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11    Umývadlové stojankové armatúry                                                              1.11
14     Nástenné sprchové armatúry                                                                                1.12
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1.11

1 02 180 06 99 chróm

S keramickou kartušou ThermoProtect 
s obmedzovačom pri 38°C, ochrana 
proti opareniu pri výpadku 
prívodu studenej vody 

Zloženie/Technické dáta
• kartuša ThermoProtect 
• maximálna prevádzková teplota: 70 °C 
• maximálna teplota na výstupe: 38 °C
• hydraulický tlak: 1-5 barov
• prietok 5 l / min 
• trieda prietoku O
• pripojovacie �exi hadičky R 3/8 "x 380 mm
• upevňovací materiál 
   pre jednootvorovú montáž 

Materiál:
Telo z mosadze DIN EN, páka zo zinku

SCHELL MODUS EH-T
Umývadlová stojanková armatúra 
s malou pákou

SCHELL MODUS EH
Umývadlová stojanková armatúra 
s veľkou pákou

Umývadlové stojankové armatúry skupina 11

1 02 181 06 99 chróm

1 02 182 06 99 chróm

S keramickou kartušou ThermoProtect 
s obmedzovačom pri 38°C, 
ochrana proti opareniu pri výpadku 
prívodu studenej vody 

Zloženie/Technické dáta:
• maximálna prevádzková teplota: 70 °C 
• maximálna teplota na výstupe: 38 °C
• hydraulický tlak: 1-5 barov
• prietok 5 l / min 
• trieda prietoku O
• pripojovacie �exi hadičky R 3/8 "x 380 mm
• upevňovací materiál 
  pre jednootvorovú montáž 

Materiál:
Telo z mosadze DIN EN, páka zo zinku

SCHELL MODUS EH-T
Umývadlová stojanková armatúra
s veľkou pákou

S keramickou kartušou s nastaviteľným 
obmedzením prietoku horúcej vody

Zloženie/Technické dáta
• maximálna prevádzková teplota: 70 °C 
• maximálna teplota na výstupe: 38 °C
• hydraulický tlak: 1-5 barov
• prietok 5 l / min 
• trieda prietoku O
• pripojovacie �exi hadičky R 3/8 "x 380 mm
• upevňovací materiál 
  pre jednootvorovú montáž 

Materiál:
Telo z mosadze DIN EN, páka zo zinku

bal. rozmery objednávkové
číslo

povrchoznačenie tovaru

SCHELL MODUS EH
Umývadlová stojanková armatúra 
s malou pákou

S keramickou kartušou s nastaviteľným 
obmedzením prietoku horúcej vody

Zloženie/Technické dáta
• maximálna prevádzková teplota: 70 °C 
• maximálna teplota na výstupe: 38 °C
• hydraulický tlak: 1-5 barov
• prietok 5 l / min 
• trieda prietoku O
• pripojovacie �exi hadičky R 3/8 "x 380 mm
• upevňovací materiál 
pre jednootvorovú montáž 

Telo z mosadze DIN EN, páka zo zinku

1 02 183 06 99 chróm

Materiál:



Nástenné sprchové armatúry / pevné sprchové hlavice                 skupina 14

bal. rozmer objednávkové
číslo

povrchoznačenie tovaru

1 02 185 06 99 chrómSCHELL MODUS MD-T
nástenná sprchová armatúra 
s termostatom

S termostatom ThermoProtect 
s aretovateľným obmedzovačom na 38°C, 
ochrana proti opareniu pri výpadku prívodu 
studenej vody podľa EN 1111 

ZLOŽENIE:
• IsoBody telo s chladným povrchom 
•  termostatická kartuša s bezpečnostnou 
   poistkou pri výpadku prívodu 
 studenej vody 
•  ovládacie tlačidlo termostatu s blokáciou 
   horúcej vody nad 38 °C 
•  keramická kartuša s funkciou 
   otvorené/zatvorené 
•  2 spätné klapky RV (EN 1717: EB) 
•  2 S-prípojky a rozety (hĺbkovo nastaviteľné)

 Oblasť použitia / Technické dáta: 
•  Max. teplota na výtoku: 38 - 43 °C,
 nastaviteľné 
•  prípojka: 2x DN 15 G 1/2 vonkajší závit 
•  vývod: DN 15 G 1/2 vonkajší závit (dolu) 

Materiál:
• mosadz s atestom pre pitnú vodu

Doporučené príslušenstvo: 

• Ručná sprchová hlavica VITUS 
 obj. č. 29 191 0699 
• Sprchový set VITUS
  obj. č. 29 189 0699
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Technické dáta:





























































































Podomietkový napájací zdroj 230V 00 904 00 99

Priehradka na batérie 6V
(vrátane 4xA4) od r. 2016

01 557 00 99

Pisoárový E-modul EDITION E
od r. 2016

26 004 00 99

Montážny rámik EDITION-E
od r. 2016

77 700 00 99


















