Presto douchepaneel DL800S
Een douchepaneel met thermostatische mengkraan en zelfsluitende
bedieningsknop
In installaties waar veiligheid en water- en energiebesparing belangrijk
zijn, is de Presto DL800S goed op zijn plaats. Een bijkomend voordeel
is de eenvoudige montage.

Toepassing:
Voor douchegelegenheden in:
 Alle installaties waar veiligheid geëist wordt, zoals openbare sanitaire
gelegenheden, sportgelegenheden, zwembaden, industrie en recreatie.

Voordelen:









Hoge mate van comfort doordat de douchetemperatuur door de
gebruiker is in te stellen (thermostatisch)
Geen verbrandingsrisico’s door de temperatuurinstelling van koud tot
maximaal 38ºC
Water- en energiebesparend door zelfsluitende douchekop met startstop functie
Onderhoudsvriendelijk door anti-kalk douchekop
Robuust kunststof douchepaneel dat tegen een stootje kan
Eenvoudige en tijdbesparende montage doordat de thermostyaatkraan,
drukknop en douchekop al zijn voorgemonteerd
De bediening (temperatuur en drukknop) kan door de ruime afmetingen
van het paneel op kinderhoogte worden geplaatst
Uitvoeringen met geintegreerd zeepplateau leverbaar

Technische gegevens:












Materiaal douchepaneel
Kleur douchepaneel
Aansluitingen douchepaneel
Werkdruk
Temperatuurinstelling
EN norm mengkraan
Bediening
Tijdinstelling drukknop
EN norm drukknop
Volumestroom douchekop
Sproeiplaat

: ABS
: crème wit, RAL 9001
: ½“
: 100 – 500 kPa
: koud - 38ºC
: EN 1111
: start-stop principe
: 65 seconden ± 15 seconden
: EN 816
: 6 l/min
: anti-kalk

Uitvoeringen:
Presto DL800S douchepaneel voor opbouw leidingwerk (bovenaansluitingen)
Presto DL800S, robuust kunststof douchepaneel, kleur crème wit (RAL 9001) met geïntegreerde
thermostatische mengkraan, start-stop drukknop en water- en energiebesparende anti-kalk douchekop,
met ½” aansluitingen aan bovenzijde voor koud en warm water.
Bestelnummer: 27802
Presto DL800S douchepaneel voor inbouw leidingwerk (achteraansluitingen)
Presto DL800S, robuust kunststof douchepaneel, kleur créme wit (RAL 9001) met geintegreerde
thermostatische mengkraan, start-stop drukknop en water- en energiebesparende anti-kalk douchekop met
½“ achteraansluitingen voor koud en warm water.
Bestelnummer: 27814
Presto DL800S douchepaneel met zeepschaal voor opbouw leidingwerk (bovenaansluitingen)
Presto DL800S, robuust kunststof douchepaneel, kleur créme wit (RAL 9001) met geintegreerde
thermostatische mengkraan, geïntegreerde zeepschaal, start-stop drukknop en water- en
energiebesparende anti-kalk douchekop met ½“ achteraansluitingen voor koud en warm water.
Bestelnummer: 27800
Presto DL800S douchepaneel met zeepschaal voor inbouw leidingwerk (achteraansluitingen)
Presto DL800S, robuust kunststof douchepaneel, kleur créme wit (RAL 9001) met geintegreerde
thermostatische mengkraan, geïntegreerde zeepschaal, start-stop drukknop en water- en
energiebesparende anti-kalk douchekop met ½“ achteraansluitingen voor koud en warm water.
Bestelnummer: 27812
Accessoires
Koker voor afdekking van opbouw leidingwerk tussen Presto DL800S douchepaneel en plafond,
inkortbaar, lengte 350 mm.
Bestelnummer: 27828
Koker voor afdekking van opbouw leidingwerk tussen Presto DL800S douchepaneel en plafond,
inkortbaar, lengte 700 mm.
Bestelnummer: 27830
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