TORNEIRAS PARA LOCAIS PÚBLICOS

TORNEIRA ELETRÓNICA DE URINOL TEMPOMATIC 4

A mira ideal: novo design

Design

Torneira eletrónica de urinol TEMPOMATIC 4 - Ref 479411

Economia de água

Fácil instalação

Higiene e controlo
da proliferação
bacteriana

A torneira eletrónica de urinol da DELABIE é totalmente higiénica.
Inteligente e económica, é de fácil instalação e manutenção.
O urinol oferece muitas vantagens, incluindo em termos
de ocupação de espaço, tempo de utilização e economia
de água. Podem ser instalados dois urinóis, num espaço
onde apenas se poderia instalar uma sanita. A sua
utilização de pé, é de curta duração e permite uma
rotação mais rápida dos utilizadores. Graças ao tamanho
pequeno da cuba, um urinol gasta seis vezes menos
água do que uma sanita.
Muitas vezes associado a maus odores, o urinol tem uma
má imagem. Para evitar tocar na torneira, os utilizadores
nem sempre efetuam a descarga após a sua passagem,
o que origina problemas de higiene. Assim como, caso
não seja usado regularmente, a água estagna nas
canalizações e as bactérias proliferam.
A DELABIE desenhou um produto que consegue
conciliar os estabelecimentos que recebem público
(ERP) com os urinóis. A torneira eletrónica de urinol
TEMPOMATIC 4 oferece soluções para estes problemas.
Higiene total
A descarga do urinol efetua-se automaticamente com a
saída do utilizador, sem ser necessária nenhuma ação
da sua parte. A ausência de contacto manual evita
a transmissão de germes. A TEMPOMATIC 4 visível
ativa-se automaticamente todas as 24 h após a última
utilização, com o objetivo de fazer circular a água na
rede. Esta limpeza periódica permite igualmente, renovar
o nível de água no sifão: atua como uma barreira natural
contra os maus odores.

Instalação “minuto” e manutenção acessível
Graças às pilhas integradas, a TEMPOMATIC 4 é ideal
para renovação. Permite substituir facilmente uma
torneira temporizada, por um modelo eletrónico, sem
qualquer trabalho adicional ou passagem de cabos.
A torneira funciona de imediato e durante 3 a 6 anos.
A sua manutenção também é simplificada: o sistema
eletrónico, a eletroválvula e as pilhas estão acessíveis
pela frente, sem desmontar a torneira. A torneira de
segurança também está integrada.
Economia de água e de energia
A TEMPOMATIC 4 oferece três modos de limpeza
dependendo do tipo de urinol utilizado, com o objetivo
de encontrar o melhor compromisso entre higiene e
consumo de água.
O modo afluência - exclusivo DELABIE - permite
otimizar os consumos, ajustando o volume de descarga
de limpeza no período de elevada afluência.
Esta sucessão de utilizadores é mais comum nos
intervalos das salas de espetáculos, intervalos dos
jogos nos estádios de futebol, período dos intervalos
nas escolas, etc.
A TEMPOMATIC 4 também é responsável pela economia
de energia, graças à sua tecnologia de infravermelhos
ativa pulsada que tem um baixo consumo, enquanto
mantém uma ótima capacidade de deteção. A sua pilha
tem uma autonomia de 350 000 operações,
ou 3 a 6 anos, dependendo da frequência de utilização.
Uma estética cuidada
No que diz respeito ao design, a TEMPOMATIC 4 visível
foi totalmente modernizada: mais estética, menos
volumosa. A sua forma elegante integra-se naturalmente
no seu ambiente. A torneira tem um corpo monobloco
em metal cromado, que se adapta perfeitamente aos
diferentes ambientes dos estabelecimentos que
recebem público (ERP). Disponível em várias versões,
é compatível com os urinóis DELABIE FINO, DELTA
e DELTACÉRAM.

NOTA PRODUTO / TEMPOMATIC 4
A TEMPOMATIC 4 é uma torneira eletrónica de urinol visível com pilha integrada. A sua tecnologia eletrónica torna-a uma solução totalmente
higiénica, não requerendo qualquer contacto manual. O seu modo afluência e os seus 3 programas de limpeza, possibilitam a otimização do seu
consumo de água. A instalação e manutenção são facilitadas pela acessibilidade à eletroválvula, torneira de segurança, bem como à pilha.
Ilustrações disponíveis no nosso sítio da internet delabie.pt, rubrica Imprensa
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Exemplo de instalação TEMPOMATIC 4
urinol visível

Torneira eletrónica
de urinol TEMPOMATIC 4
Ref. DELABIE - 479411
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TEMPOMATIC 4,
torneira em linha
Ref. DELABIE - 479410

TEMPOMATIC 4,
torneira em esquadria
Ref. DELABIE - 479411
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TEMPOMATIC 4,
kit completo para urinol
normalizado
Ref. DELABIE - 479412

TEMPOMATIC 4,
kit completo para urinol
DELABIE FINO
Ref. DELABIE - 479413

TEMPOMATIC 4,
kit completo para urinol
DELABIE DELTA
Ref. DELABIE - 479414

TEMPOMATIC 4,
kit completo para urinol
DELABIE DELTACÉRAM
Ref. DELABIE - 479415

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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Encontre a DELABIE nas redes sociais
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