
Baterie de lavoar cu senzor MODUS Trend E. 
Igienă la un preț atractiv.
De la Schell.



operare fără atingere

 construcție robustă, antivandalism

certificare BREEAM și LEED

Baterie lavoar cu mixer MODUS Trend E

Baterie lavoar pentru apă rece MODUS Trend E

raport calitate preț atractiv
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Baterie de lavoar MODUS Trend E.
Alternativa accesibilă fără atingere pentru igiena optimă a mâinilor
în spațiile publice. 

Noua baterie MODUS Trend E este concepută să satisfacă cerințele specifice 
spațiilor publice. Datorită operării fără contact reduce riscurile de infectare 
prin atingere în timpul spălării mâinilor astfel ajutând la protecția sănătății 
utilizatorilor. Construcția robustă din metal oferă o rezistență sporită la 
vandalism și este echipată și cu protecție împotriva blocării delibarate a 
senzorului IR, de exemplu cu guma de mestecat.

Descriere produs:
-  MODUS Trend E HD-K: baterie stativă de lavoar cu 

senzor, pentru apă rece sau premixată, variante la 
 230 V sau baterie 
- MODUS Trend E HD-M: baterie stativă de lavoar cu   
 senzor și mixer, variante la 230 V sau baterie 
- perlator pentru reglarea debitului indiferent de presiune
-  incompatibil SWS și SSC

Beneficii:
-  operare igienică fără contact, protejarea sănătății 
 utilizatorului
-  raport preț/calitate atractiv
-  construcție robustă din metal, antivandalism
- protecție la polaritate inversă
-  protecție împotriva blocării deliberate a senzorului
- certificare BREEAM și LEED datorită perlatoarelor 
interschimbabile (1,33 l/min – livrate cu perlator de 
3l/min)

Date tehnice: 
-  Debit: max. 3 l/min la 3 bari, indiferent de presiune
-  Presiune: 0,5–5,0 bari
-  Temperatură apă: max. 70 °C
-  Dezinfecție termică: max. 80 °C
-  Finisaj: crom
-  Materiale conform legislației Germane pentru apă 

potabilă
-  Funcție de economisire a energiei: dacă armătura 
 nu a fost folosită 30 minute timpul de scanare 
 va crește cu o secundă 
-  Clasă zgomot 1

Baterie lavoar  SCHELL MODUS Trend E
Nr. articol  02 168 06 99 (apă rece, baterie)
Nr. articol  02 169 06 99 (apă rece, cu ștecăr)
Nr. articol  02 170 06 99 (cu mixer, baterie)
Nr. articol  02 171 06 99 (cu mixer, ștecăr)

Accesorii recomandate:
Perlator SCHELL LEED 1,33 l/min
Nr. articol 28 931 00 99
Perlator SCHELL 5 l/min
Nr. articol 28 933 00 99
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