Opbouw douchepaneel LINUS Inox.
Van SCHELL.
Van
hoogwaardig
edelstaal
1.4404

SCHELL opbouw douchepaneel LINUS Inox.
Het geliefde douchepaneel nu in uitvoering van edelstaal.
U heeft nu de keuze: dankzij de nieuwe ontwikkeling
LINUS Inox kunt u bij de geliefde opbouw douche
paneel van SCHELL nu kiezen voor het beproefde alu
minium profiel of voor de nieuwe variant van edelstaal.
De handige en hygiënische uitvoering overtuigt als
voordien door de comfortabele montage door één
persoon en het gemakkelijk te reinigen, onderhouds
vriendelijke oppervlak.
De optimaal gegarandeerde hygiëne is in openbare,
halfopenbare en industriële omgevingen cruciaal.
Door de elektronische varianten van LINUS Inox zijn
bijv. stagnatiespoelingen via SCHELL SWS of SSC in
een handomdraai mogelijk. Zo helpt SCHELL scholen,
ziekenhuizen, fitnessstudio’s, zwembaden en andere
instellingen dankzij LINUS Inox bij het behoud van de
drinkwaterkwaliteit en de bescherming tegen gevaar
lijke bacteriën, zoals legionella.

De voordelen in één oogopslag
• 7 varianten in geborsteld premium edelstaal
(1.4404, zie kader), erg goed bestand tegen corrosie
• beveiligd tegen vandalisme dankzij stevige behuizing
• uitgekiende montage door één persoon
• flexibele installatie: wateraansluiting achteraan
en boven mogelijk (optionele bekleding)
• eenvoudig te onderhouden en herstellen
dankzij draaibaar frontpaneel
• met dichtingsconcept voor voldoende
bescherming van de componenten
• eenvoudig te reinigen oppervlakken
• optioneel met zeephouder, douchestang
en handdouche (drie straalbeelden)
• automatische omschakeling van hand- naar
hoofddouche voor veilige hygiënespoelingen
(water spuit de ruimte niet in)
• Made in Germany

Hoogwaardig edelstaal
Met de varianten van LINUS Inox is SCHELL een baanbreker inzake hoogwaardig materiaal:
voor de modellen wordt geborsteld premium edelstaal met materiaalkwaliteit 1.4404 (V4A) gebruikt.

LINUS Inox DP-C-T.
CVD-touch-elektronica (thermostaat), geschikt voor SWS en SSC.
LINUS Inox DP-C-T
Douchepaneel van hoogwaardig edelstaal met
geïntegreerde douchekop COMFORT 13°
Werking
Douchepaneel met CVD-touch-elektronica,
mengwater
Productkenmerken
• werking op batterijen of netvoeding
• bedieningsknop voor thermostaat met ver
grendelbare temperatuurblokkering 38 °C
• debiet: max. 9 l/min (drukonafhankelijk)
• werkdruk: 1,0-5,0 bar, rustdruk: max. 8 bar
• watertemperatuur: max. 70 °C
(kortstondig gebruik)

• thermostaat volgens EN 1111, bescherming
tegen verbranding bij uitval van de koud
waterleiding
• manuele instelmogelijkheden: 10 program
maniveaus voor max. looptijd en stagnatie
spoeling om de 24 uur
• instelmogelijkheden via SWS en SSC: loop
tijd (1-950 s), stagnatiespoelingen, bedie
ningskracht, blokkeertijd bediening enz.
• met geïntegreerde terugslagkleppen
(EN 1717: EB)
• materiaal conform de Duitse drinkwater
verordening (TrinkwV)
• afmeting paneel: 1200 x 240 x 80 mm
Art.nr. 00 841 28 99

Andere varianten van LINUS Inox DP-C-T:
LINUS Inox DP-C-T met
magneetventiel 12 V
Douchepaneel van hoogwaardig
edelstaal met geïntegreerde douchekop
COMFORT 13° en voorgemonteerd
monostabiel magneetventiel voor
manuele thermische desinfectie

LINUS Inox DP-C-T met
magneetventiel 6V
Douchepaneel van hoogwaardig
edelstaal met geïntegreerde douchekop
COMFORT 13° en voorgemonteerd
bistabiel magneetventiel voor
thermische desinfectie met SWS

Werking
Douchepaneel met CVD-touchelektronica, mengwater

Werking
Douchepaneel met CVD-touchelektronica, mengwater

Productkenmerken
• manuele thermische desinfectie
mogelijk
• watertemperatuur: max. 70 °C
(kortstondig gebruik)

Productkenmerken
• thermische desinfectie via
SCHELL SWS mogelijk
• watertemperatuur: max. 70 °C
(kortstondig gebruik)

Art.nr. 00 842 28 99

Art.nr. 00 843 28 99

LINUS Inox DP-C-T-H.
CVD-touch-elektronica (thermostaat), geschikt voor SWS en SSC.
LINUS Inox DP-C-T-H
Douchepaneel van hoogwaardig edelstaal met
douchestang, handdouche en slang
Werking
Douchepaneel met CVD-touch-elektronica,
mengwater
Productkenmerken
• 3-voudig instelbare handdouche met
aansluitslang (lengte 1500 mm) en douche
stang (lengte 678 mm)
•w
 erking op batterijen of netvoeding
•b
 edieningsknop voor thermostaat met ver
grendelbare temperatuurblokkering 38 °C
• debiet: max. 9 l/min (drukonafhankelijk)
• werkdruk: 1,0-5,0 bar, rustdruk: max. 8 bar

• watertemperatuur: max. 70 °C
(kortstondig gebruik)
• thermostaat volgens EN 1111, bescherming
tegen verbranding bij uitval van de koud
waterleiding
• manuele instelmogelijkheden: 10 program
maniveaus voor max. looptijd en stagnatie
spoeling om de 24 uur
• instelmogelijkheden via SWS en SSC: loop
tijd (1-950 s), stagnatiespoelingen, bedie
ningskracht, blokkeertijd bediening enz.
• met geïntegreerde terugslagkleppen
(EN 1717: EB)
• materiaal conform de Duitse drinkwater
verordening (TrinkwV)
• afmeting paneel: 1200 x 240 x 80 mm
Art.nr. 00 846 28 99

LINUS Inox DP-C-T-D-H.
CVD-touch-elektronica (thermostaat), geschikt voor SWS en SSC.
LINUS Inox DP-C-T-D-H
Douchepaneel van hoogwaardig edelstaal
met combinatie van geïntegreerde douche
kop COMFORT 13° en handdouche, slang
en wandhouder
Werking
Douchepaneel met CVD-touch-elektronica,
mengwater
Productkenmerken
•3
 -voudig instelbare handdouche met aan
sluitslang (lengte 1500 mm) en douches
tang (lengte 678 mm)
• werking op batterijen of netvoeding
• bedieningsknop voor thermostaat met ver
grendelbare temperatuurblokkering 38 °C
• debiet: max. 9 l/min (drukonafhankelijk)
• werkdruk: 1,0-5,0 bar,
rustdruk: max. 8 bar

• watertemperatuur: max. 70 °C
(kortstondig gebruik)
• thermostaat volgens EN 1111, bescherming
tegen verbranding bij uitval van de koud
waterleiding
• gebruiker kan uitloop aanpassen: douche
kop of handdouche
• automatische omschakeling van hand- naar
hoofddouche voor veilige hygiënespoelingen
• manuele instelmogelijkheden: 10 program
maniveaus voor max. looptijd en stagnatie
spoeling om de 24 uur
• instelmogelijkheden via SWS en SSC: loop
tijd (1-950 s), stagnatiespoelingen, bedie
ningskracht, blokkeertijd bediening enz.
• met geïntegreerde terugslagkleppen
(EN 1717: EB)
• materiaal conform de Duitse drinkwater
verordening (TrinkwV)
• afmeting paneel: 1200 x 240 x 80 mm
Art.nr. 00 847 28 99

LINUS Inox DP-SC-T.
Manuele activering, zelfsluitend (thermostaat).
LINUS Inox DP-SC-T
Douchepaneel van hoogwaardig edelstaal met
geïntegreerde douchekop COMFORT 13°
Werking
Zelfsluitend opbouw douchepaneel,
mengwater
Productkenmerken
• bedieningsknop voor thermostaat met ver
grendelbare temperatuurblokkering 38 °C
• met zelfsluitende knop SC en zelfsluitende
cartouche SC II
• debiet: max. 9 l/min (drukonafhankelijk)
• werkdruk: 1,0-5,0 bar,
rustdruk: max. 8 bar

• watertemperatuur: max. 70 °C
(kortstondig gebruik)
• thermostaat volgens EN 1111, bescherming
tegen verbranding bij uitval van de koud
waterleiding
• looptijd instelbaar 5-30 s (fabrieksinstelling
20 s)
• met geïntegreerde terugslagkleppen
(EN 1717: EB)
• materiaal conform de Duitse drinkwater
verordening (TrinkwV)
• afmeting paneel: 1200 x 240 x 80 mm
Art.nr. 00 844 28 99

Andere varianten van LINUS Inox DP-SC-T:
LINUS Inox DP-SC-T met
magneetventiel 12 V
Douchepaneel van hoogwaardig edelstaal
met geïntegreerde douchekop COMFORT
13° en voorgemonteerd monostabiel
magneetventiel voor manuele thermische
desinfectie
Werking
Zelfsluitend opbouw douchepaneel,
mengwater
Productkenmerken
• manuele thermische desinfectie mogelijk
• watertemperatuur: max. 70 °C
(kortstondig gebruik)
Art.nr. 00 845 28 99

LINUS Inox zeephouder
Vul alle LINUS Inox douchepanelen
aan met de LINUS Inox zeephouder.
Productkenmerken
• hoogwaardig oppervlak van
edelstaal
• eenvoudig te reinigen
• afzonderlijk aflegvlak, zonder moei
zame bevestiging aan de wand
• stevig en bestand tegen corrosie
• strak design met handige
afvoergleuven
• afmetingen: 9,9 x 7,9 x 1,2 cm
Art.nr. 00 849 28 99
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SCHELL GmbH & Co. KG
Raiffeisenstraße 31
57462 Olpe
Germany
Tel. +49 2761 892 0
Fax +49 2761 892 199
info@schell.eu
www.schell.eu

SCHELL Belgium
BV/SRL
Brusselsesteenweg 171
BE-1785 Merchtem
België
Tel. +32 52 37 17 70
Fax +32 52 37 43 64
schell.be@schell.eu
www.schell.eu

Hamers & Kesber
Ralph Posthouwer
Warandebergstraat 43
NL-1271 ZC Huizen
Nederland
Tel. +31 35 6 56 68 88
Fax +31 35 5 25 70 06
info@hamersenkesber.nl
www.schell.eu

