TORNEIRAS PARA LOCAIS PÚBLICOS

TEMPOFLUX 3 ENCASTRADA

Sistema de descarga direta temporizada e a sua placa de comando
em vidro preto design.

Design

Refs. 763BOX-763000 e 763BOX-763040

Economia de água

Conforto

A TEMPOFLUX 3 está equipada com uma caixa de encastre inovadora, patenteada pela DELABIE.
Adapta-se a qualquer tipo de instalação e de divisórias que variam entre 10 e 120 mm de espessura.
A sua nova placa em preto de vidro temperado é a combinação das necessidades específicas dos locais
públicos (conforto, economia de água, antivandalismo) e uma estética exigente.
Economia de água
A TEMPOFLUX 3 com a função dupla descarga 3l/6l
permite otimizar a limpeza e economizar água.
O volume de água é ajustável a 2l/4l, permitindo assim
atingir os níveis mais elevados das etiquetas ambientais.
O dispositivo antibloqueio permite controlar o volume
de descarga, independentemente do tempo em que o botão
é premido.
Conforto
Graças à sua abertura suave, a TEMPOFLUX 3 pode ser
acionada por qualquer tipo de utilizador (criança, pessoa
idosa ou com mobilidade reduzida).
O nível sonoro é reduzido e conforme as exigências
da norma NF EN 12541 classe II.

Encastre estanque

Design
A placa em vidro preto da TEMPOFLUX 3, está de acordo
com a crescente tendência de design no setor dos
ERP. A estrutura e os botões de metal polido, são trunfos
estéticos que também servem para aumentar a robustez
da TEMPOFLUX 3. A placa está também disponível com
acabamento em inox satinado ou metal cromado.
Instalação facilitada
As possibilidades de instalação da caixa são múltiplas:
fixações laterais em calhas Placoplatre®, frontal em
parede completa ou posterior sobre painel.
O comprimento da caixa recortável adapta-se a um
revestimento até 120 mm: revestimento espesso (tijolos
ou perfis de cimento) para as coletividades mais expostas
ao vandalismo.
A TEMPOFLUX 3 liga-se pelo exterior da caixa numa
instalação standard ou do tipo «tubo em tubo».
Purga segura
Na instalação, o cartucho é substituído por um tampão
temporário para facilitar e proteger a purga da rede,
sem o risco de danificar este elemento sensível.

Encastre estanque
As caixas standard no mercado são recortáveis
por trás da flange, o que favorece os riscos de fuga entre
a parede e a caixa.
A DELABIE desenvolveu uma caixa recortável à frente
da flange, garantindo uma perfeita estanquidade da
instalação. A estanquidade é feita por uma junta integrada
diretamente na flange.
A caixa está equipada com ranhuras de encaixe para
prender e de seguida bloquear facilmente a flange
(sistema patenteado).
Resistência à utilização intensiva e ao vandalismo
Para evitar abusos e desperdícios, a TEMPOFLUX 3
está equipada com um sistema antibloqueio AB.
Esta segurança impede manter a torneira em posição
aberta. A abertura da água dá-se apenas quando
é libertado o botão de pressão.
Conservação e manutenção simplificadas
O cartucho, o módulo de abertura e a torneira de segurança
são acessíveis pela frente.
Basta retirar a placa para aceder.
A regulação do volume de descarga (3l/6l ou 2l/4l)
efetua-se diretamente na traseira da placa, sem cortar
a água nem desmontar a torneira.
Contrariamente aos produtos standard no mercado,
o desconetor antisifónico da TEMPOFLUX 3
está situado no interior da caixa. No caso de refluxo,
a água é evacuada pela frente da parede, através caixa,
e não pela traseira (ou dentro) da parede.
A torneira é resistente às águas cinzentas e à água do mar.
Para evitar o congelamento ou manutenção pesada,
a torneira é desconetável e desmontável pelo interior,
sem ser necessário desmontar a caixa.

NOTA PRODUTO / TEMPOFLUX 3
Uma torneira de descarga direta, dupla descarga e antibloqueio, encastrada, com uma placa em preto de design.
A torneira temporizada de descarga direta DELABIE alia design, conforto e antivandalismo. O design sofisticado da sua nova placa de vidro preto,
embeleza as instalações sanitárias dos ERP. A mesma caixa pode ser instalada em múltiplos suportes: calhas Placoplatre®, parede em alvenaria
ou painel. A estanquidade é perfeita, graças ao sistema patenteado de recorte da caixa pela frente da flange. Para facilitar as operações
de manutenção, os elementos sensíveis (cartucho, filtro e torneira de segurança) são acessíveis pela frente, sem desmontar a caixa.
Garantia 10 anos.
Ilustrações disponíveis no nosso site da internet delabie.pt, rubrica Imprensa.
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UM SÓ PRODUTO PARA TODO O TIPO DE INSTALAÇÃO
ABAS MODULÁVEIS

CALHAS EM PLACOPLATRE®

PAREDE EM ALVENARIA
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PAINEL

Purga segura

Exemplo de instalação
Ref. DELABIE: WC TEMPOFLUX 3

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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