TORNEIRAS PARA ESTABELECIMENTOS HOSPITALARES E DE CUIDADOS DE SAÚDE

ACABARAM AS VÁLVULAS ANTIRRETORNO!
A MISTURADORA DE DUCHE TERMOSTÁTICA
SEM INTERCOMUNICAÇÃO
H9768: Misturadora de duche bicomando, sem válvula antirretorno

Ref. H9768

Segurança anti-queimaduras

BIOSA

FE
Higiene e controlo
da proliferação bacteriana

ROBINETTERIE SANITAIRE

A misturadora de duche termostática SECURITHERM H9768 responde perfeitamente às expetativas
dos utilizadores dos estabelecimentos de saúde, em termos de segurança anti-queimaduras,
higiene e conforto, permitindo ao gestor a otimização da sua fatura de água. A conceção única
desta misturadora torna impossível a intercomunicação entre a água quente e a água fria, reduzindo
consideravelmente, o risco da proliferação bacteriana.
SECURITHERM: total segurança
anti-queimaduras
Como todas as torneiras termostáticas SECURITHERM
DELABIE, esta nova misturadora de duche garante
uma total segurança anti-queimaduras.
O cartucho termostático garante uma estabilidade
da temperatura, quaisquer que sejam as variações
de pressão e de débito na rede.
A misturadora H9768 está equipada com um duplo
limitador de temperatura, o primeiro, desbloqueável
a 41°C, o segundo, ativado aos 43°C, o utilizador não
corre qualquer risco de se queimar.
A tecnologia termostática garante uma segurança
automática. No caso de corte inesperado
de alimentação de água fria, a água quente é cortada
total e instantaneamente. Da mesma forma, que no
caso de interrupção de alimentação de água quente,
a água fria é cortada total e instantaneamente, evitando
assim o risco de um duche frio, que pode provocar
a perda de equilíbrio ou queda do utilizador.
A misturadora H9768 também beneficia da tecnologia
Securitouch, evitando qualquer risco de queimaduras
ao lhe tocar.
Esta misturadora, também permite realizar facilmente
choques térmicos à temperatura da água quente
da rede, sem ser necessário desmontar o manípulo
ou cortar a alimentação de água fria.

BIOSAFE: controlo da proliferação bacteriana
Intercomunicação Água Quente/Água Fria
impossível
A misturadora de duche H9768 foi especialmente
estudada para limitar o risco de desenvolvimento
bacteriano. Devido ao seu design, a intercomunicação
entre a água quente e a água fria é totalmente
impossível. Com efeito, a DELABIE desenvolveu uma
patente única que permitiu obter uma misturadora
termostática com fecho de água fria e de água quente
diretamente nas entradas, tornando assim totalmente
desnecessárias as válvulas antirretorno.
Não é necessária nenhuma manutenção específica
e o risco de intercomunicação é eliminado.
Com a certificação NF M (Médical), em França,
esta misturadora foi concebida para limitar ao mínimo
e estritamente necessário o volume de água em
estagnação no corpo da misturadora, logo, reduz
o risco de desenvolvimento bacteriano.
Economia de água e de energia
Com um débito limitado a 9 litros por minuto,
a misturadora H9768 permite a economia de água,
preservando o conforto do utilizador. A economia
de água realizada, gera economia de energia e do próprio
equipamento.
Além disso, menos volume de água na instalação,
também significa menor risco de proliferação bacteriana.
A misturadora de duche termostática SECURITHERM
Securitouch H9768 também está disponível em kits
de duche para instalação na parede à face.
Uma pequena prateleira cromada adaptável
à misturadora está agora disponível como opção.
Ela permite a colocação de produtos de higiene
corporal dos utilizadores, normalmente shampoo
e gel de banho.

NOTA PRODUTO / MISTURADORA DE DUCHE TERMOSTÁTICA SECURITHERM
SEM INTERCOMUNICAÇÃO
H9768: Misturadora de duche termostática bicomando, sem válvula antirretorno
A misturadora de duche termostática SECURITHERM Securitouch H9768 está especificamente concebida para dar resposta às exigências
dos utilizadores dos estabelecimentos hospitalares e de cuidados de saúde. Devido ao seu design único, ausência de válvula antirretorno,
baixíssimo volume de água no seu corpo... esta misturadora limita consideravelmente o risco de proliferação bacteriana. Também garante total
segurança anti-queimaduras para o utilizador: estabilidade da temperatura garantida, graças à tecnologia termostática, limitador de temperatura
máxima, corte instantâneo da água quente no caso de corte da água fria, isolamento térmico do corpo da misturadora...
Garantia 10 anos.
Ilustrações disponíveis no nosso site internet delabie.pt, rubrica Imprensa.

Função choques térmicos
Ref. DELABIE : Manípulo_H9768

Corte H9768: baixo volume de água
isolamento térmico e ausência de volume
antirretorno
Ref. DELABIE: Corte3D_H9768 + 880

Coluna de duche com barra
Ref. DELABIE: H9768KIT

Kit de duche
com dispositivo autodreno
Ref. DELABIE: H9768HYG

Exemplo de instalação de duche com misturadora
H9768
Ref. DELABIE: DUCHE INTERNAMENTO H9768

DELABIE, a experiência de um fabricante
A DELABIE, empresa francesa 100 % familiar, fundada em 1928, é líder europeu em torneiras e equipamentos sanitários para os estabelecimentos que recebem público.
Propõe uma oferta específica neste mercado com cinco gamas : Torneiras para Locais Públicos, Torneiras para Estabelecimentos Hospitalares e de cuidados de saúde,
Acessibilidade e Acessórios de higiene, Sanitários em Aço Inoxidável e outras Torneiras específicas.
Mais de 2 000 produtos DELABIE, uma referência internacional, que exporta a partir da sua fábrica em França para mais de 90 países.
A empresa tem 9 filiais pelo mundo : Alemanha, Áustria, Benelux, Reino Unido, Espanha, Portugal, Polónia, Emirados Árabes Unidos (Dubai) e China (Hong-Kong)
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