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ICONIC AWARDS 2022 - INNOVATIVE INTERIOR: O PAINEL DE DUCHE 
ELETRÓNICO SPORTING 2 SECURITHERM PREMIADO
UMA SOLUÇÃO ANTILEGIONELA SIMPLES E ESTÉTICA

O painel de duche eletrónico SPORTING 2 SECURITHERM (Refs. 714900, 714906, 714910 e 714916) 
foi premiado no concurso ICONIC AWARDS 2022: Innovative Interior, com a menção «Winner».

O prémio 
Os «ICONIC AWARDS: Innovative Interior» premeiam as melhores 
inovações da indústria do mobiliário e da decoração de interiores.  O 
design da peça deve ser considerado no seu conjunto : as torneiras 
não são mais consideradas como um objeto solitário, mas sim como 
um elemento de decoração de pleno direito.

Este concurso internacional cria uma plataforma de relacionamento 
única, entre designers de produto e os arquitetos.

 
O produto 
A DELABIE apresenta o seu novo painel de duche eletrónico 
e termostático: SPORTING 2 SECURITHERM. Higiénico, seguro 
e económico, garante um ótimo conforto.

O painel de duche eletrónico SPORTING 2 SECURITHERM garante 
uma higiene irrepreensível no duche. Não é necessário qualquer 
contacto manual para o  seu funcionamento: a abertura e fecho 
da água dá-se com a passagem das mãos pelo detector de presença. 
Aqui, a inovação baseia-se na higiene e segurança.
A Legionella desenvolve-se entre 25  e 45°C e em águas estagnadas.  
A tecnologia termostática está integrada diretamente na cabeça 
do painel, o mais próximo possível do ponto de utilização. Não existe 
circulação de água misturada no interior do painel. Além disso, todas 
as 24 h após a última utilização, é feita uma limpeza de cerca de 60 
segundos, com o objetivo de purgar a rede, o que evita qualquer 
desenvolvimento bacteriano. A DELABIE também acrescentou uma 
segurança anti-queimaduras imediata. No caso de corte de água fria, 
o painel de duche fecha automaticamente para não fornecer água 
quente. 

A estabilidade da temperatura é assegurada independentemente 
das variações de pressão na rede. A água regulada a 38 °C,  
garante uma temperatura estável, sem risco de queimaduras.

Para além das suas vantagens em termos de higiene e segurança, 
este painel de duche também assinala a «economia» e a «ecologia».  
O SPORTING 2 SECURITHERM permite economizar até 80% 
de água potável em comparação com um duche clássico, graças 
à sua função eletrónica e ao débito regulado a 6 l/min. O débito pode 
ser interrompido em qualquer altura pelo utilizador. E, acima de tudo: 
no caso de esquecimento de desligar o duche, a temporização 
de segurança corta a água ao fim de 60 segundos.

Para além de ter sido pensado para o conforto dos utilizadores, 
o painel de duche eletrónico SPORTING 2 SECURITHERM está 
disponível em várias versões, independentemente da configuração, 
a fim de facilitar a sua instalação.

Exemplo de instalação, painel de 
duche eletrónico SPORTING 2 
SECURITHERM
Ref. 714900

Exemplo de instalação, painel de 
duche eletrónico SPORTING 2 
SECURITHERM
Ref. 714916


