TORNEIRAS PARA LOCAIS PÚBLICOS

TEMPOMIX 3 ENCASTRAR

Um módulo de encastre100 % estanque, modulável e ajustável.

Abertura suave

Ref 794BOX1+794218 (duche) e 794BOX3+794200 (lavatório)

DESIGN, ECONOMIA DE ÁGUA,
E INSTALAÇÃO SIMPLIFICADA
Economia de água

A TEMPOMIX 3 para encastrar está equipada
com um módulo estanque e inovador,
patenteado pela DELABIE.
Este novo conceito alia design e funcionalidade.

Design

100 % estanque
A junta integrada por trás da flange (ver ilustração)
permite uma estanquidade perfeita. Os módulos
standard do mercado são recortáveis rente à parede,
o que favorece o risco de fugas entre a flange
e ele mesmo. A DELABIE desenvolveu um módulo
recortável à frente da flange, garantindo uma perfeita
estanquidade da instalação.
Modulável
As possibilidades de instalação do módulo são
múltiplas. O mesmo módulo pode ser fixo :
- Sobre calhas em Placoplatre® (lateralmente)
- Sobre parede completa (pela frente)
- Sobre painel (por trás)

Encastre estanque
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Adaptável
Este módulo é o único no mercado que se adapta,
tanto a um revestimento espesso como a uma divisão
fina. Com um comprimento de 120 mm, pode receber
paredes em tijolo ou perfis de cimento para os
espaços sanitários dos locais públicos mais expostos
ao vandalismo.
Na regulação mínima, instala-se facilmente num
revestimento fino de 23 mm.
Instalação simples e rápida
O módulo pode ser conetado a uma canalização
standard ou « tubo em tubo ». A ligação hidráulica
efetua-se pelo exterior do módulo.
O módulo é fornecido com tampos temporários
que permitem a purga da rede com toda a segurança.
São depois substituídos pelo cartucho temporizado,
filtros e válvulas antirretorno.
O módulo está equipado com um sistema de encaixe.
Uma vez instalado, a flange encaixa simplesmente
no módulo. Graças à junta integrada na flange,
a estanquidade é garantida sem qualquer operação
adicional (silicone, etc). Esta flange tem uma dupla
função, serve de vedante e de suporte para fixar
a placa.

Conservação e manutenção simplificadas
Os elementos técnicos são acessíveis pela frente sem
desmontar o módulo. Apenas é necessário retirar a
placa para aceder. A manutenção é facilitada pelos
módulos de peças de substituição pré-montadas.
Ergonomia
As torneiras com botão de pressão do mercado
exigem uma força de apoio entre 6 a 8 kg. O que exige
um esforço elevado. A TEMPOMIX 3, graças à sua
abertura suave, necessita apenas de 3 kg de pressão.
Assim, mesmo uma criança com menos de 4 anos
é capaz de lavar as mãos sozinha.
Além disso, a TEMPOMIX 3 é uma misturadora
monocomando, a abertura e a seleção da temperatura
fazem-se através de um e mesmo comando.
Economia de água
O consumo de água é uma das principais
preocupações nos espaços sanitários coletivos.
A utilização das torneiras é intensiva e o utilizador
pode ser negligente (não fechar a torneira após
a utilização). Por este motivo, a DELABIE pré-regula
as suas torneiras de lavatório a 3 l/min., e fecho
automático, após 7 segundos de abertura.
O que permite uma economia de água de 85 %
em comparação com uma torneira clássica.
Design
A DELABIE está interessada em desenvolver produtos
com design elegante e intemporal, que se adaptem
perfeitamente a todo o tipo de coletividades e de
instalação.

NOTA PRODUTO / TEMPOMIX 3 ENCASTRAR
A TEMPOMIX 3 está equipada com o novo módulo de encastre100 % estanque.
Este sistema inovador adapta-se às múltiplas configurações de instalação até uma profundidade de 120 mm. A manutenção é simplificada :
o acesso faz-se pela frente do módulo, retirando apenas a placa. Com a sua abertura suave e o seu design elegante adapta-se a todos os
estabelecimentos que recebem público (ERP).
Disponível na versão duche e lavatório. Garantia10 anos.
Ilustrações disponíveis no nosso sítio da internet delabie.pt, rubrica Imprensa.
INSTALAÇÃO MODULÁVEL

Cartucho, filtros
e válvulas antirretorno

Calhas em Placoplatre®

Parede completa

Painel

MÓDULO ESTANQUE AJUSTÁVEL

Tampos temporários

Purga segura

Revestimento espesso

Máx. 120 mm

Revestimento fino

Mín. 23 mm

Conjunto de duche TEMPOMIX 3
Ref. DELABIE : 794BOX1 + 794219

Flange com junta de estanquidade integrada

Exemplo de instalação da TEMPOMIX 3 duche encastrar

DELABIE, a experiência de um fabricante
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 8 filiais pelo mundo : Alemanha, Benelux, Reino Unido, Espanha, Portugal, Polónia, Emirados Árabes Unidos (Dubai) e China (Hong-Kong).

Encontre a DELABIE nas redes sociais

