TORNEIRAS PARA LOCAIS PÚBLICOS

TEMPOMATIC BICOMANDO

Descarga direta eletrónica e temporizada encastrada em módulo inovador

Design

Ref 464SBOX-464000

DESIGN, HIGIENE, ECONOMIA DE ÁGUA E FÁCIL INSTALAÇÃO
Higiene
Sem estagnação de água

Economia de água

Fácil instalação

A TEMPOMATIC bicomando é dotada de um
módulo de encastre inovador, patenteado pela
DELABIE. Adapta-se a qualquer tipo de instalação
e de divisórias que variam entre 10 e 120 mm de
espessura. A sua placa, sem qualquer dúvida
moderna, alia design e antivandalismo.
O seu sistema de limpeza é « inteligente ».
Higiene
A descarga da TEMPOMATIC bicomando pode ser
feita com o botão de pressão, ou na sua falta,
automaticamente com a partida do utilizador.
Esta função bicomando garante uma higiene
permanente da cuba, mesmo no caso de esquecimento
ou de negligência da parte do utilizador. A limpeza
periódica impede a proliferação bacteriana e garante
uma limpeza periódica das canalizações, todas as 24 h
no caso de não ser utilizada.
Economia de água
A DELABIE a desenvolveu uma funcionalidade de
limpeza « inteligente » em modo automático.
O sistema é capaz de distinguir a necessidade de
um pequeno ou elevado volume de descarga (3l/6l
ajustável a 2l/4l).
Design
A placa com um design intemporal da TEMPOMATIC
bicomando é apresentada com um acabamento em
Inox satinado com o botão de pressão em metal
cromado. Graças às suas linhas elegantes,
ela combina perfeitamente em qualquer ERP.
Este novo conceito alia design e funcionalidades:
a eletrónica está diretamente integrada na placa.

Encastre estanque

Resistência à utilização intensiva e ao vandalismo
A placa em Inox satinado resiste às solicitações
extremas. As fixações estão ocultas.
Para evitar abusos e desperdícios de modo voluntário,
a TEMPOMATIC bicomando está equipada com um
sistema antibloqueio AB. Esta segurança impede
manter a torneira em posição aberta. A água só corre
quando o botão pulsador não está premido.

Instalação simples e rápida
As possibilidades de instalação do módulo são
múltiplas: fixações laterais em calhas Placoplatre®,
frontal em parede completa ou posterior em painel.
O comprimento do módulo recortável adapta-se a
um revestimento até 120 mm: revestimento espesso
(tijolos ou perfis de cimento) para as coletividades
mais expostas ao vandalismo.
A TEMPOMATIC bicomando liga-se pelo exterior
do módulo numa instalação standard ou do tipo
«tubo em tubo».
Purga segura
Na instalação, o módulo eletrónico é substituído por
um tampo temporário para facilitar e tornar a purga
segura da rede, sem o risco de danificar este elemento
sensível.
Encastre estanque
Os módulos standard do mercado são recortáveis
rente à parede, o que favorece os riscos de infiltração.
A DELABIE desenvolveu um módulo recortável
à frente da flange, garantindo uma perfeita
estanquidade da instalação.
O módulo está equipado com um sistema de encaixe
por clips que bloqueia facilmente a flange (sistema
patenteado).
Conservação e manutenção simplificadas
A eletrónica, o módulo de abertura e a torneira de
segurança são acessíveis pela frente.
Basta retirar a placa para aceder.
Contrariamente aos produtos standard do mercado,
o desconetor antisifónico da TEMPOMATIC bicomando
está situado no interior do módulo.
No caso de refluxo, a água é evacuada pela frente
da parede, através do módulo, e não pela traseira
(ou dentro) da parede. A torneira é resistente às águas
residuais e à água do mar.
Para evitar o congelamento ou manutenção pesada,
a torneira é desconetável e desmontável pelo interior,
sem ser necessário desmontar o módulo.

NOTA PRODUTO / TEMPOMATIC BICOMANDO
Descarga direta eletrónica e temporizada encastrada em módulo inovador
A nova torneira eletrónica de descarga direta TEMPOMATIC bicomando alia design, higiene e antivandalismo. O design elegante da placa em Inox
satinado combina em qualquer ERP. O mesmo módulo pode ser instalado em diversos suportes: em calhas Placoplatre®, parede completa ou painel.
A DELABIE desenvolveu uma funcionalidade de limpeza « inteligente » em modo automático. O sistema é capaz de distinguir a necessidade de
um pequeno ou elevado volume de descarga (3l/6l ajustável a 2l/4l). Disponível com alimentação por pilhas ou corrente.
Garantia 10 anos.
Ilustrações disponíveis no nosso sítio da internet delabie.pt, rubrica Imprensa.
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UM SÓ PRODUTO PARA TODO O TIPO DE INSTALAÇÃO
ABAS MODULÁVEIS

Módulo eletrónico

CALHAS EM PLACOPLATRE®

PAREDE COMPLETA

PAINEL

MÓDULO ESTANQUE AJUSTÁVEL

Revestimento espesso

Máx. 120 mm

Tampo temporário

Revestimento fino

Mín. 23 mm

Flange com junta de estanquidade integrada

Purga segura

Exemplo de instalação
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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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