
Nowe armatury elektroniczne 

PRESTO 
SAFE®

FRANCUSKA PERFEKCJA STYLU I TECHNOLOGI 
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sensorowych
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Funkcjonalność
Pozwala zachować 
dotychczasową funkcjonalność i 
przeznaczenie pomieszczeń w 
których jest zamontowana:
mycie rąk, picie, napełnianie 
pojemników na wodę ...

Armatura ścienna
• 64675 - PRESTO SAFE® zawór ścienny bez zaworu odcinającego 3 l/min - Ø G 1/2"
• 64677 - PRESTO SAFE® zawór ścienny bez zaworu odcinającego 1.9 l/min - Ø G 1/2"
• 68075 - PRESTO SAFE® bateria ścianna z zaworami odcinjącymi 3 l/min - Ø G 3/8"

Armatura umywalkowa
• 64679 - PRESTO SAFE® zawór umywalkowy bez zaworu odcinającego 3 l/min - Ø G 1/2"
• 64681 - PRESTO SAFE® zawór umywalkowy bez zaworu odcinającego 1.9 l/min - Ø G 1/2"
• 68077 - PRESTO SAFE® bateria umywalkowa z zaworami odcinjącymi 3 l/min - Ø G 3/8"

Design 
Kompaktowy i dyskretny design 
wtapiający się w dowolną przestrzeń

Wytrzymałość
Zaprojektowane do intensywnego użytku 

Bezpieczeństwo
Automatyczne zamknięcie w 
wypadku zużycia baterii lub usterki 
czujnika

Komfortowe
Uruchamianie bezdotykowe 
przystosowane dla osób 
starszych , niepełnosprawnych i 
dzieci

Higiena
• Uruchamianie bezdotykowe, automatyczny

system przepłukiwania armatury w wypadku
dłuższej przerwy w pracy zapobiegający
możliwemu namnażaniu się bakterii,
odporność na dezynfekcję termiczną

Oszczędność wody
 Czas działania 7 sekund

SPECYFIKACJA 

• Zawór lub bateria
• Czas wypływu wody 7 sekund
• Wydatek: 1.9 l/min lub 3 l/min
• Bateria litowa
• Powłoka chromwana
• Ścienne lub umywalkowe

INSTALCJA  I 
OBSŁUGA

REGULACJA PARAMETRÓW 
Czas działania, częstotliwość i czas 
automatycznego przepłukania aramtury 
możliwa do regulacji przy pomocy  modułu 
sterującego PRESTOCOM. 
Nie jest dostarczany w zestawie z armaturą - 
do zamówienia osobno 

Prosty i szybki montaż

Montaż  w miejsce istniejących

armatur mechanicznych  

Ø1/2"

Ø1/2"

Prosta obsługa  
Dostęp serwisowy od góry aramtury 
(bez całkowitego demontażu 
armatury) do elementów 
wewnętrznych .Wystarczy odkręcić 
ukrytą śrubę imbusową na przodzie 
armatury

Montaż« PLUG & PLAY »  
Proste podłączenie do instniejących 
przyłączy

« PLUG & PLAY »



OCHRNA OBIEKTÓW 
UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ 
PRZED BAKTERIAMI

Podczas dłuższego okresu nieużywania urządzeń 
sanitarnych (weekendy , wakacje szkolne , kryzysy 
zdrowotne itp.), zawory nie są używane  , a co za 
tym idzie woda w sieci podlega stagnacji  i może 
powodować wzmożony rozwój bakterii takich jak 
np. Legionella.
Okresowe automatyczne spłukiwanie PRESTO 
SAFE® pozwala uniknąć tej stagnacji , a tym 
samym ma wpływ na obniżenie rozwóju bakterii w 
instalcji wodnej obiektów użyteczności publicznej 
nawet w długim okresie bezczynności.

ZASTOSOWANIE 
Przedszkola
Szkoły
Uczelnie
Hotele
Restauracje
Bary
Baseny
Zakłady pracy
Budynki administracji 
publicznej
Kluby fitness
...

BEZPIECZEŃSTWO ZAPEWNIONE
PRZEZ TECHNOLOGIĘ 
BEZDOTYKOWĄ 
Aby zapewnić właściwą higienę zalecane jest 
regularne mycie dłoni. 
W miejscach publicznych ułatwia to technologia 
bezdotykowa:
umożliwia bezpieczne korzystanie z toalet i 
zapobiega przenoszeniu bakterii i wirusów.
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