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АРХИТЕКТУРА НА
О Б Щ Е С Т В Е Н АТА ТОА Л Е Т Н А

Всеки детайл е важен
Нашите продукти за
обществените тоалетни
са проектирани с мисъл за
архитектите.
Заедно с тях ние сме
обсебени от вниманието към
всеки детайл, обмисляйки
всяка част от всеки проект,
обсъждайки всеки елемент
и функция, така че да можем
да хармонизираме всички
аспекти на голямата визия.
Нашите решения са отражение
на днешния и утрешния начин
на живот, предоставяйки на
нашите партньори по-богати
възможности да отговорят на
нуждите на техните проекти
по един по-красив начин.
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ВГРАДЕНА
ИНТЕЛИГЕНТНОСТ

И С ТО Р И Я ТА Н А S P H E R O
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РЕВОЛЮЦИЯ
В О Б Щ Е С Т В Е Н АТА
ТОАЛЕТНА

Нова дефиниция на писоара,
революционизиране на
обществената тоалетната
През последните години
писоарът отново излезе
на фокус. Повишената
грижа за околната среда
поставя устойчивостта и
потреблението на вода в
центъра на вниманието, а
напредъкът в технологиите
доведе до прогрес във
функциите.
В партньорство със световно
известното дизайнерско Studio
Levien разработихме Sphero,
който съчетава последните
водоспестяващи иновации
с непреходнa естетика.
Той представлява серия от
писоари, отговарящи на
нуждите на модерния свят.

“Взехме продукт,
традиционно считан за
функционален и чрез
комбинация от висок
естетичен дизайн и
инженеринг, ние изцяло
го преоткрихме.”
Robin Levien,
Дизайнер
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СЪЗДАДЕНИ
ОТ
О П И ТА

Наследство, наситено с
иновации

1902
Монолитна вана

В сътрудничество с водещи
световни университети,
архитекти и строителни фирми
формираме бъдещето на
модерния живот.

1965
Вана, устойчива на подлъхзване

От пионерни продукти
като керамичния затварящ
механизъм до цялостни
решения на глобални
предизвикателства, нашата
мисия винаги е била да
подобряваме живота на
нашите клиенти.

1979
Тоалетната без ринг

1969
Керамичен затварящ механизъм

1990
Top Fix
2000
Click технология
2007
Markwik
2011
IdealBlue
2015
AquaBlade
2016
FirmaFlow
2017
Ipalyss
2019
50-годишнина на керамичния затварящ
механизъм
2020
Sphero писоари
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2015
AquaBlade

2019
50-годишнина на керамичния затварящ механизъм

2020
Sphero писоари
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Инсталационен шаблон
за бърза инсталация на
стена
Шаблонът включва
слот за изравняване,
предварителни
отвори и маркирана
информация, което
позволява бърз и лесен
монтаж. Вграденото
гумено уплътнение
предпазва керамиката
и стената и премахва
необходимостта от
силиконов уплътнител. *

Шарнирна система за
лесно окачване
Наличието на тази
система означава, че
керамиката на Sphero
се отваря като врата, за
да може да се извърши
поддръжка, без да
се сваля писоара от
стената. Това решение
предлага лесна и
хигиенична поддръжка. *

* П АТ Е Н ТО В А Н О

Сензорна технология
Прикрепен директно към тръбата,
сензорът е позициониран на 45
градуса под отточната тръба, за да
оптимизира откриването на урина и
запушвания на отточната тръба. Когато
се установи запушване, промиването
се деактивира, за да се предотврати
наводняване и се задейства
предупреждение за поддръжка. *
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ПРОЕКТИРАНИ
ЗA
ЕФЕКТИВНОСТ

Ефективни на всяко ниво

Интелигентният хибрид

Sphero е разработен с оглед
на бъдещето. Нашата уникална
технология осигурява
предимства, като спестяване
на вода и изключителна
хигиена, и същевременно
осигурява лесно инсталиране
и поддръжка.

Нашата Smart Hybrid
система за измиване издига
ефективността до нови висоти.
Създаден за икономия, той
предлага предимствата на
режима без използване на
вода и по-добра хигиена.

Окачвачът за лесна фиксация
към стената и шаблонът за
монтаж правят инсталирането
бързо и лесно. Изборът на
модели със задно или горно
водоподаване позволява
скрит или открит монтаж,
а изпразнителят с горна
фиксация и патентованата
шарнирна система позволяват
бърз и лесен достъп за
поддръжка.

Налична в модели Midi или
Maxi, Smart сензорната
технология засича солеността
на урината и използването на
писоара, активира функцията
за изплакване и използва вода
само когато е необходимо.
В среда с голям трафик тази
хибридна революция използва
около 10 пъти по-малко вода
от конвенционалните писоари
или писоарите с IR (Infra Red)
активация, които промиват
след всяка употреба. Bluetooth
осигурява връзката между
нашето SPHERO приложение
или през портал към облак.
Този достъп дава пълна
информация за употреба и
диагностика и позволява пълен
контрол на настройките на
режима на писоара (хибриден,
без използване на вода и
стандартен).
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ИЗВАЯНИ
Д А В П Е Ч АТЛ Я В АТ

Подчертават всяко
пространство в обществената
тоалетна
Нашето партньорство със
Studio Levien доведе до
продукт, който е интелигентен
във всеки смисъл на думата.
Удивително простата форма на
Sphero дава невярна представа
за интелигентния дизайн
вътре. Фините ръбове не само
постигат модерна естетика, а и
много практично оттичане на
течността в писоара.
Дълбоката и вдлъбната купа на
писоара е така проектирана,
че предотвратява изпръскване
и осигурява оптимално
уединение на потребителя.
Всеки модел използва една
и съща заоблена форма. Тя
е лесно разпознаваема и
подчертава всяко тоалетно
пространство.

“Заедно решихме да
впрегнем на работа
последните технологии
за постигане на
лесно почистване,
спестяване на вода,
защита от пръски и
лесна инсталация.”
Robin Levien,
Дизайнер
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Robin Levien, Дизайнер

Разработване на продукт
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ОСНОВНИ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
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В П И С В АТ С Е
ВЪВ ВСЯКАКВИ
ПРОСТРАНСТВА

Изваяни да се вписват във
всяка среда
Изтънченият премислен
дизайн на Sphero допринася
за свежия и модерен вид на
пространството.
Sphero се предлага в три
размера, всеки с няколко
модела, покриващи широка
гама от решения.
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MINI

MIDI

MAXI
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“Искахме всички
модели да имат една
и съща отличителна
форма. Това е силно
координиран дизайн,
но позволява вариации
в размера и се
адаптира към всеки тип
инсталация.”
Robin Levien,
Дизайнер

Sphero Mini задно водоподаване
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Sphero

Sphero Midi Smart Hybrid

Вградена интелигентност
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Sphero

Sphero Maxi Smart E-Hybrid

Вградена интелигентност
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”Удивителен дизайн
и умни технологии
за поддръжка правят
Sphero идеален
за съвременните
обществени тоалетни.”
Robin Levien,
Дизайнер
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Водната струя облива
по-голяма част от
повърхността
Хигиенично измиванe.
Разпръсквачът осигурява водна
струя, обливаща по-голяма
част от купата, за по-добра
хигиена.

Геометрията на кухината
предотвратява изпръсквания
Вдлъбнатата купа и
ниско позиционирания
отходен отвор в писоара
предотвратяват изпръскване
върху пода и дрехите.

Вградена интелигентност
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СЪЗДАДЕНИ
ЗА ПЕРФЕКТНА
ХИГИЕНА

Създадени за по-добра хигиена
Вътрешната геометрия на Sphero
предотвратява изпръсквания върху
пода и дрехите. Дизайнът без ринг
и без скрити повърхнини улеснява
почистването. Разпръсквачът
осигурява водна струя, която
облива по-голяма част от купата, за
по-добра хигиена.
Керамичната периферия е
проектирана с цел намаляване
почистването на повърхността и
задържането на вода, като така
предотвратява разпространението
на бактерии.

По-свежи пространства
Моделите без използване на вода
съдържат клапа срещу миризма.
Тя елиминира миризмата от
канализацията, поддържайки
въздуха около писоара свеж и без
мирис.
Клапата трябва да се сменя средно
на всеки 3 месеца и издържа на
максимум 10 000 употреби. В
нашите интелигентни хибридни
модели сензорът ще покаже,
че е необходима подмяна след
7500 употреби (настройка по
подразбиране за MAXI Smart
E-Hybrid писоар) чрез вградената
сигнална лампа на разпръсквача.
MINI

MIDI

MAXI
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ПРОЕКТИРАНИ
ДА СА
Н О В АТО Р С К И

Сензорна технология
Предвижда ситуации, предотвратява проблеми

Запушване/бавно оттичане

Изтощена батерия

Интелигентният сензор в моделите Sphero Hybrid
открива проблеми и осигурява обратна връзка,
за да подпомогне поддръжката и да минимизира
консумацията на вода.

Интелигентният сензор на
Sphero ще открие и уведоми
нуждата от поддръжка при
всякакви запушвания.

Превантивната светлинна
индикация на разпръсквача
сигнализира, че батерията
трябва да се смени, когато 80%
от мощността ú е изчерпана.

Задейства се визуален сигнал с LED индикация в
разпръсквача при откриване на запушване и бавен
поток, изчерпване на живота на батерията или на
клапата за пропускане на урината.
При открито запушване, режим изплакване няма да
бъде задействан.

Сигнализираща LED лампа
Възможни
ситуации

Запушване*

Смяна на
патрон**

Смяна на
батерия

LED сигнал

8 пъти

3 пъти

5 пъти

* В случай на пълно запушване промиването ще бъде преустановено.
**Предупредителният LED индикатор се изключва само когато “Reset Cartridge”
се инициира чрез приложението или чрез сензорния бутон.

MINI

MIDI

MAXI

Неизправност при промиване
Интелигентните сензори също
могат да открият проблеми
при измиването.
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СЪЗДАДЕНИ
С МИСЪЛ
ЗА БЪДЕЩЕТО

Режими на измиване
Създадени за икономия
Писоарите Smart E-Hybrid
на Sphero ви позволяват
да превключвате между
три режима на измиване хибриден, стандартен и без
използване на вода. *
Във фабрично настроения
хибриден режим
интелигентният сензор засича
солeността на урината и
използването на писоара. В
зависимост от честотата на
използване едно измиване
се активира на всеки 30
минути, като се използва само
0,85L вода за едно измиване.
Честотата между измиванията
може да бъде настроена на
интервали от 1, 3 и 6 часа. При
неизползване на писоара,
хигиенно измиване ще се
активира на всеки 24 часа ( по
избор на 12 часа).
Хибриден режим
Стандартен режим

Когато се превключи в
стандартен режим, измиването
се активира 8 секунди след
всяка употреба (налични са
опции от 6, 8 и 10 сек.), ако се
използва по-малко от веднъж
на 2 минути.

Откриване

Изплакване

Sphero отчита концентрацията
на урина, а не човешкото
присъствие, което намалява
честотата на измиване.

Sphero изплаква купата,
когато честотата на
използване е достатъчно
висока, спестявайки вода и
осигурявайки чистота.

Режим Стадион

Хигиенично промиване

В стандартен режим, когато
употребата на писоара е
честа, Sphero превключва
автоматично в режим стадион,
увеличавайки честотата на
промиване, но използвайки
само 0,1 л вода на промивка.

Когато е в хибриден режим,
ако писоарът не се използва
в продължение на 24 часа,
изплакването ще се задейства
автоматично, помагайки да се
избегнат миризми и проблеми
с тръбите.

При засичане на 3 използвания
през интервал по-малък
от 1 минута между всяко
използване, писоарът
автоматично превключва в
режим стадион, активирайки
икономично изплакване при
всяко използване.
Както и при хибридния режим,
при неизползване на писоара,
хигиенното измиване се
активира на всеки 24 часа.
В режим без използване
на вода писоарът предлага
максимална икономия на вода
и няма да се активира. Във
всички модели Smart Hybrid
Sphero има включена клапа за
пропускане на урината.

Режим “без
използване на вода”

MINI

MIDI

MAXI

*За интелигентни хибридни модели с батерия е необходима допълнителна
покупка на Bluetooth модула за превключване между трите режима на
промиване. Стандартната настройката е на хибриден режим.
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Екологично осъзнати
Икономично ориентирани
Броят на населението в
световен мащаб продължава
да расте. Нараства и нашето
разбиране за това колко
ценна е водата като ресурс.
Тъй като 40% от хората нямат
достъп до чиста вода и 4,5
милиарда не разполагат с
безопасно управлявани
санитарни условия, е ясно, че
спестяването на вода, където
е възможно, трябва да бъде
основен приоритет.
Тук се включват
интелигентните хибридни
модели на Sphero, предлагащи
перфектния баланс между
технология за пестене на вода
и по-високи хигиенни нива.
В среда с голям трафик,
хибридният модел на Sphero е
настроен така, че да използва
10 пъти по-малко вода от
стандартния режим или други
механизми за писоари, които
промиват след всяка употреба.

Вградена интелигентност

Ниска натовареност
Стандартен

Без използване
на вода

Хибриден

2

2

2

Водна консумация/изплакване 0.85L

0L

0.85L

Водна консумация/час

1.7L

0L

Max 1.74L

Стандартен

Без използване
на вода

Хибриден

5

5

5

Водна консумация/изплакване 0.85L

0L

0.85L

Водна консумация/час

4.25L

0L

Max 1.74L

Стандартен

Без използване
на вода

Хибриден

20

20

20

Водна консумация/изплакване 0.85L

0L

0.85L

Водна консумация/час

0L

Max 1.74L

Употреба на час

Средна употреба

Употреба на час

Сензорът в хибридните модели
ще открие необходимостта от
промиване и ще го направи
само след фиксирано
закъснение от половин час.
Всяка употреба на писоара,
случваща се в рамките на
тези 30 минути, няма да
предизвика допълнителна
активация на промиване.
Обемът вода за едно измиване
е предварително настроен
на 0.85L и на всеки 24 часа се
активира хигиенно измиване.
(фабрична настройка).
Таблиците вдясно показват
сравнение на въздействието
върху потреблението на
вода за различните режими
на промиване на Sphero:
стандартен, без използване на
вода и хибриден при фабрични
настройки. Промяната на
настройките за хибридния
режим може да намали
консумацията на вода още
повече.

Висока употреба

Употреба на час

17L
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BREEAM, LEED СЕРТИФИКАТИ
BREEAM и LEED са широко
признати екомаркировки, които
помагат на бизнеса и на новите
благоустройства да правят
екологично отговорен избор.
Целта им е да намалят
потреблението на питейна вода
за санитарни нужди в нови
сгради от всички източници чрез
използването на водоефективни
компоненти и системи за
рециклиране на вода.
BREEAM е международна
схема, която оценява
екологичните характеристики
на сградата. Разработено от
Изследователската организация
за строителство (BRE), той
действа като орган на трета
страна, предоставящ обучени
експерти за измерване на нивата
на устойчивост. Сега това е
най-добре признатият метод за
екологично класиране в света и
високият рейтинг на BREEAM е
гаранция за качество, стойност и
отговорност за околната среда.

LEED е северноамериканска
рейтингова система за
висококачествени екологични
сгради. От 1998 г. тя се
превърна във водеща схема за
сертифициране на американски
сгради, както и като отправна
точка за останалия свят.
Високият LEED рейтинг
предлага огромни предимства,
като незабавно екологично
признаване, гаранция за
по-здравословно вътрешно
пространство и по-висока
стойност при препродажба.
Иновативните функции
за спестяване на вода на
Sphero могат да помогнат за
повишаване на екологичните
оценки, като същевременно
осигуряват превъзходна хигиена,
което прави гамата идеалният
избор за всеки проект.

BREEAM нива на ефективна консумация на вода
на колективни сгради

LEED нива на ефективна консумация на вода
на нови сгради

Употреба

Писоари (2 или повече)

Употреба

Писоар

Изходно ниво 10 литра/писоар/час

7.5 литра/писоар/час

LEED 20% по изискване

3.79 литра/писоар/час

1 кредит

8 литра/писоар/час

6 литра/писоар/час

LEED 30% (2 точки)

3.31 литра/писоар/час

2 кредита

4 литра/писоар/час

3 литра/писоар/час

LEED 35% (3 точки)

3.07 литра/писоар/час

3 кредита

2 литра/писоар/час

1.5 литра/писоар/час

LEED 40% (4 точки)

2.84 литра/писоар/час

4 кредита

1 литър/писоар/час

0.75 литра/писоар/час

5 кредита

0 литра/писоар/час

0 литра/писоар/час

Писоар
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По-лесна поддръжка
Шарнирна система
Използвайки шарнирната
система на Maxi, можете
да издърпате писоара от
стената без да се налага да го
придържате, за да изпълнявате
задачи по поддръжката с
лекота.

По-бързо монтиране
Шаблон за инсталиране
Sphero Maxi има лесен за следване
шаблон, за да се опрости инсталацията
и пробиването да е точно. Неговото
гумено уплътнение предпазва керамиката
и стените, осигурява по-добра естетика,
премахвайки необходимостта от
силиконов уплътнител.
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ПРОЕКТИРАНИ
Д А С Е П ОД Д Ъ Р Ж АТ
ЛЕСНО

Мобилно приложение
за цялостно управление
Модулът Bluetooth в модела
E-Hybrid на Sphero Maxi
изпраща информация за
всеки писоар директно до
нашето лесно за използване
приложение.
От Вашия телефон
или таблет можете да
проверите състоянието
на сензора, захранването,
проблемите с потока на
вода, фукционалността
на пропускащата клапа и
статистиката за използването
на писоара.
Приложението може също да
дефинира шаблон с профил
на група от писоари. Това
позволява на собствениците
на сгради и управителите
на съоръжения да прилагат
едновременно промени към
няколко писоара, спестявайки
време и ресурси.
Можете също така да се
свържете с нашата Cloud/
WMS система - за непрекъснат
мониторинг и дистанционно
управление на писоарите.

MINI

MIDI

MAXI
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ПРОДУКТОВО
ПОРТФОЛИО
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ТРАДИЦИОННО ИЗМИВАНЕ

Sphero Mini писоар със стандартно
промиване и задно водоподаване
E182801

Sphero Midi писоар със стандартно
промиване и задно водоподаване
E183101

Sphero Mini писоар със стандартно
промиване и горно водоподаване
E189301

Sphero Midi писоар със стандартно
промиване и горно водоподаване
E189501

Sphero Maxi писоар със
стандартно промиване
E183201

ДИЗАЙН И
СПЕЦИФИКАЦИЯ

ВОДНА ЕФЕКТИВНОСТ
И ХИГИЕНА

И Н С ТА Л А Ц И Я

ПОДДРЪЖКА

Модерен сферичен дизайн
Подобрение на естетичния
дизайн на банята с
модерна визия и отлична
пространствена ефективност.

Вътрешна геометрия,
предотвратяваща
изпръсквания
Вдлъбнатата купа и ниското
положение на сифона вътре
в писоара предотвратява
изпръскването върху пода и
дрехите.

Опции за горно и задно
водоподаване
Лесна спецификация за скрит
или открит монтаж

Изпразнител с горна фиксация
Лесен и бърз достъп чрез
сервизен ключ за поддръжка
на писоара върху самата стена.

Писоар и ключови
компоненти под един код
Лесни за специфициране
и ценово рентабилни
допълнителни компоненти,
проектирани специално за
различни видове инсталация.

Подобрено водно покритие
Разпръсквачът осигурява
подобрена водна хигиена,
покриваща по-голямата част
от купата.

Окачвач за лесна фиксация
Наличен в цялата колекцията с
лесен и бърз монтаж.

Сервиз и резервни части
Резервни части, налични за
поръчка.

Защита от вандализъм
Напълно затворен/покрит
дизайн на Maxi за
допълнителна сигурност в
обществени тоалетни.

Без ринг и без скрити
повърхнини
Елиминират скритите
повърхности и натрупването
на застояла вода

Инсталационен шаблон за
бърза инсталация с гумен
уплътнител за стена1
Лесен монтаж и прецизно
пробиване. Защита на
стената и керамиката. Заменя
стандартното силиконизиране.

1

Предлага се като аксесоар, който да бъде закупен в допълнение към код за Midi и Maxi.
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РЕЖИМ БЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ
НА ВОДА

Sphero Mini писоар		
без използване на вода
E189401

Sphero Midi писоар		
без използване на вода
E189601

ДИЗАЙН И
СПЕЦИФИКАЦИЯ

ВОДНА ЕФЕКТИВНОСТ
И ХИГИЕНА

И Н С ТА Л А Ц И Я

ПОДДРЪЖКА

Модерен сферичен дизайн
Подобрение на естетичния
дизайн на банята с
модерна визия и отлична
пространствена ефективност.

Спестяване на вода,
намаляване на миризмите
Моделите без използване на
вода съдържат клапа срещу
миризма, която трябва да се
сменя средно на всеки два
месеца.

Окачвач за лесна фиксация
Наличен в цялата колекцията с
лесен и бърз монтаж.

Изпразнител с горна фиксация
Лесен и бърз достъп чрез
сервизен ключ за поддръжка
на писоара върху самата стена.

Писоар и ключови
компоненти под един код
Лесни за специфициране
и ценово рентабилни
допълнителни компоненти,
проектирани специално за
различни видове инсталация.

Вътрешна геометрия,
предотвратяваща
изпръсквания
Вдлъбнатата купа и ниското
положение на сифона вътре
в писоара предотвратява
изпръскването върху пода и
дрехите.

Без ринг и без скрити
повърхнини
Елиминират скритите
повърхности и допълнително
опростява почистването.

Сервиз и резервни части
Резервни части, налични за
поръчка.
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SMART HYBRID ИЗМИВАНЕ

Sphero Midi Smart Hybrid писоар
с вграден сензор и захранване с
батерия
E208401

Sphero Maxi Smart E-Hybrid писоар
с вграден сензор и захранване с
220V AC
E189701
Sphero Maxi Smart Hybrid писоар
с вграден сензор и захранване с
батерия
E208501

ДИЗАЙН И
СПЕЦИФИКАЦИЯ

ВОДНА ЕФЕКТИВНОСТ
И ХИГИЕНА

И Н С ТА Л А Ц И Я

ПОДДРЪЖКА

Модерен сферичен дизайн
Подобрение на естетичния
дизайн на банята с
модерна визия и отлична
пространствена ефективност.

Вътрешна геометрия,
предотвратяваща
изпръсквания
Вдлъбнатата купа и ниското
положение на сифона вътре
в писоара предотвратява
изпръскването върху пода и
дрехите.

Интегрирани компоненти
Всички технически
компоненти, свързани с
керамиката, са предварително
инсталирани.

Интелигентен сензор
Открива проблеми с
блокирането на оттичането
на отпадъците и активирана
предупредителна LED
индикация. Налични
диагностични данни за
коригиращо действие.

Опции, които отговарят на
типа инсталация
Писоарът Maxi има
опции за инсталиране към
електрическа мрежа или
работа с батерия.

Интелигентна сензорна
технология1
Smart Hybrid сензорната технология засича солеността
на урината и употребата на
писоара.
Едно измиване се активира
на всеки 30 минути, като се
използва само 0,85 L вода.
При неизползване на писоара,
хигиенно измиване ще се
активира на всеки 24 часа. За
пълен контрол, препоръчваме
моделът MAXI Smart E-Hybrid.

Инстaлационен шаблон за
бърза инсталация с гумен
уплътнител за стена2
Лесен монтаж и прецизно
пробиване. Защита на
стената и керамиката. Заменя
стандартното силиконизиране.

Лесна поддръжка с шарнирна
система за окачване (само
Maxi)
Писоарът се отваря лесно от
стената, без да е необходимо
да се разглобява, за по-лесен
достъп до частите и сифона.

Защита от вандализъм
Напълно затворен/покрит
дизайн на Maxi за
допълнителна сигурност в
обществени тоалетни и в
среди с голям трафик.
Maxi Smart E-Hybrid се
предлага с антивандална
скоба (E202767) в комбинация
с шарнирна система за
окачване.

Smart E-Hybrid сензорна
технология
Въз основа на хибридната
сензорна технология, всички
настройки могат да бъдат
променени. Управлява се чрез
приложение. Настройките могат да бъдат приложени към
всички писоари, свързани
с даденото приложение.
Хибридният режим е фабрично
зададен, но може лесно да
бъде променен на стандартен
или без използване на вода.

Мобилно приложение3
Лесно приложение за мобилни
устройства или таблети, което
позволява на управители и
собственици на сгради да
имат достъп до информация
за писоара от разстояние.
Предоставя диагностичен
статус и опция за промяна
на настройките, ако е
необходимо. Предварително
настроен за лесна инсталация.

LED сигнализираща лампа
Премигва 8 пъти, когато има
запушване, 5 пъти, когато
батерията се нуждае от
подмяна или 3 пъти, когато
пропускащата клапа се нуждае
от смяна.

Без ринг и без скрити
повърхнини
Елиминират скритите повърхности и натрупването на
застояла вода.
1

Само за Sphero Midi Smart Hybrid. 2 Предлага се като аксесоар, който да бъде закупен в допълнение към SKU код за Midi и Maxi. 3 Само за модела Smart E-Hybrid.
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ПРЕДИМСТВА

Sphero Mini писоар със стандартно
промиване и задно водоподаване
E182801

Sphero Mini писоар със стандартно
промиване и горно водоподаване
E189301

Открита зона за сифона

Открита зона за сифона

Без ринг и без скрити повърхнини

Без ринг и без скрити повърхнини

Вътрешна геометрия на чашата, предотвратяваща
изпръсквания

Вътрешна геометрия на чашата, предотвратяваща
изпръсквания

Свързващ комплект за задно водоподаване с гъвкъва
връзка и стоп вентил, включени в комплекта

Свързващ комплект за горно водоподаване с гъвкъва
връзка и бяла декоративна капачка, включени в комплекта

Разпръсквач с декоративна капачка (лого Ideal Standard), с
възвратен клапан и регулатор на дебита

Разпръсквач с декоративна капачка (лого Ideal Standard), с
възвратен клапан и регулатор на дебита

Лесен за поддръжка изпразнител с горна фиксация

Лесен за поддръжка изпразнител с горна фиксация

Окачвач за лесна фиксация към стената

Окачвач за лесна фиксация към стената

Лесна инсталация
Без ринг и без скрити повърхнини
Захранване с батерия
Захранване с електрическа
мрежа
Smart сензор
Сигнализираща светлина
Мобилно приложение
Лесна поддръжка чрез шарнирна
система за окачване
Hybrid режим
Стандартен режим

300

300

180

300

50

180

235
520

440

50

300

300

700

700

510

520

150 - 270

510

700

700

320

235

235

70

70

50

R1/2"

235

700

745

300

300

235

300
R1/2"

70

370

440

520

700

745

310

370

70

235

70

R1/2"

310

Режим без използване на вода

520

Хигиенично измиване на всеки
24 часа

150 - 270
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Sphero Mini писоар - без използване 		
на вода
E189401

Sphero Midi писоар - стандартно
промиване със задно водоподаване
E183101

Sphero Midi писоар - стандартно
промиване с горно водоподаване
E189501

Без ринг и без скрити повърхнини

Без ринг и без скрити повърхнини

Без ринг и без скрити повърхнини

Вътрешна геометрия на чашата, предотвратяваща
изпръсквания

Вътрешна геометрия на чашата, предотвратяваща
изпръсквания

Вътрешна геометрия на чашата, предотвратяваща
изпръсквания

Разпръсквач с декоративна капачка (лого Ideal Standard) за декорация

Свързващ комплект за задно водоподаване с гъвкъва
връзка и стоп вентил, включени в комплекта

Свързващ комплект за горно водоподаване с гъвкъва
връзка и бяла декоративна капачка, включени в комплекта

Пропускащата клапа и сервизният ключ са включени в
комплекта*

Разпръсквач с декоративна капачка (лого Ideal Standard), с
възвратен клапан и регулатор на дебита

Разпръсквач с декоративна капачка (лого Ideal Standard), с
възвратен клапан и регулатор на дебита

Лесен за поддръжка изпразнител с клапа с горна
фиксация

Лесен за поддръжка изпразнител с горна фиксация

Лесен за поддръжка изпразнител с горна фиксация

Окачвач за лесна фиксация към стената

Окачвач за лесна фиксация към стената

Окачвач за лесна фиксация към стената

300

300

300

180

180

300

180

300

50
70
235
520

300

700

700

510

520

150 - 270

700
510

700

150 - 270

320

235

235

70

70

50

235

235

440

50

300
R1/2"

310

700

745

550

300
R1/2"

520

70

235
700
520

520

440

700

745

550

310

70

235

70
745

370

R1/2"

300

300

*Веднага след като зеленият пръстен е празен, пропускащата клапа трябва да бъде сменена с нова. Това се случва след минимум 5000 промивания. При по-честа
употреба (200 промивания на ден) изисква смяна на всеки 1 месец, а при по-рядка употреба на всеки 3 месеца.
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Sphero Midi писоар - 			
без използване на вода
E189601

Sphero Midi Smart Hybrid писоар с вграден
сензор
Захранване с батерия
E208401

Sphero Maxi писоар - стандартно
промиване със задно водоподаване
E183201

Без ринг и без скрити повърхнини

Без ринг и без скрити повърхнини

Без ринг и без скрити повърхнини

Вътрешна геометрия на чашата, предотвратяваща
изпръсквания

Вътрешна геометрия на чашата, предотвратяваща
изпръсквания

Вътрешна геометрия на чашата, предотвратяваща
изпръсквания

Разпръсквач с декоративна капачка (лого Ideal Standard) за декорация

Разпръсквач с декоративна капачка (лого Ideal Standard), с
възвратен клапан и регулатор на дебита

Задно водоподаване

Пропускащата клапа и сервизният ключ са включени в
комплекта*

Лесен за поддръжка изпразнител с горна фиксация и
защитна решетка срещу пръскане и запушване

Лесен за поддръжка изпразнител с клапа с горна
фиксация

Задно водоподаване

Разпръсквач с декоративна капачка (лого Ideal Standard), с
възвратен клапан и регулатор на дебита

Захранване с батерия

Лесен за поддръжка изпразнител с горна фиксация

Окачвач за лесна фиксация към стената

Визуален сигнал с LED индикация в разпръсквача при
откриване на запушване и бавен поток, изчерпване
на живота на батерията или клапата за пропускане на
урината

Свързващ комплект за задно водоподаване с гъвкъва
връзка и стоп вентил, включени в комплекта

Smart сензор отчитащ концентрацията на урина,
преминаваща през писоара, а не присъствието на човека
Hybrid режим
В зависимост от честотата на използване едно измиване
се активира на всеки 30 минути, като се използва само
0,85L вода за едно измиване
Хигиенично измиване се задейства на всеки 24 часа

300

300

180

300
300

180

300

180

235
520

700

745

620

310

70

235
700

380

Ø40

550

745

50
450

235
700
520

R1/2"

70

70
550

745

R1/2"

440

300

*Веднага след като зеленият пръстен е празен, пропускащата клапа трябва да бъде сменена с нова. Това се случва след минимум 5000 промивания. При по-честа
употреба (200 промивания на ден) изисква смяна на всеки 1 месец, а при по-рядка употреба на всеки 3 месеца.
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Sphero Maxi Hybrid писоар		
(Захранване с батерия)
E208501

Sphero Maxi e-Hybrid писоар 			
(Захранване с 220V AC, Bluetooth връзка)
E189701

Без ринг и без скрити повърхнини

Без ринг и без скрити повърхнини

Вътрешна геометрия на чашата, предотвратяваща
изпръсквания

Вътрешна геометрия на чашата, предотвратяваща
изпръсквания

Лесна поддръжка - осигурен лесен достъп до всички
части чрез шарнирна система за окачване, за лесен
достъп до частите и сифона (По време на сервизиране
шарнирната система придържа керамиката/без контакт
с пода)
Задно водоподаване
Разпръсквач с декоративна капачка (лого Ideal Standard), с
възвратен клапан и регулатор на дебита.
Лесен за поддръжка изпразнител с горна фиксация и
защитна решетка срещу пръскане и запушване
Инстaлационен шаблон за бърза инсталация с
гумен уплътнител за стена (заменя стандартното
силиконизиране)
Прогнозна поддръжка - Визуален сигнал с LED индикация
в разпръсквача при откриване на запушване и бавен
поток, изчерпване на живота на батерията или клапата за
пропускане на урината
Smart сензор отчитащ концентрацията на урина,
преминаваща през писоара, а не присъствието на човека
Hybrid режим:
В зависимост от честотата на използване едно измиване
се активира на всеки 30 минути, като се използва само
0,85 L вода за едно измиване

Building Management System (BMS) мобилно
приложение & Smart система:

Лесна поддръжка - осигурен лесен достъп до всички
части чрез шарнирна система за окачване, за лесен
достъп до частите и сифона (По време на сервизиране
шарнирната система придържа керамиката без да
контактува с пода)
Задно водоподаване
Разпръсквач с декоративна капачка (лого Ideal Standard), с
възвратен клапан и регулатор на дебита
Лесен за поддръжка изпразнител с горна фиксация и
защитна решетка срещу пръскане и запушване

Smart сензор отчитащ концентрацията на урина,
преминаваща през писоара, а не присъствието на човека
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Ø40
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600
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235
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R1/2"

Ø40

745
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60
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Hybrid режим: В зависимост от честотата на използване
едно измиване се активира на всеки 30 минути, като се
използва само 0,85 L вода за едно измиване. Честотата
между измиванията може да бъде настроена на
интервали от 1, 3 и 6 часа.

Ако се използва по-малко от веднъж на 2 минути,
измиването се активира 8 секунди след всяка употреба
(налични са опции от 6, 8 и 10 секунди след употреба).
При засичане на 3 използвания през интервал по-малък от
1 минута между всяко използване, писоарът автоматично
превключва в режим стадион, активирайки икономично
изплакване при всяко използване.
Хигиенично измиване се задейства на всеки 24 часа
Режим без използване на вода: Писоарът не се промива
с вода, клапа за пропускане на урината е включена в
сифона

R1/2"

440

620

30

3 режима на промиване могат да бъдат избрани чрез
мобилно приложението Standard, Hybrid и Без използване
на вода:

Standard режим

Прогнозна поддръжка - Визуален сигнал с LED индикация
в разпръсквача при откриване на запушване и бавен
поток, изчерпване на живота на батерията или клапата за
пропускане на урината

300

180

Maxi e-Hybrid писоар (Захранване с 220V AC)

Хигиенично измиване се задейства на всеки 24 часа

Инстaлационен шаблон за бърза инсталация с
гумен уплътнител за стена (заменя стандартното
силиконизиране)

Хигиенично измиване се задейства на всеки 24 часа

300

Отчитане на данните за използването, грешки/
неизправности, Предсказуема поддръжка, състояние на
захранването и Multi-свързаност

50
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Sphero

Вградена интелигентност
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Sphero

Вградена интелигентност

Матрица на аксесоарите

Стандартни

Hybrid

E-Hybrid

Само за модел Maxi

∞

Включена в комплекта за модел
Maxi и е опционална за модел
Midi

Включена в комплекта

∞

∞

∞

Опционален за модел Midi
за по-добър достъп при
поддръжка

Включен в комплекта за модел
Maxi и е опционална за модел
Midi

Включен в комплекта

Включен в комплекта

Включен в комплекта

∞

∞

Хромирана декоративна капачка за свързващ
комплект
E2075AA

за писоари с горно
водоподаване

Антивандална скоба
E202767

Само за модел Maxi

Без използване на
вода

Шарнирна система за окачване
E202267
Защитна решетка срещу пръскане и запушване
E202567
Инстaлационен шаблон с гумен уплътнител за стена
E202667
Сифон 1 1/2” ботилчат, пластмасов, без изходяща
тръба
S891567

∞

Сифон с регулираща се височина
E202367

∞

Изходяща тръба за инсталация със сифони за писоар
EV50167

∞

∞

Клапа за писоари с режим Hybrid
EW03367
Пропускаща клапа
E205167

∞

Батерия
E206867

∞

LED за разпръсквач
E214367

∞

∞

∞

∞

∞

∞

∞

∞

∞

∞

Сервизен ключ
E202867
ProSys™ универсална структура за писоари
и вградени промивачи за писоар (в случай на
инсталация при олекотени стени)
R016367
ProSys™ базова структура за инсталация на писоари
(в случай на инсталация при олекотени стени)
R010367

∞

инсталация на писоари със
задно водоподаване

∞

Допълнителна конзола за фиксация на подвижна
система за окачване на Sphero MAXI Smart E-Hybrid
писоари (в случай на инсталация с R010367 при
олекотени стени)
R010467
Septa Pro U2 активатор за писоар
P0115AA

∞

Septa Pro U3 активатор за писоар/Бял
R0139AC

∞

Septa Pro U3 активатор за писоар/Хром
R0139AA

∞

Septa Pro U3 активатор за писоар/Мат хром
R0139JG

∞
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Инстaлационен шаблон с
гумен уплътнител за стена
E202667

Шарнирна система за
окачване
E202267

Антивандална скоба
E202767

Защитна решетка срещу
пръскане и запушване
E202567

Septa Pro U2 активатор		
за писоар
P0115AA

Septa Pro U3 активатор 		
за писоар
R0139AC/R0139AA/R0139JG

ProSys™ базова
структура за писоар
R010367

120-170
0-125

За монтаж пред масивна стена или между
две леки гипсокартонни стени, съгласно
ръководството за монтаж

120 mm минимална дебелина
Регулируеми планки за закрепване
Регулируема плоскост за монтаж на вградени
промивачи за писоар
Комплектът включва:
Крепежи за стандартно фиксиране на писоар
Крепежи за закрепване на рамката
Изходяща тръба 50/50 mm
G 1/2 фитинг за водоподаване - 1 бр.

1000
800

Рамката е тествана за натоварване до 100 kg
Рамката е устойчива на корозия и
надраскване

450

820
650

Рамката е устойчива на корозия и надраскване
Регулиране на монтажната височина от 0 до
300 mm

За инсталация със Sphero MAXI Smart E-Hybrid
писоари при олекотени стени е необходима
допълнителна конзола за фиксация на
подвижна система за окачване - R010467

40-380

40

Лесен и бърз монтаж със система EasyFix
Регулиране на монтажната височина от 0 до
300 mm
120 mm минимална дебелина
Регулируеми планки за закрепване
Комплектът включва:
Крепежи за стандартно фиксиране на писоар
Крепежи за закрепване на рамката
Изходяща тръба 50/50 mm
G 1/2 фитинг за водоподаване - 1 бр.

120-170

500

За монтаж пред масивна стена или между
две леки гипсокартонни стени, съгласно
ръководството за монтаж

40-380
1000

Рамката е тествана за натоварване до 100 kg

За инсталация на писоари

820
650

500

400
0-300

За инсталация на писоари и вградени
промивачи за писоар

800

ProSys™ универсална
структура за писоар
R016367

Лесен и бърз монтаж със система EasyFix

Сифон с регулираща се
височина
E202367

40

50

Sphero

Заедно творим бъдещето
на модерния живот. Заедно
мислим мащабно. Заедно
установяваме правилата
на смисления дизайн.
Заедно вкарваме емоция в
перфектната функционалност.
Заедно създаваме трайни
партньорства. Заедно
отговаряме на нуждите на
различните поколения. Заедно
оформяме бъдещето на
продуктовите категории, които
сме дефинирали.
Together for Better.

Идеал Стандарт-Видима АД
ул. Марин Попов 53
5400 Севлиево
Тел: 0675 30362
office@idealstandard.com

Вградена интелигентност

Гаранции
Доживотна гаранция на
всички керамични продукти
(само керамичните части)
Електроника/Компоненти* – 2
години гаранция
* Гаранцията не покрива
консумативите - Клапа,
Пропускаща клапа, Защитна
решетка срещу пръскане и
запушване, Сервизен ключ,
LED за разпръсквач, Батерия

Продуктите трябва да бъдат
инсталирани, използвани и
обгрижвани в съответствие
с нашите инструкции за
монтаж и съгласно местните
разпоредби за ползване на
вода. Помещението трябва да
бъде добре вентилирано.

Всички мерни единици
са в милиметри и са
приблизителни.

Ideal Standard си запазва правото да променя технически характеристики и цени на включените в този каталог продукти без известяване, като резултат от процеса на непрекъснато подобряване на изделията. Всички публикувани изображения са илюстративни и е
възможно да не показват точно продуктите или техни детайли.
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