
Armatura elektroniczna



Bateria jest uruchamiana przez czujnik umieszczony 
z przodu baterii, co ułatwia wykrywanie dłoni. Ten 
zakres można łatwo wyregulować w zależności od 
potrzeb.

W modelu umożliwiającym mieszanie wody, mała, 
łatwo dostępna dźwignia po prawej stronie baterii 
reguluje temperaturę na wylocie wody.

Bezkontaktowa 
technologia i design



Bateria uruchomi się dopiero, kiedy wykryje ruch 
rąk. Dzięki temu woda jest zużywana tylko wtedy, 
gdy jest potrzebna i unika się potencjalnych strat.

Stały strumień wody 6 l/min, w odniesieniu do 
zalecanego ciśnienia roboczego 1-5 barów.



Bateria jest zasilana energią elektryczną oraz 
bateriami, które gwarantują żywotność 500 000 
cykli. W ten sposób, nawet jeśli zabraknie prądu, 
bateria będzie nadal działać.

Jeśli czujnik jest aktywowany bez niczyjej 
obecności, po 60 sekundach bateria zostaje 
zamknięta, aby nie zużywać wody na próżno. W 
przypadku awarii zasilania, bateria zamyka się 
automatycznie.
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Bateria elektroniczna charakteryzuje się łatwością obsługi, mniejszym 
zużyciem wody i brakiem kontaktu fizycznego, co pozwala zachować 
czystszą przestrzeń. Działanie jest proste: poprzez czujniki podczerwieni 
włączamy i wyłączamy baterię, dzięki czemu nie zużywamy więcej wody 
niż to konieczne.
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W miejscach publicznych istotne jest utrzymanie czystości i 
ograniczenie kontaktu z powierzchniami. Włączanie przez czujnik 
ruchu pozwala na używanie baterii bez kontaktu z obrabianym 
przedmiotem, co czyni ją całkowicie higieniczną. Umożliwia to 
bowiem utrzymanie w czystości od odcisków palców lub rozbryzgów 
wody i zapobiega ewentualnemu przenoszeniu zarazków lub chorób. 
Idealne rozwiązania do łazienek przyszłości.



Higieniczne i ekologiczne 
przestrzenie publiczne



Skrzynka montażowa elektronicznej baterii ściennej umywalkowej 
1-drożna umieszczona jest w samej wylewce, co znacznie ułatwia 
montaż, gdyż nie ma korpusów podtynkowych. Taką elektroniczną 
baterią można zastąpić jakąkolwiek wylewką, wykorzystując do 
połączenia gwintowanie męskie G1/2.

Jeśli bateria ma podawać wodę zmieszaną, można zamontować 
zawór termostatyczny (207 250 01) na wyjściu z termostatu lub kotła. 
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Aby uzupełnić elementy wyposażenia łazienki, szczególnie 
tej do użytku publicznego, proponujemy elektroniczne 
dozowniki mydła lub żelu hydroalkoholowego. Są bardzo 
łatwe do napełniania, mają białe wykończenie, dzięki 
czemu można je dopasować do każdego otoczenia i są 
zasilane bateriami. Przezroczysty pasek pozwala zobaczyć, 
ile płynu pozostało, a małe niebieskie światło LED włącza 
się, gdy czujnik wykryje twoje dłonie. 
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Oprócz wersji konwencjonalnej (która dozuje wodę 
poprzez czujnik), Tres dodaje wersję duo, która służy do 
namydlania i mycia rąk poprzez tę samą wylewkę baterii.

Aby ją uruchomić wystarczy przesunąć dłonią, bez 
dotykania wylewki, aktywując w ten sposób różne 
funkcje. Kiedy czujnik wykryje obecność dłoni wzdłuż 
wylewki, zasobnik odmierza odpowiednią ilość mydła. 
Po namydleniu dłoni wystarczy umieścić je pod wylewką, 
co aktywuje czujnik uruchamiający wypływ wody. 

Woda i mydło, dwa w jednym
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Elektroniczne zasobniki mydła są bardzo użyteczne oraz znacznie bardziej 
czyste i higieniczne, gdyż nie wymagają kontaktu fizycznego. Kiedy czujnik 
wykryje obecność dłoni, zasobnik odmierza odpowiednią ilość mydła, 
aby móc je umyć bez żadnego wysiłku. Zasobnik pozwala na ustawienie 
ilości mydła, które ma być dozowane przy każdym uruchomieniu. Jest on 
instalowany na samym blacie, co ułatwia przeniesienie dłoni od mydlenia 
do płukania bez rozpryskiwania. 

Elektroniczne 
zasobniki mydła



Zbiornik na mydło jest całkowicie ukryty, ma pojemność 1,8 
litra i wystarczy nacisnąć przycisk, aby go zwolnić i w prosty 
sposób napełnić dowolnym mydłem w płynie o lepkości 
100-3500 cP, które można znaleźć w większości zakładów.
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TOUCH-TRES

Elektroniczna bateria umywalkowa i kuchenna Touch-Tres uruchamiana jest 
poprzez delikatne dotknięcie powierzchni przycisku, bez konieczności jego 
naciskania lub wciskania. Dla bezpieczeństwa zostanie on automatycznie 
zamknięty po 30 sekundach lub po ponownym dotknięciu przycisku.

Elektroniczna 
bateria dotykowa



Baterie kuchenne posiadają boczny uchwyt do regulacji temperatury oraz 
czujnik do aktywacji i dezaktywacji baterii, co pozwala na cyrkulację wody 
bez konieczności ciągłego kontaktu z czujnikiem. Posiadają również systemy 
zabezpieczające przed pozostawieniem odkręconego kranu. Zasilane 
prądem i bateriami. Model ten, wykonany i wykończony w stali nierdzewnej, 
jest aktywowany przez przedni czujnik, gdy woda zostaje uwolniona przez 
otwarcie uchwytu. Wylewka jest wyjmowana i posiada podwójną funkcję, 
perlatora i efektu prysznica.

Bateria elektroniczna 
kuchenna
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Bateria działa jak konwencjonalna bateria 
jednouchwytowa (poprzez obsługę bocznego 
uchwytu), a także poprzez czujnik, który 
znajduje się za wylotem wylewki.
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