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ProSys™ Инсталационни системи

Пиктограми

Използваните в тази брошура символи за 
означение на следните характеристики и 
ползи: 

10 години гаранция

Безшумност, NF клас 1

5 години гаранция

Двустепенно измиване

25 години наличност    
на резервни части

Едностепенно измиване

Вандалоустойчив

Сухо строителство,   
душ система

EasyFixТМ конзоли Икономия на вода

Обслужване без инструменти

400kg натоварване SmartFlush

SmartForce

Механична активация

Пневматична активация

Сензорна активация

Инфрачервена активация

Сухо строителство,  
конзолна WC

Сухо строителство,

мивка

Монолитно строителство,   
душ система

Монолитно строителство, 
конзолна WC

Монолитно строителство , 
стояща WC

Монолитно строителство,   
мивка

Монолитно строителство,  
писоар

Монолитно строителство,  
конзолно биде

Сухо строителство,

писоар

Сухо строителство,   
конзолно биде
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‘Каквато и да е визията Ви за банята,  
детайлите са тези, които я отличават.’
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Идеална във всяко 
отношение

Има нещо повече в дизайна на хубавата баня, освен 
това, което вижда окото. То е скрито зад стената и е 
също толкова важно, колкото това, което стои пред нея.  
Идеал Стандарт предлага пълна програма от структури 
за вграждане и активатори за тях, които се съчетават 
перфектно с  изделията от санитарна керамика и 
cмесителите. Можете да конфигурирате с нашите 
продукти баня,  която е не просто красива, но и лесна 
за инсталиране, хигиенична и икономична - идеалната 
баня във всяко отношение.

Мивка: Strada II, 100 cm cмесител: Edge Огледало с осветление Mid, 100 cm
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Широката гама бутони предлага богат 
избор от форми, цветове, функции и 
материали за постигането на желания 
дизайн. Те се съчетават с различен  метод 
на  активация и са напълно съвместими 
с вида и функционалността на нашите 
тоалетни и писоари.  

Какво вижда окото
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Нашата цялостна програма от висококачествени структури дава увереност, че вграждате 
спокойствие зад стената. Системата конзоли EasyFixТМ, вградените в краката спирачки и 
настройваемата изходна тръба ги прави лесни за инсталиране. Те са преминали строги 
изпитания по отношение на безопасност, безшумна работа, надеждност и дълговечност.  
Поддръжката им е лесна, без необходимост от специални инструменти.

и какво не вижда
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Всичко необходимо 
на едно място
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Идеал Стандарт има утвърдена репутация 
в санитарната керамика и cмесителите. 
Прибавяйки структури за вграждане и бутони 
към тях,  имате всичко за Вашия проект. Ние 
можем да  помогнем за постигане на желаната 
визия за Вашата баня.  
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Нашата история
Продали cме над 5 мил. вградени 
казанчета в 10 страни за последните 50 
години. Нашите качествени продукти 
дават спокойствие на клиентите ни. Този 
опит, особено от производството на 
измиващи механизми, вкарваме в нашите 
решения за вграждане.
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Правим по-добър 
живота на хората

Повече от 100 години нашата мисия е 
да  правим по-добър живота на нашите 
клиенти. Постигаме това, като добавяме 
емоционално значение към перфектната 
функционалност: винаги иновативни, 
предвиждайки нуждите и тенденциите на 
модерния живот.

Ние cме пионери в разработката 
на революционни продукти -от 
едноръкохватковия cмесител преди 50 
години до днес. Предлагаме решения на 
глобални проблеми. Създаваме продукти не 
просто за днешния ден, но и за утрешния. 

Активатор: AltesTM NT1 в Бяло
Конзолна тоалетна чиния AquaBlade®: Connect Air
Смесител: Connect Air
Мивка за мебел: Connect Air 80cm
Мебел: Connect Air 80cm
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‘Добрият дизайн подобрява 
качеството на живота. Това е в 

основата на всичко, което правим.’
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Създадени да 
служат

Добрият дизайн подобрява качеството на 
живота. Това е в основата на всичко, което 
правим. Сътрудничим си със световно 
признати  дизайнери в създаването на 
елегантни, модерни и стилни бани. 

Но не става въпрос само за естетика. 
Ние непрекъснато подобряваме нашите 
материали и процеси, което дава  
сигурност в качеството на керамичните 
продукти, cмесителите, душовете и 
мебелите ни. Отдаваме особено голямо 
значение на функцията на нашите 
продукти, за да могат те да надхвърлят 
очакванията. 

Дали ще са по-чисти, по-тихи или по-
икономични на вода и енергия - ние 
непрекъснато си поставяме по-високи 
предизвикателства, за да дадем на 
клиентите си най-доброто изживяване. Конзолна тоалетна чиния: StradaII AquaBlade®

Активатор: Septa ProTM E2, полиран хром
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Дизайн за всяка 
баня
Можем да бъдем полезни при 
създаването на дизайна на всяка баня, 
независимо дали е нов проект или 
реновация. Модулът NeoxTM позволява 
лесна реновация без преправяне на 
съществуващите стени. 

Нашите структури за вграждане и 
рамки са с различни височини, ширини 
и дълбочини, като има възможност за 
инсталиране и в ъглите. Височините 
на сруктурите се настройват така, че 
да удовлетворят специфични нужди. 
Структурата ProsysTM Comfort позволява 
промяна на височината на тоалетната 
чиния с дистанционно управление, 
осигурявайки нужния комфорт. 

Всички вградени казанчета са 
оборудвани с пълнещи механизми, 
отговарящи на NF Class 1 за ниво на шум, 
осигуряващи почти безшумно и бързо 
пълнене. Това позволява монтаж на тези 
казанчета дори близо до спалнята. 

Предлагаме широка гама от съвместими 
активатори в многообразие от форми, 
материали, цветове и метод на 
активация. С тях можете да поставите 
финалните щрихи къв интериора на 
банята. 

Конзолна тоалетна чинияl: Tesi
Активатор: Oleas™ M2/ P2, мат хром

Конзолно биде: Strada II
Активатор: Oleas™ M4, мат хром
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Още по-лесно е с BIM

Building Information Modelling 
(BIM) използва интелигентни 
интерактивни 3D модели, с които 
се избягват грешки и пропуски, 
намаляват се разходите за 
преработка по време на 
проектирането и строителството. 

Идеал Стандарт Интернешънъл 
предлага една от най-големите 
библиотеки от BIM модели, 
правейки сътрудничеството 
между архитекти, проектанти и 
инсталатори много по-лесно и 
продуктивно

Санитарен модул: NeoX™, Черно
Конзолна тоалетна чиния: Connect Air
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Създадени да 
са качествени 
и надеждни

Всички наши продукти са тествани на 
стрес, издръжливост, шум и хидравлични 
показатели.  Стриктно следваме 
процесите на сертификация съгласно 
NF и WRAS. Клиентите ни знаят, че 
качеството ни отговаря на най-високи 
стандарти. 

Пожаробезопасност
Всички материали и компоненти, 
използвани от Идеал Стандарт за 
производството на вградените казанчета, 
отговарят на клас EI 120 съгласно EN 
13502-2:2016. 

Ниво на шум
Всички наши казанчета са 
класифицирани по изискванията на 
стандарт EN 14124 с 1-во ниво на шум.

Акустиката е тествана в съответствие с 
EN 4109-5 в независима лаборатория и 
резултатите могат да бъдат предоставени 
при поискване. Те показват, че Prosys 120 
e по-тиха от еквивалентните продукти на 
пазара.

Европейска регулация за 
строителни продукти 
Съгласно Европейската регулация за 
строителни продукти CPR305/2013, 
всички продавани от Идеал Стандарт 
казанчета са маркирани с CE и са 
произведени и изпитани съгласно 
хармонизиран стандарт EN 14055.

NF сертификат 
Продуктите ни са сертифицирани по 
NF.  Този сертификат е широко признат 
в Европа и гарантира качество и 
безопасност на продуктите.

WRAS
Нашите продукти са изпитани по 
изискванията на WRAS по отношение 
на дизайн, монтаж, работа и поддръжка 
на водопроводни системи, фитинги 
и оборудване, използващо вода. Това 
предотвратява неправилната употреба, 
разхищението и замърсяването на 
питиейната вода. 

Тестове за натоварване
Нашите структури за WC и биде издържат 
на натоварване 400 kg, тези за писоари - 
на 100 kg, а за мивки - 150 kg. 

Гаранционните срокове на Идеал 
Стандарт са толкова големи, колкото 
показват тестовете:
5 години за подвижни части и казанчета
10 години за металната структура
25 години наличност на резервни части
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‘ Гаранция 5 години 
за тоалетните 
казанчета, 10 години 
за рамките и 25 
години наличност на 
резервни части.’
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ProSys™ EasyFix™ конзоли

1. Прекарайте болта през втулката на 
рамката, поставете крепежния елемент 
в положение „отключено“ и вкарайте 
болта през отвора на крепежния 
елемент. 

2. Натиснете болта към рамката, докато 
щракне и се застопори на мястото 
си, поставете крепежния елемент на 
правилната дълбочина и го завъртете, 
за да осигурите най-подходящия 

достъп за закрепване към стената. След 
това поставете крепежния елемент в 
положение „заключено“.  
 

3. Крепежния елемент може да бъде 
фиксиран към стената с помощта на 
предоставения пакет за фиксиране 
и с шестостенен ключ да се направи 
фина настройка, за да се гарантира, че 
рамката е идеално нивелирана.

1

2 3
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Създадени да са лесни за 
монтаж и поддръжка

В Идеал Стандарт Интернешънъл 
вярваме, че лесният монтаж и 
поддръжка са също толкова важни 
като надеждността. Ето защо нашите 
структури предлагат технологията 
EasyFixТМ за бърз монтаж само в 3 стъпки.  

Краката на металните рамки са снабдени 
със спирачки, което позволява на сам 
човек без чужда помощ да настрои 
желаната височина на структурата при 
монтаж. Този лесен метод на настройка 
на височината прави тези структури 
лесни за монтаж на всякакъв тип под и 
при специфични случаи. 

Нашите структури за вграждане са 
подходящи както за сухо строителство, 
така и за монолитно.

Имаме решение за монтаж на всякакво 
оборудване в банята - тоалетна, биде, 
писоар, мивка, душ.   
 
Настройката на обема на казанчето 
също е лесна и бърза. Тя може да бъде 
направена чрез изпразващия механизъм 
при всички наши казанчета.  

‘ Ние вярваме, че 
лекотата на монтаж 
и поддръжка е точно 
толкова важна, колкото 
и надеждността.’
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SmartValve 
пести вода

Този специален пълнещ механизъм 
намалява разхода на вода по време на 
измиването, като регулира пълненето с 
вода да започва едва след затварянето 
на изпразващия механизъм. Това може 
да спести близо 0.5 литра вода на всяко 
измиване в допълнение към икономията 
от двойния активатор 3/6 l.
Също така е тих – сертифициран с 
акустичен клас 1 съгласно стандарта NF.
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‘ Пести до 63 литра на седмица, което
представлява около 12% спестяване.’*

*При средна употреба от четиричленно семейство 
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SmartFlush  
подобрява хигиената

SmartFlush на Идеал Стандарт е самостоятелна 
система за впръскване на дезинфектант, 
разположена вътре в казанчето. Тя впръсква 
точна доза от почистващия препарат при всяко
измиване на тоалетната чиния, без да 
ангажира по някакъв начин потребителя. 
SmartFlush допринася за свежата атмосфера 
и чувството за комфорт и чистота. За разлика 
от традиционните таблетки, които са в 
контакт с водата през цялото време и могат да 
повредят казанчето и неговите компоненти, 
тук дезинфектантът се съхранява в отделен 
резервоар.

Системата SmartFlush е съвместима с всички 
тоалетни казанчета ProSysTM и е приложима при 
избрани модели активатори от серията OLEASTM

(само механична активация). Препоръчва 
се използването на почистващ препарат 
с вискозитет от 150 до 300 ср (при 20°C), 
несъдържащ хлор.

•  Чистота при всяко измиване
• Обем на резервоара 450 ml, достатъчен за 
около 200 измивания
• Контролирана доза от 2 ml на измиване
• Бързо и лесно допълване на резервоара
- натиснете леко бутона на активатора 
отстрани, издърпайте дюзата и напълнете 
резервоара, след което затворете бутона и се 
наслаждавайте на свежестта седмици наред

Конзолна тоалетна чиния AquaBlade®: Connect Air
Активатор: Oleas™ M1 SmartFlush, хром
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Тази технология използва силата на
водата по време на измиването*, която 
при движението си генерира и акумулира 
достатъчно eлектрическа енергия да 
захрани безконтактния активатор. Не изис-
ква включване към електрическата мрежа, 
нито cмяна на батериите. Системата е 
съвместима с безконтактните активатори 
Symfo™ и Altes™, които се активират само 
с доближаване на ръката към тях.

SmartForce е идеална за тоалетни, които
се използват често. Но дори и в случай
на рядка употреба, батерията може 
да се зарежда с осигурено зарядно 
устройство**. Системата е много добър 
избор за реновация, като се избягва 
осигуряването на електрическо захранване.

SmartForce  
пести енергия

* Наличието на високо съдържание на варовик във водата може
да попречи на работата на хидрогенератора.
** Ако бездейства дълго време, батерията трябва да бъде презареждана
на всеки 5 месеца.

Тестовете показаха следните типични показатели

Измиване на ден Брой зареждания на батерията                    

(за период от 2 години)
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Как работи

2

Движението на водата 
генерира енергия.

3

Тази енергия презарежда 
част от мощността, 
изразходена за отмиването, 
което удължава живота на 
батерията

1

Измиването се задейства 
само с доближаване на 
ръката към активатора на 
отстояние 20 и 30 mm.

4

Когато батерията е изтощена, 
активаторът започва да мига 
в червено. Батерията трябва 
да се зарежда между 6 и 12 
месеца, в зависимост от 
честотата на използване.
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Вградени казанчета
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Bидове инсталации
за монтаж

Вградени казанчета
За монтаж в масивна стена, когато
казанчето се вгражда на нивото на
тухлите и се комбинира със стояща
тоалетна чиния.

Леки структури
За монтаж в масивна стена, когато
казанчето се вгражда на нивото на
тухлите и се комбинира с конзолна
тоалетна чиния.

Структури
Този тип вграждане се препоръчва
както при сухо, така и при масивно
строителство. Основното предимство
на този вид структура е лесен, бърз и
сигурен монтаж на казанчето с конзолна 
тоалетна чиния.

Свободно стоящи структури
Използват се при сухо строителство в
комбинация с конзолна тоалетна чиния.
Основното им предимство е лесен, бърз 
и сигурен монтаж на вградено казанче 
и конзолна тоалетна чиния, без да е 
необходима каквато и да е стена.

Конзолна тоалетна чиния: Esedra
Активатор: Solea™ P2, Бял
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ProSysTM – ползите с един поглед

Поддръжка без инструменти 
Достъпът до казанчето е бърз и лесен

Устойчива на корозия рамка 
За да сте напълно спокойни за това,
което се случва зад стената

Лесна настройка на височината 
от 0 до 200 mm* 
Вградените в краката спирачки позволяват 
лесно нивелиране, което може да се 
извърши само от един човек

Издържащи на натоварване до 400 kg 
при рамките на структурите за тоалетна 
чиния и биде 
Рамките на структурите за умивалник издържат
до 150 kg, а тези за писоар - до 100 kg

Адаптивна изходна тръба,
позволяваща лесно и гъвкаво 
регулиране

* Предлага се за рамки за ProSys ™ 120, ProSys ™ 150 и за биде
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Напълно приспособима 
сервизна кутия
Дълбочината се регулира от 20 до 
90 mm, което позволява сервизната 
кутия да покрие всички възможни 
дебелини на стените. Кутията е от 
полипропилен, лесен за изрязване

Пестящ вода SmartValve
 Всички казанчета ProSysTM са снабде-
ни със специален пълнещ механизъм, 
с който може да се спести до 9 l вода 
на ден чрез активация на пълне-нето 
с вода едва след затварянето на 
изпразващия механизъм

Лесен и бърз монтаж 
Усилени EasyFix™ конзоли от
фибростъкло позволяващи бързо
закрепване към стената в 3 лесни
стъпки

  Настройка на двустепенна
промивна функция чрез
изпразващия механизъм 
Променя се ръчно от изпразващия
механизъм

Структура за вграждане ProSys™ 120 M
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ProSysTM  

решения за WC  

ProSysTM 120 
Решение за лесна инсталация 

•  По-лесна поддръжка без специфични инструменти през сервизната кутия, чрез 
сваляне на активатора или чрез сваляне на сервизната плоча в случай, че се 
използва активатор за отдалечена инсталация

•  По-лесен монтаж благодарение на конзолите за бърз монтаж EasyFixTM от 
фибростъкло

•  Вграден в казанчето стоп вентил, позволяващ предварително да се спре 
водоподаването при сервизиране или цялостна подмяна на пълнещ или изпразващ 
механизъм.

SmartValve
•  Уникален пестящ водата пълнещ механизъм, благодарение на отложеното пълнене 

на системата
• Тиха-Клас 1 съгласно NF

Изпразващ механизъм
•  Двустепенна функция, настроена на 6/3 l
• Лесно пренастройване на обема на измиване на 4.5литра

Преобразуващи комплекти:
• SmartFlush комплект – R018667
• Пневматичен преобразуващ комплект – R009867
• Електронен преобразуващ комплект за безконтактни активатори – R015867
• Електронен преобразуващ комплект за електронни/IR активатори – R009967
• SmartForce комплект – R015767

Съвместимост с активатори
Механичен
• OleasTM M1, M2, M3, M4
• SoleaTM M1, M2
• SeptaTM Pro M1, M2

Пневматичен с преобразуващ комплект ProSys™ 120P (R009867)
• OleasTM P1, P2, P3
• SoleaTM P1, P2
• Septa ProTM P1, P2, P3, P4, P5
• Septa XSTM P1, P2
• Septa ProTM Floor

Електронен с преобразуващ комплект ProSys™ 120 NTS (R015867)
• SymfoTM NT1
• AltesTM NT1

Електронен с преобразуващ комплект ProSys™ 120 NTS IR (R009967)
• Septa ProTM E1, E2
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ProSys™ 120 M вградено казанче за инсталация със стояща 

тоалетна – R015667
•  За монтаж в масивна стена
• Съвместима с всички стоящи тоалетни чинии     
  (допълнителни конзоли позволяват монтаж
 на конзолна тоалетна чиния)
• Резервоар с фронтална механична активация  

ProSys™ 120 M структура за инсталация на конзолна 

тоалетна чиния – R009767
•  Капсулован резервоар за по-добра звукоизолация
•  Съвместима с всички конзолни тоалетни чинии
•  Механична активация

ProSys™ 120 M структура за вграждане на конзолна 

тоалетна чиния – R009467
•  За монтаж пред масивна стена или между две олекотени 

или гипсокартонни стени съгласно ръководството за 
монтаж; олекотена стена с минимум 26 mm дебелина или

   гипсокартон 50 mm;
•  Съвместима с всички конзолни тоалетни чинии
•  Механична активация
•  Лесно регулиране на монтажната височина от 0 до 200 mm

ProSys™ 120 M структура за вграждане на конзолна 

тоалетна чиния в три различни височини – R009567
•  За монтаж пред масивна стена или между две олекотени 

или гипсокартонни стени съгласно ръководството за 
монтаж; олекотена стена с минимум 26 mm дебелина или

   гипсокартон 50 mm;
• Позволява регулиране на височината на фиксация на   
 тоалетната в три различни положения (320/370/420 mm от
 фиксацията на тоалетната до пода) преди затваряне на   
 стената
• Съвместима с всички конзолни тоалетни чинии
• Механична активация
• Лесно регулиране на монтажната височина от 0 до 200 mm

ProSys™ 120 M/P свободностояща структура за вграждане  
– R015467 / R009667
•  Свободно стояща структура за вграждане, за монтаж с 

леки гипсокартонни стени, когато няма възможност за 
фиксация в стената (т.е. фиксират се само в пода)

• Съвместима с всички конзолни тоалетни чинии
• Механична активация и пневматична активация
• Лесно регулиране на монтажната височина от 0 до 200 mm
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ProSysTM 80  
Решение за спестяване на пространството 

•  По-лесна поддръжка без специфични инструменти през сервизната кутия, чрез 
сваляне на активатора или чрез сваляне на сервизната плоча в случай, че се 
използва активатор за отдалечена инсталация

•  Вграден в казанчето стоп вентил, позволяващ предварително да се спре 
водоподаването при сервизиране или цялостна подмяна на пълнещ или изпразващ 
механизъм

Изпразващ механизъм
• Двустепенна функция, настроена на 6/3 l
• Лесно пренастройване на обема на измиване на 4.5 l

SmartValve
•  Уникален пестящ водата пълнещ механизъм, благодарение на отложеното пълнене 

на системата
• Тиха-Клас 1 съгласно NF 

Преобразуващи комплекти
• SmartFlush комплект – R018667
• Пневматичен преобразуващ комплект – R014967
• Електронен преобразуващ комплект за безконтактни активатори – R015067
• Електронен преобразуващ комплект за eлектронни/IR активатори – R015167
• SmartForce комплект – R019167

Съвместимост с активатори
Механични
• OleasTM M1, M2, M3, M4
• SoleaTM M1, M2
• Septa ProTM M1, M2

Пневматичен с преобразуващ комплект ProSys™ 80P (R014967)
• OleasTM P1, P2, P3
• SoleaTM P1, P2
• Septa ProTM P1, P2, P3, P4, P5
• Septa XSTM P1, P2
• Septa ProTM Floor

Електронен с преобразуващ комплект ProSys™ 80 NTS (R015067)
• SymfoTM NT1
• AltesTM NT1

Електронен с преобразуващ комплект ProSys™ 80 NTS IR (R015167)
• Septa ProTM E1, E2

ProSysTM  
Решения за WC  
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ProSys™ 80M структура за вграждане - R014367
•  За монтаж пред масивна стена или между две леки 

гипсокартонни стени съгласно ръководството за монтаж
•  Съвместима с всички конзолни тоалетни чинии
•  Механична активация
•  Регулиране на монтажната височина от 0 до 150 mm

ProSys™ 80M лека структура за вграждане - R014667
•  За вграждане в зидани стени
•  Съвместима с всички конзолни тоалетни чинии
•  Механична активация

ProSys™ 80M вградено казанче - R014767
•  За монтаж в масивна стена
•  Съвместима с всички стоящи тоалетни чинии
•  Механична активация
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ProSysTM 150 
Перфектната структура за по-ниска инсталация

•  По-лесна поддръжка без специфични инструменти през сервизната кутия, чрез сваляне 
на активатора или чрез сваляне на сервизната плоча в случай, че се използва активатор за 
отдалечена инсталация

•  Вграден в казанчето стоп вентил, позволяващ предварително да се спре водоподаването при 
сервизиране или цялостна подмяна на пълнещ или изпразващ механизъм.

•  Горна или фронтална активация

Изпразващ механизъм
• Двустепенна функция, настроена на 6/3 l
• Лесно пренастройване на обема на измиване на 4.5 l

SmartValve
• Уникален пестящ водата пълнещ механизъм, благодарение на отложеното пълнене на               
   системата
• Тиха-Клас 1 съгласно NF
 

Преобразуващи комплекти
• SmartFlush комплект – R018667
• Пневматичен преобразуващ комплект  – R009267
• Преобразуващ комплект за горна активация (за активатори OleasTM) – R017667

Съвместимост с активатори
Механични - фронтална активация
• OleasTM M1, M2, M3, M4
• SoleaTM M1, M2
• Septa ProTM M1, M2

Механични - горна активация
• SoleaTM M1, M2
• Septa ProTM M1, M2

Механична с ProSys™ преобразуващ комплект 150 MT (R017667) - топ активация 
• OleasTM M1, M2, M3, M4

Пневматична с ProSys™ преобразуващ комплект  150P (R009267) - фронтална и горна 
активация
• OleasTM P1, P2, P3
• SoleaTM P1, P2
• Septa ProTM P1, P2, P3, P4, P5
• SeptaTM XS P1, P2

ProSysTM  
Решения за WC  
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ProSys™ 150P свободно стояща структура за вграждане - 
R009167
•  За монтаж с леки гипсокартонни стени съгласно 

ръководството за монтаж, фиксация към пода
•  Съвместима с всички конзолни тоалетни чинии
•  Механична фронтална или горна активация
•  Лесно регулиране на монтажната височина от 0 до 200 mm 

с помощта на вградени спирачки в краката, позволяващи
   инсталация от 1 човек

ProSys™ 150M структура за вграждане - R009067  
•  За монтаж пред масивна стена или между две олекотени 

или гипсокартонни стени съгласно ръководството за 
монтаж

•  Съвместима с всички конзолни тоалетни чинии
•  Механична фронтална и горна активация
•  Лесно регулиране на монтажната височина от 0 до 200 mm 

с помощта на вградени спирачки в краката, позволяващи 
инсталация от 1 човек

ProSys™ 150M вградено казанче - R014167
• За монтаж в масивна стена
• Съвместима с всички стоящи тоалетни чинии
• Механична горна и фронтална активация
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Полуструктура
Ако вече имате вградено казанче, 
то тази структура ще ви позволи да 
замените стоящата тоалетна чиния 
с конзолна такава. Така можете да 
реновирате без да подменяте казанчето. 
Подобно на другите структури за WC, 
полуструктурата е защитена от корозия и 
издържа натоварване до 400 kg

WC полуструктура -  
R010067

• Съвместима с всички конзолни WC

• 2 точки на фиксация на WC

• Оборудвана тръбна рамка, готова за  
 вграждане в стена или за монтаж с  
 гипсокартон

• Настройка на височината от 0 до 200 mm

• Адаптивна изходна тръба

WC свободно стояща 
полуструктура - R010167

• Съвместима с всички конзолни WC

• 2 точки на фиксация на WC

• Оборудвана тръбна рамка, готова за  
 вграждане в стена или за монтаж с  
 гипсокартон

• Лесен и бърз монтаж

• Настройка на височината от 0 до 200 mm

• Адаптивна изходна тръба

ProSysTM  
Решения за WC  
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Конзолна тоалетна чиния: Connect
Активатор: Oleas™ M3/ P3, мат хром
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NeoXTM санитарен модул

Конзолна тоалетна чиния: AquaBlade® Strada II
Санитарен модул: NeoX™
Мивка: Strada II
Смесител: Edge
Мебел: Adapto
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Универсално решение за бърз и лесен 
ремонт на банята. Модулът съдържа в 
себе си цялата система, така че не е 
необходимо да се преправя стената. 
Монтажът е бърз и лесен, като използва 
съществуващите водни връзки.

NeoxTM променя концепцията за 
скрити казанчета. Със своите малки 
размери, изтънчен дизайн и напреднала 
технология като спестяващият вода 
SmartValve, това е идеалното решение 
както за нова, така и за реновиране на 
банята. Чистият модерен дизайн се
вписва във всяка баня. NeoX™ се
предлага в черно или бяло темперирано
стъкло и рамка от матирана неръждаема
стомана.

NeoX™ санитарен модул  
Черно - R0144A6  
Бяло - R0144AC

• Съвместима с всички конзолни WC

• Преден панел от темперирано стъкло 6 mm              
   (на две части) за лесна поддръжка

• 4 външни и един заден вход за      
   захранване с вода

• Дебелина 108 mm

• Пневматично активиране
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ProSys  
ComfortTM

ProSys Comfort™ позволява на 
потребителя да променя височината 
на монтаж на тоалетната посредством 
дистанционно управление, като я 
прави удобна за възрастни или хора с 
ограничена подвижност.

ProSys Comfort™ е предназначена за 
конзолни тоалетни чинии и позволява 
настройка на височината в диапазон 
от 150 mm с практически безшумно 
задвижване. Предлага се в черно стъкло 
и е съвместима с разнообразни бутони. 
Мощен мотор, позволяващ натоварване 
до 400 kg със скорост на движение

28 mm/s. ProSys Comfort™ е налична в 
черно стъкло и е съвместима с голям 
избор на активатори*

ProSys Comfort™ черна - 
R0145A6

• Захранване: 220V (50/60 Hz)

• Мощност: 350 Watt

• Изолация: IP66

• Сила на натиск: 6000N (ca 600 kgf)

• Сила на задвижване 3000N (ca 300 kgf)

• Ограничители

• Лесен и бърз монтаж със система       
   EasyFixTM

• Преден панел от черно темперирано                
   стъкло (6x400x1345 mm)

*виж стр.30 за възможните комбинации с активатори

150mm
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Конзолна тоалетна чиния: AquaBlade® Connect Air
Структура: ProSys Comfort™ черно стъкло

Конзолно биде: Connect Air
Смесител за биде: Connect Air
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ProSysTM аксесоари

Предлагаме комплекти аксесоари за 
различен тип монтаж, както и изолация 
за шум, която редуцира значително шума 
през стените в съседните стаи.

1 Шумоизолиращ комплект

Рамка към пода – R010667

• Акустична изолация

• Предотвратява директния контакт        
   между структурата и пода

WC – R017467

•  Акустична изолация от разпенен 
полиетилен

• Предотвратява директния контакт                    
   между тоалетната чиния и плочките

2 Редуктор на дебита

R019867

• Редуцира дебита за предотвратяване на  
   изпръскване

• Съвместим с ProSys™ 80 

3 Комплект за ъглов монтаж 

R018567

•  Позволява монтаж в ъгъл

• Съвместим с ProSys™ рамки с височина 
1150 или 1130mm

4 Свързващи тръби

• S-извита отходна тръба – R020367

• Хоризонтална отходна WC тръба –   
   R019967

•  Телескопична свързваща тръба – 
R0200AC

• Гъвкава отходна WC тръба – R019567
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1. Шумоизолиращ комплект към пода
2. Редуктор на дебита
3. Комплект за ъглов монтаж
4. S-извита отходна тръба; Хоризонтална отходна WC тръба; Телескопична свързваща тръба; Гъвкава отходна WC тръба

Снимките не са в мащаб и някои части от аксесоарите може да са по-малки спрямо другите елементи

1

2

4

3
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ProSysTM структури за биде

Наличието на биде допринася за хигиената и комфорта както в 
частните, така и в хотелските бани.

Структурите ProSys™ за конзолни бидета представляват сигурно и 
гъвкаво решение за приложение в монолитно или сухо строителство. 
Всички структури за бидета са защитени от корозия и издържат 
натоварване до 400 kg.

Важно е бидетата да са правилно подравнени до тоалетните. Това 
става лесно благодарение на структурите ProSys™.

ProSys™ структура за биде 
– R016267

•  За вграждане или монтаж с

   гипсокартон

• Лесен и бърз монтаж със

   системата EasyFixTM

• Настройка на височината от 0          
   до 200 mm

• Настройваеми монтажни

   конзоли

Лека структура за биде –  
R016567

• За вграждане в стена

• Дълбочина 80 mm

• Настройваеми монтажни планки

Полуструктура за биде –  
R015967

•  За вграждане или монтаж с

   гипсокартон

• Настройване на височината

• Настройваеми монтажни

   конзоли
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Биде: Strada II
Смесител за биде: Edge

Структура за биде ProSys™ 
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Мивка: Strada II 100 cm
Смесител: Edge
Структура за мивка ProSys™
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ProSysTM Структури за мивка

Колекцията ProSys™ включва различни решения за монтаж на мивки. Предлагаме също така решение за 
монтаж на стенен cмесител за умивалник. Тези структури не само са лесни за монтаж, но и издържат товар 
до 150 kg.

Структура за мивка със 
стоящ cмесител – R010267

•  За вграждане в стена или 
монтаж с гипсокартон

• Боядисана тръбна рамка с      
   дебелина 1,5 mm, защитена от  
   корозия

• Настройка на височината                          
   (0 – 300 mm)

• Настройваеми монтажни планки

Лека структура за мивка  
– R016467
•  За вграждане в стена

• Дълбочина 80 mm

• Настройваеми монтажни планки

Структура за мивка със 
стенен cмесител – R016167

• За вграждане в стена или       
 монтаж с гипсокартон

• Боядисана тръбна рамка с   
 дебелина 1,5 mm, защитена от  
 корозия

• Настройка на височината   
 (0 – 300 mm)

• Настройваеми монтажни планки
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ProSysTM Структури за душ

За по-лесен и бърз монтаж, структурите за душ ProSys™ се предлагат 2 различни модела, които напълно се 
съвместяват с душовете и cмесителите на Ideal Standard.

Структура за вана/душ cмесител –  
R016667

•  За вграждане в стена или монтаж с гипсокартон

• Настройване на дълбочината

• Настройваеми монтажни планки

Структура за вана/душ cмесител и 
стационарен душ – R016767

•  Структура за вана/душ за инсталация на вграден 
cмесител за вана/душ и душ глава

• За монтаж при монолитно или сухо строителство

• Настройване на дълбочината

• Настройваеми монтажни планки
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Преграден панел: Synergy 120 cm 
Поддушово корито: Ultra Flat S 120x80 cm, Бяло
Смесител за душ: Connect Air
Душ глава: Idealrain
300 mm Структура: Структура за cмесител за душ и душ глава
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Писоар: Sphero™ Maxi
Структура: ProSys™ структура за писоар
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ProSysTM

Структури            
за писоар

Структури 
за аксесоари

Писоарите са основно оборудване в 
обществените санитарни помещения. 
Инсталирани със структурите ProSys™, 
те представляват хигиенично и 
ефективно решение, което е дълговечно. 
Структурите са защитени от корозия 
и издържат натоварване до 100 kg. Те 
могат да бъдат регулирани по височина 
и ширина, което ги прави съвместими с 
всички писоари.

Структурите за аксесоари 
ProSys™ са идеалното решение 
за монтаж на разделители за 
писоар или държачи. Системата 
EasyFixTMосигурява бърз и 
безпроблемен монтаж.

Базова структура – 
R010367

• За вграждане в стена или      
 монтаж с гипсокартон

• Лесен и бърз монтаж със   
 система EasyFixTM

• Регулиране на монтажната   
 височина от 0 до 300 mm

• Настройваеми конзоли

• За инсталация с външен      
 промивен кран за писоар   
 с горно водоподаване

Универсална структура – 
R016367

• За вграждане в стена или   
 монтаж с гипсокартон

• Лесен и бърз монтаж със   
 система EasyFixTM

• Настройка на височината   
 от 0 до 300 mm

• Настройваеми конзоли

• Съвместимост с вградени   
 електронни или механични   
 активатори

• Съвместима с ProSysTM   
 активатори за писоар

Структура за аксесоар - 
R010567

•  За вграждане в стена или 
монтаж с гипсокартон

• Боядисана тръбна рамка с   
 дебелина 1,5 mm, защитена от  
 корозия

• Настройване на височината  
 от 0 до 200 mm

• Подсилен дървен панел

• Лесен и бърз монтаж със  
 система EasyFixTM
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Активатори

Перфектно
покритие
Каквато и да е визията ви за банята, 
детайлите са тези, които я отличават. 
Ето защо предлагаме широка гама от 
активатори с различна форма, цвят, 
функция и материали, за да отговорим на 
всякакви нужди.

Можете да изберете измежду механична, 
пневматична и електронна активация 
или дори безконтактна за по-високо 
ниво на хигиена. За обществените 
места предлагаме модели, устойчиви на 
вандализъм.

Altes™ NT1
Бяло

Symfo™ NT1 
Бяло

Oleas™ M1/P1 
Бяло

Oleas™ M2/P2 
Бяло

Oleas™ M1/P1 
Черно

Oleas™ M2/P2  
Черно

Oleas™ M1/P1 
Хром

Oleas™ M2/P2  
Хром

Oleas™ M1/P1 
Мат Хром

Oleas™ M2/P2 
Мат Хром

Altes™ NT1  
Черно

Symfo™ NT1  
Черно

Oleas™ M3/P3 
Бяло

Oleas™ M4
Бяло

Solea™ M1
Бяло

Solea™ M2
Бяло

Solea™ P1
Бяло

Solea™ P2
Бяло

Oleas™ M3/P3  
Черно

Oleas™ M4  
Хром

Solea™ M1 
Хром

Solea™ M2  
Хром

Solea™ P1 
Хром

Solea™ P2 
Черно кадифе

Solea™ P1 
Мат Хром

Solea™ P2 
Хром

Solea™ P2 
Мат Хром

Oleas™ M3/P3 
Хром

Oleas™ M4  
Мат Хром

Oleas™ M3/P3 
Мат Хром

Altes™

Symfo™

Oleas™

Solea™
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Septa Pro™ E1 
Хром

Septa Pro™ M1 
Хром

Septa Pro™ 
P1 Полирана 
стомана и
хром

Septa™ Floor  
Неръждаема
стомана

Septa Pro™ 
P2 Полирана 
стомана и
хром

Septa Pro™ 
P3 Полирана 
стомана и
хром

Septa Pro™ M2 
Хром

Septa Pro™ E2 
Хром

Septa Pro™ P4 

Бяло

Septa Pro™ P4 

Хром

Septa Pro™ XS P1 
Хром

Septa™ XS P2  
Бяло

Septa Pro™ U1  
Хром

Septa Pro™ U2 
Хром

Septa Pro™ U3 
Бяло

Septa Pro™ U3 
Хром

Septa Pro™ U3 
Мат Хром

Septa Pro™

Septa Pro™ Urinals
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Активатори

Altes™ и Symfo™

Новите серии AltesTМ и SymfoTМ са
създадени от дизайнерите Лудовика и
Роберто Паломба.

Активаторите предлагат най-съвременна 
безконтактна технология с капацитивни 
сензори, реагиращи на движение на 
около 20 mm разстояние. Това означава, 
че е достатъчно да доближите ръка до 
знака за половинка или пълно измиване, 
за да задействате бутона - лесно и 
същевременно ултра хигиенично.

Активаторите Altes TM са направени от
красива керамика, придаваща им 
уникална и елегантна “копринена” 
повърхност. В черно или бяло, те се 
съчетават безупречно във всякаква среда.
Altes TM пасват особено добре на 
мекия геометричен дизайн и нежен 
минимализъм на нашата колекция
керамични изделия Strada II.

Активаторите Symfo TM са от темпери-
рано стъкло с опростен дизайн без 
рамка. Тяхната рефлективна повърхност 
придава модерен облик на банята.  
Symfo TM допълват перфектно олекотения 
дизайн и фините ръбове на нашата 
колекция керамични изделия Connect Air.

LED подцветките на активаторите 
Symfo™ са фабрично настроени да 
светят в синьо, но при монтажа могат 
да бъдат настроени да светят в червено, 
жълто, бяло, зелено, виолетово, 
оранжево или лилаво.
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' Те са създадени да

доставят удоволствие

задълго'

Активатор: Altes™ NT1 Бяло, керамичен
Активатор: Symfo™ NT1 Черно, стъкло

Конзолна тоалетна чиния AquaBlade®: Strada II
Конзолна тоалетна чиния AquaBlade®: Connect Air

Характеристики

• Двоен бутон за икономия на вода
• Безконтактна активация чрез       
 капацитивни сензори
• Керамичен активатор (AltesTM) или   
 активатор от темперирано стъкло   
 (SymfoTM)
• Хигиенични и лесни за почистване
• Предлагат се в две различни покрития -  
 в черно и бяло
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Активатори

Oleas™

‘Новите активатори са

добър пример как дизайнът

се вписва’
РОБИН ЛЕВИЙН
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Новата колекция активатори Oleas TM

е разработена в сътрудничество с
дългогодишния партньор на Идеал 
Стандарт - Студио Левийн. 

Колекцията предлага четири
минималистични високофункционални 
модела, които перфектно се вписват в 
дизайна на предлаганите от нас тоалетни 
чинии и мивки.Активаторите  Oleas TM 
са налични с механична и пневматична 
активация. Избрани модели с механична 
активация се съвместяват със системата 
SmartFlush. Предлагаме закръглени и 
геометрични форми, които да подсилят 
избрания стил на банята, наречен нежна 
геометрия, омекотен или органичен стил.
Новите Oleas TM изглеждат чудесно, 
работят перфектно, пасват на стила и те 
карат да се чувстваш прекрасно.

 
Активаторите Oleas TM се вписват
идеално към чистите геометрични линии
и омекотени форми на керамичните
изделия от колекция Tesi.

Характеристики

• Четири различни дизайна
• Двоен бутон за икономия на вода
• Механична или пневматична активация
• Съвместими със системата SmartFlush
 механични активатори Oleas M1/M2 в  
 хром, мат хром и бяло
• Предлагат се в четири различни
 покрития (пневматичната активация не
 се предлага в черно)

Ляво: Конзолна тоалетна чиния AquaBlade®: Connect Air
Дясно: Активатор Oleas™ M4 мат хром
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Активатор: SoleaТМ P2 мат хром
Конзолна тоалетна чиния AquaBlade®: Connect Air
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Активатори

Solea™

Активаторите Solea TМ са с класически
форми, които допълват оборудването в
банята по един естествен ненатрапчив
начин. 

Колекцията предлага механични и
пневматични модели в различни цветове 
и покрития, включително “черно кадифе”.
Solea TМ M1 e изцяло заоблен модел, 
който внася непреходност в дизайна на 
Вашата баня. Моделът М2 комбинира 
прави и заоблени форми, за да се 
впише в широк диапазон на керамични 
колекции, докато моделът Р1 предлага 
органични заоблени форми и пасва на 
нежен минималистичен дизайн. Ярките 
линеарни форми на модел Р2 добавя 
чист и категоричен облик на Вашата баня. 

Всички модели Solea TМ са с двоен бутон, 
което позволява на потребителите да 
пестят вода, избирайки необходимото
количество вода при измиване на
тоалетната.

Характеристики

• Четири различни дизайна
• Двоен бутон за икономия на вода
• Механична или пневматична активация
• Предлагат се в четири различни      
   покрития

 

‘Активаторите SoleaTМ

пасват на всякакъв дизайн

на банята’
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Активатори

Septa Pro™

Колекцията активатори Septa ProTM

са популярни заради тяхната широка
приложимост и издръжливост. Те
предлагат разнообразни форми, размери 
и покрития, което дава възможност за
подходящия избор във всяка ситуация.
Защитeни от вандализъм и здрави, те
са особено подходящи за тоалетни на
обществени места и офиси. Технологиите 
като безконтактна активация чрез 
инфрачервен сензор ги
прави по-хигиенични. В допълнение, 
колекцията съдържа модели, които 
могат да се инсталират на дистанция от 
казанчето, като осигуряват лесен достъп.
Бутоните за тоалетна са съгласувани
по дизайн с бутоните за писоари, което
допринася за добрия вид на банята.

Характеристики

• Колекция от различни дизайни
• Двоен и единичен бутон за
   икономия на  вода
• Механична, пневматична и
   сензорна активация
• Защита от вандализъм
• Предлага се в различни цветове
   и материали

Писоари: SpheroTM Midi
Активатори: Septa ProTM U1, хром
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‘Septa ProTМ ...

подходящият избор

във всяка ситуация’
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Активатори
Съвместимост на активаторите със
структури и преобразуващи комплекти

Oleas™ M1

Oleas™ M2

Oleas™ M3

Oleas™ M4

Solea™ M1

Solea™ M2

Septa Pro™ M1

Septa Pro™ M2

Oleas™ P1

Oleas™ P2

Oleas™ P3

Solea™ P1

Solea™ P2

Septa Pro™ P1

Septa Pro™ P2

Septa Pro™ P3

Septa Pro™ P4

Septa Pro™ Floor

Septa™ XS P1

Septa™ XS P2

Septa Pro™ E1 

Septa Pro™ E2

Symfo™ NT1

Altes™ NT1

АКТИВАТОР СТРУКТУРА
ProSys™ 120 M

СТРУКТУРА
ProSys™ 120 P

СТРУКТУРА
ProSys™ 80 M

•

•

•

•

•

•

•

•

+ R009867

+ R009867

+ R009867

+ R009867

+ R009867

+ R009867

+ R009867

+ R009867

+ R009867

+ R009867

+ R009867

+ R009867

 + R009967

+ R009967

+ R015867 / R0157671  

+ R015867 / R0157671 

N/C

N/C

N/C

N/C

N/C

N/C

N/C

N/C

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

+ R009967

+ R009967

+ R015867

+ R015867

•

•

•

•

•

•

•

•

+ R014967

+ R014967

+ R014967

+ R014967

+ R014967

+ R014967

+ R014967

+ R014967

+ R014967

+ R014967

+ R014967

+ R014967

+ R015167

+ R015167

+ R015067 / R0191671 

+ R015067 / R0191671 
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Активатори
Съвместимост на активаторите със
структури и преобразуващи комплекти

СТРУКТУРА
ProSys™ 150 M предна 

активация

СТРУКТУРА
ProSys™ 150 M горна 

активация

•

•

•

•

•

•

•

•

+ R009267

+ R009267

+ R009267

+ R009267

+ R009267

+ R009267

+ R009267

+ R009267

+ R009267

+ R009267

+ R009267

+ R009267

N/C

N/C

N/C

N/C

+ R017667

+ R017667

+ R017667

+ R017667

•

•

•

•

+ R009267

+ R009267

+ R009267

+ R009267

+ R009267

+ R009267

+ R009267

+ R009267

+ R009267

+ R009267

+ R009267

+ R009267

N/C

N/C

N/C

N/C

M: Механична активация
P: Пневматична активация
M F: предна механична активация
M T: горна механична активация
N/C: несъвместимо
• : съвместимо
1: Обозначава SmartForce комплект
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Активатори
Минимална дебелина на стената (mm)

*Няма изискване за дебелина на стената, тъй като бутонът не се инсталира пред казанчето. Необходима е
  сервизионна плоча за ревизия на казанчето.

Oleas™ M1

Oleas™ M2

Oleas™ M3

Oleas™ M4

Solea™ M1

Solea™ M2

Septa Pro™ M1

Septa Pro™ M2

Oleas™ P1

Oleas™ P2

Oleas™ P3

Solea™ P1

Solea™ P2

Septa Pro™ P1

Septa Pro™ P2*

Septa Pro™ P3*

Septa Pro™ P4*

Septa™ Floor

Septa™ XS P1*

Septa™ XS P2*

Septa Pro™ E1 

Septa Pro™ E2

Symfo™ NT1

Altes™ NT1

АКТИВАТОР СТРУКТУРА
ProSys™ 120 M

СТРУКТУРА
ProSys™ 120 P

СТРУКТУРА
ProSys™ 80 M

15

15

15

15

10

10

10

10

40

40

40

20

25

10

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

10

10

10

10

15

15

15

15

10

10

10

10

40

40

40

20

25

10

N/A

N/A 

N/A 

N/A 

N/A

10

10

10

10

0

0

0

0

0

0

0

0

25

25

25

25

25

0

N/A

N/A 

N/A 

N/A 

N/A

10

10

0

0

М
е

ха
н

и
че

н
П

н
е

вм
ат

и
че

н
Е

ле
кт

р
о

н
е

н



63

M: Механична активация
P: Пневматична активация
M F: предна механична активация
M T: горна механична активация
N/C: несъвместимо
N/A: неприложимо

СТРУКТУРА
ProSys™ 150 M предна 

активация

СТРУКТУРА
ProSys™ 150 M горна 

активация

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

N/A

N/A 

N/A 

N/A 

N/A

N/C

N/C

N/C

N/C

0

0

0

0

0

0

0

0

25

25

25

20

20

0

N/A

N/A

N/A 

N/A 

N/A

N/C

N/C

N/C

N/C

Минимална 
дебелина 

на стената
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Решения за всеки проект

Стадиони и транспортни центрове

Предлагаме широка гама от надеждни 
продукти, лесни за почистване, ниско-
бюджетни, както и такива с иновативни 
технологии, подходящи за натоварените 
транспортни центрове и стадиони.

Хотели и ресторанти

Предлагаме надеждни продукти с разно-
образен дизайн, които пасват идеално на 
всяко помещение - от силно посещавано 
място, до ексклузивни бани за гости. 

Жилищни блокове

Шумоизолацията и оптималното 
пространство може да бъде подобрено 
благодарение на нашите структури 
за вграждане, активатори, керамични 
продукти и cмесители.

Работни места

Предлагаме висококачествни, издръж-
ливи и лесни за поддръжка структури 
с иновативни системи за отмиване, 
както и cмесители, използването на 
които намалява оперативните разходи в 
офисите.

Болници

Хигиената е най-важна в болниците. 
Идеал Стандарт предлага различни 
продукти за подобряване на хигиената.

Частни домове

Предлагаме голям избор от различни 
дизайни, с които да създадете перфект-
ната нова баня или да модернизирате 
съществуващата.

Образование

Предлагаме пълна гама от продукти в 
различни дизайни, предназначени за 
деца в различни възрасти.
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Техническа спецификация
ProSys™ 120

ProSys™ 120M вградено 
казанче

ProSys™ 120M лека 
структура за вграждане

ProSys™ 120M структура за 
вграждане

 

Арт.No.

R015667

Продукт

ProSys™ 120M 

вградено казанче 

 

Арт.No.

R009767

Продукт

ProSys™ 120M лека 

структура за вграждане 

 

Арт.No.

R009467

Продукт

ProSys™ 120M структура за 

вграждане 

• Съвместима с всички конзолни тоалетни чинии

• За вграждане в зидани стени

• Рамката е тествана за натоварване до 400 kg

•   Експандиран полистирол, който обгражда  

казанчето за отлична изолация и по-бърз 

монтаж

•   145 mm минимална дебелина

•   Вграден резервоар с фронтална механична 

активация, възможност за преобразуване към 

пневматична или електронна активация чрез 

комплекти, предлагани като отделна поръчка

•   Лесна поддръжка през ревизионния отвор на 

казанчето зад активатора.

 

Характеристики

•   Промиващи механизми, предварително 

настроени за 6/3 l

•   Лесно регулиране на пълния обем на измиване 

от 6 на 4,5 l

•   Резервоар от полипропилен, устойчив на 

термични напрежения, доставя се напълно 

капсулован с експандиран полистирол, за 

отлична шумо и антикондензна изолация, и 

по-бърз монтаж

•   SmartValve (допълнително пестене на вода - до 

0,5 литра на ден), сертифициран по NF

•   3mm дебелина на резевоара;

•   CE маркировка, EN 14055 CL1, Клас 1, Тип 6 & 4

•   Задна централна позиция за водоподаване;

•   Доставя се с всички крепежни елементи за 

фиксация на рамката и на тоалетна чиния със 

стандартна фиксация

•   Изходящи свързваща тръба Ø90 и ъглова тръба 

с адаптори Ø90/110mm и Ø90/100mm

•  Съвместима с плътно прилепнала към стената 

стояща тоалетна чиния

• За монтаж вътре в стената

• 125 mm минимална дебелина

•   Доставя се с антикондензна облицовка и 

мрежа за по-лесно измазване с хоросан

•   Вграден резервоар с фронтална механична 

активация, възможност за преобразуване към 

пневматична или електронна активация чрез 

комплекти, предлагани като отделна поръчка 

•   Лесна поддръжка през ревизионния отвор на 

казанчето зад активатора

Характеристики

•   Промиващи механизми, предварително 

настроени за 6/3 l

•   Лесно регулиране на пълния обем на измиване 

от 6 на 4/4,5 l

•   Резервоар от полипропилен, устойчив 

на термични напрежения, доставя се с 

антикондензна облицовка

•   SmartValve (допълнително пестене на вода - до 

0,5 литра на измиване), сертифициран по NF, 

клас 1 безшумен пълнещ механизъм

•   3mm дебелина на резевоара; доставя се с 

антикондензна облицовка;

•   CE маркировка, EN 14055 CL1, Клас 1, Тип 6 & 4

•   2 възможни позиции за водоподаване (в ляво и 

в средата)

•   Изходяща ъглова тръба и Ø90/110 mm адаптор

•   Съвместима с всички конзолни тоалетни чинии

•   За монтаж пред масивна стена или между 

две леки гипсокартонни стени съгласно 

ръководството за монтаж

•   Рамката е тествана за натоварване до 400 kg

•   Лесно регулиране на монтажната височина от 

0 до 200 mm с помощта на вградени спирачки 

в краката, позволяващи инсталация от 1 човек

•   Лесен и бърз монтаж със система EasyFixТМ

•   Настройка на дебелината от 150 до 210 mm

•   Рамката е устойчива на корозия и надраскване

•   Насочващо се изходно коляно, регулируемо в 

дълбочина

•   Вграден резервоар с фронтална механична 

активация, възможност за преобразуване към 

пневматична или електронна активация чрез 

комплекти, предлагани като отделна поръчка

•   Лесна поддръжка през ревизионния отвор на 

казанчето зад активатора.

 

Характеристики
•   Промиващи механизми, предварително 

настроени за 6/3 l
•   Лесно регулиране на пълния обем на измиване 

от 6 на 4,5 l
•   Резервоар от полипропилен, устойчив 

на термични напрежения, доставя се с 
антикондензна облицовка

•   SmartValve (допълнително пестене на вода - до 
0,5 литра на ден), сертифициран по NF

•   3mm дебелина на резевоара; доставя се с 
антикондензна облицовка;

•   CE маркировка, EN 14055 CL1, Клас 1, Тип 6 & 4
•   2 възможни позиции за водоподаване (в ляво и 

в средата)
•   Доставя се с всички крепежни елементи за 

фиксация на рамката и на тоалетна чиния със 
стандартна фиксация

•   Изходящи свързваща тръба Ø90 и ъглова тръба 

с адаптори Ø90/110mm и Ø90/100mm
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Техническа спецификация
ProSys™ 120

ProSys™ 120M 3H структура 
за вграждане

ProSys™ 120M свободно 
стояща структура за 
вграждане

ProSys™ 120P свободно 
стояща структура за 
вграждане

 Арт.No.

R009567

Продукт

ProSys™ 120M 3H структура 

за вграждане 

 Арт.No.

R015467

Продукт

ProSys™ 120M свободно стояща 

структура за вграждане

 Арт.No.

R009667

Продукт

ProSys™ 120P свободно стояща 

структура за вграждане

• Съвместима с всички конзолни тоалетни чинии
•   За монтаж пред масивна стена или между 

две леки гипсокартонни стени съгласно 
ръководството за монтаж

•   Позволява регулиране на височината на 
фиксация на тоалетната в три различни 
положения (320/370/420 mm от фиксацията на 
тоалетната до пода) преди затваряне на стената

•   Рамката е тествана за натоварване до 400 kg
•   Лесно регулиране на монтажната височина от 

0 до 200 mm с помощта на вградени спирачки 
в краката, позволяващи инсталация от 1 човек

•   Лесен и бърз монтаж със система EasyFixТМ

•   Настройка на дебелината от 150 до 210 mm
•   Рамката е устойчива на корозия и надраскване
•   Насочващо се изходно коляно, регулируемо в 

дълбочина
•   Вграден резервоар с фронтална механична 

активация, възможност за преобразуване към 
пневматична или електронна активация чрез 
комплекти, предлагани като отделна поръчка

•   Лесна поддръжка през ревизионния отвор на 
казанчето зад активатора.

Характеристики
•   Промиващи механизми, предварително 

настроени за 6/3 l
•   Лесно регулиране на пълния обем на измиване 

от 6 на 4,5 l
•   Резервоар от полипропилен, устойчив 

на термични напрежения, доставя се с 
антикондензна облицовка

•   SmartValve (допълнително пестене на вода - до 
0,5 литра на ден), сертифициран по NF

•   3mm дебелина на резевоара; доставя се с 
антикондензна облицовка;

•   CE маркировка, EN 14055 CL1, Клас 1
•   2 възможни позиции за водоподаване (в ляво и 

в средата)
•   Доставя се с всички крепежни елементи за 

фиксация на рамката и на тоалетна чиния със 
стандартна фиксация

•   Изходящи свързваща тръба Ø90 и ъглова тръба 

с адаптори  Ø90/110mm и Ø90/100mm

•   Съвместима с всички конзолни тоалетни чинии
•   За монтаж с леки гипсокартонни стени 

съгласно ръководството за монтаж
•   Рамката е тествана за натоварване до 400 kg
•   Лесно регулиране на монтажната височина от 

0 до 200 mm с помощта на вградени спирачки 
в краката, позволяващи инсталация от 1 човек

•   Рамката е устойчива на корозия и надраскване
•   Лесен и бърз монтаж със система EasyFixТМ

•   Насочващо се изходно коляно, регулируемо в 
дълбочина

•   Вграден резервоар с фронтална механична 
активация, възможност за преобразуване към 
пневматична или електронна активация чрез 
комплекти, предлагани като отделна поръчка

•   Лесна поддръжка през ревизионния отвор на 
казанчето зад активатора 

Характеристики
•   Промиващи механизми, предварително 

настроени за 6/3 l
•   Лесно регулиране на пълния обем на измиване 

от 6 на 4,5 l
•   Резервоар от полипропилен, устойчив 

на термични напрежения, доставя се с 
антикондензна облицовка

•   SmartValve (допълнително пестене на вода - до 
0,5 литра на ден), сертифициран по NF

•   3mm дебелина на резевоара; доставя се с 
антикондензна облицовка;

•   CE маркировка, EN 14055 CL1, Клас 1
•   2 възможни позиции за водоподаване (в ляво и 

в средата)
•   Доставя се с всички крепежни елементи за 

фиксация на рамката и на тоалетна чиния със 
стандартна фиксация

• Изходяща ъглова тръба Ø90/100. 
 При канализационна система Ø110 се поръчват  
 отделно:
   - Изходяща ъглова тръба Ø90/90 mm RV18067  
   - Адаптер Ø90 x 110 mm RV18167 

•   Съвместима с всички конзолни тоалетни чинии

•   За монтаж с леки гипсокартонни стени 

съгласно ръководството за монтаж

•   Рамката е тествана за натоварване до 400 kg

•   Лесно регулиране на монтажната височина от 

0 до 200 mm с помощта на вградени спирачки 

в краката, позволяващи инсталация от 1 човек

•   Рамката е устойчива на корозия и надраскване

•   Лесен и бърз монтаж със система EasyFixТМ

•   Насочващо се изходно коляно, регулируемо в 

дълбочина

•   Вграден резервоар с фронтална пневматична 

активация

•   Лесна поддръжка през ревизионния отвор на 

казанчето зад активатора

Характеристики
•   Промиващи механизми, предварително 

настроени за 6/3 l
•   Лесно регулиране на пълния обем на измиване 

от 6 на 4,5 l
•   Резервоар от полипропилен, устойчив 

на термични напрежения, доставя се с 
антикондензна облицовка

•   SmartValve (допълнително пестене на вода - до 
0,5 литра на ден), сертифициран по NF

•   3mm дебелина на резевоара; доставя се с 
антикондензна облицовка;

•   CE маркировка, EN 14055 CL1, Клас 1
•   2 възможни позиции за водоподаване (в ляво и 

в средата)
•   Доставя се с всички крепежни елементи за 

фиксация на рамката и на тоалетна чиния със 
стандартна фиксация

•   Изходяща ъглова тръба Ø90/100 
 При канализационна система Ø110 се поръчват  
 отделно:
   - Изходяща ъглова тръба Ø90/90 mm RV18067  

   - Адаптер Ø90 x 110 mm RV18167
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Техническа спецификация
ProSys™ 80 

ProSys™ 80M вградено 
казанче

ProSys™ 80M лека 
структура за вграждане

ProSys™ 80M структура за 
вграждане

 Арт.No.

R014767

Продукт

ProSys™ 80M 

вградено казанче 

 Арт.No.

R014667

Продукт

ProSys™ 80M лека структура за 

вграждане 

 Арт.No.

R014367

Продукт

ProSys™ 80M структура за 

вграждане 

• Съвместима с всички конзолни тоалетни чинии

• За вграждане в зидани стени

• Рамката е тествана за натоварване до 400 kg

• 80 mm минимална дебелина

•  Вграден резервоар с фронтална механична 

активация, възможност за преобразуване към 

пневматична или електронна активация чрез 

комплекти, предлагани като отделна поръчка

•  Лесна поддръжка през ревизионния отвор на 

казанчето зад активатора 

Характеристики

•  Промиващи механизми, предварително 

настроени за 6/3 l

•  Лесно регулиране на пълния обем на измиване 

от 6 на 4,5 l

•  Резервоар от полипропилен, устойчив 

на термични напрежения, доставя се с 

антикондензна облицовка

•  SmartValve (допълнително пестене на вода - до 

0,5 литра на ден), сертифициран по NF, Клас 1

•  3mm дебелина на резевоара; доставя се с 

антикондензна облицовка;

•  CE маркировка, EN 14055 CL1, Клас 1 Тип 6 & 5

•  3 възможни позиции за водоподаване (в ляво, в 

дясно и в средата)

•  Доставя се с всички крепежни елементи за 

фиксация на рамката и на тоалетна чиния със 

стандартна фиксация

•  Изходящи свързваща тръба Ø90 и ъглова тръба 

с адаптори Ø90/100 

•  Съвместима с всички стоящи тоалетни чинии с 

плътно прилепване към стената 

•  За монтаж вътре в стената

•  80 mm минимална дебелина

•  Доставя се с антикондензна облицовка и 

мрежа за по-лесно измазване с хоросан

•  Вграден резервоар с фронтална механична 

активация, възможност за преобразуване към 

пневматична или електронна активация чрез 

комплекти, предлагани като отделна поръчка

•  Лесна поддръжка през ревизионния отвор на 

казанчето зад активатора 

Характеристики:

•  Промиващи механизми, предварително 

настроени за 6/3 l, Тип 6

•  Лесно регулиране на пълния обем на измиване 

от 6 на 4,5 l, Тип 5

•  Резервоар от полипропилен, устойчив 

на термични напрежения, доставя се с 

антикондензна облицовка

•  SmartValve (допълнително пестене на вода - до 

0,5 литра на ден), сертифициран по NF

•  3mm дебелина на резевоара; доставя се с 

антикондензна облицовка;

•  CE маркировка, EN 14055 CL1, Клас 1 Тип 6 & 4

•  3 възможни позиции за водоподаване (в ляво, в 

дясно и в средата)

•  Доставя се с регулируеми фиксиращи елементи 

за казанче.

•  Промивна входяща тръба и уплътнител за WC, 

изцяло затворена в експандиран полистирол

•  Съвместима с всички конзолни тоалетни чинии

•  За монтаж пред масивна стена или между 

две леки гипсокартонни стени съгласно 

ръководството за монтаж

•  Рамката е тествана за натоварване до 400 kg

•  Лесна настройка на височината на краката 0 > 

200mm

•  Регулируема дълбочина 120 >170mm

•  Вграден резервоар с фронтална механична 

активация, възможност за преобразуване към 

пневматична или електронна активация чрез 

комплекти, предлагани като отделна поръчка

•  Лесна поддръжка през ревизионния отвор на 

казанчето зад активатора

Характеристики

• Промиващи механизми, предварително 

настроени за 6/3 l

•  Лесно регулиране на пълния обем на измиване 

от 6 на 4,5 l

•  Резервоар от полипропилен, устойчив 

на термични напрежения, доставя се с 

антикондензна облицовка

•  SmartValve (допълнително пестене на вода - до 

0,5 литра на ден), сертифициран по NF, Клас 1

•  3mm дебелина на резевоара; доставя се с 

антикондензна облицовка;

•  CE маркировка, EN 14055 CL1, Клас 1 Тип 6 и 5

•  3 възможни позиции за водоподаване (в ляво, в 

дясно и в средата)

•  Доставя се с всички крепежни елементи за 

фиксация на рамката и на тоалетна чиния със 

стандартна фиксация

•  Изходящи свързваща тръба Ø90 и ъглова тръба 

с адаптори Ø90/100
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Техническа спецификация
ProSys™ 150 

ProSys™ 150M вградено 
казанче

ProSys™ 150M структура за 
вграждане

ProSys™ 150M свободно 
стояща структура за 
вграждане

 Арт.No.

R014167

Продукт

ProSys™ 150M вградено казанче 

 Арт.No.

R009067

Продукт

ProSys™ 150M структура за 

вграждане 

 Арт.No.

R009167

Продукт

ProSys™ 150M свободно стояща 

структура за вграждане

• Съвместима с всички конзолни тоалетни чинии
•  За монтаж пред масивна стена или между 

две леки гипсокартонни стени съгласно 
ръководството за монтаж

•  Рамката е тествана за натоварване до 400 kg
•  Лесно регулиране на монтажната височина от 

0 до 200 mm с помощта на вградени спирачки 
в краката, позволяващи инсталация от 1 човек

•  Само 82 cm височина - перфектната рамка 
за по-ниска инсталация (например под 
прозореца)

•  Регулируема дълбочина 150 > 200mm
•  Насочващо се изходно коляно, регулируемо в 

дълбочина;
•  Вграден резервоар механична активация отгоре 

или отпред, възможност за преобразуване към 
пневматична или електронна активация чрез 
комплекти, предлагани като отделна поръчка

•  Лесна поддръжка през ревизионния отвор на 
казанчето зад активатора

Характеристики
• Промиващи механизми, предварително 
настроени за 6/3 l
•  Лесно регулиране на пълния обем на измиване 

от 6 на 4,5 l
•  Резервоар от полипропилен, устойчив 

на термични напрежения, доставя се с 
антикондензна облицовка

•  SmartValve (допълнително пестене на вода - до 
0,5 литра на ден), сертифициран по NF, Клас 1

•  3mm дебелина на резевоара; доставя се с 
антикондензна облицовка;

•  CE маркировка, EN 14055 CL1, Клас 1 Тип 6 и 5
•  3 възможни позиции за водоподаване (в ляво, в 

дясно и в средата)
•  Доставя се с всички крепежни елементи за 

фиксация на рамката и на тоалетна чиния със 
стандартна фиксация

•  Изходящи свързваща тръба Ø90 и ъглова тръба 

с адаптори Ø90/110 и Ø90/100

• Съвместима с всички конзолни тоалетни чинии
•  За монтаж с леки гипсокартонни стени 

съгласно ръководството за монтаж
•  Рамката е тествана за натоварване до 400 kg
•  Лесно регулиране на монтажната височина от 

0 до 200 mm с помощта на вградени спирачки 
в краката, позволяващи инсталация от 1 човек

•  Само 82 cm височина - перфектната рамка 
за по-ниска инсталация (например под 
прозореца)

•  180 mm минимална дебелина
•  Насочващо се изходно коляно, регулируемо в 

дълбочина;
•  Вграден резервоар механична активация отгоре 

или отпред, възможност за преобразуване към 
пневматична или електронна активация чрез 
комплекти, предлагани като отделна поръчка

•  Лесна поддръжка през ревизионния отвор на 
казанчето зад активатора

Характеристики
•  Промиващи механизми, предварително 

настроени за 6/3 l
•  Лесно регулиране на пълния обем на измиване 

от 6 на 4,5 l
•  Резервоар от полипропилен, устойчив 

на термични напрежения, доставя се с 
антикондензна облицовка

•  SmartValve (допълнително пестене на вода - до 
0,5 литра на ден), сертифициран по NF, Клас 1

•  3mm дебелина на резевоара; доставя се с 
антикондензна облицовка;

•  CE маркировка, EN 14055 CL1, Клас 1 Тип 6 и 5
•  3 възможни позиции за водоподаване (в ляво, в 

дясно и в средата)
•  Доставя се с всички крепежни елементи за 

фиксация на рамката и на тоалетна чиния със 
стандартна фиксация

•  Изходящи свързваща тръба Ø90mm и ъглова 

тръба с адаптори Ø90/110mm и Ø90/100mm

•  Съвместима с всички стоящи тоалетни чинии с 

плътно прилепване към стената 

•  За монтаж вътре в стената

•  150 mm минимална дебелина

•  Доставя се с антикондензна облицовка и 

мрежа за по-лесно измазване с хоросан

•  Вграден резервоар механична активация 

отгоре или отпред с активатори SoleaТМ M1, 

SoleaТМ M2 и Septa ProТМ M1 и възможност 

за преобразуване към пневматична или 

електронна активация чрез комплекти, 

предлагани като отделна поръчка

•  Необходим е комплект за горна активация на 

механични активатори Oleas™ M1, M2, M3, M4 

(R017667) 

•  Лесна поддръжка през ревизионния отвор на 

казанчето зад активатора 

Характеристики

•  Промиващи механизми, предварително 

настроени за 6/3 l, Тип 6

•  Лесно регулиране на пълния обем на измиване 

от 6 на 4,5 l, Тип 5

•  Резервоар от полипропилен, устойчив 

на термични напрежения, доставя се с 

антикондензна облицовка

•  SmartValve (допълнително пестене на вода - до 

0,5 литра на ден), сертифициран по NF, Клас 1

•  3mm дебелина на резевоара; доставя се с 

антикондензна облицовка;

•  CE маркировка, EN 14055 CL1, Клас 1 Тип 6 и 4

•  3 възможни позиции за водоподаване (в ляво, в 

дясно и в средата)

•  Доставя се с регулируеми фиксиращи елементи 

за казанче.

•  Промивна входяща тръба и уплътнител за WC
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Техническа спецификация
ProSys™ Comfort и NeoX™

ProSys Comfort™ 80 
структура с подвижна 
рамка

ProSys NeoX™ санитарен 
модул

 Арт.No.

R0145A6

Продукт

Черно стъкло 

Арт.No.

R0144AC 

R0144A6 

Продукт

Бяло стъкло

Черно стъкло

• Съвместима с всички конзолни тоалетни чинии
•  Ергономична система с регулируема височина 

на фиксация на конзолна тоалетна до 150 mm
•  Лесно подвижна рамка - позволява на 

потребителя да променя височината на 
тоалетната чрез дистанционно управление 

• За инсталиране в устойчиви стени и фронтално  
   завършени със зидана  или гипсокартонена  
   стена
•  Рамката е тествана за натоварване до 400 kg
•  Лесно регулиране на монтажната височина от 

0 до 200 mm с помощта на вградени спирачки 
в краката, позволяващи инсталация от 1 човек

•  Регулируема дълбочина 205 > 240mm
•  Преден панел от 6mm закалено черно стъкло 

(6x400x1345 mm) 
•  Вграден резервоар с фронтална механична 

активация, възможност за преобразуване към 
пневматична или електронна активация чрез 
комплекти, предлагани като отделна поръчка

•  Лесна поддръжка през ревизионния отвор на 
казанчето зад активатора 

Характеристики
•  Безшумен електрически двигател, захранване: 

220V (50 / 60 Hz), захранващ източник: 350 вата, 
изолация: IP66

•  Промиващи механизми, предварително 
настроени за 6/3 l

•  Лесно регулиране на пълния обем на измиване 
от 6 на 4,5 l

•  Резервоар от полипропилен, устойчив 
на термични напрежения, доставя се с 
антикондензна облицовка

•  SmartValve (допълнително пестене на вода - до 
0,5 литра на ден), сертифициран по NF, Клас 1

•  5mm дебелина на резевоара; доставя се с 
антикондензна облицовка;

•  CE маркировка, EN 14055 CL1, Клас 1 Тип 6 и 5
•  Задна централна позиция за водоподаване;
•  Доставя се с всички крепежни елементи за 

фиксация на рамката и на тоалетна чиния със 
стандартна фиксация

•  Изходящи свързваща тръба Ø90mm и ъглова 

тръба с адаптори Ø90/110mm и Ø90/100mm

•  Съвместима с всички конзолни тоалетни чинии
•  За инсталация пред зидани стени
•  Странична рамка INOX и преден панел от 6 mm 

закалено/темперирано стъкло
•  За бързо обновяване на бани или нови 

санитарни инсталации
•  Рамката е тествана за натоварване до 400 kg
•  108 mm дебелина
•  Налични с преден панел от черно или бяло 

стъкло 
•  Пневматична активация чрез активатор от 

неръждаема стомана
•  Лесна поддръжка през ревизионния отвор зад 

стъкления панел

Характеристики
•  Промиващи механизми, предварително 

настроени за 6/3 l
•  Лесно регулиране на пълния обем на измиване 

от 6 на 4,5 l
•  Резервоар от полипропилен, устойчив 

на термични напрежения, доставя се с 
антикондензна облицовка

•  SmartValve (допълнително пестене на вода - до 
0,5 литра на ден), сертифициран по NF, Клас 1

•  5mm дебелина на резевоара; доставя се с 
антикондензна облицовка;

•  CE маркировка, EN 14055 CL1, Клас 1 Тип 6 и 5
•  4 възможни позиции за водоподаване (ляво или 

дясно, отгоре или в средата) 
•  Доставя се с всички крепежни елементи за 

фиксация на рамката и на тоалетна чиния със 
стандартна фиксация

•  Изходящи свързваща тръба Ø90mm и ъглова 

тръба с адаптори Ø90/110mm и Ø90/100mm
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Техническа спецификация
WC полуструктури

ProSys™ полуструктура за 
вграждане

ProSys™ свободно 
стояща полуструктура за 
вграждане

 Арт.No.

R010067

Продукт

ProSys™ полуструктура за 

вграждане 

 Арт.No.

R010167

Продукт

ProSys™ свободно стояща 

полуструктура за вграждане

•  Съвместима с всички конзолни тоалетни чинии

•  За монтаж пред масивна стена или между 

две леки гипсокартонни стени съгласно 

ръководството за монтаж

•  В случай на съществуваща инсталация на 

вградено казанче със стояща тоалетна - за 

замяна на стоящата с конзолна тоалетна чиния

•  Рамката е тествана за натоварване до 400 kg

•  Регулиране на монтажната височина от 0 до 

200 mm

•  Регулируема дълбочина 120 > 190mm

•  Насочващо се изходно коляно, регулируемо в 

дълбочина

Характеристики

•  Доставя се с всички крепежни елементи за 

фиксация на рамката и на тоалетна чиния със 

стандартна фиксация

•  Изходящи свързваща тръба Ø90mm и ъглова 

тръба с адаптори Ø90/110mm и Ø90/100mm

•  Съвместима с всички конзолни тоалетни чинии
•  За монтаж с леки гипсокартонни стени 

съгласно ръководството за монтаж
•  В случай на съществуваща инсталация на 

вградено казанче със стояща тоалетна - за 
замяна на стоящата с конзолна тоалетна чиния

•  Рамката е тествана за натоварване до 400 kg
•  Регулиране на монтажната височина от 0 до 

200 mm
•  180 mm минимална дебелина
•  Насочващо се изходно коляно, регулируемо в 

дълбочина

Характеристики
•  Доставя се с всички крепежни елементи за 

фиксация на рамката и на тоалетна чиния със 
стандартна фиксация

•  Изходящи свързваща тръба Ø90mm и ъглова 

тръба с адаптори Ø90/110mm и Ø90/100mm
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Техническа спецификация
Структури за биде

ProSys™ структура за биде ProSys™ полуструктура 
за биде

ProSys™ лека структура 
за биде

Арт.No.

R016267

Продукт

ProSys™ структура 

за биде 

 Арт.No.

R015967

Продукт

ProSys™ полуструктура 

за биде

 Арт.No.

R016567

Продукт

ProSys™ лека структура 

за биде 

•  Съвместима с конзолни писоари със задно 

водоподаване и вградени промивачи за писоар

•  За монтаж пред масивна стена или между 

две леки гипсокартонни стени съгласно 

ръководството за монтаж

•  Лесно регулиране на монтажната височина от 

0 до 200 mm с помощта на вградени спирачки 

в краката, позволяващи инсталация от 1 човек

•  Лесен и бърз монтаж със система EasyFixТМ

•  Рамката е тествана за натоварване до 400 kg

•  Регулируема дълбочина 120 > 165 mm

Характеристики

•  Доставя се с всички крепежни елементи 

за фиксация на рамката и на бидето със 

стандартна фиксация 

•  Изходяща тръба 40-32/50-40 mm

•  G 1/2 фитинги за водоподаване - 2 бр.

•   Съвместима с конзолни писоари с горно 

водоподаване и външни промивачи за писоар

•  За монтаж пред масивна стена

•  Рамката е тествана за натоварване до 400 kg

•  Настройка на височината

•  Настройваеми монтажни конзоли

•  Регулируема дълбочина 80 > 120mm

Характеристики

•   Доставя се с всички крепежни елементи 

за фиксация на рамката и на бидето със 

стандартна фиксация 

•  Изходяща тръба 40-32/50-40 mm

•  Съвместима с всички конзолни бидета

•   За вграждане в зидани стени

•   Рамката е тествана за натоварване до 400 kg

•   Регулируеми монтажни конзоли

•   80 mm дебелина

Характеристики

•  Доставя се с всички крепежни елементи 

за фиксация на рамката и на бидето със 

стандартна фиксация 

•   Изходяща тръба 40-32/50-40 mm
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Техническа спецификация
Структури за писоар

ProSys™ универсална 
структура за писоар

ProSys™ базова структура 
за писоар

Арт.No.

R016367

Продукт

ProSys™ универсална 

структура за писоар 

Арт.No.

R010367

Продукт

ProSys™ базова структура 

за писоар 

•   Съвместима с конзолни писоари със задно 

водоподаване и вградени промивачи за писоар

•  За монтаж пред масивна стена или между 

две леки гипсокартонни стени съгласно 

ръководството за монтаж

•  Регулиране на монтажната височина от 0 до 

300 mm

•  Лесен и бърз монтаж със система EasyFixТМ

•  Регулируема дълбочина 120 > 170

•  Рамката е тествана за натоварване до 100 kg

•  Регулируеми планки за закрепване

•  Регулируема плоскост за монтаж на вградени 

промивачи за писоар

 

Характеристики

•   Доставя се с всички крепежи за стандартно 

фиксиране на писоар 

•  Изходяща тръба 50/50 mm

•  Уплътнение за изходяща тръба 50mm

•  G 1/2 фитинг за водоподаване - 1 бр. 

 

•  Съвместима с конзолни писоари с горно 

водоподаване и външни промивачи за писоар

•  За монтаж пред масивна стена или между 

две леки гипсокартонни стени съгласно 

ръководството за монтаж

•  Регулиране на монтажната височина от 0 до 

300 mm

•  Лесен и бърз монтаж със система EasyFixТМ

•  Регулируема дълбочина 120 > 170

•  Рамката е тествана за натоварване до 100 kg

•  Регулируеми планки за закрепване

 

Характеристики 

•  Доставя се с всички крепежи за стандартно 

фиксиране на писоар 

•  Изходяща тръба 50/50 mm

•  Крепежи за закрепване на рамката

•  G ½ фитинг за водоподаване - 1 бр.
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Техническа спецификация
Структури за мивки

ProSys™ структура за 
мивка за инсталиране със 
стоящ cмесител за мивка

ProSys™ структура за 
мивка за инсталиране със 
стенен cмесител за мивка

ProSys™ лека структура за 
мивка

 Арт.No.

R010267

Продукт

ProSys™ структура за мивка 

за инсталиране със стоящ 

cмесител за мивка

 Арт.No.

R016167

Продукт

ProSys™ структура за мивка за 

инсталиране със стенен cмесител 

за мивка

 Арт.No.

R016467

Продукт

ProSys™ лека 

структура за мивка 

•  Съвместима с всички конзолни мивки със 

стоящ cмесител за мивка

•  За монтаж пред масивна стена или между 

две леки гипсокартонни стени съгласно 

ръководството за монтаж

•  Регулиране на монтажната височина от 0 до 

300 mm

•  Лесен и бърз монтаж със система EasyFixТМ

•  Регулируема дълбочина 120 > 170

•  Рамката е тествана за натоварване до 150 kg

•  Регулируеми планки за закрепване

•  Предварително разпробити позиции за 

водоподаване на 80 и 280mm от центъра

 

Характеристики 

•  Доставя се с всички крепежи за стандартно 

фиксиране на мивка 

•  Изходяща тръба 40-32/50-40 mm

•  G 1/2 фитинги за водоподаване - 2 бр. 

 

•  Съвместима с всички конзолни мивки със 

стенен cмесител за мивка

•  За монтаж пред масивна стена или между 

две леки гипсокартонни стени съгласно 

ръководството за монтаж

•  Регулиране на монтажната височина от 0 до 

300 mm

•  Лесен и бърз монтаж със система EasyFixТМ

•  Регулируема дълбочина 120 > 170

•  Рамката е тествана за натоварване до 150 kg

•  Регулируеми планки за закрепване

 

Характеристики 

•  Доставя се с всички крепежи за стандартно 

фиксиране на мивка 

•  Изходяща тръба 40-32/50-40 mm

•  G 1/2 фитинги за водоподаване - 2 бр.

  

•  За инсталация на стенна мивка със стоящ 

cмесител за мивка

•  За вграждане в зидани стени

•  Рамката е тествана за натоварване до 150 kg

•  Регулируеми монтажни конзоли

•  80 mm дебелина

 

Характеристики 

•  Доставя се с всички крепежи за стандартно 

фиксиране на мивка 

•  Изходяща тръба 40-32/50-40 mm
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Техническа спецификация
Структури за душ

ProSys™ структура за 
инсталация на вграден 
cмесител за вана/душ и 
душ глава

ProSys™ Структура за 
инсталация на стенен 
cмесител за вана/душ 

 Арт.No.

R016767

Продукт

ProSys™ структура за инсталация 

на вграден cмесител за вана/душ 

и душ глава

 Арт.No.

R016667

Продукт

ProSys™ Структура за инсталация 

на стенен cмесител за вана/душ

•  За инсталация на вграден cмесител за вана/душ 

и душ глава

•  За монтаж пред масивна стена или между 

две леки гипсокартонни стени съгласно 

ръководството за монтаж

•  Настройка на височината - max 230 cm (душ 

глава), max 120 cm (смесител за душ)

•  Регулируема плоскост за монтаж на cмесител 

за душ

•  Регулируема плоскост за монтаж на душ глава

•  Регулируеми монтажни планки

 

Характеристики

•   G 1/2 фитинги за водоподаване - 1 бр.

- Крепежи за закрепване на рамката

•  За инсталация на стенен cмесител за вана/душ

•  За монтаж пред масивна стена или между 

две леки гипсокартонни стени съгласно 

ръководството за монтаж

•  Регулируема плоскост за монтаж на cмесител 

за душ

•  Регулируеми монтажни планки

 

Характеристики

•  G 1/2 фитинги за водоподаване - 2 бр.

- Крепежи за закрепване на рамката
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Техническа спецификация
Структура за аксесоари

•  За инсталация на разделители за писоари, 

държачи за хора със специфични потребности

•  За монтаж пред масивна стена или между 

две леки гипсокартонни стени съгласно 

ръководството за монтаж

•  Регулиране на монтажната височина от 0 до 

200 mm

•  Лесен и бърз монтаж със система EasyFixТМ

•  Регулируема дълбочина от 120 до 170 mm

Характеристики:

•  Включени крепежи

Структура за аксесоари

 Арт.No.

R010567

Продукт

Структура за 

аксесоари
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Конзолна тоалетна чиния: AquaBlade® Strada II
Активатор: Oleas™ P2
Мивка: Strada II
Смесител: Edge
Мебел: Adapto
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Техническа спецификация
Активатори

Altes™ NT1 Symfo™ NT1 Oleas™ M1

Арт.No.

R0130AC 

R0130A6

Продукт

NT1 Бяло 

NT1 Черно

 Арт.No.

R0129SA 

R0129RX

Продукт

NT1 Бяло 

NT1 Черно 

Арт.No.

R0115AC

R0117AC

R0115AA

R0117AA

R0115JG

R0117JG

R0115A6

Продукт

M1 Бяло 

M1 Бяло SmartFlush

M1 Хром 

M1 Хром SmartFlush 

M1 Мат Хром

M1 Мат Хром SmartFlush 

M1 Черно

• Монолитно керамично тяло

•  Двустепенно измиване

•  Безконтактна активация чрез капацитивни 

сензори

•  Разстояние на активация 20 mm

•  Настройка чувствителността на сензора

•  Профилактично измиване, задаване на време

•  Влагоустойчиви връзки

•  Електронни връзки предотвратяващи грешно 

свързване

•  Работна температура 0-700C

•  Степен на защита на сензора: IP67

•  Защита от влага на електронните връзки: IP66

•  Хигиенични и лесни за почистване

• Монолитно тяло от темперирано стъкло

•  Двустепенно измиване

•  Безконтактна активация чрез капацитивни

 сензори с LED индикатори (настройка   

 на цвета на светлината - син, червен, жълт,

 бял, зелен, виолетов, оранжев и пурпурен)

•  Разстояние на активация 20 mm

•  Настройка чувствителността на сензора

•  Профилактично измиване, задаване на време

•  Система за отваряне, препазваща от повреда 

на бутона по време на монтаж или поддръжка

•  Влагоустойчиви връзки

•  Електронни връзки предотвратяващи грешно 

свързване

•  Хигиенични и лесни за почистване

• Закръглен дизайн

•  Двустепенно измиване

•  Механична активация

•  Сила на активиране <20N

•  Вариант SmartFlush

234 12
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Oleas™ M2 Oleas™ M3 Oleas™ M4

 Арт.No.

R0121AC

R0122AC

R0121AA

R0122AA

R0121JG

R0122JG

R0121A6

Продукт

M2 Бяло 

M2 Бяло SmartFlush

M2 Хром 

M2 Хром SmartFlush 

M2 Мат Хром

M2 Мат Хром SmartFlush 

M2 Черно 

 

 

Арт.No.

R0123AC

R0123AA

R0123JG

R0123A6

Продукт

M3 Бяло

M3 Хром

M3 Мат Хром 

M3 Черно 

 

 

Арт.No.

R0126AC

R0126AA

R0126JG

Продукт

M4 Бяло

M4 Хром

M4 Мат Хром 

• Квадратист дизайн

• Двустепенно измиване

• Механична активация

• Сила на активиране <20N

• Вариант SmartFlush

• Мек геометричен дизайн

• Двустепенно измиване

• Механична активация

• Сила на активиране <20N

• Закръглен дизайн

• Единичен бутон

• Механична активация

• Сила на активиране <20N

234
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Техническа спецификация
Активатори

Oleas™ P1 Oleas™ P2 Oleas™ P3

Арт.No.

R0116AC

R0116AA

R0116JG

Продукт

P1 Бяло 

P1 Хром 

P1 Мат Хром

Арт.No.

R0119AC

R0119AA

R0119JG

Продукт

P2 Бяло 

P2 Хром 

P2 Мат Хром

 Арт.No.

R0124AC

R0124AA

R0124JG

Продукт

P3 Бяло

P3 Хром

P3 Мат Хром

• Закръглен дизайн

• Двустепенно измиване

• Пневматична активация

• Сила на активиране <20N

• Квадратист дизайн

• Двустепенно измиване

• Пневматична активация

• Сила на активиране <20N

• Мек геометричен дизайн

• Двустепенно измиване

• Пневматична активация

• Сила на активиране <20N
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Solea™ M1 Solea™ M2 Solea™ P1

 Арт.No.

R0108AC

R0108AA

Продукт

M1 Бяло

M1 Хром

 Арт.No.

R0109AC

R0109AA

Продукт

M2 Бяло

M2 Хром 

 

 

Арт.No.

R0133AC

R0133AA

R0133JG

Продукт

P1 Бяло 

P1 Хром 

P1 Мат Хром 

• Материал ABS

• Двустепенно измиване

• Механична активация

• Сила на активиране <20N

• Материал ABS

• Двустепенно измиване

• Механична активация

• Сила на активиране <20N

• Материал ABS

• Двустепенно измиване

• Механична активация

• Сила на активиране <20N

245

16
0

17
245

16
5

19
215

14
5

10

64



82

Техническа спецификация
Активатори

Solea™ P2 Septa Pro™ E1 Septa Pro™ E2

Арт.No.

R0110AC

R0110AA

R0110JG

R0110A6

Продукт

P2 Бяло

P2 Хром

P2 Мат Хром

P2 Черно Soft-Touch

Арт.No.

R0131AA

Продукт

E1 Хром

Арт.No.

R0132AA

Продукт

E2 Хром

• Материал ABS

• Двустепенно измиване

• Пневматична активация

• Сила на активиране <20N

• Материал: метал

•  Двустепенно измиване (при престой <60 s 

половин, >60 s цяло измиване)

•  Електронна IR активация или механична в 

случай на липса на електричество

•  Сила на активиране <20N

•  Измиването се задейства при отдалечаване на 

потребителя

•  Автоматичен

•  Необходимо е ел. захранване

•  Включен трансформатор 230/120 V

•  Профилактично измиване на всеки 24 часа

•  Защита от вандализъм

• Материал: метал

•  Двустепенно измиване (при престой <60 s 

половин, >60 s цяло измиване)

•  Електронна IR активация

•  Измиването се задейства при отдалечаване на 

потребителя

•  Необходимо е ел. захранване

•  Включен трансформатор 230/120 V

•  Защита от вандализъм
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Septa Pro™ M1 Septa Pro™ M2 Septa Pro™ P1

 

 

Арт.No.

R0127MY

Продукт

M1 Хром

 Арт.No.

R0128MY

Продукт

M2 Хром

 

 

Арт.No.

R0188MY

Продукт

P1 Хром

• Материал: метал

•  Двустепенно измиване

•  Механична активация

•  Сила на активиране <20N

•  Защита от вандализъм

• Материал: метал

• Единичен бутон

• Механична активация

• Сила на активиране <20N

• Защита от вандализъм

• Материал: неръждаема стомана

• Двустепенно измиване

• Пневматична активация

• Сила на активиране <20N

•  Монтажни материали и пневматични тръби не 

са включени

• Защита от вандализъм
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Техническа спецификация
Активатори

Septa Pro™ P2 Septa Pro™ P3 Septa Pro™ P4

Арт.No.

R0134MY

Продукт

P2 Хром

 Арт.No.

R0135MY

Продукт

P3 Хром

Арт.No.

R0136AC

R0136AA

Продукт

P4 Бяло

P4 Хром

За инсталиране на дистанция от казанчето:

•  Материал: неръждаема стомана

•  Двустепенно измиване

•  Пневматична активация

•  Сила на активиране <20N

•  Включени монтажни материали, пневматичен 

маркуч 2,5 m и защитна тръба 3 m

•  Защита от вандализъм

•  Необходима е сервизионна плоча SeptaPro  

(поръчва се отделно) - за завършване на 

ревизионния отвор на казанчето

За инсталиране на дистанция от казанчето:

•  Материал: неръждаема стомана

•  Единичен бутон

•  Пневматична активация

•  Сила на активиране <20N

•  Включени монтажни материали, пневматичен 

маркуч 2,5 m и защитна тръба 3 m

•  Защита от вандализъм

•  Необходима е сервизионна плоча SeptaPro 

(поръчва се отделно) - за завършване на 

ревизионния отвор на казанчето

За инсталиране на дистанция от казанчето:

•  Материал ABS

• Двустепенно измиване

• Пневматична активация

• Сила на активиране <20N

• Защита от вандализъм

•  Отговарят на изискванията за 

пожаробезопасност в обществените сгради 

съгласно ERP, член 31.

•  Необходима е сервизионна плоча SeptaPro 

(поръчва се отделно) - за завършване на 

ревизионния отвор на казанчето

За инсталиране на дистанция е необходимо да 

се поръча допълнително:

• R019667 ProSys™ пневматична тръба 3 m x 2

•  R019767 ProSys™ гофриран пневматичен 

маркуч 1.8 m
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Septa Pro™ Floor Septa™ XS P1 Septa™ XS P2

 

 

Арт.No.

R0138MY

Продукт

Неръждаема

стомана

 Арт.No.

P0109AA

Продукт

XS P1 Хром

 Арт.No.

R0184AC

Продукт

XS P1 Бяло

За инсталиране на дистанция от казанчето:

•  Материал: неръждаема стомана

•  Единичен бутон

•  Пневматична активация с крак

•  Противоплъзгащо покритие на бутона

•  Включени монтажни материали, пневматичен 

маркуч 2,5 m и защитна тръба 2,5 m

•  Защита от вандализъм

•  Необходима е сервизионна плоча SeptaPro 

(поръчва се отделно) - за завършване на 

ревизионния отвор на казанчето

За инсталиране на дистанция от казанчето:

•  Материал ABS

•  Единичен бутон

•  Пневматична активация

•  За инсталиране в леки стени

•  Необходима е сервизионна плоча SeptaPro 

(поръчва се отделно) - за завършване на 

ревизионния отвор на казанчето

За инсталиране на дистанция е необходимо да 

се поръча допълнително:

• R019667 ProSys™ пневматична тръба 3 m x 2

•  R019767 ProSys™ гофриран пневматичен 

маркуч 1.8 m

За инсталиране на дистанция от казанчето:

•  Материал ABS

•  Единичен бутон

•  Пневматична активация

•  Включени монтажни материали, пневматичен 

маркуч 2,5 m и защитна тръба 2,5 m

•  Необходима е сервизионна плоча SeptaPro 

(поръчва се отделно) - за завършване на 

ревизионния отвор на казанчето

120

12
0

2
0

15

Ø60 

4
0

6
0

48 239
Ø105 80 18

38

Ø
80
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Техническа спецификация
Писоари

Septa Pro™ U1 Septa Pro™ U2

Арт.No.

P0114AA

Продукт

U1 Хром

 Арт.No.

P0115AA

Продукт

Неръждаема

стомана

• Материал: неръждаема стомана

•  IR сензор (за автоматичен режим)

•  Динамичен сензор: настройва оптималния 

диапазон в реално време

•  Лесна настройка на времето за измиване и 

чувствителността на сензора

•  Временно изключване за почистване и лесно 

включване

•  Профилактично измиване на 24 или 48 часа

•  Защита от вандализъм

•  Материал: метал

•  Единичен бутон

•  Механична активация

•  Настройка на времето за измиване и дебита

•  Защита от вандализъм

119 6

13
9

125 28

22

13
8

13
8

128

17
5

16
1

97 3

Septa Pro™ сервизионна 
плоча

 

 

 

Арт.No.

R0137AC

R0137AA

R0137JG

Продукт

Бяло 

Хром 

Мат Хром

• Необходима е, когато бутонът е инсталиран 

на дистанция от казанчето (за завършване на 

ревизионния отвор на казанчето)

•  Осигурява достъп до казанчето за поддръжка

•  Материал: ABS на моделът в бяло

•  Материал: неръждаема стомана на моделът в 

хром и мат-хром

•  Съвместима с всички ProSysTM казанчета

•  Защита от вандализъм

215 2

14
5

119 6

13
9
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Septa pro™ U3

 Арт.No.

R0139AC

R0139AA

R0139JG

Продукт

U3 Бяло 

U3 Хром 

U3 Мат Хром

•  Материал ABS

•  Единичен бутон

•  Механична активация

•  Предлагани в три цвята

•  Налягане 0,8-5 bar

•  Дебит 0,3 l/s

•  Защита от вандализъм

17.5

min 98
158 max

11083.5
32.5

G1/2’’

127

95

10
3

12
1

G1/2’’

110

5.5

124

15
0

35
12
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Техническа спецификация
Аксесоари

Пневматичен 
преобразувателен 
комплект за ProSys™ 120

Електронен 
преобразувателен комплект 
за ProSys™ 120 - сензор 

Електронен преобразува-
телен комплект за ProSys™ 
120 - IR

Арт.No.

R009867

Продукт

Пневматичен преобразувателен 

комплект за ProSys™ 120 

 Арт.No.

R015867

Продукт

Електронен преобразувателен 

комплект за ProSys™ 120 - сензор 

Арт.No.

R009967

Продукт

Електронен преобразувателен 

комплект за ProSys™ 120 - IR 

•  Механично-пневматичен преобразувател

•  2х350 mm пневматични шлаухи

•  Пневматичен активатор на изпразващия 

механизъм

•  Пневматични мембрани

•  Съвместим с казанче ProSysTM 120

•  Съвместим с пневматични бутони

•  Механично-електронен преобразувател, 

задействан от сензор в Активатори SymfoTM и 

AltesTM

•  Необходимо е да са изведени предварително 

изводи на ел. захранване

•  Включва трансформатор за понижаване на 

захранващото напрежение

•  Съвместим с казанче ProSysTM 120

•  Съвместим с безконтактни активатори SymfoTM 

и AltesTM

•  Механично-електронен преобразувател, 

задействан от инфрачервен сензор в 

активатори SeptaProTM E1 и E2

•  Необходимо е да са изведени предварително 

изводи на ел. захранване

•  Активаторите SeptaProTM E1 и E2 включват 

трансформатор за понижаване на 

захранващото напрежение

•  Съвместим с казанче ProSysTM 120

•  Съвместим с активатори SeptaProTM E1 и E2
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SmartForce комплект 120 Пневматичен
преобразувателен 
комплект за ProSys™ 80

Електронен
преобразувателен 
комплект за ProSys™ 80 - 
сензор

 Арт.No.

R015767

Продукт

SmartForce комплект 120

 Арт.No.

R014967

Продукт

Пневматичен преобразувателен 

комплект за ProSys™ 80 

 Арт.No.

R015067

Продукт

Електронен преобразувателен 

комплект за ProSys™ 80 - сензор 

•  Механично-електронен преобразувател

 SmartForce

•  Хидрогенератор (не се изисква включване

 към захранване или cмяна на батерии)

•  Температура на съхранение:

 от -25 до 65oC

•  Степен на защита на хидрогенератора

 IP67

•  Степен на защита на свързващия кабел

 IP67

•  Филтър, интегриран на входа на

 генератора

•  Връзка към водоподаването

•  Максимално налягане <10 bar

 Работно налягане от 0 до 10 bar

•  Работна температура от -5 до 55oC

•  Акумулаторна батерия LiFePO4 със

 защита

•  Капацитет на батерията 2750 mAh

•   Напрежение на зареждане 6,5 V,

 постоянен ток

•  Кабели за зареждане

•   Съвместим с казанче ProSysTM 120

•   Съвместим с безконтактни активатори

 SymfoTM и AltesTM

•  Механично-пневматичен преобразувател

•  2х350 mm пневматични шлаухи

•  Пневматичен активатор на изпразващия 

механизъм

•  Пневматични мембрани

•  Съвместим с казанче ProSysTM 80

•  Съвместим с пневматични бутони

• Механично-електронен преобразувател, 

задействан от сензор в активатори

 SymfoTM и AltesTM

•  Необходимо е да са изведени предварително 

изводи на ел. захранване

•  Включва трансформатор за понижаване на 

захранващото напрежение

•  Съвместим с казанче ProSysTM 80

•  Съвместим с безконтактни активатори SymfoTM 

и AltesTM
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Техническа спецификация
Аксесоари

Електронен 
преобразувателен комплект 
за ProSys™ 80 - IR

SmartForce комплект 80 Механично-пневматичен
преобразувателен 
комплект 150

 Арт.No.

R015167

Продукт

Електронен преобразувателен 

комплект за ProSys™ 80 - IR

 Арт.No.

R019167

Продукт

SmartForce комплект 80 

 Арт.No.

R009267

Продукт

Механично-пневматичен 

преобразувателен комплект 

150 

• Механично-електронен преобразувател, 

задействан от инфрачервен

   сензор в активатори SeptaPrо TM E1 и E2

•  Необходимо е да са изведени предварително 

изводи на ел. захранване

•  Активаторите SeptaProTM E1 и E2 включват 

трансформатор за понижаване

   на захранващото напрежение

•  Съвместим с казанче ProSys™ 80

•  Съвместим с активатори SeptaProTM E1 и E2

• Механично-електронен преобразувател

 SmartForce

•  Хидрогенератор (не се изисква включване

 към захранване или cмяна на батерии)

•  Температура на съхранение:

 от -25 до 65oC

•  Степен на защита на хидрогенератора

 IP67

•  Степен на защита на свързващия кабел

 IP67

•  Филтър, интегриран на входа на

 генератора

•  Връзка към водоподаването

 Максимално налягане <10 bar

•  Работно налягане от 0 до 10 bar

•  Работна температура от -5 до 55oC

•  Акумулаторна батерия LiFePO4 със

 защита

•  Капацитет на батерията 2750 mAh

•  Напрежение на зареждане 6,5 V,

 постоянен ток

•  Кабели за зареждане

•  Съвместим с казанче ProSysTM 80

•  Съвместим с безконтактни активатори

 SymfoTM и AltesTM

• Механично-пневматичен преобразувател

•  2х350 mm пневматични шлаухи

•  Пневматичен активатор на изпразващия 

механизъм

•  Пневматични мембрани

•  Съвместим с казанче ProSysTM 150

•  Съвместим с пневматични бутони
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Преобразувателен 
комплект за
горна активация 150

SmartFlush комплект

 Арт.No.

R017667

Продукт

Преобразувателен комплект за 

горна активация 150 

 Арт.No.

R018667

Продукт

SmartFlush комплект 

• Преобразувател от предна към горна активация

•  Съвместим с казанче ProSysTM 150

•  Съвместим с механични OleasTM активатори

•  Система за пълнене на почистващ препарат 

през активатора

•  Съвместима с казанчета ProSysTM 120,80, 150

•  Съвместима с активатори OleasTM SmartFlush

•  Подходяща за почистващите препарати, 

предлагани на пазара

•  Препоръчват се препарати несъдържащи хлор 

и с вискозитет между 150 и 300 cp при 20OC.

•  Обем 450 ml
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