ograniczony do 5 l/min
Baterie mechaniczne DELABIE do umywalki są 
wyposażone w ograniczniki wypływu do 5 l/min przy 
3 barach. Pozwalają one na znaczne zmniejszenie 
zużycia wody jednocześnie zapewniając użytkownikom 
optymalny komfort (więcej informacji na stronach 12 
i 13).

BIOSAFE: KONTROLA 
PROLIFERACJI BAKTERII

Armatura zatrzaskowa BIOCLIP  
do czyszczenia/dezynfekcji
W kontakcie z wodą, wewnętrzne powierzchnie 
armatury są narażone na proliferację bakterii.
Armatura BIOCLIP jest prostym i skutecznym 
rozwiązaniem w walce z rozprzestrzenianiem się 
bakterii wewnątrz jak i na zewnątrz armatury oraz 
z przenoszeniem bakterii zakaźnych przez dłonie. 
Armatura jest łatwa w czyszczeniu i dezynfekcji w 
ramach działań profilaktycznych lub zwalczających. 

Korpus gładki wewnątrz i bez chropowatości
Wnętrza korpusów i wylewek większości armatury 
dostępnej na rynku są chropowate. W wyniku czego 
są źródłem nisz bakteryjnych.
Wszystkie elementy wewnętrzne korpusów i wylewek 
niektórych modeli DELABIE są całkowicie gładkie 
i bez chropowatości, co ogranicza przywiązanie 
biofilmu i ułatwia jego eliminację.
Badania przeprowadzone w czerwcu 2010 roku 
w laboratorium BioPI i na 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 chropowatym wnętrzem. 

Niski poziom wody w stagnacji wewnątrz korpusu
Niektóre baterie DELABIE do umywalki zostały 
specjalnie zaprojektowane, aby ograniczać poziom 
wody w stagnacji wewnątrz korpusu i tym samym 
ryzyko rozwoju bakterii. Od przyłącza do głowicy woda 
przepływa w małych rurkach mogących pomieścić 
ograniczoną ilość wody.

Higieniczne wyjście wylewki BIOSAFE
Stworzone z Hostaformu®, jego powierzchnia gładka 
wewnątrz zapobiega osadzaniu się zanieczyszczeń  
i kamienia (brak sitka, ścianek i struktury w kształcie 
gwiazdy), ograniczając pojawianie się i rozprzestrzenianie 
się bakterii i mikroorganizmów.
Wyjście może być zainstalowane jedynie na armaturze 
posiadającej ogranicznik wypływu, aby zagwarantować 
poprawny strumień wody bez rozprysków.

Korpus gładki wewnątrz bez 
chropowatości

Wyjście wylewki BIOSAFE

Realizowana oszczędność wody

Bateria zatrzaskowa
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ARMATURA  
ZATRZASKOWA  
BIOCLIP
Łatwe czyszczenie/
dezynfekcja baterii

ERGONOMICZNY UCHWYT 
Łatwe chwycenie 

OGRANICZNIK 
TEMPERATURY 
MAKSYMALNEJ 

Ochrona antyoparzeniowa

KORPUS I WYLEWKA 
GŁADKIE WEWNĄTRZ  

BEZ CHROPOWATOŚCI
Kontrola proliferacji  

bakterii

GŁOWICA I KORPUS 
O MAŁEJ POJEMNOŚCI 
WODY 
Kontrola proliferacji bakterii

Rysunek przedstawia model: BIOCLIP do umywalki (nr 2821T)
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BIOSAFE

/ Armatura z głowicą ceramiczną

BIOSAFE: KONTROLA 
PROLIFERACJI BAKTERII

Nowa generacja baterii 2620 zawiera wszystkie 
rozwiązania BIOSAFE:

Wyjątkowo niski poziom wody wewnątrz korpusu
Ten model armatury został specjalnie zaprojektowany, 
aby ograniczać do minimum poziom wody w stagnacji 
wewnątrz korpusu.

Porównanie poziomu wody w stagnacji w korpusie 
standardowej baterii i baterii 2620:

Standardowa bateria Bateria 2620

101 100 mm³ 15 200 mm³

Wyjątkowa konstrukcja tego modelu pozwala na 
redukcję poziomu wody w stagnacji wewnątrz korpusu 
baterii aż do 85% i tym samym ogranicza proliferację 
bakterii. 
W połączeniu z ograniczoną wielkością rurek 
uzyskujemy zwiększoną prędkość przepływu wody i 
tym samym kontrolę biofilmu.

Wyjście BIOSAFE zintegrowane z korpusem 
baterii
Wyjście BIOSAFE jest bezpośrednio zintegrowane 
z korpusem baterii. Stworzone z Hostaformu®, jego 
powierzchnia gładka wewnątrz zapobiega osadzaniu się 
zanieczyszczeń i kamienia, ograniczając pojawianie się i 
rozprzestrzenianie się bakterii i mikroorganizmów.

Brak kontaktu z chromem, niklem lub ołowiem
Firma DELABIE, zgodnie z nowymi dyrektywami 
europejskimi dotyczącymi wody pitnej, projektuje 
armaturę, w której woda nie jest w kontakcie z 
chromem, niklem i ołowiem. Jest to gwarancja 
dystrybucji czystej wody. 

Jak wszystkie baterie BIOSAFE, również i ta bateria  
posiada korpus gładki wewnątrz bez chropowatości, 
co ogranicza przywiązanie biofilmu i ułatwia jego 
eliminację (więcej informacji na stronie 8).

OCHRONA ANTYOPARZENIOWA

Jak wszystkie baterie mechaniczne DELABIE, również 
nowa bateria 2620 jest wyposażona w ogranicznik 
temperatury maksymalnej i posada także następujące 
wyjątkowe zalety:

Technologia Securitouch
Korpus i mechanizm baterii 2620 są otoczone 
tworzywem izolacyjnym. Od przyłączy aż do głowicy 
ciepła woda przepływa w wężykach. 
Ta wyjątkowa konstrukcja wewnętrzna gwarantuje 
ochronę przed oparzeniem w przypadku dotknięcia 
baterii.

Bezpieczeństwo dezynfekcji termicznej
Model 2620 jest jedyną baterią mechaniczną na 
rynku, która umożliwia przeprowadzenie dezynfekcji 
termicznej, w temperaturze wody ciepłej z instalacji, 
bez demontażu uchwytu lub zamykania zasilania w 
wodę zimną.  
Aby odblokować ogranicznik temperatury należy 
wcisnąć mały czerwony przycisk, który znajduje się z 
tyłu uchwytu.

NOWOCZESNY DESIGN

Czysta forma baterii bez wylewki nadaje jej 
zdecydowanie nowoczesny design przy jednoczesnym  
zapewnieniu komfortu dla użytkownika. 
Prosty kształt baterii ogranicza osadzanie się 
zanieczyszczeń i ułatwia czyszczenie, które jest 
podstawową zasadą utrzymania higieny.

ALE RÓWNIEŻ...

Łatwa instalacja 
Firma DELABIE umożliwiła łatwą instalację dzięki 
wyposażeniu nowych baterii w wężyki z obrotową 
złączką, która zapobiega skręcaniu. 
Jeśli istnieje konieczność demontażu wężyków, 
czynności z tym związane są łatwe do wykonania. 

Obrotowe wężyki PEX

Bezpieczeństwo dezynfekcji 
termicznej

Wyjście wylewki BIOSAFE

2620: LICZNE WYMAGANIA, JEDNA WYJĄTKOWA KONSTRUKCJA 
Pierwsza bateria w odpowiedzi na wszystkie ograniczenia
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Armatura stojąca z głowicą ceramiczną / 

• BIOSAFE kontrola proliferacji bakterii: korpus gładki wewnątrz o małej pojemności, brak wylewki
• BIOSAFE czysta woda: brak kontaktu z chromem, niklem lub ołowiem 
• SECURITHERM ochrona antyoparzeniowa: Securitouch izolacja termiczna ciepłej wody zapobiega ryzyku oparzenia w 

kontakcie z korpusem baterii, bezpieczeństwo dezynfekcji termicznej bez demontażu uchwytu i zamykania zasilania w wodę zimną 

• Antyoparzeniowa izolacja termiczna Securitouch.
• H.95 L.110, higieniczne wyjście BIOSAFE zintegrowane w korpusie.
• Głowica ceramiczna Ø35.
• Nastawiony ogranicznik temperatury maksymalnej.
• Możliwość przeprowadzenia w łatwy sposób dezynfekcji 

termicznej.
• Wypływ ograniczony do 5 l/min przy 3 barach.
• Korpus gładki wewnątrz o bardzo małej pojemności  

(ogranicza nisze bakteryjne).
• Pełny uchwyt.
• Korpus z chromowanego Inoxu.
• Obrotowe wężyki PEX W⅜".
• Wzmocnione mocowanie.

BIOSAFE do umywalki H.95
Bateria mechaniczna, bez wylewki

Model dostępny również z głowicą z regulatorem ciśnienia (patrz strona 73)

BIOSAFE do umywalki H.95 L.110

Z ergonomicznym ciągadłem i korkiem 1¼" z mosiądzu 2620

Bez ciągadła i korka 2621
W opcji: Korki (patrz strona 93)



80 Armatura mechaniczna do umywalki

30
 m

ax

120

85

200 max

30
0 

m
ax

Ø 62

43
0

 3/8"
2721T 2720L

120

85

35
 m

ax

43
0

 3/8"

2120

85

35
 m

ax

40
0

  3/8"

2821T

• Prosta wylewka H.85 L.120 z sitkiem higienicznym.
• Głowica ceramiczna Ø40.
• Nastawiony ogranicznik temperatury maksymalnej.
• Wypływ ograniczony do 5 l/min przy 3 barach.
• Korpus i wylewka gładkie wewnątrz o małej pojemności  

(ograniczają nisze bakteryjne).
• Wężyki PEX W⅜".
• Wzmocnione mocowanie.

Bateria do umywalki H.85
Bateria mechaniczna, gładkie wnętrze  

• Całkowicie odpinana do czyszczenia/dezynfekcji (patrz strona 8).
• Prosta wylewka H.85 L.120 z sitkiem higienicznym.
• Głowica ceramiczna Ø40.
• Nastawiony ogranicznik temperatury maksymalnej.
• Wypływ ograniczony do 5 l/min przy 3 barach.
• Korpus i wylewka gładkie wewnątrz o małej pojemności  

(ograniczają nisze bakteryjne).
• Wężyki PEX W⅜" z zaworami odcinającymi z chromowanego mosiądzu.
• Wzmocnione mocowanie.

Bateria BIOCLIP do umywalki H.85
Zatrzaskowa bateria mechaniczna, gładkie wnętrze

• BIOSAFE kontrola proliferacji bakterii: korpus i wylewka gładkie wewnątrz o małej pojemności 
• BIOSAFE: niewielka ilość komponentów w kontakcie z wodą ogranicza rozwój bakterii 
• Ochrona antyoparzeniowa: ograniczenie temperatury maksymalnej
• Oszczędność wody: 45%

/ Armatura stojąca z głowicą ceramiczną

       Sposób demontażu:

 Zamknąć zasilanie w wodę.

2 Wykręcić śrubkę, aby odpiąć  
        baterię od swojej podstawy.

Model dostępny również z głowicą z regulatorem ciśnienia (patrz strona 67) Model dostępny również z głowicą z regulatorem ciśnienia (patrz strona 68)

Bateria BIOCLIP do umywalki H.85 L.120

Pełny uchwyt
Z ergonomicznym ciągadłem i korkiem 1¼" z mosiądzu 2820T

Bez ciągadła i korka 2821T

Uchwyt Higiena L.150
Z ergonomicznym ciągadłem i korkiem 1¼" z mosiądzu 2820L

Bez ciągadła i korka 2821L

W opcji: Korki (patrz strona 93) 

Bateria do umywalki H.85 L.120

Pełny uchwyt
Z ergonomicznym ciągadłem i korkiem 1¼" z mosiądzu 2720T

Bez ciągadła i korka 2721T

Uchwyt Higiena L.150
Z ergonomicznym ciągadłem i korkiem 1¼" z mosiądzu 2720L

Bez ciągadła i korka 2721L

W opcji: Korki (patrz strona 93) 
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Bateria do umywalki H.45
Bateria mechaniczna

• Wylewka H.60 L.110 z sitkiem higienicznym. 
• Głowica ceramiczna Ø40.
• Nastawiony ogranicznik temperatury 

maksymalnej.
• Wypływ ograniczony do 5 l/min  

przy 3 barach.
• Wężyki PEX W⅜".
• Wzmocnione mocowanie.

Bateria do umywalki H.60
Bateria mechaniczna

• Wylewka H.85 L.135 z higienicznym 
wyjściem BIOSAFE (patrz strona 99). 

• Głowica ceramiczna Ø40.
• Nastawiony ogranicznik temperatury 

maksymalnej.
• Wypływ ograniczony do 5 l/min  

przy 3 barach.
• Wężyki PEX W⅜".
• Wzmocnione mocowanie.

Bateria do umywalki H.85
Bateria mechaniczna

• Ochrona antyoparzeniowa: ograniczenie temperatury maksymalnej
• Oszczędność wody: 45%

Armatura stojąca z głowicą ceramiczną / 

• Wylewka H.45 L.110 z sitkiem higienicznym. 
• Głowica ceramiczna Ø40.
• Nastawiony ogranicznik temperatury 

maksymalnej.
• Wypływ ograniczony do 5 l/min  

przy 3 barach.
• Wężyki PEX W⅜".
• Wzmocnione mocowanie.

Model dostępny również z głowicą z regulatorem  
ciśnienia (patrz strona 68)

Bateria do umywalki H.85 L.135

Uchwyt ażurowy
Ciągadło + korek 1¼" 2520

Bez ciągadła i korka 2521

Pełny uchwyt
Ciągadło + korek 1¼" 2520T

Bez ciągadła i korka 2521T

Uchwyt Higiena L.150
Ciągadło + korek 1¼" 2520L

Bez ciągadła i korka 2521L

W opcji: Korki (patrz strona 93) 

Bateria do umywalki H.60 L.110

Pełny uchwyt
Ciągadło + korek 1¼" 2420

Bez ciągadła i korka 2421

Uchwyt Higiena L.150
Ciągadło + korek 1¼" 2420L

Bez ciągadła i korka 2421L

W opcji: Korki (patrz strona 93) 

Bateria do umywalki H.45 L.110

Uchwyt ażurowy
Ciągadło + korek 1¼" 2220

Bez ciągadła i korka 2221

Uchwyt Higiena L.150
Ciągadło + korek 1¼" 2220L

Bez ciągadła i korka 2221L

W opcji: Korki (patrz strona 93) 
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• Ruchoma wylewka H.150 L.230  
z sitkiem higienicznym.

• Głowica ceramiczna Ø40.
• Nastawiony ogranicznik temperatury 

maksymalnej.
• Wypływ 15 l/min przy 3 barach.
• Korpus i wylewka gładkie wewnątrz.
• Wężyki PEX W⅜".
• Wzmocnione mocowanie.

Bateria do zlewu H.150
Bateria mechaniczna, gładkie wnętrze

• Ruchoma wylewka H.145 L.220  
z sitkiem higienicznym.

• Głowica ceramiczna Ø40.
• Nastawiony ogranicznik temperatury 

maksymalnej.
• Wypływ 15 l/min przy 3 barach.
• Korpus i wylewka gładkie wewnątrz.
• Wężyki PEX W⅜".
• Wzmocnione mocowanie.

Bateria do zlewu H.145
Bateria mechaniczna, gładkie wnętrze

• Ruchoma wylewka H.95 L.170  
z sitkiem higienicznym.

• Głowica ceramiczna Ø40.
• Nastawiony ogranicznik temperatury 

maksymalnej.
• Wypływ ograniczony do 5 l/min przy 3 barach.
• Korpus i wylewka gładkie wewnątrz.
• Wężyki PEX W⅜".
• Wzmocnione mocowanie.

Bateria do umywalki H.95
Bateria mechaniczna, gładkie wnętrze 

• BIOSAFE kontrola proliferacji bakterii: korpus i wylewka gładkie wewnątrz 
• Ochrona antyoparzeniowa: ograniczenie temperatury maksymalnej
• Komfort: optymalna wysokość i wysunięcie wylewki do mycia rąk i ciała

/ Armatura stojąca z głowicą ceramiczną

Bateria do umywalki H.95 L.170
Uchwyt ażurowy 2522

Pełny uchwyt 2522T

Uchwyt Higiena L.200 2522L

W opcji: Korki (patrz strona 93) 

Bateria do zlewu/umywalki chirurgicznej  
H.145 L.220
Uchwyt ażurowy 2210

Uchwyt Higiena L.200 2210L

W opcji: Korki (patrz strona 93) 

Bateria do zlewu/umywalki chirurgicznej  
H.150 L.230
Uchwyt ażurowy 2510

Pełny uchwyt 2510T

Uchwyt Higiena L.200 2510L

W opcji: Korki (patrz strona 93) 
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• Ruchoma wylewka rura Ø22 H.220 L.200 z higienicznym wyjściem 
BIOSAFE (patrz strona 99).

• Wysoka wylewka przystosowana do instalacji filtra BIOFIL  
(patrz strona 85).

• Głowica ceramiczna Ø35.
• Wypływ ograniczony do 5 l/min przy 3 barach.
• Wylewka gładka wewnątrz.
• Uchwyt z drążkiem.
• Wężyki PEX W⅜".
• Wzmocnione mocowanie.

Bateria do umywalki chirurgicznej H.220 L.200
Bateria mechaniczna, wylewka gładka wewnątrz 

• Ruchoma wylewka rura Ø22 H.200 L.150 z higienicznym wyjściem 
BIOSAFE (patrz strona 99).

• Wysoka wylewka przystosowana do instalacji filtra BIOFIL  
(patrz strona 85).

• Głowica ceramiczna Ø35.
• Wypływ ograniczony do 5 l/min przy 3 barach.
• Wylewka gładka wewnątrz.
• Uchwyt z drążkiem.
• Wężyki PEX W⅜".
• Wzmocnione mocowanie.

Bateria do umywalki H.200 L.150
Bateria mechaniczna, wylewka gładka wewnątrz

• BIOSAFE kontrola proliferacji bakterii: wylewka gładka wewnątrz i higieniczne wyjście BIOSAFE 
• Komfort: optymalna wysokość i wysunięcie wylewki do mycia rąk i ciała
• Oszczędność wody: 45%

Armatura stojąca z głowicą ceramiczną / 

Bateria do umywalki H.200 L.150
Z ciągadłem i korkiem 1¼" z mosiądzu 2506T1

Bez ciągadła i korka 25061T1

W opcji: Filtry BIOFIL (patrz strona 85)
Korki (patrz strona 93)

Bateria do umywalki chirurgicznej H.220 L.200
Bez ciągadła i korka 2506T2

W opcji: Filtry BIOFIL (patrz strona 85)
Korki (patrz strona 93)
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• Wysoka, ruchoma, jednorazowa, zatrzaskowa wylewka z Hostaformu® 
nadającego się do recyklingu L.180, Ø22 z sitkiem gwiazda. 
Do kompletowania z wylewkami z Inoxu lub filtrującymi wylewkami BIOFIL  
(patrz obok).

• Głowica ceramiczna Ø40.
• Nastawiony ogranicznik temperatury maksymalnej.
• Wypływ ograniczony do 5 l/min przy 3 barach.
• Korpus i wylewka gładkie wewnątrz (ograniczają nisze bakteryjne).
• Uruchamianie bez kontaktu z dłonią, uchwytem Higiena L.215.
• Wężyki PEX W⅜".
• Wzmocnione mocowanie.

Bateria z wysoką, ruchomą wylewką BIOCLIP do zlewu 
Bateria mechaniczna z zatrzaskową wylewką, gładkie wnętrze

• BIOSAFE kontrola proliferacji bakterii: korpus i wylewka gładkie wewnątrz 
• Zatrzaskowa wylewka: element podatny na rozwój bakterii, wylewkę należy czyścić regularnie 

Dostarczona jednorazowa wylewka może być wymieniona lub zastąpiona wylewką z Inoxu lub filtrującą wylewką BIOFIL
• Ochrona antyoparzeniowa: ograniczenie temperatury maksymalnej

/ Armatura stojąca z głowicą ceramiczną i wysoką wylewką

Produkty dodatkowe

Jednorazowe wylewki 
BIOCLIP
• Jednorazowa, zatrzaskowa 

wylewka z Hostaformu® 
nadającego się do 
recyklingu z sitkiem 
gwiazda.

Wylewki BIOCLIP BIOFIL 
• Zatrzaskowa wylewka 

ze zintegrowanym, 
antybakteryjnym filtrem.

• Do jednorazowego użycia, 
z progiem filtracji 0,2 μm.

• Kompatybilność i odporność 
na dezynfekcje chemiczną i 
termiczną instalacji wodnej 
(więcej informacji na stronie 
26). 

Wylewki BIOCLIP z Inoxu
• Zatrzaskowa wylewka  

do czyszczenia/dezynfekcji 
lub autoklawu.

• Sitko higieniczne 
przystosowane do instalacji 
filtra (patrz głowica BIOFIL 
strona 26).

10 filtrujących wylewek L.138, Ø22

Sterylne, 62 dni 20040.10P

Niesterylne, 62 dni 30040.10P

15 jednorazowych wylewek zatrzaskowych Ø22
L.125 20015

        Szybka i łatwa instalacja:

 Aby wyciągnąć jednorazową 
        wylewkę należy za nią 
        pociągnąć do siebie.

2 W jej miejsce włożyć inną 
        wylewkę.

2 zatrzaskowe wylewki z Inoxu Ø28
L.129 20002

L.77 20003

Bateria z wysoką, ruchomą wylewką BIOCLIP do zlewu i umywalki chirurgicznej
Wylewka H.160 L.180 2871T1

Wylewka H.300 L.180 2871T3

W opcji: Filtrujące wylewki BIOFIL (patrz strona 26)
Korki (patrz strona 93)



85Armatura mechaniczna do umywalki

U
M

Y
W

A
LK

I
AR

M
AT

U
R

A 
M

EC
H

.

2565T1 2564T4

160

16
0

30
 m

ax
36

5

 3/8"

30
0

36
0

30
 m

ax

250

3/8" 55

75

Ø 58

Ø 12

55

Ø 58

69

Ø 11

20050A.10P/30050A.10P 20050P.10P/30050P.10P

• Wysoka wylewka z sitkiem higienicznym przystosowana do instalacji 
filtra BIOFIL (patrz obok).

• Głowica ceramiczna Ø40.
• Nastawiony ogranicznik temperatury maksymalnej.
• Wypływ ograniczony do 5 l/min przy 3 barach.
• Korpus i wylewka gładkie wewnątrz (ograniczają nisze bakteryjne).
• Korpus, podstawa i wylewka z chromowanego mosiądzu.
• Uruchamianie bez kontaktu z dłonią, uchwytem Higiena L.215.
• Wężyki PEX W3/8".
• Wzmocnione mocowanie.

Bateria z wysoką wylewką do zlewu 
Bateria mechaniczna, gładkie wnętrze 

• BIOSAFE kontrola proliferacji bakterii: korpus i wylewka gładkie wewnątrz 
• Ochrona antyoparzeniowa: ograniczenie temperatury maksymalnej
• Komfort: optymalna wysokość i wysunięcie wylewki do mycia rąk

 Armatura stojąca z głowicą ceramiczną i wysoką wylewką / 

Model dostępny również z głowicą z regulatorem ciśnienia (patrz strona 69)

• Głowica do jednorazowego użytku o progu filtracji 0,2 μm.
• Natychmiastowa ochrona przed infekcjami związanymi  

z kontaktem z wodą.
• Włókna kanalikowe z hydrofilowego polietylenu.
• Powierzchnia filtrująca: 1400 cm².
• Wypływ przefiltrowanej wody: 12 l/min* przy 3 barach  

(wypływ z filtra, bez ograniczenia wypływu w armaturze).
• Maksymalne ciśnienie: 5 barów.
• Kompatybilność i odporność na dezynfekcje chemiczną  

i termiczną instalacji wodnej.
• Występują w dwóch wersjach:  

- Sterylne filtry antybakteryjne, czas użycia do 62 dni 
 (nr 20050A.10P i 20050P.10P).  
- Niesterylne filtry antybakteryjne, czas użycia do 62 dni  
 (nr 30050A.10P i 30050P.10P).

• Sterylne opakowanie jednostkowe (nr 20050A.10P i 20050P.10P)  
lub niesterylne (nr 30050A.10P i 30050P.10P).

Antybakteryjna głowica BIOFIL 
Filtrująca głowica do jednorazowego użytku

* Średni wypływ w tracie cyklu życia produktu

10 głowic A BIOFIL (bez uszczelki)
Sterylne, 62 dni 20050A.10P

Niesterylne, 62 dni 30050A.10P

10 głowic P BIOFIL (z uszczelką)
Sterylne, 62 dni 20050P.10P

Niesterylne, 62 dni 30050P.10P

W opcji: Złączka do szybkiego podłączenia (patrz strona 27)

Bateria z wysoką wylewką do zlewu i umywalki chirurgicznej

Wysoka, nieruchoma wylewka
Wylewka H.160 L.160 2565T1

Wylewka H.300 L.160 2565T3

Wysoka, ruchoma wylewka
Wylewka H.160 L.160 2564T1

Wylewka H.160 L.250 2564T2

Wylewka H.300 L.160 2564T3

Wylewka H.300 L.250 2564T4

W opcji: Filtrujące głowice BIOFIL (patrz obok)
Korki (patrz strona 93)
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• Ruchoma wylewka rura dolna L.200 Ø22 z sitkiem gwiazda z mosiądzu.
• Głowica ceramiczna Ø40.
• Nastawiony ogranicznik temperatury maksymalnej.
• Wylewka gładka wewnątrz (ogranicza nisze bakteryjne).
• Wypływ 26 l/min przy 3 barach, regulacja zaworem odcinającym  

na mimośrodzie STOP/OPRÓŻNIANIE (patrz poniżej).
• Dostarczana z 2 mimośrodami ściennymi Z½" Z¾" (patrz strona 94).

Bateria ścienna do zlewu
Bateria mechaniczna, wylewka gładka wewnątrz

• Płaska, ruchoma wylewka dolna L.200 z sitkiem higienicznym 
przystosowana do instalacji filtra BIOFIL (patrz strona 85).

• Antyoparzeniowa izolacja termiczna Securitouch.
• Głowica ceramiczna Ø40.
• Nastawiony ogranicznik temperatury maksymalnej.
• Korpus i wylewka gładkie wewnątrz o małej pojemności  

(ograniczają nisze bakteryjne).
• Wypływ 16 l/min przy 3 barach, regulacja zaworem odcinającym  

na mimośrodzie STOP/OPRÓŻNIANIE (patrz poniżej).
• Dostarczana z 2 mimośrodami ściennymi Z½" Z¾" (patrz strona 94).

Bateria ścienna Securitouch do zlewu
Bateria mechaniczna z izolacją termiczną, gładkie wnętrze

• BIOSAFE kontrola proliferacji bakterii: armatura gładka wewnątrz (korpus i/lub wylewka) ogranicza nisze bakteryjne
• Ochrona antyoparzeniowa: ograniczenie temperatury maksymalnej
• Ergonomia: uchwyt ażurowy lub uchwyt Higiena ułatwiają użycie

/ Armatura ścienna z głowicą ceramiczną

Bateria ścienna do zlewu

Uchwyt ażurowy

Mimośrody STOP/OPRÓŻNIANIE 2519

Standardowe mimośrody 2519S

Uchwyt Higiena L.150

Mimośrody STOP/OPRÓŻNIANIE 2519L

Standardowe mimośrody 2519LS

W opcji: Korki (patrz strona 93)

Niewielka ilość wody
+ Gładkie wnętrze
+ Izolacja termiczna 

Bateria ścienna Securitouch do zlewu

Uchwyt ażurowy

Mimośrody STOP/OPRÓŻNIANIE 2446

Standardowe mimośrody 2446S

Uchwyt Higiena L.150

Mimośrody STOP/OPRÓŻNIANIE 2446L

Standardowe mimośrody 2446LS

W opcji: Filtrujące głowice BIOFIL (patrz strona 85)
Korki (patrz strona 93)

Model dostępny również z głowicą z regulatorem ciśnienia (patrz strona 69)



87Armatura mechaniczna do umywalki

U
M

Y
W

A
LK

I
AR

M
AT

U
R

A 
M

EC
H

.

30
 m

ax

55

Ø 60

1/2"
30

26

1/2"  

 3/4"

D273015 D276020

200

14
0

255

15
0

1/2"

5445T2S

Armatura do pomieszczeń gospodarczych / 

• BIOSAFE kontrola proliferacji bakterii: wylewka gładka wewnątrz ogranicza nisze bakteryjne

• Głowica grzybowa z pokrętłem z chromowanego metalu.
• Dostarczany z niebieską i czerwoną zaślepką.
• Dwa dostępne modele: 

- Przyłącze pionowe Z½", przyłącze poziome Z½" (nr D273015). 
- Przyłącze poziome Z½", przyłącze pionowe Z¾" z ochroną 
   antyskażeniową zintegrowanym zaworem zwrotnym (nr D276020).

Zawór stojący lub ścienny
Pokrętło z głowicą

• Ruchoma wylewka rura, dolna Ø22 L.200 z sitkiem gwiazda z mosiądzu.
• Wylewka gładka wewnątrz (ogranicza nisze bakteryjne).
• Metalowe, chromowane pokrętła.
• Głowice ceramiczne.
• Dostarczana z 2 mimośrodami ściennymi Z½" Z¾" (patrz strona 94).

Bateria ścienna do zlewu
Bateria z głowicami ceramicznymi, wylewka gładka wewnątrz 

Bateria ścienna do zlewu
Wylewka L.200 5445T2S

W opcji: Korki (patrz strona 93)

Zawór z głowicą
Stojący D273015

Ścienny D276020
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/ Armatura z głowicą ceramiczną, z wyciąganą słuchawką

• Komfort: wyciągana słuchawka, 2-strumieniowa z przełącznikiem strumienia sitko/deszcz
• Ergonomia: uchwyt ażurowy lub z uchwyt z drążkiem ułatwiają użycie

• Bateria H.210 L.190.
• Wyciągana, 2-strumieniowa słuchawka z przełącznikiem  

strumienia sitko/deszcz.
• Ruchoma wylewka „C”.
• Głowica ceramiczna Ø40.
• Nastawiony ogranicznik temperatury maksymalnej.
• Wypływ 9 l/min przy 3 barach.
• Wężyk słuchawki z zaworem zwrotnym. 
• Wężyki PEX W⅜".
• Wzmocnione mocowanie.

Bateria z wyciąganą słuchawką H.210 L.190 
Bateria z ruchomą wylewką „C” do umywalki/zlewu

• Bateria H.105 L.200.
• Wyciągana, 2-strumieniowa słuchawka z przełącznikiem  

strumienia sitko/deszcz.
• Ruchoma, prosta wylewka.
• Głowica ceramiczna Ø40.
• Nastawiony ogranicznik temperatury maksymalnej.
• Wypływ 12 l/min przy 3 barach.
• Wężyk słuchawki z zaworem zwrotnym. 
• Wężyki PEX W⅜".
• Wzmocnione mocowanie.

Bateria z wyciąganą słuchawką H.105 L.200
Bateria z ruchomą wylewką do umywalki/zlewu

Bateria z wyciąganą słuchawką H.105 L.200
Uchwyt ażurowy 2211

Zagięty uchwyt Higiena L.200 2211L

W opcji: Korki (patrz strona 93)

Bateria z wyciąganą słuchawką, H.210 L.190
Uchwyt z drążkiem 2597

W opcji: Korki (patrz strona 93)



89Armatura mechaniczna do umywalki

U
M

Y
W

A
LK

I
AR

M
AT

U
R

A 
M

EC
H

.

25992544

835T1

1,5m

1/2" 

15x1

833T1

1,5m

1/2" 

15x1

30
 m

ax

35
5 1/2" 

3/8"

25
 m

ax

220

25
0

3/4"

30
 m

ax
35

5

3/8"

30
 m

ax 171

66

Armatura z głowicą ceramiczną, z wyciąganą słuchawką / 

• Komfort: wyciągana słuchawka, 2-strumieniowa z przełącznikiem strumienia sitko/deszcz
• Ergonomia: uchwyt ażurowy ułatwia użycie

Zestaw bateria i kolumna  
z wyciąganą słuchawką

• Wyciągana, 2-strumieniowa słuchawka  
z przełącznikiem strumienia sitko/deszcz.

• Ruchoma kolumna H.250 L.220.
• Głowica ceramiczna Ø40.
• Nastawiony ogranicznik temperatury 

maksymalnej.
• Wypływ 12 l/min przy 3 barach.
• Uchwyt ażurowy.
• Mosiężna rura wyjścia wody zmieszanej L.105 

ze zintegrowanym zaworem zwrotnym.
• Wężyki PEX W⅜".
• Wzmocnione mocowanie.

• Wyciągana, 2-strumieniowa słuchawka  
z przełącznikiem strumienia sitko/deszcz  
na stojącej podstawie.

• Głowica ceramiczna Ø40.
• Nastawiony ogranicznik temperatury 

maksymalnej.
• Wypływ 12 l/min przy 3 barach.
• Uchwyt ażurowy.
• Mosiężna rura wyjścia wody zmieszanej L.105 

ze zintegrowanym zaworem zwrotnym.
• Wężyki PEX W⅜".
• Wzmocnione mocowanie.

Zestaw bateria i podstawa  
z wyciąganą słuchawką

Wąż Nylon

Produkty dodatkowe
Wzmocniony metalowy wąż

• Wąż L.1,50 m do wyciąganej słuchawki  
z przeciwwagą.

• Wzmocniony metal.
• Końcówka stożkowa W½"  

i cylindryczna Z15 x 1.

Wzmocniony metalowy wąż 833T1

• Czarny wąż L.1,50 m do wyciąganej słuchawki 
z przeciwwagą.

• Końcówka stożkowa W½"  
i cylindryczna Z15 x 1.

Armatura z wyciąganą słuchawką
Bateria i podstawa 2544

Bateria 2542

W opcji: Korki (patrz strona 93)

Armatura z wyciąganą słuchawką
Bateria i kolumna 2599

Bateria 2542

Kolumna 1316

W opcji: Korki (patrz strona 93) Wąż Nylon 835T1
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/ Centralne mieszacze termostatyczne i mieszacz wstępny 

• Ochrona antyoparzeniowa
• Komfort: regulacja wahań temperatury celem uzyskania stałej temperatury w punkcie czerpalnym
• Instalacja: przed armaturą

Mieszacz wstępny CompactPREMIX NANO
Mieszacz termostatyczny CWU

PREMIX COMPACT
Mieszacz termostatyczny CWU

• Montaż pod umywalką.
• Niklowany korpus ZW½".
• Dostępne do sprawdzenia zawory zwrotne  

i filtry.

• Mieszacz termostatyczny do dystrybucji wody 
zmieszanej.

• Zasilanie od 1 do 2 zaworów lub 1 natrysku.
• Ochrona antyoparzeniowa: automatyczne 

zamknięcie w przypadku braku zasilania w 
wodę ciepłą lub zimną.

• Temperatura nastawiona na 38°C,  
z możliwością regulacji przez instalatora  
od 34°C do 60°C.

• Korpus z mosiądzu.
• Filtry i zawory zwrotne.
• Wymagany minimalny wypływ: 3 l/min.
• Możliwość dezynfekcji termicznej.

• Mieszacz termostatyczny do dystrybucji wody 
zmieszanej.

• Zasilanie od 2 do 10 punktów czerpalnych 
(w zależności od wypływu).

• Ochrona antyoparzeniowa: automatyczne 
zamknięcie w przypadku braku zasilania w 
wodę zimną.

• Regulacja temperatury od 30°C do 60°C, 
możliwość zablokowania przez instalatora.

• Korpus z mosiądzu.
• Filtry i zawory zwrotne.
• Wymagany minimalny wypływ: 5 l/min.
• Możliwość dezynfekcji termicznej.

Z½" od 2 do 7 zaworów (Kv 19 l/min)
Korpus surowy i niebieskie pokrętło 733015

Chromowany korpus i pokrętło 733016

Z¾" od 2 do 10 zaworów (Kv 23 l/min)
Korpus surowy i niebieskie pokrętło 733020

Chromowany korpus i pokrętło 733021 Mieszacz wstępny Compact 200000

PREMIX NANO (Kv 7 l/min)
Korpus niklowany WZ⅜" 732012

Korpus chromowany WZ⅜ 732016

Korpus chromowany WZZ⅜" 732216

Zestaw podłączeniowy do 732216 732515
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Korki i odpływy / 

Zaślepka LuxeSyfon z wyjściem poziomymKorek

Korek z sitem InoxKorek On/Off
Na przycisk Inox

Korek HYGIENA
Modułowy z wklęsłym sitkiem

Korek z mosiądzu 620 Syfon z wyjściem poziomym 517000 Zaślepka Luxe 596000

Korek z sitem Inox 580000Korek On/Off 581000 Korek HYGIENA 611

• Zaślepka Ø45 do otworu maksymalnie Ø32.
• Chromowany mosiądz.

• Przyłącze W1¼".
• Wyjście poziome Ø32 z nakrętką.
• Poziom wody 50 mm.
• Chromowany mosiądz.

• Korek Z1¼".
• Chromowany mosiądz.

• Sito Inox Ø63 do zakrycia otworu  
maksymalnie Ø54.

• Wylot Z1¼".
• Śruba centralna.

• Korek do umywalki Z1¼" na przycisk,  
otwarty przepływ wody.

• Zalecany do umywalek wyposażonych  
w armaturę elektroniczną lub czasową oraz  
do umywalek z przelewem.

• Otwarcie/zamknięcie przez naciśnięcie  
na pokrywę korka.

• Higieniczny korek do umywalki Z1¼".
• Wklęsłe sitko (nie zatrzymuje wody).
• Swobodny przepływ, bez śruby centralnej 

(zapobiega zatrzymywaniu zanieczyszczeń i 
ogranicza nisze bakteryjne).

• Korek modułowy: łatwe uzyskanie prześwitu 
jeśli umywalka jest z przelewem.

• Sitko błyszczący, chromowany mosiądz, 
korpus chromowany ABS.

• Możliwość dopasowania do grubości i 
materiału każdego typu umywalek.

• Grubość umywalki od minimum 1 mm do 
maksymalnie 45 mm.
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Zawór odcinający

Opróżnianie

/ Złączki

• Zestaw do złączki STOP/OPRÓŻNIANIE 
855027.2P.

• Czarna rurka Rilsan Ø6 dostarczana  
z 2 złączkami z surowego mosiądzu.

• Pozwala na przeprowadzenie całkowitej 
dezynfekcji termicznej armatury do przyłącza 
wody zimnej.

• Chromowane złączki Ø70, L.60  
do baterii ściennej.

• Dostarczane w ilości 2 sztuk.
• Doskonale przystosowane do ograniczeń 

występujących w szpitalach.

Złączki posiadają: 
Zawory odcinające: 
- Pozwalają na odizolowanie armatury dla jej 

łatwego demontażu, aby usunąć kamień, 
wyczyścić lub przeprowadzić konserwację. 

- Pozwalają na sprawdzenie poprawnego 
funkcjonowania automatycznej ochrony 
antyoparzeniowej baterii SECURITHERM 
termostatycznych i z regulatorem ciśnienia EP. 

Systemy opróżniania: 
- Pozwalają sprawdzić niezawodność zaworów 

zwrotnych w armaturze.
- Pozwalają przeprowadzić całkowitą dezynfekcję 

armatury za pomocą zestawu nr 855027KIT 
(patrz obok). 

• Chromowane złączki Ø70, L.60  
do baterii ściennej.

• Chromowany mosiądz.
• Dostarczane w ilości 2 sztuk.

Mimośrody STOP/OPRÓŻNIANIE 
Złączki ścienne Z½" Z¾"

Standardowe mimośrody
Złączki ścienne Z½" Z¾"

Produkt dodatkowy
Zestaw do dezynfekcji

Standardowe mimośrody 856027.2P

W opcji: inne modele Mimośrody STOP/OPRÓŻNIANIE 855027.2P Zestaw do dezynfekcji 855027KIT
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Obrotowe wężyki PEX FLEXPEX6

Złączki / 

• Miedziane rurki hartowane na surowo.
• Instalacja zamiast wężyków PEX.
• Bardziej przewodzą ciepło niż wężyki.
• Większa skuteczność dezynfekcji termicznej.
• Dostarczane w ilości 2 sztuk.

• Wnętrze PEX Ø6, osłona z plecionego Inoxu. 
• Obrotowe przyłącze dla ułatwienia 

instalacji (przeciw skręcaniu).
• Odporne na dezynfekcję termiczną do 

maksymalnie 90°C (zalecane 65°C) i 
dezynfekcję chlorem.

• Ciśnienie: maksymalnie 10 barów.
• Możliwość demontażu wężyków.
• Dostarczane w ilości 2 sztuk.

Miedziane rurki podłączeniowe
Do zasilania armatury

Obrotowe wężyki PEX
Do zasilania baterii 2620

• Wnętrze PEX Ø8, osłona z plecionego Inoxu. 
• Odporne na dezynfekcję termiczną do 

maksymalnie 90°C (zalecane 65°C)  
i dezynfekcję chlorem.

• Ciśnienie: maksymalnie 10 barów.
• Dostarczane w ilości 2 sztuk.

Wężyki PEX W⅜" 
Do zasilania armatury

• Zapobiegają powrotowi zanieczyszczonej 
wody do instalacji.

• Zapobiegają mieszaniu się  
wody zimnej/wody ciepłej.

• Dostarczane w ilości 2 sztuk.

Złączki z zaworem zwrotnym
Złączki z chromowanego mosiądzu

Złączki proste
Do instalacji zaściennej

• Złączki proste z chromowanego mosiądzu.
• Do instalacji zaściennej 76 mm.
• Chromowana rozeta Ø50.
• L.115.
• ZW½".
• Dostarczane w ilości 2 sztuk.

• Wzmocniona złączka natynkowa z 
chromowanego mosiądzu.

• Nakrętka do rury z kołnierzem Ø14.
• ZW½".
• Mocowanie 2 dostarczonymi śrubami.

Wzmocniona złączka natynkowa
Do zaworu odcinającego Z½"

Złączka natynkowa 841315 Złączki proste 846815.2P

Złączki z zaworem zwrotnym

Do wężyka WZ½" C291AH75

Do wężyka WZ⅜" C151AH75

Miedziane rurki podłączeniowe
Z10 x 1 L.365 811610.2P

Z11 x 1 L.365 811611.2P

Wężyki W⅜"
Z10 x 1 L.420 FLEXPEX2

Z10 x 1 L.525 FLEXPEX3

Z10 x 1 L.660 FLEXPEX4

Z11 x 1 L.370 FLEXPEX5

Porada: przewidzieć zawory zwrotne w miedzianych 
rurkach, jeśli wymieniane wężyki posiadały zawory 
zwrotne (prosimy o konsultację).
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/ Dozowniki mydła 

Dozownik mydła w płynie - 1 litr

Inox 304 błyszczący 510580

Inox 304 satynowy 510582

Epoksyd biały 510581

Dostępny w 2 połowie 2016.

Dozownik mydła w płynie - 0,5 litra

Inox 304 błyszczący 510583

Inox 304 satynowy 510586

Epoksyd biały 510584

• ABS biały.
• Przycisk z systemem antywyciekowym.
• Zamknięcie na zamek.
• Kontrola poziomu mydła.
• Pojemność: 0,9 litra.

Dozownik mydła Hypereco
ABS, uruchamiany łokciem

• Model odporny na wandalizm z 
zamknięciem na zamek.

• Jednoczęściowa pokrywa z przegubowym 
otwarciem ułatwia obsługę i utrzymanie 
higieny.

• Przycisk z delikatnym uruchamianiem.
• Antyblokada: jedna doza na jedno 

przyciśnięcie, nawet w przypadku dłuższego 
przytrzymania przycisku.

• Antywyciekowa pompa dozująca 
(wodoszczelna).

• Zbiornik zapobiegający stałej stagnacji mydła.
• Okienko kontroli poziomu mydła.
• Grubość metalu: 1 mm.
• Do mydła w płynie na bazie roślinnej 

o maksymalnej lepkości: 3 000 mPa·s.

Dozownik mydła w płynie
Z delikatnym uruchamianiem

• Brak kontaktu z dłonią: automatyczna 
detekcja dłoni przez detektor na podczerwień 
(regulowana odległość detekcji).

• Pompa dozująca: doza 0,8 ml  
(regulacja do 7 doz na detekcję).

• Zasilanie: dostarczonych 6 baterii AA -1,5 V 
(DC9V) zintegrowanych w korpusie dozownika 
mydła.

• Zamknięcie na zamek.
• Okienko kontroli poziomu mydła.
• Podświetlana kontrolka niskiego poziomu 

baterii.
• Korpus i płyta montażowa Inox 304 błyszczący.
• Pojemność: 0,65 litra.
• Do mydła w płynie na bazie roślinnej  

o maksymalnej lepkości: 3 000 mPa·s.
• CE.

Elektroniczny dozownik mydła
Inox błyszczący

Dozownik mydła w płynie Hypereco
ABS biały 374001

Uruchamiany łokciem 6712Elektroniczny dozownik mydła 510587
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Dozowniki mydła / 

• Model zaścienny (TC) do 180 mm.
• Do oddalonego zbiornika (dostarczany bez 

zbiornika).
• Przycisk z chromowanego mosiądzu,  

z elastyczną rurką 6/8 L.1,20 m.
• Blokowanie mechanizmu śrubą z łbem 

imbusowym.

Zaścienny dozownik mydła w płynie
Ścienny do instalacji zaściennej

• Model do instalacji na umywalce.
• Model odporny na wandalizm.
• Korpus i przycisk z chromowanego mosiądzu.
• Blokowanie mechanizmu śrubą z łbem 

imbusowym.
• Napełnianie od góry (odkręcając przycisk)  

lub od dołu (odkręcając zbiornik).
• Model ze zbiornikiem instalowanym pod 

umywalką (nr 729012 i 729512) lub do 
oddalonego zbiornika (nr 729112).

Dozownik mydła z zagiętą wylewką
Stojący

• Model do instalacji na umywalce.
• Model odporny na wandalizm.
• Korpus i przycisk z chromowanego mosiądzu.
• Blokowanie mechanizmu śrubą z łbem 

imbusowym.
• Napełnianie od góry (odkręcając przycisk)  

lub od dołu (odkręcając zbiornik).
• Model ze zbiornikiem instalowanym pod 

umywalką (nr 729008 i 729508) lub do 
oddalonego zbiornika (nr 729108).

Dozownik mydła z prostą wylewką
Stojący

Dozownik mydła w płynie z prostą wylewką
Ze zbiornikiem 1 litr 729008

Ze zbiornikiem 0,5 litra 729508

Z rurką Rilsan 1,20 m 729108

Dozownik mydła w płynie z zagiętą wylewką
Ze zbiornikiem 1 litr 729012

Ze zbiornikiem 0,5 litra 729512

Z rurką Rilsan 1,20 m 729112 Zaścienny dozownik mydła 729150
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BIOSAFE

/ Wyjścia wylewek armatury 

WYJŚCIA WYLEWEK ARMATURY

Wyjście armatury jest miejscem najbardziej 
narażonym na rozwój bakterii (Pseudomonas 
Aeruginosa, Legionella spp...) ze względu na kontakt 
powietrza z wodą, który sprzyja proliferacji.
Istnieje wiele rodzajów zakończeń armatury, 
bardziej lub mniej przystosowanych do ograniczeń 
występujących w szpitalach w szczególności 
dotyczących walki z proliferacją bakterii.

Klasyczny napowietrzacz
Instalacja napowietrzacza na końcu wylewki armatury 
jest stanowczo odradzana w zakładach opieki 
zdrowotnej, w szczególności w ramach profilaktyki 
przed Legionellozą.
W rzeczywistości napowietrzacz tworzy mieszankę 
wody i powietrza co zwiększa ryzyko wytwarzania 
się aerozolu. Ponadto drobne siatki napowietrzacza 
zatrzymują zanieczyszczenia sprzyjające rozwojowi 
bakterii. Tak więc napowietrzacze są zakazane  
w szpitalach, domach opieki, itp.

Sitko
Aby ograniczyć powyższe ryzyko zaleca się 
stosowanie sitek wypływowych na wyjściu wylewki. 
Wszystkie modele armatury DELABIE są dostarczane 
z sitkiem specjalnie zaprojektowanym dla zakładów 
opieki zdrowotnej, które jest stworzone bez systemu 
siatek i zasysania powietrza. Sitko DELABIE jest bez 
porównania z klasycznym napowietrzaczem dzięki 
konstrukcji z tworzywa ograniczającego osadzanie się 
kamienia. Nawet jeśli spowolnimy proces osadzania 
się kamienia, jest on nieunikniony. W zakładach opieki 
zdrowotnej personel techniczny regularnie demontuje 
sitka (czasem bardzo często) w celu czyszczenia/
dezynfekcji.
Takie czynności są często wpisane w protokoły 
utrzymania czystości, wdrożone przez pielęgniarki 
epidemiologiczne w szpitalach. 
Aby ograniczyć tego typu interwencje, firma 
DELABIE proponuje na swojej armaturze rewolucyjne 
urządzenie zastępujące sitko: wyjście BIOSAFE.

Higieniczne wyjście BIOSAFE
Stworzone z Hostaformu®, jego powierzchnia gładka 
wewnątrz zapobiega osadzaniu się zanieczyszczeń i 
kamienia (brak sitka, ścianek i struktury w kształcie 
gwiazdy), ograniczając pojawianie się i rozprzestrzenianie 
się bakterii i mikroorganizmów.
Wyjście może być zainstalowane jedynie na armaturze 
posiadającej ogranicznik wypływu, aby zagwarantować 
poprawny strumień wody bez rozprysków.
Niektóre modele armatury DELABIE są standardowo 
wyposażone w wyjście BIOSAFE (serie 2620/21, 
2520/21, 2506T1/T2, H9716 i H9726). Wyjście 
BIOSAFE jest również dostępne w ofercie (patrz obok). 
Higieniczne wyjście BIOSAFE jest najlepszym 
rozwiązaniem dostępnym na rynku.

Strumień z zakamienionego 
napowietrzacza: rozpryski

Strumień z wyjścia BIOSAFE: 
czysty strumień, bez rozprysków

Wyjście wylewki BIOSAFE
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Wyjścia wylewek armatury / 

• Gwiazda bez sita: ogranicza rozwój bakterii.
• Obudowa z chromowanego mosiądzu.
• Dostarczane w ilości 2 lub 50 sztuk.

Sitko higieniczne

• Wolny wypływ bez sitka i ścianek w kontakcie 
z wodą. 

• Brak możliwości stagnacji wody w elementach 
wewnętrznych.

• Część z Hostaformu® (tworzywo antyosadowe).
• Obudowa z chromowanego mosiądzu.
• Dostarczane po 1 sztuce.

Higieniczne wyjście BIOSAFE

Wyjście może być zainstalowane jedynie na armaturze 
posiadającej ogranicznik wypływu, aby zagwarantować 
poprawny strumień wody bez rozprysków.

• Antyosadowe sitko nastawione na 3 l/min 
(patent DELABIE).

• Regulacja wypływu od 1,5 do 6 l/min przy  
3 barach (w zależności od modelu armatury)  
z zewnątrz za pomocą imbusa 2,5 mm.

• Specjalne sitko: ogranicza rozwój bakterii  
(nie zatrzymuje wody i zanieczyszczeń).

• Dostarczane w ilości 2 sztuk.

Antyosadowe sitko EKO 
Nastawione na 3 l/min

Antyosadowe sitko EKO 

Z24/100 922024.2P

W22/100 922022.2P

Chromowany klucz imbusowy nr 2,5 C282025

Oszczędności wody uzyskane dzięki sitku EKO 
przekraczają wymagania klasy „Z” normy PN EN 246.

Higieniczne wyjście BIOSAFE

Z24/100 923024

W22/100 923022

Sitko higieniczne

W22/100 (2 sztuki) 921022.2P

W22/100 (50 sztuk) 921022.50P

Z24/100 (2 sztuki) 921024.2P

Z24/100 (50 sztuk) 921024.50P
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101Armatura termostatyczna/EP do natrysku

Armatura termostatyczna lub  
z regulatorem ciśnienia SECURITHERM  
do natrysku i wanny

JEDNOUCHWYTOWE 
BATERIE I KOMPLETY 
TERMOSTATYCZNE

106

DWUUCHWYTOWE 
BATERIE I KOMPLETY 
TERMOSTATYCZNE

110

TERMOSTATYCZNE 
PANELE 
NATRYSKOWE

120

BATERIE I KOMPLETY 
Z REGULATOREM 
CIŚNIENIA

128
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ZAMKNIĘTA
Pełny  

wypływ
WZ

Pełny  
wypływ WZ

SECURITHERM: OPTYMALNA 
OCHRONA ANTYOPARZENIOWA

Aby ograniczyć ryzyko rozwoju bakterii, zaleca się 
podtrzymywanie maksymalnie dopuszczalnej przez 
przepisy prawa temperatury wody w instalacji, 
ograniczając jednocześnie ryzyko oparzenia 
w punkcie czerpalnym.

Automatyczna ochrona antyoparzeniowa 
Termostatyczna technologia SECURITHERM 
gwarantuje natychmiastowe zatrzymanie wypływu 
wody ciepłej w przypadku przerwania zasilania w 
wodę zimną. W momencie przerwania zasilania w 
wodę zimną, norma PN EN 1111 dopuszcza delikatny 
wypływ wody ciepłej (0,10 l/10 s). 
Termostatyczne baterie DELABIE całkowicie 
zatrzymują wypływ wody ciepłej (brak jakiegokolwiek 
przecieku).
W przypadku przerwania zasilania w wodę ciepłą, 
baterie SECURITHERM DELABIE zatrzymują również 
wypływ wody zimnej. Jest to ochrona przed zimnym 
prysznicem, który mógłby wywołać utratę równowagi 
lub upadek.

Ograniczenie temperatury maksymalnej
Baterie DELABIE są dostarczane z nastawionym  
ogranicznikiem temperatury maksymalnej. Użytkownik 
nie ma możliwości przekroczenia temperatury poza 
nastawem ogranicznika (w zależności od modelu), co 
ogranicza ryzyko oparzenia. 

Bezpieczeństwo dezynfekcji termicznej
Termostatyczne baterie SECURITHERM pozwalają 
na realizację dezynfekcji termicznej w temperaturze 
ciepłej wody z instalacji:
- bez demontażu pokrętła w modelach dwuuchwytowych: 
   za pomocą ostro zakończonego narzędzia wcisnąć   
   mały czerwony przycisk, aby odblokować  
   ogranicznik temperatury.
- z demontażem uchwytu w modelach 
   jednouchwytowych.

Technologia Securitouch 
Korpusy baterii natryskowych są zazwyczaj 
wytwarzane z mosiądzu i pokrywane chromem. Metal 
jest dobrym przewodnikiem ciepła i istnieje możliwość 
oparzenia się przez kontakt z powierzchnią baterii.
Baterie zostały specjalnie zaprojektowane dla osób 
przebywających w szpitalu, osób niepełnosprawnych, 
osób starszych i dzieci. Technologia Securitouch 
gwarantuje maksymalną ochronę dla niezrównanego 
komfortu.
W niektórych modelach SECURITHERM cały 
mechanizm jest otoczony tworzywem izolacyjnym 
zapobiegając ryzyku oparzenia przez dotknięcie baterii.

Bateria jednouchwytowa

OTWARCIE I ZAMKNIĘCIE 
JEDNYM UCHWYTEM

BIOSAFE: ograniczenie proliferacji bakterii
Najnowszej generacji baterie termostatyczne 
DELABIE są jednouchwytowe: jeden mechanizm 
zamiast dwóch jak w przypadku modeli 
dwuuchwytowych. 
W ten sposób mniej elementów jest w kontakcie z 
wodą i mniejsza ilość wody pozostaje w stagnacji 
wewnątrz baterii.

Ulepszone ergonomia i funkcjonalność 
Otwarcie wypływu i regulacja temperatury odbywają 
się jednym poziomym ruchem.

Otwarcie i zamknięcie na wodzie zimnej 
Jednouchwytowe baterie SECURITHERM otwierają 
się i zamykają na wodzie zimnej dla zwiększenia 
ochrony antyoparzeniowej.

KOMFORT I ERGONOMIA

Stabilność temperatury
Baterie termostatyczne SECURITHERM zapewniają 
stabilność temperatury bez względu na wahania 
ciśnienia i wypływu w instalacji: natychmiastowa 
reakcja na każde wahanie. 

Ergonomiczne pokrętła
Termostatyczne baterie SECURITHERM DELABIE 
są wyposażone w ergonomiczne pokrętła lub uchwyt 
Higiena, zapewniające delikatne uruchamianie, 
przystosowane do pacjentów szpitali, osób starszych  
i niepełnosprawnych.

Intuicyjne oznaczenia
Jasna identyfikacja wizualna Wody Ciepłej/Wody 
Zimnej za pomocą kolorowych pierścieni czerwony/
niebieski. 

Ogranicznik temperatury

Bezpieczeństwo dezynfekcji 
termicznej

Technologia Securitouch:  
zimna w dotyku

Termostatyczna armatura SECURITHERM / 
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Tradycyjna 
bateria 

18 l/min

Bateria 
DELABIE

8 l/min

60%0%

10 min 10 min

80 L180 L

BIOSAFE: KONTROLA 
PROLIFERACJI BAKTERII

Brak zaworów zwrotnych
Jednouchwytowe baterie termostatyczne oraz 
bateria dwuuchwytowa nowej generacji H9769 nie 
wymagają zaworów zwrotnych w przyłączach 
wody przy jednoczesnym braku ryzyka przepływu 
krzyżowego Wody Ciepłej/Wody Zimnej. W ten 
sposób znacznie ograniczamy ryzyko rozwoju bakterii.

Niski poziom wody w stagnacji wewnątrz korpusu
Jednouchwytowe baterie termostatyczne oraz 
bateria dwuuchwytowa H9769 zostały specjalnie 
zaprojektowane, aby ograniczać poziom wody w 
stagnacji wewnątrz korpusu i tym samym 
ryzyko proliferacji bakterii. 

Korpus gładki wewnątrz i bez chropowatości
Wszystkie elementy wewnętrzne korpusów baterii 
natryskowych DELABIE są całkowicie gładkie i bez 
chropowatości, co ogranicza przywiązanie biofilmu i 
ułatwia jego eliminację.
Badania przeprowadzone w czerwcu 2010 roku 
w laboratorium BioPI i na 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 chropowatym 
wnętrzem.

URZĄDZENIE ANTYSTAGNACYJNE

DELABIE zaleca instalację systemu antystagnacyjnego 
(nr 880) na wszystkich bateriach natryskowych  
i wannowo-natryskowych. To urządzenie pozwala 
na opróżnienie słuchawki natryskowej i węża 
natryskowego, niezbędne do walki z ryzykiem 
proliferacji bakterii.
Aby urządzenie antystagnacyjne było skuteczne 
zaleca się połączenie złączki antystagnacyjnej z 
krótkim wężem natryskowym (nr 834T3 lub 836T3, 
strona 150). Samoopróżniające komplety natryskowe 
są również dostępne. Zawierają baterię wyposażoną 
w złączkę antystagnacyjną, krótki wąż natryskowy 
L.0,85 m ze słuchawką natryskową zamocowaną na 
ściennym, ruchomym uchwycie.  
Dzięki uchwytowi wąż natryskowy jest idealnie 
napięty, zapobiegając stagnacji wody w dolnej części 
węża.

Ergonomiczne pokrętła

Urządzenie antystagnacyjne

Uchwyt Higiena

60% OSZCZĘDNOŚCI WODY 
I ENERGII

Wypływ ograniczony do 8 l/min
Termostatyczne baterie natryskowe SECURITHERM 
pozwalają na realizację blisko 60% oszczędności 
wody w porównaniu z bateriami dostępnymi na rynku 
(15-20 l/min).
Jednouchwytowe baterie termostatyczne są 
wyposażone w regulator wypływu na 8 l/min, baterie 
dwuuchwytowe posiadają ogranicznik wypływu  
do 8 l/min przy 3 barach.
Realizowane oszczędności wody pozwalają 
generować oszczędności energii oraz oszczędności 
wyposażenia: instalacja o mniejszej średnicy  
i urządzenia do produkcji ciepłej wody użytkowej  
o mniejszych pojemnościach. Mniejsza ilość wody 
w instalacji, to również mniejsze ryzyko proliferacji 
bakterii.

ALE RÓWNIEŻ...

Odporność
Korpus z chromowanego mosiądzu.

10 lat gwarancji 
na wszystkie wady fabryczne.

Realizowana oszczędność wody

/ Termostatyczna armatura SECURITHERM
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Rysunek przedstawia model: SECURITHERM Natrysk Securitouch (nr H9769)

TECHNOLOGIA SECURITOUCH
Całkowita izolacja termiczna

WODA CIEPŁA

WODA ZIM
NA

OGRANICZNIK 
TEMPERATURY 
MAKSYMALNEJ

MOŻLIWOŚĆ 
PRZEPROWADZENIA 

DEZYNFEKCJI TERMICZNEJ

ERGONOMICZNE 
POKRĘTŁO 
Łatwe chwycenie

NISKI POZIOM 
WODY 

Kontrola ryzyka 
rozwoju bakterii

SECURITHERM 
TERMOSTATYCZNY
Stabilność temperatury
Automatyczne zamknięcie WC 
w przypadku braku zasilania 
w WZ 

ZAWÓR ODCINAJĄCY  
ZINTEGROWANY W ZŁĄCZCE
Łatwy demontaż baterii  
celem dezynfekcji
Sprawdzanie automatycznej ochrony 
antyoparzeniowej 

BRAK ZAWORÓW 
ZWROTNYCH
Ograniczenie ryzyka  
rozwoju bakterii
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• Jednouchwytowa bez zaworów zwrotnych (mniejsza proliferacja).
• Ochrona antyoparzeniowa: natychmiastowe zatrzymanie wypływu  

w przypadku braku wody zimnej.
• Antyoparzeniowa izolacja termiczna Securitouch.
• Antyosadowa, sekwencyjna głowica termostatyczna.
• Regulacja temperatury: od wody zimnej do 39°C.
• Zablokowany na 39°C ogranicznik temperatury.
• Możliwość przeprowadzenia dezynfekcji termicznej.
• Korpus gładki wewnątrz o małej pojemności.
• Wypływ nastawiony na 8 l/min.
• Uchwyt Higiena L.100.
• Dolne lub górne przyłącze do węża natryskowego.
• Dostarczana z 2 ściennymi mimośrodami Z½" Z¾" (patrz strona 152).

SECURITHERM natryskowy Securitouch
Jednouchwytowa, termostatyczna bateria natryskowa, bez zaworów zwrotnych

• SECURITHERM ochrona antyoparzeniowa: zatrzymanie wypływu w przypadku braku wody zimnej, izolacja termiczna Securitouch
• BIOSAFE kontrola proliferacji bakterii: korpus gładki wewnątrz o małej pojemności
• BIOSAFE: niewielka ilość komponentów w kontakcie z wodą ogranicza rozwój bakterii
• Brak zaworów zwrotnych: mniejsze ryzyko proliferacji bakterii bez ryzyka przenikania WC/WZ

Jednouchwytowy SECURITHERM natryskowy Securitouch
Mimośrody STOP/OPRÓŻNIANIE

Przyłącze dolne Z½" H9630

Przyłącze górne Z¾" H9640

Standardowe mimośrody

Przyłącze dolne Z½" H9630S

Przyłącze górne Z¾" H9640S

W opcji: Słuchawka natryskowa BIOFIL ze zintegrowanym filtrem (patrz strona 148)
Akcesoria natryskowe (patrz strony 148 i 149)
Złączka antystagnacyjna (patrz strona 152), Wpust podłogowy (patrz strona 155) 

/ Jednouchwytowa armatura termostatyczna SECURITHERM 

Gładkie wnętrze
Izolacja termiczna  

od strony Wody Ciepłej
Brak zaworów zwrotnych
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Komplet natryskowy zawiera:
• Baterię z antyosadową, sekwencyjną głowicą termostatyczną: 

- Jednouchwytowa bez zaworów zwrotnych (mniejsza proliferacja). 
- Ochrona antyoparzeniowa: natychmiastowe zatrzymanie wypływu  
   w przypadku braku wody zimnej. 
- Antyoparzeniowa izolacja termiczna Securitouch. 
- Regulacja temperatury: od wody zimnej do 39°C. Zablokowany na 39°C 
   ogranicznik temperatury. Możliwość przeprowadzenia dezynfekcji   
   termicznej. 
- Wypływ nastawiony na 8 l/min. 
- Uchwyt Higiena L.100. Dolne  
   przyłącze do węża natryskowego Z½".

• Słuchawkę natryskową na suwaku,  
na chromowanym drążku,  
 z wężem i mydelniczką.

• Obręcz zapobiegającą opadaniu 
słuchawki natryskowej 
na posadzkę.

Komplet natryskowy SECURITHERM Securitouch
Z jednouchwytową, termostatyczną baterią natryskową 

Komplet natryskowy z urządzeniem samoopróżniającym zawiera:
• Baterię z antyosadową, sekwencyjną głowicą termostatyczną: 

- Jednouchwytowa bez zaworów zwrotnych (mniejsza proliferacja). 
- Ochrona antyoparzeniowa: natychmiastowe zatrzymanie wypływu  
   w przypadku braku wody zimnej. 
- Antyoparzeniowa izolacja termiczna Securitouch. 
- Regulacja temperatury: od wody zimnej do 39°C. Zablokowany na 39°C 
   ogranicznik temperatury. Możliwość przeprowadzenia dezynfekcji  
   termicznej. 
- Wypływ nastawiony na 8 l/min. 
- Uchwyt Higiena L.100. Dolne przyłącze do węża natryskowego Z½".

• Słuchawkę natryskową z wężem i chromowanym, ruchomym uchwytem 
ściennym.

• Złączkę antystagnacyjną WZ½" do automatycznego opróżnienia węża 
i słuchawki natryskowej (patrz strona 152).

Samoopróżniający SECURITHERM Securitouch
Z jednouchwytową, termostatyczną baterią natryskową

• SECURITHERM ochrona antyoparzeniowa: zatrzymanie wypływu w przypadku braku wody zimnej, izolacja termiczna Securitouch
• BIOSAFE kontrola proliferacji bakterii: korpus gładki wewnątrz o małej pojemności
• BIOSAFE: niewielka ilość komponentów w kontakcie z wodą ogranicza rozwój bakterii
• Brak zaworów zwrotnych: mniejsze ryzyko proliferacji bakterii bez ryzyka przenikania WC/WZ

Jednouchwytowa armatura termostatyczna SECURITHERM  / 

Samoopróżniający komplet natryskowy SECURITHERM Securitouch
Mimośrody STOP/OPRÓŻNIANIE H9630HYG

Standardowe mimośrody H9630SHYG

W opcji: Słuchawka natryskowa BIOFIL ze zintegrowanym filtrem (patrz strona 148)
Mydelniczka (patrz strona 147), Wpust podłogowy (patrz strona 155)

Komplet natryskowy SECURITHERM Securitouch
Mimośrody STOP/OPRÓŻNIANIE H9630KIT

Standardowe mimośrody H9630SKIT

W opcji: Słuchawka natryskowa BIOFIL ze zintegrowanym filtrem (patrz strona 148)
Złączka antystagnacyjna (patrz strona 152), Wpust podłogowy (patrz strona 155)
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• SECURITHERM ochrona antyoparzeniowa: zatrzymanie wypływu w przypadku braku wody zimnej, izolacja termiczna Securitouch
• BIOSAFE kontrola proliferacji bakterii: korpus gładki wewnątrz o małej pojemności
• BIOSAFE: niewielka ilość komponentów w kontakcie z wodą ogranicza rozwój bakterii
• Brak zaworów zwrotnych: mniejsze ryzyko proliferacji bakterii bez ryzyka przenikania WC/WZ

Komplet natryskowy SECURITHERM Securitouch
Z jednouchwytową, termostatyczną baterią natryskową 

Natynkowy komplet natryskowy:
• Nieruchoma wylewka natryskowa TONIC JET: 

- Lity, chromowany mosiądz i mocowanie odporne na wandalizm. 
- Antyosadowy dyfuzor bez sitka:  
   nie zatrzymuje zanieczyszczeń, ogranicza tworzenie się aerozolu.

• Wylewka natryskowa opróżnia się z wody po każdym użyciu. 
- Automatyczny regulator wypływu 6 l/min.

• Wzmocnione kolumna łącząca Ø16 i obręcz mocująca 
(mocowanie dostarczonymi w komplecie śrubami).

• Jednouchwytowa bateria termostatyczna, bez zaworów zwrotnych  
(nr H9640, patrz strona 106).

Gładkie wnętrze
Izolacja termiczna  

od strony Wody Ciepłej
Brak zaworów zwrotnych

/ Jednouchwytowa armatura termostatyczna SECURITHERM

Jednouchwytowy komplet natryskowy SECURITHERM H9641

W opcji: Mydelniczka (patrz strona 147)
Głowica BIOFIL ze zintegrowanym filtrem (patrz strona 26)
Wpust podłogowy (patrz strona 155)
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• SECURITHERM ochrona antyoparzeniowa: zatrzymanie wypływu w przypadku braku wody zimnej, izolacja termiczna Securitouch
• BIOSAFE kontrola proliferacji bakterii: mała pojemność
• BIOSAFE: niewielka ilość komponentów w kontakcie z wodą ogranicza rozwój bakterii
• Brak zaworów zwrotnych: mniejsze ryzyko proliferacji bakterii bez ryzyka przenikania WC/WZ

• Wodoszczelna skrzynka podtynkowa pod płytą Inox błyszczący  
160 x 220.

• Głębokość osadzenia regulowana od 10 do 30 mm.
• Bateria z antyosadową, sekwencyjną głowicą termostatyczną: 

- Jednouchwytowa bez zaworów zwrotnych (mniejsza proliferacja). 
- Ochrona antyoparzeniowa: natychmiastowe zatrzymanie wypływu  
   w przypadku braku wody zimnej. 
- Antyoparzeniowa izolacja termiczna Securitouch. 
- Regulacja temperatury: od wody zimnej do 39°C.  
- Zablokowany na 39°C ogranicznik temperatury. 
- Możliwość przeprowadzenia dezynfekcji termicznej. 
- Wypływ nastawiony na 9 l/min (sama bateria),  
   6 l/min z wylewką natryskową. 
- Korpus o małej pojemności (ogranicza nisze bakteryjne). 
- Uchwyt Higiena L.100. 
- Filtry zintegrowane w przyłączach Z¾".

• Do kompletowania ze złączką ścienną lub wylewką natryskową  
(patrz strona 139).

Jednouchwytowa armatura termostatyczna SECURITHERM / 

Podtynkowy SECURITHERM natryskowy
Jednouchwytowa, termostatyczna bateria natryskowa w wodoszczelnej skrzynce

Bateria natryskowa SECURITHERM bez wylewki  
w wodoszczelnej skrzynce

     790BOX  
 + H9632

W opcji: Nieruchoma wylewka natryskowa (patrz strona 139)
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• Dwuuchwytowa, bez zaworów zwrotnych (mniejsza proliferacja).
• Ochrona antyoparzeniowa: natychmiastowe zatrzymanie wypływu  

w przypadku braku wody zimnej.
• Antyoparzeniowa izolacja termiczna Securitouch.
• Antyosadowa głowica termostatyczna do regulacji temperatury. 
• Głowica ceramiczna ¼ obrotu do regulacji wypływu.
• Regulacja temperatury: 35°C do 41°C.
• Podwójny ogranicznik temperatury: pierwszy ogranicznik 

odblokowany do 39°C, drugi ogranicznik zablokowany na 41°C.
• Możliwość przeprowadzenia w łatwy sposób dezynfekcji termicznej 

(patrz strona 103).
• Wypływ ograniczony do 8 l/min przy 3 barach.
• Ergonomiczne pokrętła.
• Przyłącze do węża natryskowego Z½".
• Zintegrowane filtry w przyłączach Z¾".
• Dostarczana z 2 mimośrodami ściennymi Z½" Z¾" (patrz strona 152).

SECURITHERM natryskowy Securitouch
Dwuuchwytowa, termostatyczna bateria natryskowa, bez zaworów zwrotnych 

Dwuuchwytowy SECURITHERM natryskowy Securitouch

Mimośrody STOP/OPRÓŻNIANIE H9769

Standardowe mimośrody H9769S

W opcji: Złączka antystagnacyjna (patrz strona 152)
Akcesoria natryskowe (patrz strony 148 i 149)

/ Dwuuchwytowa armatura termostatyczna SECURITHERM

• SECURITHERM ochrona antyoparzeniowa: zatrzymanie wypływu w przypadku braku wody zimnej, izolacja termiczna Securitouch
• Brak zaworów zwrotnych: mniejsze ryzyko proliferacji bakterii bez ryzyka przenikania WC/WZ
• BIOSAFE kontrola proliferacji bakterii: korpus gładki wewnątrz o małej pojemności
• BIOSAFE: niewielka ilość komponentów w kontakcie z wodą ogranicza rozwój bakterii
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• SECURITHERM ochrona antyoparzeniowa: zatrzymanie wypływu w przypadku braku wody zimnej, izolacja termiczna Securitouch
• Brak zaworów zwrotnych: mniejsze ryzyko proliferacji bakterii bez ryzyka przenikania WC/WZ
• BIOSAFE kontrola proliferacji bakterii: korpus gładki wewnątrz o małej pojemności
• BIOSAFE: niewielka ilość komponentów w kontakcie z wodą ogranicza rozwój bakterii

Samoopróżniający SECURITHERM Securitouch 
Dwuuchwytowa, termostatyczna bateria natryskowa

Komplet natryskowy z urządzeniem samoopróżniającym zawiera:
• Baterię z antyosadową głowicą termostatyczną: 

- Dwuuchwytowa, bez zaworów zwrotnych (mniejsza proliferacja). 
- Ochrona antyoparzeniowa: natychmiastowe zatrzymanie wypływu  
   w przypadku braku wody zimnej. 
- Antyoparzeniowa izolacja termiczna Securitouch. 
- Regulacja temperatury: 35°C do 41°C. 
- Podwójny ogranicznik temperatury: pierwszy ogranicznik  
   odblokowany do 39°C, drugi ogranicznik zablokowany na 41°C.  
   Możliwość przeprowadzenia w łatwy sposób dezynfekcji termicznej. 
- Wypływ ograniczony do 8 l/min przy 3 barach. 
- Ergonomiczne pokrętła. 
- Przyłącze do węża natryskowego Z½". 
- Zintegrowane filtry w przyłączach Z¾".

• Słuchawkę natryskową z wężem i chromowanym,  
ruchomym uchwytem ściennym.

• Złączkę antystagnacyjną WZ½"  
do automatycznego opróżnienia węża  
i słuchawki natryskowej (patrz strona 152).

Samoopróżniający komplet natryskowy SECURITHERM Securitouch

Mimośrody STOP/OPRÓŻNIANIE H9769HYG

Standardowe mimośrody H9769SHYG

W opcji: Słuchawka natryskowa BIOFIL ze zintegrowanym filtrem (patrz strona 148) 
Mydelniczka (patrz strona 147), Wpust podłogowy (patrz strona 155)

Dwuuchwytowa armatura termostatyczna SECURITHERM / 

Komplet natryskowy SECURITHERM Securitouch 
Dwuuchwytowa, termostatyczna bateria natryskowa

Komplet natryskowy zawiera:
• Baterię z antyosadową głowicą termostatyczną: 

- Dwuuchwytowa, bez zaworów zwrotnych (mniejsza proliferacja). 
- Ochrona antyoparzeniowa: natychmiastowe zatrzymanie wypływu  
   w przypadku braku wody zimnej. 
- Antyoparzeniowa izolacja termiczna Securitouch. 
- Regulacja temperatury: 35°C do 41°C. 
- Podwójny ogranicznik temperatury: pierwszy ogranicznik  
   odblokowany do 39°C, drugi ogranicznik zablokowany na 41°C.  
   Możliwość przeprowadzenia w łatwy sposób dezynfekcji termicznej. 
- Wypływ ograniczony do 8 l/min przy 3 barach. 
- Ergonomiczne pokrętła. 
- Przyłącze do węża natryskowego Z½". 
- Zintegrowane filtry w przyłączach Z¾".

• Słuchawkę natryskową na suwaku, 
na chromowanym drążku, 
z wężem i mydelniczką.

• Obręcz zapobiegającą opadaniu 
słuchawki natryskowej 
na posadzkę.

Komplet natryskowy SECURITHERM Securitouch

Mimośrody STOP/OPRÓŻNIANIE H9769KIT

Standardowe mimośrody H9769SKIT

W opcji: Słuchawka natryskowa BIOFIL ze zintegrowanym filtrem (patrz strona 148) 
Złączka antystagnacyjna (patrz strona 152), Wpust podłogowy (patrz strona 155)



112 Armatura termostatyczna/EP do natrysku

H9752S

84

150 ±20

93

1/2"

H9741 H9741S

286

150 ±20

95

1/2"

 1/2"

84

1/2"

 1/2"

286

150 ±20

• SECURITHERM ochrona antyoparzeniowa: natychmiastowe zatrzymanie wypływu w przypadku braku wody zimnej
• Securitouch izolacja termiczna ciepłej wody: zapobiega ryzyku oparzenia w kontakcie z korpusem baterii
• Ergonomia: łatwe w użyciu pokrętła, przystosowane do pacjentów szpitali, dzieci, osób starszych i niepełnosprawnych

/ Dwuuchwytowa armatura termostatyczna SECURITHERM

SECURITHERM natryskowy Securitouch
Dwuuchwytowa, termostatyczna bateria natryskowa 

SECURITHERM wannowo-natryskowy Securitouch
Dwuuchwytowa bateria termostatyczna

• Ochrona antyoparzeniowa: natychmiastowe zatrzymanie wypływu  
w przypadku braku wody zimnej.

• Antyoparzeniowa izolacja termiczna Securitouch.
• Antyosadowa głowica termostatyczna do regulacji temperatury.
• Głowica ceramiczna ¼ obrotu do regulacji wypływu.
• Regulacja temperatury: 25°C do 41°C.
• Podwójny ogranicznik temperatury: pierwszy ogranicznik 

odblokowany do 38°C, drugi ogranicznik zablokowany na 41°C.
• Możliwość przeprowadzenia w łatwy sposób dezynfekcji termicznej 

(patrz strona 103).
• Wypływ ograniczony do 8 l/min przy 3 barach.
• Pokrętła ERGO.
• Przyłącze do węża natryskowego Z½".
• Zintegrowane filtry i zawory zwrotne w przyłączach Z¾".
• Dostarczana z 2 mimośrodami ściennymi Z½" Z¾" (patrz strona 152).

• Ochrona antyoparzeniowa: natychmiastowe zatrzymanie wypływu  
w przypadku braku wody zimnej.

• Antyoparzeniowa izolacja termiczna Securitouch.
• Antyosadowa głowica termostatyczna do regulacji temperatury.
• Głowica ceramiczna ¼ obrotu do regulacji wypływu.
• Regulacja temperatury: 25°C do 41°C.
• Podwójny ogranicznik temperatury: pierwszy ogranicznik 

odblokowany do 38°C, drugi ogranicznik zablokowany na 41°C.
• Możliwość przeprowadzenia w łatwy sposób dezynfekcji termicznej 

(patrz strona 103).
• Automatyczny przełącznik z blokadą przy niskim ciśnieniu: 

utrzymana pozycja natrysku nawet w przypadku niewystarczającego 
wypływu.

• Pokrętła ERGO.
• Przyłącze do węża natryskowego Z½".
• Zintegrowane filtry i zawory zwrotne w przyłączach Z¾".
• Dostarczana z 2 mimośrodami ściennymi Z½" Z¾" (patrz strona 152).

SECURITHERM natryskowy Securitouch
Mimośrody STOP/OPRÓŻNIANIE H9741

Standardowe mimośrody H9741S

W opcji: Złączka antystagnacyjna (patrz strona 152)
Akcesoria natryskowe (patrz strony 148 i 149)

SECURITHERM wannowo-natryskowy Securitouch H9752S

W opcji: Złączka antystagnacyjna (patrz strona 152)
Akcesoria natryskowe (patrz strony 148 i 149)
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• SECURITHERM ochrona antyoparzeniowa: natychmiastowe zatrzymanie wypływu w przypadku braku wody zimnej
• Securitouch izolacja termiczna ciepłej wody: zapobiega ryzyku oparzenia w kontakcie z korpusem baterii
• Ergonomia: łatwe w użyciu pokrętła, przystosowane do pacjentów szpitali, dzieci, osób starszych i niepełnosprawnych
• Oszczędność wody: 60%

Samoopróżniający SECURITHERM Securitouch
Dwuuchwytowa, termostatyczna bateria natryskowa

Komplet natryskowy z urządzeniem samoopróżniającym zawiera:
• Baterię z antyosadową głowicą termostatyczną: 

- Ochrona antyoparzeniowa: natychmiastowe zatrzymanie wypływu  
   w przypadku braku wody zimnej. 
- Antyoparzeniowa izolacja termiczna Securitouch. 
- Regulacja temperatury: 25°C do 41°C. 
- Podwójny ogranicznik temperatury: pierwszy do 38°C, drugi 
   zablokowany na 41°C. Możliwość przeprowadzenia dezynfekcji  
   termicznej. 
- Wypływ ograniczony do 8 l/min przy 3 barach. 
- Pokrętła ERGO. Przyłącze do węża natryskowego Z½". 
- Zintegrowane filtry i zawory zwrotne w przyłączach Z¾".

• Słuchawkę natryskową z wężem i chromowanym,  
ruchomym uchwytem ściennym.

• Złączkę antystagnacyjną WZ½" do automatycznego opróżnienia węża 
i słuchawki natryskowej (patrz strona 152).

Dwuuchwytowa armatura termostatyczna SECURITHERM /

Komplet natryskowy SECURITHERM Securitouch 
Dwuuchwytowa, termostatyczna bateria natryskowa

Komplet natryskowy zawiera:
• Baterię z antyosadową głowicą termostatyczną: 

- Ochrona antyoparzeniowa: natychmiastowe zatrzymanie wypływu  
   w przypadku braku wody zimnej. 
- Antyoparzeniowa izolacja termiczna Securitouch.
- Regulacja temperatury: 25°C do 41°C.
- Podwójny ogranicznik temperatury: pierwszy do 38°C, drugi   
   zablokowany na 41°C. Możliwość przeprowadzenia dezynfekcji 
   termicznej.
- Wypływ ograniczony do 8 l/min przy 3 barach.
- Pokrętła ERGO. Przyłącze do węża  
   natryskowego Z½".
- Zintegrowane filtry i zawory zwrotne  
   w przyłączach Z¾".

• Słuchawkę natryskową na suwaku,  
na chromowanym drążku,  
z wężem i mydelniczką.

• Obręcz zapobiegającą opadaniu 
słuchawki natryskowej 
na posadzkę.

Samoopróżniający komplet natryskowy SECURITHERM Securitouch
Mimośrody STOP/OPRÓŻNIANIE H9741HYG

Standardowe mimośrody H9741SHYG

W opcji: Słuchawka natryskowa BIOFIL ze zintegrowanym filtrem (patrz strona 148)
Mydelniczka (patrz strona 147), Wpust podłogowy (patrz strona 155)

Komplet natryskowy SECURITHERM Securitouch
Mimośrody STOP/OPRÓŻNIANIE H9741KIT

Standardowe mimośrody H9741SKIT

W opcji: Słuchawka natryskowa BIOFIL ze zintegrowanym filtrem (patrz strona 148)
Złączka antystagnacyjna (patrz strona 152), Wpust podłogowy (patrz strona 155)
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• SECURITHERM ochrona antyoparzeniowa: natychmiastowe zatrzymanie wypływu w przypadku braku wody zimnej
• Ergonomia: łatwe w użyciu pokrętła, przystosowane do pacjentów szpitali, dzieci, osób starszych i niepełnosprawnych 
• Oszczędność wody: 60%

/ Dwuuchwytowa armatura termostatyczna SECURITHERM

• Ochrona antyoparzeniowa: natychmiastowe zatrzymanie wypływu  
w przypadku braku wody zimnej.

• Antyosadowa głowica termostatyczna do regulacji temperatury.
• Głowica ceramiczna ¼ obrotu do regulacji wypływu.
• Regulacja temperatury: 25°C do 40°C.
• Ogranicznik temperatury zablokowany na 38°C.
• Możliwość przeprowadzenia w łatwy sposób dezynfekcji termicznej 

(patrz strona 103).
• Wypływ ograniczony do 8 l/min przy 3 barach.
• Pokrętła CLASSIC.
• Przyłącze do węża natryskowego Z½".
• Zintegrowane filtry i zawory zwrotne w przyłączach Z¾".
• Dostarczana z 2 mimośrodami ściennymi Z½" Z¾" (patrz strona 152).

SECURITHERM natryskowy 
Dwuuchwytowa, termostatyczna bateria natryskowa

SECURITHERM natryskowy
Mimośrody STOP/OPRÓŻNIANIE H9739

Standardowe mimośrody H9739S

W opcji: Złączka antystagnacyjna (patrz strona 152)
Akcesoria natryskowe (patrz strony 148 i 149)
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H9739KIT

280
150 ±20

85

1/2"

Ø25

1,5m

67
0

H9739HYG

150
281

86
1/2"  

0,85m

• SECURITHERM ochrona antyoparzeniowa: natychmiastowe zatrzymanie wypływu w przypadku braku wody zimnej
• Ergonomia: łatwe w użyciu pokrętła, przystosowane do pacjentów szpitali, dzieci, osób starszych i niepełnosprawnych
• Oszczędność wody: 60%

Komplet natryskowy SECURITHERM 
Dwuuchwytowa, termostatyczna bateria natryskowa

Komplet natryskowy zawiera:
• Baterię z antyosadową głowicą termostatyczną: 

- Ochrona antyoparzeniowa: natychmiastowe zatrzymanie wypływu  
   w przypadku braku wody zimnej. 
- Regulacja temperatury: 25°C do 40°C. 
- Ogranicznik temperatury zablokowany na 38°C.  
- Możliwość przeprowadzenia w łatwy sposób dezynfekcji termicznej   
   (patrz strona 103). 
- Wypływ ograniczony do 8 l/min przy 3 barach. 
- Pokrętła CLASSIC. Przyłącze do węża natryskowego Z½". 
- Zintegrowane filtry i zawory zwrotne w przyłączach Z¾".

• Słuchawkę natryskową na suwaku,  
na chromowanym drążku, 
z wężem i mydelniczką.

• Obręcz zapobiegającą opadaniu 
słuchawki natryskowej 
na posadzkę.

Dwuuchwytowa armatura termostatyczna SECURITHERM /

Samoopróżniający SECURITHERM
Dwuuchwytowa, termostatyczna bateria natryskowa

Komplet natryskowy z urządzeniem samoopróżniającym zawiera:
• Baterię z antyosadową głowicą termostatyczną: 

- Ochrona antyoparzeniowa: natychmiastowe zatrzymanie wypływu  
   w przypadku braku wody zimnej. 
- Regulacja temperatury: 25°C do 40°C. 
- Ogranicznik temperatury zablokowany na 38°C.  
- Możliwość przeprowadzenia w łatwy sposób dezynfekcji termicznej   
   (patrz strona 103). 
- Wypływ ograniczony do 8 l/min przy 3 barach. 
- Pokrętła CLASSIC. Przyłącze do węża natryskowego Z½". 
- Zintegrowane filtry i zawory zwrotne w przyłączach Z¾".

• Słuchawkę natryskową z wężem i chromowanym, ruchomym uchwytem 
ściennym.

• Złączkę antystagnacyjną WZ½" do automatycznego opróżnienia węża 
i słuchawki natryskowej (patrz strona 152).

Samoopróżniający komplet natryskowy SECURITHERM
Mimośrody STOP/OPRÓŻNIANIE H9739HYG

Standardowe mimośrody H9739SHYG

W opcji: Słuchawka natryskowa BIOFIL ze zintegrowanym filtrem (patrz strona 148)
Mydelniczka (patrz strona 147), Wpust podłogowy (patrz strona 155)

Komplet natryskowy SECURITHERM
Mimośrody STOP/OPRÓŻNIANIE H9739KIT

Standardowe mimośrody H9739SKIT

W opcji: Słuchawka natryskowa BIOFIL ze zintegrowanym filtrem (patrz strona 148)
Złączka antystagnacyjna (patrz strona 152), Wpust podłogowy (patrz strona 155)
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BIOSAFE

Tradycyjna 
bateria 

natryskowa  
15 l/min

Bateria 
natryskowa 

DELABIE  
6 l/min

80%0%

4 min 2 min

12 L60 L

BIOSAFE: KONTROLA 
PROLIFERACJI BAKTERII

Armatura ograniczająca ryzyko proliferacji 
bakterii
Elektroniczne modele termostatyczne: otwarcie  
i automatyczne zamknięcie bez kontaktu z dłonią 
Elektroniczne panele natryskowe DELABIE funkcjonują 
przez aktywną detekcję na podczerwień. 
Otwarcie/zamknięcie wypływu następuje po 
podstawieniu dłoni przed detektor. 
Brak kontaktu z dłonią pozwala uniknąć przenoszenia 
bakterii.
Program spłukiwania okresowego przeciw 
proliferacji bakterii
W przypadku dłuższej przerwy w używaniu woda 
w instalacji nie jest odnawiana, faworyzując w ten 
sposób rozmnażanie się bakterii (odizolowane punkty 
czerpalne, itp.). 
Elektroniczne panele natryskowe DELABIE są 
wyposażone w program okresowego spłukiwania. 
Automatyczne spłukiwanie przez około 60 sekund 
jest uruchamiane co 24 godziny po ostatnim użyciu. 
Antystagnacyjny elektrozawór
Standardowe elektrozawory dostępne na rynku są 
wyposażone w kauczukową membranę, za którą woda 
pozostaje w stagnacji i nie jest odnawiana, co sprzyja 
rozwojowi bakterii. 
Firma DELABIE opracowała technologię funkcjonującą 
bez membrany (opatentowany system).
Elektrozawór z tłokiem pozwala na ewakuację  
i odnowienie wody przy każdym użyciu, co ogranicza 
nisze bakteryjne. Samoczyszczący system z kalibrowaną 
szczeliną zapobiega osadzaniu się zanieczyszczeń. 
Eliminuje również uderzenia hydrauliczne dzięki 
powolnemu zamknięciu.
Jednouchwytowe modele termostatyczne: 
Otwarcie i zamknięcie jednym uchwytem
W przeciwieństwie do baterii dwuuchwytowych, 
jednouchwytowe baterie termostatyczne posiadają 
jeden mechanizm, co znacznie ogranicza ryzyko 
rozwoju bakterii.
W ten sposób mniej elementów jest w kontakcie 
z wodą oraz mniejsza ilość wody pozostaje w stagnacji 
wewnątrz baterii.

Antyosadowa wylewka natryskowa
Dyfuzor wylewki natryskowej jest z Hostaformu®, 
tworzywa antyosadowego (kamień osadza się 10 razy 
wolniej). Konstrukcja bez sitka sprawia, że wylewka 
jest opróżniana z wody po każdym użyciu, co pozwala 
uniknąć mnożenia się bakterii. 

Dezynfekcja termiczna 
Dzięki technologii SECURITHERM istnieje możliwość 
realizacji dezynfekcji termicznej bez demontażu panelu. 

80% OSZCZĘDNOŚCI WODY  
I ENERGII

Oszczędność wody
W porównaniu ze standardową armaturą, panele 
natryskowe SECURITHERM DELABIE maksymalnie 
zwiększają czynniki oszczędności wody. Pozwalają na 
zoptymalizowanie faktury za wodę przy jednoczesnym 
zachowaniu komfortu użytkownika.
Panele natryskowe SECURITHERM DELABIE są 
nastawione na 6 l/min. Dzięki zintegrowanemu 
regulatorowi zapewniają stabilność wypływu bez 
względu na wahania ciśnienia w instalacji.
Modele elektroniczne pozwalają użytkownikowi na 
zatrzymanie wypływu w każdym momencie. 
W przypadku zaniedbania automatyczne zamknięcie 
wypływu następuje po 60 sekundach, co zapobiega 
ryzyku marnotrawstwa przez zaniedbanie zamknięcia. 
Czas wypływu jest ograniczony do niezbędnego 
minimum (moczenie, opłukanie).

Oszczędność energii
Elektroniczne panele natryskowe DELABIE wymagają 
niewielkiej ilości energii do funkcjonowania.
Firma DELABIE wybrała technologię aktywnej 
podczerwieni impulsowej, rozwiązanie o niskim 
zużyciu energii. Wiązka podczerwieni, emitowana 
okresowo, pozwala na oszczędności energii 
jednocześnie gwarantując skuteczność detekcji.
Baterie posiadają średnią autonomię pracy
350 000 cykli (lub 3 do 6 lat) w zależności od 
częstotliwości używania.
Stosowane baterie litowe są standardowymi bateriami 
dostępnymi na rynku i nadają się do recyklingu.
Istotne oszczędności wody ciepłej realizowane dzięki 
panelom natryskowym DELABIE są jednocześnie 
oszczędnością energii.

Oznakowanie ekologiczne
Wydajność armatury DELABIE w odniesieniu do 
oszczędności wody i energii pozwala na osiągnięcie 
najwyższej punktacji w międzynarodowych systemach 
certyfikacji takich jak HQE, BREEAM lub LEED 
(więcej informacji na stronach 14 do 17).

Armatura SECURITHERM Panele natryskowe / 

Antystagnacyjny elektrozawór

Oszczędność wody podczas 
jednego użycia

Dyfuzor bez sitka



118 Armatura termostatyczna/EP do natrysku

2,
10

 m 2,
20

 m

/ Armatura SECURITHERM Panele natryskowe

ROZWIĄZANIA TECHNICZNE 
PRZYSTOSOWANE DO KAŻDEGO 
RODZAJU OGRANICZEŃ

Ulepszone ergonomia i funkcjonalność 
Elektroniczne modele termostatyczne: 
Elektroniczny detektor pozwala każdemu użytkownikowi 
(dzieci, osoby starsze lub niepełnosprawne) bez 
wysiłku uruchomić armaturę.
Zamierzone otwarcie i zamknięcie bez kontaktu  
z dłonią pozwala utrzymać maksymalną higienę.
Jednouchwytowe modele termostatyczne:
Otwarcie wypływu i regulacja temperatury odbywa się 
jednym ruchem.

Wybór i stabilność temperatury
Za pomocą pokrętła użytkownik sam wybiera 
temperaturę wody. Termostatyczne panele 
SECURITHERM dostarczają dodatkowego komfortu 
idealnie regulując temperaturę, nawet w przypadku 
wahań ciśnienia.

Ochrona antyoparzeniowa
Ograniczenie temperatury maksymalnej
Baterie DELABIE są dostarczane z nastawionym 
i regulowanym przy instalacji ogranicznikiem 
temperatury maksymalnej. Użytkownik nie ma 
możliwości uzyskania temperatury wyższej niż 
nastawiona, co ogranicza ryzyko oparzenia.
Ochrona antyoparzeniowa
Technologia termostatyczna SECURITHERM 
zapewnia natychmiastowe zatrzymanie zasilania 
w wodę ciepłą w przypadku przerwania zasilania 
w wodę zimną (i na odwrót).

Komfortowy strumień
Specjalny design dyfuzora generuje komfortowy 
strumień ze skutecznym efektem rozprowadzenia 
wody i niskim poziomem hałasu. Kierunek strumienia 
jest regulowany.

Rodzaje zasilania
Panele natryskowe są dostępne w wersji z zasilaniem 
z góry (zaworem odcinającym) lub z zasilaniem 
schowanym (wężykami).

Wymiary i wykończenia
Panele natryskowe DELABIE istnieją w trzech 
wykończeniach:
- aluminium H.1 m, W.21 cm
- Inox H.1,20 m, W.25 cm
- MINERALSTEEL H.1,20 m, W.25 cm 

(materiał kompozytowy wzmocniony włóknami).
Modele o dużych wymiarach są wyjątkowo dobrze 
dopasowane do ukrycia śladów poprzednich instalacji 
podtynkowych.

SPECJALNA KONSTRUKCJA DO 
BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI 
PUBLICZNEJ 

Odporność na intensywne używanie i wandalizm 
Panele natryskowe DELABIE zostały specjalnie 
zaprojektowane, aby gwarantować odporność  
na intensywne używanie oraz na zamierzony  
i niezamierzony wandalizm.
Panele są stworzone z trwałych i odpornych 
materiałów. Przyciski i pokrętła oraz wylewki 
natryskowe są z litego, chromowanego mosiądzu. 
Nastaw kierunku strumienia z dyfuzora wylewki 
natryskowej może być zablokowany. Mechanizmy  
i detektory są odporne na uderzenia.
Mocowania paneli są wzmocnione i schowane. 
Skrajne punkty paneli są zabezpieczone 
maskownicami, aby uniemożliwić dostanie się do 
wnętrza panelu. Opływowe kształty zapobiegają 
próbom wyrwania.

Niezrównana wytrzymałość
Systemy elektronicznych paneli natryskowych
DELABIE są wytrzymałe w czasie. Elektrozawór 
z tłokiem jest samoczyszczący co przedłuża jego 
żywotność do ponad 500 000 cykli. 
Armatura DELABIE jest maksymalnie wytrzymała. 
W naszych laboratoriach badań każdy model jest 
poddawany ekstremalnym testom na wytrzymałość.

Ograniczona obsługa
Dyfuzor w wylewkach natryskowych i mechanizmy są 
stworzone z tworzyw antyosadowych (Hostaform®) 
i nie wymagają odkamieniania.

Prosta konserwacja
Standardowe części zamienne pozwalają na łatwą  
i szybką wymianę przez personel techniczny.  
Bateria i/lub głowica baterii są dostępne od przodu, 
bez demontażu panelu.

Łatwa instalacja
Panele natryskowe są dostarczone gotowe do 
zamontowania i są szybkie w instalacji.

10 lat gwarancji 
na wszystkie wady fabryczne.

Ochrona antyoparzeniowa

Wymiary i wykończenia

Komfortowy strumień
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Rysunek przedstawia model: elektroniczny panel SECURITHERM (nr 792410)

URUCHOMIENIE ON/OFF  
BEZ KONTAKTU Z DŁONIĄ 
Zapewniona higiena

WZMOCNIONE I NIEWIDOCZNE 
MOCOWANIA 
Odporność na wandalizm

WYPŁYW NASTAWIONY NA 6 L/MIN 
Oszczędność wody

NOWY DYFUZOR ANTYOSADOWY 
Ograniczona obsługa

ALUMINIOWY PANEL  
Z WYKOŃCZENIEM EPOKSYDOWYM
Łatwe czyszczenie

TECHNOLOGIA SECURITHERM
Stabilność temperatury
Maksymalna ochrona antyoparzeniowa

WYBÓR 
TEMPERATURY 
Więcej komfortu

DEZYNFEKCJA 
TERMICZNA 
Higiena w instalacji

OPŁYWOWE KSZTAŁTY 
BEZ PUNKTÓW 

ZACZEPIENIA
Ochrona przed skaleczeniem

BATERIA LITOWA 6 V 
Autonomia od 3 do 6 lat  

(~350 000 cykli).  
Wymiana bez zamykania  

wody i demontażu panelu

PIERŚCIEŃ CHRONIĄCY 
PRZED ZACZEPIENIEM 

Ochrona przed skaleczeniem
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Panel SECURITHERM aluminium
Z elektroniczną baterią termostatyczną

/ Armatura SECURITHERM Elektroniczne, termostatyczne panele natryskowe

• SECURITHERM ochrona antyoparzeniowa: natychmiastowe zatrzymanie wypływu w przypadku braku wody zimnej
• BIOSAFE kontrola proliferacji bakterii: brak kontaktu z dłonią, spłukiwanie okresowe, antyosadowa wylewka natryskowa
• Komfort: wybór temperatury bezpośrednio na baterii, regulacja termostatyczna, zamierzone lub automatyczne zamknięcie
• Oszczędność wody: 80%

Elektroniczny, termostatyczny panel natryskowy SECURITHERM:
• Panel aluminiowy z wykończeniem epoksydowym do instalacji 

natynkowej.
• Bateria termostatyczna SECURITHERM.
• Regulacja temperatury: od wody zimnej do 38°C: 

pierwszy ogranicznik temperatury do 38°C, drugi ogranicznik 
temperatury do 41°C.

• Ochrona antyoparzeniowa: natychmiastowe zatrzymanie wypływu 
w przypadku braku wody zimnej.

• Możliwość przeprowadzenia dezynfekcji termicznej.
• Zasilanie baterią litową 223 6 V.
• Detektor obecności na podczerwień, uruchomienie przez przybliżenie 

dłoni na odległość 4 cm.
• Zamierzone lub automatyczne zatrzymanie po ~60 sekundach.
• Spłukiwanie okresowe (~60 sekund co 24 h po ostatnim użyciu).
• Wypływ 6 l/min.
• Wylewka natryskowa ROUND chromowana, odporna na wandalizm, 

z antyosadowym dyfuzorem i automatycznym regulatorem wypływu.
• Przyłącza Z½", niewidoczne mocowania, filtry i zawory zwrotne.

Elektroniczny panel aluminiowy SECURITHERM

Zasilanie z góry prostymi zaworami odcinającymi Z½" 792400

Zasilanie schowane wężykami Z½" 792410

W opcji: Mydelniczka (patrz strona 147), obudowa do panelu natryskowego  
(patrz strona 154), Wpust podłogowy (patrz strona 155)
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Panel SECURITHERM MINERALSTEEL lub Inox
Z elektroniczną baterią termostatyczną

Armatura SECURITHERM Elektroniczne, termostatyczne panele natryskowe / 

• SECURITHERM ochrona antyoparzeniowa: natychmiastowe zatrzymanie wypływu w przypadku braku wody zimnej
• BIOSAFE kontrola proliferacji bakterii: brak kontaktu z dłonią, spłukiwanie okresowe, antyosadowa wylewka natryskowa
• Komfort: wybór temperatury bezpośrednio na baterii, regulacja termostatyczna, zamierzone lub automatyczne zamknięcie
• Oszczędność wody: 80%

Elektroniczny, termostatyczny panel natryskowy SECURITHERM:
• Panel Inox lub MINERALSTEEL do instalacji natynkowej.
• Bateria termostatyczna SECURITHERM.
• Regulacja temperatury: od wody zimnej do 38°C: 

pierwszy ogranicznik temperatury do 38°C, drugi ogranicznik 
temperatury do 41°C.

• Ochrona antyoparzeniowa: natychmiastowe zatrzymanie wypływu 
w przypadku braku wody zimnej.

• Możliwość przeprowadzenia dezynfekcji termicznej.
• Zasilanie baterią litową 223 6 V lub zasilanie sieciowe 220/12 V.
• Funkcjonowanie: 

- Modele z zasilaniem na baterię: uruchomienie przez przybliżenie dłoni 
   na odległość 4 cm od detektora obecności na podczerwień 
- Modele z zasilaniem sieciowym: uruchomienie przez naciśnięcie na 
   przycisk elektryczny.

• Zamierzone lub automatyczne zatrzymanie po ~60 sekundach.
• Spłukiwanie okresowe (~60 sekund co 24 h po ostatnim użyciu).
• Wypływ 6 l/min.
• Wylewka natryskowa ROUND chromowana, odporna na wandalizm, 

z antyosadowym dyfuzorem i automatycznym regulatorem wypływu.
• Przyłącza Z½", niewidoczne mocowania, filtry i zawory zwrotne.

Elektroniczny panel SECURITHERM Inox lub MINERALSTEEL

Zasilanie z góry prostymi zaworami odcinającymi Z½" 

Wykończenie Inox ze zintegrowaną mydelniczką (baterie) 792404

Wykończenie Inox ze zintegrowaną mydelniczką (sieciowe) 792504

Wykończenie Inox bez mydelniczki (baterie) 792403

Wykończenie MINERALSTEEL ze zintegrowaną mydelniczką (baterie) 792406

Zasilanie schowane wężykami Z½"

Wykończenie Inox ze zintegrowaną mydelniczką (baterie) 792414

Wykończenie Inox ze zintegrowaną mydelniczką (sieciowe) 792514

Wykończenie Inox bez mydelniczki (baterie) 792413

Wykończenie MINERALSTEEL ze zintegrowaną mydelniczką (baterie) 792416

W opcji: Obudowa do panelu natryskowego (patrz strona 154) 
Wpust podłogowy (patrz strona 155)

Dostępność paneli zasilanych sieciowo: 
2 połowie 2016, o dostępność pytać dział handlowy.
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Sekwencyjny, termostatyczny panel natryskowy SECURITHERM:
• Panel aluminiowy z wykończeniem epoksydowym do instalacji natynkowej.
• Zasilanie z góry zaworami odcinającymi Z½".
• Sekwencyjna bateria termostatyczna SECURITHERM.
• Regulacja temperatury: od wody zimnej do 39°C.
• Ogranicznik temperatury nastawiony na 39°C,  

z możliwością regulacji.
• Ochrona antyoparzeniowa: natychmiastowe zatrzymanie wypływu 

w przypadku braku wody zimnej.
• Możliwość przeprowadzenia dezynfekcji termicznej.
• Wypływ 6 l/min.
• Wylewka natryskowa ROUND  

chromowana, odporna na wandalizm  
z antyosadowym dyfuzorem  
i automatycznym regulatorem wypływu.

• Uchwyt Higiena L.100.
• Niewidoczne mocowania.
• Filtry.

Sekwencyjny, termostatyczny panel natryskowy SECURITHERM:
• Panel aluminiowy z wykończeniem epoksydowym do instalacji natynkowej.
• Zasilanie z góry zaworami odcinającymi Z½".
• Sekwencyjna bateria termostatyczna SECURITHERM.
• Regulacja temperatury: od wody zimnej do 39°C.
• Ogranicznik temperatury nastawiony na 39°C,  

z możliwością regulacji.
• Ochrona antyoparzeniowa: natychmiastowe zatrzymanie wypływu 

w przypadku braku wody zimnej.
• Możliwość przeprowadzenia dezynfekcji termicznej.
• Wypływ 9 l/min.
• Słuchawka natryskowa na suwaku, 

na chromowanym drążku, z wężem.
• Uchwyt Higiena L.100.
• Niewidoczne mocowania.
• Filtry.

Panel SECURITHERM aluminium
Z jednouchwytową baterią termostatyczną

Panel SECURITHERM aluminium
Z jednouchwytową baterią termostatyczną

• SECURITHERM ochrona antyoparzeniowa: natychmiastowe zatrzymanie wypływu w przypadku braku wody zimnej
• Komfort: wybór temperatury bezpośrednio na baterii, regulacja termostatyczna 
• Odporność na wandalizm: panel aluminium, niewidoczne mocowania, wylewka natryskowa i armatura z litego mosiądzu
• Oszczędność wody: 70%

/ Armatura SECURITHERM Jednouchwytowe, termostatyczne panele natryskowe

Sekwencyjny panel aluminiowy SECURITHERM ze słuchawką natryskową

Zasilanie z góry prostymi zaworami odcinającymi Z½" H9636
W opcji: Filtrująca słuchawka BIOFIL (patrz strona 148), obudowa (patrz strona 
154), Mydelniczka (patrz strona 147), Wpust podłogowy (patrz strona 155)

Sekwencyjny panel aluminiowy SECURITHERM z nieruchomą wylewką

Zasilanie z góry prostymi zaworami odcinającymi Z½" H9639

W opcji: Filtr BIOFIL (patrz strona 26), obudowa (patrz strona 154),  
Mydelniczka (patrz strona 147), Wpust podłogowy (patrz strona 155)



123Armatura termostatyczna/EP do natrysku

N
AT

R
Y

S
K

I
TE

R
M

./
E

P

NEW

34

17
0-

19
0

1/2"

80

210

10
45

80

792390H9637

12
20

11
15

65
-1

05

80

250 40

17
0-

21
0

1/2"

Armatura SECURITHERM Termostatyczne panele natryskowe / 

• SECURITHERM ochrona antyoparzeniowa: natychmiastowe zatrzymanie wypływu w przypadku braku wody zimnej
• Komfort: wybór temperatury bezpośrednio na baterii, regulacja termostatyczna
• Odporność na wandalizm: niewidoczne mocowania, nieruchoma wylewka natryskowa i armatura z litego mosiądzu
• Oszczędność wody: 80%

Panel SECURITHERM MINERALSTEEL
Z jednouchwytową baterią termostatyczną

Dwuuchwytowy, termostatyczny panel natryskowy SECURITHERM:
• Panel aluminiowy z wykończeniem epoksydowym do instalacji natynkowej.
• Bateria termostatyczna SECURITHERM.
• Regulacja temperatury: od wody zimnej do 38°C: 

pierwszy ogranicznik temperatury do 38°C, drugi ogranicznik 
temperatury do 41°C.

• Ochrona antyoparzeniowa: natychmiastowe zatrzymanie wypływu 
w przypadku braku wody zimnej.

• Możliwość przeprowadzenia dezynfekcji termicznej.
• Nieczasowe zawory otwarcia wypływu ¼ obrotu.
• Wylewka natryskowa ROUND 

chromowana, odporna na wandalizm,  
z antyosadowym dyfuzorem  
i automatycznym regulatorem 
wypływu nastawionym na 6 l/min.

• Słuchawka natryskowa z wężem 
na wcisk za pomocą szybkozłączki 
STOP i dostarczany uchwyt ścienny.

• Przyłącza Z½".
• Niewidoczne mocowania.
• Filtry i zawory zwrotne.

Panel SECURITHERM aluminium
Z dwuuchwytową baterią termostatyczną

Dwuuchwytowy panel aluminiowy SECURITHERM

Zasilanie z góry prostymi zaworami odcinającymi Z½" 792390

Zasilanie schowane wężykami Z½" 792380

W opcji: Mydelniczka (patrz strona 147), obudowa (patrz strona 154)  
Wpust podłogowy (patrz strona 155)

Sekwencyjny panel SECURITHERM MINERALSTEEL z nieruchomą wylewką

Zasilanie z góry prostymi zaworami odcinającymi Z½" H9637

Zasilanie schowane wężykami Z½" H9638

W opcji: Filtr BIOFIL (patrz strona 26)
Wpust podłogowy (patrz strona 155)

Sekwencyjny, termostatyczny panel natryskowy SECURITHERM:
• Panel MINERALSTEEL do instalacji natynkowej.
• Zasilanie z góry zaworami odcinającymi Z½".
• Sekwencyjna bateria termostatyczna SECURITHERM.
• Regulacja temperatury: od wody zimnej do 39°C.
• Ogranicznik temperatury nastawiony na 39°C,  

z możliwością regulacji.
• Ochrona antyoparzeniowa: natychmiastowe zatrzymanie wypływu 

w przypadku braku wody zimnej.
• Możliwość przeprowadzenia dezynfekcji termicznej.
• Wypływ 6 l/min.
• Wylewka natryskowa ROUND  

chromowana, odporna na wandalizm  
z antyosadowym dyfuzorem  
i automatycznym regulatorem wypływu.

• Zintegrowana mydelniczka.
• Uchwyt Higiena L.100.
• Przyłącza Z½".
• Niewidoczne mocowania.
• Filtry.
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Armatura SECURITHERM z Regulatorem Ciśnienia / 

SECURITHERM: OPTYMALNA 
OCHRONA ANTYOPARZENIOWA

Aby ograniczyć ryzyko rozwoju bakterii, zaleca 
się podtrzymywanie maksymalnie dopuszczalnej 
przez przepisy prawa temperatury wody w instalacji 
ograniczając jednocześnie ryzyko oparzenia  
w punkcie czerpalnym.

Automatyczna ochrona antyoparzeniowa
Technologia SECURITHERM z regulatorem ciśnienia 
„EP” gwarantuje automatyczną i natychmiastową 
ochronę. W przypadku przerwania zasilania w Wodę 
Zimną, wypływ Wody Ciepłej zostaje zredukowany, 
ograniczając ryzyko oparzenia przez użytkownika. 
W przypadku przerwania zasilania w Wodę Ciepłą, 
wypływ Wody Zimnej jest również ograniczony.  
Jest to ochrona przed zimnym prysznicem, który 
mógłby wywołać utratę równowagi lub upadek.

Ograniczenie temperatury maksymalnej
Wszystkie baterie DELABIE są dostarczane 
z nastawionym ogranicznikiem temperatury 
maksymalnej celem oszczędności czasu przy instalacji 
z możliwością regulacji przez instalatora. Użytkownik 
nie ma możliwości przekroczenia temperatury 
poza nastawem ogranicznika, co ogranicza ryzyko 
oparzenia.

Regulator ciśnienia
Głowica EP pozwala utrzymać stałe ciśnienie miedzy 
Wodą Ciepłą, a Wodą Zimną, regulując w ten sposób 
wahania temperatury związane ze zmianami ciśnienia 
w instalacji.
Głowica EP pozwala również uniknąć instalacji przed 
baterią złożonych urządzeń regulujących ciśnienie, 
które posiadają liczne zakamarki i membrany, będące 
dodatkowym źródłem nisz mikrobiologicznych.

TECHNOLOGIA SECURITOUCH: 
100% BEZPIECZEŃSTWA

Dzięki nowej generacji baterii Securitouch, firma 
DELABIE eksponuje maksymalną ochroną dla 
niezrównanego komfortu.
Korpusy baterii natryskowych są zazwyczaj 
wytwarzane z mosiądzu i pokrywane chromem.  
Metal jest dobrym przewodnikiem ciepła i w przypadku 
poślizgnięcia się lub utraty równowagi istnieje 
możliwość oparzenia się przez kontakt z powierzchnią 
baterii.
Wewnętrzna konstrukcja baterii SECURITHERM EP 
została specjalnie zaprojektowana, aby ograniczyć 
ryzyko oparzenia. Woda ciepła przepływa od 
przyłącza do głowicy w małych miedzianych rurkach 
i nigdy nie jest w kontakcie z mosiężnymi ściankami 
korpusu baterii. 

KOMFORT I ERGONOMIA 

Regulator ciśnienia i stabilność temperatury
Podtrzymując stałe ciśnienie między przyłączem 
Wody Ciepłej, a przyłączem Wody Zimnej, baterie 
SECURITHERM EP dostarczają użytkownikom wodę 
w stałej temperaturze, gwarantując ochronę przed 
zimnym prysznicem lub oparzeniem.

Ergonomiczne uchwyty 
Pełne lub ażurowe uchwyty ułatwiają użycie.

60% OSZCZĘDNOŚCI WODY  
I ENERGII

Wypływ ograniczony do 8 l/min
Baterie natryskowe SECURITHERM pozwalają  
na realizację blisko 60% oszczędności wody  
w porównaniu z bateriami dostępnymi na rynku  
(15-20 l/min). Są one wyposażone w ogranicznik 
wypływu do 8 l/min przy 3 barach.
Realizowane oszczędności wody pozwalają 
generować oszczędności energii oraz oszczędności 
wyposażenia: instalacja o mniejszej średnicy  
i urządzenia do produkcji ciepłej wody użytkowej  
o mniejszych pojemnościach. Mniejsza ilość wody 
w instalacji, to również mniejsze ryzyko proliferacji 
bakterii.

Zasada regulacji temperatury 
na głowicy EP

3 bary WC/ 2,5 bara WZ 38°C

3 bary WC/ 3 bary WZ 38°C

2,5 bara WC/ 3 bary WZ 38°C

Realizowana oszczędność wody
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BIOSAFE

/ Armatura SECURITHERM z Regulatorem Ciśnienia

BIOSAFE: KONTROLA 
PROLIFERACJI BAKTERII

Stagnacja wody w temperaturze poniżej 50°C 
w korpusie baterii i wężu natryskowym jest 
czynnikiem sprzyjającym rozwojowi i mnożeniu się 
mikroorganizmów odpowiedzialnych za infekcje 
(Legionella spp., Pseudomonas Aeruginosa, 
Mycobacterium Avium, Xenopi...).
Dzięki nowej generacji mechanicznych baterii 
natryskowych SECURITHERM z regulatorem 
ciśnienia, DELABIE wnosi proste i skuteczne 
rozwiązania celem ograniczenia rozwoju bakterii.

Niski poziom wody w stagnacji wewnątrz korpusu
W przeciwieństwie do baterii dostępnych na rynku, 
nowa generacja mechanicznych baterii natryskowych 
SECURITHERM EP 2739EP/2439EP została 
specjalnie zaprojektowana, aby ograniczyć ilość 
wody w stagnacji wewnątrz korpusu, co ogranicza 
ryzyko rozwoju bakterii. Od przyłączy do głowicy woda 
przepływa w małych rurkach mogących pomieścić 
ograniczoną ilość wody.
Dodatkowo prędkość wody w małych miedzianych 
rurkach zapobiega nadmiernemu rozwojowi biofilmu.

Korpus gładki wewnątrz i bez chropowatości
Wnętrza korpusów większości armatury dostępnej na 
rynku są chropowate. W wyniku czego są źródłem nisz 
bakteryjnych.  
Wszystkie elementy wewnętrzne korpusów baterii 
natryskowych EP DELABIE są całkowicie gładkie 
i bez chropowatości, co ogranicza przywiązanie 
biofilmu i ułatwia jego eliminację
Badania przeprowadzone w czerwcu 2010 roku 
w laboratorium BioPI i na 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 chropowatym 
wnętrzem.

Urządzenie antystagnacyjne
DELABIE zaleca instalację systemu antystagnacyjnego 
(nr 880) na wszystkich bateriach natryskowych.  
To urządzenie pozwala na automatyczne opróżnienie 
słuchawki natryskowej i węża natryskowego, 
niezbędne do walki z ryzykiem proliferacji bakterii.
Aby urządzenie antystagnacyjne było skuteczne 
zaleca się połączenie złączki antystagnacyjnej z 
krótkim wężem natryskowym (nr 834T3 lub 836T3, 
strona 150). Samoopróżniające komplety natryskowe 
są również dostępne. Zawierają baterię wyposażoną 
w złączkę antystagnacyjną, krótki wąż natryskowy 
L.0,85 m ze słuchawką natryskową zamocowaną na 
ściennym, ruchomym uchwycie. 
Dzięki uchwytowi wąż natryskowy jest idealnie napięty, 
zapobiegając stagnacji wody w dolnej części węża  
(nr 2739EPHYG/2739EPSHYG patrz strona 129).

ALE RÓWNIEŻ...

Odporność 
Korpus z chromowanego mosiądzu.

10 lat gwarancji 
na wszystkie wady fabryczne.

Urządzenie antystagnacyjne

Korpus i rurki gładkie wewnątrz 
+ niski poziom wody w stagnacji
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GŁOWICA I KORPUS 
O MAŁEJ POJEMNOŚCI 

WODY 
Kontrola ryzyka rozwoju 

bakterii

URZĄDZENIE
ANTYSTAGNACYJNE

Automatyczne opróżnienie 
słuchawki i węża 

natryskowego

KORPUS GŁADKI 
WEWNĄTRZ BEZ 
CHROPOWATOŚCI
Kontrola proliferacji bakterii

ZAWÓR ODCINAJĄCY 
ZINTEGROWANY W ZŁĄCZCE 
Łatwy demontaż baterii  
celem dezynfekcji 
Sprawdzanie automatycznej ochrony 
antyoparzeniowej 

ERGONOMICZNY 
 UCHWYT AŻUROWY 

Łatwe chwycenie

FUNKCJA 
OPRÓŻNIANIA 

ZINTEGROWANA 
W MIMOŚRODZIE 

Sprawdzenie 
zaworów zwrotnych 

Przeprowadzenie 
całkowitej dezynfekcji 

baterii

Rysunek przedstawia model: SECURITHERM EP Securitouch do natrysku (nr 2739EP)

TECHNOLOGIA SECURITOUCH
Całkowita izolacja termiczna
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• Ochrona antyoparzeniowa: ograniczony wypływ WC w przypadku 
braku WZ.

• Antyoparzeniowa izolacja termiczna Securitouch.
• Głowica ceramiczna z regulatorem ciśnienia Ø40.
• Nastawiony ogranicznik temperatury.
• Wypływ ograniczony do 8 l/min przy 3 barach.
• Korpus gładki wewnątrz o małej pojemności (ogranicza nisze bakteryjne).
• Górny uchwyt ażurowy.
• Przyłącze do węża natryskowego Z½" ze zintegrowanym zaworem 

zwrotnym.
• Dostarczana z 2 ściennymi mimośrodami Z½" Z¾" (patrz strona 152).

SECURITHERM EP Securitouch do natrysku
Bateria z regulatorem ciśnienia, uchwyt górny

• Ochrona antyoparzeniowa: ograniczony wypływ WC w przypadku 
braku WZ.

• Antyoparzeniowa izolacja termiczna Securitouch.
• Głowica ceramiczna z regulatorem ciśnienia Ø40.
• Nastawiony ogranicznik temperatury.
• Wypływ ograniczony do 8 l/min przy 3 barach.
• Korpus gładki wewnątrz o małej pojemności (ogranicza nisze bakteryjne).
• Przyłącze do węża natryskowego Z½" ze zintegrowanym zaworem 

zwrotnym.
• Dostarczana z 2 ściennymi mimośrodami Z½" Z¾" (patrz strona 152).

SECURITHERM EP Securitouch do natrysku
Bateria z regulatorem ciśnienia, uchwyt dolny

• SECURITHERM ochrona antyoparzeniowa: ograniczony wypływ WC w przypadku braku WZ, nastawione ograniczenie temperatury
• Securitouch izolacja termiczna ciepłej wody: zapobiega ryzyku oparzenia w kontakcie z korpusem baterii 
• BIOSAFE kontrola proliferacji bakterii: korpus gładki wewnątrz o małej pojemności
• Oszczędność wody: 60%

/ Armatura SECURITHERM z Regulatorem Ciśnienia

Niewielka ilość wody 
+ Gładkie wnętrze 
+ Izolacja termiczna 

Niewielka ilość wody 
+ Gładkie wnętrze 
+ Izolacja termiczna 

Model dostępny również z klasyczną głowicą (patrz strona 134) Model dostępny również z klasyczną głowicą (patrz strona 134)

SECURITHERM EP natryskowy Securitouch, uchwyt górny
Mimośrody STOP/OPRÓŻNIANIE 2439EP

Standardowe mimośrody 2439EPS

W opcji: Złączka antystagnacyjna (patrz strona 152)
Akcesoria natryskowe (patrz strony 148 i 149)
Słuchawka natryskowa BIOFIL ze zintegrowanym filtrem (patrz strona 148)

SECURITHERM EP natryskowy Securitouch, uchwyt dolny
Mimośrody STOP/OPRÓŻNIANIE

Przyłącze dolne, uchwyt ażurowy 2739EP

Przyłącze dolne, pełny uchwyt 2739TEP

Standardowe mimośrody

Przyłącze dolne, uchwyt ażurowy 2739EPS

Przyłącze dolne, pełny uchwyt 2739TEPS

W opcji: Złączka antystagnacyjna (patrz strona 152)
Akcesoria natryskowe (patrz strony 148 i 149)
Słuchawka natryskowa BIOFIL ze zintegrowanym filtrem (patrz strona 148)
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Komplet natryskowy zawiera:
• Baterię z głowicą ceramiczną z regulatorem ciśnienia Ø40: 

- Ochrona antyoparzeniowa: ograniczony wypływ WC przy braku WZ. 
- Antyoparzeniowa izolacja termiczna Securitouch. 
- Nastawiony ogranicznik temperatury. 
- Wypływ ograniczony do 8 l/min przy 3 barach. 
- Korpus gładki wewnątrz o małej pojemności. 
- Przyłącze do węża natryskowego Z½" ze zintegrowanym zaworem   
   zwrotnym.

• Słuchawkę natryskową na suwaku,  
na chromowanym drążku, 
z wężem i mydelniczką.

• Obręcz zapobiegającą opadaniu 
słuchawki natryskowej 
na posadzkę.

Komplet SECURITHERM EP Securitouch
Z baterią natryskową z regulatorem ciśnienia 

Komplet natryskowy z urządzeniem samoopróżniającym zawiera:
• Baterię z głowicą ceramiczną z regulatorem ciśnienia Ø40: 

- Ochrona antyoparzeniowa: ograniczony wypływ WC przy braku WZ. 
- Antyoparzeniowa izolacja termiczna Securitouch. 
- Nastawiony ogranicznik temperatury. 
- Wypływ ograniczony do 8 l/min przy 3 barach. 
- Korpus gładki wewnątrz o małej pojemności. 
- Przyłącze do węża natryskowego Z½" ze zintegrowanym zaworem  
   zwrotnym.

• Słuchawkę natryskową z wężem i chromowanym, ruchomym uchwytem 
ściennym.

• Złączkę antystagnacyjną WZ½" do automatycznego opróżnienia węża 
i słuchawki natryskowej (patrz strona 152).

Samoopróżniający SECURITHERM EP Securitouch
Z baterią natryskową z regulatorem ciśnienia

• SECURITHERM ochrona antyoparzeniowa: ograniczony wypływ WC w przypadku braku WZ, nastawione ograniczenie temperatury 
• Securitouch izolacja termiczna ciepłej wody: zapobiega ryzyku oparzenia w kontakcie z korpusem baterii
• BIOSAFE kontrola proliferacji bakterii: korpus gładki wewnątrz o małej pojemności
• Oszczędność wody: 60%

Armatura SECURITHERM z Regulatorem Ciśnienia / 

Samoopróżniający komplet natryskowy SECURITHERM EP Securitouch
Mimośrody STOP/OPRÓŻNIANIE 2739EPHYG

Standardowe mimośrody 2739EPSHYG

W opcji: Słuchawka natryskowa BIOFIL ze zintegrowanym filtrem (patrz strona 148)
Mydelniczka (patrz strona 147), Wpust podłogowy (patrz strona 155)

Komplet natryskowy SECURITHERM EP Securitouch
Mimośrody STOP/OPRÓŻNIANIE 2739EPKIT

Standardowe mimośrody 2739EPSKIT

W opcji: Słuchawka natryskowa BIOFIL ze zintegrowanym filtrem (patrz strona 148)
Złączka antystagnacyjna (patrz strona 152)

Niewielka ilość wody 
+ Gładkie wnętrze 
+ Izolacja termiczna 

Niewielka ilość wody 
+ Gładkie wnętrze 
+ Izolacja termiczna 
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Armatura z głowicą ceramiczną  
do natrysku i wanny

BATERIE  
DO NATRYSKU  
I WANNY

134

KOMPLETY 
NATRYSKOWE

136

PODTYNKOWE 
BATERIE DO 
NATRYSKU

138

BATERIE  
Z WYCIĄGANĄ 
SŁUCHAWKĄ

140
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/ Armatura z głowicą ceramiczną

Brak ryzyka oparzenia

Technologia Securitouch: rurka 
odizolowana od korpusu baterii

OCHRONA ANTYOPARZENIOWA 
 

Ograniczenie temperatury maksymalnej
Wszystkie baterie DELABIE są dostarczane 
z nastawionym ogranicznikiem temperatury 
maksymalnej. Użytkownik nie ma możliwości 
przekroczenia temperatury poza nastawem 
ogranicznika, co ogranicza ryzyko oparzenia.

KOMFORT 

Stabilność temperatury
W przeciwieństwie do klasycznych baterii 
mechanicznych do natrysku, baterie DELABIE 
2739/2439 są wyposażone w wyłączne rozwiązanie 
pozwalające na skuteczne ograniczenie wahań 
temperatury w przypadku wahań ciśnienia w instalacji.

Wahania temperatury wody mieszanej

WC: 3 bary 
WZ: 3 bary

WC: 3 bary 
WZ: 2 bary

WC: 2 bary 
WZ: 3 bary

Standardowe baterie 
mechaniczne 38°C 48°C 28°C

Baterie mechaniczne 
DELABIE nr 2739/2439 38°C 39,5°C 36,5°C

 Porównanie regulacji standardowych baterii mechanicznych 
i baterii DELABIE w zależności od wahania ciśnienia  
w instalacji: 

Te mechaniczne baterie nie posiadają jednak precyzji 
baterii SECURITHERM termostatycznych lub EP 
i nie są wyposażone w automatyczną ochronę 
antyoparzeniową (zamknięcie Wody Ciepłej w 
przypadku braku Wody Zimnej). Baterie 2739/2439 
są pośrednim, ekonomicznym rozwiązaniem.

Ograniczone ryzyko przenikania  
Wody Ciepłej/Wody Zimnej
Na nowej generacji baterii mechanicznych
DELABIE, przenikanie wody ciepłej do zimnej  
(lub na odwrót) jest niemożliwe, poza przypadkiem, 
gdy różnica ciśnień na przyłączach przekracza 1 bar.
W przeciwieństwie do baterii dostępnych na rynku 
ryzyko przenikania Wody Ciepłej/Wody Zimnej jest 
ograniczone. W konsekwencji ryzyko proliferacji 
bakterii jest zmniejszone. Dodatkowo to rozwiązanie 
pozwala uniknąć instalacji zaworów zwrotnych.

TECHNOLOGIA SECURITOUCH: 
100% BEZPIECZEŃSTWA

Dzięki nowej generacji baterii Securitouch, firma 
DELABIE eksponuje maksymalną ochroną dla 
niezrównanego komfortu.
Korpusy baterii natryskowych są zazwyczaj 
wytwarzane z mosiądzu i pokrywane chromem.  
Metal jest dobrym przewodnikiem ciepła i w przypadku 
poślizgnięcia się lub utraty równowagi istnieje 
możliwość oparzenia się przez kontakt z powierzchnią 
baterii.
Wewnętrzna konstrukcja baterii DELABIE 
2739/2439 została specjalnie zaprojektowana,  
aby ograniczyć ryzyko oparzenia. Woda ciepła 
przepływa od przyłącza do głowicy w małych 
miedzianych rurkach i nigdy nie jest w kontakcie  
z mosiężnymi ściankami korpusu baterii. 

Antyoparzeniowy ogranicznik 
temperatury

Ochrona antyoparzeniowa
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BIOSAFE

Tradycyjna 
bateria 

18 l/min

Bateria 
DELABIE 

8 l/min

60%0%

10 min 10 min

80 L180 L

Armatura z głowicą ceramiczną / 

BIOSAFE: KONTROLA 
PROLIFERACJI BAKTERII

Stagnacja wody w temperaturze poniżej 50°C 
w korpusie baterii i wężu natryskowym jest 
czynnikiem sprzyjającym rozwojowi i mnożeniu się 
mikroorganizmów odpowiedzialnych za infekcje 
(Legionella spp., Pseudomonas Aeruginosa, 
Mycobacterium Avium, Xenopi...).
Dzięki nowej generacji mechanicznych baterii 
natryskowych 2739/2439, DELABIE wnosi proste 
i skuteczne rozwiązania celem ograniczenia rozwoju 
bakterii.

Niski poziom wody w stagnacji wewnątrz korpusu 
W przeciwieństwie do baterii dostępnych na rynku 
nowa generacja mechanicznych baterii natryskowych 
(2739/2439) została specjalnie zaprojektowana, aby 
ograniczyć ilość wody w stagnacji wewnątrz korpusu, 
co ogranicza ryzyko rozwoju bakterii.
Od przyłączy do głowicy woda przepływa w małych 
rurkach mogących pomieścić ograniczoną ilość wody. 

Korpus gładki wewnątrz i bez chropowatości
Wnętrza korpusów większości armatury dostępnej na 
rynku są chropowate. W wyniku czego są źródłem nisz 
bakteryjnych. 
Wszystkie elementy wewnętrzne korpusów 
baterii natryskowych DELABIE 2739/2439 są 
całkowicie gładkie i bez chropowatości, co ogranicza 
przywiązanie biofilmu i ułatwia jego eliminację.
Badania przeprowadzone w czerwcu 2010 roku 
w laboratorium BioPI i na 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 chropowatym 
wnętrzem.

Urządzenie antystagnacyjne
DELABIE zaleca instalację systemu antystagnacyjnego 
(nr 880) na wszystkich bateriach natryskowych.  
To urządzenie pozwala na automatyczne opróżnienie 
słuchawki natryskowej i węża natryskowego, 
niezbędne do walki z ryzykiem proliferacji bakterii.
Aby urządzenie antystagnacyjne było skuteczne 
zaleca się połączenie złączki antystagnacyjnej z 
krótkim wężem natryskowym (nr 834T3 lub 836T3, 
strona 150). Samoopróżniające komplety natryskowe 
są również dostępne. Zawierają baterię wyposażoną 
w złączkę antystagnacyjną, krótki wąż natryskowy 
L.0,85 m ze słuchawką natryskową zamocowaną na 
ściennym, ruchomym uchwycie. Dzięki uchwytowi 
wąż natryskowy jest idealnie napięty, zapobiegając 
stagnacji wody w dolnej części węża  
(nr 2739HYG/2539HYG, strony 136 i 137).

60% OSZCZĘDNOŚCI WODY  
I ENERGI

Wypływ ograniczony do 8 l/min
Baterie natryskowe DELABIE pozwalają na realizację 
blisko 60% oszczędności wody w porównaniu  
z bateriami dostępnymi na rynku (15-20 l/min).  
Są one wyposażone w ogranicznik wypływu do  
8 l/min przy 3 barach.
W ten sposób osoby zarządzające obiektami mogą 
zredukować zużycie wody przy jednoczesnym 
zachowaniu komfortu użytkownika.
Realizowane oszczędności wody pozwalają 
generować oszczędności energii oraz oszczędności 
wyposażenia: instalacja o mniejszej średnicy  
i urządzenia do produkcji ciepłej wody użytkowej 
o mniejszych pojemnościach. Mniejsza ilość wody 
w instalacji, to również mniejsze ryzyko proliferacji 
bakterii.

ALE RÓWNIEŻ...

Odporność 
Korpus z chromowanego mosiądzu.

10 lat gwarancji 
na wszystkie wady fabryczne.

Korpus i rurki gładkie wewnątrz 
+ niski poziom wody w stagnacji

Urządzenie antystagnacyjne

Realizowana oszczędność wody
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2739S

2739

150 ±20
1/2"

66
 1/2"

150 ±20
1/2"

66
 1/2"

150 ±20

1/2"

54  1/2"

150 ±20

1/2"

54  1/2"

2439

69  1/2"

150 ±20

1/2"

2439S

57  1/2"

150 ±20

1/2"

57  1/2"

150 ±20

1/2"

• Antyoparzeniowa izolacja termiczna Securitouch.
• Głowica ceramiczna Ø40.
• Nastawiony ogranicznik temperatury maksymalnej.
• Wypływ ograniczony do 8 l/min przy 3 barach.
• Korpus gładki wewnątrz o małej pojemności  

(ogranicza nisze bakteryjne).
• Przyłącze do węża natryskowego Z½" ze zintegrowanym zaworem 

zwrotnym.
• Górny uchwyt ażurowy.
• Dostarczana z 2 ściennymi mimośrodami Z½" Z¾" (patrz strona 152).

Bateria natryskowa Securitouch
Bateria mechaniczna, korpus gładki wewnątrz, uchwyt górny

• Antyoparzeniowa izolacja termiczna Securitouch.
• Głowica ceramiczna Ø40.
• Nastawiony ogranicznik temperatury maksymalnej.
• Wypływ ograniczony do 8 l/min przy 3 barach.
• Korpus gładki wewnątrz o małej pojemności  

(ogranicza nisze bakteryjne).
• Przyłącze do węża natryskowego Z½" ze zintegrowanym zaworem 

zwrotnym.
• Dolny uchwyt ażurowy.
• Dostarczana z 2 ściennymi mimośrodami Z½" Z¾" (patrz strona 152).

Bateria natryskowa Securitouch
Bateria mechaniczna, korpus gładki wewnątrz, uchwyt dolny

• Securitouch izolacja termiczna ciepłej wody: zapobiega ryzyku oparzenia w kontakcie z korpusem baterii
• BIOSAFE kontrola proliferacji bakterii: korpus gładki wewnątrz o małej pojemności
• Ergonomia: uchwyt ażurowy ułatwia użycie
• Oszczędność wody: 60%

/ Armatura z głowicą ceramiczną 

Niewielka ilość wody 
+ Gładkie wnętrze 
+ Izolacja termiczna 

Niewielka ilość wody 
+ Gładkie wnętrze 
+ Izolacja termiczna 

Model dostępny również z głowicą z regulatorem ciśnienia (patrz strona 128) Model dostępny również z głowicą z regulatorem ciśnienia (patrz strona 128)

Bateria natryskowa Securitouch, uchwyt górny
Mimośrody STOP/OPRÓŻNIANIE 2439

Standardowe mimośrody 2439S

W opcji: Złączka antystagnacyjna (patrz strona 152)
Akcesoria natryskowe (patrz strony 148 i 149)
Słuchawka natryskowa BIOFIL ze zintegrowanym filtrem (patrz strona 148)

Bateria natryskowa Securitouch, uchwyt dolny
Mimośrody STOP/OPRÓŻNIANIE 2739

Standardowe mimośrody 2739S

W opcji: Złączka antystagnacyjna (patrz strona 152)
Akcesoria natryskowe (patrz strony 148 i 149)
Słuchawka natryskowa BIOFIL ze zintegrowanym filtrem (patrz strona 148)
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2239S

150 ±20

1/2"

63
 1/2"

150 ±20

1/2"

63
 1/2"

2239

150 ±20
1/2"

74
 1/2"

150 ±20
1/2"

74
 1/2"

2539

150 ±20

1/2"

74
 1/2"

150 ±20

1/2"

74
 1/2"

2538

74

1/2"

150 ±20
1/2"

74

1/2"

150 ±20
1/2"

2252S

42

124
1/2"

150
1/2"

42

124
1/2"

150
1/2"

• Głowica ceramiczna Ø40.
• Nastawiony ogranicznik temperatury 

maksymalnej.
• Automatyczny przełącznik z blokadą przy 

niskim ciśnieniu: utrzymana pozycja natrysku 
nawet w przypadku niewystarczającego 
wypływu.

• Przyłącze do węża natryskowego Z½" ze 
zintegrowanym zaworem zwrotnym. 

• Uchwyt ażurowy.
• Dostarczana z 2 ściennymi mimośrodami  

Z½" Z¾" (patrz strona 152).

Bateria wannowo-natryskowa
Bateria mechaniczna

• Głowica ceramiczna Ø40.
• Nastawiony ogranicznik temperatury 

maksymalnej.
• Wypływ ograniczony do 8 l/min przy 3 barach.
• Przyłącze do węża natryskowego Z½" ze 

zintegrowanym zaworem zwrotnym. 
• Uchwyt ażurowy.
• Dostarczana z 2 ściennymi mimośrodami  

Z½" Z¾" (patrz strona 152).

• Głowica ceramiczna Ø40.
• Nastawiony ogranicznik temperatury 

maksymalnej.
• Wypływ ograniczony do 8 l/min przy 3 barach.
• Przyłącze do węża natryskowego Z½" ze 

zintegrowanym zaworem zwrotnym. Przyłącze 
górne: dostarczana z uchwytem do słuchawki 
natryskowej (nr 844) lub przyłącze dolne.

• Dostarczana z 2 ściennymi mimośrodami  
Z½" Z¾" (patrz strona 152).

Bateria natryskowa
Bateria mechaniczna

Bateria natryskowa
Bateria mechaniczna

• Ergonomia: uchwyt pełny lub ażurowy ułatwia użycie
• Oszczędność wody: 60%

Armatura z głowicą ceramiczną / 

Bateria wannowo-natryskowa 2252S

W opcji: Złączka antystagnacyjna (patrz strona 152)
Akcesoria natryskowe (patrz strony 148 i 149)
Słuchawka natryskowa BIOFIL ze zintegrowanym 
filtrem (patrz strona 148)

Bateria natryskowa

Mimośrody STOP/OPRÓŻNIANIE 2239

Standardowe mimośrody 2239S

W opcji: Złączka antystagnacyjna (patrz strona 152)
Akcesoria natryskowe (patrz strony 148 i 149)
Słuchawka natryskowa BIOFIL ze zintegrowanym 
filtrem (patrz strona 148)

Bateria natryskowa

Mimośrody STOP/OPRÓŻNIANIE
Przyłącze górne, pełny uchwyt 2538T

Przyłącze górne, uchwyt ażurowy 2538

Przyłącze dolne, pełny uchwyt 2539T

Przyłącze dolne, uchwyt ażurowy 2539

Standardowe mimośrody
Przyłącze górne, pełny uchwyt 2538TS

Przyłącze górne, uchwyt ażurowy 2538S

Przyłącze dolne, pełny uchwyt 2539TS

Przyłącze dolne, uchwyt ażurowy 2539S

W opcji: Złączka antystagnacyjna (patrz strona 152)
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2739HYG 2739KIT
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182

150

1,5m

192

67
0

1/2"  

Komplet natryskowy zawiera: 
• Baterię z głowicą ceramiczną Ø40, nastawiony ogranicznik temperatury: 

- Antyoparzeniowa izolacja termiczna Securitouch. 
- Wypływ ograniczony do 8 l/min przy 3 barach. 
- Korpus gładki wewnątrz o małej pojemności. 
- Przyłącze do węża natryskowego Z½" ze zintegrowanym zaworem   
   zwrotnym. 
- Dostarczana z 2 ściennymi mimośrodami Z½" Z¾" (patrz strona 152).

• Słuchawkę natryskową na suwaku,  
na chromowanym drążku, 
z wężem i mydelniczką.

• Obręcz zapobiegającą opadaniu 
słuchawki natryskowej 
na posadzkę.

Komplet natryskowy Securitouch
Z mechaniczną baterią natryskową, korpus gładki wewnątrz

Komplet natryskowy z urządzeniem samoopróżniającym zawiera:
• Baterię z głowicą ceramiczną Ø40, nastawiony ogranicznik temperatury: 

- Antyoparzeniowa izolacja termiczna Securitouch. 
- Wypływ ograniczony do 8 l/min przy 3 barach. 
- Korpus gładki wewnątrz o małej pojemności. 
- Przyłącze do węża natryskowego Z½" ze zintegrowanym zaworem  
   zwrotnym. 
- Dostarczana z 2 ściennymi mimośrodami Z½" Z¾" (patrz strona 152).

• Słuchawkę natryskową z wężem i chromowanym, ruchomym uchwytem 
ściennym.

• Złączkę antystagnacyjną WZ½" do automatycznego opróżnienia węża  
i słuchawki natryskowej (patrz strona 152).

Samoopróżniający komplet natryskowy Securitouch
Z mechaniczną baterią natryskową, korpus gładki wewnątrz

• Securitouch izolacja termiczna ciepłej wody: zapobiega ryzyku oparzenia w kontakcie z korpusem baterii
• BIOSAFE kontrola proliferacji bakterii: korpus gładki wewnątrz o małej pojemności
• Ergonomia: uchwyt ażurowy ułatwia użycie
• Oszczędność wody: 60%

/ Armatura z głowicą ceramiczną 

Niewielka ilość wody 
+ Gładkie wnętrze 
+ Izolacja termiczna 

Niewielka ilość wody 
+ Gładkie wnętrze 
+ Izolacja termiczna 

Samoopróżniający komplet natryskowy Securitouch
Mimośrody STOP/OPRÓŻNIANIE 2739HYG

Standardowe mimośrody 2739SHYG

W opcji: Słuchawka natryskowa BIOFIL ze zintegrowanym filtrem (patrz strona 148)
Mydelniczka (patrz strona 147), Wpust podłogowy (patrz strona 155)

Komplet natryskowy Securitouch
Mimośrody STOP/OPRÓŻNIANIE 2739KIT

Standardowe mimośrody 2739SKIT

W opcji: Słuchawka natryskowa BIOFIL ze zintegrowanym filtrem (patrz strona 148)
Złączka antystagnacyjna (patrz strona 152), Wpust podłogowy (patrz strona 155)
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2539HYG 2539KIT
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1/2"  

150

0,85m

173

67
0

1/2"  

Ø25

150

1,5m

Komplet natryskowy zawiera: 
• Baterię z głowicą ceramiczną Ø40, nastawiony ogranicznik temperatury: 

- Wypływ ograniczony do 8 l/min przy 3 barach. 
- Przyłącze do węża natryskowego Z½" ze zintegrowanym  
   zaworem zwrotnym. 
- Dostarczana z 2 ściennymi mimośrodami Z½" Z¾" (patrz strona 152).

• Słuchawkę natryskową na suwaku,  
na chromowanym drążku, 
z wężem i mydelniczką.

• Obręcz zapobiegającą opadaniu 
słuchawki natryskowej 
na posadzkę.

Komplet natryskowy 
Z mechaniczną baterią natryskową 

Komplet natryskowy z urządzeniem samoopróżniającym zawiera:
• Baterię z głowicą ceramiczną Ø40, nastawiony ogranicznik temperatury: 

- Wypływ ograniczony do 8 l/min przy 3 barach. 
- Przyłącze do węża natryskowego Z½" ze zintegrowanym  
   zaworem zwrotnym. 
- Dostarczana z 2 ściennymi mimośrodami Z½" Z¾" (patrz strona 152).

• Słuchawkę natryskową z wężem i chromowanym, ruchomym uchwytem 
ściennym.

• Złączkę antystagnacyjną WZ½" do automatycznego opróżnienia węża  
i słuchawki natryskowej (patrz strona 152).

Samoopróżniający komplet natryskowy
Z mechaniczną baterią natryskową

• Ergonomia: uchwyt ażurowy ułatwia użycie
• Oszczędność wody: 60%

Armatura z głowicą ceramiczną / 

Samoopróżniający komplet natryskowy
Mimośrody STOP/OPRÓŻNIANIE 2539HYG

Standardowe mimośrody 2539SHYG

W opcji: Słuchawka natryskowa BIOFIL ze zintegrowanym filtrem (patrz strona 148)
Mydelniczka (patrz strona 147), Wpust podłogowy (patrz strona 155)

Komplet natryskowy
Mimośrody STOP/OPRÓŻNIANIE 2539KIT

Standardowe mimośrody 2539SKIT

W opcji: Słuchawka natryskowa BIOFIL ze zintegrowanym filtrem (patrz strona 148)
Złączka antystagnacyjna (patrz strona 152), Wpust podłogowy (patrz strona 155)
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NEW

• Rozeta Ø116.
• Bateria z głowicą ceramiczną Ø40.
• Nastawiony ogranicznik temperatury maksymalnej.
• Pełny uchwyt.
• Do kompletowania ze złączką ścienną lub wylewką natryskową  

(patrz obok).

Podtynkowa bateria natryskowa

• Wodoszczelna skrzynka podtynkowa pod płytą Inox błyszczący 
160 x 220.

• Głębokość osadzenia regulowana od 10 do 30 mm.
• Bateria z głowicą ceramiczną Ø40.
• Nastawiony ogranicznik temperatury maksymalnej.
• Uchwyt ażurowy.
• Do kompletowania ze złączką ścienną lub wylewką natryskową  

(patrz obok).

Podtynkowa bateria natryskowa
Z wodoszczelną skrzynką podtynkową

• Ochrona antyoparzeniowa: nastawiony ogranicznik temperatury maksymalnej
• Odporność na wandalizm: lity, chromowany mosiądz, niewidoczne mocowania
• Ergonomia: uchwyt pełny lub uchwyt ażurowy ułatwiają użycie

/ Armatura podtynkowa z głowicą ceramiczną

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).

Podtynkowa bateria natryskowa 2443

W opcji: Wpust podłogowy (patrz strona 155), nieruchoma wylewka (patrz obok)

Bateria natryskowa w wodoszczelnej skrzynce, bez wylewki      790BOX  
 + 2543

W opcji: Wpust podłogowy (patrz strona 155), nieruchoma wylewka (patrz obok)
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Kątowa złączka ścienna
Do węża natryskowego

• Nieruchoma, podtynkowa, antyosadowa 
wylewka natryskowa.

• Antyosadowy i uniemożliwiający 
zaczepienie dyfuzor: systematyczne 
opróżnienie po każdym użyciu (brak 
zatrzymywania wody i zanieczyszczeń).

• Wypływ 6 l/min.
• Automatyczny regulator wypływu.
• Lity, chromowany mosiądz.
• Mocowanie niewidoczną śrubą blokującą.
• Podtynkowe przyłącze wody Z1".

ROUND
Antyosadowa wylewka natryskowa

• Nieruchoma, podtynkowa, antyosadowa 
wylewka natryskowa.

• Antyosadowy i uniemożliwiający 
zaczepienie dyfuzor: systematyczne 
opróżnienie po każdym użyciu (brak 
zatrzymywania wody i zanieczyszczeń).

• Sitko, strumień „deszcz” nr 712000GR: 
zalecane do małych wysokich, 
niezabudowanych brodzików.

• Wypływ 6 l/min.
• Automatyczny regulator wypływu.
• Lity, chromowany mosiądz i odporne na 

wandalizm mocowanie.
• Mocowanie niewidoczną śrubą blokującą.
• Podtynkowe przyłącze wody Z1".

TONIC JET 
Antyosadowa wylewka natryskowa

Armatura podtynkowa z głowicą ceramiczną Wylewki natryskowe /

• Oszczędność wody: automatyczny regulator wypływu zintegrowany w wylewce natryskowej
• BIOSAFE kontrola proliferacji bakterii: systematyczne opróżnianie po każdym użyciu zapobiegające stagnacji wody
• Antyosadowy dyfuzor bez sitka: nie zatrzymuje zanieczyszczeń, ogranicza tworzenie aerozolu
• Odporność na wandalizm: lity, chromowany mosiądz, niewidoczne mocowanie

• Kątowa złączka ścienna.
• Lity mosiądz.
• ZZ½".
• Rozeta Ø50.

Kątowa złączka ścienna 868121

W opcji: Akcesoria natryskowe (patrz strony 148 i 149)Wylewka ROUND 709000

Wylewka TONIC JET
Antyosadowa, regulacja kierunku 
strumienia 712000

Sitko, strumień „deszcz” 712000GR



140 Armatura mechaniczna do natrysku

2597

30
 m

ax

190

21
0

3/8"

2211 2211L

35
 m

ax
35

6

200

10
5

3/8"

35
 m

ax
35

6

200

10
5

3/8"

/ Armatura z głowicą ceramiczną, z wyciąganą słuchawką

• Komfort: wyciągana słuchawka, 2-strumieniowa z przełącznikiem strumienia sitko/deszcz
• Ergonomia: uchwyt ażurowy lub uchwyt z drążkiem ułatwiają użycie

• Bateria H.210 L.190.
• Wyciągana, 2-strumieniowa słuchawka z przełącznikiem strumienia  

sitko/deszcz.
• Ruchoma wylewka „C”.
• Głowica ceramiczna Ø40.
• Nastawiony ogranicznik temperatury maksymalnej.
• Wypływ 9 l/min przy 3 barach.
• Wężyk słuchawki z zaworem zwrotnym. 
• Wężyki PEX W⅜".
• Wzmocnione mocowanie.

Bateria z wyciąganą słuchawką H.210 L.190 
Bateria z ruchomą wylewką „C” do umywalki/zlewu

• Bateria H.105 L.200.
• Wyciągana, 2-strumieniowa słuchawka z przełącznikiem strumienia  

sitko/deszcz.
• Ruchoma, prosta wylewka.
• Głowica ceramiczna Ø40.
• Nastawiony ogranicznik temperatury maksymalnej.
• Wypływ 12 l/min przy 3 barach.
• Wężyk słuchawki z zaworem zwrotnym. 
• Wężyki PEX W⅜".
• Wzmocnione mocowanie.

Bateria z wyciąganą słuchawką H.105 L.200
Bateria z ruchomą wylewką do umywalki/zlewu

Bateria z wyciąganą słuchawką H.105 L.200
Uchwyt ażurowy 2211

Zagięty uchwyt Higiena L.200 2211L

W opcji: Korki (patrz strona 93)

Bateria z wyciąganą słuchawką, H.210 L.190
Uchwyt z drążkiem 2597

W opcji: Korki (patrz strona 93)
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Armatura z głowicą ceramiczną, z wyciąganą słuchawką / 

• Komfort: wyciągana słuchawka, 2-strumieniowa z przełącznikiem strumienia sitko/deszcz
• Ergonomia: uchwyt ażurowy ułatwia użycie

Zestaw bateria i kolumna  
z wyciąganą słuchawką

• Wyciągana, 2-strumieniowa słuchawka z 
przełącznikiem strumienia sitko/deszcz.

• Ruchoma kolumna H.250 L.220.
• Głowica ceramiczna Ø40.
• Nastawiony ogranicznik temperatury 

maksymalnej.
• Wypływ 12 l/min przy 3 barach.
• Uchwyt ażurowy.
• Mosiężna rura wyjścia wody zmieszanej L.105 

ze zintegrowanym zaworem zwrotnym.
• Wężyki PEX W⅜".
• Wzmocnione mocowanie.

• Wyciągana, 2-strumieniowa słuchawka  
z przełącznikiem strumienia sitko/deszcz  
na stojącej podstawie.

• Głowica ceramiczna Ø40.
• Nastawiony ogranicznik temperatury 

maksymalnej.
• Wypływ 12 l/min przy 3 barach.
• Uchwyt ażurowy.
• Mosiężna rura wyjścia wody zmieszanej L.105 

ze zintegrowanym zaworem zwrotnym.
• Wężyki PEX W⅜".
• Wzmocnione mocowanie.

Zestaw bateria i podstawa  
z wyciąganą słuchawką

Wąż Nylon

• Czarny wąż L.1,50 m do wyciąganej słuchawki  
z przeciwwagą.

• Końcówka stożkowa W½" i cylindryczna Z15 x 1.

Produkty dodatkowe
Wzmocniony metalowy wąż

• Wąż L.1,50 m do wyciąganej słuchawki  
z przeciwwagą.

• Wzmocniony metal.
• Końcówka stożkowa W½" i cylindryczna Z15 x 1.

Wzmocniony metalowy wąż 833T1

Armatura z wyciąganą słuchawką
Bateria i podstawa 2544

Bateria 2542

W opcji: Korki (patrz strona 93)

Armatura z wyciąganą słuchawką
Bateria i kolumna 2599

Bateria 2542

Kolumna 1316

W opcji: Korki (patrz strona 93) Wąż Nylon 835T1
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• Chromowany drążek natryskowy Ø25 
całkowita długość 720 mm i rozstaw 670 mm.

• Chromowana mydelniczka.
• Wąż BICOLOR PVC gładki L.1,50 m.
• Antyosadowa słuchawka Ø95.
• 3-strumieniowy: strumień deszcz, masujący  

i deszcz + masujący.
• Obręcz zapobiegająca opadaniu 

słuchawki natryskowej na posadzkę  
(patrz strona 149).

Zestaw natryskowy Ø25
3-strumieniowa słuchawka natryskowa

• Chromowany drążek natryskowy Ø25 
całkowita długość 720 mm i rozstaw 670 mm.

• Chromowana mydelniczka.
• Mosiężny wąż L.1,50 m.
• Antyosadowa słuchawka Ø119.
• 1-strumieniowy: strumień deszcz.
• Antypoślizgowy uchwyt słuchawki.
• Obręcz zapobiegająca opadaniu 

słuchawki natryskowej na posadzkę  
(patrz strona 149).

Zestaw natryskowy Ø25
1-strumieniowa słuchawka natryskowa

• Chromowany drążek natryskowy Ø18 
całkowita długość 610 mm i rozstaw 570 mm.

• Chromowana mydelniczka.
• Wąż BICOLOR PVC gładki L.1,50 m.
• Słuchawka Ø60 z chromowanego ABS.
• 1-strumieniowy: strumień deszcz.

Zestaw natryskowy Ø18
1-strumieniowa słuchawka natryskowa

/ Zestawy natryskowe

Zestaw natryskowy Ø18 801 Zestaw natryskowy Ø25 806 Zestaw natryskowy Ø25 803
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Zestawy natryskowe / 

Zestaw natryskowy 800 Jednorazowy zestaw, 50 sztuk 809.50P

Jednorazowy zestaw natryskowy zawiera:
• 50 białych węży z PVC L.1,50 m z kolorowymi nakrętkami stożkowymi  

z ABS: 25 niebieskich, 25 żółtych.
• 50 białych słuchawek.
• 1-strumieniowy: strumień deszcz.

Idealnie przystosowany do ograniczeń występujących w szpitalach:
Zestaw jednorazowy: 
- Pozwala na regularną wymianę (protokoły zapewnienia czystości). 
Węże PVC gładkie wewnątrz/na zewnątrz: 
- Ułatwiają utrzymanie czystości. 
- Ograniczają nisze bakteryjne. 
Kolorowe nakrętki stożkowe: 
- Jasna identyfikacja wizualna instalacji. 
- Pozwalają na natychmiastowe upewnienie 
   się, że zestaw został poprawnie wymieniony.

• Ruchomy, chromowany uchwyt ścienny.
• Wąż BICOLOR PVC L.1,50 m.
• Słuchawka Ø60 z chromowanego ABS.
• 1-strumieniowy: strumień deszcz.

Jednorazowy zestaw natryskowy
Z kolorową nakrętką stożkową

1-strumieniowy zestaw natryskowy z uchwytem 
ściennym
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/ Drążki natryskowe

• Całkowita długość 720 mm i rozstaw regulowany do 670 mm.
• Ruchomy uchwyt na suwaku do słuchawki natryskowej 

z możliwością regulacji wysokości.
• Obręcz zapobiegająca opadaniu słuchawki natryskowej na 

posadzkę (patrz strona 149).
• Dostarczany z chromowaną mydelniczką.

• Całkowita długość 610 mm i rozstaw 570 mm.
• Ruchomy uchwyt na suwaku do słuchawki natryskowej 

z możliwością regulacji wysokości.
• Dostarczany z chromowaną mydelniczką.

Chromowany drążek natryskowy Ø25
Z mydelniczką 

Chromowany drążek natryskowy Ø18
Z mydelniczką

Chromowany drążek Ø18 820 Chromowany drążek Ø25 821
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Drążki natryskowe / 

• Poliamid o wysokiej odporności (Nylon).
• Jednolita powierzchnia bez chropowatości 

ułatwia czyszczenie i utrzymanie higieny.
• Wysoka odporność na środki czystości  

i produkty chemiczne.
• Ochrona anty-UV. 
• Przyjemna i ciepła w dotyku.
• Ergonomiczny uchwyt na suwaku  

z Nylonu HR.
• Możliwość dodania mydelniczki na suwaku 

(patrz obok).
• Wysokość: L.1,15 m, Ø32.
• Niewidoczne mocowania. 
• Znak CE.

• Rura Inox 304 bakteriostatyczny.
• Jednolita powierzchnia bez chropowatości 

ułatwia czyszczenie i utrzymanie higieny.
• Ergonomiczny uchwyt na suwaku  

z chromowanego metalu.
• Możliwość dodania mydelniczki na suwaku 

(patrz obok).
• Wysokość: L.1,15 m, Ø32.
• Niewidoczne mocowania.
• Znak CE.

Mydelniczka na wcisk

Przeźroczysta 510120

Nylon HR 510120N

Poręcz do natrysku Nylon HR Ø32Poręcz do natrysku Inox Ø32

Mydelniczka ścienna

• Mydelniczka z tworzywa Bayblend®.
• Niewidoczne mocowania.
• Mocowanie do ściany 4 śrubami.
• Matowe lub błyszczące wykończenie.

Produkty dodatkowe
Mydelniczka na suwaku, na wcisk

• Do poręczy Inox lub Nylon.
• Mydelniczka na suwaku, na wcisk do poręczy 

do natrysku Ø25 i Ø32.
• Mydelniczka przystosowana do żelu lub mydła.

Poręcz Inox Ø32

Inox błyszczący UltraPolish 5460P2

Inox satynowy Ultra Satin 5460S

W opcji: Mydelniczka na suwaku, na wcisk (patrz obok)

Mydelniczka ścienna

Chromowana matowa 710500

Chromowana błyszcząca 710501

Poręcz Nylon Ø32 5460N

W opcji: Mydelniczka na suwaku, na wcisk (patrz obok)
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/ Akcesoria natryskowe Słuchawki i uchwyty

Słuchawka 3-strumieniowa Ø95
Antyosadowa

• Słuchawka Z½".
• Chromowany ABS.
• 2-strumieniowa z przełącznikiem:  

strumień deszcz i masujący.
• Ręczny system antyosadowy.

Słuchawka 2-strumieniowa Ø60
Antyosadowa

• Słuchawka Z½".
• Chromowany ABS.
• 3-strumieniowa: strumień deszcz,  

masujący i deszcz + masujący.
• Ręczny system antyosadowy.

Słuchawka 1-strumieniowa Ø70
Antyosadowa

Słuchawka 1-strumieniowa Ø119
Antyosadowa

• Słuchawka Z½".
• Chromowany ABS.
• 1-strumieniowa: strumień deszcz.

• Słuchawka Z½".
• Chromowany ABS.
• 1-strumieniowa: strumień deszcz.
• Ręczny system antyosadowy.

• Słuchawka Z½".
• Chromowany ABS.
• 1-strumieniowa: strumień deszcz.
• Ręczny system antyosadowy.
• Antypoślizgowy uchwyt.

Słuchawka 1-strumieniowa Ø60

Filtrująca słuchawka BIOFIL
Antybakteryjna

• Słuchawka ze zintegrowanym filtrem, 
strumień deszcz.

• Antybakteryjny filtr sterylny lub niesterylny 
(więcej informacji o gamie BIOFIL strona 26).

10 filtrujących słuchawek BIOFIL 

Sterylne, 62 dni 20060.10P

Niesterylne, 62 dni 30060.10P

Słuchawka 1-strumieniowa Ø60 810 Słuchawka 1-strumieniowa Ø70 811 Słuchawka 1-strumieniowa Ø119 815

Słuchawka 2-strumieniowa Ø60 816 Słuchawka 3-strumieniowa Ø95 813
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NEW

Obręcz do słuchawki natryskowej 828

Akcesoria natryskowe Słuchawki i uchwyty / 

Uchwyt
Do słuchawki

• Uchwyt z chromowanego mosiądzu.
• Zasilanie WZ½".

Obręcz do słuchawki natryskowej
Do poręczy do natrysku Ø25

Uchwyt z ruchomym przegubem
Do słuchawki

• Pistolet na przycisk Z½".
• Chromowany mosiądz i biały polipropylen.
• Do kompletowania z haczykiem ściennym  

z chromowanego mosiądzu nr 1585  
(patrz poniżej).

• Obręcz do zamocowania na poręczy do 
natrysku Ø25 i na wężu natryskowym.

• Urządzenie zapobiegające opadaniu 
słuchawki natryskowej na posadzkę: 
zapobiega kontaktowi słuchawki natryskowej 
z posadzką lub z wpustem podłogowym 
(źródło nisz bakteryjnych).

• Uchwyt z chromowanego mosiądzu.
• Ruchomy.

Pistolet na przycisk
Ze stałym strumieniem

Haczyk ścienny
Do pistoletu na przycisk

• Instalacja naścienna.
• Chromowany mosiądz.
• Do pistoletu na przycisk nr 434182  

(patrz powyżej).

• Chromowany uchwyt.
• Ruchomy.
• Dostarczone mocowania.

Ruchomy uchwyt ścienny
Do słuchawki

Haczyk ścienny 1585 Uchwyt 844 Ruchomy uchwyt ścienny 845

Pistolet na przycisk 434182 Ruchomy uchwyt ścienny 840
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• PVC jakość spożywcza, metalowo-plastikowy, 
gładki, ułatwia czyszczenie i ogranicza 
zatrzymywanie bakterii.

• Gruby przewód PVC wzmocniony spiralą 
PVC z wewnętrzną osłoną z metalizowanego 
poliestru 3 mm.

• Nakrętki stożkowe z chromowanego  
mosiądzu ½".

• Odporny na rozciąganie (30 kg),  
skręcanie i zaginanie.

Wąż natryskowy BICOLOR 
Wąż PVC gładki WW½" 

• PVC jakość spożywcza, gładki, zbrojony  
z efektem metalicznym, ułatwia czyszczenie  
i ogranicza zatrzymywanie bakterii.

• Przewód PVC wzmocniony 18 włóknami  
z poliestru.

• Nakrętki stożkowe z chromowanego  
mosiądzu ½".

• Odporny na rozciąganie (30 kg),  
skręcanie i zaginanie.

Wąż natryskowy SILVER 
Wąż PVC gładki WW½"

• Mosiężna chromowana osłona 8 x 0,2 mm.
• Wewnętrzna rurka z PVC, jakość spożywcza 

zgodnie z dyrektywą 95/3/EWG.
• Nakrętki stożkowe z chromowanego  

mosiądzu ½".
• Model wzmocniony (nr 831T1) lub model 

podwójne wzmocniony (nr 832T1) do 
intensywnego używania z nakrętką obrotową 
przeciw skręcaniu od strony natrysku.

Mosiężny wąż natryskowy
Wąż WW½" L.1,50 m

/ Węże natryskowe 

Wąż natryskowy BICOLOR
Wąż L.0,85 m 834T3

Wąż L.1,20 m 834T4

Wąż L.1,50 m 834T1

Wąż L.2,00 m 834T2

Wąż natryskowy SILVER
Wąż L.0,85 m 836T3
Wąż L.1,50 m 836T1

Mosiężny wąż natryskowy
Podwójne wzmocnienie 832T1

Pojedyncze wzmocnienie 831T1
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1,
5m

1/2"

1/2" 

830T1 833T1

1,
5m

1/2" 

15x1

835T1

1,
5m

1/2" 

15x1

• Czarny wąż L.1,50 m do wyciąganej słuchawki 
z przeciwwagą.

• Końcówka stożkowa W½"  
i cylindryczna Z15 x 1.

• Wąż L.1,50 m do wyciąganej słuchawki  
z przeciwwagą.

• Wzmocniony metal.
• Końcówka stożkowa W½"  

i cylindryczna Z15 x 1.

• Wąż uniwersalny L.1,50 m, EPDM jakość 
spożywcza, wzmocniony włóknami  
z poliamidu.

• Odporny na rozciąganie: 50 kg.
• Metalowa nakrętka stożkowa ½"  

i metalowa nakrętka radełkowana ½".

Wąż natryskowy z poliamidu
Wąż czarny WW½" 

Węże natryskowe / 

Wąż Nylon
Do wyciąganej słuchawki

Wzmocniony metalowy wąż
Do wyciąganej słuchawki

Wąż Nylon 835T1Wąż metalowy 833T1Wąż z czarnego poliamidu 830T1
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880

1/2"

 1/2"

42 31

855027KIT855027.2P 

18 min
60

13 max

10

Ø 70
1/2"

3/4"

Zawór odcinający

Opróżnianie

60

35-41

12

Ø 70
1/2"

3/4"

856027.2P

/ Złączki

• Chromowane złączki Ø70,  
L.60 do baterii ściennej.

• Dostarczane w ilości 2 sztuk.
Doskonale przystosowane do ograniczeń 
występujących w szpitalach.

Złączki posiadają: 
Zawory odcinające: 
- Pozwalają na odizolowanie armatury dla jej 

łatwego demontażu, aby usunąć kamień, 
wyczyścić lub przeprowadzić konserwację. 

- Pozwalają na sprawdzenie poprawnego 
funkcjonowania automatycznej ochrony 
antyoparzeniowej baterii SECURITHERM 
termostatycznych i z regulatorem ciśnienia EP. 

Systemy opróżniania: 
- Pozwalają sprawdzić niezawodność zaworów 

zwrotnych w armaturze.
- Pozwalają przeprowadzić całkowitą dezynfekcję 

armatury za pomocą zestawu nr 855027KIT.

• Automatyczne opróżnienie węża 
natryskowego i słuchawki natryskowej.

• Zapobiega stagnacji wody i ogranicza proliferację 
bakterii (więcej informacji strona 133).

• Korpus z litego, chromowanego mosiądzu  
z opróżnianiem w dolnej części.

• Przyłącze W½" z filtrem-uszczelką  
(do podłączenia na dolnym przyłączu armatury).

• Przyłącze do węża natryskowego Z½"  
(do podłączenia węża).

Mimośrody STOP/OPRÓŻNIANIE 
Złączki ścienne Z½" Z¾"

Złączka antystagnacyjna
Do baterii natryskowych

Złączka antystagnacyjna 880

Zalecamy połączenie złączki antystagnacyjnej  
z krótkim wężem natryskowym (nr 834T3 lub 836T3, 
strona 150)

STOP/OPRÓŻNIANIE

Mimośrody 855027.2P

Zestaw do dezynfekcji 855027KIT

Standardowe mimośrody ścienne 856027.2P

W opcji: dostępne inne modele

• Chromowane złączki Ø70, L.60 
do baterii ściennej.

• Lity mosiądz.
• Dostarczane w ilości 2 sztuk.

Standardowe mimośrody
Złączki ścienne Z½" Z¾"
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868121

3326

Ø 50
1/2"

1/2"

846815.2P

76 max15 24
115

Ø 45 Ø 50
Ø 211/2"

1/2"

870027.2P

70
22

65

11
8

45

 Ø 14

1/2"

Ø 46

3/4"

865127.2P

64
15

26

10
5

Ø 50

1/2"

3/4"

841315

45

35

20

Ø 55
1/2"

 Ø 14

45

35

20

Ø 55

1/2"

 Ø14

C151AH75C291AH75

22
14

3/8"

 3/8"

30

1/2"

 1/2"

260021

73

96

1/2"

 1/2"

 1/2"

NEW

Złączki / 

• Złączki z litego mosiądzu.
• Z½" Z¾".
• Dostarczane w ilości 2 sztuk.

Złączki na kolumnach
Do baterii wannowo-natryskowych

• Złączki proste z chromowanego mosiądzu.
• Do instalacji zaściennej 76 mm.
• Chromowana rozeta Ø50.
• L.115.
• ZW½".
• Dostarczane w ilości 2 sztuk.

Złączki proste
Do instalacji zaściennej

• Kątowa złączka ścienna.
• Lity mosiądz.
• Rozeta Ø50.
• ZZ½".

Kątowa złączka ścienna
Do węża natryskowego

Złączka natynkowa 841315

• Wzmocniona złączka natynkowa z 
chromowanego mosiądzu.

• Nakrętka do rury z kołnierzem Ø14.
• ZW½".
• Mocowanie 2 dostarczonymi śrubami.

Wzmocniona złączka natynkowa
Do zaworu odcinającego Z½"

• Zapobiegają powrotowi zanieczyszczonej 
wody do instalacji.

• Zapobiegają mieszaniu się  
wody zimnej/wody ciepłej.

• Dostarczane w ilości 2 sztuk.

Złączki z zaworem zwrotnym
Złączki z chromowanego mosiądzu

Złączki z zaworem zwrotnym

Do wężyka WZ½" C291AH75

Do wężyka WZ⅜" C151AH75

Proste złączki zaścienne 846815.2P

• Pozwala na wybór między użyciem wylewki 
natryskowej a słuchawki natryskowej.

• Chromowany mosiądz.
• Zasilanie ½".

Przełącznik do natrysku

Podtynkowy WW½" 260020

Natynkowy WZ½" 260021

Kątowa złączka ścienna 868121

Złączki na kolumnach
Złączki + rozeta H.64 865127.2P

Złączki luxe H.70 870027.2P

W opcji: dostępne inne modele

Przełącznik do natrysku
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790153

250 100
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50

1/2"

1/2"

NEW
NEW

• Szybkozłączka STOP, zatrzaskowa.
• Do zamocowania węża natryskowego  

na panelu natryskowym.

• Do panelu natryskowego Inox.
• Ochrona rur między górną częścią panelu 

a sufitem.
• L.250 mm.
• Regulacja wysokości od 350 do 550 mm.
• Wykończenie Inox satynowy.

• Do aluminiowego panelu natryskowego.
• Ochrona rur między górną częścią panelu 

a sufitem.
• L.210 mm, H.1000 mm.
• Obudowa przedłużająca nadająca się  

do skrócenia.
• Aluminium z wykończeniem epoksydowym.

Szybkozłączka STOP, zatrzaskowa
Do panelu natryskowego

Obudowa teleskopowa
Do panelu natryskowego Inox

Obudowa do skrócenia
Do aluminiowego panelu natryskowego

/ Akcesoria Panele natryskowe 

Obudowa przedłużająca Inox 790153Obudowa przedłużająca z aluminium 790152 Szybkozłączka STOP 807792



155Urządzenia dodatkowe do natrysku

N
AT

R
Y

S
K

I
U

R
Z

Ą
D

ZE
N

IA

683002
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684000
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0

150x150
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Ø 94

Ø 1655-
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0

150x150

Ø 94

Ø 40

Ø 165

683001 683001DE

film d’étanchéité
ø 165

ø 122

ø 40

11
0

23

corps du
siphon

réhausse ajustable
en hauteur (683001)

chape

dalle béton

Sito

Glazura

70
 m

ax
 

Odpływ poziomy 
z kolankiem Ø50

12
0

683001DE

Kołnierz

Sito

Płyta

683002

Wpust podłogowy do miękkiej lub 
winylowej posadzki Ø114 683002 Wpust podłogowy 140 x 140 mm 684000

• Przepływ 18 l/min.
• Poziom wody 18 mm.
• Korpus z mosiądzu 140 x 140 mm.
• Sito Inox błyszczący zamocowane 1 śrubą Inox.
• Osadnik PVC.
• Odpływ pionowy Ø40 (należy przewidzieć 

kolanko do odpływu poziomego).

• Przepływ 36 l/min znormalizowany.
• Poziom wody 50 mm.
• Sito Inox błyszczący Ø114.
• Odpływ poziomy lub pionowy Ø40 

zintegrowany w wysokości wpustu (znaczna 
oszczędność wysokości i wielokierunkowość 
instalacji).

• Zintegrowany kołnierz uszczelniający do 
mocowania folii izolujących.

• Odporność na wysoką temperaturę:  
60°C stale, 85°C punktowo.

• Osadnik z uchwytem: łatwe wyciąganie  
i czyszczenie.

• Gładki korpus PVC (nie zatrzymuje 
zanieczyszczeń).

• Klasyfikacja antyogniowa (według 
amerykańskiej normy UL94).

• Regulowana wysokość do 85 mm  
z nadstawką.

• Sito zamocowane 2 śrubami Inox.

• Przepływ 36 l/min znormalizowany.
• Poziom wody 50 mm.
• Płyta i sito Inox błyszczący.
• Odpływ poziomy lub pionowy zintegrowany 

w wysokości wpustu (znaczna oszczędność 
wysokości i wielokierunkowość instalacji).

• Zintegrowany kołnierz uszczelniający  
do mocowania folii izolujących.

• Odporność na wysoką temperaturę:  
60°C stale, 85°C punktowo.

• Osadnik z uchwytem: łatwe wyciąganie  
i czyszczenie.

• Gładki korpus PVC (nie zatrzymuje 
zanieczyszczeń).

• Klasyfikacja antyogniowa (według 
amerykańskiej normy UL94).

• Regulowana wysokość do 70 lub 80 mm  
z nadstawką.

• Sito zamocowane 2 śrubami Inox.

Wpust podłogowy
Do posadzki glazura lub beton

Wpust podłogowy 
Do miękkiej lub winylowej posadzki

Wpust podłogowy 
Do posadzki glazura lub beton

Wpusty podłogowe / 

Wpust podłogowy do posadzki glazura lub beton 
150 x 150 mm, Ø40 683001

100 x 100 mm, Ø40 682001

150 x 150 mm, Ø50 683001DE

100 x 100 mm, Ø50 682001DE
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730802.2P
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3/4" 3/4" 

3/4" 3/4" 

18120

60

731052

/ Centralne mieszacz termostatyczny PREMIX SECURIT

• Automatyczna ochrona antyoparzeniowa: zatrzymanie wody ciepłej w przypadku braku wody zimnej
• Komfort: stabilność temperatury bez względu na wahania temperatury, wypływu i ciśnienia
• Ochrona przed legionellozą: zgodnie z Rozporządzeniem z 12 kwietnia 2002 roku 
• Instalacja: na wyjściu produkcji ciepłej wody użytkowej (CWU)

PREMIX SECURIT 
Centralny mieszacz termostatyczny do cyrkulacji od 44°C do 58°C

• Ochrona antyoparzeniowa.
• Regulacja wahań temperatury.
• Zawory zwrotne i filtry dostępne z zewnątrz bez demontażu mechanizmu.
• Możliwość przeprowadzenia dezynfekcji termicznej (przycisk na pokrętle).
• Wymienna głowica z samoregulującą komórką termostatyczną.
• Chromowany korpus z mosiądzu DZR o wysokiej odporności.
• Maksymalna temperatura ciepłej wody: 85°C.
• Różnica temperatur wody ciepłej/wody zmieszanej: minimum 15°C.
• Różnica ciśnień na wejściach: maksymalnie 1 bar (zalecane 0,5 bara).
• Minimalne/maksymalne ciśnienie: od 1 do 10 barów (zalecane od 1 do 5 barów).
• Przyłącze WC z lewej strony (czerwony pierścień) i WZ z prawej strony  

(niebieski pierścień).
• Wyjście wody zmieszanej w górę (fioletowy pierścień).
• Możliwość zmiany wyjścia wody zmieszanej w dół: wykręcić/zmienić miejsce 

zaślepki na górę, a wyjście wody zmieszanej w dół.
• 15% oszczędności energii: optymalna strata ciepła  

(w porównaniu z cyrkulacją 55°C i instalacji bez cyrkulacji 70°C).
• Zabezpieczenie i przedłużenie czasu eksploatacji instalacji  

(CWU >65°C = czynnik przedwczesnego starzenia się instalacji).
• Ogranicznik temperatury maksymalnej z możliwością regulacji przez instalatora.
• Ograniczenie ryzyka oparzenia przez zmniejszenie temperatury na wyjściu 

produkcji ciepłej wody.

Kątowe zawory 
odcinające
• Zawory kulowe z filtrem  

i zaworem opróżniającym 
(pomiar ciśnienia/
temperaturyza).

Produkt dodatkowy

Opis Rozmiar Wypływ 
(przy 3 barach straty ciśnienia)

Wymiary
Nr katalogowy

L H P

PREMIX SECURIT 55 Z¾" 55 l/min 120 60 18 731052

PREMIX SECURIT 90 Z1" 90 l/min 160 80 23 731053

PREMIX SECURIT 140 Z1¼" 140 l/min 180 90 26 731054

PREMIX SECURIT 190 Z1½" 196 l/min 196 98 26 731055

Kątowe zawory odcinające
WW¾" do PREMIX ¾" 730802.2P

W¾" - W1" do PREMIX 1" 730803.2P

W1" - W1¼" do PREMIX 1¼" 730804.2P
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730802.2P

60

120 18

731002

Centralny mieszacz termostatyczny PREMIX CONFORT / 

• Automatyczna ochrona antyoparzeniowa: zatrzymanie wody ciepłej w przypadku braku wody zimnej
• Komfort: stabilność temperatury bez względu na wahania temperatury, wypływu i ciśnienia
• Ochrona przed legionellozą: zgodnie z Rozporządzeniem z 12 kwietnia 2002 roku 
• Instalacja: przed punktami czerpalnymi

PREMIX CONFORT 
Centralny mieszacz termostatyczny do wody zmieszanej od 32°C do 42°C

• Ochrona antyoparzeniowa.
• Regulacja wahań temperatury.
• Zawory zwrotne i filtry dostępne z zewnątrz bez demontażu mechanizmu.
• Możliwość przeprowadzenia dezynfekcji termicznej (przycisk na pokrętle).
• Wymienna głowica z samoregulującą komórką termostatyczną.
• Chromowany korpus z mosiądzu DZR o wysokiej odporności.
• Maksymalna temperatura ciepłej wody: 85°C.
• Różnica temperatur wody ciepłej/wody zmieszanej: minimum 15°C.
• Różnica ciśnień na wejściach: maksymalnie 1 bar (zalecane 0,5 bara).
• Minimalne/maksymalne ciśnienie: od 1 do 10 barów (zalecane od 1 do 5 barów).
• Przyłącze WC z lewej strony (czerwony pierścień) i WZ z prawej strony  

(niebieski pierścień).
• Wyjście wody zmieszanej w górę (fioletowy pierścień).
• Możliwość zmiany wyjścia wody zmieszanej w dół: wykręcić/zmienić miejsce 

zaślepki na górę, a wyjście wody zmieszanej w dół.
• Ochrona antyoparzeniowa: maksymalnie 42°C.
• Ogranicznik temperatury maksymalnej z możliwością regulacji przez instalatora.
• Ograniczenie ryzyka oparzenia przez zmniejszenie temperatury w punktach 

czerpalnych.
• Dostępny w 2 rozmiarach w celu zastąpienia modeli istniejących na rynku 

(standardowa wymiana).

Kątowe zawory 
odcinające
• Zawory kulowe z filtrem  

i zaworem opróżniającym 
(pomiar ciśnienia/
temperaturyza).

Kątowe zawory odcinające

WW¾" do PREMIX ¾" 730802.2P

W¾" - W1" do PREMIX 1" 730803.2P

W1" - W1¼" do PREMIX 1¼" 730804.2P

Produkt dodatkowy

Opis Rozmiar Wypływ 
(przy 3 barach straty ciśnienia)

Wymiary Ilość  
natrysków Nr katalogowy

L H P

PREMIX CONFORT 55 Z¾" 55 l/min 120 60 18 6 731002

PREMIX CONFORT 90 Z1" 90 l/min 160 80 23 12 731003

PREMIX CONFORT 140 Z1¼" 140 l/min 180 90 26 25 731004

PREMIX CONFORT 190 Z1½" 190 l/min 195 98 26 40 731005

PREMIX CONFORT T2 Z¾" 55 l/min 120 81 18 6 731200

PREMIX CONFORT T3 Z1" 90 l/min 146 95 23 12 731300

PREMIX CONFORT T4 Z1¼" 140 l/min 180 107 26 25 731400

PREMIX CONFORT T5 Z1½" 190 l/min 218 129 26 40 731500
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Spryskiwacze

KOMPLETNE 
ZESTAWY
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PISTOLETY
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URZĄDZENIA 
DODATKOWE
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160 Spryskiwacze

300 - 500 mm

50 mm

/ Spryskiwacze

OCHRONA ANTYSKAŻENIOWA

Blokada antyskażeniowa ze zintegrowanym 
zaworem zwrotnym
Aby uniknąć ryzyka cofania się lub zassania 
zanieczyszczonej wody do instalacji wody pitnej,  
zawór odcinający spryskiwaczy DELABIE jest 
wyposażony w blokadę antyskażeniową (mechanizm  
z otworem na przepływ powietrza w przypadku zassania) 
i zawór zwrotny.
Ochrona antyskażeniowa jest całkowita.

Bezpieczna instalacja 
Zgodnie z zasadami bezpieczeństwa antyskażeniowego 
kompletny spryskiwacz musi być zainstalowany tak, 
aby pistolet nie mógł dotykać miski ustępowej  
(patrz schemat poniżej). 
Zawór odcinający musi być odpowiednio 
zainstalowany. W zależności od sposobu zasilania, 
podłączenie zaworu odcinającego do instalacji musi 
być następujące:
- zasilanie podtynkowe, należy użyć rozety ściennej 

typu 292015.2P dla zachowania estetyki.
- zasilanie zaścienne, należy użyć prostej złączki  

do instalacji zaściennej typu 846815.2P.
- zasilanie natynkowe, należy użyć wzmocnionej 

złączki natynkowej typu 841315.
Zalecane ciśnienie: minimum od 1,5 bara  
do maksymalnie 5 barów.

Kompletny spryskiwacz 

Pistolet HYGIENA 

Pistolet na przycisk

ZAPEWNIONA HIGIENA

Celem zagwarantowania dobrych warunków czyszczenia 
basenów medycznych, misek ustępowych... pistolety 
DELABIE zostały specjalnie zaprojektowane, aby 
dostarczyć mocny strumień wody bez rozprysków.

BIOSAFE: KONTROLA 
PROLIFERACJI BAKTERII

Nieprzezroczysty, gładki wąż
Biały, zbrojony wąż używany do spryskiwaczy jest 
nieprzezroczysty, co zapobiega rozwojowi bakterii lub 
glonów pod wpływem światła.
Dodatkowo wąż jest całkowicie gładki (wewnątrz  
i na zewnątrz), ułatwiając czyszczenie i ograniczając 
zatrzymywanie bakterii.

PROSTE FUNKCJONOWANIE
Istnieją dwie kategorie spryskiwaczy: spryskiwacze  
z zaworem odcinającym i spryskiwacze  
z automatycznym zamknięciem czasowym.

Spryskiwacz z zaworem odcinającym  
z ceramiczną głowicą
Ustawienie pod ciśnieniem spryskiwacza z głowicą 
ceramiczną następuje przez otworzenie zaworu 
odcinającego. Wypływ z pistoletu jest uruchamiany 
przez naciśnięcie drążka (model ze standardowym 
drążkiem) lub przez zwolnienie drążka (model  
z odwrotnym funkcjonowaniem drążka).
Model z odwrotnym funkcjonowaniem drążka zmusza 
użytkownika do zamknięcia zaworu odcinającego po 
użyciu, aby uniknąć ryzyka stałego trzymania węża 
pod ciśnieniem.

Spryskiwacz z automatycznym zamknięciem 
czasowym
Ustawienie pod ciśnieniem spryskiwacza z 
automatycznym zamknięciem czasowym następuje 
przez naciśniecie na przycisk. Wypływ z pistoletu  
jest uruchamiany przez naciśnięcie drążka,  
a automatyczne zatrzymanie wypływu następuje  
po 15 sekundach.

ALE RÓWNIEŻ...

Ergonomia 
Trzon pistoletu i drążek są ze wzmocnionego  
i antypoślizgowego polipropylenu dla ułatwienia 
użycia. 

10 lat gwarancji
na wszystkie wady fabryczne.

NIEPRZEZROCZYSTY,
GŁADKI WĄŻ

Zapewniona higiena

Pistolet

Uchwyt 
mocujący

Basen medyczny 
lub miska ustępowa

Samoprzylepna 
etykieta

Zawór odcinający ze 
zintegrowaną blokadą 
antyskażeniową, 
z ceramicznymi 
głowicami lub 
z zaworem z 
automatycznym 
zamknięciem czasowym

ZAMKNĄĆ 
ZAWÓR PO 

UŻYCIU
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NAKRĘTKA
OBROTOWA

Zapobiega 
skręcaniu 

węża

ERGONOMICZNY I 
ANTYPOŚLIZGOWY
TRZON PISTOLETU
I DRĄŻEK 
Łatwe chwycenie

ŚCIENNY
UCHWYT
MOCUJĄCY 
Łatwe mocowanie

SITKO Z
MOŻLIWOŚCIĄ
DEMONTAŻU 
Zapewniona higiena

ZAWÓR ODCINAJĄCY  
Ustawienie pod 

ciśnieniem lub zamknięcie 
zasilania przekręcając o

¼ obrotu

BLOKADA
ANTYSKAŻENIOWA  

I ZINTEGROWANY ZAWÓR 
ZWROTNY 

Ochrona antyskażeniowa

NIEPRZEZROCZYSTY,
GŁADKI WĄŻ

Zapewniona higiena

NAKRĘTKA
OBROTOWA
Zapobiega 
skręcaniu 
węża

Rysunek przedstawia model: Spryskiwacz HOSPITAL (nr 2591)
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2591 2592
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35

18

Ø 35 

• Spryskiwacz z zaworem odcinającym  
z głowicami ceramicznymi. Zintegrowane 
blokada antyskażeniowa i zawór zwrotny.

• Nieprzezroczysty, biały, zbrojony wąż PVC 
WW½", L.0,80 m.

• Pistolet na przycisk.
• Haczyk ścienny z chromowanego mosiądzu.

Spryskiwacz na przycisk
Z zaworem odcinającym

• Spryskiwacz z zaworem odcinającym  
z głowicami ceramicznymi. Zintegrowane 
blokada antyskażeniowa i zawór zwrotny.

• Nieprzezroczysty, biały, zbrojony wąż PVC 
WW½", L.0,80 m.

• Pistolet HYGIENA z zagiętą 65° końcówką 
nadającą się do demontażu.

• Pistolet ze standardowym drążkiem.
• Biały uchwyt ścienny ze śrubą.

Spryskiwacz HYGIENA 
Z zaworem odcinającym

• Spryskiwacz z zaworem odcinającym  
z głowicami ceramicznymi. Zintegrowane 
blokada antyskażeniowa i zawór zwrotny.

• Nieprzezroczysty, biały, zbrojony wąż PVC 
WW½", L.0,80 m.

• Pistolet HOSPITAL z zagiętą 30° końcówką 
nadającą się do demontażu. 
- Nr 2591: pistolet ze standardowym drążkiem.

   - Nr 2592: pistolet z drążkiem o odwrotnym 
funkcjonowaniu: Wypływ po zwolnieniu 
drążka zmusza do obowiązkowego 
zamknięcia zaworu odcinającego po użyciu, 
aby uniknąć ryzyka stałego trzymania węża 
pod ciśnieniem.

• Biały uchwyt ścienny ze śrubą.

Spryskiwacz HOSPITAL 
Z zaworem odcinającym

• Higiena: pistolet specjalnie zaprojektowany do czyszczenia basenów medycznych, misek ustępowych...
• Bezpieczeństwo: ochrona antyskażeniowa przez blokadę antyskażeniową i zawór zwrotny
• BIOSAFE kontrola proliferacji bakterii: nieprzezroczysty wąż zapobiegający rozwojowi bakterii lub glonów pod wpływem światła
• Ergonomia: trzon pistoletu i drążek ze wzmocnionego i antypoślizgowego polipropylenu

/ Spryskiwacze z zaworem odcinającym

Spryskiwacz HOSPITAL z zaworem odcinającym
Standardowy drążek 2591

Drążek z odwrotnym funkcjonowaniem 2592
Spryskiwacz HYGIENA z zaworem odcinającym
Standardowy drążek D275065

Spryskiwacz na przycisk z zaworem odcinającym
Pistolet na przycisk D275058
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• Spryskiwacz z zaworem z automatycznym 
zamknięciem czasowym (15 sekund). 
Zintegrowana blokada antyskażeniowa.

• Nieprzezroczysty, biały, zbrojony wąż PVC 
WW½", L.0,80 m.

• Pistolet na przycisk.
• Haczyk ścienny z chromowanego mosiądzu.

Spryskiwacz na przycisk
Z zaworem czasowym

• Spryskiwacz z zaworem z automatycznym 
zamknięciem czasowym (15 sekund). 
Zintegrowana blokada antyskażeniowa.

• Nieprzezroczysty, biały, zbrojony wąż PVC 
WW½", L.0,80 m.

• Pistolet HYGIENA z zagiętą 65° końcówką 
nadającą się do demontażu.

• Pistolet ze standardowym drążkiem.
• Biały uchwyt ścienny ze śrubą.

Spryskiwacz HYGIENA 
Z zaworem czasowym

• Spryskiwacz z zaworem z automatycznym 
zamknięciem czasowym (15 sekund). 
Zintegrowana blokada antyskażeniowa.

• Nieprzezroczysty, biały, zbrojony wąż PVC 
WW½", L.0,80 m.

• Pistolet HOSPITAL z zagiętą 30° końcówką 
nadającą się do demontażu.

• Pistolet ze standardowym drążkiem.
• Biały uchwyt ścienny ze śrubą.

Spryskiwacz HOSPITAL 
Z zaworem czasowym

• Higiena: pistolet specjalnie zaprojektowany do czyszczenia basenów medycznych, misek ustępowych...
• Bezpieczeństwo: ochrona antyskażeniowa przez blokadę antyskażeniową
• BIOSAFE kontrola proliferacji bakterii: nieprzezroczysty wąż zapobiegający rozwojowi bakterii lub glonów pod wpływem światła
• Ergonomia: trzon pistoletu i drążek ze wzmocnionego i antypoślizgowego polipropylenu

Spryskiwacze z zaworem czasowym / 

Spryskiwacz HOSPITAL  
z automatycznym zamknięciem
Standardowy drążek 748057

Spryskiwacz HYGIENA  
z automatycznym zamknięciem
Standardowy drążek 748065

Spryskiwacz na przycisk  
z automatycznym zamknięciem
Pistolet na przycisk 748058
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• Pistolet na przycisk Z½".
• Chromowany mosiądz i biały polipropylen.
• Do kompletowania z haczykiem ściennym  

z chromowanego mosiądzu nr 1585  
(patrz obok).

Pistolet na przycisk
Stały strumień

• Pistolet HYGIENA z zagiętą 65° końcówką 
nadającą się do demontażu.

• Pistolet ze standardowym drążkiem.
• Chromowany mosiądz i biały polipropylen.
• Biały uchwyt ścienny ze śrubą.

Pistolet HYGIENA 
Strumień spryskujący, końcówka 65°

• Pistolet HOSPITAL z zagiętą 30° końcówką 
nadającą się do demontażu.

• Nr 434000: pistolet ze standardowym 
drążkiem.

• Nr 15846: pistolet z drążkiem o odwrotnym 
funkcjonowaniu: wypływ po zwolnieniu 
drążka zmusza do obowiązkowego 
zamknięcia zaworu odcinającego po użyciu, 
aby uniknąć ryzyka stałego trzymania węża 
pod ciśnieniem.

• Chromowany mosiądz i biały polipropylen.
• Biały uchwyt ścienny ze śrubą.

Pistolet HOSPITAL 
Strumień spryskujący, końcówka 30°

/ Spryskiwacze Pistolety

Pistolet HOSPITAL
Standardowy drążek 434000

Drążek z odwrotnym funkcjonowaniem 15846
Pistolet HYGIENA
Standardowy drążek 434065

Pistolet na przycisk
Przycisk 434182
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• Rozety z litego mosiądzu.
• Ø60.
• Dostarczane w ilości 2 sztuk.

Rozety ścienne
Profilowane

• Wzmocniona złączka natynkowa z 
chromowanego mosiądzu.

• Nakrętka do rury z kołnierzem Ø14.
• ZW½".
• Mocowanie 2 dostarczonymi śrubami.

Wzmocniona złączka natynkowa
Do zaworu odcinającego Z½"

• Złączki proste z chromowanego mosiądzu.
• Do instalacji zaściennej 76 mm.
• Chromowana rozeta Ø50.
• L.115.
• ZW½".
• Dostarczane w ilości 2 sztuk.

Złączki proste 
Do instalacji zaściennej

• Instalacja naścienna.
• Chromowany mosiądz.
• Do pistoletu na przycisk nr 434182  

(patrz obok).

Haczyk ścienny 
Do pistoletu na przycisk

• Nieprzezroczysty, zbrojony wąż WW½" 
zapobiegający rozwojowi bakterii i glonów.

• Nakrętki obrotowe WW½" zapobiegające 
skręcaniu węża.

• Zapewniona szczelność dzięki założonym 
uszczelkom. 

Zbrojony wąż WW½"
Wąż z białego PVC 

• Głowica ceramiczna ¼ obrotu.
• Zintegrowane blokada antyskażeniowa  

i zawór zwrotny (ochrona antyskażeniowa).
• Korpus z chromowanego mosiądzu. 

Spryskiwacze Urządzenia dodatkowe / 

Zawór odcinający Z½"
Ze zintegrowaną blokadą antyskażeniową

Proste złączki zaścienne 846815.2P

Zawór odcinający Z½" 158100

Złączka natynkowa 841315

Biały zbrojony wąż PVC WW½"
L.0,80 m 434080
L.1,00 m 1583
L.1,25 m 434125

Rozety ścienne 292015.2P

Haczyk ścienny 1585
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Stelaże

STELAŻE  
DO WC

173

URZĄDZENIA 
DODATKOWE

176
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TEMPOFIX: SPECJALNA 
KONSTRUKCJA DO INTENSYWNEGO 
UŻYWANIA W BUDYNKACH 
UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Zalety podwieszanej miski ustępowej
Wysokość miski jest regulowana. Jest to konieczne 
w przypadku misek dla dzieci lub dla osób 
niepełnosprawnych.
Podwieszana miska ustępowa pozwala na całkowite 
wyczyszczenie posadzki pod miską.

Odporność na wandalizm
Konstrukcja stelaża DELABIE jest wykonana ze stali 
ocynkowanej elektrolitycznie i pokryta jest epoksydem. 
Podstawa jest jednolita ze zintegrowanymi 
wzmocnieniami (mocowanie do posadzki za pomocą 
kołków rozporowych do dużych obciążeń).
Ta nietypowa i opatentowana konstrukcja stelaży 
TEMPOFIX pozwala na zapewnienie niezrównanej 
odporności na odkształcenia.
Norma NF D12-208 wymaga przeprowadzania testu 
pod równomiernie rozłożonym obciążeniem 400 kg z 
możliwym dopuszczalnym odkształceniem 5 mm.
Mocowania ścienne są standardowo dostarczane z 
produktami TEMPOFIX. Te specjalistyczne elementy 
mocujące są przedłużeniem mocowania miski 
ustępowej, co gwarantuje optymalną odporność na 
odkształcenia. W ten sposób TEMPOFIX zapewnia 
większą odporność niż ta, która jest wymagana przez 
normę.

Produkty przystosowane do ograniczeń 
występujących w budynkach użyteczności 
publicznej
Coraz częściej w budynkach użyteczności publicznej 
tradycyjne płyty kartonowo-gipsowe są zastępowane 
płytami gipsowymi, cegłami lub pustakami, aby 
zagwarantować wytrzymałość ścian.
DELABIE stworzyło gamę produktów ze 
spłukiwaniem bezpośrednim TEMPOFLUX 2,  
aby zaproponować wersje stelaży i przedłużonych 
zaworów dopasowanych do grubych ścian.
Jest to innowacyjna instalacja, trudna do realizacji  
z rozwiązaniem zbiornikowym.

Łatwa instalacja 
Czas instalacji i regulacji produktu ma duże znaczenie 
w całkowitym koszcie produktu, zwłaszcza, jeśli  
w budynkach publicznych produkty instalowane są  
w dużych ilościach.
Stelaże TEMPOFIX są łatwe w instalacji. Mocowania 
ścienne (dostarczane z produktem) pozwalają 
instalatorowi na dopasowanie produktu TEMPOFIX 
również w remontowanych budynkach.
Dzięki jednolitej podstawie (patent DELABIE) stelaża 
TEMPOFIX, rodzaj posadzki jest najważniejszym 
kryterium do spełnienia celem montażu: płyta 
betonowa od 250 kg/m³ (zalecane 300 kg/m³).
Instalacja na posadzce nienośnej (parkiet, posadzka 
z ogrzewaniem, itp.) jest możliwa dzięki mocowaniom 
ściennym. DELABIE zaleca grubość ściany minimum 
25 mm + płytki (= 2 x BA13 lub 1 x BA25).

Łatwa regulacja
Regulacja wysokości miski ustępowej jest ułatwiona: 
realizowana na górnej części stelaża (lżejszej części)  
i może być wykonywana przez jedną osobę.

Optymalne przechowywanie
Opakowanie i waga są zredukowane do niezbędnego 
minimum, dzięki czemu zyskujemy więcej miejsca przy 
przechowywaniu, co ułatwia zarządzanie inwestycją.

Zredukowane wymiary
TEMPOFIX jest jednym z najbardziej kompaktowych 
stelaży dostępnych na rynku. Pozwala na instalację 
poręczy bez konieczności ucinania profili płyt 
kartonowo-gipsowych.
Brak zbiornika umożliwia instalację w ciasnych 
miejscach takich jak szachty techniczne.
Mocowania ścienne pozwalają na instalację dwóch 
stelaży TEMPOFIX tyłem do siebie w jednym 
pomieszczeniu technicznym (WC damskie/WC 
męskie) bez ścianki działowej pomiędzy.

/ Stelaże

TEMPOFIX: siła wywierana 
na miskę ustępową rozkłada 
się na jednolitą podstawę, co 
zapewnia doskonałą odporność 
na deformację.

Przy braku jednolitej podstawy, 
siła wywierana na miskę ustępową 
rozkłada się na górną część 
stelaża (niezintegrowaną z 
posadzką) i na mocowania ścienne.

TEMPOFIX: dostarczone 
mocowania ścienne znajdują 
się w osi miski ustępowej dla 
optymalnej odporności na 
odkształcenia.

400 KG

400 KG

Łatwe czyszczenie

TEMPOFIX do grubej ściany 

400 KG
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Rysunek przedstawia model: TEMPOFIX z TEMPOFLUX 2 (nr 576211 + 576222)

TELESKOPOWA RURA 
SPŁUKUJĄCA BEZ KLEJENIA
Łatwa instalacja

PROSTA REGULACJA 
WYSOKOŚCI MISKI USTĘPOWEJ 
Regulacja części teleskopowej  
bez konieczności podnoszenia  
całości stelaża 

ZAWÓR ZE SPŁUKIWANIEM 
BEZPOŚREDNIM Z LITEGO 
MOSIĄDZU 
Odporność na wandalizm

ROZSTAW 180 LUB 230 MM  
przystosowany do misek ustępowych 
zgodnie z normą PN-EN 38

POZIOMOWANIE 
dostarczonymi podkładkami

OCHRONA CERAMIKI 
plastyfikowanymi 
osłonami na 
gwintowanych 
trzpieniach

RURA 
ODPŁYWU
PVC Ø100  
z uszczelką 

STABILNOŚĆ  
JEDNOLITEJ PODSTAWY  

Mocowanie do posadzki 
żeliwnymi kołkami rozporowymi

TYLNE WZMOCNIENIA 
Grubość 6 mm

MOCOWANIA ŚCIENNE
Mocowanie w osi 

miski ustępowej dla 
optymalnej odporności na 

odkształcenia

MINIMALNE WYMIARY
334 mm szerokości  
155 mm głębokości 

JEDNOLITY STELAŻ 
(Patent DELABIE) 

Ze stali ocynkowanej 
elektrolitycznie pokrytej 

epoksydem.
Śrubunki Inox

ZGODNIE Z 
WYMAGANIAMI 

NORMY NF D12-208

PODWÓJNY PRZYCISK 3 l/6 l 
Z DELIKATNYM URUCHAMIANIEM 
Oszczędność wody i więcej komfortu
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/ Stelaże

Odporność na wandalizm

Technologia Soft: 
Delikatne uruchamianie

Podwójny przycisk

 

ODPORNOŚĆ NA WANDALIZM:  
mechanizmy odporne na uderzenia,  

niewidoczne mocowania

WYDAJNOŚĆ SPŁUKIWANIA: 
spłukiwanie za pomocą ciśnienia  

z instalacji

HIGIENA: 
brak stagnacji wody, 
osadzania się kamienia i zanieczyszczeń

OSZCZĘDNOŚĆ WODY: 
podwójny przycisk 3 l/6 l,  
możliwość regulacji do 2 l/4 l

OGRANICZONA OBSŁUGA:  
antyosadowe mechanizmy

PROSTA I OKRESOWA 
KONSERWACJA:  

wymienna głowica bez demontażu armatury, 
odporna na ponad 500 000 uruchomień

SPŁUKIWANIE DOSTĘPNE W KAŻDYM MOMENCIE: 
możliwość sukcesywnego spłukiwania

ZALETY SPŁUKIWANIA BEZPOŚREDNIEGO 

Spłukiwanie bezpośrednie zostało stworzone,  
aby sprostać wymaganiom sanitariatów publicznych  
o wysokiej frekwencji użytkowników.

Wydajność spłukiwania bezpośredniego
Armatura jest bezpośrednio podłączona do instalacji 
hydraulicznej. Spłukiwanie bezpośrednie funkcjonuje 
dzięki ciśnieniu z instalacji przez co jest bardziej wydajne. 
W przeciwieństwie do rozwiązań zbiornikowych  
nie ma czasu oczekiwania na napełnienie zbiornika. 
Spłukiwanie jest zawsze dostępne nawet przy 
sukcesywnym użyciu, co rozwiązuje problemy związane 
z wysoką frekwencją użytkowników w toaletach.

Higiena
Dzięki bezpośredniemu podłączeniu spłukiwania 
do instalacji hydraulicznej unikamy stagnacji wody, 
osadzania się kamienia lub zanieczyszczeń, które 
sprzyjają rozwojowi bakterii. Skuteczność spłukiwania 
bezpośredniego jest gwarancją czystej miski 
ustępowej. W przypadku modeli elektronicznych 
(TEMPOMATIC) kontakt z dłonią nie jest wymagany.

Oszczędność wody i oznakowanie ekologiczne
Wzmocnione mechanizmy zapobiegają ryzyku 
przecieków. Podwójny przycisk 3 l/6 l produktów 
z gamy TEMPOFLUX 2 pozwala zoptymalizować 
zużycie wody. Wielkość wypływu może być 
regulowana do 2 l/4 l dla misek ustępowych eko, 
pozwalając osiągnąć najwyższą punktację w 
systemach certyfikacji (więcej informacji na stronach 
14 do 17). 

Odporność na wandalizm
Mechanizmy i elementy uruchamiające bez delikatnych 
plastikowych części są odporne na uderzenia. 
Mocowania są niewidoczne dla użytkownika.

Ograniczona obsługa i prosta konserwacja
Samoczyszczące mechanizmy są stworzone  
z materiałów antyosadowych. Głowice są wymienne. 
Dostęp do mechanizmu jest bezpośredni bez 
konieczności demontażu zaworu.

Niezrównana wytrzymałość
Mechanizmy armatury są wytrzymałe w czasie. 
System jest samoczyszczący, co przedłuża czas 
funkcjonowania do ponad 500 000 uruchomień. 
Armatura DELABIE jest maksymalnie wytrzymała. 
W naszych laboratoriach badań każdy model jest 
poddawany ekstremalnym testom na wytrzymałość.

Komfort
Poziom hałasu zaworu TEMPOFLUX 2 jest niski  
i zgodny z normą PN EN klasa II. Produkty są łatwe 
w użyciu dla każdego rodzaju użytkownika dzięki 
delikatnemu uruchamianiu. Uruchomienie modeli 
elektronicznych nie wymaga wysiłku i kontaktu  
z dłonią.

Średnica rur
Średnice instalacji zasilającej spłukiwanie 
bezpośrednie są bliskie tym zasilającym rozwiązania 
zbiornikowe. Istnieje również specjalny system 
obliczeń (patrz obok).

SPŁUKIWANIE BEZPOŚREDNIE: SPECJALNA KONSTRUKCJA DO 
INTENSYWNEGO UŻYWANIA W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
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Jednoczesność
Ujednolicone dokumenty techniczne (Francja) 
potwierdzają szczególną metodę obliczeń do zaworów 
ze spłukiwaniem bezpośrednim.
W rzeczywistości czas użycia jest bardzo krótki (7 sekund) 
i nie ma czasu oczekiwania na napełnienie zbiornika.  
W ten sposób obliczenia dotyczące spłukiwania 
bezpośredniego będą się różniły od tych dla rozwiązań 
zbiornikowych. Zaleca się następujące założenia dla 
armatury ze spłukiwaniem bezpośrednim:

1 l/s x 3 punkty = 3 l/s
Nitka instalacji zasilającej 20 WC  
będzie miała średnicę 2".

Metoda obliczeń
Do punktów ze spłukiwaniem bezpośrednim podstawą 
obliczeń jest wypływ 1,5 l/s. Jednocześnie w przypadku 
urządzeń do miejsc publicznych zaleca się stosowanie 
do wytycznych producenta.
Modele TEMPOFLUX zapewniają doskonałą 
wydajność już przy 1 l/s.
Przykład obliczeń dla 20 WC wyposażonych  
w spłukiwanie bezpośrednie: przyjmuje się,  
że maksymalnie 3 zawory spłukujące na 20 mogą 
funkcjonować jednocześnie.Ilość zainstalowanych 

punktów
Ilość punktów 

funkcjonujących jednocześnie

3 punkty 1 punkt

4 do 12 punktów 2 punkty

13 do 24 punktów 3 punkty

25 do 50 punktów 4 punkty

> 50 punktów 5 punktów

Funkcjonowanie 1 l/s

 

Zbiornik przeznaczony do 
mieszkań

Rozwiązania zbiornikowe nie są przystosowane do 
ograniczeń występujących w budynkach użyteczności 
publicznej i są przeznaczone do instalacji w warunkach 
mieszkaniowych.

Delikatna konstrukcja
Zbiorniki i mechanizmy są delikatne, stworzone z 
plastikowych elementów. Zazwyczaj są one przyczyną 
późno identyfikowanych przecieków, ze względu 
na to, że są słabo słyszalne i prawie niewidoczne. 
Rozwiązanie zbiornikowe jest zatem pierwszym źródłem 
marnotrawienia wody w sanitariatach. Na przykład mały 
wyciek powoduje stratę 220 m³ około 2200 PLN/rok 
(średnia cena m³ zimnej wody: 10 PLN).

Trudna obsługa
Konserwacja rozwiązań zbiornikowych w miejscach 
publicznych jest utrudniona: demontaż i dostęp do 
mechanizmu jest trudny do realizacji oraz częstotliwość 
interwencji jest znacznie większa.

Ograniczona higiena
Systemy zbiornikowe są źródłem nisz bakteryjnych: 
woda w zbiorniku pozostaje w stagnacji i może  
w szybkim czasie prowadzić do rozwoju bakterii, 
które mogą się rozprzestrzenić w całej instalacji.

OGRANICZENIA ROZWIĄZAŃ ZE ZBIORNIKIEM W MIEJSCACH PUBLICZNYCH

DŁUGI CZAS NAPEŁNIANIA: 
brak możliwości natychmiastowego 

sukcesywnego spłukiwania

SŁABA SIŁA SPŁUKIWANIA:  
brak ciśnienia

TRUDNA OBSŁUGA: 
trudny dostęp do mechanizmu, 
niedostępne dno zbiornika

OGRANICZONA HIGIENA: 
stagnacja wody, osadzanie się kamienia  
i temperatura pokojowa sprzyjają proliferacji 
bakterii

RYZYKO PRZECIEKÓW ZE 
ZBIORNIKA DO MISKI USTĘPOWEJ

DELIKATNY:  
mechanizm i zbiornik z plastiku

ZBIORNIK: PRZEZNACZONY DO WARUNKÓW MIESZKANIOWYCH

AKTUALIZACJA UJEDNOLICONYCH DOKUMENTÓW TECHNICZNYCH 
(SIERPIEŃ 2013)



Minimalny wypływ 4 l 

Ustawienia fabryczne 6 l

Maksymalny wypływ 12 l

Podstawowy wypływ  
do obliczeń średnicy rur Minimalna ilość 1 l/s

Zalecane ciśnienie  
dynamiczne

od 1 do 3 barów
Minimalne ciśnienie 1 bar

Przyłącze dopływu W1" - Ø wewnętrzna minimum 26

Przyłącze odpływu Ø26/32

Napięcie 220/240 V ~/50 Hz

172 Stelaże

/ Stelaże TEMPOFIX Z TEMPOMATIC

Zapalona żółta
DIODA moduł 
w funkcjonowaniu

Regulacja
czasu wypływu

Regulacja
odległości detekcji

Bezpiecznik

Gniazda do 
podłączenia kabli

Transformator
230/12 V

Wyłącznik: pozycja F funkcjonowanie

Opis techniczny TEMPOMATIC

TEMPOFIX Z TEMPOMATIC

Całkowita higiena
TEMPOMATIC WC jest uruchamiany bez kontaktu z 
dłonią, co zapobiega przenoszeniu bakterii przez ręce. 
W przypadku zaniechania zamierzonego uruchomienia, 
spłukiwanie następuje automatycznie.
Brak zbiornika pozwala uniknąć stagnacji wody, która 
jest w dużej mierze odpowiedzialna za rozwój bakterii.

Komfort
Spłukiwanie jest uruchamiane bez kontaktu z dłonią 
i nadaje się do użycia dla każdego użytkownika. 
Użytkownik może wybrać tryb funkcjonowania: 
- Automatyczny: spłukiwanie po oddaleniu się użytkownika. 
- Zamierzony: przez przybliżenie dłoni do detektora na 
   odległość około 10 cm.

Wydajność spłukiwania bezpośredniego
Armatura jest bezpośrednio podłączona do instalacji 
hydraulicznej. Spłukiwanie bezpośrednie funkcjonuje 
dzięki ciśnieniu z instalacji przez co jest bardziej 
wydajne. 
W przeciwieństwie do rozwiązań zbiornikowych nie 
ma czasu oczekiwania na napełnienie zbiornika. 
Spłukiwanie jest zawsze dostępne nawet przy 
sukcesywnym użyciu, co rozwiązuje problemy związane 
z wysoką frekwencją użytkowników w toaletach.

Oszczędność wody i oznakowanie ekologiczne
Spłukiwanie bezpośrednie ogranicza ryzyko przecieków, 
 które są częste i niezauważane w rozwiązaniach 
zbiornikowych, a które generują wysokie koszty za 
wodę. Wielkość wypływu jest regulowana, pozwalając 
osiągnąć najwyższą punktację w systemach certyfikacji 
(więcej informacji na stronach 14 do 17).

Niezawodność
Elektrozawory są odporne na korozję, a detektory 
na podczerwień są wodoszczelne i odporne na 
uderzenia. Karta posiada ochronę przed zakłóceniami 
elektronicznymi i antyblokadę.

Odporność na wandalizm
Armatura jest instalowana na stelażu ze stali 
ocynkowanej elektrolitycznie pokrytej epoksydem. 
Podstawa jest jednolita ze zintegrowanymi 
wzmocnieniami. Ten wyjątkowy i opatentowany rodzaj 
konstrukcji sprawia, że stelaż TEMPOFIX zapewnia 
niezrównaną odporność na odkształcenia.

Prosta instalacja i konserwacja
Dzięki elektronicznej skrzynce, w łatwy sposób 
można regulować czas wypływu i odległość detekcji. 
Konserwacja jest ułatwiona dzięki diodom LED 
pomocnym w diagnostyce.

Zamierzone uruchamianie

Automatyczne uruchamianie
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TEMPOFIX z TEMPOMATIC WC 546400

W opcji: Mocowania ścienne i przyłącze z redukcją (patrz strona 176)

• Stelaż L.334 z zaworem elektronicznym do podwieszanej miski 
ustępowej.

• Jednolita podstawa i zintegrowane wzmocnienia.
• Stelaż ze stali ocynkowanej elektrolitycznie, pokrytej epoksydem, 

ze wzmocnioną ramą i podstawą.
• Mocowanie na posadzce nośnej dostarczonymi 4 metalowymi kołkami 

rozporowymi i do ściany mocowaniami ściennymi.
• Regulacja wysokości (stelaż teleskopowy).
• Zgodny z wymaganiami normy NF D12-208.
• Wyposażony w elektroniczną armaturę do spłukiwania 

bezpośredniego TEMPOMATIC W1".
• Do ścianki od 26 do 70 mm.
• Płyta Inox 320 x 220 mm.
• Odporny na uderzenia detektor obecności na podczerwień.
• Uruchamianie zamierzone przez przybliżenie dłoni do detektora  

lub automatyczne po oddaleniu się użytkownika.
• Czas wypływu ~7 sekund z możliwością regulacji od 3 do 12 sekund.
• Transformator 230/12 V.
• Zawór odcinający i regulujący wypływ.
• Możliwość regulacji odległości detekcji podczas instalacji.
• Rura spłukująca Ø32 z elementem łączącym Ø55.
• Rura odpływu Ø100 z uszczelką.  

Opis techniczny: patrz TEMPOMATIC WC strona 185.

TEMPOFIX Z TEMPOMATIC 
Stelaż z zaworem elektronicznym do WC

• Specjalna konstrukcja do budynków publicznych: ograniczone wymiary, łatwe czyszczenie, odporność na intensywne używanie
• Odporność na wandalizm: jednolita podstawa, stelaż ze stali ocynkowanej elektrolitycznie
• Higiena: brak stagnacji wody sprzyjającej rozwojowi bakterii, brak kontaktu z dłonią
• Wydajność i oszczędność wody: spłukiwanie bezpośrednie ogranicza ryzyko przecieków, spłukiwanie dostępne w każdym momencie

Stelaże TEMPOFIX Z TEMPOMATIC / 
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• Stelaż L.334 z zaworem czasowym do podwieszanej miski ustępowej.
• Jednolita podstawa i zintegrowane wzmocnienia.
• Stelaż ze stali ocynkowanej elektrolitycznie, pokrytej epoksydem,  

ze wzmocnioną ramą i podstawą.
• Mocowanie na posadzce nośnej dostarczonymi 4 metalowymi kołkami 

rozporowymi i do ściany mocowaniami ściennymi.
• Regulacja wysokości (stelaż teleskopowy).
• Zgodny z wymaganiami normy NF D12-208.
• Wyposażony w czasową armaturę do spłukiwania bezpośredniego 

TEMPOFLUX 2.
• Dostępny w wersji z pojedynczym przyciskiem 6 l lub podwójnym 

przyciskiem 3 l/6 l (możliwość regulacji do 2 l/4 l).
• Poziom hałasu zgodny z normą PN EN klasa II.
• Delikatne uruchamianie.
• Ochrona antyskażeniowa.
• Zintegrowany zawór odcinający i regulujący wypływ.
• Zasilanie liniowe Z¾".
• Rozeta z chromowanego metalu Ø195 z niewidocznym mocowaniem.
• Korpus z litego mosiądzu i odporny na uderzenia,  

antyosadowy mechanizm.
• Rura spłukująca Ø32 z elementem łączącym Ø55.
• Rura odpływu Ø100 z uszczelką.
• Do ścianki od 10 do 40 mm.

Opis techniczny: patrz TEMPOFLUX 2 strona 187.

TEMPOFIX z TEMPOFLUX 2
Stelaż do zwykłej ściany

/ Stelaże TEMPOFIX Z TEMPOFLUX 2

• Specjalna konstrukcja do budynków publicznych: ograniczone wymiary, łatwe czyszczenie, odporność na intensywne używanie
• Odporność na wandalizm: jednolita podstawa, stelaż ze stali ocynkowanej elektrolitycznie
• Higiena: brak stagnacji wody sprzyjającej rozwojowi bakterii
• Wydajność i oszczędność wody: spłukiwanie bezpośrednie ogranicza ryzyko przecieków, podwójny przycisk 3 l/6 l

TEMPOFIX z TEMPOFLUX 2 do zwykłej ścianki od 10 do 40 mm
Podwójny przycisk 3 l/6 l 
(patent DELABIE) 

     576211 
 + 576222

Pojedynczy przycisk 6 l 
(Spłukiwanie 6 l z możliwością regulacji do 9 l) 

     576211 
 + 576212

W opcji: Mocowania ścienne i przyłącze z redukcją (patrz strona 176)
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NEW

 ZALECENIA
  TEMPOFLUX do klasycznej ściany
  Do ścian z płyty kartonowo-gipsowej.
  Grubość ściany: 
  - min 10 mm
  - max 40 mm

 
 
 
 
 

  TEMPOFLUX do półgrubej ściany 
  Do ścian z płyt gipsowych,  
  cegieł lub pustaków.
  Grubość ściany: 
  - min 45 mm
  - max 65 mm

  TEMPOFLUX do grubej ściany 
  Do ścian z płyt gipsowych,  
  cegieł lub pustaków.
  Grubość ściany: 
  - min 80 mm
  - max 130 mm

TEMPOFIX z TEMPOFLUX 2
Stelaż do półgrubych lub grubych ścian

• Specjalna konstrukcja do budynków publicznych: ograniczone wymiary, łatwe czyszczenie, odporność na intensywne używanie
• Odporność na wandalizm: jednolita podstawa, stelaż ze stali ocynkowanej elektrolitycznie
• Higiena: brak stagnacji wody sprzyjającej rozwojowi bakterii
• Wydajność i oszczędność wody: spłukiwanie bezpośrednie ogranicza ryzyko przecieków, podwójny przycisk 3 l/6 l

Stelaże TEMPOFIX Z TEMPOFLUX 2 / 

Dostępny w 2 połowie 2016, o dostępność pytać dział handlowy.

TEMPOFIX z TEMPOFLUX 2 do grubej ściany od 80 do 130 mm
Podwójny przycisk 3 l/6 l 
(patent DELABIE)

     576229 
 + 576230

W opcji: Mocowania ścienne i przyłącze z redukcją (patrz strona 176)

TEMPOFIX z TEMPOFLUX 2 do półgrubych ścian od 45 do 65 mm
Podwójny przycisk 3 l/6 l  
(patent DELABIE) 

     576227 
 + 576222

Pojedynczy przycisk 6 l 
(Spłukiwanie 6 l z możliwością regulacji do 9 l) 

     576227 
 + 576212

• Do półgrubej ściany od 45 do 65 mm 
lub grubej ściany od 80 do 130 mm.

• Dostępny z pojedynczym przyciskiem 6 l 
lub z podwójnym przyciskiem 3 l/6 l 
(możliwość regulacji do 2 l/4 l).
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• Zestaw mocowań do górnej części stelaża TEMPOFIX WC.
• 2 mocowania ścienne ze stali ocynkowanej elektrolitycznie,  

pokrytej epoksydem, do wzmocnienia górnej części stelaża.
• Do zamocowania jeśli miska ustępowa jest zainstalowana na dużej 

wysokości.

• Do rury odpływu w przypadku innej średnicy niż 100.

Przyłącze z redukcjąMocowania ścienne

Mocowania ścienne do TEMPOFIX 576MUR

Przyłącze z redukcją
100/90 PVC 576900

100/110 PVC 576910

/ Stelaże Urządzenia dodatkowe
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Armatura 
do WC

ARMATURA 
ELEKTRONICZNA

185

ARMATURA CZASOWA

187

URZĄDZENIA 
DODATKOWE

188
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/ Armatura do WC

Odporność na wandalizm

Technologia Soft: 
delikatne uruchamianie

Podwójny przycisk

Spłukiwanie bezpośrednie zostało stworzone,  
aby sprostać wymaganiom sanitariatów publicznych  
o wysokiej frekwencji użytkowników.

Wydajność spłukiwania bezpośredniego
Armatura jest bezpośrednio podłączona do instalacji 
hydraulicznej. Spłukiwanie bezpośrednie funkcjonuje 
dzięki ciśnieniu z instalacji przez co jest bardziej wydajne. 
W przeciwieństwie do rozwiązań zbiornikowych nie ma 
czasu oczekiwania na napełnienie zbiornika. Spłukiwanie 
jest zawsze dostępne nawet przy sukcesywnym użyciu, 
co rozwiązuje problemy związane z wysoką frekwencją 
użytkowników w toaletach.

Higiena
Dzięki bezpośredniemu podłączeniu spłukiwania 
do instalacji hydraulicznej unikamy stagnacji wody, 
osadzania się kamienia lub zanieczyszczeń, które 
sprzyjają rozwojowi bakterii. Skuteczność spłukiwania 
bezpośredniego jest gwarancją czystej miski 
ustępowej. W przypadku modeli elektronicznych 
(TEMPOMATIC) kontakt z dłonią nie jest wymagany.

Niezrównana wytrzymałość
Mechanizmy armatury są wytrzymałe w czasie. 
System jest samoczyszczący, co przedłuża czas 
funkcjonowania do ponad 500 000 uruchomień. 
Armatura DELABIE jest maksymalnie wytrzymała. 
W naszych laboratoriach badań każdy model jest 
poddawany ekstremalnym testom na wytrzymałość.

Ograniczona obsługa i prosta konserwacja
Samoczyszczące mechanizmy są stworzone z materiałów 
antyosadowych. Zawór odcinający pozwala na 
udostępnienie głowicy celem standardowej wymiany 
bez konieczności demontażu zaworu spłukującego.

Oszczędność wody i oznakowanie ekologiczne
Wzmocnione mechanizmy zapobiegają ryzyku 
przecieków. Podwójny przycisk 3 l/6 l produktów z 
gamy TEMPOFLUX 2 pozwala zoptymalizować zużycie 
wody. Wielkość wypływu może być regulowana 
do 2 l/4 l dla misek ustępowych eko, pozwalając 
osiągnąć najwyższą punktację w systemach 
certyfikacji (więcej informacji na stronach 14 do 17). 

Odporność na wandalizm
Mechanizmy i elementy uruchamiające bez delikatnych 
plastikowych części są odporne na uderzenia. 
Mocowania są niewidoczne dla użytkownika. 
Podwójny, zaścienny przycisk zaworu do spłukiwania 
bezpośredniego (TEMPOFLUX 2 TC) jest patentem 
DELABIE. Instalacja w pomieszczeniu technicznym jest 
idealnym rozwiązaniem, aby zagwarantować odporność 
na wandalizm.

Komfort
Poziom hałasu zaworu TEMPOFLUX 2 jest niski  
i zgodny z normą PN EN klasa II. Produkty są łatwe 
w użyciu dla każdego rodzaju użytkownika dzięki 
delikatnemu uruchamianiu. Uruchomienie modeli 
elektronicznych nie wymaga wysiłku i kontaktu 
armatury z dłonią.

Średnice rur
Średnice instalacji zasilającej spłukiwanie 
bezpośrednie są bliskie tym zasilającym rozwiązania 
zbiornikowe. Istnieje również specjalny system 
obliczeń (patrz strona 183).

SPŁUKIWANIE BEZPOŚREDNIE: SPECJALNA KONSTRUKCJA DO 
INTENSYWNEGO UŻYWANIA W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

 

ODPORNOŚĆ NA WANDALIZM:  
mechanizmy odporne na uderzenia,  

niewidoczne mocowania

WYDAJNOŚĆ SPŁUKIWANIA: 
spłukiwanie za pomocą ciśnienia  

z instalacji

HIGIENA: 
brak stagnacji wody, 
osadzania się kamienia i zanieczyszczeń

OSZCZĘDNOŚĆ WODY: 
podwójny przycisk 3 l/6 l,  
możliwość regulacji do 2 l/4 l

OGRANICZONA OBSŁUGA:  
antyosadowe mechanizmy

PROSTA I OKRESOWA 
KONSERWACJA:  

wymienna głowica bez demontażu armatury, 
odporna na ponad 500 000 uruchomień

SPŁUKIWANIE DOSTĘPNE W KAŻDYM MOMENCIE: 
możliwość sukcesywnego spłukiwania

ZALETY SPŁUKIWANIA BEZPOŚREDNIEGO 
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Rysunek przedstawia model: TEMPOFLUX 2 (nr 762902)

PODTYNKOWA  
SKRZYNKA  

WIELOMONTAŻOWA 
Łatwa instalacja

JEDNOLITA,  
WYMIENNA GŁOWICA 

Prosta konserwacja

ROZETA Z NIEWIDOCZNYMI 
MOCOWANIAMI 

Odporność na wandalizm

PODWÓJNY PRZYCISK 3 L/6 L
Z DELIKATNYM URUCHAMIANIEM

Oszczędność wody i więcej komfortu

ZAWÓR SPŁUKUJĄCY 
Z LITEGO MOSIĄDZU 

Odporność na wandalizm

ZAWÓR ODCINAJĄCY I 
REGULUJĄCY WYPŁYW 

Prosta konserwacja
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Zbiornik przeznaczony do 
mieszkań

Rozwiązania zbiornikowe nie są przystosowane do 
ograniczeń występujących w budynkach użyteczności 
publicznej i są przeznaczone do instalacji w warunkach 
mieszkaniowych.

Delikatna konstrukcja
Zbiorniki i mechanizmy są delikatne, stworzone z 
plastikowych elementów. Zazwyczaj są one przyczyną 
późno identyfikowanych przecieków, ze względu 
na to, że są słabo słyszalne i prawie niewidoczne. 
Rozwiązanie zbiornikowe jest zatem pierwszym źródłem 
marnotrawienia wody w sanitariatach. Na przykład mały 
wyciek powoduje stratę 220 m³ około 2200 PLN/rok 
(średnia cena m³ zimnej wody: 10 PLN).

Trudna obsługa
Konserwacja rozwiązań zbiornikowych w miejscach 
publicznych jest utrudniona: demontaż i dostęp do 
mechanizmu jest trudny do realizacji oraz częstotliwość 
interwencji jest znacznie większa.

Ograniczona higiena
Systemy zbiornikowe są źródłem nisz bakteryjnych: 
woda w zbiorniku pozostaje w stagnacji i może  
w szybkim czasie prowadzić do rozwoju bakterii, 
które mogą się rozprzestrzenić w całej instalacji.

OGRANICZENIA ROZWIĄZAŃ ZE ZBIORNIKIEM W MIEJSCACH PUBLICZNYCH

DŁUGI CZAS NAPEŁNIANIA: 
brak możliwości natychmiastowego 

sukcesywnego spłukiwania

SŁABA SIŁA SPŁUKIWANIA:  
brak ciśnienia

TRUDNA OBSŁUGA: 
trudny dostęp do mechanizmu, 
niedostępne dno zbiornika

OGRANICZONA HIGIENA: 
stagnacja wody, osadzanie się kamienia  
i temperatura pokojowa sprzyjają proliferacji 
bakterii

RYZYKO PRZECIEKÓW ZE 
ZBIORNIKA DO MISKI USTĘPOWEJ

DELIKATNY:  
mechanizm i zbiornik z plastiku

ZBIORNIK: PRZEZNACZONY DO WARUNKÓW MIESZKANIOWYCH

Jednoczesność
Ujednolicone dokumenty techniczne (Francja) 
potwierdzają szczególną metodę obliczeń do zaworów 
ze spłukiwaniem bezpośrednim.
W rzeczywistości czas użycia jest bardzo krótki (7 sekund) 
i nie ma czasu oczekiwania na napełnienie zbiornika.  
W ten sposób obliczenia dotyczące spłukiwania 
bezpośredniego będą się różniły od tych dla rozwiązań 
zbiornikowych. Zaleca się następujące założenia dla 
armatury ze spłukiwaniem bezpośrednim:

Armatura do WC /

1 l/s x 3 punkty = 3 l/s
Nitka instalacji zasilającej 20 WC  
będzie miała średnicę 2".

Metoda obliczeń
Do punktów ze spłukiwaniem bezpośrednim podstawą 
obliczeń jest wypływ 1,5 l/s. Jednocześnie w przypadku 
urządzeń do miejsc publicznych zaleca się stosowanie 
do wytycznych producenta.
Modele TEMPOFLUX zapewniają doskonałą wydajność 
już przy 1 l/s.
Przykład obliczeń dla 20 WC wyposażonych  
w spłukiwanie bezpośrednie: przyjmuje się,  
że maksymalnie 3 zawory spłukujące na 20 mogą 
funkcjonować jednocześnie.

Ilość zainstalowanych 
punktów

Ilość punktów 
funkcjonujących jednocześnie

3 punkty 1 punkt

4 do 12 punktów 2 punkty

13 do 24 punktów 3 punkty

25 do 50 punktów 4 punkty

> 50 punktów 5 punktów

Funkcjonowanie 1 l/s

AKTUALIZACJA UJEDNOLICONYCH DOKUMENTÓW TECHNICZNYCH 
(SIERPIEŃ 2013)
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/ Armatura elektroniczna TEMPOMATIC WC

TEMPOMATIC WC

Całkowita higiena 
TEMPOMATIC WC jest uruchamiany bez kontaktu z 
dłonią, co zapobiega przenoszeniu bakterii przez ręce. 
W przypadku zaniechania zamierzonego uruchomienia, 
spłukiwanie następuje automatycznie.
Brak zbiornika pozwala uniknąć stagnacji wody, która 
jest w dużej mierze odpowiedzialna za rozwój bakterii.

Wydajność wody i oznakowanie ekologiczne
Spłukiwanie bezpośrednie ogranicza ryzyko 
przecieków, które są częste i niezauważane w 
rozwiązaniach zbiornikowych, a które generują 
wysokie koszty za wodę. 
Wielkość wypływu jest regulowana, pozwalając 
osiągnąć najwyższą punktację w systemach 
certyfikacji (więcej informacji na stronach 14 do 17).

Skuteczność spłukiwania bezpośredniego
Armatura jest bezpośrednio podłączona do instalacji 
hydraulicznej. Spłukiwanie bezpośrednie funkcjonuje 
dzięki ciśnieniu z instalacji przez co jest bardziej wydajne.
W przeciwieństwie do rozwiązań zbiornikowych nie 
ma czasu oczekiwania na napełnienie zbiornika. 
Spłukiwanie jest zawsze dostępne nawet przy 
sukcesywnym użyciu, co rozwiązuje problemy związane 
z wysoką frekwencją użytkowników w toaletach.

Komfort
Spłukiwanie jest uruchamiane bez kontaktu z dłonią 
i nadaje się do użycia dla każdego użytkownika. 
Użytkownik może wybrać tryb funkcjonowania: 
- Automatyczny: spłukiwanie po oddaleniu się    
   użytkownika. 
- Zamierzony: przez przybliżenie dłoni do detektora na 
   odległość około 10 cm.

Odporność na wandalizm
W zależności od miejsca, TEMPOMATIC WC do 
spłukiwania może być instalowany zaściennie lub 
podtynkowo, ograniczając ryzyko wyrwania. 

Instalacja i konserwacja
Dzięki elektronicznej skrzynce, w łatwy sposób 
można regulować czas wypływu i odległość detekcji. 
Konserwacja jest ułatwiona dzięki diodom LED 
pomocnym w diagnostyce.

Niezawodność
Elektrozawory są odporne na korozję, a detektory 
na podczerwień są wodoszczelne i odporne na 
uderzenia. Karta posiada ochronę przed zakłóceniami 
elektronicznymi i antyblokadę.

Minimalny wypływ 4 l 

Ustawienia fabryczne 6 l

Maksymalny wypływ 12 l

Podstawowy wypływ 
do obliczeń średnicy rur Minimalna ilość 1 l/s

Zalecane ciśnienie 
dynamiczne

od 1 do 3 barów 
Minimalne ciśnienie 1 bar

Przyłącze dopływu W1" - Ø wewnętrzna minimum 26

Przyłącze odpływu Ø26/32

Napięcie 220-240 V / 50 Hz

Zamierzone uruchamianie

Automatyczne uruchamianie

Zapalona żółta
DIODA moduł 
w funkcjonowaniu

Regulacja
czasu wypływu

Regulacja
odległości detekcji

Bezpiecznik

Gniazda do 
podłączenia kabli

Transformator
230/12 V

Wyłącznik: pozycja F funkcjonowanie

Opis techniczny TEMPOMATIC
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4m

1,5m

Ø 34

 Ø 55

Zawór podtynkowy TEMPOMATIC WC 463326 

W opcji: wandaloodporne śruby (patrz strona 223)

Zawór zaścienny TEMPOMATIC WC
Do ścianki ≤ 30 mm 463030 

Do ścianki ≤ 160 mm 463150 

Do ścianki ≤ 225 mm 463200 

W opcji: inne długości zaściennych prowadnic

• Niezależna skrzynka elektroniczna IP65.
• Zasilanie sieciowe z elektrozaworem 1".
• Transformator 230/12 V.
• Odporny na uderzenia detektor na podczerwień.
• Zamierzone lub automatyczne uruchamianie.
• Czas wypływu 7 sekund z możliwością regulacji od 3 do 12 sekund.
• Regulacja odległości detekcji i wypływu.
• Zawór odcinający WW1".
• Zawór antyskażeniowy Ø32.
• Element łączący Ø32/55.
• Rozeta zintegrowana ze ścianą. 
• Możliwość skrócenia gwintowanej prowadnicy.

• Skrzynka podtynkowa pod płytą Inox satynowy 320 x 220 mm.
• Niezależna skrzynka elektroniczna IP65.
• Zasilanie sieciowe z elektrozaworem 1".
• Transformator 230/12 V.
• Odporny na uderzenia detektor na podczerwień na chromowanej  

i zintegrowanej rozecie.
• Zamierzone lub automatyczne uruchamianie.
• Czas wypływu ~7 sekund z możliwością regulacji od 3 do 12 sekund.
• Regulacja odległości detekcji i wypływu.
• Zawór odcinający WW1".
• Zawór antyskażeniowy Ø32.
• Element łączący Ø32/55.

TEMPOMATIC WC
Elektroniczny zawór podtynkowy, zasilanie sieciowe

TEMPOMATIC WC
Elektroniczny zawór zaścienny, zasilanie sieciowe

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).

Armatura elektroniczna TEMPOMATIC WC / 

• Higiena: brak kontaktu z dłonią, brak stagnacji wody sprzyjającej rozwojowi bakterii 
• Komfort: zamierzone lub automatyczne uruchamianie
• Odporność na wandalizm: instalacja podtynkowa lub zaścienna
• Wydajność i oszczędność wody: spłukiwanie bezpośrednie ogranicza ryzyko przecieków, spłukiwanie dostępne w każdym momencie
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Odporność na wandalizm
W zależności od miejsca, TEMPOFLUX 2 może być 
instalowany zaściennie lub podtynkowo, ograniczając 
ryzyko wyrwania.

Konserwacja
Zawory TEMPOFLUX 2 oferują ułatwioną 
konserwację dzięki dużej przestrzeni dostępu za 
rozetą. Głowice są wymienne bez konieczności 
demontażu zaworu.

Skrzynka wielomontażowa 
Podtynkowe skrzynki do TEMPOFLUX 2 mogą być 
przykręcane do tylnej ściany lub w niej osadzone.
Głębokość osadzenia jest regulowana.

Niezawodność
Mechanizmy armatury czasowej DELABIE są 
wytrzymałe w czasie. System czasowy z kalibrowaną 
szczeliną jest samoczyszczący, co przedłuża czas 
funkcjonowania do ponad 500 000 uruchomień. 
Brak tarcia między metalem i metalem lub metalem 
i plastikiem gwarantuje w czasie niezmienny czas 
wypływu.
Armatura DELABIE jest maksymalnie wytrzymała. 
W naszych laboratoriach badań każdy model jest 
poddawany ekstremalnym testom na wytrzymałość.

Opis techniczny TEMPOFLUX 2

TEMPOFLUX 2

Higiena
Brak zbiornika pozwala uniknąć stagnacji wody, która 
jest w dużej mierze odpowiedzialna za rozwój bakterii.

Oszczędność wody i oznakowanie ekologiczne
Podwójny przycisk 3 l/6 l produktów z gamy 
TEMPOFLUX 2 pozwala zoptymalizować spłukiwanie  
i zużycie wody. Wielkość wypływu może być 
regulowana do 2 l/4 l pozwalając osiągnąć najwyższą 
punktację w systemach certyfikacji (więcej informacji 
14 do 17).
Spłukiwanie bezpośrednie ogranicza ryzyko przecieków, 
które są częste i niezauważane w rozwiązaniach 
zbiornikowych, a które generują wysokie koszty za 
wodę.

Wydajność spłukiwania bezpośredniego
Armatura jest bezpośrednio podłączona do instalacji 
hydraulicznej. Spłukiwanie bezpośrednie funkcjonuje 
dzięki ciśnieniu z instalacji przez co jest bardziej wydajne. 
W przeciwieństwie do rozwiązań zbiornikowych nie 
ma czasu oczekiwania na napełnienie zbiornika. 
Spłukiwanie jest zawsze dostępne nawet przy 
sukcesywnym użyciu, co rozwiązuje problemy związane 
z wysoką frekwencją użytkowników w toaletach.

Komfort
Dzięki delikatnemu uruchamianiu, zawory 
TEMPOFLUX 2 mogą być używane przez każdego 
użytkownika (dzieci, osoby starsze lub niepełnosprawne). 
Poziom hałasu zaworu TEMPOFLUX 2 jest niski  
i zgodny z normą PN EN klasa II. Istnieje możliwość 
zwiększenia wypływu z 6 l do 9 l celem dopasowania 
do starszych modeli misek ustępowych.

Design
Zawory TEMPOFLUX 2 posiadają ponadczasowy 
design. Produkty idealnie harmonizują się z wnętrzami 
różnych budynków użyteczności publicznej. 
W niektórych obiektach, takich jak szpitale 
psychiatryczne, produkty muszą być odporne 
i zabezpieczone: niedostępne mechanizmy, opływowe 
kształty, itp. 
Estetyczne produkty są rzadziej niszczone, ponieważ 
użytkownicy bardziej je szanują.  
Proste formy zaworów TEMPOFLUX 2 ograniczają 
osadzanie się zanieczyszczeń i ułatwiają czyszczenie. 
Podwójny przycisk z wykończeniem błyszczącym  
i satynowym pozwala na intuicyjne użycie.

/ Armatura czasowa TEMPOFLUX 2

Regulacja wypływu

Wybór wielkości spłukiwania:  
6 l duże spłukiwanie.  
3 l zwykłe spłukiwanie. 
Możliwość regulacji wypływu do 
2 l/4 l.

Instalacja podtynkowa

Instalacja na stelażu

Minimalny wypływ 2 l/4 l 

Ustawienia fabryczne 3 l/6 l

Maksymalny wypływ 3 l/9 l

Podstawowy wypływ do 
obliczeń średnicy rur Minimalna ilość 1 l/s

Zalecane ciśnienie  
dynamiczne

od 1,5 do 3 barów
Minimalne ciśnienie 1,5 bara

Przyłącze dopływu Z¾" - Ø wewnętrzna minimum 20

Przyłącze odpływu Mosiężna rura Ø26/28 
lub PVC Ø26/32
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Zawór podtynkowy TEMPOFLUX 2 
Podwójny przycisk 3 l/6 l (patent DELABIE) 762902 

Pojedynczy przycisk 6 l 762901 

TEMPOFLUX 2 WC
Czasowy zawór zaścienny do spłukiwania

TEMPOFLUX 2 WC
Czasowy zawór podtynkowy do spłukiwania

• Podwójny przycisk 3 l/6 l z możliwością regulacji do 2 l/4 l.
• Delikatne uruchamianie.
• Możliwość skrócenia prowadnicy zaściennej do ścianki ≤ 145 mm.
• Ochrona antyskażeniowa.
• Zintegrowany zawór odcinający i regulujący wypływ.
• Korpus z litego mosiądzu.
• Przycisk z chromowanego metalu.
• Zasilanie liniowe Z¾".
• Odpływ z tuleją do rury PVC Ø26/32.
• Poziom hałasu zgodny z normą PN EN klasa II.

• Wielomontażowa skrzynka podtynkowa.
• Rozeta Ø195 z chromowanego metalu.
• Regulowana głębokość osadzenia od 0 do 20 mm.
• Dostępny w wersji z jednym przyciskiem 6 l i podwójnym 

przyciskiem 3 l/6 l.
• Spłukiwanie 3 l/6 l z możliwością regulacji do 2 l/4 l.
• Delikatne uruchamianie.
• Ochrona antyskażeniowa.
• Zintegrowany zawór odcinający i regulujący wypływ.
• Korpus z litego mosiądzu.
• Przycisk z chromowanego metalu.
• Zasilanie liniowe Z¾".
• Odpływ z tuleją do rury PVC Ø26/32.
• Poziom hałasu zgodny z normą PN EN klasa II.

Zawór zaścienny TEMPOFLUX 2 762150

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).

• Higiena: brak stagnacji wody sprzyjającej rozwojowi bakterii 
• Komfort: delikatne uruchamianie, niski poziom hałasu zgodnie z normą PN EN klasa II
• Wydajność i oszczędność wody: spłukiwanie bezpośrednie ogranicza ryzyko przecieków, podwójny przycisk 3 l/6 l
• Odporność na wandalizm: instalacja podtynkowa lub zaścienna

Armatura czasowa TEMPOFLUX 2 / 

Dostępny w 1 połowie 2016, o dostępność pytać dział handlowy.
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Element łączący
Do rury Ø28 705028 

Do rury Ø32 705000Rura do TEMPOFLUX 769400

• Z kołnierzem.
• Odpływ Ø55.

• Rura PVC do instalacji podtynkowej.
• Ø26/32 (bez elementu łączącego).

Element łączącyRura spłukująca do miski ustępowej
Do TEMPOFLUX podtynkowy/zaścienny

/ WC Urządzenia dodatkowe



189WC

S
P

R
Y

S
K

IW
A

C
ZE

 
S

TE
LA

ŻE
 - 

W
C

Notatki / 





U
R

ZĄ
D

ZE
N

IA
 

S
A

N
IT

A
R

N
E

 : na magazynie : wysyłka do 4 tygodni

191Urządzenia sanitarne

Urządzenia sanitarne  
ze stali nierdzewnej

UMYWALKI 
CHIRURGICZNE 
I KOMORY 
GOSPODARCZE INOX

194

BRUDOWNIKI INOX

196

WANIENKA  
DO KĄPIELI 
ZLEWOZMYWAK  
DO SEPARACJI  
GIPSU  
UMYWALKI INOX

198

UMYWALKI  
I POIDEŁKA INOX

200

UMYWALKI 
MINERALSTEEL  
I MINERALCAST

203



192 Urządzenia sanitarne

/ Urządzenia sanitarne INOX

MAKSYMALNA HIGIENA 

Stal nierdzewna (Inox): materiał ograniczający 
proliferację bakterii 
Urządzenia sanitarne DELABIE są produkowane 
ze stali nierdzewnej: Inox 304 bakteriostatyczny. 
Na powierzchni stali, w kontakcie z powietrzem 
lub wodą, w sposób ciągły tworzy się niewidoczna 
powłoka ochronna. Nawet w przypadku uszkodzeń 
mechanicznych, stal nierdzewna jest chroniona przed 
korozją. 
Powierzchnia pozostaje błyszcząca, twarda i gładka, 
zapobiegając łatwemu przywieraniu bakterii. 
Bakterie rozwijają się wolniej niż na innych 
materiałach. Charakter aseptyczny Inoxu jest 
potwierdzany licznymi badaniami. 
Jest to szlachetny stop, idealnie przystosowany do 
środowisk o wysokich wymaganiach higienicznych 
(sanitariaty publiczne, szpitale, zakłady żywienia 
zbiorowego, kuchnie profesjonalne...).

Wykończenie błyszczące lub satynowe: 
ułatwione czyszczenie gwarantujące higienę 
w czasie 
Przenoszenie bakterii jest ograniczone dzięki 
zastosowaniu powierzchni łatwych w czyszczeniu 
i dezynfekcji. Wykończenia błyszczące i satynowe 
sprawiają, że powierzchnie urządzeń sanitarnych 
DELABIE są jednolite i bez chropowatości.  
Są łatwe w czyszczeniu oraz ilość używanych środków 
czystości jest ograniczona. Współczynnik retencji 
bakterii po czyszczeniu jest bardzo niski, do 20 razy 
niższy niż na materiałach takich jak szkło lub plastik. 
Wypolerowany Inox zapewnia w czasie lepszą higienę 
dzięki łatwemu czyszczeniu.

Konstrukcja sprzyjająca utrzymaniu higieny 
Urządzenia sanitarne ze stali nierdzewnej DELABIE 
zostały stworzone, aby spełniać podstawową  
i oczywistą zasadę higieny: możliwość częstego 
czyszczenia. Szczególną uwagę zwrócono na 
konstrukcję urządzeń w celu uniknięcia zestawiania  
i łączenia elementów. W ten sposób ograniczamy  
ilość miejsc, gdzie osadzają się zanieczyszczenia  
i tworzą nisze bakteryjne. Większość komór DELABIE 
jest wytłaczana, bez spoin, z zaokrąglonymi 
krawędziami celem skutecznego czyszczenia i 
zapewnienia wysokiego poziomu higieny. 
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ODPORNOŚĆ NA WANDALIZM 

Przystosowane do intensywnego użytkowania 
Większość urządzeń sanitarnych ze stali nierdzewnej 
DELABIE jest zgodna z normami dotyczącymi 
urządzeń sanitarnych. Zgodność z normami 
gwarantuje wytrzymałość na duże obciążenia, 
odporność na ścieranie, zadrapania i produkty 
chemiczne. Urządzenia DELABIE są poddawane 
testom na wytrzymałość celem zapewnienia 
odporności na intensywne użytkowanie. Ich 
konstrukcja jest szczególnie przystosowana do użytku 
w różnych typach budynków użyteczności publicznej.

Maksymalna wytrzymałość 
Aby skutecznie walczyć z zamierzonym lub 
niezamierzonym wandalizmem, urządzenia sanitarne 
DELABIE są stworzone ze stali nierdzewnej, 
materiału o wysokiej odporności. Jest on odporny na 
działanie wysokich temperatur. Opływowe kształty 
bez możliwości chwycenia ograniczają możliwość 
wyrwania. Elementy uruchamiające i montażowe są 
niedostępne dla użytkownika.

Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo użytkownika jest brane pod uwagę 
nawet w elementach designu urządzeń sanitarnych  
ze stali nierdzewnej DELABIE. Zaokrąglone krawędzie 
bez ostrych brzegów pozwalają uniknąć ryzyka 
skaleczenia. Opływowe kształty bez możliwości 
chwycenia są dodatkowym zabezpieczeniem.

Ochrona przed wandalizmem
Aby zabezpieczyć produkty przed aktami wandalizmu, 
większość urządzeń sanitarnych ze stali nierdzewnej 
DELABIE posiada niewidoczne mocowania i/lub śruby 
antykradzieżowe TORX. 
Śruby TORX w kształcie gwiazdy zmuszają do użycia 
specjalnego śrubokręta celem demontażu.

PROSTA INSTALACJA  
I KONSERWACJA

Łatwa instalacja
Bez względu na rodzaj wybranego produktu, firma 
DELABIE przewidziała łatwy montaż i regulację 
ograniczoną do niezbędnego minimum celem 
oszczędności czasu przy instalacji. Większość urządzeń 
sanitarnych ze stali nierdzewnej DELABIE jest 
dostarczana z mocowaniami.

Prosta konserwacja
Łatwy i bezpieczny dostęp do elementów 
uruchamiających jest pomocny przy konserwacji. 
Panel dostępu pozwala w łatwy sposób na dostanie 
się do syfonu i innych części wewnętrznych.  
Linia telefoniczna DELABIE jest do dyspozycji 
klientów dla zapewnienia pomocy technicznej.  
Wszystkie ulotki techniczne są dostępne na stronie 
internetowej www.delabie.pl.

OCHRONA ŚRODOWISKA

100% recykling
Inox w 100% nadaje się do recyklingu, co pozytywnie 
wpływa na zrównoważony rozwój i ochronę środowiska. 
Urządzenia sanitarne ze stali nierdzewnej DELABIE 
zawierają 60% Inoxu pochodzącego z recyklingu.

Ekologicznie i ekonomicznie 
Urządzenia sanitarne ze stali nierdzewnej DELABIE 
wymagają mniejszego zużycia energii przy produkcji 
dzięki zastosowaniu zaawansowanych technologii 
(tłoczenie na zimno, spawanie TIG i laser). Urządzenia 
są lżejsze od ceramiki, więc transport angażuje mniej 
zasobów. Urządzenia sanitarne ze stali nierdzewnej 
DELABIE praktycznie są niezniszczalne.

ALE RÓWNIEŻ… 

Staranne pakowanie 
Urządzenia sanitarne 
ze stali nierdzewnej 
DELABIE są pakowane 
w grube kartony, aby 
skutecznie chronić 
produkty podczas 
transportu. Szczególną 
uwagę poświęcono 
zabezpieczeniom 
wewnątrz kartonu. 
Plastikowe osłony 
są przyklejone, a nie 
przypięte do produktu 
celem ochrony przed 
zarysowaniem.

Kompletna gama 
Różnorodność oferty 
DELABIE pozwala 
odpowiedzieć na liczne 
potrzeby i ograniczenia  
w budynkach 
publicznych. Produkty 
DELABIE wyposażają 
umywalki, WC, natryski 
i pomieszczenia 
profesjonalne.  
Ta oferta jest doskonałym 
uzupełnieniem innych 
gam produktów DELABIE.

Urządzenia sanitarne INOX / 
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• Umywalka chirurgiczna ścienna.
• Inox 304 bakteriostatyczny. 
• Grubość Inoxu: 1,5 mm.
• Gładka powierzchnia dla łatwego czyszczenia.
• Dostępna w wersji z 1, 2 lub 3 stanowiskami.
• Odpływ z prawej strony.
• Bez przelewu.
• Dostarczana z mocowaniami. 
• Waga: 10,6 kg dla modelu 700 mm; 18,8 kg dla modelu 1400 mm;  

27 kg dla modelu 2100 mm.

• Umywalka chirurgiczna ścienna z wysoką, tylną ścianką.
• Inox 304 bakteriostatyczny. 
• Grubość Inoxu: 1,5 mm.
• Gładka powierzchnia i zaokrąglone wewnętrzne krawędzie  

dla łatwego czyszczenia.
• Ścianka 360 mm, aby chronić ścianę przed rozpryskami wody  

i zapewnić odpowiednią higienę.
• Dostępna w wersji z 1, 2 lub 3 stanowiskami.
• Odpływ z prawej strony.
• Dostarczana z mocowaniami. 
• Bez przelewu.
• Waga: 13,8 kg dla modelu 700 mm; 24,2 kg dla modelu 1400 mm;  

34,9 kg dla modelu 2100 mm.

Umywalka chirurgiczna
Krótka tylna ścianka

Umywalka chirurgiczna
Wysoka tylna ścianka

Umywalka chirurgiczna z wysoką ścianką - Bez otworu na armaturę
Inox 304 satynowy - L.700 mm - 1 stanowisko 0711230001

Inox 304 satynowy - L.1400 mm - 2 stanowiska 0711220001

Inox 304 satynowy - L.2100 mm - 3 stanowiska 0711240001

Umywalka chirurgiczna z wysoką ścianką 
z 1 otworem na armaturę Ø22 na stanowisko
Inox 304 satynowy - L.700 mm - 1 stanowisko 0711230009

Inox 304 satynowy - L.1400 mm - 2 stanowiska 0711220009

Inox 304 satynowy - L.2100 mm - 3 stanowiska 0711240009

Umywalka chirurgiczna z wysoką ścianką 
z 2 otworami na armaturę, rozstaw 150, Ø22 na stanowisko
Inox 304 satynowy - L.700 mm - 1 stanowisko 0711230010

Inox 304 satynowy - L.1400 mm - 2 stanowiska 0711220010

Inox 304 satynowy - L.2100 mm - 3 stanowiska 0711240010

Umywalka chirurgiczna z krótką ścianką - Bez otworu na armaturę
Inox 304 satynowy - L.700 mm - 1 stanowisko 0711230002

Inox 304 satynowy - L.1400 mm - 2 stanowiska 0711220002

Inox 304 satynowy - L.2100 mm - 3 stanowiska 0711240002

/ Umywalki chirurgiczne INOX
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Ścienna komora gospodarcza
Inox 304 satynowy 234006A

Składana kratka Inox 
do modelu 234006A 234017A

Ścienna komora gospodarcza
Inox 304 satynowy 232014

Składana kratka Inox 
do modelu 232014 232102

Ścienna komora gospodarcza
Inox 304 satynowy 234004A

Składana kratka Inox 
do modelu 234004A 234015A

• Komora ścienna ze ścianką.
• Inox 304 bakteriostatyczny.
• Grubość Inoxu: 0,9 mm.
• Komora wytłaczana, bez spoin.
• Głęboka komora.
• Gładka powierzchnia dla łatwego czyszczenia.
• Wykończenie chroniące przed skaleczeniem.
• Dostarczana z korkiem 1½".
• Bez przelewu.
• Dostarczana z mocowaniami i ścianką.
• Waga: 3,6 kg.

• Komora ścienna ze ścianką.
• Inox 304 bakteriostatyczny.
• Grubość Inoxu: 0,9 mm.
• Komora wytłaczana, bez spoin.
• Głęboka komora.
• Gładka powierzchnia dla łatwego czyszczenia.
• Wykończenie chroniące przed skaleczeniem.
• Dostarczana z korkiem 1½".
• Z przelewem i korkiem na łańcuszek.
• Dostarczana z mocowaniami i ścianką.
• Waga: 3,7 kg.

• Komora ścienna.
• Inox 304 bakteriostatyczny.
• Grubość Inoxu: 0,9 mm.
• Komora wytłaczana, bez spoin.
• Głęboka komora.
• Skośna i profilowana przednia ścianka  

do prania ręcznego.
• Gładka powierzchnia dla łatwego czyszczenia.
• Wykończenie chroniące przed skaleczeniem.
• Dostarczana z korkiem 1½".
• Z przelewem i korkiem na łańcuszek.
• Dostarczana z mocowaniami.
• Waga: 5,5 kg.

Komora gospodarcza
Ścienna

Komora gospodarcza
Ścienna

Komora gospodarcza
Ścienna

Komory gospodarcze INOX / 
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• Brudownik stojący.
• Inox 304 bakteriostatyczny. 
• Grubość Inoxu: 1,2 mm.
• Komora wytłaczana z jednej części, bez spoin.
• Gładka powierzchnia dla łatwego czyszczenia.
• Regulacja wysokości do 40 mm.
• Dostarczany z korkiem 1¼". Bez przelewu.
• Składana kratka z Inoxu.
• Waga: 10,6 kg.

• Moduł Umywalka/Brudownik stojący.
• Inox 304 bakteriostatyczny. 
• Grubość Inoxu: 1,5 mm.
• Gładka powierzchnia dla łatwego czyszczenia.
• Regulacja wysokości do 25 mm.
• Dostarczany z korkiem 1¼" do umywalki i 1½" do brudownika.  

Bez przelewu.
• Składana kratka z Inoxu.
• Waga: 22 kg.

Brudownik
Stojący

Moduł Umywalka/Brudownik
Stojący

/ Brudowniki stojące INOX

Brudownik stojący
Inox 304 satynowy 0710150000

Moduł Umywalka/Brudownik stojący z otworem Ø35 z prawej strony na armaturę
Inox 304 satynowy 0710140000
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Brudownik
Ścienny

Brudownik XL S
Ścienny

Brudowniki stojące - Brudowniki ścienne INOX / 

• Brudownik ścienny.
• Inox 304 bakteriostatyczny. 
• Grubość Inoxu: 1,5 mm.
• Gładka powierzchnia dla łatwego czyszczenia.
• Odpływ 1¼". Dostarczany bez korka do 

umywalki.
• Składana kratka z Inoxu.
• Bez przelewu.
• Dostarczany z mocowaniami.
• Waga: 5,1 kg.

• Brudownik ścienny.
• Inox 304 bakteriostatyczny. 
• Grubość Inoxu: 1,5 mm.
• Gładka powierzchnia dla łatwego czyszczenia.
• Zintegrowany kołnierz do rozprowadzenia wody.
• Poziomy dopływ wody Ø55 mm.
• Poziomy, podtynkowy odpływ wody Ø100 mm. 
• Niewidoczny system odpływu: brudownik 

zamknięty od spodu.
• Prosta i szybka instalacja: montaż od przodu 

dzięki płycie montażowej z Inoxu.
• Składana kratka z Inoxu.
• Dostarczany z mocowaniami.
• Waga: 15 kg.

• Brudownik stojący.
• Inox 304 bakteriostatyczny. 
• Grubość Inoxu: 1,5 mm.
• Gładka powierzchnia dla łatwego czyszczenia.
• Zintegrowany kołnierz do rozprowadzenia wody.
• Poziomy lub pionowy dopływ wody Ø55 mm.
• Poziomy lub pionowy odpływ wody Ø100 mm. 

Dostarczany z rurą PVC. 
• Niewidoczny system odpływu: brudownik 

zamknięty od spodu.
• Prosta i szybka instalacja: 2 panele dostępu  

ze śrubami antykradzieżowymi TORX.
• Składana kratka z Inoxu.
• Waga: 16 kg.

Brudownik XL P
Stojący

Brudownik ścienny
Inox 304 satynowy 0711170000

Brudownik XL S ścienny - Inox 304 satynowy
Poziomy dopływ wody 0711210006

Brudownik XL P stojący - Inox 304 satynowy
Poziomy dopływ wody 0710200006

Pionowy dopływ wody 0710200007
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• Zlewozmywak do separacji gipsu, ścienny.
• Inox 304 bakteriostatyczny. 
• Grubość Inoxu: 1,5 mm.
• Gładka powierzchnia i zaokrąglone krawędzie dla łatwego czyszczenia.
• Dostarczany z wymiennym koszem z pokrywą, który pozwala  

na filtrowanie kawałków gipsu.
• Odpływ 1½".
• Dostarczany z mocowaniami.
• Waga: 17 kg.

• Wanienka do kąpieli, do zabudowy.
• Inox 304 bakteriostatyczny. 
• Grubość Inoxu: 1,5 mm.
• Gładka powierzchnia i zaokrąglone krawędzie dla łatwego czyszczenia.
• Odpływ 1½".
• Bez przelewu.
• Waga: 7,5 kg.

/ Wanienka do kąpieli i zlewozmywak do separacji gipsu INOX

Zlewozmywak do separacji gipsu
Ścienny

Wanienka do kąpieli
Do zabudowy

Wanienka do kąpieli do zabudowy
Inox 304 satynowy 0513090000

Ścienny zlewozmywak do separacji gipsu
Inox 304 satynowy 0711130000
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Umywalka PMR XS ścienna bez otworu na armaturę

Inox 304 satynowy 3411400015

Inox 304 błyszczący 3411400115

Umywalki INOX / 

• Umywalka ścienna przystosowana do osób niepełnosprawnych:  
niegłęboka umywalka pozwalająca na podjazd wózkiem inwalidzkim.

• Średnica wewnętrzna umywalki: 310 mm.
• Inox 304 bakteriostatyczny.
• Grubość Inoxu: 1,2 mm.
• Wykończenie z ochroną przed skaleczeniem.
• Dostarczana z korkiem 1¼".
• Bez przelewu.
• Dostarczana z mocowaniami.
• Znak CE. Produkt zgodny z normą PN-EN 14688.
• Waga: 3,9 kg.

Umywalka PMR XS
Ścienna dla osób niepełnosprawnych

Umywalka TRAPEZ
Ścienna

• Umywalka ścienna, 600 x 505 mm.
• Inox 304 bakteriostatyczny.
• Grubość Inoxu: 1,2 mm.
• Wykończenie z ochroną przed skaleczeniem.
• Dostarczana z korkiem 1¼".
• Bez przelewu.
• Dostarczana z mocowaniami.
• Znak CE. Produkt zgodny z normą PN-EN 14688.
• Waga: 5,5 kg.

Umywalka TRAPEZ ścienna - Inox 304 satynowy

Bez otworu na armaturę 3411270015

Z centralnym otworem Ø35 na armaturę 3411270008



200 Urządzenia sanitarne

 : na magazynie : wysyłka do 4 tygodni

185

390

Ø 315

36
0

16
0 70

14
0

25
0

290

30
11

0

85
0

320

39
0

390

22
5

15
0

360
135 255

29
0

39
0

390

30
26

0
20260

360

02110300033411310003/34113101033410300003/3410300103

/ Umywalki INOX

Umywalka GENOU
Ścienna, uruchamiana kolanem

Umywalka SXS
Ścienna, uruchamiana kolanem

Umywalka SXL
Na postumencie, uruchamiana stopą

• Umywalka ścienna uruchamiana kolanem.
• Inox 304 bakteriostatyczny.
• Grubość Inoxu: 1,2 mm.
• Wykończenie z ochroną przed skaleczeniem.
• Dostarczana z wylewką „C” i zaworem 

czasowym, czas wypływu 7 sekund.
• Dostarczana z korkiem 1¼".
• Bez przelewu.
• Dostarczana z mocowaniami.
• Znak CE.  

Produkt zgodny z normą PN-EN 14688.
• Waga: 5 kg.

• Umywalka ścienna uruchamiana kolanem.
• Inox 304 bakteriostatyczny.
• Grubość Inoxu: 1 mm.
• Dostarczana z wylewką „C” i zaworem 

czasowym, czas wypływu 7 sekund.
• Dostarczana z korkiem 1¼".
• Bez przelewu.
• Dostarczana z mocowaniami.
• Znak CE.  

Produkt zgodny z normą PN-EN 14688.
• Waga: 5 kg.

• Umywalka na postumencie, uruchamiana stopą.
• Możliwość instalacji ściennej i/lub na posadzce.
• Inox 304 bakteriostatyczny.
• Grubość Inoxu: 1 mm.
• Dostarczana z wylewką „C” i zaworem 

czasowym, czas wypływu 7 sekund.
• Prosta konserwacja: panel dostępu z przodu.
• Dostarczana z korkiem 1¼". Bez przelewu.
• Dostarczana z mocowaniami.
• Znak CE.  

Produkt zgodny z normą PN-EN 14688.
• Waga: 10 kg.

Umywalka SXL na postumencie  
ze zintegrowaną armaturą
Inox 304 satynowy 3410300003

Inox 304 błyszczący 3410300103
640,00 €

Umywalka SXS ścienna  
ze zintegrowaną armaturą
Inox 304 satynowy 3411310003

Inox 304 błyszczący 3411310103 640,00 €

Umywalka GENOU ścienna 
ze zintegrowaną armaturą
Inox 304 satynowy 0211030003
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Poidełka INOX / 

Poidełko ILHA
Na postumencie

• Poidełko na postumencie.
• Inox 304 bakteriostatyczny. Grubość Inoxu: 1,5 mm.
• Dostępne 2 wysokości: 915 mm i 800 mm dla dzieci.
• Dostarczane z zaworem do płukania ust: chromowany, 

natychmiastowe zamknięcie z regulacją wypływu, przyłącze Z⅜".
• Korek z płaskim sitem bez centralnej śruby:  

łatwe czyszczenie i odporność na wandalizm.
• Podtynkowy, pionowy odpływ 1¼".
• Dostarczane z mocowaniami.
• Waga: 9 kg dla modelu 800 mm; 9,6 kg dla modelu 915 mm.

Poidełko SD
Ścienne

• Poidełko ścienne.
• Inox 304 bakteriostatyczny.
• Grubość Inoxu: 1,5 mm.
• Wykończenie z ochroną przed skaleczeniem.
• Dostarczane z zaworem do płukania ust: chromowany,  

natychmiastowe zamknięcie z regulacją wypływu, przyłącze Z⅜".
• Korek z płaskim sitem bez centralnej śruby: 

łatwe czyszczenie i odporność na wandalizm.
• Podtynkowy odpływ 1¼".
• Dostarczane z mocowaniami.
• Waga: 2,4 kg.

Poidełko ILHA na postumencie ze zintegrowaną armaturą
Inox 304 satynowy - Wysokość 915 mm 0810100000

Poidełko ILHA JR na postumencie ze zintegrowaną armaturą
Inox 304 satynowy - Wysokość 800 mm 0810110000

Poidełko SD ścienne ze zintegrowaną armaturą
Inox 304 satynowy 0811080000
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/ Urządzenia sanitarne Seria MINERALSTEEL

ZALETY MINERALSTEEL

Maksymalna higiena
Umywalki wykonane z MINERALSTEEL mają jednolitą 
powierzchnię bez chropowatości, aby zapewnić 
odpowiednią higienę i ułatwić czyszczenie.
Umywalki są tłoczone z jednej części, co gwarantuje 
brak spoin, aby zapobiec pęknięciom i tworzeniu się 
osadów z zanieczyszczeń oraz nisz bakteryjnych.
Materiał MINERALSTEEL jest odporny na 
dezynfekcję termiczną umożliwiającą skuteczną walkę 
z bakteriami Legionella spp. i Pseudomonas.
Kształt umywalek MINERALSTEEL zapewnia 
dużą powierzchnię użytkową: ramiona nie dotykają 
krawędzi umywalki podczas mycia rąk. 
Przyjemne i ciepłe w dotyku, posiadają wszystkie 
cechy techniczne dla optymalnego wykorzystania  
w środowisku szpitalnym i budynkach użyteczności 
publicznej.

Łatwe czyszczenie i obsługa
Do codziennego czyszczenia zaleca się używać wody 
z dodatkiem mydła. Po każdym czyszczeniu należy 
spłukać ciepłą wodą i dokładnie osuszyć.

Czysty design
Umywalki wykonane z MINERALSTEEL posiadają 
czyste i proste kształty. Ich nowoczesny i 
ponadczasowy design upiększa pomieszczenia,  
w których są zainstalowane.

Odporność na wandalizm
MINERALSTEEL jest materiałem kompozytowym 
wzmocnionym włóknami szklanymi. Jest odporny na 
uderzenia, zarysowania i korozję.  
Jest również odporny na wysokie temperatury, aż do 
180°C. 
Znacznie lżejszy niż ceramika, jest nieporównywalnie 
bardziej odporny na stłuczenia i akty wandalizmu.
MINERALSTEEL jest przystosowany do używania w 
każdym rodzaju budynków użyteczności publicznej  
oraz w zakładach opieki zdrowotnej.
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Urządzenia sanitarne Umywalki MINERALSTEEL / 

• Umywalka ścienna. Istnieje w wersji z 1 lub 2 stanowiskami.
• Czyste i opływowe kształty. Ze zintegrowanymi wspornikami ściennymi.
• MINERALSTEEL: materiał kompozytowy wzmocniony włóknami szklanymi.
• Przystosowana do używania w budynkach użyteczności publicznej.
• Niegłęboka umywalka przystosowana do osób niepełnosprawnych.
• Jednolita powierzchnia bez chropowatości dla łatwego czyszczenia.
• Umywalka wytłaczana z jednej części, bez spoin, dla łatwej obsługi i odpowiedniej higieny.
• Zaprojektowana tak, aby zapobiegać zatrzymywaniu wody.
• Przyjemna i ciepła w dotyku.
• Dostarczana z korkiem 1¼". Bez przelewu. Zintegrowane mocowania.
• Biała RAL 9010.
• Waga: 7 kg dla modelu z 1 stanowiskiem; 14 kg dla modelu z 2 stanowiskami.

Umywalka MINERALSTEEL
Ścienna - 1 lub 2 stanowiska

Umywalka MINERALSTEEL ścienna bez otworu na armaturę
MINERALSTEEL - 1 stanowisko - L.570 mm 150022D

MINERALSTEEL - 2 stanowiska - L.1200 mm 450120D
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ZALETY MINERALCAST

Maksymalna higiena
Umywalki wykonane z MINERALCAST posiadają 
jednolitą powierzchnię bez chropowatości, aby 
zapewnić odpowiednią higienę i ułatwić czyszczenie.  
Umywalki są odlewane z jednej części, co gwarantuje 
brak spoin, aby zapobiec pęknięciom i tworzeniu się 
osadów z zanieczyszczeń oraz nisz bakteryjnych.
Materiał MINERALCAST jest odporny na dezynfekcję 
termiczną umożliwiającą skuteczną walkę z bakteriami 
Legionella spp. i Pseudomonas.
Przyjemne i ciepłe w dotyku umywalki wykonane 
z MINERALCAST, posiadają wszystkie cechy 
techniczne dla optymalnego wykorzystania w 
środowisku szpitalnym i budynkach użyteczności 
publicznej.

Łatwe czyszczenie i obsługa
Do codziennego czyszczenia zaleca się używać wody 
z dodatkiem mydła.  
Po każdym czyszczeniu należy spłukać ciepłą wodą i 
dokładnie osuszyć.

Czysty design
Umywalki wykonane z MINERALCAST posiadają 
czyste i proste kształty. Ich nowoczesny i 
ponadczasowy design upiększa pomieszczenia, 
w których są zainstalowane.

Odporność na wandalizm
MINERALCAST jest materiałem kompozytowym na 
bazie naturalnych minerałów i żywicy poliestrowej. 
Dzięki powłoce żelowej, powierzchnia jest niezwykle 
odporna na użycie siły i działanie środków chemicznych.
Wszelkie ewentualne uszkodzenia nadają się do 
naprawy.

MINERALCAST jest przystosowany do używania  
w każdym rodzaju budynków użyteczności publicznej  
oraz w zakładach opieki zdrowotnej.

/ Urządzenia sanitarne Seria MINERALCAST
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Umywalka MINERALCAST PMR ścienna  
z centralnym otworem Ø35 na armaturę
MINERALCAST - 1 stanowisko - L.785 mm 132306

• Umywalka ścienna.
• Zintegrowane uchwyty boczne służą do podtrzymywania się lub jako wieszak na ręczniki.
• Czyste i opływowe kształty.
• MINERALCAST: materiał kompozytowy na bazie naturalnych minerałów i żywicy poliestrowej.
• Przystosowana do używania w budynkach użyteczności publicznej.
• Niegłęboka umywalka przystosowana do osób niepełnosprawnych.
• Jednolita powierzchnia bez chropowatości dla łatwego czyszczenia.
• Umywalka odlewana z jednej części, bez spoin, dla łatwej obsługi i odpowiedniej higieny.
• Przyjemna w dotyku.
• Bez przelewu.
• Dostarczana z mocowaniami.
• Biała RAL 9016.
• Waga: 21,5 kg.

Umywalka MINERALCAST PMR
Ścienna - 1 stanowisko

Urządzenia sanitarne Umywalka MINERALCAST / 
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• Umywalka zbiorowa ścienna.
• Istnieje w wersji z 2 lub 3 stanowiskami.
• MINERALCAST: materiał kompozytowy na bazie naturalnych minerałów  

i żywicy poliestrowej.
• Przystosowana do używania w budynkach użyteczności publicznej.
• Jednolita powierzchnia bez chropowatości dla łatwego czyszczenia.
• Umywalka odlewana z jednej części, bez spoin,  

dla łatwej obsługi i odpowiedniej higieny.
• Przyjemna w dotyku.
• Dostarczana z korkiem 1½". 
• Bez przelewu.
• Dostarczana z mocowaniami.
• Biała RAL 9016.
• Waga: 64 kg dla modelu z 2 stanowiskami;  

90 kg dla modelu z 3 stanowiskami.
• Możliwość zamówienia podstawy z MINERALCAST, kolor antracyt.

Umywalka zbiorowa MINERALCAST
Ścienna - 2 lub 3 stanowiska

• Umywalka zbiorowa ścienna.
• Istnieje w wersji z 2 lub 3 stanowiskami, bez rozdzielających łączeń.
• MINERALCAST: materiał kompozytowy na bazie naturalnych minerałów  

i żywicy poliestrowej.
• Przystosowana do używania w budynkach użyteczności publicznej.
• Jednolita powierzchnia bez chropowatości dla łatwego czyszczenia.
• Umywalka odlewana z jednej części, bez spoin,  

dla łatwej obsługi i odpowiedniej higieny.
• Przyjemna w dotyku.
• Dostarczana z korkiem 1¼". 
• Bez przelewu.
• Dostarczana z mocowaniami.
• Biała RAL 9016.
• Waga: 42 kg dla modelu z 2 stanowiskami;  

60 kg dla modelu z 3 stanowiskami.

Umywalka zbiorowa MINERALCAST
Ścienna - 2 lub 3 stanowiska

/ Urządzenia sanitarne Umywalki MINERALCAST

Umywalka MINERALCAST ścienna bez otworu na armaturę
MINERALCAST - 2 stanowiska - L.1200 mm 454120

MINERALCAST - 3 stanowiska - L.1800 mm 454180

Umywalka MINERALCAST ścienna z centralnym otworem Ø35 na armaturę
MINERALCAST - 2 stanowiska - L.1200 mm 454122

MINERALCAST - 3 stanowiska - L.1800 mm 454182

Podstawa MINERALCAST
MINERALCAST - H.700 mm - Antracyt 454001A

MINERALCAST - H.850 mm - Antracyt 454010

Umywalka MINERALCAST ścienna z otworem Ø35 z prawej strony na armaturę
MINERALCAST - 2 stanowiska - L.1000 mm 409100

MINERALCAST - 3 stanowiska - L.1400 mm 409140
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Umywalka zbiorowa MINERALCAST
Ścienna - 3 stanowiska

Zlewozmywak MINERALCAST
Ścienny lub nablatowy

Urządzenia sanitarne Umywalki MINERALCAST / 

Zlewozmywak MINERALCAST ścienny  
z centralnym otworem Ø35 na armaturę
MINERALCAST - Komora z prawej 132300

MINERALCAST - Komora z lewej 132303

• Umywalka zbiorowa ścienna, 3 stanowiska.
• MINERALCAST: materiał kompozytowy na bazie naturalnych minerałów  

i żywicy poliestrowej.
• Przystosowana do używania w budynkach użyteczności publicznej. 
• Jednolita powierzchnia bez chropowatości dla łatwego czyszczenia.
• Umywalka odlewana z jednej części, bez spoin, dla łatwej obsługi  

i odpowiedniej higieny.
• Przyjemna w dotyku.
• Ze spadem, aby uniknąć zatrzymywania wody.
• Dostarczana z korkiem 1¼". Bez przelewu. 
• Dostarczana z mocowaniami.
• Biała RAL 9016.
• Waga: 63 kg.

• Zlewozmywak do instalacji ściennej lub nablatowej.
• Brzeg 120 mm z każdej strony, ociekacz, mydelniczka i miejsce na gąbkę.
• MINERALCAST: materiał kompozytowy na bazie naturalnych minerałów  

i żywicy poliestrowej.
• Przystosowana do używania w budynkach użyteczności publicznej.
• Jednolita powierzchnia bez chropowatości dla łatwego czyszczenia.
• Umywalka odlewana z jednej części, bez spoin, dla łatwej obsługi  

i odpowiedniej higieny.
• Przyjemna w dotyku.
• Dostarczana z korkiem 1¼".
• Bez przelewu. 
• Biała RAL 9016.
• Waga: 23 kg.

Umywalka zbiorowa MINERALCAST ścienna  
z centralnym otworem Ø35 na armaturę
MINERALCAST - 3 stanowiska - L.1400 mm 453140
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Ewakuacja wody 
z poziomej rury 
przez wylewkę 

natryskową

Ewakuacja wody 
z pionowej 

kolumny przy 
zamkniętym 

zaworze dzięki 
sile grawitacji

Zasilanie

Optymalne płukanie oczu

Ochrona przed zamarzaniem

Jednorodny wypływ stożkowy

W celu sprostania ryzyku skażenia ciała, twarzy 
i/lub oczu szkodliwymi dla zdrowia produktami 
chemicznymi, firma DELABIE stworzyła gamę 
produktów dla zapewnienia bezpieczeństwa.
Oczomyjki i natryski bezpieczeństwa DELABIE 
pozwalają użytkownikom na udzielenie pierwszej 
pomocy przez opłukanie i skuteczną dekontaminację 
na miejscu zdarzenia. 

Bezpieczeństwo
Wylewka natryskowa z okrągłym strumieniem 
pozwala na optymalne opłukanie ciała. Średnica  
i ułożenie dyfuzorów zostały specjalnie zaprojektowane 
w celu uzyskania jednorodnego, stożkowego wypływu.
Dysze wypływowe są wyposażone w napowietrzacze 
i podwójne filtry Inox zapobiegające przedostaniu 
się stałych cząstek do wody przeznaczonej do 
kontaktu z oczami. Kapturki zapewniają ochronę 
przed zanieczyszczeniami z powietrza. Elementy 
uruchamiające są łatwo dostępne.

Niezawodność
Urządzenia bezpieczeństwa DELABIE są wyposażone 
w mechanizmy ochrony przed zamarzaniem  
(patrz poniżej). Zostały stworzone z tworzyw 
odpornych na korozję.

Urządzenie z ochroną przed zamarzaniem
Większość urządzeń jest instalowana na zewnątrz 
budynków lub w pomieszczeniach bez ogrzewania. 
Produkty DELABIE posiadają w standardzie urządzenie 
chroniące przed zamarzaniem, dzięki czemu mogą być 
instalowane wewnątrz jak i na zewnątrz budynków.
Urządzenie zapobiegające pozostawaniu wody  
w kolumnie i wylewce natryskowej pozwala uzyskać 
odpowiedni strumień przy każdym użyciu (patrz poniżej). 
Rura zasilająca urządzenia również powinna być 
chroniona przed zamarzaniem.

Skuteczność
W celu szybkiej dekontaminacji, urządzenia DELABIE 
dostarczają dużą ilość wody:
- Oczomyjka: wypływ 20 l/min przy 3 barach.
- Natrysk: wypływ 70 l/min przy 1 barze dynamicznym 

(120 l/min przy 3 barach dynamicznych).
Natryski są wyposażone w 74 otwory, których
średnice i ułożenie są zaprojektowane celem
optymalnego rozprowadzenia strumienia.

Komfort użycia
Po uruchomieniu oczomyjki, kapturki zostają 
automatycznie odrzucane pod wpływem ciśnienia wody. 
Dysze są wyposażone w napowietrzacze, gwarantując 
delikatny strumień, aby nie zranić użytkownika.

Szybka instalacja
Instalacja urządzeń bezpieczeństwa DELABIE jest 
prosta i szybka. Należy przewidzieć zasilanie w wodę 
pitną, zmieszaną (przewidzieć mieszacz wstępny lub 
mieszacz termostatyczny w zależności od rodzaju 
urządzenia i wielkości wypływu, patrz strony 92, 156 
i 157).
W celu jasnej identyfikacji miejsca instalacji, każde 
urządzenie jest dostarczane z zielonym znakiem 
bezpieczeństwa. 

Funkcjonowanie
Konstrukcja urządzeń bezpieczeństwa DELABIE 
pozwala na szybkie i łatwe użycie. Uruchomienie 
następuje poprzez pociągnięcie za trójkąt, naciśnięcie 
na pedał lub płytkę ręczną.

Zgodność
Urządzenia bezpieczeństwa są zgodne  
z następującymi normami:
- Natryski bezpieczeństwa: norma polska  

PN-EN 15154-1.
- Oczomyjki: norma polska PN-EN15154-2.
- Znaki bezpieczeństwa: norma międzynarodowa  

PN-ISO 3864-1 dotycząca symboli graficznych, 
kolorów i znaków bezpieczeństwa w miejscu pracy  
i w obszarach publicznych. 
Norma ta istnieje na poziomie europejskim jako 
dyrektywa 92/58/EWG.

ALE RÓWNIEŻ...

Prosta konserwacja
Części są wymienne i dostępne bez konieczności 
demontażu urządzenia, co umożliwia prostą i szybką 
wymianę przez personel techniczny.
Aby zagwarantować poprawne funkcjonowanie 
urządzeń należy obowiązkowo uruchamiać produkt  
co 15 dni.

10 lat gwarancji 
na wszystkie wady fabryczne.

/ Natryski bezpieczeństwa

WYPOSAŻENIE DLA ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA: 
SPECJALNA KONSTRUKCJA DO SZYBKIEJ DEKONTAMINACJI
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Rysunek przedstawia model: Zestaw natrysk bezpieczeństwa i oczomyjka (nr 9203)

OKRĄGŁA
WYLEWKA

NATRYSKOWA 
Jednorodny stożkowy 

wypływ

ERGONOMICZNY UCHWYT 
uruchamiający  jednocześnie  

natrysk i oczomyjkę

ZNAK BEZPIECZEŃSTWA 
DO OCZOMYJKI

OCZOMYJKA Z ŁAGODNYM 
STRUMIENIEM 

Komfort użycia

MISA INOX
Niezawodność

ODPŁYW
W1¼"

KOLUMNA Z
OCYNKOWANEJ STALI 
Niezawodność

ZNAK 
BEZPIECZEŃSTWA 
DO NATRYSKU

URUCHAMIANIE DŁONIĄ 
do oczomyjki

URUCHAMIANIE STOPĄ 
do oczomyjki

MOCOWANIE Z 
MOSIĄDZU
Niezawodność

ZASILANIE W1"

140 mm
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• Skuteczność: duży wypływ dla szybkiej dekontaminacji
• Urządzenie z ochroną przed zamarzaniem: system przeciw zamarzaniu, brak pozostawania wody w kolumnie i wylewce natryskowej
• Komfort: szybkie i łatwe uruchamianie, delikatny strumień dla użytkownika

Zestaw natrysk bezpieczeństwa i oczomyjka
Na kolumnie

• System przeciw zamarzaniu.
• Miska Ø250 mm z Inoxu 304, kolor zielony.
• Dysze oczomyjki wyposażone w kapturki ochronne z odpornego  

na uderzenia, zielonego tworzywa ABS, automatycznie odrzucane  
w momencie uruchomienia wypływu.

• Wypływ 20 l/min przy 3 barach, napowietrzacze z podwójnym filtrem Inox.
• Okrągła wylewka natryskowa Ø250 mm z odpornego na uderzenia, 

zielonego tworzywa ABS.
• Wypływ 70 l/min przy 1 barze dynamicznym (120 l/min przy 3 barach 

dynamicznych).
• Zasilanie w wodę W1".
• Rury ze stali chronionej przed korozją, wykończenie epoksyd szary. 

Uchwyt w kształcie trójkąta z mosiądzu, wykończenie epoksyd zielony. 
Płytka do uruchamiania dłonią i pedał ze stali chronionej przed korozją, 
wykończenie epoksyd zielony.

• Mocowanie do posadzki trójkątną płytą z mosiądzu (śruby nie są w zestawie).
• Dostarczane znormalizowane znaki bezpieczeństwa pierwszej pomocy 

„natrysk” i „oczomyjka”.

Funkcjonowanie: 
Szybkie otwarcie i zamknięcie zaworami ¼ obrotu z niklowanego mosiądzu. 
Natrysk i oczomyjka jednocześnie:
• Uruchomienie wypływu pociągając jedynie za trójkątny uchwyt. 

Woda nie przestaje wypływać jeśli puścimy uchwyt.
• Zamknięcie następuje po podniesieniu uchwytu.
Jedynie oczomyjka:
• Uruchomienie wypływu naciskając dłonią na płytkę lub naciskając stopą 

na pedał. Woda nie przestaje wypływać jeśli zwolnimy pedał lub płytkę.
• Aby zatrzymać wypływ pociągnąć płytkę w przeciwnym kierunku i 

podnieść stopą pedał.

/ Natrysk bezpieczeństwa zestaw natrysk bezpieczeństwa i oczomyjka

Zestaw natrysk bezpieczeństwa i oczomyjka 9203

Przewidzieć mieszacz PREMIX (patrz strona 92 i 157)  
i wpust podłogowy (patrz strona 155)

Zamknięcie wypływu nie jest automatyczne, co pozwala poszkodowanemu mieć 
dwie wolne ręce (aby zdjąć ubranie, trzymać powieki, aby oczy były otwarte,...).
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• Skuteczność: duży wypływ dla szybkiej dekontaminacji
• Urządzenie z ochroną przed zamarzaniem: system przeciw zamarzaniu, brak pozostawania wody w wylewce natryskowej
• Komfort: szybkie i łatwe uruchamianie, delikatny strumień dla użytkownika

Ścienny, podtynkowy natrysk bezpieczeństwa
Model poziomy, uruchamiany ręcznie

• System przeciw zamarzaniu.
• Okrągła wylewka natryskowa Ø250 mm z odpornego na uderzenia, 

zielonego tworzywa ABS.
• Szybkie otwarcie i zamknięcie zaworem ¼ obrotu z niklowanego mosiądzu.
• Uruchomienie wypływu pociągając za trójkątny uchwyt.
• Brak zatrzymania wypływu, nawet po zwolnieniu uchwytu.
• Wypływ 70 l/min przy 1 barze dynamicznym (120 l/min przy 3 barach 

dynamicznych).
• Zasilanie w wodę W1".
• Rury ze stali chronionej przed korozją, wykończenie epoksyd szary. 

Uchwyt w kształcie trójkąta z mosiądzu, wykończenie epoksyd zielony.
• Dostarczany znormalizowany znak bezpieczeństwa pierwszej 

pomocy „natrysk”.
• Instalacja zaścienna, zasilanie podtynkowe lub montaż pod sufitem 

(należy przewidzieć kolanko 1" i obręcz).

Natrysk bezpieczeństwa ścienny / 

Ścienny natrysk bezpieczeństwa 9108

Przewidzieć mieszacz PREMIX (patrz strona 92 i 157)  
i wpust podłogowy (patrz strona 155)

Mocowanie ścienne Mocowanie pod sufitem



214 Natryski bezpieczeństwa 

9201

10
50

140Ø 250

230

1"

1"1/4 

9102

204

140

 1"1/4

Ø 250

250

 1/2"

200 x 200

200 x 200

200 x 200

200 x 200

Oczomyjka na kolumnie 9201

Przewidzieć mieszacz PREMIX (patrz strona 92 i 157)  
i wpust podłogowy (patrz strona 155)

Oczomyjka ścienna 9102

Przewidzieć mieszacz PREMIX (patrz strona 92 i 157)  
i wpust podłogowy (patrz strona 155)

• System przeciw zamarzaniu.
• Miska Ø250 mm z Inoxu 304, wykończenie epoksyd zielony.
• Dysze wyposażone w kapturki ochronne z odpornego na uderzenia, 

zielonego ABS, automatycznie odrzucane w momencie uruchomienia.
• Szybkie otwarcie i zamknięcie zaworami ¼  obrotu z niklowanego mosiądzu.
• Uruchomienie wypływu naciskając dłonią na płytkę lub naciskając stopą 

na pedał. Woda nie przestaje wypływać jeśli zwolnimy pedał lub płytkę.
• Zatrzymanie wypływu pociągając za płytkę i podnosząc stopą pedał.
• Wypływ 20 l/min przy 3 barach, napowietrzacze z podwójnym filtrem Inox.
• Zasilanie w wodę W1".
• Rury ze stali chronionej przed korozją, wykończenie epoksyd szary.
• Płytka do uruchamiania dłonią i pedał ze stali chronionej przed korozją, 

wykończenie epoksyd zielony.
• Mocowanie do posadzki trójkątną płytą z mosiądzu (śruby nie są w zestawie).
• Dostarczany znormalizowany znak bezpieczeństwa pierwszej pomocy 

„oczomyjka”.

• Miska Ø250 mm z Inoxu 304, wykończenie epoksyd zielony.
• Dysze oczomyjki wyposażone w kapturki ochronne z odpornego  

na uderzenia, zielonego tworzywa ABS, automatycznie odrzucane  
w momencie uruchomienia wypływu.

• Szybkie otwarcie i zamknięcie zaworami ¼ obrotu z niklowanego mosiądzu.
• Uruchomienie wypływu naciskając dłonią na płytkę. Woda nie przestaje 

wypływać jeśli zwolnimy płytkę.
• Aby zatrzymać wypływ pociągnąć płytkę w przeciwnym kierunku.
• Wypływ 20 l/min przy 3 barach, napowietrzacze z podwójnym filtrem Inox.
• Zasilanie w wodę Z½".
• Rury ze stali chronionej przed korozją, wykończenie epoksyd szary. 
• Płytka do uruchamiania dłonią ze stali chronionej przed korozją, 

wykończenie epoksyd zielony.
• Mocowanie ścienne rozetą z mosiądzu (śruby nie są w zestawie).
• Dostarczany znormalizowany znak bezpieczeństwa pierwszej pomocy 

„oczomyjka”.

Oczomyjka na kolumnie
Model uruchamiany dłonią i stopą

Oczomyjka ścienna
Model uruchamiany dłonią

• Skuteczność: duży wypływ dla szybkiej dekontaminacji
• Bezpieczeństwo: dysze wyposażone w kapturki ochronne, filtry Inox zapobiegające przedostaniu się stałych cząstek do wody 
• Urządzenie z ochroną przed zamarzaniem: system przeciw zamarzaniu, brak pozostawania wody w modelu na kolumnie 
• Komfort: szybkie i łatwe uruchamianie, delikatny strumień dla użytkownika

/ Oczomyjka ścienna / na kolumnie
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• Dysze oczomyjki wyposażone w kapturki ochronne z zielonego 
tworzywa ABS, automatycznie odrzucane w momencie uruchomienia 
wypływu.

• Otwarcie wypływu przez naciśnięcie na dźwignię.
• Automatyczne zamknięcie po zwolnieniu dźwigni dzięki sprężynie.
• Wypływ 15 l/min przy 3 barach, napowietrzacze z podwójnym filtrem Inox.
• Ergonomiczny uchwyt z zielonego tworzywa ABS, dźwignia z zielonego 

polipropylenu.
• Dostarczany znormalizowany znak bezpieczeństwa pierwszej pomocy 

„oczomyjka”.

• Dysza oczomyjki wyposażona w kapturek ochronny z zielonego 
tworzywa ABS, automatycznie odrzucany w momencie uruchomienia 
wypływu.

• Otwarcie wypływu przez naciśnięcie na dźwignię.
• Automatyczne zamknięcie po zwolnieniu dźwigni dzięki sprężynie.
• Wypływ 16 l/min przy 3 barach, napowietrzacz z podwójnym filtrem Inox.
• Ergonomiczny uchwyt z zielonego tworzywa ABS, dźwignia z zielonego 

polipropylenu.
• Dostarczany znormalizowany znak bezpieczeństwa pierwszej pomocy 

„oczomyjka”.

Oczomyjka 2-strumieniowa
Uruchamiana dźwignią

Oczomyjka 1-strumieniowa
Uruchamiana dźwignią

• Skuteczność: duży wypływ dla szybkiej dekontaminacji
• Bezpieczeństwo: dysze wyposażone w kapturki ochronne, filtry Inox zapobiegające przedostaniu się stałych cząstek do wody 
• Komfort: ergonomiczny uchwyt z zielonego polipropylenu

Oczomyjka 1-strumieniowa/ 2-strumieniowa / 

Oczomyjka 1-strumieniowa

Ścienna z uchwytem 9120C

Stojąca, wąż L.1,50 m 15 x 100 ½" 9140C

Przewidzieć mieszacz PREMIX (patrz strona 92 i 157)  
i wpust podłogowy (patrz strona 155)

Oczomyjka 2-strumieniowa

Ścienna z uchwytem 9121

Stojąca, wąż L.1,50 m 15 x 100 ½" 9141

Przewidzieć mieszacz PREMIX (patrz strona 92 i 157)  
i wpust podłogowy (patrz strona 155)
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Kapturki do napowietrzacza 91AA75

Napowietrzacz W22/100

Do przenośnej oczomyjki A22D75

Do oczomyjki A22LY75Wylewka natryskowa 9225

• Kapturki ochronne z odpornego na uderzenia, 
zielonego tworzywa ABS, chroniące dysze.

• Automatycznie odrzucane w momencie 
uruchomienia wypływu.

• Dostarczane w ilości 2 sztuk.

• Napowietrzacz W22/100 z sitkiem dla 
komfortowego strumienia.

• Do przenośnych oczomyjek nr 9120C,  
9140C, 9121 i 9141 lub oczomyjek nr 9102, 
9201 i 9203.

• Okrągła wylewka natryskowa Ø250 mm Z1".
• Odporne na uderzenia, zielone tworzywo ABS.
• Wypływ 70 l/min przy1 barze dynamicznym 

(120 l/min przy 3 barach dynamicznych).
• Zasilanie W1".

Wylewka natryskowa Napowietrzacz W22/100 
Z sitkiem dla komfortowego strumienia

Kapturek ochronny
Do napowietrzacza

/ Urządzenia dodatkowe
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Części zamienne
Certyfikacja
Spis numerów katalogowych

CZĘŚCI 
ZAMIENNE

220

CERTYFIKACJA

224

SPIS NUMERÓW 
KATALOGOWYCH

226



220 Części zamienne

300

24
5

3/4"

300

24
5

3/4"

300

80

3/4"

200

14
5

3/4"

150

12
5

3/4"
200

10
5

3/4"

300

14
5

3/4"

200

24
5

3/4"

F

H

J

L

K

M

G

I

A

C

E

B

D

/ Konserwacja Wyjścia wylewek, wylewki...

Antyosadowe napowietrzacze (z mosiężną obręczą)

W22/100 (5 sztuk) 22.5P -

Z24/100 (5 sztuk) 24.5P A

M28/100 (2 sztuki) 28.2P -

Wyjścia wylewek

Sitko higieniczne (gwiazda bez sitka: ogranicza rozwój bakterii) z mosiężną obręczą

W22/100 (2 sztuki) 921022.2P -

W22/100 (50 sztuk) 921022.50P -

Z24/100 (2 sztuki) 921024.2P C

Z24/100 (50 sztuk) 921024.50P C

Sitko 3 l/min z regulacją wypływu imbusem 2,5 mm (z mosiężną obręczą)
W22/100 (2 sztuki) 922022.2P D

Z24/100 (2 sztuki) 922024.2P -

Klucz do regulacji (imbus 2,5 mm) C282025 E

Wylewki L.300
Górna wylewka Ø22 H.245

z nakrętką ¾", zamontowany napowietrzacz i dostarczone sitko 963300245F F

Górna wylewka Ø22 H.245

z nakrętką ¾" i wyjściem BIOSAFE 963300923F G

Górna wylewka Ø22 H.145

z nakrętką ¾", zamontowany napowietrzacz i dostarczone sitko 963300145F H

Dolna wylewka Ø22 H.80

z nakrętką ¾" i sitkiem bez gwintu 943300110 I

Wylewki

Wylewki L.200
Górna wylewka Ø22 H.245

z nakrętką ¾", sitko 3 l/min (regulacja wypływu imbusem 2,5 mm) 963200245F J

Górna wylewka Ø22 H.145

z nakrętką ¾", zamontowany napowietrzacz i dostarczone sitko 963200145F K

Górna wylewka Ø22 H.145

z nakrętką ¾" i wyjściem BIOSAFE 963200923F -

Dolna wylewka Ø22 H.105

z nakrętką ¾" i sitko bez gwintu, do baterii 2519 943200100M L

Wylewki L.150
Górna wylewka Ø22 H.125

z nakrętką ¾" sitko 3 l/min (regulacja wypływu imbusem 2,5 mm) 963150125F M

Górna wylewka Ø22 H.125

z nakrętką ¾" i wyjściem BIOSAFE 963150923F -

Wyjście BIOSAFE (bez sitka i ścianek w kontakcie z wodą) z mosiężną obręczą

W22/100 (1 sztuka) 923022 -

Z24/100 (1 sztuka) 923024 B



221Części zamienne

K
O

N
S

E
R

W
A

C
JA

S
P

IS
 N

U
M

E
R

Ó
W

N

P

R S

O

Q

W

U

V

T

YX

Detektory (ten sam model do umywalki, zasilanie sieciowe lub na baterię)

Z kablem 0,70 m 495070 W

Z kablem 1,50 m 495149 W

Z kablem 5,00 m 495499 W

Do umywalki BINOPTIC (MIX) i TEMPOMATIC (MIX) 2, 20164Tx, 20464Tx, kabel 1,20 m CEL378V -

Do umywalki BINOPTIC (MIX) i TEMPOMATIC (MIX) 2, kabel 5,00 m CEL378499V -

Do TEMPOMATIC WC automatyczny/zamierzony, z kablem 463399 W

UWAGA: kabel w osłonie nie może być przedłużany i skracany. 

Baterie

2 baterie litowe 3 V 123/CR 17345 do skrzynki elektronicznej 495446BC 990123 X

1 bateria litowa 6 V 223/CR - P2
Do zintegrowanego modułu elektronicznego typu TEMPOMATIC (MIX) 3 i 4 990223 Y

Skrzynki elektroniczne

230/12 V standardowa z funkcją spłukiwania okresowego, bez transformatora do umywalki 495444BC Q

6 V ze zintegrowaną baterią do TEMPOMATIC (MIX) 3 do umywalki 492446 R

6 V ze zintegrowaną baterią do TEMPOMATIC (MIX) 4 do umywalki 490446 S

230/12 V wielofunkcyjna z transformatorem do umywalki, natrysku, spłukiwania typu 461... 495445BC Q

6 V na baterię do umywalki 495446BC Q

230/12 V wielofunkcyjna z transformatorem do podwójnego spłukiwania typu 463... 463000 T

12 V TEMPOMATIC (MIX) 4 zasilanie sieciowe 490450 S

UWAGA: w armaturze z wysoką wylewką i uchwytem (nr 20464, 20164, 20465, 20165...)
                   Detektor musi być wymieniony w tym samym czasie co skrzynka.

Zasilanie

Podtynkowe do TEMPOMATIC (MIX) 4 zasilanie sieciowe 490240 U

Do gniazda elektrycznego TEMPOMATIC (MIX) 4 zasilanie sieciowe 490241 V

Elektrozawory

12 V ZZ½" do umywalki 495626 N

12 V ZZ⅜" do umywalki 495612 N

12 V ZZ1" do WC poza 463326 461035 -

12 V ZZ1" do WC 463326 461034 -

6 V do TEMPOMATIC (MIX) 3 479647 O

6 V do TEMPOMATIC (MIX) 4 479646 O

6 V ZZ½" do TEMPOMATIC (MIX) 1 i 2, BINOPTIC (MIX) 495646 P

6 V ZZ⅜" do TEMPOMATIC (MIX) 1 i 2, BINOPTIC (MIX) 495606 -

Konserwacja Armatura elektroniczna / 
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Baterie z głowicą ceramiczną

/ Konserwacja Baterie

Serie 2200, 2400, 2600, 2700, 2800 i baterie elektroniczne

Głowica Ø40

Standardowe głowice

Głowica z podstawą, bez ogranicznika wypływu N009AG75 Z

do nr 2206, 2210, 2220, 2221, 2239, 2252, 2406, 2420, 2421, 2439, 2446, 2452, 2520, 2521, 2523, 2565, 20121, 
20421, 2538, 2539, 2720, 2721, 2739, 2820, 2821

Głowica z podstawą, bez ogranicznika wypływu N109AG75 -

do nr 2439, 2446

Głowica bez podstawy, z ogranicznikiem wypływu N201AG75 -

do nr 20164T1, 20164T4, 20464T1, 20464T4, 20870T1, 20870T3, 20871T1, 20871T3

Głowica bez podstawy, bez ogranicznika wypływu N148AA75 -

do nr 2542, 2597, 2211, 2211L i 2599

Głowica bez podstawy, bez ogranicznika wypływu N248AA75 AA

do nr 2211, 2246, 2410, 2443, 2510, 2519, 2522, 2542, 2561C, 2562C, 2564, 2569, 2595, 2870  
i nr 20870 i 20164/20464 (do 02/2012)

Głowice z regulatorem ciśnienia

Głowica „EP” z podstawą N252 AB

do nr 2520EP, 2521EP, 2565TxEP, 2720EP, 2721EP, 2820EP, 2821EP, 2439EP, 2446EP, 2446LEP i 2739EP

Głowica Ø35

Standardowe głowice

Głowica z podstawą NS262 -

do nr 2506T1, 25061T1, 2506T2, 2506T3, 2620, 2621

Głowice z regulatorem ciśnienia

Głowica „EP” z podstawą N262 -

do nr 2620EP, 2621EP

Seria 5800
Głowica grzybowa Ø22,5 + zaślepka P120AA75 AE

do wszystkich modeli poza 5807 i 5808

Baterie z głowicą grzybową lub ceramiczną

Sekwencyjna głowica termostatyczna do modelu H9610 N96 -

Sekwencyjna głowica termostatyczna do modeli H9600 i H9605 N96L -

Sekwencyjna głowica termostatyczna do modeli H9630, H9630S, H9632, H9640,  
H9640S, H9641 N9630 -

Głowica termostatyczna do modeli H9739, H9739S N97L -

Głowica termostatyczna do modeli H9741, H9741S i  H9752S N97LR AC

Głowica termostatyczna do modeli H9718 i H9718S N9719 -

Głowica termostatyczna do modeli H9726 i H9716 N9726 -

Głowica ceramiczna ½" ¼ obrotu do modeli od 02/2010 P9775 AD

Baterie z głowicą termostatyczną

Głowica ceramiczna ½", ¼ obrotu w prawo P482AJ75 AF

do nr 158100, 2591, 2592, 2594

Spryskiwacz z głowicą ceramiczną
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Zestaw naprawczy
zawiera kompletny mechanizm i niezbędne uszczelki

MIXFOOT typu 739002, 739100, 739102 753739 AG

MONOFOOT typu 736001, 736002, 736101, 736102 753736 -

TEMPOGENOU typu 734100, 735000, 735100, 735400, 735447 753005 -

MIXFOOT I MONOFOOT

Zestaw naprawczy do PREMIX COMPACT

Nr 733015, 733016, 733020, 733021 753733 AJ

Zestaw naprawczy do PREMIX NANO

Nr 732012, 732016, 732115, 732116, 732216 743732 AK

Odporne na wandalizm śruby

4 odporne na wandalizm śruby TORX Z5 x 25 + kołki rozporowe 999049 -

Zestaw naprawczy do PREMIX typu 731 po czerwcu 2008

Nr 731002, 731200, 731003, 731300 753732 AH

Nr 731004, 731400, 731005, 731500 753735 AI

Nr 731052, 731053 753752 AJ

Nr 731054, 731055 753755 AI

Zestaw naprawczy do dozowników mydła

Nr 729008, 729108, 729508 729302 -

Nr 729012, 729112, 729512 729302 -

Nr 729150, 729200 729302 -

Konserwacja Zestawy naprawcze / 

Mieszacze termostatyczne

Dozowniki mydła



224

/ Certyfikacja

Natura 
produktu Nr Klasa 

akustyczna Lap Klasyfikacja

Zlew 2210 IA 19 E1 C1 A2 U3

Umywalka 2220/2221 IIA 23 E1 C1 A1 U3

Natrysk 2239 IIA 26 E1 C1 A1 U3

Umywalka 2420/2421 IIA 22 E1 C1 A1 U3

Natrysk 2439 IIA 28 E1 C1 A1 U3

Zlew 2510 IA 18 E1 C1 A2 U3

Umywalka 2520/2521 IIA 24 E1 C1 A1 U3

Umywalka-
Zlew 2522 IIB 26 E2 C1 A1 U3

Natrysk 2539 IIA 26 E1 C1 A1 U3

Zlew 2564T1 IA 16 E1 C1 A2 U3

Zlew 2565T1 IA 19 E0 C1 A2 U3

Natura 
produktu Nr Klasa 

akustyczna Lap Klasyfikacja

Natrysk H9741 IIB 27

BATERIE TERMOSTATYCZNE

BATERIE MECHANICZNE

ZNAK NF, 
ARMATURA SANITARNA

Zgodnie z zasadami regulacji NF dotyczącej armatury 
sanitarnej, firmy są uprawnione do umieszczenia 
znaku NF na produktach wymienionych poniżej, 
zgodnie z normą NF EN 817 i NF EN 1111. 
Decyzja nr 341-M1-15/4 z 11 czerwca 2015. 
Decyzja ta jest ogłaszana biorąc pod uwagę wyniki 
kontroli wewnętrznej w firmie, potwierdzone przez 
testy przeprowadzone podczas wizyty CSTB  
i te wykonane w laboratorium CSTB. 
Zastępuje ona wcześniejsze decyzje. AFNOR odnawia 
co najmniej raz w roku prawo do używania znaku NF,  
a jeśli jest to konieczne, zmienia decyzję lub ją anuluje.

CO OZNACZA ZNAK NF? 

Znak NF na produkcie świadczy, że jest  
on zgodny z dotyczącymi go normami  
i ewentualnie z dodatkowymi specyfikacjami 
technicznymi wymaganymi przez rynek.

Wyznaczone i kontrolowane przez AFNOR (Francuski 
Komitet Normalizacyjny) kryteria są określone 
w specyfikacji zwanej zasadami certyfikacji i są 
opracowywane w porozumieniu z producentami, 
dystrybutorami, stowarzyszeniami konsumenckimi, 
laboratoriami i władzami publicznymi.

• ARMATURA SANITARNA
   CSTB (Centrum Naukowo-Techniczne Budownictwa) 

przeprowadza badania produktów i audyty firm 
w ramach tych wytycznych. Zasady certyfikacji 
dotyczące armatury sanitarnej posiadają numer 077.

NA JAKICH PRODUKTACH 
MOŻEMY ZNALEŹĆ ZNAK NF?

Znak NF jest umieszczany na następujących 
produktach i określa klasyfikację niektórych z nich:

• ARMATURA SANITARNA
- Zawory i baterie;
- Baterie termostatyczne;
- Regulatory strumienia;
- Węże i słuchawki natryskowe;
- Urządzenie opróżniające;
- Zawory z automatycznym zamknięciem;
- Zamontowane zawory odcinające:  

przed armaturą sanitarną;  
na zbiorniku do spłukiwania;  
do zasilania pralki;

- Sterowniki nawadniania;
- Przełącznik z automatycznym zamknięciem  

z rodziny H typ C;
- Zawory z automatycznym otwarciem i zamknięciem.

Certyfikacja

JAK ROZPOZNAĆ PRODUKT NF?

Aby odróżnić produkty ze znakiem NF w handlu  
lub podczas instalacji, logo NF jest umieszczone  
na samych produktach.

PZH: Polski Zakład 
Higieny, Atest 
higieniczny 

ACS
ACS: Francuski Atest 
Zgodności Sanitarnej. 
Wszystkie produkty 
DELABIE są zgodne  
z dyrektywą CPDW 
i Rozporządzeniem  
z dnia 29 maja 1997  
roku z późniejszymi 
zmianami i okólnikiem 
Ministra Zdrowia  
DGS/SD7A2002 nr 571  
z 25 listopada 2002 roku.

Certyfikacja CE  
dla armatury elektronicznej: 
dyrektywy 2004/108/WE 
i 2006/95/WE.

APPAREILS SANITAIRES

Certyfikacja NF: norma 
francuska i europejska 
NF EN 816; 
NF EN 817; 
NF EN 1111.

Certyfikacja ISO 9001: 
2008 DEKRA.

Inne zagraniczne 
certyfikaty:  
DELABIE eksportuje  
do ponad 70 krajów.
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Certyfikacja / 

CO WNOSI ZNAK NF? 

Znak NF jest umieszczany na następujących produktach  
i określa klasyfikację niektórych z nich.

• ARMATURA SANITARNA
Znak NF - ARMATURA SANITARNA potwierdza zgodność 
produktów z zasadami certyfikacji NF 077 zatwierdzonymi przez 
AFNOR Certification. Sprawdzane są aspekty ogólne jak odporność 
na korozję, wymienność, trwałość, itp. Rzeczywista wydajność 
armatury jest określona w klasyfikacji.

> Dla baterii termostatycznych 
- jakość wykończenia;
- wymienność zaworów;
- szczelność przed i po testach na wytrzymałość;
- interkomunikacja wody zimnej i ciepłej;
- wypływy przystosowane do danego użycia;
- zachowanie przy regulacji;
- utrzymanie parametrów regulacji;
- czułość regulacji;
- stabilność temperatury wody zmieszanej  

w zależności od wahania wypływu; 
wahania ciśnienia; 
wahania temperatury wody ciepłej;

- dokładność;
- bezpieczeństwo: zamknięcie wody zimnej  

i skuteczność ogranicznika;
- wydajność mechaniczną;
- odporność na zużywanie dla elementów ruchomych;
- wydajność akustyczną.

> Dla baterii mechanicznych 
- jakość wykończenia;
- wymienność zaworów;
- szczelność przed i po testach na wytrzymałość;
- interkomunikacja wody zimnej i ciepłej;
- wypływy przystosowane do danego użycia;
- komfort użycia w zależności od czułości i stabilności temperatury;
- wydajność mechaniczną;
- odporność na zużywanie dla elementów ruchomych;
- wydajność akustyczną.

Klasyfikacja ECAU/EChAU dla baterii mechanicznych:
Charakterystyka stosowana jako podstawa jest wskazywana do 
liczby 4, a litery E, A, U mają takie samo znaczenie jak w przypadku 
baterii.
Charakterystyka C lub Ch (jak komfort, oszczędność wody i energii) 
odpowiada konkretnym parametrom tych produktów (wymiary, 
siła uruchomienia i system oszczędności wody).
Charakterystyka C odnosi się do produktów przeznaczonych  
do użytku domowego, podczas gdy charakterystyka Ch odnosi się 
do budynków użyteczności publicznej (domy opieki, domy opieki dla 
osób starszych...)

        Wypływ 
                     E

Q l/min 
mierzona 

przy  
3 barach

E00 4 l/min ≤ Q < 6 l/min

E0 9 l/min ≤ Q < 12 l/min

E1 12 l/min ≤ Q < 16 l/min

E2 16 l/min ≤ Q < 20 l/min

E3 20 l/min ≤ Q < 25,2 l/min

E4 Q < 25,2 l/min

Dla armatury wannowej minimalna klasa to E3.

         Komfort
         C lub Ch Typ

C1 Wymiary, siła uruchomienia

C2 System oszczędności wody

       Akustyka
                      A

Lap
dB (A)

A1 20dB (A).< Lap ≤ 30 dB (A)

A2 15dB (A).< Lap ≤ 20 dB (A)

A3  Lap ≤ 15 dB (A)

          Zużycie
                      U

Ilość 
cykli

U1

Ruchome wyposażenie ograniczające:  
70 000 cykli
Ruchoma wylewka: 80 000 cykli
Przełącznik wanna-natrysk: 30 000 cykli 

U2

Ruchome wyposażenie ograniczające:  
122 500 cykli
Ruchoma wylewka: 140 000 cykli
Przełącznik wanna-natrysk: 50 000 cykli

U3

Ruchome wyposażenie ograniczające:  
175 000 cykli
Ruchoma wylewka: 200 000 cykli
Przełącznik wanna-natrysk: 80 000 cykli

Certyfikacja
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Opisy produktów poprzedzone znakiem * są dostępne do wyczerpania zapasów. Numery katalogowe są uporządkowane rosnąco.

Spis numerów katalogowych

/ Spis numerów katalogowych

NR OPIS S.NR OPIS S.
200
198
196
196
197
197
198
197
197
194
194
194
194
194
194
194
194
194
194
194
194
201
201
201

53
53
53
89

207
207
205
203
165
165
164
149

51
-

92
47/84
47/84
47/84
26/84
26/85
26/85

26
46
46
53
46
46
47

-
-
-

46
46

220
-

82
82
88
88
81
81
81
81

135
135
135
195
195

195
195
195
195
220

81
81
81
81

134
128
128
134
138

86
69
69
86
69
69
86
86

-
83
83
83
82
82
82
86
86
86
86
81
68
81
68
81
68
81
68
81
68
81
68
82
82
82

135
135
135
135
135
137
137
135
137
137
135
135

89
138

89
85
85
85
85
85
69
85
69

-

Umywalka GENOU ścienna, z otworem Ø22 z prawej Inox 304 sat.

Wanienka do kąpieli, do zabudowania Inox 304 satynowy

Zestaw umywalka-brudownik, stojący, Inox 304 satynowy

Brudownik stojący, Inox 304 satynowy

Brudownik XL P stojący, zasilanie poziome, Inox 304 satynowy

Brudownik XL P stojący, zasilanie pionowe, Inox 304 satynowy

Zlewozmywak do separacji gipsu, ścienny, Inox 304 satynowy

Brudownik ścienny, Inox 304 satynowy

Brudownik XL S ścienny, zasilanie poziome, Inox 304 satynowy

Um. chirurgiczna z wysoką ścianką L.1400 2-st. Inox 304 sat.

Um. chirurgiczna z niską ścianką L.1400 2-st. Inox 304 sat.

Um. chirurgiczna L.1400, z 2 otworami Ø22 Inox 304 satynowy

Um. chirurg. L.1400 z 4 otw. Ø22, rozstaw 150, Inox 304 sat.

Um. chirurgiczna z wysoką ścianką L.700 1-st. Inox 304 sat.

Um. chirurgiczna z niską ścianką L.700 1-st. Inox 304 sat.

Um. chirurgiczna L.700, z 1 otworem Ø22 Inox 304 satynowy

Um. chirurg. L.700 z 2 otw. Ø22, rozstaw 150, Inox 304 sat.

Um. chirurgiczna z wysoką ścianką L.2100 3-st. Inox 304 sat.

Um. chirurgiczna z niską ścianką L.2100 3-st. Inox 304 sat.

Um. chirurgiczna L.2100, z 3 otworami Ø22 Inox 304 satynowy

Um. chirurg. L.2100 z 6 otw. Ø22, rozstaw 150, Inox 304 sat.

Poidełko ILHA na postumencie H.915 Inox 304 satynowy

Poidełko ILHA JR na postumencie H.800 Inox 304 satynowy

Poidełko SD ścienne Inox 304 satynowy

Ruchoma wylewka rura Ø22 H.140 L.150

Ruchoma wylewka rura Ø22 H.260 L.200

Ruchoma wylewka rura Ø22 H.260 L.300

Ruchoma kolumna do wyciąganej słuchawki H.250 L.220

Zlewozmywak MINERALCAST śc., komora z prawej, z otworem Ø35

Zlewozmywak MINERALCAST śc., komora z lewej, z otworem Ø35

Umywalka MINERALCAST PMR ścienna, L.785, z otworem Ø35

Umywalka MINERALSTEEL ścienna, L.570, 1 komora, bez otworu

Zawór odcinający ½" z ochroną antysk.+gł. cer. 1/4 obrotu

Wąż do spryskiwacza WW½" 1 m

Pistolet do spryskiwacza Z½" uruch. po zwolnieniu drążka

Haczyk ścienny na pistolet na przycisk do spryskiwacza

Podstawa ścienna +1-razowa wylewka BIOCLIP moc. do płyty

Podstawa ścienna +2 wylewki BIOCLIP Inox, moc. do płyty

Mieszacz wstępny compact do umywalki ZW½", zawory zwrotne

2 x Wylewka BIOCLIP Inox L.129 Ø28

2 x Wylewka BIOCLIP Inox L.77 Ø28

15 x 1-razowa wylewka BIOCLIP L.125 Ø22

10 x Wylewka BIOFIL ster. ze zintegrowanym filtrem L.138 Ø22

10 x Głowica BIOFIL A sterylna ze zintegrowanym filtrem

10 x Głowica BIOFIL P sterylna ze zintegrowanym filtrem

10 x Słuchawka BIOFIL sterylna ze zintegrowanym filtrem

Bat. elektr. 230V z wys. ruch. wyl. H.165 L.160 uchw. L.100

Bat. elektr. 230V z wys. ruch. wyl. H.305 L.250 uchw. L.100

Nier. wylewka stojąca Z½" L.150 H.170 Ø16 sitko 3 l/min

Bat. el. na bat. z wys. ruch. wyl. H.165 L.160 uchw. L.100 

Bat. el. na bat. z wys. ruch. wyl. H.305 L.250 uchw. L.100

Zawór elektr. ścienny+1-razowa wylewka BIOCLIP moc. do płyty

Zawór elektr. ścienny+2 wyl. BIOCLIP Inox moc. do płyty

Bateria elektr. z ruchomą wyl. H.160+2 wyl. BIOCLIP Inox

Bateria elektr. z ruchomą wyl. H.300+2 wyl. BIOCLIP Inox

Bateria elektr. z ruchomą wyl. H.160+1-razowa wyl. BIOCLIP

Bateria elektr. z ruchomą wyl. H.300+1-razowa wyl. BIOCLIP

5 x napowietrzacz W22/100

*Ruch. st. wyl. L.150 H.140 Ø16 (do wycz. zast. przez 1306T1)

Bat. do zlewu mech. z ruchomą wyl. H.145 L.220, uchw. ażur.

Bat. do zlewu mech. z ruch. wyl. H.145 L.220, uchwyt Higiena

Bat. do zlewu mech. z ruch. wyl./wyc. sł. H.105 uchw. ażur.

Bat. do zlewu mech. z ruch. wyl./wyc. sł. H.105, uchw. Hig.

Bat. do um. mech. H.45 z ciągadłem i korkiem, uchwyt ażurowy

Bateria do um. H.45 z ciągadłem i korkiem, uchwyt Higiena

Bateria do umywalki mech. H.45 bez ciągadła, uchwyt ażurowy

Bateria do umywalki mech. H.45 bez ciągadła, uchwyt Higiena

Bateria natr. mech. dolne wyjście, uchwyt ażurowy, mim. S/O 

Bateria natr. mech. dolne wyjście, uchwyt ażur., mim. stand.

Bateria natr.-wannowa ścienna mech. uchwyt ażur. mim. stand.

Zlew gospodarczy, ścienny L.655 Inox 304 satynowy

Kratka Inox z przegubem do 232014

Zlew gospodarczy, ścienny L.490 Inox 304 satynowy

Zlew gospodarczy, ścienny L.455 Inox 304 satynowy

Kratka Inox z przegubem do 234004A

Kratka Inox z przegubem do 234006A

5 x napowietrzacz antosadowy Z24/100

Bat. do um. mech. H.60 z ciągadłem i korkiem, pełny uchwyt

Bat. do um. mech. H.60 z ciągadłem i korkiem, uchwyt Higiena

Bateria do umywalki mech. H.60 bez ciągadła, pełny uchwyt

Bateria do umywalki mech. H.60 bez ciągadła, uchwyt Higiena

Bat. natr. mech. Securitouch dolne wyjście, uchwyt ażur. S/O

Bat. natr. EP Securitouch dolne wyjście, uchwyt ażur., S/O

Bat. natr. EP Securitouch d. wyj., uchw. ażur., mim. stand.

Bat. natr. mech. Securitouch d. wyj. uchw. ażur. mim. stand.

Bateria natryskowa mechaniczna podtynkowa z rozetą Ø116

Bateria do zlewu mech. ścienna z ruchomą wyl. L.200 mim. S/O

Bateria do zlewu EP ścienna z ruchomą wyl. L.200 mim. S/O

Bateria do zlewu EP ścienna z ruchomą wyl. L.200 mim. stand.

Bat. do zlewu mech. śc. z ruch. wyl. L.200, uchwyt Hig. S/O

Bat. do zlewu EP śc. z ruch. wyl. L.200, uchwyt Hig. S/O

Bat. do zlewu EP śc. z ruch. wyl. L.200, uchwyt Hig. mim. stand.

Bat. zl. mech. śc. z ruch. wyl. L.200, uchwyt, mim. stand.

Bateria do zlewu mech. śc. z ruch. wyl. L.200, mim. stand.

*Bateria natr.-wannowa 1-otw. uchwyt ażurowy (do wycz.)

Bateria do um. z ruchomą wylewką H.200 L.150, bez ciągadła

Bat. do um. z ruchomą wyl. H.200 L.150, z ciągadłem i kor.

Bateria do zlewu z ruchomą wyl. H.220 L.200, bez ciągadła

Bat. do zlewu mech. z ruchomą wyl. H.150 L.230, uchw. ażur.

Bat. do zlewu mech. z ruchomą wyl. H.150 L.230, uchwyt Hig.

Bateria do zlewu z ruchomą wylewką H.150 L.230, pełny uchwyt

Bat. do zlewu mech. śc. z ruch. wyl. L.200, uchw. ażur., S/O

Bat. do zlewu mech. śc. z ruch. wyl. L.200, uchw. Hig., S/O

Bat. zl. mech. śc. z ruch. wyl. L.200, u. Hig. mim. stand.

Bat. zl. mech. śc. z ruch. wyl. L.200, u. ażur. mim. stand.

Bat. do um. mech. H.85 z ciągadłem i korkiem, uchwyt ażurowy

Bateria do um. EP H.85 z ciągadłem i korkiem, uchwyt ażurowy

Bateria do um. mech. H.85 z ciągadłem i korkiem, uchwyt Hig.

Bateria do um. EP H.85 z ciągadłem i korkiem, uchwyt Hig.

Bateria do um. mech. H.85 z ciągadłem i korkiem pełny uchwyt

Bateria do um. EP H.85 z ciągadłem i korkiem, pełny uchwyt

Bateria do umywalki mech. H.85 bez ciągadła, uchwyt ażurowy

Bateria do umywalki EP H.85 bez ciągadła, uchwyt ażurowy

Bateria do um. mech. H.85 L.135 bez ciągadła, uchwyt Higiena

Bateria do um. EP H.85 L.135 bez ciągadła, uchwyt Higiena

Bateria do um. mech. H.85 L.135 bez ciągadła, pełny uchwyt

Bateria do umywalki EP H.85 L.135 bez ciągadła, pełny uchwyt

Bat. do umywalki mech. z ruchomą wylewką H.95 uchwyt ażur.

Bateria do umywalki mech. z ruchomą wylewką H.95 uchwyt Hig.

Bat. do umywalki mech. z ruchomą wylewką H.95 pełny uchwyt

Bateria natr. cer. górne wyjście, uchwyt ażurowy, mim. S/O 

Bateria natr. cer. górne wyjście, uchwyt ażur., mim. stand. 

Bateria natr. cer. górne wyjście, pełny uchwyt, mim. S/O

Bateria natr. cer. górne wyjście, pełny uchwyt, mim. stand.

Bateria natr. cer. dolne wyjście, uchwyt ażurowy, mim. S/O

Komplet natr. samoopróżniający bateria cer. 2539 mim. S/O 

Komplet natryskowa bateria ceramiczna 2539 mimośrody S/O 

Bateria natr. cer. dolne wyjście, uchwyt ażur., mim. stand.

Komplet natr. samoopróżniający bateria cer. 2539 mim. stand.

Komplet natryskowy bateria cer. 2539 mimośrody standardowe

Bateria natr. cer., dolne wyjście, pełny uchwyt, mim. S/O 

Bateria natr. cer., dolne wyjście, pełny uchwyt, mim. stand.

Bateria natr. mech., do uruch. na odległość, uchwyt ażurowy

Bateria natr. podtynkowa wodoszczelna, zestaw 2/2 (+790BOX)

Bateria mech.+podstawa do wyciąganej słuchawki, uchwyt ażur.

Bateria mech. z wyskoką ruchomą wyl. H.160 L.160 uchwyt Hig.

Bateria mech. z wyskoką ruchomą wyl. H.160 L.250 uchwyt Hig.

Bateria mech. z wyskoką ruchomą wyl. H.300 L.160 uchwyt Hig.

Bateria mech. z wyskoką ruchomą wyl. H.300 L.250 uchwyt Hig.

Bateria mech. z wys. nieruchomą wyl. H.160 L.160 uchwyt Hig.

Bateria EP z wysoką nieruchomą wyl. H.160 L.160 uchw. Hig.

Bateria mech. z wysoką nieruchomą wyl. H.300 L.160 u. Hig.

Bateria EP z wysoką nieruchomą wyl. H.300 L.160 uchw. Hig.

*Bateria mech. z wylewką H.300 L.250 (do wycz. zast. 2564T4)

0211030003
0513090000
0710140000
0710150000
0710200006
0710200007
0711130000
0711170000
0711210006
0711220001
0711220002
0711220009
0711220010
0711230001
0711230002
0711230009
0711230010
0711240001
0711240002
0711240009
0711240010
0810100000
0810110000
0811080000
1306T1
1306T2
1306T3
1316
132300
132303
132306
150022D
158100
1583
15846
1585
1801T2
1804T2
200000
20002
20003
20015
20040.10P
20050A.10P
20050P.10P
20060.10P
20164T1
20164T4
204001
20464T1
20464T4
20801T2
20804T2
20870T1
20870T3
20871T1
20871T3
22.5P
220000
2210
2210L
2211
2211L
2220
2220L
2221
2221L
2239
2239S
2252S
232014
232102

234004A
234006A
234015A
234017A
24.5P
2420
2420L
2421
2421L
2439
2439EP
2439EPS
2439S
2443
2446
2446EP
2446EPS
2446L
2446LEP
2446LEPS
2446LS
2446S
2505
25061T1
2506T1
2506T2
2510
2510L
2510T
2519
2519L
2519LS
2519S
2520
2520EP
2520L
2520LEP

2520T
2520TEP
2521
2521EP
2521L
2521LEP
2521T
2521TEP
2522
2522L
2522T
2538
2538S
2538T
2538TS
2539
2539HYG
2539KIT
2539S
2539SHYG
2539SKIT
2539T
2539TS
2542
2543
2544
2564T1
2564T2
2564T3
2564T4
2565T1
2565T1EP
2565T3
2565T3EP
2565T4



227

K
O

N
S

E
R

W
A

C
JA

S
P

IS
 N

U
M

E
R

Ó
W
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Spis numerów katalogowych

Spis numerów katalogowych /

NR OPIS S.NR OPIS S.
-

162
162

88
89

153
153

79
73
79
73
80
68
80
68
80
68
80
68

134
128
129
129
128
129
129
136
136
134
136
136
128
128
220

80
67
80
67
80
67
80
67

-
-

84
84

165
26/84
26/85
26/85

26
200
200

-
-

199
199
200
200
199
199

96
38
38
38
39
39
39
39
39
39
39

206
206
164
164
165
165
164

35
35
34
35
35
34
45
49
49
49
49
36
36
37

-
34
34
34
34
41
40
43
42
44
44
45

203
207
206
206
206
206
206
206
221
221
221
185
185
185
185
221

49
38
38
38

221
221

35
35
35
35
34
34
35
35
35
35
34
34

-
-

221
221

-

*Bateria EP z wyl. H.300 L.250 BEL (do wycz. zast. 2565T3EP)

Spryskiwacz zawór odcinający + pistolet na drążek, z sitkiem

Spryskiwacz zawór odc.+pistolet uruch. po zwolnieniu drążka

Bat. mech. z ruchomą wylewką H.210 L.190+wyciągana słuchawka

Zestaw bateria+kolumna z wyciąganą sł. H.250, uchwyt ażurowy

Przełącznik podtynkowy

Przełącznik

Bateria do um. mech. BIOSAFE H.95 z korkiem, pełny uchwyt

Bateria do um. EP BIOSAFE H.95 z korkiem, pełny uchwyt

Bateria do um. mech. BIOSAFE H.95 bez korka, pełny uchwyt

Bateria do um. EP BIOSAFE H.95 bez korka, pełny uchwyt

Bateria do um. mech. H.85 z ciągadłem i korkiem, uchwyt Hig.

Bateria do um. EP H.85, z ciągadłem i korkiem, uchwyt Hig.

Bateria do um. mech. H.85 z ciągadłem i korkiem, pełny uchw.

Bateria do umywalki EP H.85, ciągadło + korek, pełny uchwyt"

Bateria do um. mech. H.85 L.120 bez ciągadła, uchwyt Higiena

Bateria do um. EP H.85 L.120 bez ciągadła uchwyt Higiena

Bateria do um. mech. H.85 L.120 bez ciągadła, pełny uchwyt

Bateria do umywalki EP H.85 L.120 bez ciągadła, pełny uchwyt

Bat. natr. mech. Securitouch, uchwyt ażur. dolne wyjście S/P

Bateria natryskowa SECURITHERM EP, uchwyt ażurowy, mim. S/O

Komplet natr. sam. z baterią Securitouch 2739EP, mim. S/O 

Komplet natr. z baterią Securitouch 2739EP, mim. S/O 

Bat. natryskowa SECURITHERM EP, uchwyt ażurowy, mim. stand.

Komplet natr. sam. z bat. Securitouch 2739EP, mim. stand.

Komplet natr. z baterią Securitouch 2739EP, mim. stand.

Komplet natr. sam. z baterią Securitouch2739, mim. S/O

Komplet natr. z baterią Securitouch 2739, mimośrody S/O

Bat. natr. cer. Securitouch uchwyt ażur. dolny, mim. stand.

Komplet natr. sam. z baterią Securitouch 2739, mim. stand.

Komplet natr. z baterią Securitouch 2739, mim. stand.

Bateria natryskowa SECURITHERM EP, pełny uchwyt, mim. S/O

Bateria natryskowa SECURITHERM EP, pełny uchwyt, mim. stand.

2 x napowietrzacz antosadowy Z28/100

Bateria do um. mech. BIOCLIP H.85, ciąg.+korek, uchwyt Hig.

Bateria do um. EP BIOCLIP H.85, ciąg.+korek, uchwyt Higiena

Bateria do um. mech. BIOCLIP H.85, ciąg.+korek, pełny uchwyt

Bateria do um. EP BIOCLIP H.85, ciąg.+korek, pełny uchwyt

Bat. do um. mech. BIOCLIP H.85 bez ciągadła, uchwyt Higiena

Bat. do um. EP BIOCLIP H.85 bez ciągadła, uchwyt Higiena

Bat. do um. mech. BIOCLIP H.85 bez ciągadła, pełny uchwyt

Bateria do um. EP BIOCLIP H.85 bez ciągadła, pełny uchwyt

Bateria z ruchomą wylewką BIOCLIP H.160 + 2 wylewki Inox

Bateria z ruchomą wylewką BIOCLIP H.300 + 2 wylewki Inox

Bateria z ruchomą wylewką BIOCLIP H.160 + 1-razowa wylewka

Bateria z ruchomą wylewką BIOCLIP H.300 + 1-razowa wylewka

2 x rozeta ścienna profilowana Ø60 x 21 x 5 do zaworu Z½"

10 x Wylewka BIOFIL ze zintegrowanym filtrem L.138 Ø22

10 x Głowica BIOFIL A ze zintegrowanym filtrem

10 x Głowica BIOFIL P ze zintegrowanym filtrem

10 x Słuchawka BIOFIL ze zintegrowanym filtrem

Um. SXL na postumencie, z otworem Ø22 z prawej Inox 304 sat.

Um. SXL na postumencie, z otworem Ø22 z prawej, Inox 304 bł.

*Um. PMR XS odpływ poz. (do wycz. zast. przez 3411400015)

Zastąpiony przez 3411400115

Umywalka TRAPEZ ścienna, z otworem Ø35, Inox 304 satynowy

Umywalka TRAPEZ ścienna, bez otworu, Inox 304 satynowy

Um. SXS ścienna, z otworem Ø22 z prawej, Inox 304 satynowy

Um. SXS ścienna, z otworem Ø22 z prawej, Inox 304 błyszczący

Umywalka PMR XS śc., odpływ pion., bez otworu, Inox 304 sat.

Umywalka PMR XS śc., odpływ pion., bez otworu, Inox 304 bł.

Dozownik mydła w płynie Hypereco 0,9 l ABS biały

BINOPTIC umywalka Z⅜" zawór zas. sieciowe 230/12V + trans.

BINOPTIC MIX um. Z⅜" bateria zas. siec. 230/12V + trans.

BINOPTIC MIX um. Z⅜" bat. zas. siec. 230/12V+trans. LH

BINOPTIC um. Z⅜" zaśc. 190 wyl. L.135 zas. siec. + trans.

BINOPTIC um. Z⅜" zaśc. 190 wyl. L.205 zas. siec. + trans.

BINOPTIC MIX um. Z⅜" bat. podtynk./płyta zas. siec.+trans.

BINOPTIC MIX um. Z⅜" bat. podt. zas. siec.+trans. dł. uchw.

BINOPTIC um. Z⅜" podt. wylewka L.200 zas. siec. + trans.

BINOPTIC MIX um. Z⅜" zaśc. 110 zas. siec. 230/12V + trans.

BINOPTIC MIX um. Z⅜" bat. zaśc. 110 siec.+trans. dł. uchw.

Um. MINERALCAST ścienna, L.1000, 2 komory, z otworem Ø35

Um. MINERALCAST ścienna, L.1400, 3 komory, z otworem Ø35

Pistolet na drążek HOSPITAL do spryskiwacza

Pistolet HYGIÉNA do spryskiwacza na drążek z sitkiem

Wąż zbrojony WW½" PVC biały L.0,80 m

Wąż zbrojony WW½" PVC biały L.1,25 m

Pistolet do spryskiwacza na przycisk ze stałym strumieniem

TEMPOMATIC 4 um. W⅜" zaw. 230/12V zas. podtynk.+zaw. odc.

TEMPOMATIC 4 um. W⅜" zaw. 230/12V podł. do gn.+zaw. odc.

TEMPOMATIC 4 um. W⅜" zaw. zint. bateria 6V + zawór odc.

TEMPOMATIC 4 um. W⅜" zaw. 230/12V zasilanie podtynkowe

TEMPOMATIC 4 um. W⅜" zaw. 230/12V podłączenie do gniazda

TEMPOMATIC 4 umywalka W⅜" zawór ze zintegrowaną baterią 6V

TEMPOMATIC um. zaw. zaśc. 155 zas. siec. 230/12V wyl. L.170

Kabel 4 m do elektrozaworu ½" lub 1" do skrzynki wielof.

Starter zaścienny z detektorem do skrzynki wielofunkcyjnej

TEMPOMATIC skrzynka wielof. 8 stanowisk, zas. siec. 230/12V

Starter podtynkowy z detektorem do skrzynki wielofunkcyjnej

TEMPOMATIC 3 um. W⅜" zaw. zint. bat. 6V + zaw. odcinający

TEMPOMATIC 3 umywalka W⅜" zawór ze zintegrowaną baterią 6V

TEMPOMATIC 3 um. Z½" zawór ścienny zint. bat. 6V L.190

TEMPOMATIC 3 Z1/2” na baterię 6V L.190 do płyty 1-4 mm 

TEMPOMATIC 4 umywalka Z½" zaw. ścienny zint. bat. 6V L.125

TEMPOMATIC 4 um. Z½" zaw. na bat. 6V L.125 do pł. 1-24 mm

TEMPOMATIC 4 umywalka Z½" zaw. ścienny zint. bat. 6V L.190

TEMPOMATIC 4 Z½" zaw. na bat. 6V L.190 do pł. 1-24 mm

TEMPOMATIC 2 umywalka Z⅜" zas. sieciowo 230/12V + trans.

TEMPOMATIC 2 umywalka Z⅜" zawór na baterie 6V

TEMPOMATIC umywalka Z⅜" zawór zas. siec. 230/12V + trans.

TEMPOMATIC umywalka Z⅜" zawór na baterie 6V

TEMPOMATIC PRO um. Z⅜" zaw. zas. siec. 230/12V ruch. wyl.

TEMPOMATIC PRO um. Z⅜" zaw. na baterię 6V ruchoma wylewka

TEMPOMATIC um. zaw. podtynkowy/płyta Inox 230/12V wyl. L.170

Umywalka MINERALSTEEL ścienna, L.1200, 2 komory, bez otworu

Umywalka MINERALCAST ścienna, L.1400, 3-st., z otworem Ø35

Kątownik do montażu MINERALCAST H.700

Kątownik do montażu MINERALCAST H.850

Um. MINERALCAST ścienna, L.1200, 2-stanowiskowa, bez otworu

Umywalka MINERALCAST ścienna, L.1200, 2-st., z otworem Ø35

Um. MINERALCAST ścienna, L.1800, 3-stanowiskowa, bez otworu

Umywalka MINERALCAST ścienna, L.1800, 3-st., z otworem Ø35

Elektrozawór ZZ1" 12V do TEMPOMATIC WC 463326

Elektrozawór ZZ1" 12V + kabel do TEMPOMATIC WC i pisuar

Skrzynka wielofunkcyjna 230/12V do TEMPOMATIC WC + trans. 

TEMPOMATIC WC 1" zaw. zaścienny 30 mm zas. siec. 230/12V

TEMPOMATIC WC 1" zaw. zaścienny 160 mm zas. siec. 230/12V

TEMPOMATIC WC 1" zaw. zaścienny 225 mm zas. siec. 230/12V

TEMPOMATIC WC 1" zaw. podt./płyta Inox zas. siec. 230/12V

Detektor do TEMPOMATIC WC z kablem 4 m

Elektrozawór+zawór odc. W1"+zawór antyskażeniowy Ø32 do WC

BINOPTIC umywalka Z⅜" zawór na baterie 6V 

BINOPTIC MIX um. Z⅜" bateria ze skrzynką na baterie 6V

BINOPTIC MIX um. Z⅜" bat. Ze skrzynką na baterie 6V, LH

Elektrozawór 6V do TEMPOMATIC 4

Elektrozawór 6V do TEMPOMATIC 3

TEMPOMATIC MIX 4 um. W⅜" bat. zas. podtynkowe+zaw. odc.

TEMPOMATIC MIX 4 um. W⅜" bat. zas. podtynkowe+zaw. odc. LH

TEMPOMATIC MIX 4 um. W⅜" bat. podł. do gniazda+zaw. odc.

TEMPOMATIC MIX 4 um. W⅜" bat. podł. do gn.+zaw. odc. LH

TEMPOMATIC MIX 4 um. W⅜" bat. zint. bat. 6V + zaw. odc.

TEMPOMATIC MIX 4 um. W⅜" bat. zint. bat. 6V+zaw. odc., LH

TEMPOMATIC MIX 4 um. W⅜" bat. 230/12V zasilanie podtynkowe

TEMPOMATIC MIX 4 um. W⅜" bat. 230/12V zas. podtynkowe, LH

TEMPOMATIC MIX 4 um. W⅜" bat. 230/12V podł. do gniazda

TEMPOMATIC MIX 4 um. W⅜" bat. 230/12V podł. do gniazda, LH

TEMPOMATIC MIX 4 um. W⅜" bateria ze zintegrowaną bat. 6V

TEMPOMATIC MIX 4 um. W⅜" bat. ze zintegrowaną bat. 6V, LH

Zastąpiony przez 490240

Zastąpiony przez 490241

Zasilanie podtynkowe do TEMPOMATIC 4 umywalka

Europejska wtyczka do gniazda, do TEMPOMATIC 4 umywalka

Zastąpiony przez 490450

2565T4EP
2591
2592
2597
2599
260020
260021
2620
2620EP
2621
2621EP
2720L
2720LEP
2720T
2720TEP
2721L
2721LEP
2721T
2721TEP
2739
2739EP
2739EPHYG
2739EPKIT
2739EPS
2739EPSHYG
2739EPSKIT
2739HYG
2739KIT
2739S
2739SHYG
2739SKIT

2739TEP
2739TEPS
28.2P
2820L
2820LEP
2820T
2820TEP
2821L
2821LEP
2821T
2821TEP
2870T1
2870T3
2871T1
2871T3
292015.2P
30040.10P
30050A.10P
30050P.10P
30060.10P
3410300003
3410300103
3411250015
3411250115
3411270008
3411270015
3411310003
3411310103
3411400015
3411400115
374001
378015
378MCH
378MCHLH
379D13
379DER
379ECM
379ECML
379ENC
379MCH
379MCHL

409100
409140
434000
434065
434080
434125
434182
440000
440001
440006
440100
440101
440106
441157
441452CEB
441452DET
441453
441453DET
442006
442106
443006
443016
443406
443426
443506
443526
444000
444006
445000
445006
445253
445257
447500
450120D
453140
454001A
454010
454120
454122
454180
454182
461034
461035
463000
463030
463150
463200
463326
463399
463SRH
478015
478MCH
478MCHLH
479646
479647
490000
490000LH
490001
490001LH
490006
490006LH
490100
490100LH
490101
490101LH
490106
490106LH
490220
490230
490240
490241
490440
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710501
712000
712000GR
729008
729012
729108
729112
729150
729302
729508
729512
730802.2P
730803.2P
730804.2P
731002
731003
731004
731005
731052
731053
731054
731055
731200
731300
731400
731500
732012
732016
732216
732515
733015
733016
733020
733021
734100
735400
736001
736101
736102
739000
739100
739102
743702
743732
748057
748058
748065
753005
753702
753703
753704
753732
753733
753735
753736
753739
753752
753755
762150
762571
762572
762901
762902
769400
790152
790153
790BOX
792380
792390
792400
792403
792404

221
221

36
36
36
36

221
-

41
41
40
40
43
42

221
221

44
44

221
221
221
221
221
221
221

49
221
147
147

96
96
96
96
96
96
96

-
93
87

147
147
147
173
174
174
175
175
175
175
176
176
176

-
-
-

93
93
93

37/93
-

93
96

155
155
155
155
155
155
188
188
139
147

147
139
139

97
97
97
97
97

223
97
97

156
156
156
157
157
157
157
156
156
156
156
157
157
157
157

37/92
37/92
37/92
37/92

92
92
92
92
50
50
50
50
50
50
50
50

-
223
163
163
163
223

-
-
-

223
223
223
223
223
223
223
187

-
-

187
187
188
154
154
109
123
123
120
121
121

Moduł elektr. do TEMPOMATIC 4 ze zintegrowaną baterią 6V

Moduł elektr. do TEMPOMATIC 4 ze zintegrowaną baterią 6V

TEMPOMATIC MIX 3 um. W⅜" bat. zint. baterię 6V + zaw. odc.

TEMPOMATIC MIX 3 um. W⅜" bat. zint. bat. 6V+zaw. odc., LH

TEMPOMATIC MIX 3 um. W⅜" bat. ze zintegrowaną baterią 6V

TEMPOMATIC MIX 3 um. W⅜" bat. ze zintegrowaną bat. 6V, LH

Moduł elektr. do TEMPOMATIC 3 ze zintegrowaną baterią 6V

*Elektr. do TEMPOMATIC 3 um. (do wycz. zast. przez  479647)

TEMPOMATIC MIX 2 um. Z⅜" bat. zas. siec. 230/12V + trans.

TEMPOMATIC MIX 2 um. Z⅜" bateria 230/12V + dźwignia LH

TEMPOMATIC MIX 2 um. Z⅜" bateria na baterie 6V

TEMPOMATIC MIX 2 um. Z⅜" bateria na baterie 6V dźwignia LH

TEMPOMATIC MIX um. Z⅜" bateria zas. siec. 230/12V + trans.

TEMPOMATIC MIX um. Z⅜" bateria na baterię 6V

Detektor TEMPOMATIC + kabel 0,70 m 

Detektor TEMPOMATIC + kabel 1,50 m 

TEMPOMATIC MIX PRO um. Z⅜" bateria 230/12V ruchoma wylewka

TEMPOMATIC MIX PRO um. Z⅜" bat. na baterie 6V ruchoma wyl.

Skrzynka elektroniczna standardowa funkcja „SO" 230/12V

Skrzynka elektroniczna 230/12V wieofunkcyjna do TEMPOMATIC

Skrzynka elektroniczna do TEMPOMATIC na baterie 6V

Detektor do TEMPOMATIC + kabel 5 m 

Elektrozawór Z⅜" 6V z filtrem do TEMPOMATIC, BINOPTIC um

Elektrozawór Z⅜" 12V z filtrem do TEMPOMATIC umywalka

Elektrozawór Z½" 12V z filtrem do TEMPOMATIC um. pis.

Elektrozawór ½"+ kabel L.4 m do skrzynki wielofunkcyjnej

Elektrozawór Z½" 6V z filtrem do TEMPOMATIC i BINOPTIC

Mydel. na wcisk, na suwaku, przeźroczysta do poręczy Ø25+32 

Mydel. na wcisk, na suwaku, Nylon biały do poręczy Ø25+32

Dozownik mydła w płynie 1 l Inox 304 błyszczący

Dozownik mydła w płynie 1 l epoksyd biały (jednolity)

Dozownik mydła w płynie 1 l Inox 304 satynowy

Dozownik mydła w płynie 0,5 l Inox 304 błyszczący

Dozownik mydła w płynie 0,5 l epoksyd biały (jednolity)

Dozownik mydła w płynie 0,5 l Inox 304 satynowy

Elektroniczny dozownik mydła w płynie

Podstawa z wyciąganą słuchawką

Syfon do pisuaru W1¼" wyjście poziome Ø32 chrom. Mosiądz

Bat. ścienna do zlewu 2-otworowa, ruchoma dolna wyl. L.200

Poręcz prosta z uchwytem na suwaku Ø32 H.1150 Nylon b. 

Poręcz prosta z uchwytem na suwaku Ø32 H.1150 Inox błyszcz.

Poręcz prosta z uchwytem na suwaku Ø32 H.1150 Inox sat.

TEMPOFIX 2 stelaż WC + zawór elektroniczny/płyta Inox

TEMPOFIX 2 stelaż WC 10-40 mm Zestaw ½ (+576212 lub 576222)

TEMPOFIX 2 st. WC poj. przycisk Zest. 2/2 (+576211/576227)

TEMPOFIX 2 stelaż WC podw. przyc. Zest. 2/2 (+576211/576227)

TEMPOFIX 2 st. WC podw. przyc. 45-65 mm-Zest. ½ (+576222)

TEMPOFIX 2 stelaż WC pod. prz. 80-130 mm zest. ½ (+576230)

TEMPOFIX 2 stelaż WC pod. prz. 80-130 mm zest. 2/2 (+576229)

Króciec podłączeniowy-przejściówka 100/90 PVC 

Króciec podłączeniowy-przejściówka 100/110 PVC 

Wzmocnienie ścienne do stelaża TEMPOFIX

*TEMPOFIX 2 st. WC zbiornik 3l/6l Zestaw ½ (do wycz.)

*TEMPOFIX 2 stelaż WC zbiornik b.-Zestaw 2/2 (do wycz.)

*TEMPOFIX 2 stelaż WC zbiornik chrom.-Zestaw 2/2 (do wycz.)

Korek do pisuaru Ø63 Z1¼" sitko inox i śruba centralna 

Korek do umywalki ON-OFF 1¼" przycisk Inox

Zaślepka luxe chromowana Ø45

Korek HYGIENA 1¼" wklęsłe sitko, modułowy z przelewem lub bez

*Korek HYGIÉNA 1¼" bez przelewu (do wycz. nast. 611)

Zawór przelewowy 1¼" z chromowanego mosiądzu

Dozownik mydła Hypereco uruchamianie łokciem 0,9 l ABS biały

Wpust podłogowy 100 x 100 reg. wys. zintegrowany odpływ Ø40

Wpust podłogowy 100 x 100 reg. wys. wyjście poziome kąt. Ø50

Wpust podłogowy 150 x 150 reg. wys. zintegrowany odpływ Ø40

Wpust podłogowy 150 x 150 reg. wys. wyjście poziome kąt. Ø50

Wpust podłogowy sito Inox Ø114 zintegrowany odpływ Ø40

Wpust podłogowy z płytą 140 x 140 - wyjście pionowe Ø40

Końcówka łącząca Ø32/55 z kołnierzem do WC

Końcówka łącząca Ø28/55 z kołnierzem do WC

ROUND wandaloodporna wylewka natryskowa Z½" podtynkowa

Mydelniczka ścienna Bayblend® chromowany matowy

Mydelniczka ścienna Bayblend® chromowany błyszczący 

TONIC JET wandaloodporna wylewka natr. Z½" podtynkowa

TONIC JET wandalood. wyl. natr. z sitkiem Z½" podtynkowa

Dozownik mydła, prosta wyl., zbiornik 1 l, chrom. mosiądz 

Dozownik mydła, zagięta wyl., zbiornik 1 l, chrom. mosiądz 

Dozownik mydła, prosta wyl., rurka L.1200, chrom. mosiądz 

Dozownik mydła, zagięta wyl., rurka L.1200, chrom. mosiądz

Dozownik mydła, zaścienny 180, chromowany

Zestaw naprawczy do dozownika mydła 729150/729012

Dozownik mydła, prosta wyl., zbiornik 0,5 l, chrom. mosiądz 

Dozownik mydła, zagięta wyl., zbiornik 0,5 l, chrom. mosiądz

2 x zawór odcinający kątowy do PREMIX ¾"

2 x zawór odcinający kątowy do PREMIX 1"

2 x zawór odcinający kątowy do PREMIX 1¼"

PREMIX CONFORT 55 centralny mieszacz term. Z¾" 55 l/min

PREMIX CONFORT 90 centralny mieszacz term. Z1" 90 l/min

PREMIX CONFORT 140 centralny mieszacz term. Z1¼" 140 l/min

PREMIX CONFORT 190 centralny mieszacz term. Z1½" 190 l/min

PREMIX SECURIT 55 centralny mieszacz term. Z¾" 55 l/min

PREMIX SECURIT 90 centralny mieszacz term. Z1" 90 l/min

PREMIX SECURIT 140 centralny mieszacz term. Z1¼" 140 l/min

PREMIX SECURIT 190 centralny mieszacz term. Z1½" 190 l/min

PREMIX CONFORT T2 centralny mieszacz term. Z¾" 55 l/min

PREMIX CONFORT T3 centralny mieszacz term. Z1" 90 l/min

PREMIX CONFORT T4 centralny mieszacz term. Z1¼" 140 l/min

PREMIX CONFORT T5 centralny mieszacz term. Z1½" 190 l/min

PREMIX NANO mieszacz termostatyczny WZ⅜", niklowany korpus

PREMIX NANO mieszacz termostatyczny WZ⅜", chrom. korpus

PREMIX NANO mieszacz termostatyczny ⅜", chrom. Korpus

Zestaw podłączeniowy PEX L.300 do PREMIX NANO 732216

PREMIX COMPACT mieszacz termostatyczny Z½", surowy korpus

PREMIX COMPACT mieszacz termostatyczny Z½", chrom. Korpus

PREMIX COMPACT mieszacz termostatyczny Z¾", surowy korpus

PREMIX COMPACT mieszacz termostatyczny Z¾", chrom. Korpus

TEMPOGENOU kątowy ZZ½" drążek L.350 ~7 s

TEMPOGENOU prosty ZZ½", drążek L.350 ~7 s

MONOFOOT zaw. z przyc. nożnym ZZ½" moc. podł. z nakrętką 

MONOFOOT zaw. z przyc. nożnym ZZ½" moc. podł. bez nakr. 

MONOFOOT zaw. z przyc. nożnym ZZ½" moc. ścienne bez nakr. 

MIXFOOT bat. z przyc. nożnym ZZ½" moc. podł. z nakrętką 

MIXFOOT bat. z przyc. nożnym ZZ½" moc. podł. bez nakr. 

MIXFOOT bat. z przyc. nożnym ZZ½" moc. ścienne bez nakr. 

*Głowica termostatyczna PREMIX ¾" (do wyczerpania)

Zestaw naprawczy PREMIX NANO

Spryskiwacz czas. HOSPITAL z pistoletem na drążek, z sitkiem

Spryskiwacz czasowy z pistoletem na przycisk

Spryskiwacz czas. HYGIÉNA z pistoletem na drążek, z sitkiem

Zestaw naprawczy umywalka/pisuar TEMPOSTOP czasowy ~7 s

*Zestaw naprawczy PREMIX ¾" przed 06/2008 (do wyczerpania)

Usunięty

*Zestaw naprawczy PREMIX przed 06/2008 (do wyczerpania)

Zestaw naprawczy PREMIX CONFORT ¾" i 1"

Zestaw naprawczy PREMIX COMPACT

Zestaw naprawczy PREMIX CONFORT 1¼" i 1½"

Zestaw naprawczy MONOFOOT 

Zestaw naprawczy MIXFOOT 

Zestaw naprawczy PREMIX SECURIT ¾" i 1"

Zestaw naprawczy PREMIX SECURIT 1¼" i 1½"

TEMPOFLUX 2 WC Z¾" Ø25 zaw. spł. zaścienny 145 czas.~7 s

TEMPOFLUX 2 WC Z¾" zaw. podt. do stelaża ~7 s poj. przyc.

TEMPOFLUX 2 WC Z¾" zaw. do stelaża ~7 s podwójny przycisk

TEMPOFLUX 2 WC Z¾" zaw. podt.+skrzynka ~7 s poj. przycisk

TEMPOFLUX 2 WC Z¾" zaw. podt.+skrzynka ~7 s podw. przycisk

Rura do spłukiwania PVC podt./zaścienna zagięta Ø32

Aluminiowa obudowa przedłużająca do panelu natryskowego

Ob. przedłużająca teleskop. Inox do panelu natr. 350-550x250

Wodoszczelna skrzynka podt. do baterii natr. - Zestaw ½ 

SECURITHERM term. panel natr. al. zas. sch. sł.+nier. wyl.

SECURITHERM term. panel natr. al. zas. g. sł.+nieruch. wyl.

SECURITHERM term. panel natr. na baterię 6 V, al. zas. górą

SECURITHERM term. panel natr. na baterię 6 V Inox zas. górą

SECURITHERM term. p. natr. na bat. 6 V Inox zas. górą+mydel.

490446
490450
492006
492006LH
492106
492106LH
492446
492646
494000
494000LH
494006
494006LH
495000
495006
495070
495149
495253
495257
495444BC
495445BC
495446BC
495499
495606
495612
495626
495626CEB
495646
510120
510120N
510580
510581
510582
510583
510584
510586
510587
515
517000
5445T2S
5460N
5460P2
5460S
546400
576211
576212
576222
576227
576229
576230
576900
576910
576MUR
577001
577002
577012
580000
581000
596000
611
61101
620
6712
682001
682001DE
683001
683001DE
683002
684000
705000
705028
709000
710500



229

K
O

N
S

E
R

W
A

C
JA

S
P

IS
 N

U
M

E
R

Ó
W

Opisy produktów poprzedzone znakiem * są dostępne do wyczerpania zapasów. Numery katalogowe są uporządkowane rosnąco.

Spis numerów katalogowych

Spis numerów katalogowych /

NR OPIS S.NR OPIS S.
923024
941120
941202
941922
942040
942200
943200100M
943300110
947120
947135
947151
947157
947170
947185
963150125F
963150923F
963200145
963200145F
963200245
963200245F
963200923F
963300145
963300145F
963300245
963300245F
963300923F
967152
967202
969024.2P
981142
990123
990223
999049
A22D75
A22LY75
C151AH75
C282025
C291AH75
CEL378499V
CEL378V
D273015
D275058
D275065
D275092
D276020
FLEXPEX1
FLEXPEX2
FLEXPEX3
FLEXPEX4
FLEXPEX5
FLEXPEX6
G276020
H9600
H9605
H9610
H9610S
H9630
H9630HYG
H9630KIT
H9630S
H9630SHYG
H9630SKIT
H9632
H9636
H9637
H9638
H9639
H9640
H9640S
H9641
H9716
H9718

792406
792410
792413
792414
792416
792504
792514
800
801
802
803
806
807792
809.50P
810
811
811610.2P
811611.2P
813
815
816
820
820022
820023
820024
820025
820122
820124
821
826315
828
830T1
831T1
832T1
833T1
834T1
834T2
834T3
834T4
835T1
836T1
836T3
840
841315
844
845
846815.2P
855027.2P
855027KIT
856027.2P
857027.2P
865127.2P
868121
870027.2P
880
9102
9108
9120C
9121
9140C
9141
91AA75
9201
9203
921022.2P
921022.50P
921024.2P
921024.50P
922022.2P
922024.2P
9225
923022

121
120
121
121
121
121
121
145
144

-
144
144
154
145
148
148

95
95

148
148
148
146

27
27
27
27
27
27

146
52

149
151
150
150
151
150
150
150
150
151
150
150
149

95
149
149

95
94
94
94

-
153
153
153
152
214
213
215
215
215
215
216
214
212

99
99
99
99

37/99
37/99

216
53/99

53/99
52

-
52
52
52

220
220

52
52
52

-
52

-
220
220

-
220

-
220
220

-
220

-
220
220

53
53

-
53

221
221
223
216
216

95
53/99

95
221
221

87
162
162

-
87

-
95
95
95
95
95

-
60
60
61
61

106
107
107
106
107
107
109
122
123
123
122
106
106
108

62
63

SECURITHERM term. p. natr. na bat. Mineralst. zas. g.+mydel.

SECURITHERM term. panel natr. na baterię 6 V, al. zas. sch.

SECURITHERM term. panel natr. na baterię 6 V Inox zas. sch.

SECURITHERM term. panel natr. na bat. Inox zas. sch.+mydel.

SECURITHERM term. p. natr. na bat. Mineralst. zas. sch.+myd.

SECURITHERM term. panel natr. 230/12V Inox zas. górą+mydel.

SECURITHERM term. panel natr. 230/12V Inox zas. sch.+mydel.

Zestaw natryskowy 1-strumieniowy z uchwytem ściennym

Zestaw natryskowy 1-strumieniowy z drążkiem Ø18

*Zestaw natr. 5-str. z drążkiem Ø25 (do wycz. nast. 806/803)

Zestaw natryskowy 3-strumieniowy z drążkiem Ø25

Zestaw natryskowy 1-strumieniowy z drążkiem Ø25

Szybkozłączka STOP na wcisk WZ½" do panelu natryskowego

50 x jednorazowy zestaw natryskowy

Słuchawka natryskowa Z½" 1-strumieniowa, chromowana Ø60

Sł. natr. Z½" 1-strumieniowa, chrom. Ø70, antyosadowa

2 x złączka do miedzianej rurki Z10 x 1 L.365 mm

2 x złączka do miedzianej rurki Z11 x 1 L.365 mm

Słuchawka natryskowa Z½" 3-strumieniowa Ø95, antyosadowa

Słuchawka natryskowa Z½" 1-strumieniowa Ø119, antyosadowa

Sł. natr. Z½" 2-strumieniowa, z przełącznikiem, antyos.

Drążek do natr., chromowany Ø18, mydelniczka, rozstaw 570 mm

Złączka wyjście W22/100 do głowicy A BIOFIL

Złączka wyjście Z½" do filtra BIOFIL

Złączka wyjście Z24/100 do głowicy A BIOFIL

Złączka wyjście Z24/125 do głowicy A BIOFIL

Złączka wyjście W22/100 do głowicy P BIOFIL

Złączka wyjście Z24/100 do głowicy P BIOFIL

Drążek do natr., chrom. Ø25, mydelniczka, rozstaw do 670 mm

Przeciwnakrętka z 3 śrubami i podkładka W½" gr. 4

Obręcz zabezpieczająca przed upadkiem słuchawki natryskowej Ø25

Wąż natryskowy poliamid czarny L.1,50 m 

Wąż natryskowy chromowany metal L.1,50 m

Wąż natryskowy wzmocniony metal L.1,50 m 

Wąż do słuchawki do zlewu, metalowy L.1,50 m z przeciwwagą 

Wąż natr. BICOLOR PVC metalowo-plastikowy gładki L.1,50 m 

Wąż natr. BICOLOR PVC metalowo-plastikowy gładki L.2,00 m 

Wąż natr. BICOLOR PVC metalowo-plastikowy gładki L.0,85 m 

Wąż natr. BICOLOR PVC metalowo-plastikowy gładki L.1,20 m 

Wąż do słuchawki do zlewu, nylonowy czarny L.1,50 m 

Wąż natryskowy SILVER PVC gładki, zbrojony L.1,50 m 

Wąż natryskowy SILVER PVC gładki, zbrojony L.0,85 m 

Ruchomy uchwyt ścienny z chromowanego mosiądzu

Wzmocniona natynkowa złączka ZW½" z nakrętką nasadową Ø14

Uchwyt widełkowy WZ½"do słuchawki natryskowej

Ruchomy uchwyt ścienny, chromowany do słuchawki natryskowej

2 x złączka pr. zaśc. 76 ZW½" L.115 + rozeta Ø50

2 x mimośród ścienny STOP/OPRÓŻNIANIE Z½" Z¾"

Zestaw do całkowitej dezynfekcji do złączek STOP/OPRÓŻNIANIE

2 x mimośród Z½" Z¾" pod rozetą, rozstaw 12 mm

2 x mimośród Z½" Z¾" pod rozetą, rozstaw 21 mm

2 x złączka kolumnowa Z½" Z¾" bez nakrętki H.64

Kolanko wypływowe ścienne ZZ½" H.33 do natrysku

2 x złączka kolumnowa luxe Z½" Z¾" H.70 mm, Ø14

Złączka antystagnacyjna do baterii natryskowej

Oczomyjka bezpieczeństwa ścienna z miską

Natrysk bezpieczeństwa poziomy ścienny 

Oczomyjka bezpieczeństwa ścienna 1-strumieniowa

Oczomyjka bezpieczeństwa ścienna 2-strumieniowa

Oczomyjka bezpieczeństwa stojąca 1-strumieniowa

Oczomyjka bezpieczeństwa stojąca 2-strumieniowa

Kapturki na dysze do oczomyjki bezpieczeństwa

Oczomyjka bezpieczeństwa na kolumnie z miską 

Zestaw natrysk i oczomyjka bezpieczeństwa na kolumnie 

2 x sitko gwiazda W22/100

50 x sitko gwiazda W22/100

2 x sitko gwiazda Z24/100

50 x sitko gwiazda Z24/100

2 x sitko z regulacją wypływu W22/100 

2 x sitko z regulacją wypływu Z24/100 

Wylewka do natrysku bezpieczeństwa 

Wyjście BIOSAFE z pierścieniem W22X100

Wyjście BIOSAFE z pierścieniem Z24X100

Wylewka zagięta śc. Z½" L.120 - H.60 sitko z reg. wypływu

*Ścienna, nier., zag. wyl. Z½" L.200-H.58 sitko (do wycz.)

Wylewka zagięta do płyty 1-10 mm, Z½" L.120 H.60 sitko

Wylewka zaścienna 30 mm Z½" L.75 sitko wypływowe

Wylewka zaścienna 230 mm Z½" L.75 sitko wypływowe

Wylewka rura Ø22, H.105 L.200 nakrętka ¾" (do 2519) 

Ruchoma wylewka rura Ø22 H.80 L.300 dolna, nakrętka ¾"

Nier. wylewka śc. Z½" L.110 H.16 Ø32 sitko z reg. wypływu

Nier. wylewka śc. Z½" L.120 H.16 Ø32 reg. wyp.+roz. Ø60

Nier. wyl. zaśc. 165 mm Z½" L.120 - Ø32 sitko z reg. wyp.

Nier. wyl. zaśc. 165 mm Z½" L.170 - Ø32 sitko z reg. wyp.

Nier. wylewka śc. Z½" L.160 H.16 Ø32 sitko z reg. wypływu

Nier. wylewka śc. Z½" L.170 H.16 Ø32 reg. wypływu+roz. Ø60

Wylewka rura Ø22 H.125 L.150 nakrętka ¾"

Ruchoma wylewka rura Ø22, wyjście BIOSAFE, H.125 L.150 

Usunięty

Ruchoma wylewka rura Ø22 H.145 L.200 górna, nakrętka ¾"

Zastąpiony przez 963200245F 

Ruchoma wylewka rura Ø22 H.245 L.200 górna, nakrętka ¾"

Ruchoma wylewka rura Ø22, wyjście BIOSAFE, H.145 L.200

Zastąpiony przez 963300145F 

Ruchoma wylewka rura Ø22 H.145 L.300 górna, nakrętka ¾"

Zastąpiony przez 963300245F

Ruchoma wylewka rura Ø22 H.245 L.300 górna, nakrętka ¾"

Ruchoma wylewka rura Ø22, wyjście BIOSAFE, H.245 L.300 

Ruchoma wylewka „C" Z½" L.150 H.120 sitko z reg. wypływu

Ruchoma wyl. „C" Z½" L.200 H.200 sitko z reg. wypływu

2 x przejściówka do wylewki Z½" Z24/100

Nier. odl. wylewka Z½" L.140 H.120 sitko z reg. wypływu

2 x bateria Litowa 3V typ 123A do modułu elektr. 495446BC

Bateria Litowa 6V typu 223 do mod. 479446, 490446, 492446 

4 x wandaloodporna śruba typ TORX Z5 x 25 + kołki rozporowe

Napowietrzacz W22X100 do pistoletu 

Napowietrzacz W22X100 do oczomyjki 

2 x złączka z zaworem zwrotnym WZ⅜"

Klucz imbusowy 2,5 mm do regulacji wypływu na sitku EKO

2 x złączka z zaworem zwrotnym ZW½"

Detektor + kabel L.5 m do BINOPTIC, TEMPOMATIC 2

Detektor + kabel L.1,20 m do BINOPTIC, TEMPOMATIC 2

Zawór stojący ZZ½"

Spryskiwacz z zaworem odcinającym, pistolet na przycisk

Spryskiwacz z zaworem odc., pistolet na drążek, z sitkiem

*Spryskiwacz z zaworem odc., pistolet na przycisk (do wycz.)

Zawór ścienny Z½" Z¾" do pralki

Zastąpiony przez FLEXPEX2

2 x wężyk PEX Z10 x 1 W⅜'' L.410

2 x wężyk PEX Z10 x 1 W⅜'' L.515

2 x wężyk PEX Z10 x 1 W⅜'' L.660

2 x wężyk PEX 11 x 1 W⅜'' L.370

2 x wężyk PEX obrotowy L.467

Zastąpiony przez D276020

Term. bateria do um. SECURITHERM sekwencyjna H.85 L.120

Term. bat. do um. BIOCLIP SECURITHERM sekwencyjna H.85 L.120

Term. bat. do zlewu SECURITHERM sekw., wyl. BIOCLIP mim. S/O

Term. bat. do zlewu SECURITHERM sekw. w. BIOCLIP mim. stand.

Term. bat. natr. SECURITHERM sekw., dolne wyjście, mim. S/O 

Term. sam. komplet natr. SECURITHERM sekwencyjny, mim. S/O

Term. komplet natr. SECURITHERM sekwencyjny, mimośrody S/O

Term. bat. natr. SECURITHERM sekw., d. wyjście, mim. stand.

Term. sam. komplet natr. SECURITHERM sekwencyjny mim. stand.

Term. komplet natr. SECURITHERM sekwencyjny mim. stand.

Bat. natr. SECU. sekw. podtyn. wodoszcz. zest. 2/2 (+790BOX)

Term. panel natryskowy SECURITHERM sekwencyjny ze słychawką

Term. panel natr. Mineralst. SECURI. sekw. zas. z g.+mydel.

Term. panel natr. Mineralst. SECURI. sekw. zas. sch.+mydel.

Termostatyczny panel natryskowy SECURITHERM sekwencyjny

Term. bat. natr. SECURITHERM sekw. górne wyjście, mim. S/O 

Term. bateria natr. SECURITHERM sekw. górne wyjście, stand. 

Term. komplet natryskowy SECURITHERM sekwencyjny natynkowy

Term. bat. do zlewu SECURITHERM z ruchomą wyl. H.230 L.200

Term. bat. śc. zl. SECURITHERM 1-razowa w. BIOCLIP mim. S/O
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/ Spis numerów katalogowych

NR OPIS S. NR OPIS S. 
H9718S
H9726
H9739
H9739HYG
H9739KIT
H9739S
H9739SHYG
H9739SKIT
H9741
H9741HYG
H9741KIT
H9741S
H9741SHYG
H9741SKIT
H9752S
H9769
H9769HYG
H9769KIT
H9769S
H9769SHYG
H9769SKIT
N009AG75
N109AG75

N148AA75
N201AG75
N248AA75
N252
N262
N324AG75
N421AJ75
N425AH75
N434AH75
N96
N9630
N96L
N9719
N9726
N9752
N97L
N97LR
NS262
P120AA75
P272AA85
P418AJ75
P482AJ75
P9775
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Term. b. śc. zl. SECURITHERM 1-razowa w. BIOCLIP mim. stand.

Term. bat. do um. SECURITHERM z ruchomą wylewką H.210 L.150

Termostatyczna bateria natryskowa SECURITHERM mimośrody S/O

Termostatyczny sam. komplet natr. SECURITHERM mimośrody S/O

Termostatyczny komplet natryskowy SECURITHERM mimośrody S/O

Termostatyczna bat. natryskowa SECURITHERM mimośrody stand.

Termostatyczny sam. komplet natr. SECURITHERM mim. stand.

Termostatyczny komplet natr. SECURITHERM mimośrody stand.

Termostatyczna bat. natr. SECURITHERM Securitouch, mim. S/O

Term. sam. komplet natr. SECURITHERM Securitouch, mim. S/O

Term. komplet natr. SECURITHERM Securitouch, mim. S/O

Term. bateria natr. SECURITHERM Securitouch, mim. stand.

Term. sam. kom. natr. SECURITHERM Securitouch, mim. stand.

Term. komplet natr. SECURITHERM Securitouch, mim. stand.

Term. bat. natr.-wannowa SECURITHERM Securitouch mim. stand.

Termostatyczna bat. natr. SECURITHERM BIOSAFE, mim. S/O

Term. sam. komplet natr. SECURITHERM BIOSAFE, mim. S/O 

Term. komplet natr. SECURITHERM Securitouch BIOSAFE mim. S/O

Termostatyczna bat. natr. SECURITHERM BIOSAFE, mim. stand.

Term. sam. kom. natr. SECURITH. Securit. BIOSAFE, mim. stand.

Term. komplet natr. SECURITHERM Securit. BIOSAFE mim. stand.

Głowica ceramiczna Ø40 z podstawą i ogranicznikiem wypływu

Głowica ceramiczna Ø40 z podstawą, bez ogranicznika wypływu

Głowica ceramiczna Ø40 bez podstawy, bez ogranicznika wypływu 

Głowica cer. Ø40 bez podst., z ogr. wypływu do modeli elek.

Głowica ceramiczna Ø40 bez podstawy z ogranicznikiem wypływu

Głowica ceramiczna Ø40 z regulatorem ciśnienia z podstawą 

Głowica ceramiczna Ø35 z regulatorem ciśnienia

Głowica ceramiczna Ø35 (od 0½006)

Głowica termostatyczna ½" NF

Zastąpiony przez NS262

Głowica Ø35 bez podstawy do serii 3020, 2303 i 2312

Głowica termostatyczna do SECURITHERM um./zlew H9610/14P/11

Głowica termostatyczna do SECURITHERM natrysk H9630/40 

Głowica termostatyczna do SECURITHERM um./zlew H9600/05

Głowica termostatyczna do SECURITHERM do zlewu H9718/H9719

Głowica termostatyczna do SECURITHERM do umywalki H9726

Usunięty

Głowica termostatyczna do SECURITHERM do natr. H9739/S

Głowica termostatyczna do SECURITHERM do natr. H9741/H52

Głowica ceramiczna Ø35 z podstawy 

Głowica grzybowa prowadzona Ø22,5 + zaślepka (seria 5800) 

Kompletna głowica ¼ obrotu WZ + prawy uchwyt

Głowica ceramiczna ½" ½ obrotu 

Głowica ceramiczna ½", ¼ obrotu w prawo

Głowica ceramiczna ½", ¼ obrotu do SECURITHERM

Opisy produktów poprzedzone znakiem * są dostępne do wyczerpania zapasów. Numery katalogowe są uporządkowane rosnąco.
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KONTAKT
SIEDZIBA FIRMY I ZAKŁAD 
PRODUKCYJNY 
18, rue du Maréchal Foch
80130 Friville 
FRANCJA

DELABIE Sp. z o.o. 
ul. Chałubińskiego 8
00-613 Warszawa

Tel. 22 789 40 52
Fax 22 789 25 01
info@delabie.pl

www.delabie.pl

DZIAŁ HANDLOWY
Tel. 22 789 40 52
Fax 22 789 25 01
serwis.handlowy@delabie.pl

POMOC TECHNICZNA  
& SERWIS
Tel. 22 789 40 52
Fax 22 789 25 01
serwis.techniczny@delabie.pl

Ogólne Warunki Sprzedaży / 

PZH
Państwowy Zakład Higieny

Nasza firma nie prowadzi sprzedaży bezpośredniej:
-  Podawane ceny są cenami umownymi i nie są wiążące.

Hurtownicy i instalatorzy dowolnie ustalają swoje ceny
zgodnie z obowiązującym prawem, biorąc pod uwagę
swoje koszty, usługi i gwarancje, którymi są obarczeni.

- Ogólne warunki sprzedaży dotyczą każdego hurtownika 
współpracującego z nami. Inne kategorie zawodowe
(producenci, eksporterzy...) lub prośby o specjalne
produkty poza katalogiem: prosimy o kontakt.

ZAMÓWIENIA I OFERTY:
Zamówienia są realizowane zgodnie z porządkiem ich 
wpływania. 
Wszystkie wpływające zamówienia zawierają zgodę na 
nasze ogólne warunki sprzedaży. Zawarte w zamówieniach 
odmienne klauzule są nieważne.
Zobowiązanie zamawiającego w stosunku do producenta 
nabiera mocy, z chwilą otrzymania przez nas jego pisemnego 
zamówienia, które nie może być anulowane. Zamówienia 
są przyjmowane bez obowiązku ich całkowitej realizacji w 
jednej dostawie.
Nasi przedstawiciele handlowi nie posiadają zdolności 
prawnej do słownego zawierania dodatkowych umów, ani 
do słownego dawania gwarancji, które wybiegają poza 
treść pisemnej umowy.
Brak zapłaty lub jej opóźnienie za wcześniejszą dostawę, 
upoważnia nas do zawieszenia lub zerwania współpracy, 
bądź zawieszenia realizowanego zamówienia, bez 
możliwości odwołania się klienta.
W przypadku każdej zmiany sytuacji kupującego, 
zastrzegamy sobie prawo do anulowania zamówień 
będących w realizacji, lub żądania dodatkowych gwarancji.
DELABIE nie ponosi odpowiedzialności za dobór produktów. 
Jedynie projektanci, architekci i profesjonalni instalatorzy 
są odpowiedzialni za dobór produktów w zależności od ich 
przeznaczenia, obowiązującego prawa i dobrych praktyk.

CENY:
Dostawy są fakturowane zgodnie a obowiązującymi 
warunkami w dniu ekspedycji. Podane ceny są cenami 
umownymi, zastrzegamy sobie prawo korekty cen, która 
odzwierciedlała będzie zmiany kursów lub opłat. Ceny 
mogą ulegać zmianie bez wypowiedzenia, zgodnie ze 
zmianami warunków ekonomicznych.
Wzrost cen jest podawany na miesiąc przed wprowadzeniem 
w życie i stosuje się go do ofert i zamówień w trakcie 
realizacji.
Dostawa do Polski jest bezpłatna, z wyjątkiem transportu 
ekspresowego.

PŁATNOŚCI:
Warunki płatności zostaną ustalone z chwilą podjęcia 
współpracy, pod warunkiem uzyskania ubezpieczenia 
transakcji.
Nie udzielamy skonta w przypadku płatności przed 
ustalonym terminem.
Z zastrzeżeniem ubezpieczenia transakcji, termin płatności 
wynosi 30 dni od daty wystawienia faktury. Dostawy 
realizowane po 25 dniu miesiąca są fakturowane zgodnie 
z wartością z miesiąca następnego.
W przypadku uregulowania należności po dacie znajdującej 
się na fakturze i niezgodnie z powyższymi warunkami, 
kara umowna za zwłokę będzie obliczana na bazie ogólnej 
stopy procentowej powiększonej o 10%. W przypadku 
opóźnienia płatności, może być wymagana płatność z 
góry, która zastąpi aktualne warunki sprzedaży. Nie będą 
akceptowane żadne potrącenia; jedyną formą legalną są 
wystawione przez nas korekty faktur.

CZAS REALIZACJI:
Czas realizacji zamówienia jest podawany orientacyjnie. 
W żadnym przypadku nie możemy być obciążeni 
odpowiedzialnością za opóźnienie, mając na uwadze 
nie dające się przewidzieć ryzyko związane z produkcją 
i transportem. Każde opóźnienie spowodowane 
nadzwyczajnymi okolicznościami, niezależnymi od naszej 
woli, będzie uważane przez strony za siłę wyższą. 
Opóźnienie realizacji dostawy nie może być podstawą 
żądania odszkodowania bądź odmówienia przyjęcia 
dostawy.

EKSPEDYCJA:
Zamówienia są wysyłane do naszych dystrybutorów 
i hurtowni. Nie wysyłamy zamówionych produktów 
bezpośrednio na inwestycje. Transport i opakowanie 
obciążają kupującego. Towar jest zawsze transportowany 
na ryzyko i odpowiedzialność odbiorcy, bez względu na 
sposób transportu, nawet nieodpłatnie, i mimo specjalnych 
ustaleń. Przewoźnik jest samodzielnie odpowiedzialny za 
dostawę towaru. Odbiorcy są zobowiązani do sprawdzenia 
dostawy i złożenia ewentualnej, zwyczajowej reklamacji 
(listem poleconym za potwierdzeniem odbioru do 48 
godzin) przewoźnikowi, w przypadku opóźnienia, ubytków, 
uszkodzenia jak również w przypadku każdego innego 
zażalenia. Kopia tego listu musi być równocześnie wysłana 
na nasz adres.

REKLAMACJE:
Żadna reklamacja dotycząca dostawy nie będzie 
uwzględniona, jeżeli nie będzie złożona pisemnie w ciągu 
ośmiu dni od daty odbioru towaru. Niekompletność 
dostawy lub uszkodzenie jej części nie może być podstawą 
do nie przyjęcia całości.

ZASTRZEŻENIE WŁASNOŚCI:
Producent zachowuje własność sprzedanego towaru 
aż do efektywnej i pełnej zapłaty ceny podstawowej i 
pobocznych.
Brak zapłaty jakiejkolwiek części należności może 
spowodować żądanie zwrotu towaru. Jednocześnie, 
od momentu dostawy, kupujący bierze na siebie,   
w rozumieniu paragrafów «CZAS REALIZACJI» i 
«EKSPEDYCJA», odpowiedzialność za ryzyko utraty lub 
uszkodzenia towaru, jak również odpowiedzialność za 
ewentualnie powstałe straty.

GWARANCJA:
Nasze produkty posiadają 10-letnią gwarancję 
na wszystkie wady fabryczne, włącznie z armaturą 
elektroniczną, z wyłączeniem urządzeń i akcesoriów 
elektrycznych (suszarki) posiadających 3-letnią gwarancję, 
która rozpoczyna swój bieg od daty zakupu potwierdzonej 
pieczątką dystrybutora lub fakturą oraz z wyłączeniem 
produktów z terminem przydatności do użycia.
Gwarancja obejmuje wymianę lub naprawę części 
uznanej za wadliwą po potwierdzeniu wady w naszych 
zakładach we Francji, z wyłączeniem kosztów powstałych 
w wyniku jej uszkodzenia, wymontowania, transportu lub 
odszkodowania wynikłego z jakiegokolwiek innego tytułu. 
Nie pokrywamy kosztów robocizny i wysyłki do naszych 
zakładów we Francji.
Szkody zalania wodą spowodowane wadami fabrycznymi 
kryte są ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej 
«Produktu».
Nasza gwarancja i odpowiedzialność nie mają zastosowania 
w następujących przypadkach: 
- instalacja nie jest zgodna z dobrymi praktykami lub z

projektem, 
- części zużywające się w trakcie eksploatacji,
- nieprzestrzeganie instrukcji montażu, użytkowania i

konserwacji,
- działania zewnętrzne niezależne od jakości naszych

produktów, na przykład: produkty czyszczące, żrące lub 
ścierające, agresywność wody, jej zanieczyszczenie (np.
piasek, kwarc, opiłki metali, smary, osad kanalizacyjny,
itp.), zjawiska elektrolityczne i chemiczne.

- brak nadzoru, złe przechowywanie i konserwacja
-  modyfikacja lub interwencja klienta lub osób trzecich w 

produkcie bez naszej zgody lub wykonane z części i / lub 
nieoryginalnych materiałów eksploatacyjnych.

- produkty po terminie przydatności do użycia.
Za szczelność podłączenia z instalacją zasilającą i
odprowadzającą odpowiedzialny jest profesjonalny
instalator lub konserwator i tylko on za nią odpowiada.
Z gwarancji wyłączone są uszczelki, zawory i akcesoria
z tworzyw miękkich (kauczuk). Pokrycia inne niż chrom i
nikiel są wyłączone z gwarancji.
Jeżeli wymiana identycznego podzespołu lub całości
nie może być zrealizowana z powodu zaprzestania
produkcji, będzie dostarczone urządzenie o tym samym
przeznaczeniu. Naprawa gwarancyjna nie przedłuża
trwania gwarancji.
Gwarancja ma również zastosowanie w przypadku wad
ukrytych.

CZĘŚCI ZAMIENNE:
Części zamienne i mechanizmy niezbędne do 
prawidłowego funkcjonowania naszych produktów 
są przechowywane na stanach magazynowych przez 
taki sam okres jak czas trwania gwarancji. Lista części 
zamiennych znajduje się na ostatnich stronach naszych 
katalogów.

ZWROTY:
Dokonanie zwrotu towaru musi być bezwzględnie 
poprzedzone naszą wcześniejszą zgodą, oraz pod 
warunkiem jego dobrego stanu (ocena dokonywana 
jest przez nasz serwis, przy odbiorze). Towar wysyłany 
jest do fabryki* na koszt wysyłającego, w odpowiednim 
opakowaniu.
Jeżeli dostawa towaru miała miejsce w okresie 
krótszym niż 1 miesiąc, będzie on przyjęty na bazie ceny 
fakturowanej. Powyżej 1 miesiąca, będzie potrącony 
ryczałt pokrywający koszty sprawdzenia, magazynowania 
i księgowania. W każdym przypadku, ryczałt ten może 
zostać powiększony o koszt przywrócenia towaru do 
stanu pierwotnego.
Zwrot produktów jest wykluczony w następujących 
przypadkach: produkty usunięte z oferty, produkty na 
specjalne zamówienie, jeśli wystąpiły zmiany techniczne 
lub estetyczne produktu od daty zakupu, produkty z 
rysami lub uszkodzone, produkty zakupione powyżej 
jednego roku, produkty z terminem przydatności 
do użycia. W przypadku wysyłki do firmy DELABIE 
produktów wykluczonych z procedury zwrotu, zostaną 
one natychmiast zniszczone/poddane recyklingowi i nie 
zostaną odesłane do klienta.
Tabela odpisów ryczałtowych:
- zwrot < 1 miesiąca: przyjęcie po cenie fakturowanej
- zwrot od 1 do 3 miesięcy: minus 15%
- zwrot od 3 miesięcy do 1 roku: minus 30%
- zwrot >1 roku: towar nie będzie przyjmowany.
* DELABIE S.C.S.
18, rue du Maréchal Foch
80130 Friville – FRANCJA

CZYSZCZENIE - KONSERWACJA:
Czyszczenia należy dokonywać wyłącznie wodą z mydłem, 
za pomocą miękkiej szmatki lub gąbki, zakończyć 
spłukaniem i wysuszeniem powierzchni. Nie należy 
stosować środków żrących, ściernych lub na bazie chloru 
(na bazie kwasu solnego) oraz barwników.

FOTOGRAFIE I RYSUNKI:
Fotografie, rysunki i schematy poza kontraktowe, 
są udostępniane na zasadzie dokumentacji, i mogą 
być modyfikowane przez nas bez wcześniejszego 
uprzedzenia. Zastrzegamy sobie prawo nanoszenia 
wszelkich zmian formy i wielkości bez uprzedzenia i nie 
może to być podstawą do reklamacji. To samo dotyczy 
wszystkich nazw, wymiarów, informacji zawartych w 
naszych dokumentach, katalogach, notach, cennikach, 
stronie internetowej, które mogą być zmienione lub 
zlikwidowane w każdej chwili, bez uprzedzenia.

WYŁĄCZNOŚĆ TERYTORIALNA:
W większości krajów świata firma DELABIE zawarła 
umowy wyłączności z firmami importującymi i hurtowniami.
W związku z powyższym nasi polscy klienci nie mogą 
prowadzić sprzedaży produktów DELABIE poza granicami
Polski bez wyraźnej i uprzedniej zgody z naszej strony.
Nasze umowy obowiązują jedynie na terytorium Polski.

JURYSDYKCJA:
Zastrzega się, że jedynym uprawnionym do osądzania 
sporów i zażaleń będzie sąd odpowiedni dla miejsca naszej 
siedziby w Polsce, nawet w przypadku wielu obrońców, i 
bez względu na ustalone miejsca dostawy lub płatności. 
Każda klauzula sprzeczna z nią, będzie uważana za niebyłą 
przez sam fakt współpracy z naszym przedsiębiorstwem.

Odtwarzanie naszych katalogów i dokumentów bez pisemnej zgody jest zabronione

Nr identyfikacyjny CEE: NIP: 7010172657
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Armatura  
do zakładów opieki zdrowotnej 
i domów opieki

DOC.609PL: Armatura sanitarna do budynków użyteczności publicznej
DOC.950PL: Dostępność i Samodzielność - Akcesoria dla zapewnienia higieny w budynkach użyteczności publicznej
DOC.900PL: Armatura do zakładów opieki zdrowotnej i domów opieki
DOC.750PL: Urządzenia sanitarne ze stali nierdzewnej
DOC.200PL: Armatura do kuchni profesjonalnej

DOSTĘPNA DOKUMENTACJA:
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delabie.pl
ul. Chałubińskiego 8
00-613 WARSZAWA - POLSKA

DELABIE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - NIP: 7010172657




