Zelfsluitende wastafelkraan XERIS SC.
Van SCHELL.

NIEUW!

XERIS SC van SCHELL:
ontwikkeld voor openbare sanitaire ruimtes.
XERIS SC overtuigt dankzij de vandaalbestendige, volledig metalen uitvoering, de superieure
afwerking en de bekoorlijke vormgeving niet alleen met zijn uiterlijk. Ook het binnenwerk
pleit voor deze nieuwe zelfsluitende wastafelkraan van SCHELL: het innovatieve zelfsluitende
patroon van SCHELL met begrensde temperatuur en temporisatie staat garant voor een
veilige werking en helpt effectief om water te besparen. Bovendien werden alleen materialen
gebruikt die geschikt zijn voor drinkwater, wat garant staat voor een perfecte hygiëne.
Dat en de consequent gehanteerde minimalistische en uiterst functionele vormgeving maken
de XERIS SC tot de perfecte design kraan voor openbare en industriële sanitaire ruimtes,
waar niet alleen op het gebied van hygiëne maar ook op het vlak van esthetiek aan hoge
eisen moet worden voldaan.

Geschikt voor intensief dagelijks gebruik:
het zelfsluitende patroon van de XERIS SC.
Uiterst betrouwbare werking, zeer geringe aandrukkrachten en een
eenvoudige regeling van het mengwater zijn de voortreffelijke
eigenschappen van het zelfsluitende patroon van de nieuwe XERIS SC.
Bevestiging mengwatergreep

Instelling temporisatie

Uitgangskanaal
mengwater

Toevoer
warm water
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Toevoer
koud water

XERIS SC small
XERIS SC mid.
HD-K: normale druk koud water (art.nr. 02 158 06 99)
HD-K: normale druk koud water (art.nr. 02 159 06 99)
HD-M: normale druk mengwater met temperatuurregeling (art.nr. 02 156 06 99) HD-M: normale druk mengwater met temperatuurregeling (art.nr. 02 157 06 99)

Nieuwe kraan.
Slimme details.

°C

15 sec

2 sec

°C

Instelbare temperatuurbegrenzing
De maximumtemperatuur van het
water is comfortabel aan de
persoonlijke wensen aan te passen –
dat herleidt het risico op verbranden
tot een minimum en bespaart
meteen energie.

Temporisatie eenvoudig in te stellen
De doorstroomhoeveelheid is via de
temporisatie instelling te begrenzen
van 2 tot 15 sec. (vooringesteld op
7 seconden) – voor een maximale
waterbesparing.

De voordelen in één oogopslag:
• Modern design
• Robuuste volledig metalen uitvoering
•	Voor mengwater, koud resp.
voorgemengd water
• Eenvoudige ergonomische bediening
• Instelbare temporisatiebegrenzing
• Instelbare temperatuurbegrenzing
• Betrouwbare patroontechniek
• Dankzij de "Easy Touch"
bediening met geringe weerstand
prima geschikt voor kleuterscholen

Nog vragen?
Neem contact op met ons of bezoek
onze website www.schell.eu

Verkrijgbaar in vier varianten
De zelfsluitende wastafelkraan XERIS
SC is verkrijgbaar in maat S en M voor
mengwater of voor voorgemengd
water en koud water.
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SCHELL GmbH & Co. KG
Armaturentechnologie
Raiffeisenstraße 31
57462 Olpe
Germany
Tel. +49 2761 892-0
Fax +49 2761 892-199
info@schell.eu
www.schell.eu

SCHELL Belgium
BVBA/SPRL
Brusselsesteenweg 171
B-1785 Merchtem
België
Tel.: +32 52 37 17 70
Fax: +32 52 37 43 64
schell.be@schell.eu
www.schell.eu

Hamers & Kesber
Ralph Posthouwer
Rokerijweg 2
NL-1271 AH Huizen
Nederland
Tel. +31 35 6 56 68 88
Fax +31 35 5 25 70 06
info@hamersenkesber.nl
www.schell.eu

