TORNEIRAS PARA LOCAIS PÚBLICOS

TORNEIRAS ELETRÓNICAS DE LAVATÓRIO TEMPOMATIC 4

Conceito 4 em 1!

Higiene e controlo da
proliferação bacteriana

Economia de água

Instalação rápida

Fácil manutenção

As torneiras de lavatório eletrónicas TEMPOMATIC 4 combinam higiene total, economia de água,
instalação «minuto» e manutenção simplificada. A tudo isto, soma-se um design elegante e ergonomia
que as tornam um elemento obrigatório nos locais públicos!
Higiene
A TEMPOMATIC 4 é a solução que garante uma higiene
total nos estabelecimentos que recebem público (ERP).
Qualquer risco de transmissão de germes pelas mãos
é eliminado, ao contrário de uma torneira tradicional.
Abre e fecha, automaticamente, sem qualquer contacto
manual. Por conseguinte, o utilizador está totalmente
protegido.
Todas as 24 h após a sua última utilização, é feita uma
limpeza periódica das canalizações para impedir o
desenvolvimento bacteriano. A TEMPOMATIC 4 está
equipada com uma eletroválvula antiestagnação que
renova a água a cada utilização, evitando a estagnação
da água, mesmo no interior da torneira. A rede de água
fica assim protegida.
Economia de água
O débito é pré-regulado a 3 l/min. e pode ser ajustado de
1,5 a 6 litros. Graças ao fecho automático com o retirar
das mãos do campo de deteção, a TEMPOMATIC 4
permite uma economia de água de 90%, em comparação
com uma torneira clássica.

Instalação e manutenção facilitadas
A instalação é simples, rápida e não requer qualquer
trabalho específico. Uma torneira tradicional pode ser
substituída por uma TEMPOMATIC 4 a pilhas, em poucos
minutos e sem a necessidade de qualquer ligação elétrica.
Todos os componentes estão acessíveis a partir da frente
e sem cortar a água. A manutenção faz-se sem desmontar
a torneira. Ela está facilitada para permitir um ganho de
tempo significativo nos estabelecimentos que recebem
público.
Ergonomia
Sem contacto manual, a TEMPOMATIC 4 ativa-se assim
que são detetadas as mãos do utilizador e fecha quando
são retiradas. A temperatura pode ser alterada através do
manípulo lateral de regulação, nas versões de misturadora.
Design
As linhas elegantes e intemporais da TEMPOMATIC 4,
permitem a sua integração perfeita em qualquer tipo
de local público e instalação. As torneiras DELABIE são
resistentes à utilização intensiva e ao vandalismo nos ERP.
O seu design robusto e formas fluidas, impedem qualquer
tentativa de remoção.

NOTA PRODUTO / TORNEIRAS ELETRÓNICAS TEMPOMATIC 4
As torneiras eletrónicas de lavatório TEMPOMATIC 4 da DELABIE garantem 90% de economia de água e uma instalação «minuto».
A higiene do utilizador e das redes são garantidas graças à sua abertura sem contacto manual, à limpeza periódica e à eletroválvula antiestagnação.
Aliança do conforto e da higiene, o design elegante das TEMPOMATIC 4 adapta-se a todos os tipos de locais públicos e utilizadores, seja qual
for o seu grau de autonomia. Garantia 10 anos.
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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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