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Ciśnienie od 1 do 5 barów, zalecane 3 bary

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

Skrzynka elektroniczna* Niezależna

Bateria litowa 6 V* 
Bateria 223 standardowa na rynku

Średnia żywotność
~350 000 cykli lub od 3 do 6 lat

Regulowany program  
spłukiwania okresowego*

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

Zgodnie z Dyrektywami europejskimi 
CEM 2004/108/WE  

i BT 2006/95/WE

* W zależności od modelu

HIGIENA I KONTROLA 
PROLIFERACJI BAKTERII 

Automatyczne uruchamianie, bez kontaktu z dłonią
Armatura elektroniczna DELABIE funkcjonuje przez 
aktywną detekcję na podczerwień. Spłukiwanie 
uruchamia się automatycznie po oddaleniu się 
użytkownika. Brak kontaktu z dłonią pozwala uniknąć 
przenoszenia bakterii przez ręce.

Higieniczne spłukiwanie okresowe
Przeciw wysychaniu wody w syfonie
Spłukiwanie okresowe pozwala na odnowienie poziomu 
wody w syfonie oraz zapobiega jego wysychaniu  
i powstawaniu nieprzyjemnych zapachów
Przeciw proliferacji bakterii
W przypadku nieużywania pisuaru przez dłuższy okres 
czasu, woda nie jest odnawiana i przyczynia  
się do rozwoju bakterii (odizolowane punkty, sanitariaty 
zamknięte na czas wakacji, itp.).  
Automatyczne spłukiwanie przez 60 sekund jest 
uruchamiane co 24 godziny po ostatnim użyciu 
(możliwość wyboru w niektórych modelach).

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), dostarczaną  
w większości naszych modeli elektronicznych.
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. 

Armatura bez bakterii chorobotwórczych
Armatura DELABIE jest dostarczana bez bakterii 
chorobotwórczych.  
Więcej informacji na stronie 4.

Opis techniczny

10 lat gwarancji na wszystkie wady fabryczne.

Armatura elektroniczna do pisuaru / 

SPECJALNA KONSTRUKCJA  
DO BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI 
PUBLICZNEJ 

Optymalne wykorzystanie przestrzeni i czasu
Dwa pisuary mogą z łatwością zastąpić jedną miskę 
ustępową. Jest to idealne rozwiązanie w budynkach 
użyteczności publicznej, które borykają się z problemem 
braku miejsca.
Czas skorzystania z pisuaru jest krótszy, gdyż odbywa się 
na stojąco, co pozwala na większą rotację użytkowników.

Odporność na intensywne używanie i wandalizm 
Armatura DELABIE została specjalnie zaprojektowana, 
aby gwarantować odporność na intensywne używanie 
oraz zamierzony i niezamierzony wandalizm.
Korpusy armatury są z chromowanego metalu, 
wyposażone w mechanizmy odporne na uderzenia. 
Mocowania są wzmocnione, a opływowe kształty 
zapobiegają próbom wyrwania. 
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 z zasilaniem 
sieciowym 12 V: Modele TEMPOMATIC: 
Skrzynka oferuje możliwość regulacji odległości detekcji 
i zmianę parametrów funkcji spłukiwania okresowego. 
Moduł elektroniczny, elektrozawór i bateria 
są zintegrowane w korpusie armatury:
Modele natynkowe TEMPOMATIC 3 i 4:  
Możliwa instalacja na wszelkiego rodzaju odizolowanych 
punktach czerpalnych, w nowych jak i remontowanych 
pomieszczeniach. Nie ma konieczności planowania 
podłączenia elektrycznego. Wystarczy podłączyć 
armaturę do instalacji wodnej. 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, która odbywa się bez zamykania wody 
i demontażu armatury.

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 ze zintegrowaną baterią 
samoregulujący promień podczerwieni gwarantuje 
optymalną detekcję.

Ograniczona obsługa i prosta konserwacja
Rozwiązania antyosadowe 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 jest bezpośredni, bez konieczności 
demontażu armatury.

Antystagnacyjny elektrozawór

Kontrola proliferacji bakterii

Odporność na wandalizm
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/ Armatura elektroniczna do pisuaru  

60% OSZCZĘDNOŚCI WODY  
I ENERGII 

Ograniczona powierzchnia do spłukania
Dzięki mniejszym wymiarom miski, do spłukania pisuaru 
potrzebujemy 6 razy mniej wody niż do miski ustępowej.

Optymalny czas wypływu
Zawory do pisuaru DELABIE gwarantują większe 
oszczędności wody niż inne zawory dostępne na 
rynku. Czas wypływu jest nastawiony na 3 sekundy  
w przeciwieństwie do standardowych 7 sekund.  
W ten sposób generujemy ponad 60% oszczędności 
zużycia wody zachowując jednocześnie odpowiedni 
poziom higieny.

Wydajność
Z minimalnym wypływem 0,15 l/s przez 3 sekundy 
otrzymujemy przynajmniej 45 cl wody, co pozwala  
na odnowienie wody w standardowym syfonie.
To zużycie może być zoptymalizowane dzięki 
zastosowaniu modeli z trybem intensywnym 
(TEMPOMATIC 4). Istnieje możliwość regulacji 
wypływu za pomocą zaworu odcinającego.

Oszczędność energii 
Armatura elektroniczna DELABIE 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 na baterię posiadają średnią autonomię  
prac 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. 

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 3 i 8.

TRYB INTENSYWNY:
ADAPTACYJNE I INTELIGENTNE 
ROZWIĄZANIE 
Firma DELABIE stworzyła „inteligentny” zawór 
do pisuaru, który wykrywa okresy intensywnego 
użytkowania i przystosowuje swoje spłukiwanie. 
Sukcesywne pojawianie się użytkowników jest często 
spotykane w salach koncertowych, na stadionach,  
w teatrach, szkołach, itp. 

Podczas okresów intensywnego użytkowania ilość 
wody jest ograniczona do opłukania jedynie miski 
pisuarowej między dwoma użytkownikami.  
Na końcu intensywnego okresu dodatkowe opłukanie 
gwarantuje całkowite wyczyszczenie miski pisuarowej  
i odnowienie wody w syfonie.

TEMPOMATIC 4 oferuje trzy tryby spłukiwania w 
zależności od rodzaju pisuaru. Posiada również zawór 
odcinający i możliwość regulacji wypływu.

Oszczędzające wodę?
Pisuary „bezwodne” muszą być spłukiwane wodą  
co 2 h, w celu uniknięcia nieprzyjemnych zapachów.
W rzeczywistości zużywają od 18 do 36 litrów wody 
dziennie (6 x 3 l). W takim przypadku personel 
sprzątający musi być zawsze dostępny.

Ekologiczne?
Zużyte wkłady z płynem okluzyjnym i pojemniki  
na płyny są odpadami, których wpływ na środowisko 
nie jest znany.

Ekonomiczne?
Koszty zakupu i funkcjonowania pisuaru bezwodnego 
są wysokie (płyny i produkty czyszczące). 
Do regularnej wymiany wkładów należy doliczyć 
znaczne koszty robocizny.

Higieniczne?
Pisuary bezwodne nie posiadają funkcji spłukiwania 
ścianek pisuaru ani rur kanalizacyjnych. Bakterie 
pozostają na ściankach pisuaru i rozmnażają się  
w miarę użytkowania. Nagromadzenie moczu może 
spowodować zatkanie rur.

PISUARY BEZWODNE

Optymalny czas wypływu

Znajdź nasze rozwiązania 
oszczędności wody na filmie

Oszczędność wody podczas 
jednego użycia

Optymalne zużycie wody w zależności od 
rodzaju pisuaru

TRYB INTENSYWNY Krótkie 
spłukiwanie

Spłukiwanie 
dodatkowe

Program 1
(Zwykły pisuar)

1 sekunda 1 sekunda

Program 2
(Pisuar ze zintegrowanym 
syfonem)

1,5 sekundy 3,5 sekundy

Program 3
(Pisuar ze zintegrowanym 
ceramicznym syfonem)

2,5 sekundy 9,5 sekundy

Porównanie zużycia wody
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DETEKCJA NA PODCZERWIEŃ 
Zapewniona higiena.

KORPUS Z CHROMOWANEGO 
METALU  

Odporność na wandalizm.

ODŁĄCZANA 
ZŁĄCZKA 
ZASILAJĄCA 
Łatwa konserwacja.

NIEWIDOCZNY DLA UŻYTKOWNIKA ZAWÓR 
ODCINAJĄCY I REGULUJĄCY WYPŁYW
Łatwa konserwacja.

Rysunek przedstawia model: TEMPOMATIC 4 (nr 479408)

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

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

ZINTEGROWANY MODUŁ 
ELEKTRONICZNY, CHRONIONY 

WODOSZCZELNĄ OBUDOWĄ 
Prosta konserwacja.
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Zawór natynkowy TEMPOMATIC 4

Liniowy (wyjście Z½") 479406

Kątowy z rurką i króćcem Ø35 479407

Kątowy (wyjście Z½") 479408

Zawór elektroniczny do indywidualnego pisuaru TEMPOMATIC 4:
• Zasilanie zintegrowaną baterią litową 223 6 V.
• Antystagnacyjny elektrozawór i moduł elektroniczny zintegrowane 

w korpusie armatury. 
• Odporny na uderzenia detektor obecności na podczerwień.
• Uwzględnienie użytkownika po 10 sekundach obecności.
• 3 programy (regulowana wielkość spłukiwania w zależności 

od typu pisuaru).
• Tryb intensywny (wyłączność DELABIE): 

- krótkie spłukiwanie po każdym użytkowniku 
- spłukiwanie dodatkowe na koniec intensywnego okresu.

• Higieniczne spłukiwanie okresowe  
co 24 h po ostatnim użyciu: zapobiega wysychaniu wody w syfonie.

• Wypływ 0,25 l/s z możliwością regulacji.
• Zintegrowany zawór odcinający i regulujący wypływ.
• Jednolity korpus z chromowanego metalu Z½".

TEMPOMATIC 4 
Elektroniczny zawór natynkowy ze zintegrowaną baterią

• Oszczędność wody: indywidualne spłukiwanie, tryb intensywny, 3 dostępne programy
• Higiena: brak kontaktu z dłonią, higieniczne spłukiwanie okresowe, systematyczne indywidualne spłukiwanie
• Łatwa instalacja: system elektroniczny zintegrowany w korpusie armatury
• Łatwa wymiana baterii: po ~350 000 uruchomień, bez demontażu armatury i zamykania wody

/ Armatura elektroniczna do pisuaru  TEMPOMATIC 4 
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Zawór natynkowy TEMPOMATIC 3

Liniowy (wyjście Z½") 479006

Kątowy z rurką i króćcem Ø35 479007

Kątowy (wyjście Z½") 479008

Zawór elektroniczny do indywidualnego pisuaru TEMPOMATIC:
• Zasilanie sieciowe, skrzynka elektroniczna 12 V, elektrozawór,  

zawór odcinający i regulujący wypływ Z½".
• Skrzynka Inox epoksyd biały.
• Odporny na uderzenia detektor obecności na podczerwień.
• Uwzględnienie użytkownika po 3 sekundach obecności.
• Możliwość automatycznego spłukiwania wstępnego.
• Czas wypływu 3 sekundy z możliwością regulacji od 3 do 12 sekund.
• Higieniczne spłukiwanie okresowe 

co 24 h po ostatnim użyciu: zapobiega wysychaniu wody w syfonie.
• Wypływ 0,3 l/s z możliwością regulacji.
• Należy przewidzieć transformator 230/12 V (patrz strona 142).

Zawór elektroniczny do indywidualnego pisuaru TEMPOMATIC 3:
• Zasilanie zintegrowaną baterią litową 223 6 V.
• Elektronika zintegrowana w korpusie armatury.
• Odporny na uderzenia detektor obecności na podczerwień.
• Uwzględnienie użytkownika po 5 sekundach obecności.
• Czas wypływu 3 sekundy.
• Higieniczne spłukiwanie okresowe 

co 24 h po ostatnim użyciu: zapobiega wysychaniu wody w syfonie.
• Wypływ 0,3 l/s z możliwością regulacji.
• Zawór odcinający i regulujący wypływ.
• Jednolity korpus z chromowanego metalu Z½".

Armatura elektroniczna do pisuaru  TEMPOMATIC 3 / TEMPOMATIC / 

• Oszczędność wody: indywidualne spłukiwanie, czas wypływu 3 sekundy
• Higiena: brak kontaktu z dłonią, higieniczne spłukiwanie okresowe, systematyczne indywidualne spłukiwanie

Zawór natynkowy TEMPOMATIC

Liniowy (wyjście Z½") 477000

Kątowy (wyjście Z½") 478000

Należy przewidzieć transformator 230/12 V (patrz strona 142)

TEMPOMATIC 3
Elektroniczny zawór natynkowy ze zintegrowaną baterią

TEMPOMATIC 
Elektroniczny zawór natynkowy, zasilanie sieciowe
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Kołnierz ze zintegrowaną uszczelką

Wykończenie
Minimalnie od 70 mm

Wykończenie
Maksymalnie do 120 mm

REGULOWANA WODOSZCZELNA SKRZYNKA

Oszczędność wody
Dzięki optymalnym parametrom wielkości i czasu 
wypływu, TEMPOMATIC 4 oferuje odpowiednią ilość 
wody do spłukiwania. Jest to najlepszy kompromis 
między zużyciem wody a wydajnością. Produkt jest 
również wyposażony w tryb intensywny.  
Więcej informacji na stronie 134.

Higiena
Spłukiwanie, w produkcie TEMPOMATIC 4 
podtynkowy do pisuaru, uruchamia się automatycznie 
po oddaleniu się użytkownika. Brak kontaktu z dłonią 
pozwala uniknąć przenoszenia bakterii przez ręce. 
Spłukiwanie okresowe pozwala uniknąć proliferacji 
bakterii oraz wysychania wody w syfonie.
TEMPOMATIC 4 jest dostarczany z antystagnacyjnym 
elektrozaworem. Więcej informacji na stronie 133.

Design
Zawór TEMPOMATIC 4 posiada płytę o 
ponadczasowym designie, która jest dostępna  
w wykończeniu błyszczącym, satynowym lub białym. 
Mała i dyskretna, idealnie harmonizuje się z 
pomieszczeniem, bez względu na rodzaj budynku 
użyteczności publicznej. Gładka powierzchnia płyty 
ogranicza osadzanie się zanieczyszczeń i ułatwia 
czyszczenie.
Ta nowa konstrukcja łączy w sobie design i 
funkcjonalność: elektronika jest zintegrowana w płycie.

Łatwa instalacja
Skrzynka posiada wiele możliwości instalacji: 
mocowanie na profilach do płyt kartonowo-gipsowych, 
od przodu na ścianie nośnej lub z tyłu płyty.
Długość skrzynki może zostać skrócona i jest 
przystosowana aż do 120 mm grubości wykończenia: 
grube ściany (z cegieł i pustaków) do budynków 
użyteczności publicznej o wysokim stopniu wandalizmu.

TEMPOMATIC 4 podtynkowy do pisuaru jest 
podłączany z zewnątrz skrzynki do standardowej 
instalacji lub instalacji typu „pipe in pipe”.

Bezpieczne płukanie instalacji
Podczas instalacji, elementy wrażliwe takie jak 
elektrozawór, filtr i zawór odcinający są zastąpione 
przez tymczasową zaślepkę, aby ułatwić i bezpiecznie 
przeprowadzić płukanie instalacji.

Wodoszczelna skrzynka
Standardowe skrzynki dostępne na rynku posiadają 
możliwość skrócenia za kołnierzem, co sprzyja ryzyku 
przeciekania wody między ścianą a skrzynką. 
Firma DELABIE stworzyła skrzynkę, którą można 
skrócić przed kołnierzem, gwarantując w ten sposób 
idealną szczelność instalacji.
Szczelność jest zapewniona dzięki uszczelce 
zintegrowanej w kołnierzu. Instalator nie musi 
wykonywać dodatkowych czynności, aby zapewnić 
szczelność (silikon, pakuły, itp.).
Skrzynka posiada uskoki, aby w łatwy sposób móc 
zamocować kołnierz, a następnie go zablokować (patent).

Ograniczona obsługa i prosta konserwacja
Elektrozawór, filtr i zawór odcinający są dostępne od 
przodu bez konieczności demontażu skrzynki. 
Wystarczy zdjąć płytę, aby dostać się do tych elementów. 
Czerwona dioda miga przez 15 dni sygnalizując 
konieczność wymiany baterii. Baterie są zintegrowane 
w płycie, dlatego ich wymiana odbywa się bez 
zamykania wody i demontażu armatury.
Dzięki wstępnie zmontowanym modułom części 
zamiennych, czynności konserwacyjne są proste  
i szybkie do wykonania.
Zawór jest przystosowany do wody szarej i morskiej.
Aby ułatwić ochronę przed mrozem lub bardziej 
skomplikowaną konserwację, zawór można odłączyć  
i zdemontować od wewnątrz bez demontażu skrzynki.

/ Armatura elektroniczna do pisuaru  TEMPOMATIC 4 podtynkowy

TEMPOMATIC 4 PODTYNKOWY

Bezpieczne płukanie instalacji

Jeden produkt 
do każdego rodzaju instalacji 
(modułowe mocowania)

Profile do płyt kartonowo-
gipsowych

Ściana nośna

Płyta
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ELEKTROZAWÓR, 
FILTR I ZAWÓR ODCINAJĄCY 

DOSTĘPNE OD PRZODU
Prosta konserwacja.

WODOSZCZELNE PODŁĄCZENIE HYDRAULICZNE
Standardowa rura lub typu „pipe in pipe”.

MODUŁOWE MOCOWANIA W 
ZALEŻNOŚCI OD RODZAJU INSTALACJI 
Łatwa instalacja.

MOŻLIWOŚĆ 
SKRÓCENIA 

SKRZYNKI
Regulacja 

długości 
do 120 mm 

w zależności od  
grubości 

wykończenia.

KOŁNIERZ ZE 
ZINTEGROWANĄ 

USZCZELKĄ 
Doskonała szczelność.

USKOKI DO MOCOWANIA 
I ZABLOKOWANIA KOŁNIERZA (patent)
Łatwa instalacja.
Doskonała szczelność.

PODŁĄCZENIE ZAWORU Z ZEWNĄTRZ
Łatwa instalacja.

PŁYTA INOX 
ZE ZINTEGROWANĄ ELEKTRONIKĄ

Model na baterie: wymiana baterii bez zamykania 
wody i demontażu armatury.

ZAWÓR DEMONTOWANY OD WEWNĄTRZ
Prosta konserwacja.

Rysunek przedstawia model: TEMPOMATIC 4 podtynkowy do pisuaru (nr 430PBOX + 430016)
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• Oszczędność wody: indywidualne spłukiwanie, tryb intensywny, 3 dostępne programy
• Higiena: automatyczne spłukiwanie bez kontaktu z dłonią, higieniczne spłukiwanie okresowe, antystagnacyjny elektrozawór
• Łatwa instalacja: wodoszczelna, regulowana i modułowa skrzynka (rodzaj ściany i wykończenia)

Armatura elektroniczna do pisuaru  TEMPOMATIC 4 / 

NEW

Elektroniczny zawór podtynkowy w wodoszczelnej skrzynce do 
indywidualnego pisuaru TEMPOMATIC 4: 
• Zasilanie na baterię litową 123 6 V lub zasilanie sieciowe 220 V 

(dostarczony kabel).
• Płyta Inox 145 x 145 ze zintegrowaną elektroniką.
• Wodoszczelna skrzynka podtynkowa: 

- Kołnierz z uszczelką. 
- Podłączenie hydrauliczne z zewnątrz i konserwacja od przodu. 
- Instalacja modułowa (profile, ściana nośna, płyta). 
- Możliwość dopasowania do różnej grubości wykończenia (do 120 mm). 
- Przystosowana do standardowego podłączenia rur zasilających lub 
   podłączenia „pipe in pipe”. 
- Zawór odcinający i regulujący wypływ, filtr i elektrozawór są 
   zintegrowane i dostępne od przodu. 
- Zawór TEMPOMATIC 4 W½" jest przystosowany do wody morskiej i szarej. 
- Dostarczany w 2 zestawach: pierwszy zestaw zawiera tymczasową 
   zaślepkę, aby bezpiecznie (bez elementów wrażliwych) przeprowadzić 
   płukanie instalacji.

• Odporny na uderzenia detektor obecności na podczerwień.
• Uwzględnienie użytkownika po 10 sekundach obecności.
• 3 programy (regulowana wielkość spłukiwania w zależności od typu 

pisuaru).
• Tryb intensywny (wyłączność DELABIE): 

- krótkie spłukiwanie po każdym użytkowniku 
- spłukiwanie dodatkowe na koniec intensywnego okresu.

• Higieniczne spłukiwanie okresowe co 12 h, 24 h (lub Off) 
po ostatnim użyciu: zapobiega wysychaniu wody w syfonie.

• Wypływ nastawiony na 0,15 l/s z możliwością regulacji.
• Do połączenia z elementem łączącym Ø35 lub mosiężną złączką ½" 

(pisuary DELABIE).

TEMPOMATIC 4
Zawór elektroniczny do pisuaru w wodoszczelnej skrzynce

Zawór TEMPOMATIC 4 w wodoszczelnej skrzynce

Wykończenie Inox błyszczący - zasilanie na baterie 6 V      430PBOX 
 + 430016

Wykończenie Inox błyszczący - zasilanie sieciowe 220 V      430SBOX 
 + 430010

Wykończenie Inox satynowy - zasilanie na baterie 6 V      430PBOX 
 + 430006

Wykończenie Inox satynowy - zasilanie sieciowe 220 V      430SBOX 
 + 430000

Wykończenie Inox epoksyd biały - zasilanie na baterie 6 V      430PBOX 
 + 430026

Wykończenie Inox epoksyd biały - zasilanie sieciowe 220 V      430SBOX 
 + 430020

Złączka do pisuaru DELABIE 430845

Dostępny w 2 połowie 2016, o dostępność pytać dział handlowy.
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Elektroniczny zawór podtynkowy w wodoszczelnej skrzynce do 
indywidualnego pisuaru TEMPOMATIC:

• Zasilanie sieciowe, skrzynka elektroniczna 12 V z elektrozaworem, 
filtrem i zaworem odcinającym Z½".

• Wodoszczelna skrzynka podtynkowa.
• Odporna na wandalizm płyta Inox błyszczący 160 x 220 mm.
• Regulacja od 10 do 30 mm w zależności od grubości wykończenia ściany.
• Odporny na uderzenia, wodoszczelny detektor obecności na podczerwień.
• Możliwość regulacji odległości detekcji, czasu wypływu i wypływu podczas instalacji.
• Należy przewidzieć transformator 230/12 V (patrz obok).
• Uwzględnienie użytkownika po 3 sekundach obecności.
• Możliwość automatycznego spłukiwania wstępnego.
• Czas wypływu 3 sekundy z możliwością regulacji od 3 do 12 sekund.
• Higieniczne spłukiwanie okresowe co 24 h po ostatnim użyciu:  

zapobiega wysychaniu wody w syfonie.
• Wypływ 0,3 l/s z możliwością regulacji.

/ Armatura elektroniczna do pisuaru  TEMPOMATIC

• Oszczędność wody: indywidualne spłukiwanie, czas wypływu 3 sekundy
• Higiena: brak kontaktu z dłonią, higieniczne spłukiwanie okresowe, systematyczne indywidualne spłukiwanie
• Odporność na wandalizm: instalacja podtynkowa, niewidoczne mocowania, płyta Inox

TEMPOMATIC 
Zawór elektroniczny w wodoszczelnej skrzynce, zasilanie sieciowe

Urządzenie dodatkowe

Transformator 230/12 V

Bez skrzynki, możliwość dopasowania  
do szyn DIN L.35 mm 406000

W wodoszczelnej, szarej skrzynce PVC  
(200 x 160 x 92) z wyłącznikiem dwubiegunowym 406220

Transformator 230/12 V
• Od 1 do 5 pisuarów 

TEMPOMATIC.

Zawór TEMPOMATIC w wodoszczelnej skrzynce      428BOX 
 + 428221

Należy przewidzieć transformator (patrz obok) 
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Armatura elektroniczna do pisuaru  TEMPOMATIC / 

• Oszczędność wody: indywidualne spłukiwanie, czas wypływu 3 sekundy
• Higiena: brak kontaktu z dłonią, higieniczne spłukiwanie okresowe, systematyczne indywidualne spłukiwanie
• Odporność na wandalizm: instalacja podtynkowa lub zaścienna, niewidoczne mocowania

Zawór zaścienny TEMPOMATIC

Do ścianki ≤ 155 mm 428150

Do ścianki ≤ 225 mm 428200

Należy przewidzieć transformator (patrz strona obok) 
W opcji: inne długości prowadnic zaściennych

Elektroniczny zawór zaścienny do indywidualnego pisuaru TEMPOMATIC:
• Zasilanie sieciowe, skrzynka elektroniczna 12 V z elektrozaworem, 

filtrem i zaworem odcinającym Z½".
• Instalacja zaścienna.
• Odporny na uderzenia detektor obecności na podczerwień.
• Możliwość regulacji odległości detekcji, czasu wypływu i wypływu 

podczas instalacji.
• Należy przewidzieć transformator 230/12 V (patrz obok).
• Uwzględnienie użytkownika po 3 sekundach obecności.
• Możliwość automatycznego spłukiwania wstępnego.
• Czas wypływu 3 sekundy z możliwością regulacji od 3 do 12 sekund.
• Higieniczne spłukiwanie okresowe co 24 h po ostatnim użyciu: 

zapobiega wysychaniu wody w syfonie.
• Wypływ 0,3 l/s z możliwością regulacji.
• Rozeta zintegrowana ze ścianą.
• Możliwość skrócenia gwintowanej prowadnicy.

TEMPOMATIC
Elektroniczny zawór zaścienny, zasilanie sieciowe

Elektroniczny zawór podtynkowy do indywidualnego pisuaru TEMPOMATIC:
• Zasilanie sieciowe, skrzynka elektroniczna 12 V z elektrozaworem, 

filtrem i zaworem odcinającym Z½".
• Standardowa skrzynka podtynkowa.
• Odporna na wandalizm płyta Inox 225 x 200 mm.
• Głębokość osadzenia regulowana od 0 do 45 mm.
• Odporny na uderzenia detektor obecności na podczerwień.
• Możliwość regulacji odległości detekcji, czasu wypływu i wypływu 

podczas instalacji.
• Należy przewidzieć transformator 230/12 V (patrz obok).
• Uwzględnienie użytkownika po 3 sekundach obecności.
• Możliwość automatycznego spłukiwania wstępnego.
• Czas wypływu 3 sekundy z możliwością regulacji od 3 do 12 sekund.
• Higieniczne spłukiwanie okresowe co 24 h po ostatnim użyciu: 

zapobiega wysychaniu wody w syfonie.
• Wypływ 0,3 l/s z możliwością regulacji.

TEMPOMATIC
Elektroniczny zawór podtynkowy, zasilanie sieciowe

Zawór podtynkowy TEMPOMATIC

Z płytą Inox epoksyd biały 428000

Z płytą Inox satynowy 428100

Należy przewidzieć transformator (patrz strona obok) 

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).



144 Pisuary

42-55

10

Ø
 8

5

105x105x60

65

55

170x140x100

Ø 20

5m

Ø 65 

3/4"

487620

Zawór elektroniczny do pisuaru z barierą na podczerwień TEMPOMATIC:
• Spłukiwanie do 8 zwykłych/rynnowych pisuarów lub 2 pisuarów  

ze zintegrowanym syfonem.
• Moduł elektroniczny z transformatorem 230/12 V.
• Moduł hydrauliczny z elektrozaworem, zaworem odcinającym Z¾" i filtrem.
• Higieniczne spłukiwanie okresowe co 12 h po ostatnim użyciu:  

zapobiega wysychaniu wody w syfonie.
• Detekcja obecności bariery na podczerwień.
• Detektor podtynkowy na podczerwień Ø50 i odblask Ø85.
• Możliwość automatycznego spłukiwania wstępnego po pojawieniu  

się pierwszego użytkownika.
• Automatyczne spłukiwanie co 30 lub 60 sekund.
• Czas wypływu nastawiony na 3 sekundy z możliwością regulacji  

od 2 do 14 sekund.
• Wypływ 0,3 l/s z możliwością regulacji.
• Zalecana maksymalna odległość detekcji 6 metrów.
• Antyblokada wypływu: automatyczne  

zamknięcie po 20 nieprzerwanych cyklach.

TEMPOMATIC multi-pisuar
Elektroniczny zawór podtynkowy do pisuaru z barierą na podczerwień

• Higiena: brak kontaktu z dłonią, higieniczne spłukiwanie okresowe
• Oszczędność inwestycji: armatura do 8 pisuarów

TEMPOMATIC multi-pisuar 487620

/ Armatura elektroniczna do pisuaru  TEMPOMATIC multi-pisuar

Przykłady instalacji

Liniowa

W „L” lub kątowa

W „U”

Funkcjonowanie
• Możliwość automatycznego spłukiwania wstępnego przez  

2 sekundy po pojawieniu się pierwszego użytkownika.
• Automatyczne spłukiwanie co 30 lub 60 sekund  

(do wyboru) po pojawieniu się pierwszego użytkownika.  
W przypadku dużej liczby użytkowników spłukiwanie 
wstępne dezaktywuje się.

• Regulacja czasu wypływu: od 2 do 14 sekund.
• Automatyczne zamknięcie bezpieczeństwa po  

20 nieprzerwanych cyklach, w przypadku stałej przeszkody.
• Cykl spłukiwania okresowego co 12 h po ostatnim użyciu 

(zapobiega wysychaniu syfonu).
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Inne modele pisuarów DELABIE, patrz katalog „Urządzenia sanitarne ze stali nierdzewnej” (DOC 750PL)
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Oszczędność wody
Spłukiwanie pisuaru ma za zadanie spełniać zazwyczaj 
3 role: spłukać ścianki miski pisuarowej, odnowić 
wodę w syfonie i zapobiec krystalizacji moczu  
w kanalizacji.
Dzięki użyciu korka z membraną bez syfonu, pisuar 
HYBRIMATIC umożliwia oszczędność odnawiania 
wody, co jest konieczne w modelach z syfonem.
Jedyne 15 cl wody (1 sekunda wypływu) wystarczy, 
aby opłukać całą miskę pisuarową i membranę.

Ekologia
W przeciwieństwie do pisuarów „bezwodnych”, 
HYBRIMATIC nie wymaga użycia kosztownych 
produktów chemicznych (płyny i środki czystości).
Inox, z którego produkujemy pisuar DELTA, jest 
materiałem w 100% nadającym się do recyklingu, 
co pozytywnie wpływa na zrównoważony rozwój  
i ochronę środowiska.

Całkowita higiena
Brak kontaktu z dłonią pozwala uniknąć przenoszenia 
bakterii przez ręce.
Spłukiwanie w produkcie HYBRIMATIC DELTA 
uruchamia się automatycznie po oddaleniu się 
użytkownika.
Higieniczne spłukiwanie okresowe pozwala uniknąć 
proliferacji bakterii oraz zapychania się rur 
kanalizacyjnych.
HYBRIMATIC jest dostarczany z antystagnacyjnym 
elektrozaworem. Więcej informacji na stronie 133.
Pisuar DELTA jest produkowany ze stali nierdzewnej: 
Inox 304 bakteriostatyczny. Jest to szlachetny stop, 
łatwy w czyszczeniu i idealnie przystosowany do 
środowisk o wysokich wymaganiach higienicznych.

Nowy system detekcji
Hybrydowy system detekcji jest oparty na różnicy  
przewodzenia pomiędzy wodą a moczem. 
Niewidoczny z zewnątrz detektor jest zintegrowany  
w pisuarze.
Spłukiwanie uruchamia się po wykryciu płynu przez 
elektrody. Regularne spłukiwanie pozwala ograniczyć 
częstotliwość obsługi pisuaru i wymiany membrany.

Łatwa instalacja i prosta konserwacja
Pisuar wiszący DELTA jest kompatybilny ze 
standardowymi stelażami dostępnymi na rynku.  
Jest dostarczany z mocowaniami.
Dostęp do podzespołów jest ułatwiony i zabezpieczony 
panelem dostępu.

Przystosowany do intensywnego używania
Urządzenia sanitarne ze stali nierdzewnej DELABIE 
są poddawane testom na wytrzymałość, aby 
zagwarantować odporność na intensywne używanie. 
Ich konstrukcja została specjalnie przystosowana 
do użycia w każdym rodzaju budynków użyteczności 
publicznej.

Odporność na wandalizm
Firma DELABIE rozwinęła technologię 
automatycznego spłukiwania opartą na detekcji 
przepływu moczu. Nie ma więc widocznego i dającego 
się chwycić przez użytkownika detektora.
Podzespoły i mocowania są niedostępne dla 
użytkownika. Panel dostępu jest wyposażony w śruby 
antykradzieżowe TORX: śruby w kształcie gwiazdy 
zmuszają do użycia specjalnego śrubokręta celem 
demontażu.

HYBRIMATIC DELTA 
REALNA ALTERNATYWA EKOLOGICZNA DLA PISUARÓW BEZWODNYCH

DESIGN W BUDYNKACH 
PUBLICZNYCH
Stal nierdzewna w sercu designu
Już dawno minęły czasy brzydko pachnących  
i odpychających sanitariatów. Z czasem zmieniły 
się również oczekiwania użytkowników budynków 
publicznych. Czystość sanitariatów jest symbolem 
komfortu i estetyki, od której zależy wizerunek 
zarządzającego lub właściciela obiektu. 
Stal nierdzewna, będąca jednym z najbardziej 
szlachetnych materiałów, jest przez DELABIE 
idealnie zintegrowana z designem urządzeń 
sanitarnych. Pisuar ze stali nierdzewnej, taki 
jak DELTA, staje się centralnym elementem 
architektury wnętrza w sanitariatach.

Higiena i kontrola  
proliferacji bakterii

Ekologia

Odporność na wandalizm

/ Rozwiązanie hybrydowe do pisuaru  HYBRIMATIC DELTA
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PISUAR WISZĄCY 
Z INOXU

Zapewniona higiena.
Odporność na 

wandalizm.
Czysty design.

KOREK Z MEMBRANĄ 
BEZ SYFONU

Oszczędność przy 
spłukiwaniu.

UKRYTY SYSTEM 
DETEKCJI 

DOSTĘPNY OD PRZODU
Prosta konserwacja.

PANEL DOSTĘPU 
ZE ŚRUBAMI 
ANTYKRADZIEŻOWYMI TORX
Prosta konserwacja.
Odporność na wandalizm.

OBUDOWA BATERII LITOWEJ 6 V
Funkcjonowanie przez 3 do 6 lat (~ 350 000 cykli).
Wymiana baterii bez zamykania wody.

ZAWÓR ODCINAJĄCY 
I REGULUJĄCY WYPŁYW 

NIEWIDOCZNY DLA 
UŻYTKOWNIKA 

Prosta konserwacja.
Odporność na wandalizm.

ANTYSTAGNACYJNY 
ELEKTROZAWÓR (patent)
Ograniczenie osadzania się 
zanieczyszczeń i rozwoju bakterii.
Powolne zamknięcie bez uderzeń 
hydraulicznych.

MOCOWANIA I ŚRUBY 
ANTYKRADZIEŻOWE TORX

Odporność na wandalizm.

Rysunek przedstawia model: HYBRIMATIC DELTA (nr 130000)
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• Oszczędność wody: minimalna ilość wody do spłukiwania
• Higiena: automatyczne spłukiwanie bez kontaktu z dłonią, higieniczne spłukiwanie okresowe, antystagnacyjny elektrozawór
• Prosta konserwacja i odporność na wandalizm: dostęp do podzespołów przez panel dostępu
• Ekologia: Inox w 100 % nadaje się do recyklingu, nie wymaga użycia produktów chemicznych

Rozwiązanie hybrydowe do pisuaru  HYBRIMATIC DELTA / 

Dostępny w 2 połowie 2017, o dostępność pytać dział handlowy.

Indywidualny pisuar wiszący DELTA  
z hybrydowym systemem spłukiwania HYBRIMATIC:
• System HYBRIMATIC: 

- Zasilanie baterią litową 223 6 V. 
- Zintegrowana w pisuarze, niewidoczna detekcja cieczy. 
- Korek z membraną bez syfonu. 
- Elektronika zintegrowana w pisuarze. 
- Mikrospłukiwanie przez 1 sekundę po każdym użytkowniku. 
- Tryb intensywny. 
- Higieniczne spłukiwanie okresowe przez 7 sekund co 24 h: 
   zapobiega zapychaniu się rur kanalizacyjnych. 
- Wypływ nastawiony na 0,15 l/s, możliwość regulacji. 
- Zawór odcinający i regulujący wypływ.

• Pisuar wiszący DELTA:  
- Kompatybilny ze standardowymi stelażami dostępnymi na rynku. 
- Inox 304 bakteriostatyczny. 
- Grubość Inoxu: 1,2 mm. 
- Dopływ wody z tyłu. 
- Poziomy, podtynkowy odpływ wody. 
- Panel dostępu z mocowaniami i śrubami antykradzieżowymi TORX.

HYBRIMATIC DELTA
Pisuar DELTA z hybrydowym systemem spłukiwania

HYBRIMATIC DELTA

Wykończenie Inox satynowy 130000

Wykończenie Inox błyszczący 130010
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Tradycyjny 
zawór

Zawór 
DELABIE

60%0%

7 s 3 s

0,45 L1,05 L

Armatura czasowa do pisuaru / 

HIGIENA I KONTROLA 
PROLIFERACJI BAKTERII

Armatura bez bakterii chorobotwórczych
Armatura DELABIE jest dostarczana bez bakterii 
chorobotwórczych.  
Więcej informacji na stronie 4.

DESIGN 

Budynki użyteczności publicznej, a 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. Ważne jest, aby w budynkach 
biurowych lub centrach handlowych estetyka produktu 
integrowała się z designem pomieszczenia. 
W więzieniu produkty muszą być odporne  
i zabezpieczone: niedostępne mechanizmy, opływowe 
kształty, itp.

Design bez ograniczeń
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.

60% OSZCZĘDNOŚCI WODY  
I ENERGII

Ograniczona powierzchnia do spłukania
Dzięki mniejszym wymiarom miski, do spłukania 
pisuaru potrzebujemy 6 razy mniej wody niż do miski 
ustępowej.

Optymalny czas wypływu
Zawory do pisuaru DELABIE gwarantują większe 
oszczędności wody niż inne zawory dostępne  
na rynku. Czas wypływu jest nastawiony na 3 sekundy 
w przeciwieństwie do standardowych 7 sekund. 
W ten sposób generujemy ponad 60% oszczędności 
zużycia wody zachowując jednocześnie odpowiedni 
poziom higieny.

Wydajność
Z minimalnym wypływem 0,15 l/s przez 3 sekundy 
otrzymujemy przynajmniej 45 cl wody, co pozwala 
na odnowienie wody w standardowym syfonie.
Istnieje możliwość regulacji wypływu przy instalacji. 

Oszczędność energii
Armatura czasowa DELABIE funkcjonuje bez zasilania 
elektrycznego. Produkty nie generują zużycia energii. 

Ekologia
Konstrukcja armatury czasowej DELABIE z tworzyw 
nadających się w 100% do recyklingu pozwala 
osiągnąć najlepszą w swojej kategorii ocenę cyklu 
życia.

Oznakowanie ekologiczne
Wydajność armatury czasowej 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 3 i 8.

Optymalny czas wypływu

Higiena i kontrola proliferacji 
bakterii

Oszczędzające wodę?
Pisuary „bezwodne” muszą być spłukiwane wodą  
co 2 h, w celu uniknięcia nieprzyjemnych zapachów.
W rzeczywistości zużywają od 18 do 36 litrów wody 
dziennie (6 x 3 l). W takim przypadku personel 
sprzątający musi być zawsze dostępny.

Ekologiczne?
Zużyte wkłady z płynem okluzyjnym i pojemniki  
na płyny są odpadami, których wpływ na środowisko 
nie jest znany.

Ekonomiczne?
Koszty zakupu i funkcjonowania pisuaru bezwodnego 
są wysokie (płyny i produkty czyszczące). 
Do regularnej wymiany wkładów należy doliczyć 
znaczne koszty robocizny.

Higieniczne?
Pisuary bezwodne nie posiadają funkcji spłukiwania 
ścianek pisuaru ani rur kanalizacyjnych. Bakterie 
pozostają na ściankach pisuaru i rozmnażają się  
w miarę użytkowania. Nagromadzenie moczu może 
spowodować zatkanie rur.

PISUARY BEZWODNE

Oszczędność wody podczas 
jednego użycia
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/ Armatura czasowa do pisuaru

ROZWIĄZANIA TECHNICZNE 
PRZYSTOSOWANE DO KAŻDEGO 
RODZAJU OGRANICZEŃ

W różnych budynkach użyteczności publicznej 
występują różne potrzeby w zależności od rodzaju 
użytkowników. 
DELABIE tworzy specjalistyczne produkty 
przystosowane do różnych ograniczeń (komfort, 
design, nowe i remontowane budynki, rodzaj 
użytkowników, itp.).

Technologia Soft: delikatne uruchamianie
Firma DELABIE stworzyła armaturę czasową 
z delikatnym uruchamianiem.  
Technologia Soft umożliwia każdemu użytkownikowi 
(dzieci, osoby starsze lub niepełnosprawne) 
uruchomienie armatury bez użycia siły.  
Modele TEMPOSOFT 2 i TEMPOFLUX są wyposażone 
w system na podciśnienie pozwalający na dwa razy 
delikatniejsze uruchomienie zapewniając komfort 
użytkownikowi.

Wodoszczelna skrzynka do instalacji 
podtynkowej
Niektóre zawory do pisuaru posiadają wodoszczelną 
skrzynkę podtynkową (modele TEMPOSTOP). 
Skrzynka zapobiega infiltracji wody z zewnątrz, która 
spływa po kafelkach. Pozwala również na ewakuację 
kondensatu lub przecieków dolną częścią uszczelki. 
Regulacja od 10 do 30 mm w zależności od grubości 
wykończenia ściany.

Rodzaje instalacji
Dużą przeszkodę dla instalatora, zwłaszcza  
w remontowanych budynkach, mogą stanowić istniejące 
zasilanie wody, dostępne ciśnienie lub zainstalowane 
pisuary. 
DELABIE proponuje armaturę do pisuarów  
z zasilaniem liniowym lub kątowym, z podłączeniem ¾"  
(z czasem wypływu ~7 sekund i wypływem 0,25 l/s)  
lub ½" (z czasem wypływu ~3 sekundy i wypływem 
0,15 l/s).

SPECJALNA KONSTRUKCJA DO 
BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI 
PUBLICZNEJ

Optymalne wykorzystanie przestrzeni i czasu
Dwa pisuary mogą z łatwością zastąpić jedną miskę 
ustępową. Jest to idealne rozwiązanie w budynkach 
użyteczności publicznej, które borykają się  
z problemem braku miejsca.
Czas skorzystania z pisuaru jest krótszy, gdyż odbywa 
się na stojąco, co pozwala na większą rotację 
użytkowników.

Odporność na intensywne używanie i wandalizm 
Armatura 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 odporne  
na uderzenia. Aby zapewnić funkcjonowanie  
w ekstremalnych warunkach, mocowania są 
wzmocnione. Opływowe kształty zapobiegają próbom 
wyrwania. Do miejsc, które wymagają wandaloodpornej 
instalacji istnieją modele podtynkowe lub zaścienne, 
uniemożliwiające użytkownikom dostęp do 
mechanizmu.

Niezrównana wytrzymałość
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.

Ograniczona obsługa
Mechanizmy są wykonane z tworzyw antyosadowych 
(Hostaform®). Samoczyszczące mechanizmy są 
chronione filtrami.

Prosta konserwacja
Standardowe części zamienne pozwalają na łatwą  
i szybką wymianę przez personel techniczny. 
Dostęp do części jest bezpośredni. Całość systemu 
jest zintegrowana w wymiennej głowicy dostępnej  
bez demontażu zaworu. 

10 lat gwarancji na wszystkie wady fabryczne.

Technologia Soft
Delikatne uruchamianie

Odporność na wandalizm

Wytrzymałość
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CZAS WYPŁYWU NASTAWIONY 
NA ~3 SEKUNDY,  
możliwość regulacji od 3 do 7 sekund.
Optymalne zużycie wody.

TECHNOLOGIA SOFT
Antyosadowa głowica.
Ograniczona obsługa.

ZINTEGROWANY W ROZECIE 
INNOWACYJNY SYSTEM ZAWORU 
odcinającego i regulującego wypływ.
Oszczędność wody i prosta konserwacja.

Rysunek przedstawia model: TEMPOFLUX natynkowy (nr 778755)

DELIKATNE URUCHAMIANIE
Więcej komfortu.
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NEW

• Oszczędność wody: 60%
• Komfort: delikatne uruchamianie
• Prosta konserwacja: zintegrowany w rozecie innowacyjny system zaworu odcinającego i regulującego wypływ,  

regulowany czas wypływu

Armatura czasowa do pisuaru  TEMPOFLUX /

Czasowy zawór natynkowy TEMPOFLUX:
• Do zwykłego pisuaru z kołnierzem lub ze zintegrowanym syfonem.
• Delikatne uruchamianie.
• Czas wypływu nastawiony na ~3 sekundy, z możliwością regulacji 

od 3 do 7 sekund (patent).
• Ochrona antyskażeniowa.
• Wypływ nastawiony na 0,15 l/s, możliwość regulacji do 0,3 l/s.
• Zintegrowany w rozecie innowacyjny system zaworu odcinającego 

i regulującego wypływ (patent).
• Zgodny z wymaganiami normy PN-EN 12541:2005.
• Korpus z litego, chromowanego mosiądzu Z½".
• Rozeta ścienna.
• Z chromowaną rurką i króćcem Ø35.
• Kątowy do zasilania podtynkowego.
• Poziom hałasu zgodny z wymaganiami normy PN-EN klasa II.

TEMPOFLUX
Czasowy zawór natynkowy do pisuaru

TEMPOFLUX natynkowy 778755
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Ø 130

Zawór podtynkowy TEMPOSOFT 2 777130

Podtynkowy zawór czasowy TEMPOSOFT 2:
• Do zwykłego pisuaru lub ze zintegrowanym syfonem.
• Rozeta Inox błyszczący Ø130.
• Odległość rozety regulowana od 1 do 5 mm.
• Delikatne uruchamianie.
• Czas wypływu ~3 sekundy.
• Wypływ nastawiony na 0,15 l/s z możliwością regulacji.
• Korpus z litego mosiądzu Z½".

TEMPOSOFT 2 
Czasowy zawór podtynkowy do pisuaru

• Oszczędność wody: 60%
• Odporność na wandalizm: instalacja podtynkowa, lity mosiądz i rozeta z Inoxu
• Komfort: delikatne uruchamianie

/ Armatura czasowa do pisuaru  TEMPOSOFT 2

Ten model nie jest wyposażony w wodoszczelną skrzynkę podtynkową. 
Instalator musi zapewnić szczelność wnęki montażowej oraz ewakuację 
wody z wnęki (przecieki, kondensacja) - (patrz ulotka instalacyjna).
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Zawór natynkowy TEMPOSOFT 2

Prosty do zasilania liniowego 777800

Kątowy do zasilania podtynkowego 778800

W opcji: złączki i rurki (patrz strona 162)

Zawór do płyty TEMPOSOFT 2 777140

W opcji: złączki i rurki (patrz strona 162)

Czasowy zawór natynkowy TEMPOSOFT 2:
• Do zwykłego pisuaru lub ze zintegrowanym syfonem.
• Delikatne uruchamianie.
• Czas wypływu ~3 sekundy.
• Wypływ nastawiony na 0,15 l/s z możliwością regulacji.
• Korpus z litego, chromowanego mosiądzu Z½".
• Rozeta ścienna.

Zawór czasowy do płyty TEMPOSOFT 2:
• Do zwykłego pisuaru lub ze zintegrowanym syfonem.
• Do płyty lub suchej zabudowy maksymalnie 7 mm.
• Delikatne uruchamianie.
• Czas wypływu ~3 sekundy. 
• Wypływ nastawiony na 0,15 l/s z możliwością regulacji.
• Korpus z litego mosiądzu Z½".

TEMPOSOFT 2 
Zawór czasowy do pisuaru do płyty 

TEMPOSOFT 2 
Czasowy zawór natynkowy do pisuaru

• Oszczędność wody: 60%
• Komfort: delikatne uruchamianie

Armatura czasowa do pisuaru  TEMPOSOFT 2 / 
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779BOX + 779221

Czasowy zawór podtynkowy TEMPOSTOP ¾":
• Do zwykłego pisuaru lub ze zintegrowanym syfonem.
• Wodoszczelna skrzynka podtynkowa.
• Odporna na wandalizm płyta Inox błyszczący 160 x 220 mm.
• Rozeta chroniąca przed zaczepieniem.
• Regulacja od 10 do 30 mm w zależności od grubości wykończenia ściany.
• Delikatne uruchamianie.
• Czas wypływu ~7 sekund.
• Wypływ nastawiony na 0,25 l/s z możliwością regulacji.
• Zintegrowany filtr.
• Korpus z litego mosiądzu i zawór odcinający W½".

TEMPOSTOP 
Zawór czasowy do pisuaru w wodoszczelnej skrzynce

• Oszczędność wody
• Odporność na wandalizm: lity mosiądz, płyta Inox, instalacja podtynkowa, niewidoczne mocowania
• Komfort: delikatne uruchamianie

/ Armatura czasowa do pisuaru  TEMPOSTOP

Zawór TEMPOSTOP w wodoszczelnej skrzynce      779BOX 
 + 779221



159Pisuary

P
IS

U
A

R
Y

25-40

73

1/2"

1/2" 

Ø 130

18
0 

x 
14

5 
x 

80

17-70
1/2"

 1/2"

Ø 195

777924 + 777925

779128

779427

25-45

73

1/2"

1/2" 

160 x 160

25-40

73

1/2"

1/2" 

Ø 130

25-45

73

1/2"

1/2" 

160 x 160

18
0 

x 
14

5 
x 

80

17-70
1/2"

 1/2"

Ø 195

Zawór podtynkowy TEMPOSTOP Z½"      777924 
 + 777925

Zawór podtynkowy TEMPOSTOP

Z rozetą Inox Ø130 W½" 779128

Z płytą Inox satynowy 160 x 160 mm W½" 779427

Z płytą Inox satynowy 160 x 160 mm Z½" 779421

W opcji: wandaloodporne śruby (patrz strona 233)

Czasowy zawór podtynkowy TEMPOSTOP:
• Do zwykłego pisuaru lub ze zintegrowanym syfonem. 
• Rozeta z chromowanego mosiądzu Ø195.
• Regulacja głębokości osadzenia od 17 do 70 mm.
• Czas wypływu ~3 sekundy.
• Wypływ nastawiony na 0,15 l/s z możliwością regulacji.
• Korpus z litego mosiądzu Z½".

Czasowy zawór podtynkowy TEMPOSTOP:
• Do zwykłego pisuaru lub ze zintegrowanym syfonem. 
• Rozeta lub płyta Inox.
• Regulacja głębokości osadzenia.
• Czas wypływu ~7 sekund.
• Wypływ nastawiony na 0,25 l/s z możliwością regulacji.
• Korpus z litego mosiądzu W½".

TEMPOSTOP
Czasowy zawór podtynkowy do pisuaru ½"

TEMPOSTOP
Czasowy zawór podtynkowy do pisuaru Z½"

Armatura czasowa do pisuaru  TEMPOSTOP / 

• Oszczędność wody
• Odporność na wandalizm: lity mosiądz, Inox, instalacja podtynkowa, niewidoczne mocowania

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).

Ten model nie jest wyposażony w wodoszczelną skrzynkę podtynkową. 
Instalator musi zapewnić szczelność wnęki montażowej oraz ewakuację 
wody z wnęki (przecieki, kondensacja) - (patrz ulotka instalacyjna).
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Czasowy zawór zaścienny TEMPOSTOP:
• Do zwykłego pisuaru lub ze zintegrowanym syfonem. 
• Możliwość skrócenia zaściennej prowadnicy ≤ 200 mm.
• Czas wypływu ~3 sekundy.
• Wypływ nastawiony na 0,15 l/s z możliwością regulacji.
• Korpus z litego mosiądzu Z½".
• Podstawa przycisku z kołkiem antyobrotowym.
• Element łączący.

TEMPOSTOP
Czasowy zawór zaścienny do pisuaru

• Oszczędność wody: 60%
• Odporność na wandalizm: lity mosiądz, niewidoczne mocowania, instalacja zaścienna 

/ Armatura czasowa do pisuaru  TEMPOSTOP

Zawór zaścienny TEMPOSTOP 777200

W opcji: inne długość prowadnic zaściennych
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Zawór natynkowy TEMPOSTOP Z¾" 779000

W opcji: złączki i rurki (patrz strona 162)

Zawór natynkowy TEMPOSTOP Z½"

Prosty do zasilania liniowego 777000

Kątowy do zasilania podtynkowego 778000

W opcji: złączki i rurki (patrz strona 162)

Armatura czasowa do pisuaru  TEMPOSTOP / 

• Oszczędność wody: 60%
• Odporność na wandalizm: lity, chromowany mosiądz

Czasowy zawór natynkowy TEMPOSTOP:
• Do pisuaru ze zintegrowanym syfonem.
• Czas wypływu ~7 sekund.
• Wypływ nastawiony na 0,25 l/s z możliwością regulacji.
• Korpus z litego, chromowanego mosiądzu Z¾".
• Prosty do zasilania liniowego.

Czasowy zawór natynkowy TEMPOSTOP: 
• Do zwykłego pisuaru, ze zintegrowanym syfonem lub rynnowego.
• Czas wypływu ~3 sekundy.
• Wypływ nastawiony na 0,15 l/s z możliwością regulacji.
• Korpus z litego, chromowanego mosiądzu Z½".
• Rozeta ścienna.

TEMPOSTOP
Czasowy zawór natynkowy do pisuaru Z½"

TEMPOSTOP
Czasowy zawór natynkowy do pisuaru Z¾"
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Rurka zasilająca
Do specjalnego pisuaru (I.S./PORCHER)

Rurka zasilająca 
Do specjalnego pisuaru (ALLIA/SELLES)

Złączka kątowa STOP z zaworem odcinającym

ZW½", H.30 mm 836015

Z½" - W¾", H.30 mm ±2 mm 836020

Złączka kątowa bez zaworu odcinającego

ZW½", H.27 mm 838015

Z½" - W¾", H.29 mm 838020

Złączka kątowa STOP
Z zaworem odcinającym lub bez

/ Urządzenia dodatkowe  Złączki i rurki

• IDEAL STANDARD ‚Applique 3873”.
• PORCHER ‚Applique 2642/2651, HygieniQ”.

• W½" z króćcem.
• ALLIA ‚Nogent, Aubagne, Amigo 3645”.
• SELLES ‚8418”.

• Zakrywająca nakrętka.
• Chromowany mosiądz.
• L.30 mm.

Rurka zasilająca 
Do specjalnego pisuaru - DELABIE

• W½". 
• DELABIE ‚RND”, ‚DELTA”.
Pisuary z Inoxu, patrz katalog DELABIE
‚Urządzenia sanitarne ze stali nierdzewnej”  
(Doc 750PL).

Rurka zasilająca 
Do pisuaru ze zintegrowanym syfonem

Rurka W¾" Ø35 759000

• W¾" Ø35.
• IDEAL STANDARD ‚Prival 3803”.
• NOVOBOCH ‚Mistal lub Vasco”.
• ROCA ‚Mural”. 
• SELLES ‚8620 lub Mistal”. 
• VILLEROY & BOCH ‚Targa 7502/7504 lub 

Esta 7508”.

Rurka W½", specjalny pisuar ALLIA / SELLES

‚Nogent” 750000

‚Aubagne”, SELLES ‚8418" 751000

‚Amigo 3645” 758645 

Rurka W½", specjalny pisuar DELABIE

‚RND” 757010

‚DELTA” 757160

Rurka W½", specjalny pisuar I.S. / PORCHER

IDEAL STANDARD W½" - W⅜" 
‚Applique 3873”

753000
PORCHER W½" - W⅜" 
‚Applique 264½651” 

PORCHER W½"  
‚HygieniQ” 753395

Rurka W½" Ø35 752000

Rurka zasilająca 
Do zwykłego pisuaru 
lub ze zintegrowanym syfonem

• W½" Ø35. 
• ALLIA ‚Satolas 43650/43651, Blagnac 3560”. 
• DURAVIT ‚Ben 848.7, Pago 839.6, Jim lub Neiße”.
• IDEAL STANDARD ‚Pindard”. 
• JACOB DELAFON ‚Kerax”.
• LAUFEN ‚Como”.
• NOVOBOCH ‚Oural 600”.
• PORCHER ‚Axif”.
• SELLES ‚Euroline”.
• SPHINX ‚Eurobase”.
• VILLEROY & BOCH ‚Java, Toboga, Troja, Magnum”.
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• Do pisuaru ze zintegrowanym syfonem  
lub zwykłego.

• W½".
• VILLEROY & BOCH „Losange 7530”.
• Z króćcem.

• W½".
• ROCA „Urito”.

• JACOB DELAFON „Coquille 2-1519”, „Patio”.

Króciec do pisuaru rynnowegoRurka do pisuaru rynnowegoZasilanie podtynkowe

Rurka zasilająca 
Do specjalnego pisuaru - V.B.

Rurka zasilająca 
Do specjalnego pisuaru - ROCA

Rurka zasilająca 
Do specjalnego pisuaru - J.DELAFON

Urządzenia dodatkowe  Złączki i króćce / 

• W½". 
• Króciec.

Rurka, specjalny pisuar JACOB DELAFON

„Coquille 2-1519” W½" 
bez króćca 754000

„Coquille 2-1519” W½" 
z króćcem 754524

„Patio” W ¾" 759090
Rurka W½",  
specjalny pisuar ROCA 757000 Rurka W½",specjalny pisuar  

VILLEROY & BOCH 751753

Króciec do pisuaru rynnowego

Z⅜" 758021 

Z½" 758921 

Rurka do pisuaru rynnowego

SELLES ‚452”, 
ALLIA ‚Montceau 007350” 756000

J.D. ‚Murale 2 - N498”, 
‚Boissière 2 - N478” 756230

ALLIA ‚Montceau 007390”, 
SELLES ‚0467” 758645 

Zasilanie podtynkowe

Podtynkowa rurka do pisuaru 
W½" Ø35 758135 

Podtynkowa złączka do pisuaru 
Z½" Ø35 758035 
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Klin narożny

/ Urządzenia dodatkowe  Kliny i odpływy

Element odpływu do pisuaru

Bez nakrętki 776000

Z nakrętką Ø32 309000

• Dopływ Ø50 z uszczelką zaciskową.
• Odpływ Z1¼".
• Chromowany mosiądz.

• Dopływ W1¼".
• Odpływ poziomy Ø32 z nakrętką.
• Poziom wody 50 mm.
• Chromowany mosiądz.

• Dopływ W1¼".
• Odpływ pionowy Ø32 z nakrętką.
• Korek do udrażniania.
• Chromowany mosiądz.

Element odpływu do pisuaruSyfon z odpływem poziomymSyfon z odpływem pionowym 

• Pionowy syfon do pisuaru Ø50  
z uszczelką zaciskową.

• Odpływ Ø32 z nakrętką.
• Poziom wody 50 mm.
• Chromowany mosiądz.

• Pionowy syfon do pisuaru Ø50  
z uszczelką wargową.

• Odpływ Ø32 z nakrętką.
• Poziom wody 50 mm.
• Chromowany ABS.

SIPHURINOIR  
chromowany mosiądz

SIPHURINOIR  
chromowany ABS

Klin narożny

ALLIA ‚Aubagne 3640”, 
‚Satolas 43610” - L.45 mm 

770045 
VILLEROY & BOCH 
‚Troja 7540” - L.45 mm 

IDEAL STANDARD  
‚Applique 3874” - L.35 mm 

770035
 

JACOB DELAFON  
‚Coquille 2, 1516” - L.35 mm 

LAUFEN ‚Como” - L.35 mm 

PORCHER ‚Applique 2651” - L.35 mm 

• Do TEMPOSTOP 777000 lub TEMPOSOFT 2 
777800 na pisuarze narożnym.

SIPHURINOIR 
chromowany ABS 771000 SIPHURINOIR  

chromowany mosiądz 310000

Syfon z odpływem poziomym 517000Syfon z odpływem pionowym 780000
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Urządzenia dodatkowe  Odpływy / 

Wpust podłogowy 100 x 100 mm 682001Wpust podłogowy 150 x150 mm 683001 Wpust podłogowy Ø114 683002

• Przepływ 36 l/min znormalizowany.
• Poziom wody 50 mm.
• Sito Inox błyszczący Ø114.
• Odpływ poziomy lub pionowy Ø40 

zintegrowany w wysokości wpustu.
• Regulowana wysokość do 85 mm z nadstawką.

• Przepływ 36 l/min znormalizowany.
• Poziom wody 50 mm.
• Sito Inox błyszczący 100 x 100 mm.
• Odpływ poziomy lub pionowy Ø40 

zintegrowany w wysokości wpustu.
• Regulowana wysokość do 80 mm z nadstawką.

• Przepływ 36 l/min znormalizowany.
• Poziom wody 50 mm.
• Płyta i sito Inox błyszczący 150 x 150 mm.
• Odpływ poziomy lub pionowy Ø40 

zintegrowany w wysokości wpustu.
• Regulowana wysokość do 70 mm z nadstawką.

• Ze zintegrowanym syfonem.
• Sitko Inox i korpus z polipropylenu.
• Odpływ Ø40 z nakrętką.

• Sitko Inox Ø63 do zakrycia otworu  
do maksymalnie Ø54.

• Odpływ Z1¼".
• Śruba centralna.

• Do zaciskania.
• Dopływ Ø54.
• Odpływ Z1¼".
• Chromowany mosiądz.

Sitko do pisuaru rynnowego 785000Sitko do pisuaru 580000Tuleja odpływu 775000

Wpust podłogowy Ø114
Do miękkiej lub winylowej posadzki

Wpust podłogowy 100 x 100 mm 
Do posadzki glazura lub beton

Wpust podłogowy 150 x 150 mm 
Do posadzki glazura lub beton

Sitko do pisuaru rynnowegoSitko do pisuaruTuleja odpływu do zaciskania



166 Pisuary

Niezbędne 
wyposażenie

Zalecenia do 
armatury czasowej

Zalecenie do armatury elektronicznej

bateria zasilanie sieciowe

ALLIA - SELLES

ALLIA - SELLES - Amigo 03645 - zasilanie liniowe

Zawór prosty
777000 

lub  
777800

479406 477000

Rurka 758645 758645 758645

Syfon 771000 771000 771000

Transformator - - 406000

ALLIA - SELLES - Amigo 03645 - zasilanie kątowe

Zawór kątowy
778000 

lub  
778800

479408 478000

Rurka 758645 758645 758645

Syfon 771000 771000 771000

Transformator - - 406000

ALLIA - SELLES - Agora 83621 - zasilanie podtynkowe

Zawór podt. 779128 428000

Transformator - 406000

ALLIA - SELLES - Aubagne 2 03639 - zasilanie liniowe

Kompletny 
zestaw 777101

Zawór prosty
777000 

lub  
777800

479406 477000

Rurka 751000 751000 751000

Syfon 517000 517000 517000

Transformator - - 406000

ALLIA - SELLES - Aubagne 2 03639 - zasilanie kątowe

Zawór kątowy
778000 

lub  
778800

479408 478000

Rurka 751000 751000 751000

Syfon 517000 517000 517000

Transformator - - 406000

ALLIA - SELLES - Aubagne 2 03639 narożny - zasilanie liniowe

Kompletny 
zestaw 777101

+ klin narożny 770045

ALLIA - SELLES - Blagnac 03560, Blagnac 2 03580 - zasilanie liniowe

Kompletny 
zestaw 777015

Zawór prosty
777000 

lub  
777800

479406 477000

Rurka 752000 752000 752000

Transformator - - 406000

Niezbędne 
wyposażenie

Zalecenia do 
armatury czasowej

Zalecenie do armatury elektronicznej

bateria zasilanie sieciowe

ALLIA - SELLES - Blagnac 03560, Blagnac 2 03580 - zasilanie kątowe

Zawór kątowy
778000 

lub  
778800

479408 478000

Rurka 752000 752000 752000

Transformator - - 406000

ALLIA - SELLES - Blagnac 003570, Blagnac 2 03590 - zasilanie podtynkowe

Zawór podt. 
i Rurka 
W½" Ø35

779BOX 
+ 

779221

428BOX 
+ 

428221

Transformator - 406000

ALLIA - SELLES - Montceau 07350 - zasilanie liniowe

Zawór prosty
777000 

lub  
777800

479406 477000

Rurka 756000 756000 756000

Korek 785000 785000 785000

Transformator - - 406000

ALLIA - SELLES - Montceau 07350 - zasilanie kątowe

Zawór kątowy
778000 

lub  
778800

479408 478000

Rurka 756000 756000 756000

Korek 785000 785000 785000

Transformator - - 406000

ALLIA - SELLES - Montceau 07350 - zasilanie podtynkowe

Zawór podt. 779427 428000

Króciec 758021 758021

Korek 785000 785000

Transformator - 406000

ALLIA - SELLES - Montceau ścienny 07390 - zasilanie liniowe

Zawór prosty
777000 

lub  
777800

479406 477000

Rurka 758645 758645 758645

Korek 785000 785000 785000

Transformator - - 406000

ALLIA - SELLES - Montceau ścienny 07390 - zasilanie kątowe

Zawór kątowy
778000 

lub  
778800

479408 478000

Rurka 758645 758645 758645

Korek 785000 785000 785000

Transformator - - 406000

/ Zalecenia w zależności od typu pisuaru

Po określeniu marki i modelu pisuaru należy wybrać odpowiednią armaturę z tabeli poniżej. 
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Niezbędne 
wyposażenie

Zalecenia do 
armatury czasowej

Zalecenie do armatury elektronicznej

bateria zasilanie sieciowe

DELABIE
DELABIE - DELTA wiszący 0311160001 i 0311160101 

Zasilanie podtynkowe

Zawór 
podtynkowy 
Z½"

779421 428100

406000Transformator -

DELABIE - DELTA wiszący 0311160002 i 0311160102 
Zasilanie liniowe

Zawór prosty
777000 

lub  
777800

479406 477000

Rurka 757160 757160 757160

Transformator - - 406000

DELABIE - DELTA wiszący 0311160002 i 0311160102 
Zasilanie kątowe

Zawór kątowy
778000 

lub 
778800

479408 478000

Rurka 757160 757160 757160

Transformator - - 406000

DELABIE - RND 0311010001 i 0311010101 
Zasilanie podtynkowe

Zawór 
podtynkowy 
Z½"

779421 428100

Transformator - 406000

DELABIE - RND 0311010002 i 0311010102 
Zasilanie liniowe

Zawór prosty
777000 

lub 
777800

479406 477000

Rurka 757010 757010 757010

Transformator - - 406000

DELABIE - RND 0311010002 i 0311010102 
Zasilanie kątowe

Zawór kątowy
778000 

lub 
778800

479408 478000

Rurka 757010 757010 757010

Transformator - - 406000

DELABIE - BOOMERANG 0311060001 i 0311060101 
Zasilanie podtynkowe

Zawór 
podtynkowy 
Z½"

779421 428100

Transformator - 406000

CERSANIT 

CERSANIT - Apollo A100 - zasilanie podtynkowe

Zawór podt. 779128

Rurka 758335

Niezbędne 
wyposażenie

Zalecenia do 
armatury czasowej

Zalecenie do armatury elektronicznej

bateria zasilanie sieciowe

ALLIA - SELLES - Nogent 2 03629 - zasilanie liniowe

Zawór prosty
777000 

lub  
777800

479406 477000

Rurka 750000 750000 750000

Syfon 517000 517000 517000

Transformator - - 406000

ALLIA - SELLES - Nogent 2 03629 - zasilanie kątowe

Zawór kątowy
778000 

lub  
778800

479408 478000

Rurka 750000 750000 750000

Syfon 517000 517000 517000

Transformator - - 406000

ALLIA - SELLES - Nogent 2 03629 narożny - zasilanie liniowe

Zawór prosty
777000 

lub  
777800

Rurka 750000

Syfon 517000

Klin narożny 770045

ALLIA - SELLES - Satolas 03610 narożny - zasilanie liniowe

Kompletny 
zestaw 777015

+ klin narożny 770045

ALLIA - SELLES - Satolas 03620 - zasilanie podtynkowe

Zawór podt. 779128 428000

Transformator - 406000

ALLIA - SELLES - Satolas 03650 - zasilanie liniowe

Kompletny 
zestaw 777015

Zawór prosty
777000 

lub  
777800

479406 477000

Rurka 752000 752000 752000

Transformator - - 406000

ALLIA - SELLES - Satolas 03650 - zasilanie kątowe

Zawór kątowy
778000 

lub  
778800

479408 478000

Rurka 752000 752000 752000

Transformator - - 406000

ALLIA - SELLES - Satolas 03660 - zasilanie podtynkowe

Zawór podt. 
i Rurka 
W½" Ø35 

779BOX 
+ 

779221

428BOX 
+ 

428221

Transformator - 406000

Po określeniu marki i modelu pisuaru należy wybrać odpowiednią armaturę z tabeli poniżej. 

Zalecenia w zależności od typu pisuaru / 
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Niezbędne 
wyposażenie

Zalecenia do 
armatury czasowej

Zalecenie do armatury elektronicznej

bateria zasilanie sieciowe

CERSANIT - Apollo A101 - zasilanie kątowe

Czasowy zawór 
natynkowy  
z chromowaną 
rurką i króćcem 
Ø35

778755

CERSANIT - Taurus T100 - zasilanie podtynkowe

Zawór podt. 779128

Rurka 758335

DURAVIT
DURAVIT - Architec 82037, Ben 84737, Bill 85135, Duraplus 83036, Fizz 82336, 
Starck 82135, 82725, 83432, Vero 280032, Thun 280430 - zasilanie podtynkowe

Zawór podt. 
i Rurka 
W½" Ø35 

779BOX 
+ 

779221

428BOX 
+ 

428221

Transformator - 406000

DURAVIT - Architec 81737 i 81937, Ben 84837, Jim 85035, Starck 82235, 
82625, D-Code 82830, Thun 280530 - zasilanie liniowe

Kompletny 
zestaw 777015

Zawór prosty
777000 

lub  
777800

479406 477000

Rurka 752000 752000 752000

Transformator - - 406000

DURAVIT - Architec 81737 i 81937, Ben 84837, Jim 85035, 
Starck 82235, 82625, D-Code 82830, Thun 280530 - zasilanie kątowe

Zawór kątowy
778000 

lub  
778800

479408 478000

Rurka 752000 752000 752000

Transformator - - 406000

KERAMAG

KERAMAG - Alivio 238050 - zasilanie kątowe

Czasowy zawór 
natynkowy  
z chromowaną 
rurką i króćcem 
Ø35

778755

KERAMAG - Aller 236500 - zasilanie podtynkowe

Zawór podt. 779128

Rurka 758335

KERAMAG - Aller 236800 - zasilanie podtynkowe

Zawór podt. 779128

KERAMAG - Renova 235300 - zasilanie podtynkowe

Zawór podt. 779128

Rurka 758335

Niezbędne 
wyposażenie

Zalecenia do 
armatury czasowej

Zalecenie do armatury elektronicznej

bateria zasilanie sieciowe

KOŁO 

KOŁO - Alex 66010 - zasilanie kątowe

Czasowy zawór 
natynkowy  
z chromowaną 
rurką i króćcem 
Ø35

778755

KOŁO - Felix 26000 - zasilanie podtynkowe

Zawór podt. 779128

Rurka 758335

KOŁO - Felix 26011 - zasilanie kątowe

Czasowy zawór 
natynkowy  
z chromowaną 
rurką i króćcem 
Ø35

778755

KOŁO - Nova K26011 - zasilanie kątowe

Czasowy zawór 
natynkowy  
z chromowaną 
rurką i króćcem 
Ø35

778755

KOŁO - Pareo L26000 - zasilanie podtynkowe

Zawór podt. 779128

Złączka 758035

PORCHER - IDEAL STANDARD

PORCHER - IS - Applique P2641 - zasilanie liniowe

Zawór prosty
777000 

lub  
777800

479406 477000

Rurka 753000 753000 753000

Korek 580000 580000 580000

Syfon 517000 517000 517000

Transformator - - 406000

PORCHER - IS - Applique P2641 - zasilanie kątowe

Zawór kątowy
778000 

lub  
778800

479408 478000

Rurka 753000 753000 753000

Korek 580000 580000 580000

Syfon 517000 517000 517000

Transformator - - 406000

PORCHER - IS - Applique P2651 - zasilanie liniowe

Zawór prosty
777000 

lub  
777800

Klin narożny 770035

Rurka 753000

Korek 580000

Syfon 517000

/ Zalecenia w zależności od typu pisuaru 

Po określeniu marki i modelu pisuaru należy wybrać odpowiednią armaturę z tabeli poniżej. 
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Niezbędne 
wyposażenie

Zalecenia do 
armatury czasowej

Zalecenie do armatury elektronicznej

bateria zasilanie sieciowe

PORCHER - IS - Axif P2681 - zasilanie liniowe

Kompletny 
zestaw 777015

Zawór prosty
777000 

lub  
777800

479406 477000

Rurka 752000 752000 752000

Transformator - - 406000

PORCHER - IS - Axif P2681 - zasilanie kątowe

Zawór kątowy
778000 

lub  
778800

479408 478000

Rurka 752000 752000 752000

Transformator - - 406000

PORCHER - IS - Axif P2682, Connect E 8166 - zasilanie podtynkowe

Zawór 
podtynkowy  
i rurka W½" 
Ø35 

779BOX 
+ 

779221

428BOX
+

428221

Transformator - 406000

PORCHER - IS - Conque P9870 - zasilanie liniowe

Zawór prosty
777000 

lub  
777800

479406 477000

Syfon 517000 517000 517000

Transformator - - 406000

PORCHER - IS - Conque P9870 - zasilanie kątowe

Zawór kątowy
778000 

lub  
778800

479408 478000

Syfon 517000 517000 517000

Transformator - - 406000

PORCHER - IS - Stalle STELLA 3 J5137 - zasilanie liniowe

Zawór prosty
777000 

lub  
777800

479406 477000

Rurka 756230 756230 756230

Korek 785000 785000 785000

Transformator - - 406000

PORCHER - IS - Stalle STELLA 3 J5137 - zasilanie kątowe

Zawór kątowy
778000 

lub  
778800

479408 478000

Rurka 756230 756230 756230

Korek 785000 785000 785000

Transformator - - 406000

Niezbędne 
wyposażenie

Zalecenia do 
armatury czasowej

Zalecenie do armatury elektronicznej

bateria zasilanie sieciowe

ROCA 

ROCA - Mini 353145000 - zasilanie liniowe

Zawór prosty
777000 

lub  
777800

479406 477000

Rurka 752000 752000 752000

Syfon 771000 771000 771000

Transformator - - 406000

ROCA - Mini 353145000 - zasilanie kątowe

Zawór kątowy
778000 

lub  
778800

479408 478000

Rurka 752000 752000 752000

Syfon 771000 771000 771000

Transformator - - 406000

ROCA - Ścienna 353330001 - zasilanie liniowe

Zawór prosty 779000 479406 477000

Rurka 759000 752000 752000

Transformator - - 406000

ROCA - Hall A353623000, Site A359605000, 
Spun A353147000 i A353148000 - zasilanie podtynkowe

Zawór podt. 
i Rurka 
W½" Ø35 

779BOX 
+ 

779221

428BOX 
+ 

428221

Transformator - 406000

ROCA - Site A359607000, Spun A353149000 - zasilanie liniowe

Kompletny 
zestaw 777015

Zawór prosty
777000 

lub  
777800

479406 477000

Rurka 752000 752000 752000

Transformator - - 406000

ROCA - Spun A353149000 - zasilanie kątowe

Zawór kątowy
778000 

lub  
778800

479408 478000

Rurka 752000 752000 752000

Transformator - - 406000

Zalecenia w zależności od typu pisuaru / 

Po określeniu marki i modelu pisuaru należy wybrać odpowiednią armaturę z tabeli poniżej. 
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Niezbędne 
wyposażenie

Zalecenia do 
armatury czasowej

Zalecenie do armatury elektronicznej

bateria zasilanie sieciowe

VILLEROY & BOCH 
VILLEROY & BOCH - O.Novo & Targa Pro 7502, Targa Architectura 5573, 

Targa Classic 7526 - zasilanie liniowe

Zawór prosty 779000 479406 477000

Rurka 759000 752000 752000

Transformator - - 406000

VILLEROY & BOCH - Architecture 5586 Targa Pro, Classic i Compact 7503, 
7507, 7527, 7557 00, O.Novo & Subway 7513, 7519 - zasilanie podtynkowe

Zawór podt. 
i Rurka 
W½" Ø35 

779BOX 
+ 

779221

428BOX 
+ 

428221

Transformator - 406000

VILLEROY & BOCH - O.Novo & Targa Pro 7504 - zasilanie liniowe

Zawór prosty 779000 479406 477000

Rurka 759000 752000 752000

Element 
odpływu 776000 776000 776000

Transformator - - 406000

VILLEROY & BOCH - O.Novo & Targa Pro 7508 - zasilanie liniowe

Kompletny 
zestaw 777015

Zawór prosty
777000 

lub  
777800

479406 477000

Rurka 752000 752000 752000

Transformator - - 406000

VILLEROY & BOCH - O.Novo & Targa Pro 7508 - zasilanie kątowe

Zawór kątowy
778000 

lub  
778800

479408 478000

Rurka 752000 752000 752000

Transformator - - 406000

VILLEROY & BOCH - Losange Targa Pro 7530 - zasilanie liniowe

Zawór prosty
777000 

lub  
777800

Rurka 751753

Korek 580000

Syfon 517000

VILLEROY & BOCH - Losange Targa Pro 7530 - zasilanie kątowe

Zawór kątowy
778000 

lub  
778800

Rurka 751753

Korek 580000

Syfon 517000

Niezbędne 
wyposażenie

Zalecenia do 
armatury czasowej

Zalecenie do armatury elektronicznej

bateria zasilanie sieciowe

VITRA 

VITRA - Arkitekt 6202, S50, 5330-1069 - zasilanie liniowe

Kompletny 
zestaw 777015

Zawór prosty
777000 

lub  
777800

479406 477000

Rurka 752000 752000 752000

Transformator - - 406000

VITRA - Arkitekt 6202, S50, 5330-1069 - zasilanie kątowe

Zawór kątowy
778000 

lub  
778800

479408 478000

Rurka 752000 752000 752000

Transformator - - 406000

VITRA - Arkitekt 6563, S20, 5462-1069 - zasilanie liniowe

Zawór prosty 779000 479406 477000

Rurka 759000 752000 752000

Transformator - - 406000

VITRA - Arkitekt 6201, S20, 5462-0309 - zasilanie podtynkowe

Zawór podt. 
i Rurka 
W½" Ø35 

779BOX 
+ 

779221

428BOX 
+ 

428221

Transformator - 406000

VITRA - Matrix 5128, Retro 5218 - zasilanie podtynkowe

Zawór podt. 779128 428000

Złączka 758035 758035

Transformator - 406000

/ Zalecenia w zależności od typu pisuaru 

Po określeniu marki i modelu pisuaru należy wybrać odpowiednią armaturę z tabeli poniżej. 


