Les Robinets PRESTO SA z siedzibą w Montrouge we Francji, jest firmą założoną przez
dwóch braci, Andre i Lucien Patient w 1927 roku. Przez ponad 80 lat istnienia na rynku,
rozwijając gamę produktów i wprowadzając do nich własne opatentowane rozwiązania, stała
się liderem w branży armatury sanitarnej przeznaczonej do obiektów publicznych. Obecnie
produkty PRESTO można znaleźć na rynkach całego świata - krajach europejskich,
Kanadzie i USA, Afryce oraz Azji (m.in. Hong Kong).

Cechami wyróżniającymi markę PRESTO są jakość, wytrzymałość, oszczędność wody,
odporność na dewastację i łatwa konserwacja armatury.

Ideą przewodnią konstrukcji armatury PRESTO jest głowica z samoczynnym zamykaniem
wypływu wody po określonym czasie. Rozwiązanie takie zapewnia znaczne oszczędności
wody oraz większą higienę dla użytkownika, który po umyciu się nie musi już dotykać
armatury.

Czas wypływu wody po jednym naciśnięciu (ok. 15 sekund dla umywalek i ok. 30 sekund dla
natrysków) został zdefiniowany przez producenta na podstawie wieloletnich analiz cyklów
używania wody bieżącej przez osoby korzystające z toalet ogólnodostępnych. Dzięki temu,
większość modeli armatury jest pozbawiona zbędnej w obiekcie publicznym zewnętrznej
regulacji czasu wypływu wody (oferując w zamian wewnętrzną regulację wydatku wody),
która uniemożliwia manipulowanie parametrami technicznymi zaworu osobom
nieuprawnionym i zapobiega kradzieży czy wypadaniu zaślepek maskujących otwory
regulacyjne.

W Polsce produkty PRESTO obecne są od blisko 25 lat (od 1989 roku), ustanawiając
w ciągu tego okresu powszechny standard wyposażenia obiektu ogólnodostępnego w oszczędną armaturę samozamykającą. Wyłącznym przedstawicielem producenta jest Biuro Techniczne EKOTECH z siedzibą w Plewiskach koło
Poznania. Zakup armatury przez autoryzowany kanał dystrybucji zapewnia opiekę serwisu fabrycznego z magazynem
części zamiennych w kraju, oferującego szereg części zamiennych do wszystkich modeli armatur, bez konieczności
wymiany całych głowic.

10 lat gwarancji zgodnie z ogólnymi warunkami gwarancji

Każda głowica PRESTO posiada numer serii wybity na bocznej części korpusu głowicy oraz logo PRESTO widoczne
na czole przycisku / pokrętła
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producent działający w systemie zapewniania jakości ISO 9001
armatura PRESTO produkowana jest we Francji
produkty spełniają wymogi norm technicznych, w tym normy PN-EN 816

oszczędność zużycia wody
ciepłej oraz ilości odprowadzanych ścieków w porównaniu do armatury tradycyjnych
rzędu 60 - 90% w zależności
od wybranych modeli armatury

wytrzymałość na dezynfekcję
termiczną instalacji przeciwko
bakteriom legionella

autorskie patenty PRESTO zapewniają długotrwałe bezawaryjne funkcjonowanie armatury - m.in.
kalibrator z niezwykle twardego rubinu syntetycznego stosowanego w przemyśle jubilerskim,
gwarantujący powtarzalność czasu wypływu wody w trakcie intensywnego użytkowania armatury
w obiekcie publicznym
amortyzacja hydrauliczna
(brak efektu "uderzenia młota")
- stopniowe zamykanie wypływu
wody zapewnia bezpieczną
eksploatację instalacji wodociągowej - wszystkie modele

ANTYWANDAL
w ofercie znajdują się specjalistyczne rozwiązania szczególnie
odporne na akty wandalizmu

prosty mechanizm, pozbawiony zbędnych
regulacji zewnętrznych, uniemożliwia manipulowanie parametrami technicznymi
zaworu przez osoby nieuprawnione
dostępne wersje armatur PRESTO
zapewniające maksymalną oszczędność
wody.
tolerancja czasu wypływu:
umywalki 15s +/- 5s
natryski 30s +/- 10s

System antyblokadowy "S" (w wybranych modelach) przeciwdziałający ciągłemu wypływowi wody w przypadku
zablokowania przycisku w pozycji włączonej. Wypływ wody następuje dopiero od chwili zwolnienia przycisku, w
trakcie swobodnego powrotu do położenia wyjściowego.
Jako jedyni na świecie stosujemy w głowicach zaworów rubin – niezwykle twardy minerał
stosowany w przemyśle jubilerskim. Kalibrator z rubinu zapewnia powtarzalność czasu wypływu
wody w trakcie wieloletniej intensywnej eksploatacji armatury PRESTO w obiekcie publicznym.
System samoczyszczenia (stal nierdzewna) usuwa złogi kamienne z wnętrza głowicy.
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Zawory na wodę zmieszaną i baterie czasowe PRESTO posiadają mechanizm samoczynnego zamykania wypływu
wody po określonym czasie jej wypływu. Pozwala to na ograniczenie zużycia wody oraz produkcji ścieków, a co za
tym idzie, na ograniczenie opłat za wodę, energię gazową lub elektryczną użytą do jej podgrzania oraz ścieki do
nawet 80% w porównaniu z bateriami tradycyjnymi. Ze względu na gwarantowane oszczędności oraz solidną konstrukcję, armatura PRESTO stała się standardem w sanitariatach obiektów publicznych, w szczególności takich jak
pływalnie, hale sportowe, kampingi, szkoły i inne.
materiały: mosiądz, powłoka chromowa według najwyższych standardów NF EN, części
wewnętrzne ze stali nierdzewnej i hostaformu, specjalny rodzaj materiałów dostosowany przez
producenta do jakości wody w Polsce.
stosowany w przemyśle jubilerskim.
Kalibrator z rubinu zapewnia powtarzalność
czasu wypływu wody w trakcie wieloletniej
intensywnej eksploatacji
armatury PRESTO w obiekcie pulicznym .
System samoczyszczenia (stal nierdzewna)
usuwa złogi kamienne z wnętrza głowicy.

nieobracające się przyciski zabezpieczają mechanizm głowicy przed przedwczesnym zużyciem
części wewnętrznych
szczególna odporność na akty wandalizmu (niszczenie armatury nieuzbrojoną
ręką) uproszczona konstrukcja mechanizmu głowicy większości modeli, pozbawiona zbędnych regulacji zewnętrznych, uniemożliwia manipulowanie parametrami technicznymi głowicy przez osoby nieuprawnione, przedłuża sprawność techniczną i ułatwia czynności konserwacyjno - serwisowe

(w wybranych modelach)
przeciwdziałający ciągłemu wypływowi wody w przypadku
zablokowania przycisku w pozycji włączonej. Wypływ wody
następuje dopiero od chwili zwolnienia przycisku, w trakcie swobodnego powrotu do położenia wyjściowego

(wybrane modele)
- szczególnie łatwe uruchamianie wypływu wody

wszystkie modele zaworów i baterii PRESTO wytrzymują dezynfekcję
termiczną instalacji wodnej w celu eliminacji bakterii legionella
amortyzacja hydrauliczna (brak efektu "uderzenia młota") - stopniowe zamykanie wypływu wody
zapewnia bezpieczną eksploatację instalacji wodociągowej - wszystkie modele zaworów i baterii
PRESTO. Armatura uruchamiana przez dotyk, zawiera przetwornik piezoelektryczny
zalecane ciśnienie użytkowe: min. 1 bar max. 5 bar
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uruchamiany przez naciśnięcie przycisku
4 stopniowa regulacja wypływu wody
możliwość wymiany głowicy na dźwignię łokciową
przeznaczenie: kampingi, łazienki zbiorowe, szkoły, ośrodki sportowe
akcesoria dodatkowe: mieszacz PRESTO SFR II
nr 29002 str. 54

zawór wyposażony w antyblokadowy system S
uruchamiany przez naciśnięcie przycisku
4 stopniowa regulacja wypływu wody
przeznaczenie: zakłady karne, areszty kampingi, łazienki zbiorowe, szkoły,
ośrodki sportowe
akcesoria dodatkowe: mieszacz PRESTO SFR II
nr 29002 str. 54
uruchamiany przez naciśnięcie przycisku
4 stopniowa regulacja wypływu wody
w komplecie z obrotową wylewką
możliwość wymiany głowicy na dźwignię łokciową
przeznaczenie: kampingi, łazienki zbiorowe, szkoły, ośrodki sportowe
akcesoria dodatkowe: mieszacz PRESTO SFR II nr 29002 str. 54

SOFT START - uruchamiany przez naciśnięcie dźwigni w dowolnym kierunku
4 stopniowa regulacja wypływu wody
przeznaczenie: łazienki dla osób niepełnosprawnych, szkoły, przedszkola
akcesoria dodatkowe:, mieszacz PRESTO SFR II nr 29002 str. 54
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uruchamiany przez naciśnięcie przycisku
płynna regulacja wypływu wody
regulowany czas wypływu wody
przeznaczenie: biura, kluby fitness
akcesoria dodatkowe: mieszacz PRESTO SFR II nr 29002 str. 54
PRESTO 2010S z antyblokadą woda ciepła nr 20103
PRESTO 2010S z antyblokadą woda zimna nr 20101

uruchamiany przez naciśnięcie przycisku
4 stopniowa regulacja wypływu wody
możliwość wymiany głowicy na dźwignię łokciową
PRESTO 605 nr 64964
czas działania 7-10 s.
przeznaczenie: kampingi, łazienki zbiorowe, szkoły, ośrodki sportowe
akcesoria dodatkowe: mieszacz PRESTO SFR II nr 29002 str. 54
nakrętka z blokadą przeciwdemontażową i 3 śrubami GW 1/2” nr 70600
zawór wyposażony w antyblokadowy system S
uruchamiany przez naciśnięcie przycisku
4 stopniowa regulacja wypływu wody
możliwość wymiany głowicy na dźwignię łokciową
przeznaczenie: zakłady karne, areszty, kampingi, łazienki zbiorowe,
szkoły, ośrodki sportowe
akcesoria dodatkowe: mieszacz PRESTO SFR II nr 29002 str. 54
nakrętka z blokadą przeciwdemontażową i 3 śrubami GW 1/2” nr 70600
SOFT START - uruchamiany przez naciśnięcie dźwigni w dowolnym kierunku
4 stopniowa regulacja wypływu wody,
możliwość wymiany dźwigni na głowicę przyciskową
przeznaczenie: łazienki dla osób niepełnosprawnych, szkoły, przedszkola
akcesoria dodatkowe: mieszacz PRESTO SFR II nr 29002 str. 54
nakrętka z blokadą przeciwdemontażową i 3 śrubami GW 1/2” nr 70600

uruchamiany przez naciśnięcie przycisku
4 stopniowa regulacja wypływu wody
PRESTO 600S z antyblokadą woda ciepła nr 24032
PRESTO 600S z antyblokadą woda zimna nr 24012
przeznaczenie: kampingi, łazienki zbiorowe, szkoły, ośrodki sportowe
akcesoria dodatkowe:
mieszacz termostatyczny PRESTO SFR II nr 29002 str. 54
nakrętka z blokadą przeciwdemontażową i 3 śrubami GW 1/2” nr 70600
uruchamiany przez naciśnięcie głowicy
płynna regulacja wypływu wody
regulowany czas wypływu wody
przeznaczenie: łazienki w biurach, kluby fitness
akcesoria dodatkowe: mieszacz termostatyczny PRESTO SFR II nr 29002 str.54
nakrętka z blokadą przeciwdemontażową i 3 śrubami GW 1/2” nr 70600
PRESTO 2000S z antyblokadą woda ciepłą nr 20003
PRESTO 2000S z antyblokadą woda zimna nr 20001
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SOFT START - uruchamiany przez naciśnięcie dźwigni w dowolnym
kierunku np. kolanem
4 stopniowa regulacja wypływu wody
dostawa nie obejmuje nakrętek
przeznaczenie: przemysł spożywczy, łazienki dla osób niepełnosprawnych
akcesoria dodatkowe: mieszacz termostatyczny PRESTO SFR II nr 29002
str. 54, wylewki umywalkowe str. 12

zawór posadzkowy membranowy
przyłącza do lutowania rurka miedziana 8 x 10
uruchamiany poprzez naciśnięcie membrany np. stopą
czas wypływu wody do ok. 2 s. po ustaniu nacisku
przeznaczenie: przemysł spożywczy, łazienki dla osób niepełnosprawnych
akcesoria dodatkowe: mieszacz termostatyczny PRESTO SFR II nr 29002
str. 54, wylewki umywalkowe str. 12
uruchamiany przez naciśnięcie dźwigni stopą
4 stopniowa regulacja wypływu wody
czas wypływu wody: do ok. 2 s. po ustaniu nacisku
przeznaczenie: przemysł spożywczy, łazienki dla osób
niepełnosprawnych
akcesoria dodatkowe: mieszacz termostatyczny PRESTO
SFR II nr 29002 str. 54 , wylewki umywalkowe str. 12

zawór dwupedałowy uruchamiany przez naciśnięcie dźwigni stopą
dwa przyłącza: możliwość podłączenia wody ciepłej i zimnej
4 stopniowa regulacja wypływu wody
czas wypływu wody: do ok. 2 s. po ustaniu nacisku
przeznaczenie: przemysł spożywczy, łazienki dla osób
niepełnosprawnych
akcesoria dodatkowe: wylewki umywalkowe str. 12
bateria mieszająca uruchamiana przez naciśnięcie przycisku
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2 przyłącza PEX w komplecie z zaworami zwrotnymi GW 3/8 " i filtrami
bez zaworów odcinających
4 stopniowa regulacja wypływu wody
opcje: PRESTO 3000 z zaworami odcinajacymi w komplecie nr 68034
PRESTO 3000 S z systemem antyblokadowym S bez zaworów
odcinajacych nr 68147
PRESTO 3000 S z systemem antyblokadowym S i zaworami odcinającymi
w komplecie nr 68134
przeznaczenie: zakłady karne, kampingi, łazienki zbiorowe, szkoły, ośrodki sportowe

SOFT START - bateria mieszająca uruchamiana przez naciśnięcie dźwigni
w dowolnym kierunku
2 przyłącza PEX w komplecie z zaworami zwrotnymi GW 3/8 " i i filtrami
bez zaworów odcinających
4 stopniowa regulacja wypływu wody
opcje: PRESTO 7000 z zaworami odcinającymi w komplecie nr 68324
przeznaczenie: łazienki dla osób niepełnosprawnych, szkoły, szpitale,
biura, hotele
bateria mieszająca uruchamiana przez naciśnięcie przycisku
2 przyłącza PEX w komplecie z zaworami zwrotnymi GW 3/8" i filtrami
bez zaworów odcinających
regulowany czas wypływu wody
płynna regulacja wypływu wody
możliwość mechanicznej blokady max. temperatury
opcje: PRESTO 2000 z zaworami odcinającymi w komplecie nr 20504
PRESTO 2020 S z systemem antyblokadowym S bez zaworów odcinających nr 20520
PRESTO 2020 S z systemem antyblokadowym S i z zaworami odcinającymi nr 20501
przeznaczenie: łazienki zbiorowe, biura, ośrodki sportowe
bateria mieszająca uruchamiana przez naciśnięcie pokrętła
pokrętło czarne tworzywo ABS
ustawienie temperatury poprzez obrót pokrętła w zakresie 180°
bateria wyposażona w antyblokadowy system S
2 przyłącza PEX w komplecie z zaworami zwrotnymi GW 3/8" i filtrami
bez zaworów odcinających
wskaźnik proporcji wody ciepłej i zimnej w okienku pokrętła
możliwość mechanicznej blokady max. temperatury
PRESTO 4000 S z systemem antyblokadowym S i z zaworami odcinającymi nr 28448
przeznaczenie: łazienki zbiorowe, biura, hotele
bateria mieszająca uruchamiana przez naciśnięcie pokrętła
pokrętło mosiężne chromowane
ustawienie temperatury poprzez obrót pokrętła w zakresie 180°
bateria wyposażona w antyblokadowy system S
2 przyłącza PEX w komplecie z zaworami zwrotnymi GW 3/8" i filtrami
bez zaworów odcinających
możliwość mechanicznej blokady max. temperatury
PRESTO 4000 S z systemem antyblokadowym S i z zaworami odcinającymi nr 28614
przeznaczenie: łazienki zbiorowe, biura, hotele
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zawór dwupedałowy uruchamiany przez naciśnięcie dźwigni stopą
dwa przyłącza: możliwość podłączenia wody ciepłej i zimnej
4 stopniowa regulacja wypływu wody
czas wypływu wody: do ok. 2 s. po ustaniu nacisku
przeznaczenie: przemysł spożywczy, łazienki dla osób
niepełnosprawnych
akcesoria dodatkowe: wylewki umywalkowe str. 12

bateria mieszająca uruchamiana przez naciśnięcie pokrętła
A: pokrętło czarne tworzywo ABS
B: pokrętło metalowe chromowane
ustawienie temperatury poprzez obrót pokrętła w zakresie 180°
możliwość mechanicznej blokady max. temperatury
wbudowane zawory zwrotne, filtry w komplecie
wersja z 2 kolanami teleskop. w komplecie A: 35806 B: 35807
przeznaczenie: umywalki, bidety
akcesoria dodatkowe: rozeta mocująca nr 40910, kolana teleskopowe
nr 06216 str. 35
bateria mieszająca uruchamiana przez naciśnięcie pokrętła
A: pokrętło czarne tworzywo ABS
B: pokrętło metalowe chromowane
ustawienie temperatury poprzez obrót pokrętła w zakresie 180°
możliwość mechanicznej blokady max. temperatury
wbudowane zawory zwrotne
filtry w komplecie
wersja z 2 kolanami teleskop. w komplecie A: 35808 B: 35809
przeznaczenie: zlewozmywaki
akcesoria dodatkowe: rozeta mocująca nr 40910, kolana teleskopowe
nr 06216 str. 35
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wylewka obrotowa
opcja: wylewka stała nr 30202

wylewka stała

A: krótka
87 mm
nr 30900
krótka z możliwością mocowania do ściany i panelu
o grubości max. 200 mm
nr 30901
B: długa 194 mm

ścienna
L2 = 50 mm
L1 = 120 mm
L1 = 200 mm

nr 30621

nr 30311
nr 30315

A: popychacz do zaworów w instalacji podściennej (za ścianką E na rysunku obok)
np. do PRESTO 12, PRESTO 50
przy zamówieniu podać grubość ścianki E
B: przedłużka GW i GZ 1/2 ''
do zaworów ściennych PRESTO

nr 73390
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A zawór PRESTO SO'O HIGH na wodę centralnie zmieszaną stojący h=278 mm
zasilanie bateria 6V
nr 56225
zasilanie 230/7V
nr 56235
przyłącze PEX GW 3/8”
B bateria PRESTO SO'O HIGH stojąca h=278 mm
zasilanie bateria 6V
nr 56205
zasilanie 230/7V
nr 56215
przyłącza PEX GW 3/8" w komplecie z zaworami zwrotnymi
autoblokada – odcięcie wypływu wody po 30 s. ciągłego napełniania
czyszczenie automatyczne – wypływ przez 30 s. co 24 h po ostatnim użyciu
zabezpieczenie antyoparzeniowe – możliwośc ograniczenia maksymalnej temperatury wody ciepłej
przyłącza PEX trzykrotnie bardziej wytrzymałe od przyłączy tradycyjnych, odporne na dezynfekcję
termiczną i chemiczną
przeznaczenie: łazienki ogólnodostępne wymagające maksymalnej higieny

zawór na wodę centralnie zmieszaną stojący
zasilanie bateria 6V
nr 56224
zasilanie 230/7V
nr 56234
przyłącze PEX GW 3/8”
autoblokada – odcięcie wypływu wody po 30 s. ciągłego napełniania
czyszczenie automatyczne – wypływ przez 30 s. co 24 h po ostatnim użyciu
przyłącze PEX trzykrotnie bardziej wytrzymałe od przyłączy tradycyjnych, odporne na
dezynfekcję termiczną i chemiczną
przeznaczenie: łazienki ogólnodostępne wymagające maksymalnej higieny

bateria PRESTO SO'O HIGH stojąca
zasilanie bateria 6V
nr 56204
zasilanie 230/7V
nr 56214
przyłącza PEX GW 3/8" w komplecie z zaworami zwrotnymi
autoblokada – odcięcie wypływu wody po 30 s. ciągłego napełniania
czyszczenie automatyczne – wypływ przez 30 s. co 24 h po ostatnim użyciu
zabezpieczenie antyoparzeniowe – możliwość ograniczenia maksymalnej temperatury
wody ciepłej
przyłącza PEX trzykrotnie bardziej wytrzymałe od przyłączy tradycyjnych, odporne na
dezynfekcję termiczną i chemiczną
przeznaczenie: łazienki ogólnodostępne wymagające maksymalnej higieny
zawór PRESTO VOLTA na wodę centralnie zmieszaną stojący
zasilanie: bateria 6V
nr 55083
PRESTO VOLTA zasilanie 230V/7V
nr 55081
przyłącze GW 3/8"
dioda LED sygnalizująca słabą baterię oraz detekcję obecności
autoblokada – odcięcie wypływu wody po 30 s. ciągłego napełniania
czyszczenie automatyczne – wypływ przez 30 s. co 24 h po ostatnim użyciu
przyłącza PEX trzykrotnie bardziej wytrzymałe od przyłączy tradycyjnych, odporne na
dezynfekcję termiczną i chemiczną
przeznaczenie: łazienki ogólnodostępne wymagające maksymalnej higieny
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bateria PRESTO VOLTA z możliwością mieszania wody
przyłącze GW 3/8" w komplecie z zaworami zwrotnymi
zasilanie: bateria 6V
nr 55216
zasilanie 230/7V
nr 55211
dioda LED sygnalizująca słabą baterię oraz detekcję obecności
autoblokada – odcięcie wypływu wody po 30 s. ciągłego napełniania
czyszczenie automatyczne – wypływ przez 30 s. co 24 h po ostatnim użyciu
zabezpieczenie antyoparzeniowe - możliwość ograniczenia maksymalnej temperatury wody ciepłej
przyłącza PEX trzykrotnie bardziej wytrzymałe od przyłączy tradycyjnych, odporne na dezynfekcję termiczną i chemiczną
przeznaczenie: łazienki ogólnodostępne wymagające maksymalnej higieny

bateria mieszająca elektroniczna z mieszaczem bocznym
autoblokada – odcięcie wypływu wody po 30 s. ciągłego napełniania
czyszczenie automatyczne – wypływ przez 30 s. co 24 h po ostatnim użyciu
zabezpieczenie antyoparzeniowe – możliwośc ograniczenia maksymalnej temperatury
wody ciepłej
przyłącza PEX trzykrotnie bardziej wytrzymałe od przyłączy tradycyjnych, odporne na
dezynfekcję termiczną i chemiczną w komplecie z zaworami zwrotnymi
zasilanie bateria 6V
A: bateria mieszaj i wylewka obrotowa
nr 55130
bateria mieszaj i wylewka stała
nr 55131
B: bateria mieszaj i wylewka obrotowa
nr 55132
bateria mieszaj i wylewka stała
nr 55133
zasilanie 230V
A: bateria mieszaj i wylewka obrotowa
nr 55135
bateria mieszaj i wylewka stała
nr 55136
B: bateria mieszaj i wylewka obrotowa
nr 55137
nr 55138
bateria mieszaj i wylewka stała
przeznaczenie: łazienki ogólnodostępne wymagające maksymalnej higieny

zawór elektroniczny na wodę zmieszaną
autoblokada – odcięcie wypływu wody po 30 s. ciągłego napełniania
czyszczenie automatyczne – wypływ przez 30 s. co 24 h po ostatnim użyciu
przyłącze PEX trzykrotnie bardziej wytrzymałe od przyłączy tradycyjnych w
komplecie z zaworami zwrotnymi
zasilanie bateria 6V
nr 55451
zasilanie 230V
nr 55450
przeznaczenie: łazienki ogólnodostępne wymagające maksymalnej higieny
zawór elektroniczny na wodę zmieszaną
autoblokada - odcięcie wypływu wody po 30 s. ciągłego napełniania
czyszczenie automatyczne – wypływ przez 30 s. co 24 h po ostatnim użyciu
czas regulowany - nastawa fabryczna 10 s
zasilanie bateria 9V
nr 30900.1
zasilanie 230V
nr 30900.2
opcja : skrzynka montażowa nierdzewna 140x140x80 mm nr 30900.3
przeznaczenie: łazienki ogólnodostępne wymagające maksymalnej
higieny
zawór na wodę zmieszaną
autoblokada – odcięcie wypływu wody po 30 s. ciągłego napełniania
czyszczenie automatyczne – wypływ przez 30 s. co 24 h po ostatnim użyciu
zasilanie bateria 6V
nr 55461
zasilanie 230V
nr 55460
przeznaczenie: łazienki ogólnodostępne wymagające maksymalnej higieny
bateria mieszająca elektroniczna termostatyczna ścienna
zabezpieczenie antyoparzeniowe – natychmiastowe odcięcie wypływu wody w przypadku
braku zasilania wody zimnej wg normy NF EN 1111
dodatkowe zabezpieczenie antyoparzeniowe – przycisk bezpieczeństwa w głowicy
autoblokada – odcięcie wypływu wody po 30 s. ciągłego napełniania
czyszczenie automatyczne – wypływ przez 30 s. co 24 h
po ostatnim użyciu
zasilanie bateria 6V
przeznaczenie: łazienki ogólnodostępne wymagające
maksymalnej higieny
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zawór ścienny PRESTO TOUCH na wodę zmieszaną
zasilanie : bateria 6V
uruchamiany przez dotyk (SOFTSTART)
zawiera przetwornik piezoelektryczny
czas wypływu regulowany w zakresie 1 s – 5 min
(fabryczna nastawa 6 s)
dostępne różne wersje kolorystyczne
przeznaczenie: łazienki publiczne i dla osób niepełnosprawnych

zawór PRESTO TOUCH na wodę centralnie zmieszaną
zasilanie : bateria 6V
nr 56632
zasilanie: 230 V
nr 56634
uruchamiany przez dotyk (SOFTSTART)
przyłącze PEX trzykrotnie bardziej wytrzymałe od przyłączy
tradycyjnych w komplecie z zaworami zwrotnymi
zawiera przetwornik piezoelektryczny
czas wypływu regulowany w zakresie 1 s – 5 min
(fabryczna nastawa 6 s)
dostępne różne wersje kolorystyczne
przeznaczenie: łazienki publiczne i dla osób niepełnosprawnych

bateria mieszająca PRESTO TOUCH panel chromowany
zasilanie : bateria 6V
nr 56602
zasilanie: 230 V
nr 56604
przyłącza PEX trzykrotnie bardziej wytrzymałe od przyłączy
tradycyjnych w komplecie z zaworami zwrotnymi
uruchamiana przez dotyk (SOFTSTART)
zawiera przetwornik piezoelektryczny
czas wypływu regulowany w zakresie 1 s – 5 min
(fabryczna nastawa 6 s)
dostępne różne wersje kolorystyczne
przeznaczenie: łazienki publiczne i dla osób niepełnosprawnych
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bateria mieszająca PRESTO TOUCH panel kolor biały
zasilanie : bateria 6V
nr 56610
zasilanie: 230 V
nr 56612
przyłącza PEX trzykrotnie bardziej wytrzymałe od przyłączy
tradycyjnych w komplecie z zaworami zwrotnymi
uruchamiana przez dotyk (SOFTSTART)
zawiera przetwornik piezoelektryczny
czas wypływu regulowany w zakresie 1 s – 5 min
(fabryczna nastawa 6 s)
przeznaczenie: łazienki publiczne i dla osób niepełnosprawnych

bateria mieszająca PRESTO TOUCH panel kolor żółty słonecznik
zasilanie : bateria 6V
nr 56614
zasilanie: 230 V
nr 56616
przyłącza PEX trzykrotnie bardziej wytrzymałe od przyłączy tradycyjnych w komplecie z zaworami zwrotnymi
uruchamiana przez dotyk (SOFTSTART)
zawiera przetwornik piezoelektryczny
czas wypływu regulowany w zakresie 1 s – 5 min
(fabryczna nastawa 6 s)
przeznaczenie: łazienki publiczne i dla osób niepełnosprawnych

bateria mieszająca PRESTO TOUCH panel kolor zielone jabłko
zasilanie : bateria 6V
nr 56618
zasilanie: 230 V
nr 56620
przyłącza PEX trzykrotnie bardziej wytrzymałe od przyłączy tradycyjnych w komplecie z zaworami zwrotnymi
uruchamiana przez dotyk (SOFTSTART)
zawiera przetwornik piezoelektryczny
czas wypływu regulowany w zakresie 1 s – 5 min
(fabryczna nastawa 6 s)
przeznaczenie: łazienki publiczne i dla osób niepełnosprawnych

bateria mieszająca PRESTO TOUCH panel kolor czerwona malina
zasilanie : bateria 6V
nr 56622
zasilanie: 230 V
nr 56624
przyłącza PEX trzykrotnie bardziej wytrzymałe od przyłączy tradycyjnych w komplecie z zaworami zwrotnymi
uruchamiana przez dotyk (SOFTSTART)
zawiera przetwornik piezoelektryczny
czas wypływu regulowany w zakresie 1 s – 5 min
(fabryczna nastawa 6 s)
przeznaczenie: łazienki publiczne i dla osób niepełnosprawnych

bateria mieszająca PRESTO TOUCH panel kolor czarny mat
zasilanie : bateria 6V
nr 56606
zasilanie: 230 V
nr 56608
przyłącza PEX trzykrotnie bardziej wytrzymałe od przyłączy tradycyjnych w komplecie z zaworami zwrotnymi
uruchamiana przez dotyk (SOFTSTART)
zawiera przetwornik piezoelektryczny
czas wypływu regulowany w zakresie 1 s – 5 min
(fabryczna nastawa 6 s)
przeznaczenie: łazienki publiczne i dla osób niepełnosprawnych
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bateria mieszająca stojąca GW1/2"

W skład zestawu wchodzi:
- kolumna z baterią mieszającą i wylewką
zlewozmywakową teleskopową
- wąż z nierdzewną sprężyną
- pistolet spłukujący z regulacją strumienia wody
- wspornik mocujący do ściany
aerator antywapienny PRESTO bez zatrzymywania wody i bakterii
wkłady ceramiczne ¼ obrotu przystosowane do intensywnego
użytkowania profesjonalnego
wylewka obrotowa rozsuwana teleskopowo z dodatkowym
zaworem
model na pojedynczą wodę bez mieszacza nr 70561

przeznaczenie: gastronomia profesjonalna - kuchnie w hotelach,
restauracjach
bateria mieszająca ścienna GZ 1/2"

W skład zestawu wchodzi :
- kolumna z baterią mieszającą i wylewką
zlewozmywakową teleskopową
- wąż z nierdzewną sprężyną
- pistolet spłukujący z regulacją strumienia wody
- wspornik mocujący do ściany
- mimośrody i rozety ochronne (chrom)
aerator antywapienny PRESTO bez zatrzymywania wody i bakterii
wkłady ceramiczne ¼ obrotu przystosowane do intensywnego
użytkowania profesjonalnego
wylewka obrotowa rozsuwana teleskopowo z dodatkowym
zaworem
przeznaczenie: gastronomia profesjonalna - kuchnie w hotelach,
restauracjach
ścienna bateria mieszająca 2-uchwytowa intensywnego wypływu
wylewka wzmocniona dług. 250 mm o średnicy 32 mm, obrotowa
aerator antywapienny PRESTO bez zatrzymywania wody
i bakterii
wkłady ceramiczne ¼ obrotu przystosowane do intensywnego
użytkowania profesjonalnego

przeznaczenie: gastronomia profesjonalna - kuchnie w hotelach,
restauracjach
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stojąca bateria mieszająca 2-uchwytowa intensywnego wypływu
wylewka wzmocniona dług. 250 mm o średnicy 32 mm, obrotowa
aerator antywapienny PRESTO bez zatrzymywania wody i bakterii
wkłady ceramiczne ¼ obrotu przystosowane do intensywnego
użytkowania profesjonalnego

przeznaczenie: gastronomia profesjonalna - kuchnie w hotelach, restauracjach

stojąca bateria mieszająca 2-uchwytowa intensywnego wypływu
wylewka wzmocniona dług. 300 mm, obrotowa,
moduł podwyższający 320 mm
aerator antywapienny PRESTO bez zatrzymywania
wody i bakterii
wkłady ceramiczne ¼ obrotu przystosowane do intensywnego
użytkowania profesjonalnego
model 1-uchwytowy mieszający nr 70565

przeznaczenie: gastronomia profesjonalna - kuchnie w hotelach,
restauracjach

kolumna myjąca 2-uchwytowa stojąca

aerator antywapienny PRESTO bez zatrzymywania wody
i bakterii
wkłady ceramiczne ¼ obrotu przystosowane do intensywnego użytkowania profesjonalnego
pistolet spłukujący z regulacja wypływu w sprężynie INOX
do płukania dużych naczyń
model na pojedynczą wodę bez mieszacza nr 70560

przeznaczenie: gastronomia profesjonalna - kuchnie w
hotelach, restauracjach
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bateria stojąca
manetka z funkcją EKO 50% - uzyskanie pełnego wypływu wymaga
pokonania stopnia oporu
precyzyjna regulacja temperatury i wypływu
możliwość blokady maksymalnej temperatury wody ciepłej
perlator PRESTO eliminujący obecność powietrza w strumieniu wody,
mogącego doprowadzić do powstania mgiełki wodnej
przyłącza PEX odporne na dezynfekcję termiczną i chemiczną
przeznaczenie: łazienki kliniczne, szpitalne i dla osób niepełnosprawnych, DPS
bateria mieszająca
uruchamiana poprzez podniesienie dźwigni
zamknięcie wypływu wody dokonywane przez użytkownika
uchwyt lekarski długości 170 mm
manetka z funkcją EKO 50% - uzyskanie pełnego wypływu wymaga
pokonania stopnia oporu
precyzyjna regulacja temperatury i wypływu
możliwość blokady maksymalnej temperatury wody ciepłej
perlator PRESTO eliminujący obecność powietrza w strumieniu wody,
mogącego doprowadzić do powstania mgiełki wodnej
przyłącza PEX odporne na dezynfekcję termiczną i chemiczną
przeznaczenie: szpitale, łazienki dla osób niepełnosprawnych, DPS

bateria stojąca
manetka z funkcją EKO 50% - uzyskanie pełnego wypływu wymaga
pokonania stopnia oporu
precyzyjna regulacja temperatury i wypływu
możliwość blokady maksymalnej temperatury wody ciepłej
perlator PRESTO eliminujący obecność powietrza w strumieniu wody,
mogącego doprowadzić do powstania mgiełki wodnej
przyłącza PEX odporne na dezynfekcję termiczną i chemiczną
model bez korka automatycznego nr 60094
przeznaczenie: szpitale, łazienki dla osób niepełnosprawnych, DPS
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bateria stojąca
uchwyt lekarski długości 170 mm
manetka z funkcją EKO 50% - uzyskanie pełnego wypływu wymaga
pokonania stopnia oporu
precyzyjna regulacja temperatury i wypływu
możliwość blokady maksymalnej temperatury wody ciepłej
perlator PRESTO eliminujący obecność powietrza w strumieniu wody,
mogącego doprowadzić do powstania mgiełki wodnej
przyłącza PEX odporne na dezynfekcję termiczną i chemiczną
model bez korka automatycznego nr 60093
przeznaczenie: szpitale, łazienki dla osób niepełnosprawnych, DPS

bateria termostatyczna
zabezpieczenie antyoparzeniowe – natychmiastowe odcięcie wypływu
wody w przypadku braku zasilania wody zimnej wg normy NF EN 1111
dodatkowe zabezpieczenie antyoparzeniowe – przycisk bezpieczeństwa w głowicy
perlator PRESTO eliminujący obecność powietrza w strumieniu wody,
mogącego doprowadzić do powstania mgiełki wodnej
przyłącza PEX odporne na dezynfekcję termiczną i chemiczną
przeznaczenie: szpitale, łazienki dla osób niepełnosprawnych, DPS
bateria mieszająca z wyciąganą wylewką na wężu elastycznym
uruchamiana poprzez podniesienie dźwigni
zamknięcie wypływu wody dokonywane przez użytkownika
uchwyt lekarski długości 170 mm
manetka z funkcją EKO 50% - uzyskanie pełnego wypływu wymaga
pokonania stopnia oporu
wylewka wyciągana na wężu elastycznym z regulacją wysięgu
precyzyjna regulacja temperatury i wypływu
możliwość blokady maksymalnej temperatury wody ciepłej
perlator PRESTO eliminujący obecność powietrza w strumieniu wody,
mogącego doprowadzić do powstania mgiełki wodnej
przyłącza PEX odporne na dezynfekcję termiczną i chemiczną
model z manetką zwykłą nr 60081
przeznaczenie: szpitale, łazienki dla osób niepełnosprawnych, DPS
bateria stojąca
uchwyt lekarski długości 170 mm
manetka z funkcją EKO 50% - uzyskanie pełnego wypływu wymaga
pokonania stopnia oporu
wylewka obrotowa dług. 180 mm
precyzyjna regulacja temperatury i wypływu
możliwość blokady maksymalnej temperatury wody ciepłej
perlator PRESTO eliminujący obecność powietrza w strumieniu wody,
mogącego doprowadzić do powstania mgiełki wodnej
przyłącza PEX odporne na dezynfekcję termiczną i chemiczną
model z manetką zwykłą nr 60085
przeznaczenie: szpitale, łazienki dla osób niepełnosprawnych, DPS

bateria stojąca podwyższana h = 256 mm
uchwyt lekarski długości 170 mm
manetka z funkcją EKO 50% - uzyskanie pełnego wypływu wymaga
pokonania stopnia oporu
wylewka dług. 160 mm
precyzyjna regulacja temperatury i wypływu
możliwość blokady maksymalnej temperatury wody ciepłej
perlator PRESTO eliminujący obecność powietrza w strumieniu wody,
mogącego doprowadzić do powstania mgiełki wodnej
przyłącza PEX odporne na dezynfekcję termiczną i chemiczną
model z wylewką obrotową nr 60079
przeznaczenie: szpitale, łazienki dla osób niepełnosprawnych, DPS
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bateria ścienna
manetka z funkcją EKO 50% - uzyskanie pełnego wypływu wymaga
pokonania stopnia oporu
wylewka obrotowa
precyzyjna regulacja temperatury i wypływu
możliwość blokady maksymalnej temperatury wody ciepłej
perlator PRESTO eliminujący obecność powietrza w strumieniu wody,
mogącego doprowadzić do powstania mgiełki wodnej
przeznaczenie: szpitale, łazienki dla osób niepełnosprawnych, DPS
bateria mieszająca
uruchamiana poprzez podniesienie dźwigni
zamknięcie wypływu wody dokonywane przez użytkownika
uchwyt lekarski długości 170 mm
manetka z funkcją EKO 50% - uzyskanie pełnego wypływu wymaga
pokonania stopnia oporu
wylewka obrotowa
precyzyjna regulacja temperatury i wypływu
możliwość blokady maksymalnej temperatury wody ciepłej
perlator PRESTO eliminujący obecność powietrza w strumieniu wody,
mogącego doprowadzić do powstania mgiełki wodnej
przeznaczenie: szpitale, łazienki dla osób niepełnosprawnych, DPS

bateria ścienna podwyższana h = 229 mm
manetka z funkcją EKO 50% - uzyskanie pełnego wypływu wymaga
pokonania stopnia oporu
wylewka obrotowa
precyzyjna regulacja temperatury i wypływu
możliwość blokady maksymalnej temperatury wody ciepłej
perlator PRESTO eliminujący obecność powietrza w strumieniu wody,
mogącego doprowadzić do powstania mgiełki wodnej
przeznaczenie: szpitale, łazienki dla osób niepełnosprawnych, DPS
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bateria stojąca podwyższana h = 265 mm
manetka z funkcją EKO 50% - uzyskanie pełnego wypływu wymaga
pokonania stopnia oporu
wylewka obrotowa
precyzyjna regulacja temperatury i wypływu
możliwość blokady maksymalnej temperatury wody ciepłej
perlator PRESTO eliminujący obecność powietrza w strumieniu wody,
mogącego doprowadzić do powstania mgiełki wodnej
przyłącza PEX odporne na dezynfekcję termiczną i chemiczną
przeznaczenie: szpitale, łazienki dla osób niepełnosprawnych, DPS

zawór elektroniczny na wodę zmieszaną podtynkowy
autoblokada – odcięcie wypływu wody po 30 s. ciągłego napełniania
czyszczenie automatyczne – wypływ przez 30 s. co 24 h po ostatnim użyciu
4 programy pracy
model podtynkowy - wylewka długa h = 322 mm
zasilanie bateria 6V
nr 55245 (biały) nr 55255 (srebrny)
zasilanie 230V (transformator osobno) nr 55205 (biały) nr 55215 (srebrny)
model podtynkowy - wylewka krótka h = 178 mm
zasilanie bateria 6V
nr 55240 (biały) nr 55250 (srebrny)
zasilanie 230V (transformator osobno) nr 55200 (biały) nr 55210 (srebrny)
przeznaczenie: szpitale, łazienki dla osób niepełnosprawnych, DPS

zawór stojący na wodę zmieszaną - bezdotykowy
autoblokada – odcięcie wypływu wody po 30 s. ciągłego napełniania
czyszczenie automatyczne – wypływ przez 30 s. co 24 h po ostatnim użyciu
przyłącze PEX odporne na dezynfekcję termiczną i chemiczną
zasilanie bateria 6V
nr 55451
zasilanie 230V/7V
nr 55450
przeznaczenie: szpitale, łazienki dla osób niepełnosprawnych, DPS
zawór ścienny elektroniczny na wodę zmieszaną bezdotykowy
autoblokada – odcięcie wypływu wody po 30 s. ciągłego napełniania
czyszczenie automatyczne – wypływ przez 30 s. co 24 h po ostatnim
użyciu
zasilanie bateria 9V
nr 30900.1
zasilanie 230V
nr 30900.2
opcja : skrzynka montażowa nierdzewna 140x140x80 mm nr 30900.3
przeznaczenie: łazienki ogólnodostępne wymagające maksymalnej
higieny

zawór ścienny na wodę zmieszaną bezdotykowy
autoblokada – odcięcie wypływu wody po 30 s. ciągłego napełniania
czyszczenie automatyczne – wypływ przez 30 s. co 24 h po ostatnim użyciu
zasilanie bateria 6V
nr 55461
zasilanie 230V
nr 55460
przeznaczenie: łazienki ogólnodostępne wymagające maksymalnej higieny
bateria mieszająca elektroniczna termostatyczna ścienna
zabezpieczenie antyoparzeniowe – natychmiastowe odcięcie wypływu wody
w przypadku braku zasilania wody zimnej wg normy NF EN 1111
dodatkowe zabezpieczenie antyoparzeniowe – przycisk bezpieczeństwa
w głowicy
autoblokada – odcięcie wypływu wody po 30 s. ciągłego napełniania
czyszczenie automatyczne – wypływ przez 30 s. co 24 h po ostatnim użyciu
zasilanie bateria 6V
przeznaczenie: łazienki ogólnodostępne wymagające maksymalnej higieny
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uruchamiany przez naciśnięcie przycisku
zawór wyposażony w antyblokadowy system S
4 stopniowa regulacja wypływu wody
przeznaczenie: stanowiska/węzły sanitarne (pod cele AŚ i ZK),
umywalnie narażone na akty wandalizmu

wersje :
PRESTO 504 S ZK1 z zabezpieczeniem 90mm
nr 63073 ZK-90
PRESTO 504 S ZK14 z zabezpieczeniem 140mm
nr 63073 ZK-140
PRESTO 504 S ZK2 z zabezpieczeniem 190mm
nr 63073 ZK-190
mieszacz termostatyczny o odpowiednim wydatku: patrz mieszacze termostatyczne str. 54
zestaw ścienny do montażu podtynkowego pod celą, zawierający jeden przycisk,
wylewkę antywandal, płytę nierdzewną
zawór wyposażony w antyblokadowy system S
uruchamiana poprzez naciśnięcie przycisku
4 stopniowa regulacja wypływu wody
przeznaczenie: węzeł sanitarny pod celą zakładu karnego,
aresztu policji
akcesoria dodatkowe: mieszacz termostatyczny o odpowiednim
wydatku: patrz mieszacze termostatyczne str 54,
komplet śrub specjalnych wraz z kluczem

zestaw ścienny do montażu podtynkowego pod celą, zawierający jeden sensor
dotykowy z systemem antyblokadowym S, elektrozawór, wylewkę antywandal,
kasetę montażową 140x140x80 mm, płytę nierdzewną oraz komplet śrub
nierdzewnych
uruchamiany poprzez dotyk sensora
czas wypływu regulowany elektronicznie
zasilanie bateryjne nr 30220PB lub z zasilaczem sieciowym nr 30220PZ
przeznaczenie : węzeł sanitarny pod celą zakładu karnego, aresztu policji
akcesoria dodatkowe: mieszacz termostatyczny o odpowiednim wydatku:
patrz mieszacze termostatyczne str. 54,
komplet śrub specjalnych PINTX wraz z kluczem

zestaw ścienny do montażu podtynkowego pod celą, zawierający dwa
przyciski z systemem antyblokadowym S (osobno woda zimna i ciepła)
wylewkę antywandal, płytę nierdzewną oraz komplet śrub specjalnych
wraz z kluczem
uruchamiana poprzez naciśnięcie przycisku
4 stopniowa regulacja wypływu wody
przeznaczenie: węzeł sanitarny pod celą zakładu karnego, aresztu policji
akcesoria dodatkowe: mieszacz termostatyczny o odpowiednim wydatku:
patrz mieszacze termostatyczne str. 54
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zawór wyposażony w antyblokadowy system S
uruchamiany przez naciśnięcie przycisku
4 stopniowa regulacja wypływu wody
przeznaczenie: zakłady karne, areszty, kampingi, łazienki zbiorowe,
szkoły, ośrodki sportowe
akcesoria dodatkowe: mieszacz PRESTO SFR II nr 29002 str. 54
nakrętka z blokadą przeciwdemontażową i 3 śrubami GW 1/2” nr 70600
SOFT START - uruchamiany przez naciśnięcie dźwigni w dowolnym kierunku
4 stopniowa regulacja wypływu wody,
możliwość wymiany dźwigni na głowicę przyciskową
przeznaczenie: łazienki dla osób niepełnosprawnych, szkoły, przedszkola
akcesoria dodatkowe: mieszacz PRESTO SFR II nr 29002 str. 54
nakrętka z blokadą przeciwdemontażową i 3 śrubami GW 1/2” nr 70600

bateria mieszająca umywalkowa
bateria mieszająca uruchamiana przez naciśnięcie przycisku
bateria wyposażona w antyblokadowy system S
2 przyłącza PEX w komplecie z zaworami zwrotnymi GZ 3/8"
bez zaworów odcinających
4 stopniowa regulacja wypływu wody
opcje: PRESTO 3000 S z zaworami odcinającymi w komplecie nr 68134
przeznaczenie: stanowiska sanitarne AŚ i ZK, umywalnie narażone
na akty wandalizmu

podścienna umywalkowa
zestaw ścienny do montażu podtynkowego pod celą, zawierający
dwa sensory dotykowe z systemem antyblokadowym S, dwa elektrozawory, wylewkę antywandal, kasetę montażową 140x140x80 mm,
płytę nierdzewną oraz komplet śrub nierdzewnych
uruchamiana poprzez dotyk sensora
2 przyłącze GW 1/2''
czas wypływu 5-18 sekund regulowany elektronicznie
zasilanie bateryjne lub zasilacz sieciowy do wyboru
przeznaczenie: węzeł sanitarny pod celą zakładu karnego,
aresztu policji
akcesoria dodatkowe: mieszacz termostatyczny o odpowiednim
wydatku: patrz mieszacze termostatyczne str. 54
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dostępna w IV kw. 2013

Zawory na wodę zmieszaną i baterie czasowe PRESTO posiadają mechanizm samoczynnego zamykania wypływu wody
po określonym czasie jej wypływu. Pozwala to na ograniczenie zużycia wody oraz produkcji ścieków, a co za tym idzie,
na ograniczenie opłat za wodę, energię gazową lub elektryczną użytą do jej podgrzania oraz ścieki do nawet 80%
w porównaniu z bateriami tradycyjnymi. Ze względu na gwarantowane oszczędności oraz solidną konstrukcję, armatura
PRESTO stała się standardem w sanitariatach obiektów publicznych, w szczególności takich jak pływalnie, hale
sportowe, kampingi, szkoły i inne.
materiały: mosiądz, powłoka chromowa według najwyższych standardów NF EN, części
wewnętrzne ze stali nierdzewnej i hostaformu, specjalny rodzaj materiałów dostosowany
przez producenta do jakości wody w Polsce.
Jako jedyni na świecie w głowicach zaworów stosujemy rubin – niezwykle twardy minerał
stosowany w przemyśle jubilerskim.
Kalibrator z rubinu zapewnia powtarzalność czasu wypływu wody w trakcie
wieloletniej intensywnej eksploatacji
armatury PRESTO w obiekcie
publicznym. System samoczyszczenia
(stal nierdzewna) usuwa złogi kamienne
z wnętrza głowicy.

możliwość zablokowania maksymalnej temperatury wody ciepłej dostarczanej przez baterię
szczególna odporność na akty wandalizmu (niszczenie armatury nieuzbrojoną ręką)
(w wybranych modelach)
przeciwdziałający ciągłemu wypływowi wody w przypadku zablokowania przycisku
w pozycji włączonej. Wypływ wody następuje dopiero od chwili puszczenia
przycisku, w trakcie swobodnego powrotu do położenia wyjściowego

stały czas wypływu wody 30 sekund (+/- 10 s.) - uproszczona konstrukcja
mechanizmu głowicy większości modeli, pozbawiona zbędnych regulacji
zewnętrznych, uniemożliwia manipulowanie parametrami technicznymi głowicy przez osoby
nieuprawnione, przedłuża sprawność techniczną i ułatwia czynności konserwacyjno - serwisowe

wszystkie modele zaworów i baterii PRESTO wytrzymują
dezynfekcję termiczną instalacji wodnej w celu eliminacji bakterii legionella. Wylewki
natryskowe podają wodę w postaci strumieniowo - kroplowej; nie stosujemy dyfuzorów
sprayowych emitujących szkodliwą przy wdychaniu mgłę wodną

amortyzacja hydrauliczna (brak efektu "uderzenia młota") - stopniowe zamykanie wypływu
wody zapewnia bezpieczną eksploatację instalacji wodociągowej - wszystkie modele
zaworów i baterii PRESTO

armatura uruchamiana przez dotyk, zawiera przetwornik piezoelektryczny
zalecane ciśnienie użytkowe: min. 2 bar max. 5 bar
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panel na wodę centralnie zmieszaną, natynkowy
zasilanie górne
system antyblokadowy S w standardzie
uruchamiany przez naciśnięcie przycisku
wylewka antyosadowa z regulowanym kątem wypływu
możliwość blokady nastawy wylewki
przyłącze kątowe GZ 1/2", wbudowany zawór odcinający
wbudowane zabezpieczenie Antylegionella: każdorazowe
naciśnięcie przycisku powoduje spust wody stojącej
z dyszy pod przyciskiem na posadzkę

opcja: panel PRESTO DL 400 SE
z przyłączem prostym
nr 27400

przeznaczenie: pływalnie, baseny, ośrodki sportowe

akcesoria dodatkowe: mieszacz SFR II nr 29002 str. 54,
łączenie paneli PRESTO DL w zestaw antylegionella str. 57

panel na wodę centralnie zmieszaną, natynkowy
uruchamiana przez dotyk
zawiera przetwornik piezoelektryczny
zasilanie górne
profilaktyczne spłukiwanie automatyczne
Antylegionella
uruchamiany przez naciśnięcie przycisku
wylewka antyosadowa z regulowanym kątem wypływu
możliwość blokady nastawy wylewki
przyłącze kątowe GZ 1/2", wbudowany zawór odcinający
wbudowane zabezpieczenie Antylegionella: każdorazowe
naciśnięcie przycisku powoduje spust wody stojącej z dyszy
pod przyciskiem na posadzkę
możliwość programowania czasu wypływu w zakresie 1 s - 5 min
(fabryczna nastawa 30 s)
zasilanie: bateria 6V
opcja: panel PRESTO DL 400 SE
z przyłączem prostym
nr 27432

przeznaczenie: pływalnie, baseny, ośrodki sportowe

akcesoria dodatkowe: mieszacz SFR II nr 29002 str. 54,
łączenie paneli PRESTO DL w zestaw antylegionella str. 57
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zawór natryskowy sufitowy linkowy GZ 3/4"
uruchamiany przez pociągnięcie stalowej linki w oplocie PVC
system antyblokadowy S w standardzie
wbudowany zawór odcinający

przeznaczenie: łazienki w zakładach pracy, szkołach, kampingi,
ośrodki sportowe

zawór natryskowy natynkowy przelotowy
uruchamiany przez naciśnięcie przycisku
zawór dostarczany bez widocznych na zdjęciu nakrętek

przeznaczenie: natryski szkolne, campingi, ośrodki sportowe

akcesoria dodatkowe: wylewka z rurą str. 35
mieszacz PRESTO SFR II nr kat. 29002 str. 54
kolano stałe nr 100.62.18
przeznaczenie: łazienki w zakładach pracy, szkołach, kampingi,
ośrodki sportowe

zawór natryskowy kątowy
system antyblokadowy S w standardzie
uruchamiany przez naciśnięcie przycisku
regulacja wypływu wody
możliwość regulacji czasu wypływu

przeznaczenie: natryski szkolne, campingi, ośrodki sportowe
akcesoria dodatkowe: wylewka z rurą str. 35
mieszacz PRESTO SFR II nr kat. 29002 str. 54.
Do łączenia z wylewkami PRESTO wymagana redukcja 1/2" - 3/4"

zawór natryskowy przelotowy
system antyblokadowy S w standardzie
uruchamiany przez naciśnięcie przycisku
regulacja wypływu wody
możliwość regulacji czasu wypływu
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przeznaczenie: natryski szkolne, campingi, ośrodki sportowe
akcesoria dodatkowe: wylewka z rurą str. 35,
kolano nr 100.62.18
mieszacz PRESTO SFR II nr kat. 29002 str. 54.
Do łączenia z wylewkami PRESTO wymagana redukcja 1/2" – 3/4"

kolumna natryskowa zawierająca:
- zawór natryskowy natynkowy
- rurę chrom, uchwyt mocujący oraz wylewkę
uruchamiana przez naciśnięcie przycisku
regulacja wypływu wody

przeznaczenie: pływalnie, ośrodki sportowe, baseny,
szkoły
akcesoria dodatkowe: kolanko przyłączeniowe
nr 100.62.16, mieszacz SFR II nr 29002 str. 54

wersja z zasilaniem dolnym
nr 38350
wersja z zasilaniem od ściany
nr 38360
uruchamiana przez naciśnięcie przycisku
regulacja wypływu wody
wylewka stała dwupołożeniowa
(kąt nachylenia 17 lub 25 stopni)
możliwość regulacji czasu wypływu
bez odcinania zasilania wody
system antyblokadowy S w standardzie

przeznaczenie: pływalnie, baseny, ośrodki sportowe

akcesoria dodatkowe: mieszacz SFR II nr kat. 29002 str. 54
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zasilanie górne
nr 88400
zasilanie dolne
nr 88402
montaż natynkowy bez potrzeby kucia w ścianie
szeroki panel zakrywa istniejące przyłącza
panel z profilu ALU 2,2 mm malowany proszkowo
kolor RAL 7035 (kolor aluminium)
wylewka antyosadowa z regulowanym kątem wypływu
możliwość blokady nastawy wylewki
w komplecie zawór odcinający, filtr, półka na mydło (możliwość
demontażu, zaślepka w komplecie)
wersja z przyłączem do systemu Antylegionella:
zasilanie górne
nr 88416
zasilanie dolne
nr 88418
akcesoria dodatkowe:
- mieszacz SFR II nr 29002 str. 54
- adapter antylegionella
- panel maskujący przedłużający
A 400 mm
B 970 mm

nr 27119

nr 88500
nr 88501

przeznaczenie: pływalnie, baseny, ośrodki sportowe

PRESTOTEM TOUCH - DOTYK
zasilanie górne
nr 88530
zasilanie dolne
nr 88534
montaż natynkowy bez potrzeby kucia w ścianie
uruchamiany przez dotyk (SOFTSTART)
zawiera przetwornik piezoelektryczny
możliwość programowania czasu wypływu w zakresie 1 s – 5 min
(fabryczna nastawa 30 s)
zasilanie bateria 6V
szeroki panel zakrywa istniejące przyłącza
panel z profilu ALU 2,2 mm malowany proszkowo
kolor RAL 7035 (kolor aluminium)
wylewka antyosadowa z regulowanym kątem wypływu
możliwość blokady nastawy wylewki
w komplecie zawór odcinający, filtr, półka na mydło (możliwość demontażu, zaślepka w komplecie)

akcesoria dodatkowe:
- mieszacz SFR II nr 29002 str. 54
- panel maskujący przedłużający
A 400 mm
B 970 mm
33

nr 88500
nr 88501

przeznaczenie: pływalnie, baseny, ośrodki sportowe

wylewka do instalacji podtynkowej
dwupołożeniowa (kąt nachylenia 17 lub 25 stopni)
wandaloodporne, przeciwwykręceniowe mocowanie

zawór podtynkowy z rozetą maskującą
w komplecie filtr siatkowy na wejściu
uruchamiany przez naciśnięcie przycisku
w komplecie ochronna rozeta chrom o średn. 130 mm i przymiar
montażowy PVC.

przeznaczenie: natryski szkolne, łazienki zbiorowe, baseny, pływalnie
akcesoria dodatkowe: półśrubunek z uszczelnieniem płaskim
nr 03.SA.PS , mieszacz SFR II nr kat. 29002 str. 54

wylewka do instalacji podtynkowej, nieruchoma
zalecane wyposażenie dodatkowe antywandal: rozeta mocująca
trzypunktowo do ściany nr kat. 90173

zawór podtynkowy PRESTO 500 BS z rozetą maskującą
uruchamiany przez naciśnięcie przycisku
regulacja wypływu wody
możliwość regulacji czasu wypływu bez odcinania zasilania wody
w komplecie ochronna rozeta - stal nierdzewna (160 x 160 mm)
oraz skrzynka montażowa
system antyblokadowy S w standardzie
przeznaczenie: zakłady karne, areszty, komendy Policji
akcesoria dodatkowe: mieszacz PRESTO SFR II nr kat. 29002 str. 54,
półśrubunek z uszczelnieniem płaskim 03.SA.PS1
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A wylewka nieruchoma z regulowanym kątem
wypływu wody (17-25 stopni)
nr 29100
B wylewka nieruchoma
nr 29206
C wylewka ruchoma
nr 29205
D wylewka ruchoma antyosadowa
nr 29250

A pokrętło czarne tworzywo ABS
B pokrętło metalowe chromowane

bateria natryskowa natynkowa w komplecie filtry siatkowe na wejściach
wbudowane zawory zwrotne
uruchamiany przez naciśnięcie pokrętła
ustawienie temperatury przez obrót pokrętła w zakresie 180°
możliwość mechanicznej blokady max. temp. wody ciepłej np. do 40°C
opcja: wersja z 2 kolanami teleskop. w komplecie
A: nr 35013
B: nr 35814
przeznaczenie: pływalnie, ośrodki sportowe, baseny, szkoły
C kolano przyłączeniowe teleskopowe rozsuwane - komfortowy montaż
nr 06216
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A pokrętło czarne tworzywo ABS
B pokrętło metalowe chromowane

kolumna natryskowa zawierająca:
- baterię natryskową natynkową
- rurę chrom, uchwyt mocujący oraz wylewkę antyosadową
w komplecie filtry siatkowe na wejściach
wbudowane zawory zwrotne
uruchamiany przez naciśnięcie pokrętła
ustawienie temperatury przez obrót pokrętła w zakresie 180°
możliwość mechanicznej blokady max. temp. wody ciepłej
np. do 40°C
opcja: wersja z 2 kolanami teleskop. w komplecie
A: nr 35813
B: nr 35812

przeznaczenie: pływalnie, ośrodki sportowe, baseny, szkoły

akcesoria dodatkowe: kolano przyłączeniowe teleskopowe nr 06216 (C)

A pokrętło czarne tworzywo ABS
B pokrętło metalowe chromowane

kolumna natryskowa zawierająca:
- baterię natryskową natynkową
- rurę chrom, uchwyt mocujący oraz wylewkę ruchomą
w komplecie filtry siatkowe na wejściach
wbudowane zawory zwrotne
uruchamiany przez naciśnięcie pokrętła
ustawienie temperatury przez obrót pokrętła w zakresie 180°
możliwość mechanicznej blokady max. temp. wody ciepłej np. do 40°C
opcja: wersja z 2 kolanami teleskop. w komplecie
A: nr 35815
B: nr 35816

przeznaczenie: pływalnie, ośrodki sportowe, stanowiska dla
osób niepełnosprawnych

akcesoria dodatkowe: kolano przyłączeniowe teleskopowe nr 06216 (C)
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wylewka do instalacji podtynkowej
dwupołożeniowa (kąt nachylenia 17 lub 25 stopni)
wandaloodporne, przeciwwykręceniowe mocowanie
przyłącze GZ 1/2"

natryskowa bateria mieszająca
pokrętło czarne tworzywo ABS
w komplecie filtry siatkowe na wejściu, wbudowane zawory zwrotne
uruchamiana przez naciśnięcie pokrętła
maskująca płyta - stal nierdzewna (180x180 mm) oraz przymiar montażowy PVC
ustawienie temperatury przez obrót pokrętła w zakresie 180°
możliwość mechanicznej blokady max. temp. wody ciepłej np. do 40°C
przeznaczenie: pływalnie, baseny, ośrodki sportowe, szkoły
akcesoria dodatkowe: półśrubunek z uszczelnieniem płaskim nr 03.SA.PS
UWAGA: do zabudowy suchej G-K zamawiać baterię ze skrzynką ze stali
nierdzewnej 140x140x80 mm nr 30900.3
wylewka do instalacji podtynkowej, nieruchoma
zalecane wyposażenie dodatkowe antywandal:
rozeta mocująca trzypunktowo do ściany nr kat. 90173
przeznaczenie: zakłady karne, szatnie pracownicze, koszary

natryskowa bateria mieszająca
pokrętło metalowe chromowane
w komplecie filtry siatkowe na wejściu, wbudowane zawory zwrotne
uruchamiana przez naciśnięcie pokrętła
maskująca płyta - stal nierdzewna (180x180 mm) oraz przymiar montażowy PVC
ustawienie temperatury przez obrót pokrętła w zakresie 180°
możliwość mechanicznej blokady max. temp. wody ciepłej np. do 40°C
przeznaczenie: pływalnie, baseny, ośrodki sportowe, szkoły
akcesoria dodatkowe: półśrubunek z uszczelnieniem płaskim nr 03.SA.PS
UWAGA: do zabudowy suchej G-K zamawiać baterię ze skrzynką ze stali
nierdzewnej 140x140x80 mm nr 30900.3
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natryskowa bateria mieszająca
pokrętło metalowe chromowane
system antyblokadowy S w standardzie
pokrętło metalowe chromowane

w komplecie filtry siatkowe na wejściach
wbudowane zawory zwrotne
uruchamiany przez naciśnięcie pokrętła
ustawienie temperatury przez obrót pokrętła w zakresie 180°
możliwość mechanicznej blokady max. temp. wody ciepłej np. do 40°C
przeznaczenie: zakłady karne, areszty, komendy Policji, pływalnie,
ośrodki sportowe, baseny, szkoły

akcesoria dodatkowe: kolano przyłączeniowe teleskopowe nr 06216
str. 35, wylewki z rurami str. 35

wylewka do instalacji podtynkowej, nieruchoma
zalecane wyposażenie dodatkowe antywandal: rozeta mocująca trzypunktowo
do ściany nr kat. 90173
przeznaczenie: zakłady karne, szatnie pracownicze, koszary

natryskowa bateria mieszająca
system antyblokadowy S w standardzie
pokrętło metalowe chromowane
w komplecie filtry siatkowe na wejściach oraz skrzynka montażowa
i nierdzewna płyta maskująca
mocowana na specjalne śruby
wbudowane zawory zwrotne
uruchamiany przez naciśnięcie pokrętła
ustawienie temperatury przez obrót pokrętła w zakresie 180°
możliwość mechanicznej blokady max. temp. wody ciepłej np. do 40°C
przeznaczenie: zakłady karne, areszty, komendy Policji, pływalnie,
ośrodki sportowe, baseny, szkoły
akcesoria dodatkowe: półśrubunek z uszczelnieniem płaskim nr 03.SA.PS
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wylewka do instalacji podtynkowej

dwupołożeniowa (kąt nachylenia 17 lub 25 stopni)
wandaloodporne, przeciwwykręceniowe mocowanie

zestaw ścienny do montażu podtynkowego pod celą, zawierający
jeden sensor dotykowy z systemem antyblokadowym S, elektrozawór, kasetę montażową 140x140x80 mm, płytę nierdzewną oraz
komplet śrub nierdzewnych
uruchamiana poprzez dotyk sensora
1 przyłącze GZ 1/2''
czas wypływu 5-18 sekund regulowany elektronicznie
zasilanie bateryjne nr 40220PB lub z zasilaczem
sieciowym nr 40220PZ
przeznaczenie : węzeł sanitarny pod celą zakładu karnego,
aresztu policji
akcesoria dodatkowe: mieszacz termostatyczny o odpowiednim
wydatku: patrz mieszacze termostatyczne str 54,
komplet śrub specjalnych PINTX wraz z kluczem

wylewka do instalacji podtynkowej, nieruchoma
zalecane wyposażenie dodatkowe antywandal: rozeta mocująca
trzypunktowo do ściany nr kat. 90173
przeznaczenie: zakłady karne, szatnie pracownicze, koszary

39

zawór bezdotykowy elektroniczny na wodę zmieszaną
autoblokada – odcięcie wypływu wody po 30 s. ciągłej pracy
czyszczenie automatyczne – wypływ przez 30 s. co 24 h po
ostatnim użyciu
czas regulowany – nastawa fabryczna 30 s
zasilanie bateria 9V
opcja : skrzynka montażowa nierdzewna 140x140x80 mm
nr 30900.3
przeznaczenie: łazienki ogólnodostępne wymagające
maksymalnej higieny

wylewka do instalacji podtynkowej

dwupołożeniowa (kąt nachylenia 17 lub 25 stopni)
wandaloodporne, przeciwwykręceniowe mocowanie

wylewka do instalacji podtynkowej, ruchoma
sitko z dyszami antyosadowymi

wylewka do instalacji podtynkowej, nieruchoma
zalecane wyposażenie dodatkowe antywandal:
rozeta mocująca trzypunktowo do ściany nr kat. 90173
specjalna śruba przeciwwykręceniowa nr 90124,
sito niepalne nr 90433
przeznaczenie: zakłady karne, szatnie pracownicze, koszary

wylewka do instalacji podtynkowej, ruchoma
wbudowany zawór odcinający
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zasilanie górne
zasilanie dolne

nr 88424
nr 88426

akcesoria dodatkowe:
panel maskujący przedłużający
A 400 mm
B 970 mm

nr 88500
nr 88501

zasilanie górne
zasilanie dolne

nr 88538
nr 88542

akcesoria dodatkowe:
- mieszacz SFR II nr 29002 str. 54
- panel maskujący przedłużający
A 400 mm
B 970 mm

nr 88500
nr 88501

montaż natynkowy bez potrzeby kucia w ścianie
szeroki panel zakrywa istniejące przyłącza
panel z profilu ALU 2,2 mm malowany proszkowo
kolor RAL 7035 (kolor aluminium)
wylewka antyosadowa z regulowanym kątem wypływu
możliwość blokady nastawy wylewki
regulacja temperatury poprzez obrót pokrętła w zakresie 180°
w komplecie zawory odcinające, filtry, półka na mydło (możliwość
demontażu, zaślepka w komplecie)
wbudowane zawory zwrotne

przeznaczenie: pływalnie, baseny, ośrodki sportowe, szkoły

montaż natynkowy bez potrzeby kucia w ścianie
uruchamiany przez dotyk (SOFTSTART)
zawiera przetwornik piezoelektryczny
wyposażony w baterię termostatyczną
zabezpieczenie przeciwoparzeniowe
czas wypływu regulowany w zakresie 1 s – 5 min
(fabryczna nastawa 30 s)
zasilanie bateria 6V
szeroki panel zakrywa istniejące przyłącza
panel z profilu ALU 2,2 mm malowany proszkowo
kolor RAL 7035 (kolor aluminium)
wylewka antyosadowa z regulowanym kątem wypływu
możliwość blokady nastawy wylewki
w komplecie zawór odcinający, filtr, półka na mydło (możliwość
demontażu, zaślepka w komplecie)
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przeznaczenie: pływalnie, baseny, ośrodki sportowe, łazienki dla
osób niepełnosprawnych

kolumny na wodę centralnie zmieszaną

A HYDROPOOL CP 2 (dwa stanowiska)
B HYDROPOOL CC4 (cztery stanowiska)

wykonanie: wysokowytrzymały polietylen – kolor: „pieprz i sól”
nie nagrzewa się na słońcu (bez możliwości poparzeń)
tworzywo odporne na promieniowanie UV oraz sól morską
zasilanie dolne
mocowanie do posadzki
uruchamianie przez naciśnięcie przycisku
łatwy demontaż na okres zimowy

zastosowanie: plaże
morskie, kąpieliska, kryte
pływalnie i baseny otwarte,
łaźnie zakładowe

basenowy zestaw natryskowy bezdotykowy
działa jako obligatoryjna płuczka do nóg lub np. kół wózka inwalidzkiego przed wejściem do
następnego pomieszczenia
W skład zestawu nr 52920 wchodzi :
- moduł elektroniczny (A) z aluminiową pokrywą maskującą
o wymiarach 200x100x3 mm do montażu podtynkowego
- transformator hermetyczny 230/12V 50 Hz 10VA IP 65
zgodny z normą NF. EN 60742 o wymiarach 83x55x60 mm.
Pobór mocy w stanie spoczynku 0.2 W
- kable do połączeń elektrycznych 4 x 0,75 mm2
o długości 2 m
- moduł hydrauliczny (B) do montażu natynkowego lub
podtynkowego, z elektrozaworem 12V/50 Hz
- reflektor (E) o średn. 80 mm
zakres detekcji modułu elektronicznego:
6 m, regul. czasu działania 0-105 s

Mieszacz termostatyczny (C) i wylewki
natryskowe (D) nie
wchodzą w skład
zestawu

przeznaczenie:
duże baseny
i pływalnie kryte,
szpitale
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A: zestaw bidetowy PRESTO COLONO
pistolet natryskowy z przyciskiem START/STOP oraz wąż giętki 150 cm
przyłącze 1/2”
do łączenia z z bateriami nr 60056 i 60258
zastosowanie: bidety, umywalki dla osób niepełnosprawnych
B: złączka antystagnacyjna nr 60568- do okresowego spustu słupa wody
stojącej w przyborach typu natryski
zasilanie górne
zasilanie dolne
montaż natynkowy bez potrzeby kucia w ścianie
bateria termostatyczna
możliwość dezynfekcji termicznej 75°C
zabezpieczenie przeciwoparzeniowe
szeroki panel zakrywa istniejące przyłącza
panel z profilu ALU 2,2 mm malowany proszkowo
kolor RAL 7035 (kolor aluminium)
wylewka antyosadowa z regulowanym kątem wypływu
słuchawka natryskowa ergonomiczna z wężem elastycznym
przełącznik wylewka górna/słuchawka
możliwość blokady nastawy wylewki

nr 88510
nr 88512

w komplecie zawór odcinający, filtr, półka na mydło (możliwość demontażu, zaślepka w komplecie)

- panel maskujący przedłużający
A 400 mm
nr 88500
B 970 mm
nr 88501
przeznaczenie: łazienki szpitalne, dla osób niepełnosprawnych, DPS

A: PRESTO DOUCHE
nr 60056
bateria natryskowa z ergonomicznym uchwytem
głowica ceramiczna, możliwość ograniczenia max. temperatury wody ciepłej
możliwość dezynfekcji termicznej 75°C
przeznaczenie: łazienki szpitalne, dla osób niepełnosprawnych, DPS

B: PRESTO THERMO DOUCHE
nr 60258
bateria termostatyczna z ergonomicznym uchwytem i z adapterem do dezynfekcji
termicznej antylegionella
głowica ceramiczna, możliwość ograniczenia max. temp. wody ciepłej
możliwość dezynfekcji termicznej 75°C
przeznaczenie: łazienki szpitalne, dla osób niepełnosprawnych, DPS
opcja: wersja bez adaptera do dezynfekcji
nr 60252
C: słuchawka z drążkiem PRESTO
nr 60255
zestaw zawierający słuchawkę natryskową (kolor biały) z systemem łatwego
usuwania kamienia
oraz wąż giętki 150 cm i drążek (kolor chrom)
przyłącze 1/2”
przeznaczenie: kabiny natryskowe, do łączenia z bateriami
nr 60056 i 60258

43

D: słuchawka PRESTO START/STOP
nr 60320
słuchawka natryskowa ergonomiczna o powiększonej średnicy (100 mm)
z przyciskiem START/STOP
przyłącze 1/2”
przeznaczenie: kabiny natryskowe dla osób niepełnosprawnych

Zawory czasowe PRESTO posiadają mechanizm samoczynnego zamykania wypływu wody po określonym czasie jej wypływu. Pozwala to na ograniczenie zużycia wody oraz produkcji ścieków, a co za tym idzie, na ograniczenie opłat za wodę, energię gazową lub elektryczną użytą do jej podgrzania oraz ścieki do nawet 80% w porównaniu
z bateriami tradycyjnymi. Ze względu na gwarantowane oszczędności oraz solidną konstrukcję, armatura PRESTO
stała się standardem w sanitariatach obiektów publicznych, w szczególności takich jak pływalnie, hale sportowe,
kampingi, szkoły i inne.
materiały: mosiądz, powłoka chromowa według najwyższych standardów NF EN, części
wewnętrzne ze stali nierdzewnej i hostaformu, specjalny rodzaj materiałów dostosowany przez
producenta do jakości wody w Polsce.

Jako jedyni na świecie w głowicach zaworów
stosujemy rubin – niezwykle twardy minerał
stosowany w przemyśle jubilerskim.
Kalibrator z rubinu zapewnia powtarzalność
czasu wypływu wody w trakcie wieloletniej
intensywnej eksploatacji armatury PRESTO
w obiekcie publicznym.
System samoczyszczenia (stal nierdzewna)
usuwa złogi kamienne z wnętrza głowicy.

nieobracające się przyciski zabezpieczają mechanizm głowicy przed przedwczesnym zużyciem części
wewnętrznych

szczególna odporność na akty wandalizmu (niszczenie armatury nieuzbrojoną ręką)
amortyzacja hydrauliczna (brak efektu "uderzenia młota") - stopniowe zamykanie wypływu wody
zapewnia bezpieczną eksploatację instalacji wodociągowej - wszystkie zawory PRESTO
zalecane ciśnienie użytkowe: min. 1 bar max. 5 bar
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zawór natynkowy naścienny uruchamiany przez naciśnięcie
przycisku
czterostopniowa regulacja wypływu wody
wyposażenie dodatkowe: rura łączeniowa nr 11186 str. 45

zawór pisuarowy podtynkowy
uruchamiany przez naciśnięcie przycisku
w komplecie ochronna rozeta chrom o średn. 130 mm
i przymiar montażowy PVC

akcesoria dodatkowe: półśrubunek z kontrą nr 03.SA.PS
rura łączeniowa nr 50954 str. 45

zawór pisuarowy podtynkowy
uruchamiany przez naciśnięcie przycisku
w komplecie ochronna rozeta nierdzewna o wymiarach 160x160 mm
oraz skrzynka montażowa
akcesoria dodatkowe: półśrubunek nr 03.SA.PS1,
rura łączeniowa nr 50954 str. 45

A rura łączeniowa do zaworu PRESTO 12 i 12A
rura chromowana z rozetą nierdzewną i korkiem
uszczelniającym

nr 11186

B rura łączeniowa do zaworów PRESTO podtynkowych
z ceramiką nr 50954
rura mosiężna 1/2'' z korkiem uszczelniającym

C nakrętka chrom 1/2” nr 05210
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zestaw ścienny do montażu podtynkowego , zawierający jeden sensor dotykowy z systemem
antyblokadowym S, elektrozawór, kasetę montażową 140x140x80 mm,
płytę nierdzewną oraz komplet śrub nierdzewnych
uruchamiana poprzez dotyk sensora
1 przyłącze GZ 1/2''
czas wypływu 5-18 sekund regulowany elektronicznie
zasilanie bateryjne nr 30220PB lub z zasilaczem sieciowym
nr 30220PZ
akcesoria dodatkowe: półśrubunek nr 03.SA.PS1,
rura łączeniowa nr 50954 str. 45:
komplet śrub specjalnych PINTX wraz z kluczem
zawór bezdotykowy elektroniczny

czyszczenie automatyczne – wypływ przez 30 s. co 24 h
po ostatnim użyciu
czas regulowany elektronicznie– nastawa fabryczna 6 s
zasilanie bateria 9V
opcja : skrzynka montażowa nierdzewna 140x140x80 mm
nr 30900.3

zawór pisuarowy podtynkowy, elektroniczny, bezdotykowy z funkcją
samoczynnego płukania co 24 h
SENSAO 8300 zasilanie bateria 6V
nr 55331
SENSAO 8100 zasilanie 230/12V
nr 55321
(transformator nie wchodzi w skład dostawy)
inteligentny detektor obecności
4 programy pracy
-spłukiwanie, płukanie zasadnicze i wstępne, Eco, Eco + wstępne
funkcje dodatkowe
-blokada wypływu wody, płukanie pisuaru
-płukanie automatyczne po 24 h
akcesoria dodatkowe: transformator 230/12V nr 90464,
rura łączeniowa nr 50954 str. 45
zawór pisuarowy natynkowy, elektroniczny, bezdotykowy
zasilanie bateria 6V
w komplecie zawór odcinający oraz rura i złączka do łączenia z ceramiką
inteligentny detektor obecności
tryby pracy
-spłukiwanie, płukanie zasadnicze i wstępne
-blokada wypływu wody,
-płukanie automatyczne po 24 h
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Zawory czasowe PRESTO posiadają mechanizm samoczynnego zamykania wypływu wody po określonym
czasie jej wypływu. Automatyczne zamykanie, masywna konstrukcja oraz optymalna ilość wody służąca do
spłukiwania muszli gwarantuje skuteczność zaworu PRESTO w toalecie publicznej. Zawory ciśnieniowe,
w przeciwieństwie do systemów zbiornikowych zapewniają natychmiastową gotowość działania (brak oczekiwania na napełnienie zbiornika) i większą siłę spłukiwania, niezbędną do zachowania higieny
w toaletach publicznych intensywnego użytku.
materiały: mosiądz, powłoka chromowa według najwyższych standardów NF EN, części
wewnętrzne ze stali nierdzewnej i hostaformu, specjalny rodzaj materiałów dostosowany
przez producenta do jakości wody w Polsce.

Jako jedyni na świecie w głowicach zaworów
stosujemy rubin – niezwykle twardy minerał
stosowany w przemyśle jubilerskim.
Kalibrator z rubinu zapewnia powtarzalność
czasu wypływu wody w trakcie wieloletniej
intensywnej eksploatacji armatury PRESTO
w obiekcie publicznym.
System samoczyszczenia (stal nierdzewna)
usuwa złogi kamienne z wnętrza głowicy.

nieobracające się przyciski zabezpieczają mechanizm głowicy przed przedwczesnym
zużyciem części wewnętrznych

szczególna odporność na akty wandalizmu (niszczenie armatury nieuzbrojoną ręką)
(w wybranych modelach)
przeciwdziałający ciągłemu wypływowi wody w przypadku zablokowania
przycisku w pozycji włączonej. Wypływ wody następuje dopiero od chwili
zwolnienia przycisku, w trakcie swobodnego powrotu do położenia wyjściowego

system antyprzelewowy (zawory elektroniczne) - w przypadku zakrycia
czujnika optoelektronicznego, zawór automatycznie zatrzymuje wypływ wody
amortyzacja hydrauliczna (brak efektu "uderzenia młota") - stopniowe zamykanie wypływu wody
zapewnia bezpieczną eksploatację instalacji wodociągowej - wszystkie zawory PRESTO
zabezpieczenie przeciwskażeniowe - zapobiega cofaniu wody brudnej do wodociągu
zalecane ciśnienie użytkowe: min. 2 bar max. 5 bar
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PRESTO 1000 M automat spłukujący do WC
SOFT START - uruchamiany przez naciśnięcie dźwigni w dowolnym kierunku
wypływ jednorazowy 9 l
przystosowany do rury spustowej o średn. 28 mm PVC nr 47870
zaleca się doprowadzenie wody rurociągiem min. 1”
przeznaczenie: toalety publiczne, w szczególności szkoły i przedszkola
akcesoria dodatkowe: rury spustowe 28 mm
zawór do WC bez zaworu odcinającego
uruchamiany przez naciśnięcie przycisku
możliwość ustawienia przycisku w trzech pozycjach
regulowany jednorazowy wypływ wody 6 - 9 l
przystosowany do rury spustowej o średn. 28 mm PVC nr 47870
zaleca się doprowadzenie wody rurociągiem min. 1”
zawór spłukujący do WC j.w. z zaworem odcinającym
nr 14201
przeznaczenie: toalety zbiorowe, biura, ośrodki sportowe, lokale gastronomiczne,
przedszkola
akcesoria dodatkowe: rury spustowe 28 mm

zestaw spłukujący podtynkowy do WC
w skład zestawu wchodzi:
a/ automat spłukujący PRESTO 1000 M
b/ skrzynka montażowa ocynkowana
c/ płyta czołowa ze stali nierdzewnej z przyciskiem chrom
d/ zawór odcinający - przyłącze G.Z. 1”
uruchamiany przez naciśnięcie przycisku
wypływ jednorazowy 9 l
przystosowany do rury spustowej o średn. 28 mm PVC nr 47870
zaleca się doprowadzenie wody rurociągiem min. 1”
przeznaczenie: toalety publiczne w szczególności narażone
na akty wandalizmu
akcesoria dodatkowe: rury spustowe 28 mm

zawór podtynkowy w komplecie z ochronną rozetą o średn. 130 mm
uruchamiany przez naciśnięcie przycisku
wypływ jednorazowy 9 l
przystosowany do rury spustowej o średn. 32 mm PVC nr 47730
zaleca się doprowadzenie wody rurociągiem min. 1 1/4”
przeznaczenie: toalety publiczne, w szczególności narażone
na akty wandalizmu
akcesoria dodatkowe: rury spustowe 32 mm, złączka nr 10400
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zestaw spłukujący podtynkowy zawierający
A/ popychacz TC do ściany o grubości E = 15-200 mm
B/ automat spłukujący PRESTO S
C/ przewód impulsowy do łączenia popychacza z zaworem
D/ rura spustowa PCV
uruchamiany przez naciśnięcie przycisku
jednorazowy wypływ wody regulowany 6-9 l
zaleca się doprowadzenie wody rurociągiem min. 1”
zestaw wyposażony w system antyblokadowy S uniemożliwiający ciągły wypływ wody do muszli
akcesoria dodatkowe: nierdzewne płyty maskujące 250 x 200 mm i 250 x 300 mm do mocowania popychacza
i zaślepienia wnęki z zaworem, śruba mocująca nierdzewna przeciwodkręceniowa, klucz do śrub nr PIN_SEC
przeznaczenie: toalety publiczne o intensywnym użytkowaniu – zakłady karne, areszty

PRESTO PNEUMAT S zestaw spłukujący WC podtynkowy prosty nr 14260 ZK1
PRESTO PNEUMAT S zestaw spłukujący WC podtynkowy ukryty nr 14260 ZK2
zestaw spłukujący podtynkowy zawierający
A/ popychacz TC do ściany o grubości E = 15-200 mm
B/ automat spłukujący PRESTO S
C/ przewód impulsowy do łączenia popychacza z zaworem
D/ rura spustowa PCV
E/ nierdzewna płyta maskująca o wymiarach 250 x 300 mm
uruchamiany przez naciśnięcie przycisku
jednorazowy wypływ wody regulowany 6-9 l
zaleca się doprowadzenie wody rurociągiem min. 1”
zestaw wyposażony w system antyblokadowy S uniemożliwiający ciągły wypływ wody do muszli oraz nierdzewną płytę
maskującą do mocowania popychacza i zaślepienia wnęki z zaworem
przeznaczenie: toalety publiczne o intensywnym użytkowaniu – zakłady karne, areszty
akcesoria dodatkowe: śruba mocująca nierdzewna przeciwodkręceniowa, klucz do śrub nr PIN_SEC

zestaw spłukujący podtynkowy zawierający
A/ popychacz TC do ściany o grubości E = 15-200 mm
B/ automat spłukujący PRESTO S
C/ przewód impulsowy do łączenia popychacza z zaworem
D/ rura spustowa PCV
E/ nierdzewna kaseta – obudowa naścienna o wymiarach 300 x 200 x 100 mm
uruchamiany przez naciśnięcie przycisku
jednorazowy wypływ wody regulowany 6-9 l
zaleca się doprowadzenie wody rurociągiem min. 1”
zestaw wyposażony w system antyblokadowy S uniemożliwiający ciągły wypływ wody do muszli
oraz nierdzewną kasetę maskującą do mocowania popychacza i zaworu spłukującego
przeznaczenie: toalety publiczne o intensywnym użytkowaniu – zakłady karne, areszty
akcesoria dodatkowe: śruba mocująca nierdzewna przeciwodkręceniowa,
klucz do śrub nr PIN_SEC

zawór do WC podtynkowy, elektroniczny
zasilanie bateria 6 V nr 55501
zasilanie 230V nr 55500
uruchamiany automatycznie przez czujnik
optoelektroniczny
dodatkowo uruchamiany przez naciśnięcie przycisku
regulowany jednorazowy wypływ wody 6 - 9 l
zaleca się doprowadzenie wody rurociągiem min. 1”
nierdzewna płyta czołowa
w komplecie skrzynka montażowa
przeznaczenie: sanitariaty w toaletach publicznych
akcesoria dodatkowe: rury spustowe 28 mm PVC nr 47871, transformator zasilający dla 1-6 WC nr 90711
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zestaw do instalowania pisuaru z dopływem od tyłu
wersja A – z zaworem pneumatycznym PRESTO 120 B
wersja B – z zaworem elektronicznym PRESTO SENSAO
Skład zmontowanego fabrycznie zestawu:
- rama, wysuwane stopy, uchwyty ścienne
- zawór spłukujący typ zależnie od wersji
- materiały montażowe do zabudowy zestawu i zamocowania pisuaru
przeznaczenie: sanitariaty w toaletach publicznych

zestaw montażowy do miski ustępowej wiszącej
wersja A: z zaworem ciśnieniowym PRESTO 1000 XL S z antyblokadą
wersja B: z zaworem elektronicznym PRESTO 7200
Skład zestawu:
- rama, wysuwane stopy, zamocowania ścienne
- zawór ciśnieniowy PRESTO wraz z nierdzewną płytą czołową
- kolano odpływowe PE
- materiały montażowe do zabudowy zestawu i zamocowania
miski
zaleca się doprowadzenie wody rurociągiem min. 1”
przeznaczenie: sanitariaty w toaletach publicznych

zestaw WC - stelaż, zbiornik, rura odpływowa
nierdzewna płytka czołowa z przyciskiem antywandal
spłuczka uruchamiana przez naciśnięcie przycisku
do zabudowy podtynkowej
wypływ wody regulowany 6-9 l
przeznaczenie: sanitariaty w toaletach publicznych

zestaw WC - stelaż, zbiornik, rura odpływowa
panel z przyciskiem spłukującym
spłuczka uruchamiana przez naciśnięcie przycisku
do zabudowy podtynkowej
wypływ wody regulowany 6-9 l

UWAGA: widoczna na rysunku miska ustępowa nie wchodzi
w skład zestawu

przeznaczenie: toalety publiczne dla osób niepełnosprawnych
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1. OkreÊliç iloÊç odbiorników i ∏àczny wydatek wody
1. OkreÊliç iloÊç odbiorników i ∏àczny wydatek wody

iloÊç
odbiorników
iloÊç

wydatek
jednostkowy
wydatek

odbiorników

umywalka
natrysk

x 4 l/min

zawór umywalkowy PRESTO

x 6 l/min

zawór natryskowy PRESTO

natrysk

jednostkowy

x 4 l/min

zawór umywalkowy PRESTO

umywalka

wydatek
∏àczny
wydatek

x 6 l/min

zawór natryskowy PRESTO

∏àczny

l/min
l/min

l/min
l/min

2. Obliczyç ∏àcznà iloÊç odbiorników
2. Obliczyç ∏àcznà iloÊç odbiorników

3. OkreÊliç wspó∏czynnik jednoczesnoÊci

3.odbiorników
OkreÊliç(basen,
wspó∏czynnik
jednoczesnoÊci
dla 1 - 25
koszary, szko∏a)
przyjàç k=1
dla 1 - 25 odbiorników (basen, koszary, szko∏a) przyjàç k=1

1

x

1

x

l/min

l/min

3a. Tabela pomocnicza

3a. Tabela pomocnicza

l/min

4. Dokonaç
wyboru
odpowiedniego
mieszacza
z tabeli
poni˝ej
4. Dokonaç
wyboru
odpowiedniego
mieszacza
z tabeli
poni˝ej

Typ

Typ

wejÊcia
wyjÊcieiloÊçiloÊç
natrysków wydatek
wydatek
dzia∏anie
wejÊcia
wyjÊcie
natrysków
dzia∏anie
PRESTO minimalny
minimalny
l/min w w
praktyce
(cale)(cale)(cale)(cale) PRESTO
l/min
praktyce

PRESTO
SFR
I nr 29007
PRESTO
SFR I nr
29007
3/4 3/4 3/4 3/4
PRESTO SFR II nr 29002

PRESTO SFR II nr 29002

3/4

3/4

3/4

3/4

PRESTO SFR III nr 29003
3/4
3/4
PRESTO SFR III nr 29003
3/4
3/4
PRESTOTHERM 55L
3/4
3/4
PRESTOTHERM 55L
3/4
3/4
PRESTOTHERM 90L
1
1
PRESTOTHERM 90L
1
1
1 1/4
PRESTOTHERM 120L 1 1/4
1 1/4
PRESTOTHERM 120L 1 1/4
1 1/2
PRESTOTHERM 188L 1 1/2
1 1/2
PRESTOTHERM 188L 1 1/2
PRESTOTHERM 280L
1
11/4
PRESTOTHERM 280L
1
11/4
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1 - 31 - 3
1-4

1-4

1-6

1-6

1-7

1-7

1 - 11

1 - 11

6 6
5
5
5
6

1 - 15

1 - 15

5
5
6
6

6

1 - 20

8

1 - 20

8

2 - 30

12

2 - 30

5

12

natrysku
odod
1 1natrysku
od 1 natrysku

od 1 natrysku

od 1 natrysku

od 1 natrysku
od 1 natrysku
od 1 natrysku
od 1 natrysku
od 1 natrysku
od 1 natrysku
od 1 natrysku
od 1 natrysku
od 1 natrysku

od 3 natrysków

od 3 natrysków

max.wydatek
wydatek
max.
l/minprzy
przyp=3
p=3bar
bar
l/min

35
35
30

30

50

50

55

55

90

90

120

120
188

188

280

280
© ekotech

mieszacz proporcjonalny podumywalkowy
wejścia: GZ 1/2"
wyjście: GW 1/2"

zbiorowy mieszacz termostatyczny
zasilanie: GZ 3/4"
wyjście wody zmieszanej: GZ 3/4"

max. wydatek przy p = 3 bar 35 l/min
(max. do 1-4 natrysków lub 1-6 umywalek PRESTO)
wymóg poprawnej pracy : wydatek minimalny 6 l/min

przeznaczenie: małe węzły sanitarne – przedszkola, szkoły, hale
sportowe, baseny
zbiorowy mieszacz termostatyczny

zasilanie: GZ 3/4"
wyjście wody zmieszanej: GZ 3/4"

max. wydatek przy p = 3 bar 30 l/min
(max. do 1-4 natrysków lub 1-7 umywalek PRESTO)
wymóg poprawnej pracy : wydatek minimalny 5 l/min

przeznaczenie: małe węzły sanitarne – przedszkola, szkoły,
hale sportowe, baseny

zbiorowy mieszacz termostatyczny
zasilanie: GZ 3/4"
wyjście wody zmieszanej: GZ 3/4"

max. wydatek przy p = 3 bar 50 l/min
(max. do 1-6 natrysków lub 1-10 umywalek PRESTO)
wymóg poprawnej pracy : wydatek minimalny 5 l/min

przeznaczenie: małe węzły sanitarne – przedszkola, szkoły,
hale sportowe, baseny
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zbiorowy mieszacz termostatyczny
zasilanie: GZ 3/4"
wyjście wody zmieszanej: GZ 3/4"
wydatek przy p = 3 bar 55 l/min(max. do 1-7 natrysków lub 1-12 umywalek PRESTO)
wymóg poprawnej pracy : wydatek minimalny 6 l/min
zakres regulacji temperatur 35-45°C
nastawa fabryczna 40°C
minimalna różnica między temp na wejściu wody zimnej i gorącej 15°C
dokładność regulacji +/- 3°C
zalecane ciśnienie 3-6 bar
ciśnienia na wejściach wody ciepłej i zimnej powinny być porównywalne
max. różnica 15%, w wypadku większych różnic stosować regulatory ciśnienia
przeznaczenie: małe węzły sanitarne – przedszkola, szkoły, hale sportowe, baseny
zbiorowy mieszacz termostatyczny
zasilanie: GZ 1"
wyjście wody zmieszanej: GZ 1"
wydatek przy p = 3 bar 90 l/min (max. do 1-11 natrysków lub 1-15 umywalek PRESTO)
wymóg poprawnej pracy : wydatek minimalny 6 l/min
zakres regulacji temperatur 35-45°C
nastawa fabryczna 40°C
minimalna różnica między temp na wejściu wody zimnej i gorącej 15°C
dokładność regulacji +/- 3°C
zalecane ciśnienie 3-6 bar
ciśnienia na wejściach wody ciepłej i zimnej powinny być porównywalne
max. różnica 15%, w wypadku większych różnic stosować regulatory ciśnienia
przeznaczenie: węzły sanitarne – przedszkola, szkoły, hale sportowe, baseny
zbiorowy mieszacz termostatyczny
zasilanie: GZ 1 1/4 "
wyjście wody zmieszanej: GZ 1 1/4 "
wydatek przy p = 3 bar 120 l/min (max. do 1-15 natrysków lub 1-20 umywalek PRESTO)
wymóg poprawnej pracy : wydatek minimalny 8 l/min
zakres regulacji temperatur 35-45°C
nastawa fabryczna 40°C
minimalna różnica między temp na wejściu wody zimnej i gorącej 15°C
dokładność regulacji +/- 3°C
zalecane ciśnienie 3-6 bar
ciśnienia na wejściach wody ciepłej i zimnej powinny być porównywalne
max. różnica 15%, w wypadku większych różnic stosować regulatory ciśnienia
przeznaczenie: węzły sanitarne – przedszkola, szkoły, hale sportowe, baseny
zbiorowy mieszacz termostatyczny
zasilanie: GZ 1 1/2 "
wyjście wody zmieszanej: GZ 1 1/2 "
wydatek przy p = 3 bar 188 l/min
(max. do 1-20 natrysków lub 2-30 umywalek PRESTO)
wymóg poprawnej pracy : wydatek minimalny 9 l/min
zakres regulacji temperatur 35-45°C
nastawa fabryczna 40°C
minimalna różnica między temp na wejściu wody zimnej i gorącej 15°C
dokładność regulacji +/- 3°C
zalecane ciśnienie 3-6 bar
ciśnienia na wejściach wody ciepłej i zimnej powinny być porównywalne
max. różnica 15%, w wypadku większych różnic stosować regulatory ciśnienia
przeznaczenie: węzły sanitarne – przedszkola, szkoły, hale sportowe, baseny
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zbiorowy mieszacz termostatyczny
zasilanie: GZ 1 "
wyjście wody zmieszanej: GW 1 1/4 "
wydatek przy p = 3 bar 280 l/min
(max. do 2-30 natrysków lub 3-60 umywalek PRESTO)
wymóg poprawnej pracy : wydatek minimalny 12 l/min
zakres regulacji temperatur 35-45°C
nastawa fabryczna 40°C
minimalna różnica między temp na wejściu wody zimnej i gorącej 15°C
dokładność regulacji +/- 3°C
zalecane ciśnienie 3-6 bar
ciśnienia na wejściach wody ciepłej i zimnej powinny być porównywalne
max. różnica 15%, w wypadku większych różnic stosować regulatory ciśnienia
przeznaczenie: węzły sanitarne – szkoły, hale sportowe, baseny
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ZAGROŻENIE
Bakterie Legionella (nazwane od miejsca ich pierwszej identyfikacji – Konwentu
Legionu Amerykańskiego w 1976 roku) wywołują zakaźną chorobę najczęściej
z objawami ciężkiego zapalenia płuc, przy 10-20% zgonów.
Miejsce namnażania i kolonizacji
Instalacje ciepłej wody 20-50 °C, dyfuzory natryskowe, perlatory zaworów czerpalnych, urządzenia klimatyzacyjne, wszelkiego rodzaju złogi wody stojącej w instalacji
Sposób infekowania
Zakażenie następuje poprzez inhalację do płuc wodnego aerozolu (sprayu)
w postaci mgły, zawierającej pałeczki Legionelli.
Zapobieganie
Podstawowe zasady działań zmniejszających ryzyko zakażenia bakteriami Legionella, wskazane zostały w następujących aktach prawnych:
- rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 ze zm.), którego § 120 ust. 2
stanowi, iż "instalacja ciepłej wody powinna zapewnić uzyskanie w punktach czerpalnych temperatury wody nie niższej niż 55°C
i nie wyższej niż 60°C, przy czym instalacja ta powinna umożliwiać przeprowadzenie jej okresowej dezynfekcji termicznej przy
temperaturze wody nie niższej niż 70°C".
- rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U.
Nr 61 poz. 417), określającym maksymalne dopuszczalne wielkości zanieczyszczeń (w tym bakteriami Legionella) w wodzie
ciepłej oraz procedury postępowania w zależności od wyników badania bakteriologicznego.
Bakterie Legionella giną w temperaturach wyższych niż +60°C
SYSTEM PODSTAWOWY DEZYNFEKCJI TERMICZNEJ NATRYSKÓW PRESTO - PROSTY, TANI , EFEKTYWNY
Jest to system najprostszy, możliwy do wprowadzenia w dowolnym czasie eksploatacji natrysków (nocna przerwa techniczna),
gdyż nie wymaga żadnych skomplikowanych robót budowlanych.

DZIAŁANIE
- centralne wyzwolenie wypływu wody we wszystkich podłączonych natryskach PRESTO następuje poprzez ręczne
otwarcie zaworu spustowego S na czas określony wymogami dezynfekcji
- dodatkowo spust wody stojącej w niewielkiej ilości poprzez zawór spustowy S (do umywalki lub kratki kanalizacyjnej)
ZESTAWIENIE ELEMENTÓW SYSTEMU PODSTAWOWEGO
- panel natryskowy PRESTO DL 400SE nr 27400, 27402 lub PRESTOTEM nr 88418
- adapter spustowy nr 27119
- przewód impulsowy nr 90633 (zwój 25m)
- rozdzielacz nr 90632 (1-9 natrysków), rozdzielacze można łączyć w szereg
- dowolny zawór spustowy (S) - kulowy ½ “ do nabycia we własnym zakresie

ZAKRES PRAC MONTAŻOWYCH - INSTALACJA W KILKA GODZIN
- umieścić rozdzielacz 90632 z zaworem spustowym S w pomieszczeniu technicznym nad kratką kanalizacyjną lub zlewem (najlepiej w pobliżu
mieszacza termostatycznego) – jeśli przewidziany jest jego by-pass
- do każdego natrysku PRESTO podłączyć adapter spustowy 27119
- połączyć adaptery spustowe 27119 z rozdzielaczem 90632 za pomocą przewodu impulsowego 90633 (śr. 4 mm) prowadzonego np. w spoinie
(fudze) ceramiki lub pod sufitem, zaspoinować rowki po położeniu przewodu. SYSTEM GOTOWY DO PRACY
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Jest to system w pełni automatyczny, z dozorem łaźni dezynfekowanych, wyzwalany
kluczem przez osobę uprawnioną.

DZIAŁANIE
- centralne wyzwolenie wypływu wody we wszystkich podłączonych natryskach PRESTO
następuje poprzez załączenie kluczem sterownika 90635. Zostają uaktywnione czujki obecności 85949 oraz następuje automatyczne otwarcie zaworu elmgt spustowego 90634,
wyzwalając wypływ wody we wszystkich natryskach PRESTO podłączonych za pomocą
przewodu impulsowego 90633 do rozdzielacza 90632. Jednocześnie następuje otwarcie bypassu mieszacza termostatycznego poprzez przestawienie zaworu trójdrogowego 86626.
Po czasie zadanym ( na sterowniku 90635) układ wyłącza samoczynnie proces dezynfekcji zamykając zawór elmgt spustowy
90634 i zawór trójdrogowy 86626 i przechodzi w stan czuwania.

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW SYSTEMU AUTOMATYCZNEGO

- panel natryskowy PRESTO DL 400SE nr 27400, 27104, 27402 lub PRESTOTEM nr 88418
- adapter spustowy nr 27119
- przewód impulsowy nr 90633 (zwój 25m)
- rozdzielacz nr 90632 (1-9 natrysków), rozdzielacze można łączyć w szereg
- zawór elmgt spustowy (S) nr 90634 ( 1 szt. na cały układ – do łączenia z rozdzielaczami)
- czujka obecności nr 85949 ( max. 4 szt)
- sterownik PRESTO nr 90635 ( nastawa czasu procesu w zakresie 1-60 min)

Opcjonalne przewidzieć można przycisk awaryjnego przerwania dezynfekcji tzw. PANIKA
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37
03.SA.PS PÓŁŚRUBUNEK
03.SA.PS1 PÓŁŚRUBUNEK
46
100.62.18 KOLANKO STAŁE
31
45
05210 NAKRĘTKA CHROM 1/2”
35,36
06216 KOLANKO TELESKOPOWE
10400 NAKRĘTKA ZACISKOWA CHROM Z PODKŁADKĄ
48
11186 RURA ŁĄCZENIOWA
45
45
11186 RURKA CHROM Z ROZETĄ NIERDZEWNĄ
13918 PRESTO ECLAIR Built
48
14109 PRESTO 1000M
48
48
14200 PRESTO 1000XL BEZ ZAWORU ODCINAJĄCEGO
14201 PRESTO 1000XL Z ZAWOREM ODCINAJĄCYM
48
14260 ZK1 PRESTO PNEUMAT S PROSTY
50
50
14260 ZK2 PRESTO PNEUMAT S UKRYTY
14260 ZK3 PRESTO PNEUMAT S KASETA CELA
50
14260 ZK4 PRESTO PNEUMAT S BAZA
50
48
14906 PRESTO 1000E
15233 PRESTO 60B
45
18547 STELAŻ PRESTO BATI WC 1000XL S
51
51
18548 STELAŻ PRESTO BATI WC 7200 XL
18564 STELAŻ PRESTO BATI PISUAR 120B
51
18585 STELAŻ PRESTO BATIFIX ZBIORNIKOWY
51
51
18592 STELAŻ PRESTO BATI PISUAR SENSAO
18605 STELAŻ PRESTO BATIFIX NPS
51
18740 POPYCHACZ
12
8
20000 PRESTO 2000 WODA ZIMNA
20001 PRESTO 2000S WODA ZIMNA
8
20002 PRESTO 2000 WODA CIEPŁA
8
8
20003 PRESTO 2000S WODA CIEPŁA
20100 PRESTO 2010 WODA ZIMNA
7
20101 PRESTO 2010S WODA ZIMNA
7
7
20102 PRESTO 2010 WODA CIEPŁA
20103 PRESTO 2010S WODA CIEPŁA
7
20501 PRESTO 2020S
10
10
20504 PRESTO 2020
20520 PRESTO 2020S
10
20521 PRESTO 2020
10
9
23100 PRESTO 509
23614 PRESTO 520
9
23644 PRESTO 530
9,11
8
24002 PRESTO 600 WODA ZIMNA
24012 PRESTO 600S WODA ZIMNA
8
24022 PRESTO 600 WODA CIEPŁA
8
8
24032 PRESTO 600S WODA CIEPŁA
27119 ADAPTER ANTYLEGIONELLA
33
27200 PRESTO 350S
31
30
27400 PRESTO DL 400SE
27402 PRESTO DL 400SE
30
27432 PRESTO DL 400SE TOUCH-DOTYK
30
27434 PRESTO DL 400SE TOUCH-DOTYK
30
28440 PRESTO 4000S GŁOWICA CZARNA
10
28448 PRESTO 4000S GŁOWICA CZARNA
10
28614 PRESTO 4000S GŁOWICA CHROM
10
28617 PRESTO 4000S GŁOWICA CHROM
10
29002 MIESZACZ SFR II
54
29003 PRESTO SFR III
54
29007 PRESTO SFR I
54
29100 WYLEWKA NIERUCHOMA Z REGULOWANYM KĄTEM WYPŁYWU WODY (17-25°) 35
29110 WYLEWKA STAŁA DWUPOŁOŻENIOWA
34,37,39,40
29205 WYLEWKA RUCHOMA
35
29206 WYLEWKA NIERUCHOMA
35
29250 WYLEWKA RUCHOMA ANTYOSADOWA
35
29255 WYLEWKA ANTYOSADOWA RUCHOMA
40
29300 WYLEWKA RUCHOMA
40
29301 WYLEWKA STAŁA
34,37,38,39,40
29410 MIESZACZ PROPORCJONALNY
54
29933 HYDROPOOL CC4
42
29941 HYDROPOOL CP 2
42
30202 WYLEWKA UMYWALKOWA OBROTOWA
12
30212 PRESTO KASETA CELA II
26
30212P KASETA CELA II TOUCH-DOTYK
27
30220 PRESTO KASETA CELA I
26
30220P KASETA CELA I TOUCH-DOTYK
26
30220PB ZASILANIE BATERYJNE
46
30220PZ ZASILANIE SIECIOWE
46
30220U PISUAR TOUCH-DOTYK
46
30302 WYLEWKA UMYWALKOWA STAŁA
9,11,12
30311 WYLEWKA ŚCIENNA KRÓTKA
9,11,12
30315 WYLEWKA ŚCIENNA DŁUGA
12
30621 WYLEWKA ŚCIENNA DŁUGA
9,11,12
30900 WYLEWKA ŚCIENNA KRÓTKA
9,11,12
30900X PRESTO MODULAR APS 1
30900.1 ZASILANIE 9V
14,24
30900.2 ZASILANIE 230V
14,24
30900.3 SKRZYNKA INOX
14,24,37,46
30901 WYLEWKA ŚCIENNA KRÓTKA
12

31001 PRESTO 12
45
31683 PRESTO 712
9
45
31707 PRESTO 12A
31815 PRESTO 612
7
35011 PRESTO MIXER Alpa NATYNKOWA GŁOWICA CZARNA
35
35013 PRESTO MIXER Alpa NATYNKOWA GŁOWICA CZARNA Z KOLANKAMI
35
35168 PRESTO ALPA S NATYNK
38
35182 PRESTO ALPA S PODTYNK
38
35806 PRESTO 3500 GŁOWICA CZARNA KRÓTKA Z KOLAN
11
11
35807 PRESTO 3500 GŁOWICA CHROM KRÓTKA Z KOLAN
35808 PRESTO 3500 GŁOWICA CZARNA DŁUGA Z KOLAN
11
11
35809 PRESTO 3500 GŁOWICA CHROM DŁUGA Z KOLAN
35814 PRESTO MIXER Alpa NATYNKOWA GŁOWICA CHROM Z KOLANKAMI
35
36
35815 PRESTO MIXER Alpa NATYNKOWA GŁOWICA CZARNA Z KOLANKAMI
35816 PRESTO MIXER Alpa NATYNKOWA GŁOWICA CHROM Z KOLANKAMI
36
35901 PRESTO MIXER Alpa KOLUMNA RUCHOMA GŁOWICA CZARNA
36
11
35912 PRESTO 3500 GŁOWICA CZARNA KRÓTKA
35921 PRESTO MIXER Alpa KOLUMNA RUCHOMA ANTYOSADOWA GŁOWICA CZARNA 36
35
35925 PRESTO MIXER Alpa NATYNKOWA GŁOWICA CHROM
35927 PRESTO MIXER Alpa KOLUMNA RUCHOMA GŁOWICA CHROM
36
35928 PRESTO MIXER Alpa KOLUMNA RUCHOMA ANTYOSADOWA GŁOWICA CHROM 36
37
35941 PRESTO MIXER Alpa PODTYNKOWA GŁOWICA CHROM
35943 PRESTO 3500 GŁOWICA CHROM KRÓTKA
11
35945 PRESTO MIXER Alpa PODTYNKOWA GŁOWICA CZARNA
37
35961 PRESTO 3500 GŁOWICA CZARNA DŁUGA
11
11
35963 PRESTO 3500 GŁOWICA CHROM DŁUGA
38000 PRESTO 50
31
34
38222 PRESTO 50B
38310 PRESTO 500 S1
31
31
38320 PRESTO 500 S2
38330 PRESTO 500BS
34
38335 PRESTO 120B
45
38350 PRESTO 500S PAP ZASILANIE DOLNE
32
38360 PRESTO 500S PAP ZASILANIE GÓRNE
32
38772 PRESTO 50 KOLUMNA RUCHOMA
32
38921 PRESTO 50 KOLUMNA NIERUCHOMA
32
39207 PRESTO COLONO
43
40420 CELA PRYSZNIC TOUCH-DOTYK
39
47730 RURA 32 MM CHROM 66*31
48
47870 RURA 28 MM PVC 52*20 CM
48
47871 RURA 28 MM PVC DO P1000 A,E,XL E,P7200 XL
50
50954 ZŁĄCZKA DO PRESTO 60B
45
14,24
52354 PRESTO BATERIA SENSAO 6400 THERMO 6V
39
52460 PRESTO MODULAR APS 2
46
52460U PRESTO MODULAR APS 3
42
52920 BARIERA PRESTO ELECTRONIC
13
55081 PRESTO ZAWÓR VOLTA 230V
55083 PRESTO ZAWÓR VOLTA 6V
13
55130 PRESTO 5750 STANDARD BATERIA MIESZAJ I WYLEWKA OBROTOWA 6V
14
55131 PRESTO 5750 STANDARD BATERIA MIESZAJ I WYLEWKA STAŁA 6V
14
55132 PRESTO 5750 HIGH BATERIA MIESZAJ I WYLEWKA OBROTOWA 6V
14
55133 PRESTO 5750 HIGH BATERIA MIESZAJ I WYLEWKA OBROTOWA 6V
14
55135 PRESTO 5750 STANDARD BATERIA MIESZAJ I WYLEWKA OBROTOWA 230V 14
55136 PRESTO 5750 STANDARD BATERIA MIESZAJ I WYLEWKA STAŁA 230V
14
55137 PRESTO 5750 HIGH BATERIA MIESZAJ I WYLEWKA OBROTOWA 230V
14
55138 PRESTO 5750 HIGH BATERIA MIESZAJ I WYLEWKA STAŁA 230V
14
55200 PRESTO SENSAO 5000 ZAWÓR PODTYNK 230V BIAŁY WYL.KRÓTKA
24
55205 PRESTO SENSAO 5000 ZAWÓR PODTYNK 230V BIAŁY WYL.DŁUGA
24
55210 PRESTO SENSAO 5000 ZAWÓR PODTYNK 230V SREBRNY WYL.KRÓTKA
24
55211 PRESTO BATERIA VOLTA 230V
13
55215 PRESTO SENSAO 5000 ZAWÓR PODTYNK 230V SREBRNY WYL.DŁUGA
24
55216 PRESTO BATERIA VOLTA 6V
13
55220 PRESTO SENSAO 5000 ZAWÓR NATYNK 6V BIAŁY WYL.KRÓTKA
24
55225 PRESTO SENSAO 5000 ZAWÓR NATYNK 6V BIAŁY WYL.DŁUGA
24
55230 PRESTO SENSAO 5000 ZAWÓR NATYNK 6V SREBRNY WYL.KRÓTKA
24
55235 PRESTO SENSAO 5000 ZAWÓR NATYNK 6V SREBRNY WYL.DŁUGA
24
55240 PRESTO SENSAO 5000 ZAWÓR PODTYNK 6V BIAŁY WYL.KRÓTKA
24
55245 PRESTO SENSAO 5000 ZAWÓR PODTYN 6V BIAŁY WYL.DŁUGA
24
55250 PRESTO SENSAO 5000 ZAWÓR PODTYNK 6V SREBRNY WYL.KRÓTKA
24
55255 PRESTO SENSAO 5000 ZAWÓR PODTYNK 6V SREBRNY WYL.DŁUGA
24
55321 PRESTO SENSAO 8100 230V
46
55331 PRESTO SENSAO 8300 6V
46
55361 PRESTO SENSAO 8400
46
55450 PRESTO SENSAO 6000 ZAWÓR 230V
14,24
55451 PRESTO SENSAO 6000 ZAWÓR 6V
14,24
55460 PRESTO ZAWÓR SENSAO 6100 230V
14,24
55461 PRESTO ZAWÓR SENSAO 6100 6V
14,24
55500 PRESTO 7100XL 230V
50
55501 PRESTO 7200XL 6V
50
56204 PRESTO BATERIA SO'O 6V
13
56205 PRESTO BATERIA SO'O HIGH 6V
13
56214 PRESTO BATERIA SO'O 230V
13
56215 PRESTO BATERIA SO'O HIGH 230V
13
56224 PRESTO ZAWÓR SO'O 6V
13
56225 PRESTO ZAWÓR SO'O HIGH 6V
13

56234 PRESTO ZAWÓR SO'O 230V
13
13
56235 PRESTO ZAWÓR SO'O HIGH 230V
56450 PRESTO ZAWÓR ŚCIENNY TOUCH-DOTYK CHROM 6V 15
15
56602 PRESTO BATERIA TOUCH-DOTYK CHROM 6V
15
56604 PRESTO BATERIA TOUCH-DOTYK CHROM 230V
56606 PRESTO BATERIA TOUCH-DOTYK BLACK 6V
16
16
56608 PRESTO BATERIA TOUCH-DOTYK BLACK 230V
56610 PRESTO BATERIA TOUCH-DOTYK WHITE 6V
15
15
56612 PRESTO BATERIA TOUCH-DOTYK WHITE 230V
16
56614 PRESTO BATERIA TOUCH-DOTYK YELLOW 6V
56616 PRESTO BATERIA TOUCH-DOTYK YELLOW 230V
16
56618 PRESTO BATERIA TOUCH-DOTYK GREEN APPLE 6V 16
56620 PRESTO BATERIA TOUCH-DOTYK GREEN APPLE 230V 16
16
56622 PRESTO BATERIA TOUCH-DOTYK RED 6V
56624 PRESTO BATERIA TOUCH-DOTYK RED 230V
16
56632 PRESTO ZAWÓR TOUCH-DOTYK CHROM 6V
15
56634 PRESTO ZAWÓR TOUCH-DOTYK CHROM 230V
15
60050 PRESTO MEDIC 2
22
60051 PRESTO MEDIC 1
21
60053 PRESTO MEDIC 3
23
43
60056 PRESTO DOUCHE
60058 PRESTO SANTE 8
23
60078 PRESTO SANTE 5
22
60079 PRESTO SANTE 5
22
60081 PRESTO MEDIC 2
22
60083 PRESTO SANTE 1
21
60084 PRESTO SANTE 4
22
60085 PRESTO SANTE 4
22
60089 PRESTO SANTE 7
23
23
60091 PRESTO SANTE 6
60093 PRESTO SANTE 3
21
60094 PRESTO SANTE 2
21
22
60251 PRESTO THERMO 1
60255 SŁUCHAWKA Z DRĄŻKIEM PRESTO
43
60258 PRESTO THERMO DOUCHE
43
60320 SŁUCHAWKA PRESTO START/STOP
43
60568 ZŁĄCZKA ANTYSTAGNACYJNA
43
7
63000 PRESTO 504 WODA ZIMNA
7
63020 PRESTO 504 WODA CIEPŁA
26
63073 PRESTO 504 S ZK
7
63100 PRESTO 504S WODA ZIMNA
7
63120 PRESTO 504S WODA CIEPŁA
7
63910 PRESTO 704
64602 PRESTO 605 WODA ZIMNA
8
64612 PRESTO 605S WODA ZIMNA
8,27
64622 PRESTO 605 WODA CIEPŁA
8
64632 PRESTO 605S WODA CIEPŁA
8,27
64652 PRESTO 705
8,27
64964 PRESTO 605 5-10s
8
68034 PRESTO 3000
10
68040 PRESTO 3000
10
68134 PRESTO 3000S
10
68147 PRESTO 3000S
10,27
68228 PRESTO 7000
10
68234 PRESTO 7000
10
70088 WYLEWKA UMYWALKOWA STAŁA
9,11,12
70550 BATERIA MAESTRO 6 STOJĄCA
19
70551 BATERIA MAESTO 1 STOJĄCA
18
70557 BATERIA MAESTRO 2 ŚCIENNA
18
70562 BATERIA MAESTRO 4 STOJACA
19
70564 BATERIA MAESTRO 5 STOJĄCA
19
70567 BATERIA MAESTRO 3 SCIENNA
18
70600 BLOKADA PRZECIWDEMONTAŻOWA
8
73390 PRZEDŁUŻKA
12
84006 PRESTOTHERM 55L
55
84007 PRESTOTHERM 90L
55
84008 PRESTOTHERM 120L
55
84009 PRESTOTHERM 188L
55
84020 PRESTOTHERM 280L
55
88400 PRESTOTEM ZAWÓR ZASILANIE GÓRNE
33
88402 PRESTOTEM ZAWÓR ZASILANIE DOLNE
33
88416 PRESTOTEM ANTYLEGIONELLA ZASILANIE GÓRNE 33
88418 PRESTOTEM ANTYLEGIONELLA ZASILANIE DOLNE 33
88424 PRESTOTEM Alpa ZASILANIE GÓRNE
41
88426 PRESTOTEM Alpa ZASILANIE DOLNE
41
88500 PANEL MASKUJĄCY PRZEDŁUŻAJĄCY 400 mm
33,41
88501 PANEL MASKUJĄCY PRZEDŁUŻAJĄCY 970 mm
33,41
88510 PRESTOTEM THERMO ZASILANIE GÓRNE
43
88512 PRESTOTEM THERMO ZASILANIE DOLNE
43
88530 PRESTOTEM TOUCH-DOTYK ZASILANIE GÓRNE
33
88534 PRESTOTEM TOUCH-DOTYK ZASILANIE DOLNE
33
88538 PRESTOTEM THERMO TOUCH-DOTYK ZASILANIE GÓRNE 41
88542 PRESTOTEM THERMO TOUCH-DOTYK ZASILANIE DOLNE 41
90173 ROZETA WYLEWKI 29301
34,37,38,39,40
90711 TRANSFORMATOR ZASILAJĄCY DLA 1-6 WC
50

Fotografie oraz treści przedstawione w niniejszym katalogu są przedmiotem praw autorskich EKOTECH sp.j. lub / i PRESTO S.A.
Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne błędy w druku.
Producent zastrzega sobie prawo dokonywania modyfikacji technicznych produktów przedstawionych w niniejszym katalogu.
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