B
AT
E
R
I
E
TERMOSTATYCZNE

ESTILL

innowacyjne
rozwiązanie
bezpieczeństwo
oszczędność
wody i energii

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIE

BEZPIECZEŃSTWO

Cold
Touch
Innowacyjny system Cold Touch to bezpieczeństwo
i komfort, stworzony z myślą o Tobie. Solidny, mosiężny
korpus baterii natryskowej zawsze pozostaje chłodny
i bezpieczny. Zamontowana po lewej stronie głowica termostatyczna powoduje, że gorąca woda wpływa prosto
do głowicy, a przez korpus płynie jedynie woda zimna
i woda już zmieszana.

2447150

Istotnym elementem systemu Cold Touch jest zabezpieczenie, które izoluje strumień gorącej wody od obudowy termostatu. Dzięki temu temperatura powierzchni nigdy nie przekroczy temperatury wody wypływającej
z prysznica. Pozwala to na beztroski kontakt z wodą nawet najmłodszym użytkownikom, gdyż dotknięcie chromowanej powierzchni nie grozi poparzeniem. Tak przemyślane rozwiązanie, gwarantuje szeroki wachlarz możliwości zastosowania baterii termostatycznej, w tym również w obiektach użyteczności publicznej.
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Bateria natryskowa z systemem
Cold Touch
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Fixed
Temperature

BEZPIECZEŃSTWO

System Fixed Temperature to małe wielkie rozwiązanie, które sprawi, że Twoja kąpiel pod
prysznicem będzie niezapomnianym i niczym nieprzerwanym doznaniem. Dzięki regulatorowi termostatycznemu renomowanej marki VERNET,
woda płynąca z prysznica zawsze będzie miała
tę samą, ustawioną temperaturę, nawet w sytuacji
nagłych wahań ciśnienia i temperatury w instalacji.

Charakterystyka pracy regulatora termostatycznego
Temperatura wody
w baterii ESTILL Plus

spuszczenie
wody ze spłuczki

odkręcenie
wody gorącej

Woda ciepła
Woda zimna
Woda zmieszana
w baterii ESTILL Plus

Eco&
Saving
Korzystając z baterii termostatycznej Valvex nie tracisz czasu na
ustawianie właściwej temperatury. Sprzyja to oszczędzaniu wody
i energii w Twoim domu.
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