TORNEIRAS PARA LOCAIS PÚBLICOS

TORNEIRAS ELETRÓNICAS DE PAREDE TEMPOMATIC 4

Misturadoras e torneiras de lavatório que combinam design e higiene

Economia de água

Refs 443410 (L.110 mm) e 493500 (L.190 mm)

Higiene e controlo
da proliferação bacteriana

ECONOMIA DE ÁGUA, HIGIENE
ERGONOMIA E DESIGN
PARA OS LOCAIS PÚBLICOS
A DELABIE completa a sua gama de torneiras
TEMPOMATIC 4 com os modelos de parede, a
pilhas e por corrente, para instalar através da
parede ou a encastrar

Design

Antivandalismo

A função misturadora sem caixa de encastre
e sem placa, é agora possível.
As TEMPOMATIC 4 de parede estão disponíveis
com diferentes comprimentos, tipos de instalação
e alimentações elétricas.
Instalação
A TEMPOMATIC 4 pode ser instalada através da
parede em galeria técnica.
(Misturadoras : refs. 493410, 493510,493416,
493516 ; Torneiras: refs. 443410, 443510, 443416,
443516).
Para as instalações que não tenham acesso posterior,
a DELABIE propõe uma nova inovação tecnológica :
as versões com entradas de água encastradas na
parede.
São assim possíveis várias formas de instalação:
- entre parede completa e placas de gesso
- entre divisórias de placas de gesso
- em parede completa (é necessário um único rasgo)
(refs. 493400, 493500, 493406, 493506)
A instalação é simples e rápida, sem ser necessário
um módulo de encastre.
Ergonomia
Sem contacto manual, a TEMPOMATIC 4 abre com a
deteção das mãos do utilizador e fecha quando as
retira. A temperatura pode ser alterada pelo manípulo
lateral de regulação.
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Design
As linhas elegantes e intemporais da TEMPOMATIC 4
mantêm-se nesta nova versão de parede.
Esta gama adapta-se perfeitamente a qualquer tipo
de local público e de instalação.

Economia de água
O débito é pré-regulado a 3 l/min. Graças ao fecho
automático ao retirar as mãos do campo de deteção, a
TEMPOMATIC 4 permite uma economia de água de
90 % comparando com uma torneira clássica.
Uma gama ampla
As TEMPOMATIC 4 estão disponíveis :
- para instalação sobre bancada, encastrada, através
da parede ou para painel
- na versão torneira ou misturadora (com manípulo
de temperatura standard ou longo)
- a pilhas ou por corrente
- com ou sem torneiras de segurança.
Conceção específica para locais públicos
As torneiras DELABIE resistem à utilização intensiva
e ao vandalismo dos locais públicos.
A sua conceção robusta e as formas fluidas
desencorajam a sua remoção.
Manutenção
Qualquer intervenção pode ser feita pela frente
da misturadora.
Higiene
A higiene do utilizador é assegurada graças ao
funcionamento sem contacto manual.
É eliminado qualquer risco de transmissão de germes
através das mãos, ao contrário de uma torneira
tradicional.
Um programa de limpeza periódica equipa as gamas
eletrónicas da DELABIE e purga as redes de água
todas as 24h, após a última utilização.
A TEMPOMATIC 4 está também equipada com uma
eletroválvula antiestagnação, que renova a água
a cada utilização, evitando qualquer estagnação de
água no interior da torneira.
As redes são assim protegidas.

NOTA PRODUTO / TEMPOMATIC 4

A DELABIE completa a sua gama de torneiras eletrónicas TEMPOMATIC 4 com os modelos de parede a pilhas ou por corrente, para instalar
através da parede ou a encastrar. Disponíveis com diferentes comprimentos e tipos de instalação. 90% de economia de água pode ser realizado,
graças à utilização desta gama. A higiene do utilizador e das redes são garantidos através da abertura sem contacto, da limpeza periódica e à eletroválvula antiestagnação. Aliança do conforto e higiene, do design elegante e esguio das TEMPOMATIC 4 adapta-se perfeitamente a qualquer
tipo de locais públicos e utilizadores, qualquer que seja o seu grau de autonomia. Garantia 10 anos.
Ilustrações disponíveis no nosso sítio da internet delabie.pt, rubrica Imprensa.
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TEMPOMATIC 4 lavatório parede
L. 190 mm
para atravessar a parede
Ref. DELABIE : 493510

TEMPOMATIC 4 lavatório parede
L. 160 mm
entradas de água encastradas
Ref. DELABIE : 493406

Exemplo de instalação das TEMPOMATIC 4
de parede

Diferentes possibilidades de instalação :
Em nichos de cimento, entre calhas Placoplatre®, em parede completa, para atravessar a parede.

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

