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IPEE Vortex

Vortex: specyfikacja
Napędzany prostotą
IPEE Vortex is stworzony dla pisuarów z
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Technologia bez kontaktu

dla instalatora
Długi czas życia

Niepot

Detekcja start-stop
Dopasowanie akcji do potrzeb
Ukryty sensor

Brak widocznych elementów

Plug and Play

Po prostu działa
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Specyfikacja
Informacje techniczne
Płukanie - objętośc
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0,8Lustawienia
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ANTY-przelewowy
Tryb stadionowy

TAK
TAK
Ukryta

Instalacja
Normy

EN 274, EN 61000-6-3, EN 15091

Wymiary

110 x 125 x 49 mm

Zasilanie

Bateria
6V lub sieciowe
230V

Wersje VORTEX w zestawach z ceramiką U1 , U3 i U5
Basic

Power; valve

Plus

Power; valve; override button/reed contact

Premium

Power; valve; override button/reed contact; LED light

Toilet technology

Spectre
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Bezkontaktowa technologia

IPEE Spectre działa poprzez ceramiczn
muszli toaletowej
. Dlatego senor nigdy ni

kontaktu z wodą czy uryną , więc ws

odkładania się zanieczyszczeń g

zapewnia długi żywot bez koniecz
.

▲

IPEE Spectre

Spectre: specyfikacja
Perfekcyjna detekcja

Stop zalaniom

System
IPEE Spectre składa się z wysokiej
klasy sensora obecności osoby na toalecie (
płytka przednia ) sensora
oraz ,drugiego
który

Vandal proof

monitoruje zdarzenia
. Tylko
wewnątrz muszli
zgodny sygnał od obu czujników uruchamia
automatyczne
. Jednocześnie
płukanie
sensor
Bez

fałszywych spłukań

wewnętrzny nie pozwoli na przelanie muszli w
przypadku zatoru .

Kluczowe zalety
Zaleta

dla nabywcy

dla instalatora

Bezkontaktowa technika
Długi czas życia

Działanie bezobsług

Detekcja start-stop
Unikalne cechy użytkowe

Tylko uzasadni

Ukryta technologia
Estetyka i wandaloodpornośc
Plug and Play

Nie wymaga uwagi

Kluczowe ele

Prosta instalacja

Ochrona przed zalaniem
Wartościowa i unikalna zaleta

Brak uciążl

Specyfikacja
Informacja techniczna
Objętośc płukania

Basic: 4,5L - Plus & Premium: 3L | 6L

Ochrona przed zalaniem

TAK

Instalacja

Ukryta

Normy

EN 61000-6-3

Wymiary

39 x 39 x 15mm

Zasilanie

Mains 230V

Własności zestawów z ceramiką T1 , T3 i T5
Basic

Płukanie
4,5L płytka ze stali nierdzewne

Plus

Płukanie
3L | 6L: płytka ze stali nierdzewn

Premium

Płukanie
: 3L | 6L płytka ze szkła
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