Pisoáry

NOVINKA!

KOLO

s automatickým
splachováním

Pisoáry Nova Top

ŘEŠENÍ PRO KAŽDÉHO - FUNGOVÁNÍ VE 3 REŽIMECH:
1

BĚŽNÉ SPLACHOVÁNÍ
pisoár splachuje po každém použití - vhodné pro sanitární prostory s důrazem na vysokou hygienu
(restaurace, administrativní budovy, …)

2

TRVALÉ SPLACHOVÁNÍ PŘI ZVÝŠENÉM PROVOZU

3

HYGIENICKÉ SPLACHOVÁNÍ

po dobu trvání režimu zvýšeného provozu pisoár automaticky přepíná na splachování v pevném intervalu 60 s
- vhodné pro sanitární prostory s vysokým nebo nárazovým provozem (divadla, sportovní zařízení, …)

není-li pisoár používán, spláchne automaticky 24 hod. po posledním použití a dále každých 7 dnů, což zvyšuje hygienu
a zabraňuje vysychání sifónu - vhodné pro sezónní provoz (školy, kempy, …)

MOŽNOST VOLBY NAPÁJENÍ

KOMPLETNÍ DODÁVKA

Varianta pro napájení z el. sítě 230 V
nebo z baterie 6V, která umožňuje
provést snadnou náhradu starého pisoáru
bez nutnosti sekání el. přívodu do zdi.

Dodávka SETu pisoáru a termického
splachovače, balená v kartonu,
zahrnuje vše potřebné pro montáž.

ÚSPORNÝ PROVOZ

SNADNÁ MONTÁŽ

Pisoár s teplotním čidlem umístěným v odpadním sifónu, splachuje pouze po použití
uživatelem, a to jen 1 litrem vody.

ZÁRUKA A SPOLEHLIVOST
Systém byl vyvinut firmou KERAMAG.
Záruka 7 let na keramiku a 2 roky na
elektroniku je podpořena autorizovaným
servisem na celém území ČR.

Montážní šablona a jednoduchý ovládací
panel elektroniky za pisoárem zaručují
snadnou montáž a uvedení do provozu.

ANTIVANDAL
Elektronika a ovládací panel jsou
skryty před zásahem uživatelů za
pisoárem a zvyšují tak odolnost
proti poškození.

TECHNICKÉ ÚDAJE A SCHÉMA ZAPOJENÍ
pisoár

číslo výrobku

A

B

C

D

E

F

NOVA

29009 / 29008

275

390

630

820

880

470

NOVA TOP

69016 / 69015

285

320

650

840

890

400

Rozměry v mm.

přívod
vody

provozní
tlak
(min. /max.)

průměrná
spotřeba
vody

teplota
vody

R1/2”

1/10 bar

0,25 l/s
15 l/min

4-30°C

provozní
napětí

typ
baterie

typ
krytí

životnost

230 VAC CR-P2, 6 V 200.000
IP 54/6X
50/60 Hz Lithium
cyklů

Impuls pro spláchnutí pisoáru vysílá teplotní čidlo umístěné uvnitř sifónu.
Čidlo má vysokou citlivost 0,3 ºC.

NOVA

NOVA TOP

VÝHODNÝ
SET

VÝHODNÝ
SET

SET pisoáru Nova s automatickým termickým splachovačem

SET pisoáru Nova Top s automatickým termickým splachovačem

pro napájení z el. sítě 230V AC
č. výrobku 29009

pro napájení z el. sítě 230V AC
č. výrobku 69016

pro napájení z baterie 6V
č. výrobku 29008

8.131 Kč bez DPH
9.757 Kč vč. DPH

8.131 Kč bez DPH
9.757 Kč vč. DPH

8.433 Kč bez DPH
10.119 Kč vč. DPH

pro napájení z baterie 6V
č. výrobku 69015

8.433 Kč bez DPH
10.119 Kč vč. DPH

SPECIFIKACE DODÁVKY:
Pisoár ■ Řídící jednotka s kabelem ■ Sifón s teplotním čidlem a kabelem ■ Vtoková armatura s flexi hadicemi, elektromagnetickým ventilem
s filtrem, těsněními a připevňovacími šrouby ■ Vtokové těsnění ■ Baterie (pouze pro napájení 6V) ■ Návod na montáž ■ Baleno v kartónu

PŘÍSLUŠENSTVÍ:

AUTOMATICKÝ TERMICKÝ SPLACHOVAČ:
Sítko z nerezové
oceli NOVA
č. výrobku A96001,
NOVA TOP
č. výrobku A96002

Dělící stěna NOVA
mezi pisoáry
vč. montážních šroubů
62 x 32,5 cm
č. výrobku 20201

185 Kč bez DPH

1.999 Kč bez DPH

222 Kč vč. DPH

2.399 Kč vč. DPH

Uvedené ceny jsou doporučené maloobchodní ceny v Kč, platné od 1. 5. 2010

Váš odborný prodejce:

Více informací získáte na:
Sanitec, s.r.o., Komenského 2501, 390 02 Tábor
tel: 381 254 907, info@sanitec.cz

www.sanitec.cz

pro napájení
z el. sítě 230V AC
č. výrobku 96026

pro napájení
z baterie 6V
č. výrobku 96025

6.968 Kč bez DPH

6.968 Kč bez DPH

8.362 Kč vč. DPH

8.362 Kč vč. DPH

