
PISUARY BEZDOTYKOWE

SPI 11 Alex

SPI 12 Felix

SPI 13 Nova Pro

SPI 11 - Pisuar Alex z termicznym automatem spłukującym, zasilanie 24V
              DC z zasilacza
SPI 11B - Pisuar Alex z termicznym automatem spłukującym, zasilanie 6V 
                z bateryjki

uwaga - zasilacz należy zamówić osobno

żywotność baterii około 2 lata
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SPI 12 - Pisuar Felix z termicznym automatem spłukującym, zasilanie 24V 
              DC z zasilacza
SPI 12B - Pisuar Felix z termicznym automatem spłukującym, zasilanie 

                6V z bateryjki
uwaga - zasilacz należy zamówić osobno

żywotność baterii około 2 lata

SPI 13 - Pisuar Nova Pro z termicznym automatem spłukującym, zasila-
              nie 24V DC z zasilacza
SPI 13B - Pisuar Nova Pro z termicznym automatem spłukującym, zasila-
                 nie 6V z bateryjki

uwaga - zasilacz należy zamówić osobno

żywotność baterii około 2 lata

• regulowany czas spłukiwania bez konieczności demontażu 
• funkcja samoczynnego przepłukiwania co 12 godz
• absolutna higiena

• wandaloodporność 
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PISUARY BEZDOTYKOWE

SPI 14 Pareo

SPI 15 Chic

SPI 16 Merino
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• regulowany czas spłukiwania bez konieczności demontażu 
• funkcja samoczynnego przepłukiwania co 12 godz
• absolutna higiena

• wandaloodporność 

SPI 14 - Pisuar Pareo z termicznym automatem spłukującym, zasilanie                                       
              24V DC z zasilacza
SPI 14B - Pisuar Pareo z termicznym automatem spłukującym, zasilanie 
                 6V z bateryjki

uwaga - zasilacz należy zamówić osobno

żywotność baterii około 2 lata

SPI 15 - Pisuar Chic z termicznym automatem spłukującym, zasilanie 24V
              DC z zasilacza
SPI 15B - Pisuar Chic z termicznym automatem spłukującym, zasilanie 6V 
                 z bateryjki

uwaga - zasilacz należy zamówić osobno

żywotność baterii około 2 lata

SPI 16 - Pisuar Merino z termicznym automatem spłukującym,                
              zasilanie 24V DC z zasilacza
SPI 16B - Pisuar Merino z termicznym automatem spłukującym,     
                zasilanie 6V z bateryjki

uwaga - zasilacz należy zamówić osobno

żywotność baterii około 2 lata

• regulowany czas spłukiwania bez konieczności demontażu 
• funkcja samoczynnego przepłukiwania co 12 godz
• absolutna higiena

• wandaloodporność 
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PISUARY BEZDOTYKOWE

SPI 17 Nexo

SPI 18 Nexo z pokrywą

SPI 19 Hall z pokrywą
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SPI 17 - Pisuar Nexo z termicznym automatem spłukującym,                
              zasilanie 24V DC z zasilacza
SPI 17B - Pisuar Nexo z termicznym automatem spłukującym,     
                zasilanie 6V z bateryjki

uwaga - zasilacz należy zamówić osobno

żywotność baterii około 2 lata

SPI 18 - Pisuar Nexo z pokrywą i termicznym automatem spłukującym, 
              zasilanie 24V DC z zasilacza
SPI 18B - Pisuar Nexo z pokrywą i termicznym automatem spłukującym, 

                zasilanie 6V z bateryjki
uwaga - zasilacz należy zamówić osobno

żywotność baterii około 2 lata

SPI 19 - Pisuar Hall z pokrywą i termicznym automatem spłukującym, 
              zasilanie 24V DC z zasilacza
SPI 19B - Pisuar Hall z pokrywą i  termicznym automatem spłukującym, 
                zasilanie 6V z bateryjki

uwaga - zasilacz należy zamówić osobno

żywotność baterii około 2 lata

• regulowany czas spłukiwania bez konieczności demontażu 
• funkcja samoczynnego przepłukiwania co 12 godz
• absolutna higiena

• wandaloodporność 
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ZASILACZ ZS8
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  W skład każdego kompletu wchodzi: pisuar, komplet montażowy pisuaru, syfon z czujnikiem termicznym, 
wężyki giętkie (2 szt), zawór kątowy z fi ltrem, armatura wlotowa do pisuaru ze specjalną uszczelką, zawór 
elektromagnetyczny, uchwyty do montażu elektroniki sterującej, magnes do regulacji czasu spłukiwania, 
instrukcja montażu i obsługi.
Gwarancja na elektronikę: 24 mies, gwarancja na pisuar: wg producenta
Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, tanie części zamienne
Niektóre modele wymagają wykonanie wnęki w ścianie pod pisuarem

ZASILACZE ZS15 / ZS25

Zasilacz ZS8 - do podłączenia 1szt automatu spłu-
kującego. 

Zasilacze instalowane są z dala od pisuaru w miej-
scu niedostępnym dla użytkowników.

Zasilacz ZS15 IP 65 - do podłączenia 1-4 szt auto-
matów spłukujących. 
Zasilacz ZS25 IP 65 - do podłączenia 1-8 szt auto-
matów spłukujących. 

Zasilacze instalowane są z dala od pisuaru w miej-
scu niedostępnym dla użytkowników.

SPI 03 Stalowy

SPI 03 - Pisuar stalowy z pokrywą i termicznym automatem spłukują-
cym, zasilanie 24V DC z zasilacza
SPI 03B - Pisuar stalowy z pokrywą i  termicznym automatem spłukują-
cym, zasilanie 6V z bateryjki

uwaga - zasilacz należy zamówić osobno

żywotność baterii około 2 lata

• regulowany czas spłukiwania bez konieczności demontażu 
• funkcja samoczynnego przepłukiwania co 12 godz
• absolutna higiena

• wandaloodporność 


