
Perlátor minden igényhez. 
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SCHELL szerelvények és perlátorok.
Gazdaságos, biztonságos és kényelmes.

A SCHELL szerelvények nemcsak a közismert SCHELL minőséget kínál-
ják, hanem gazdaságos vízfogyasztást és vonzó designt is. A SCHELL 
perlátorok széles választékával a SCHELL szerelvényeket még jobban 
egyedi igényeihez igazíthatja. Legyen szó lopásbiztos, vízkőmentesítő 
tüskékkel ellátott vagy lamináris áramlású és Aerosolarm szerelvények-
ről az egészségügy területén – a döntés az Ön kezében van. A SCHELL 
perlátor-portfóliót a LEED vagy a BREEAM tanúsítás megszerzéséhez 
szükséges, különösen alacsony áramlási sebességű perlátorok teszik 
teljessé, és ezáltal minden igényt kielégítő megoldást kínálnak.

Erőforrás megtakarítás
A perlátorok segítenek a víz-, de az energiamegtakarí-
tásban is, mivel korlátozzák a hideg és a meleg víz átfo-
lyását. Ezenkívül a levegő hozzákeverésével a hidegvíz 
melegebbnek érezhető, így a melegvíz fogyasztás még 
tovább csökken. Az energiamegtakarítás pozitív hatással 
van az épület CO2 egyensúlyára is.

Biztonság az egyészségügy területén 
A lamináris perlátoroknál nincs levegő hozzákeverés, 
így jelentősen csökken az aeroszolképződés. Ez külö-
nösen az egészségügyi intézményekben fontos, pl. az 

PETIT fali kifolyó

aeroszolban előforduló vírusok és baktériumok okoz-
ta kockázatok hatékony minimalizálása érdekében.  
 
Lopás elleni védelem
A lopásbiztos perlátorok felszerelése jó megoldás min-
denütt, ahol a szerelvényeket folyton cserélődő sze-
mélyek intenzíven használják, ezért azoknak különö-
sen robusztusnak és megbízhatóan működőknek kell 
lenniük és kell maradniuk. Ezek a szerelvények ideális 
megoldást jelentenek a (fél)nyilvános és kereskedelmi 
célú épületek szaniterhelyiségeiben. 
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Csökkentett áramlási sebesség 
A csökkentett áramlási sebességű perlátorok jelen-
tősen korlátozzák a vízfogyasztást, és ideálisak a 
LEED vagy BREEAM épülettanúsítvány megszer-
zéséhez.

Perlátorok és vízsugár fajták.
Mi befolyásolja a vízérzetet és a sugárképet? 

A perlátortól függően változik a vízsugár képe és ezáltal a használó 
vízérzete is. A SCHELL-nél négy különböző típus kapható, különböző 
előnyökkel. Például a levegő hozzákeveréses vízsugár nagyobb kényel-
met nyújt a kézmosásnál, csökkentett vízfogyasztás mellett.

Levegő hozzákeverés
A levegő hozzákeveréses perlátorok csökkentett 
vízmennyiség mellett is kényelmes kézmosást tesz-
nek lehetővé. Ezenkívül a vízsugár teltebbnek és 
lágyabbnak tűnik.

Lamináris áramlás 
A lamináris perlátorok levegő hozzákeverése nélkül 
működnek, és így csökkentik az aeroszolok képző-
dését, ami pl. a kórházakban és az ápolási intézmé-
nyekben lényeges. 

BREEAM- és LEED 
minősítéshez

víztakarékos

víztakarékos
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M24 x 1AG perlátor hüvellyel a mosdócsaptelepekhez. 
Intelligens kombinációk speciális igényekhez. 

Épülettanúsítást, pl. LEED vagy BREEAM minősítést szeretne szerezni? 
Vagy kevés aeroszolt tartalmazó víz folyjon a szerelvényből? Akkor a 
PURIS, CELIS, PETIT és MODUS sorozatú mosdócsaptelepekhez készült 
SCHELL perlátor-portfólió a lehetőségek széles skálájával segíti Önt az 
adott igények kielégítésében.

Perlátor:

Segít a vízmegtakarításban 
A PETIT, PURIS és CELIS alapfelszereltségű 5 l-es perlátora már a kezdetektől minimalizálja a vízfogyasztást. 
A MODUS E alapfelszereltségű 3,8 l-es perlátora még gazdaságosabb.

BREEAM tanúsításhoz ideális 
A BREEAM tanúsításokhoz alkalmas perlátor 3 l/percre csökkenti a literteljesítményt.

LEED tanúsításhoz ideális 
A LEED tanúsításokhoz alkalmas perlátor 1,3 l/percre csökkenti a literteljesítményt.

Lopás ellen 
 Az UNIVERSAL perlátor különösen lopásbiztos, és csak speciális kulccsal oldható ki.  
Literteljesítmény: 5,7 l/perc

Alacsony nyomáshoz 
Az alacsony nyomású szerelvényekhez való fojtás nélküli perlátor lehetővé teszi a nyomásmentes  
rendszerekben történő alkalmazást. 

Támogatja az ivóvíz-higiéniát, pl. az egészségügyben 
Az Aerosolarm perlátor lamináris és levegőmentes áramlást biztosít minimális aeroszolképződéssel. 
Literteljesítmény: 5 l/perc

PURIS ECELIS EPETIT SC MODUS E

SCHELL cikksz. Megjegyzés Vízsugár fajta Átfolyás Csatlakozási 
méret SCHELL szerelvény

28 922 06 99 alapfelszereltség levegő hozzákeverés max. 5 l/perc M24 x 1AG PETIT, CELIS, PURIS 

28 936 06 99* alapfelszereltség levegő hozzákeverés max. 3,8 l/perc M24 x 1AG MODUS 

28 932 06 99* 
(Set mit 10 Stück)

BREEAM csökkentett áramlási 
sebesség

max. 3 l/perc M24 x 1AG Opcionálisan PETIT, CELIS, PURIS, MODUS 
típusokhoz 

28 931 06 99* 
(Set mit 10 Stück)

LEED csökkentett áramlási 
sebesség

max. 1,3 l/perc M24 x 1AG Opcionálisan PETIT, CELIS, PURIS, MODUS 
típusokhoz 

02 121 06 99 lopásbiztos levegő hozzákeverés max. 5,7 l/perc M24 x 1AG Opcionálisan PETIT, CELIS, PURIS típusokhoz

28 905 06 99 alacsony nyomás levegő hozzákeverés max. 5 l/perc M24 x 1AG PURIS 

28 937 06 99* Aerosolarm lamináris max. 5 l/perc M24 x 1AG Opcionálisan PETIT, CELIS, PURIS, MODUS 
típusokhoz 

*2023 I. negyedévétől kapható
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CELIS E

PURIS E MODUS E
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VITUS E MODUS E fali kifolyóLINUS E PETIT SC fali kifolyóWALIS E

M18,5 x 1AG vagy M24 x 1AG perlátorok falon kívüli mosdócsaptelepekhez. 
Különösen az egészségügyben tesz jó szolgálatot. 

A fali kifolyós csaptelepeknek többek között a kórházakban van nagy 
hagyománya. A VITUS, LINUS, WALIS sorozathoz, valamint a PETIT és 
MODUS sorozat fali kifolyós csaptelepeihez való SCHELL perlátorokkal 
még több helyszínspecifikus igény elégíthető ki. Például a SCHELL perlá-
tor azzal támogatja az ivóvíz-higiéniát, hogy a módosított vízsugár által 
kevesebb aeroszolt bocsát ki. Ez természetesen az egészségügyi szekto-
ron kívüli felhasználási helyekre is vonatkozik. 

Perlátor:

Segít a vízmegtakarításban 
A VITUS, LINUS, WALIS, PETIT SC fali kifolyó alapfelszereltségű 5 l-es perlátora és a MODUS fali 
kifolyó már a kezdetektől minimalizálja a vízfogyasztást. A MODUS E fali kifolyós csaptelepek 
alapfelszereltségű 3,8 l-es perlátora még gazdaságosabb.

Támogatja az ivóvíz-higiéniát, pl. az egészségügyben 
Az Aerosolarm perlátor lamináris és levegőmentes áramlást biztosít minimális aeroszolképződéssel. 
Meg tudja változtatni a vízsugár becsapódási pon tját is, hogy ne érje víz a nyitott szifont.

BREEAM tanúsításhoz ideális 
A BREEAM tanúsításokhoz alkalmas perlátor 3 l/percre csökkenti a literteljesítményt.

LEED tanúsításhoz ideális 
A LEED tanúsításokhoz alkalmas perlátor 1,3 l/percre csökkenti a literteljesítményt.

SCHELL cikksz. Megjegyzés Vízsugár fajta Átfolyás Csatlakozási 
méret SCHELL szerelvény

02 007 00 99 alapfelszereltség levegő hozzákeverés max. 5 l/perc M18,5 x 1AG VITUS, LINUS, PETIT SC, WALIS 

28 939 00 99 Aerosolarm lamináris 7,5– 9 l/perc 
(3 bar nyomá-
son)

M18,5 x 1AG Opcionálisan VITUS, LINUS, PETIT SC, WALIS 
típusokhoz, alapfelszereltségként VITUS klini-
kai szerelvényekhez.

28 936 06 99 alapfelszereltség levegő hozzákeverés max. 3,8 l/perc M24 x 1AG MODUS E fali kifolyó

28 932 00 99 BREEAM csökkentett áramlási 
sebesség

max. 3 l/perc M24 x 1AG Opcionálisan MODUS E fali kifolyóhoz

28 931 00 99 LEED csökkentett áramlási 
sebesség

max. 1,3 l/perc M24 x 1AG Opcionálisan MODUS E fali kifolyóhoz

28 937 06 99 Aerosolarm lamináris max. 5 l/perc M24 x 1AG Opcionálisan MODUS E fali kifolyóhoz
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VITUS E-T

LINUS E WALIS E



8

SCHELL cikksz. Megjegyzés Vízsugár fajta Átfolyás Csatlakozási 
méret SCHELL szerelvény

02 161 00 99 alapfelszereltség, 
lopásbiztos 

levegő hozzákeverés max. 5 l/perc M24 x 1AG XERIS

28 926 00 99 LEED, lopásbiztos csökkentett átfolyás max. 1,3 l/perc M24 x 1AG Opcionálisan XERIS-hez

28 938 00 99* Aerosolarm,  
lopásbiztos

lamináris max. 5,7 l/perc M24 x 1AG Opcionálisan XERIS-hez

Lopásbiztos M24 x 1AG perlátor mosdócsaptelepekhez.
A XERIS csúcsdizájnja minden környezetben megállja a helyét. 

A XERIS család egyesíti magában a tartós működést, a kifogástalan higi-
éniát és az innovatív, rendkívül esztétikus dizájnt. Például a XERIS E-T 
már számos kiemelkedő formatervezési díjat kapott. A megfelelő lopás-
biztos perlátorokkal a szerelvények zászlóshajója most olyan épületekbe 
is bekerülhet, ahol fenntarthatósági tanúsítványt szeretnének. Az egész-
ségügyi környezetben való használathoz lamináris, Aerosolarm perlátor 
is rendelkezésre áll.

Perlátor:

Segít a vízmegtakarításban 
A XERIS alapfelszereltségű 5 l-es perlátora 
már a kezdetektől minimalizálja a vízfo-
gyasztást.

LEED tanúsításhoz ideális 
A LEED tanúsításokhoz alkalmas perlátor 
1,3 l/percre csökkenti a literteljesítményt.

Támogatja az ivóvíz-higiéniát,  
pl. az egészségügyben 
Az Aerosolarm perlátor lamináris és levegő-
mentes áramlást biztosít minimális aeroszol-
képződéssel. Literteljesítmény: 5,7 l/perc  

*2023 I. negyedévétől kapható

XERIS E
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SCHELL cikksz. Megjegyzés Vízsugár fajta Átfolyás Csatlakozási 
méret SCHELL szerelvény

28 935 00 99 alapfelszereltség levegő hozzákeverés 10 l/perc  
(3 bar nyomáson)

M24 x 1IG GRANDIS

28 934 00 99 takarékos levegő hozzákeverés max. 4,5 l/perc M24 x 1IG Opcionálisan GRANDIS-hoz

M24 x 1IG perlátor konyhai csaptelepekhez.
Higiénia és víztakarékosság a konyhában. 

A SCHELL GRANDIS E konyhai csaptelep az érintésmentes és kézi vezér-
lés különleges kombinációjával nyűgöz le, a különösen magas szintű  
kényelem és higiénia érdekében a nyilvános és kereskedelmi épületek 
konyháiban. A SCHELL perlátorokkal kombinálva például speciális víz-
takarékossági célok is elérhetők. 

Perlátor:

Professzionális konyhai munkákhoz 
A levegő hozzákeveréses perlátor és a  
kb. 10 l/perc mennyiség (3 bar nyomáson)  
segíti a hatékony konyhai munkát.

Segít a vízmegtakarításban 
A takarékos perlátor 4,5 l/percre csökkenti  
a literteljesítményt.

GRANDIS E
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MODUS E és perlátor csökkentett áramlási sebességgel

XERIS E és perlátor levegő hozzákeveréssel



11

A PURIS, CELIS, PETIT, MODUS E mosdócsaptele-
pekkel kompatibilis SCHELL perlátorok

Perlátor, 5 l/perc max., levegő hozzákeveréssel,  
alapfelszereltségként a PURIS, CELIS és PETIT 
típusokhoz 
Cikksz. 28 922 06 99

Perlátor, 3,8 l/perc max., levegő hozzákeveréssel,  
alapfelszereltségként a MODUS E-hez 
Cikksz. 28 936 06 99*

Perlátor, 3 l/perc max., BREEAM, 
csökkentett áramlási sebességgel 
Cikksz. 28 932 06 99*  
(10 darabos készlet)

Perlátor, 1,3 l/perc max., LEED, 
csökkentett áramlási sebességgel  
Cikksz. 28 931 06 99* 
(10 darabos készlet)

Perlátor, 5,7 l/perc max., levegő hozzákeveréssel,  
lopásbiztos 
Cikksz. 02 121 06 99

Perlátor, 5 l/perc max., levegő hozzákeveréssel,   
alacsony nyomású csaptelepek, PURIS-hoz 
Cikksz. 28 905 06 99

Perlátor, 5 l/perc max., lamináris áramlással, 
Aerosolarm 
Cikksz. 28 937 06 99*

A VITUS, LINUS, WALIS, PETIT SC, MODUS E  
fali kifolyós csaptelepekkel kompatibilis  
SCHELL perlátorok

Perlátor, 5 l/perc max., levegő hozzákeveréssel, 
alapfelszereltségként, VITUS, LINUS, PETIT SC, 
WALIS típusokhoz 
Cikksz. 02 007 00 99

Perlátor, 7,5-9 l/perc (3 bar nyomáson),  
lamináris áramlással, Aerosolarm 
Cikksz. 28 939 00 99

Perlátor, 3,8 l/perc max., levegő hozzákeveréssel, 
alapfelszereltségként, MODUS E-hez 
Cikksz. 28 936 06 99

Perlátor, 3 l/perc max., BREEAM, csökkentett 
áramlási sebességgel 
Cikksz. 28 932 00 99

Perlátor, 1,3 l/perc max., LEED, csökkentett  
áramlási sebességgel 
Cikksz. 28 931 00 99

Perlátor, 5 l/perc max., lamináris áramlással,  
Aerosolarm 
Cikksz. 28 937 06 99

A XERIS mosdócsaptelepekkel kompatibilis 
SCHELL perlátorok

Perlátor, 5 l/perc max., levegő hozzákeveréssel, 
alapfelszereltségként, lopásbiztos 
Cikksz. 02 161 00 99

Perlátor, 1,3 l/perc max., LEED,  
lopásbiztos 
Cikksz. 28 926 00 99

Perlátor, 5,7 l/perc max., lamináris áramlással, 
Aerosolarm, lopásbiztos 
Cikksz. 28 938 00 99*

A GRANDIS konyhai csaptelepekkel kompatibilis 
SCHELL perlátorok

Perlátor, 10 l/perc (3 bar nyomáson), levegő  
hozzákeveréssel, alapfelszereltségként 
Cikksz. 28 935 00 99

Perlátor, 4,5 l/perc max., levegő hozzákeveréssel 
Cikksz. 28 934 00 99

*2023 I. negyedévétől kapható

Javasolt tartozékok

Univerzális kulcs 
Cikksz. 77 758 00 99
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SCHELL GmbH & Co. KG
Raiffeisenstraße 31
57462 Olpe
Germany
Tel. +49 2761 892-0
Fax +49 2761 892-199
info@schell.eu
www.schell.eu


