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Control individual SCHELL SSC
Soluţia ideală pentru programarea individuală a armăturilor

Sistem de management al apei SCHELL SWS
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Armături sanitare, de gaz şi încălzire

SCHELL. Firma. 
Calitate şi inovaţie

SCHELL, ca partener de 
încredere al industriei 
produselor sanitare şi de 
încălzire, dispune de peste 
80 ani de experienţă în 
domeniul proiectării şi 
fabricării produselor 
sanitare şi de încălzire. 
Calitatea ”Made by 
SCHELL” este asigurată de 
materii prime de calitate şi 
procesele de fabricaţie 
automate.

Mai mult de atât, SCHELL a 
descoperit noi segmente ale 
domeniului instalaţiilor 
sanitare şi a conceput 
produse inovative, care, pe 
lângă faptul că deservesc 
utilizatorii fi nali, sunt foarte 
utile şi domeniului. Aici 
amintim înainte de toate 
gestionarea economică a 
apei potabile, respectând 
exigenţele ridicate privind 

Bine aţi venit la SCHELL

designul, calitatea fără 
compromis, montare 
uşoară, respectiv o reţea de 
service cuprinzătoare, care 
corespunde cerinţelor 
industriei.

Armăturile SCHELL 
corespund cerinţelor 
numeroaselor certifi cări 
naţionale şi internaţionale 
şi se pot mândri cu 
numeroase premii pentru 
design. Toate acestea – 
alături de calitatea 
controlată în permanenţă 
– conving numeroşi clienţi 
să aleagă SCHELL.
SCHELL şi-a menţiunut 
strategia orientată spre 
domeniu şi consumator 
timp de decenii şi a 
calibrat-o conform 
cerinţelor pieţii. Acest lucru 
este apreciat de clienţi, 

Fabrica 1: 
Producţie, centru de administraţie şi training

Fabrica 2: 
Producţie cu centru logistic

succesul companiei 
datorându-se lor. Astăzi, 
SCHELL este unul dintre 
liderii producătorilor de 
armături europeni, cu două 
unităţi de producţie 
moderne din Olpe, având 
peste 450 de angajaţi şi un 
portofoliu larg de produse. 
Din 1949 SCHELL  a 
fabricat peste 
500.000.000 ventile 
colţare. Suntem mândri de 
experienţa noastră 
acumulată în domeniul 
ventilelor colţare, deoarece 
astăzi putem declara că la 
nivel mondial la fi ecare 
secundă are loc montarea 
a două ventile colţare 
SCHELL. SCHELL face parte din toate încăperile, 

unde este nevoie de soluţii robuste, 
igienice şi economice din punct de 
vedere al resurselor: aici amintim în 
primul rând grupurile sanitare publice şi 

semipublice, care sunt solicitate de un 
număr mare de utilizatori, dar şi şcolile, 
hotelurile, stadioanele sau popasurile de 
pe autostrăzi. Iar poate pe viitor şi 
proiectul Dumneavoastră.

SCHELL inside.
Soluţii de sisteme de la Specialist.

BATERII

BATERII DUŞ 
CU MONTARE ÎN PERETE

BATERII DUŞ 
CU MONTARE APARENTĂ

ROBINETE COLŢARE

 SISTEME DE SPĂLARE WC 

PANOURI DE DUŞ

ARMĂTURI DE MONTAJ

 SISTEME DE SPĂLARE PISOAR
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Cuprins

Categorii de produse Număr pagină

Armături pentru instalaţii sanitare

Sistem de management al apei SCHELL SWS 1.2-1.3

Control individual SCHELL SSC 1.4-1.5

Control în grupurile sanitare 1.6-1.11

Accesorii - Control în grupurile sanitare 1.12-1.15

Servicii de punere în funcţiune 1.16

Baterii pentru lavoare 1.17-1.42

Baterii cu montare pe perete 1.43-1.49

Baterii cu montare în perete 1.50-1.55

Baterii pentru duş cu montare pe perete 1.56-1.62

Baterii duş cu montare în perete 1.63-1.78

Panouri de duş 1.79-1.85

Armături pentru spălare WC şi pisoar

Robinete cu montare în perete pentru spălare WC 2.2-2.7

Module WC cu montare în perete 2.8-2.15

Robinete cu montare aparentă pentru spălare WC 2.16-2.19

Robinete cu montare în perete pentru spălare pisoar 2.20-2.25

Robinete cu montare aparentă pentru spălare pisoar 2.26-2.27

Module de montaj 2.28-2.34

Robinete pentru racordare aparate

Robinete dublu servici 3.4-3.6

Robinete pentru racordare aparate 3.7-3.10

Robinete cu racordare laterală 3.11-3.13

Robinete îngropate 3.14-3.15

Armături de siguranță 3.16

Racorduri de perete 3.17

Robinete antiîngheţ 3.18

Piese pentru robinete de racordare aparate 3.19

Robinete colţare

Robinete colţare design 4.4-4.11

Robinete colțare 4.12

Robinete colţare speciale 4.13-4.19

Racorduri, accesorii 4.20-4.22

Armături pentru instalaţii de încălzire

Robinete de umplere-golire 7.2

Racorduri pentru radiatoare 7.3-7.4

Informaţii generale

Prezentare garanţie producător 9.2-9.3

Instrucţiuni generale pentru montarea şi utilizarea produselor SCHELL 9.4-9.6



Lista codurilor produselor

 Cod produs Număr pagină Cod produs Număr pagină Cod produs Număr pagină

00 224 06 99 1.19

00 225 06 99 1.21

00 226 06 99 1.23

00 227 06 99 1.20

00 228 06 99 1.22

00 229 06 99 1.24

00 232 06 99 1.18

00 233 06 99 1.17

00 234 06 99 1.17

00 500 00 99 1.6

00 501 00 99 1.7

00 502 00 99 1.7

00 503 00 99 1.7

00 505 00 99 1.6

00 506 00 99 1.6

00 507 00 99 1.12

00 508 00 99 1.14

00 509 00 99 1.14

00 510 00 99 1.13

00 512 00 99 1.8

00 513 00 99 1.8

00 514 00 99 1.8

00 515 00 99 1.8

00 516 00 99 1.8

00 517 00 99 1.8

00 518 00 99 1.8

00 519 00 99 1.8

00 520 00 99 1.9

00 521 00 99 1.9

00 522 00 99 1.9

00 523 00 99 1.9

00 524 00 99 1.8

00 525 00 99 1.8

00 526 00 99 1.8

00 527 00 99 1.8

00 528 00 99 1.9

00 529 00 99 1.9

00 530 00 99 1.9

00 531 00 99 1.9

00 532 00 99 1.9

00 533 00 99 1.9

00 534 00 99 1.9

00 535 00 99 1.9

00 536 00 99 1.10

00 537 00 99 1.10

00 538 00 99 1.10

00 539 00 99 1.10

00 540 00 99 1.10

00 541 00 99 1.10

00 542 00 99 1.10

00 543 00 99 1.10

00 544 00 99 1.10

00 545 00 99 1.10

00 546 00 99 1.10

00 547 00 99 1.10

00 548 00 99 1.11

00 549 00 99 1.11

00 550 00 99 1.11

00 551 00 99 1.11

00 552 00 99 1.11

00 553 00 99 1.13

00 554 00 99 1.13

00 802 08 99 1.83

00 803 08 99 1.82

00 804 08 99 1.82

00 809 08 99 1.85

00 810 08 99 1.85

00 812 08 99 1.85

00 815 08 99 1.83

00 819 08 99 1.84

00 820 08 99 1.84

00 822 08 99 1.84

00 823 08 99 1.84

00 824 08 99 1.83

00 825 08 99 1.83

00 826 00 99 1.82

00 827 00 99 1.82

00 831 28 99 1.80

00 832 28 99 1.81

00 833 28 99 1.79

00 834 28 99 1.79

00 835 28 99 1.80

00 836 28 99 1.81

00 906 00 99 1.77

00 916 00 99 1.14

01 027 28 99 2.4

01 028 28 99 2.4

01 113 06 99 2.26

01 169 06 99 2.5

01 170 06 99 2.5

01 193 00 99 2.20

01 194 00 99 2.2

01 196 00 99 2.24

01 197 00 99 2.24

01 200 06 99 1.29

01 201 06 99 1.29

01 202 06 99 1.30

01 204 06 99 1.19

01 205 06 99 1.32

01 206 06 99 1.32

01 207 06 99 1.33

01 208 06 99 1.21

01 209 06 99 1.23

01 210 06 99 1.20

01 211 06 99 1.35

01 212 06 99 1.30

01 213 06 99 1.30

01 214 06 99 1.31

01 215 06 99 1.31

01 216 06 99 1.31

01 217 06 99 1.31

01 218 06 99 1.33

01 219 06 99 1.33

01 220 06 99 1.34

01 221 06 99 1.34

01 222 06 99 1.34

01 223 06 99 1.34

01 225 06 99 1.35

01 226 06 99 1.35

01 229 06 99 1.25

01 230 06 99 1.25

01 231 06 99 1.26

01 232 06 99 1.26

01 244 06 99 1.26

01 245 06 99 1.26

01 254 06 99 1.22

01 271 06 99 1.27

01 273 06 99 1.28

01 274 06 99 1.28

01 275 06 99 1.28

01 276 06 99 1.28

01 281 06 99 1.24



 Cod produs Număr pagină Cod produs Număr pagină Cod produs Număr pagină
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01 288 28 99 2.23

01 293 06 99 1.19

01 294 06 99 1.21

01 295 06 99 1.23

01 296 06 99 1.20

01 297 06 99 1.22

01 298 06 99 1.24

01 315 00 99 1.75

01 316 00 99 1.7

01 362 06 99 1.41

01 429 06 99 4.4

01 442 00 99 1.12

01 448 06 99 4.5

01 448 06 99 4.10

01 490 00 99 2.6

01 491 00 99 1.74

01 492 00 99 1.74

01 493 00 99 1.74

01 505 06 99 4.9

01 524 00 99 2.24

01 529 00 99 2.24

01 537 00 99 2.7

01 538 00 99 1.73

01 542 00 99 2.7

01 543 00 99 2.7

01 550 00 99 1.76

01 555 00 99 1.74

01 556 00 99 1.74

01 557 00 99 1.76

01 566 00 99 2.6

01 570 00 99 1.76

01 571 00 99 1.76

01 582 00 99 1.75

01 583 00 99 1.76

01 584 00 99 2.5

01 586 00 99 1.15

01 586 00 99 1.77

01 600 06 99 1.60

01 601 06 99 1.59

01 602 06 99 1.59

01 603 06 99 1.58

01 604 06 99 1.60

01 605 06 99 1.60

01 606 06 99 1.59

01 607 06 99 1.59

01 608 06 99 1.58

01 609 06 99 1.60

01 610 06 99 1.57

01 611 06 99 1.57

01 612 06 99 1.56

01 613 06 99 1.56

01 614 06 99 1.58

01 615 06 99 1.57

01 616 06 99 1.57

01 617 06 99 1.56

01 618 06 99 1.56

01 619 06 99 1.58

01 620 06 99 1.47

01 621 06 99 1.47

01 622 06 99 1.46

01 623 06 99 1.46

01 624 06 99 1.45

01 625 06 99 1.44

01 626 06 99 1.48

01 627 06 99 1.48

01 630 06 99 1.47

01 631 06 99 1.47

01 632 06 99 1.46

01 633 06 99 1.46

01 634 06 99 1.45

01 635 06 99 1.44

01 636 06 99 1.48

01 637 06 99 1.48

01 640 06 99 1.47

01 641 06 99 1.47

01 642 06 99 1.46

01 643 06 99 1.46

01 644 06 99 1.45

01 645 06 99 1.44

01 646 06 99 1.48

01 647 06 99 1.48

01 650 06 99 1.47

01 651 06 99 1.47

01 652 06 99 1.46

01 653 06 99 1.46

01 654 06 99 1.45

01 655 06 99 1.44

01 656 06 99 1.48

01 657 06 99 1.48

01 658 06 99 1.47

01 659 06 99 1.47

01 660 06 99 1.46

01 661 06 99 1.46

01 662 06 99 1.45

01 663 06 99 1.44

01 664 06 99 1.48

01 665 06 99 1.48

01 690 06 99 1.47

01 691 06 99 1.47

01 692 06 99 1.46

01 693 06 99 1.46

01 694 06 99 1.45

01 695 06 99 1.44

01 696 06 99 1.48

01 697 06 99 1.48

01 800 00 99 1.65

01 802 00 99 1.69

01 809 06 99 1.65

01 809 28 99 1.65

01 814 06 99 1.72

01 822 00 99 1.70

01 827 00 99 1.64

01 828 06 99 1.54

01 829 06 99 1.55

01 832 06 99 1.63

01 832 28 99 1.63

01 833 06 99 1.64

01 833 28 99 1.64

01 836 06 99 1.54

01 836 28 99 1.54

01 837 06 99 1.54

01 837 28 99 1.54

01 838 06 99 1.54

01 838 28 99 1.54

01 839 06 99 1.54

01 839 28 99 1.54

01 840 06 99 1.54

01 840 28 99 1.54

01 841 06 99 1.54

01 841 28 99 1.54

01 845 06 99 1.71

01 846 06 99 1.62



Lista codurilor produselor

 Cod produs Număr pagină Cod produs Număr pagină Cod produs Număr pagină

01 847 06 99 1.71

01 853 00 99 1.75

01 853 00 99 2.7

01 856 00 99 1.55

01 856 00 99 1.69

01 857 00 99 1.55

01 857 00 99 1.69

01 859 06 99 1.78

01 860 06 99 1.78

01 863 06 99 1.78

01 865 06 99 1.78

01 867 00 99 1.63

01 872 06 99 1.78

01 873 06 99 1.78

01 874 00 99 1.12

01 874 00 99 1.73

01 875 00 99 1.73

01 888 06 99 1.78

01 889 06 99 1.78

01 900 28 99 1.65

01 902 28 99 1.63

01 904 00 99 1.67

01 909 28 99 1.68

01 918 06 99 1.68

01 918 28 99 1.68

01 919 06 99 1.66

01 919 28 99 1.66

01 920 28 99 1.66

01 921 28 99 1.70

01 928 06 99 1.52

01 928 28 99 1.52

01 929 06 99 1.52

01 929 28 99 1.52

01 930 06 99 1.52

01 930 28 99 1.52

01 931 06 99 1.53

01 931 28 99 1.53

01 932 06 99 1.53

01 932 28 99 1.53

01 933 06 99 1.53

01 933 28 99 1.53

01 937 06 99 1.50

01 937 28 99 1.50

01 938 06 99 1.50

01 938 28 99 1.50

01 939 06 99 1.50

01 939 28 99 1.50

01 940 06 99 1.51

01 940 28 99 1.51

01 941 06 99 1.51

01 941 28 99 1.51

01 942 06 99 1.51

01 942 28 99 1.51

01 946 00 99 1.52

01 947 00 99 1.50

01 950 00 99 1.49

01 951 00 99 1.49

01 952 00 99 1.49

02 000 06 99 4.5

02 001 06 99 4.10

02 002 06 99 4.5

02 003 06 99 4.10

02 110 06 99 1.36

02 121 06 99 1.42

02 122 06 99 1.39

02 125 06 99 1.36

02 136 06 99 1.43

02 141 06 99 1.40

02 142 06 99 1.40

02 147 06 99 1.43

02 151 06 99 1.39

02 156 06 99 1.37

02 157 06 99 1.38

02 158 06 99 1.37

02 159 06 99 1.38

02 216 06 99 2.17

02 238 06 99 2.17

02 247 06 99 2.16

02 248 06 99 2.16

02 249 06 99 2.16

02 250 06 99 2.16

02 476 06 99 2.26

02 477 06 99 2.26

02 478 06 99 2.26

02 479 06 99 2.26

02 800 06 99 2.22

02 800 15 99 2.22

02 801 28 99 2.22

02 802 06 99 2.3

02 802 15 99 2.3

02 803 28 99 2.3

02 804 06 99 2.3

02 804 15 99 2.3

02 805 28 99 2.3

02 806 06 99 2.22

02 806 15 99 2.22

02 807 28 99 2.22

02 808 06 99 2.23

02 808 15 99 2.23

02 809 28 99 2.23

02 825 06 99 2.3

03 001 00 99 2.33

03 056 00 99 2.11

03 057 00 99 2.11

03 058 00 99 2.14

03 059 00 99 2.14

03 060 00 99 2.12

03 061 00 99 2.13

03 062 00 99 2.11

03 063 00 99 2.30

03 064 00 99 2.15

03 066 00 99 2.12

03 067 00 99 2.30

03 070 28 99 2.9

03 071 00 99 2.33

03 074 00 99 2.28

03 075 00 99 2.20

03 075 00 99 2.31

03 076 00 99 2.2

03 076 00 99 2.32

03 077 00 99 2.33

03 085 00 99 2.28

03 088 00 99 2.29

03 089 00 99 2.21

03 089 00 99 2.31

03 090 00 99 2.32

03 091 00 99 2.29

03 097 06 99 2.19

03 100 06 99 2.18

03 105 00 99 2.25

03 112 00 99 2.25

03 119 06 99 2.8



 Cod produs Număr pagină Cod produs Număr pagină Cod produs Număr pagină

Lista codurilor produselor

03 119 15 99 2.8

03 119 64 99 2.8

03 120 06 99 2.8

03 120 15 99 2.8

03 120 64 99 2.8

03 121 06 99 2.8

03 121 15 99 2.8

03 121 64 99 2.8

03 122 06 99 2.9

03 122 15 99 2.9

03 122 64 99 2.9

03 123 06 99 2.10

03 125 00 99 2.10

03 126 06 99 2.9

03 126 64 99 2.9

03 127 00 99 2.10

03 203 06 99 2.18

03 207 00 99 2.34

03 208 00 99 2.25

03 209 06 99 2.17

03 261 00 99 2.34

03 295 06 99 2.19

03 300 06 99 4.12

03 309 06 99 3.11

03 313 06 99 3.11

03 316 06 99 3.12

03 318 06 99 3.12

03 324 06 99 3.11

03 326 06 99 3.12

03 342 06 99 3.12

03 344 06 99 3.11

03 351 06 99 3.4

03 352 06 99 3.6

03 366 06 99 3.13

03 368 06 99 3.13

03 374 06 99 3.10

03 380 06 99 3.10

03 386 06 99 3.7

03 387 06 99 3.6

03 388 06 99 3.6

03 405 03 99 3.4

03 405 06 99 3.4

03 417 03 99 3.4

03 417 06 99 3.4

03 423 03 99 3.5

03 423 06 99 3.5

03 425 06 99 3.5

03 441 03 99 3.4

03 441 06 99 3.4

03 500 06 99 3.8

03 502 06 99 3.8

03 544 06 99 3.9

03 545 06 99 3.9

03 548 06 99 3.9

03 549 06 99 3.9

03 550 06 99 3.9

03 551 06 99 3.9

03 560 06 99 3.10

03 562 06 99 3.5

03 569 06 99 3.9

03 570 06 99 3.8

03 835 06 99 4.17

03 836 06 99 3.10

03 837 06 99 3.10

03 838 06 99 4.17

03 841 06 99 3.10

03 995 03 99 3.18

03 996 03 99 3.18

03 997 03 99 3.18

03 998 03 99 3.18

04 101 06 99 3.16

04 109 06 99 4.18

04 114 06 99 4.19

04 902 06 99 4.15

04 903 06 99 4.15

04 906 06 99 4.12

04 907 06 99 4.12

04 911 06 99 4.15

04 912 06 99 4.15

04 916 06 99 4.12

04 917 06 99 4.12

04 925 06 99 4.15

04 945 06 99 4.13

04 945 06 99 4.13

04 951 06 99 4.16

04 952 06 99 4.16

04 991 06 99 4.15

04 992 06 99 1.13

05 152 06 99 4.6

05 153 06 99 4.6

05 172 06 99 4.6

05 212 06 99 4.12

05 217 06 99 4.12

05 276 06 99 4.12

05 311 06 99 4.8

05 320 06 99 4.4

05 321 06 99 4.4

05 362 06 99 4.9

05 376 06 99 4.6

05 377 06 99 4.6

05 390 06 99 4.11

05 392 06 99 4.7

05 393 06 99 4.7

05 396 06 99 4.11

05 398 06 99 4.7

05 399 06 99 4.7

05 405 06 99 4.14

05 406 06 99 4.14

05 407 06 99 4.14

05 416 06 99 3.8

05 418 06 99 4.15

05 419 06 99 4.11

05 428 06 99 4.13

05 429 06 99 4.13

05 430 06 99 4.13

05 431 06 99 4.13

05 440 06 99 3.8

06 436 06 99 4.20

06 437 06 99 4.20

06 438 06 99 4.20

06 441 06 99 4.20

06 442 06 99 4.20

06 454 06 99 4.20

06 455 06 99 4.20

06 456 06 99 4.20

06 463 06 99 3.17

06 466 06 99 3.17

06 467 06 99 3.17

06 469 06 99 3.17

06 529 06 99 4.20

06 542 06 99 4.20

06 552 06 99 4.16



Lista codurilor produselor

 Cod produs Număr pagină Cod produs Număr pagină Cod produs Număr pagină

06 553 06 99 4.16

06 554 06 99 4.16

06 555 06 99 4.16

06 556 06 99 4.16

06 557 06 99 4.16

06 558 12 99 4.19

06 559 06 99 4.19

08 464 06 99 1.41

08 480 06 99 4.22

08 481 06 99 1.85

08 482 06 99 1.85

09 406 06 99 4.18

09 410 06 99 4.18

10 318 06 99 1.41

10 319 06 99 1.41

13 932 00 99 7.2

13 932 03 99 7.2

13 954 00 99 7.2

13 954 03 99 7.2

13 994 00 99 7.2

13 994 03 99 7.2

14 196 04 99 7.3

14 197 04 99 7.3

14 198 04 99 7.3

14 199 04 99 7.3

14 200 04 99 7.4

14 201 04 99 7.4

14 202 04 99 7.4

14 203 04 99 7.4

19 114 06 99 3.14

19 115 06 99 3.14

19 116 06 99 3.14

22 016 06 99 3.19

22 017 06 99 3.19

22 131 06 99 3.19

22 132 06 99 3.19

22 138 00 99 3.19

22 139 00 99 3.19

22 240 00 99 3.15

23 062 06 99 4.8

23 063 06 99 4.8

23 080 28 99 2.24

23 775 00 99 1.44

25 666 06 99 1.61

25 667 06 99 1.61

25 668 06 99 1.61

26 500 06 99 4.21

26 502 06 99 4.21

26 506 06 99 4.21

26 507 06 99 4.21

26 509 06 99 4.21

26 511 06 99 4.21

26 513 06 99 4.21

26 515 06 99 4.21

26 516 06 99 4.21

27 014 06 99 3.16

27 015 06 99 3.16

27 095 06 99 3.7

27 820 06 99 2.27

28 503 06 99 3.16

28 504 06 99 3.16

28 511 06 99 1.42

28 602 06 99 3.16

28 605 06 99 3.16

28 612 06 99 3.16

28 926 00 99 1.42

28 927 00 99 1.42

29 189 06 99 1.62

29 191 06 99 1.62

29 648 06 99 1.78

29 649 06 99 1.78

29 654 06 99 1.78

29 655 06 99 1.78

29 698 00 99 2.34

29 699 00 99 2.34

48 006 06 99 3.6

48 700 06 99 4.22

48 702 06 99 4.22

48 707 06 99 4.22

48 708 06 99 4.22

48 710 06 99 4.22

48 715 06 99 4.22

48 740 06 99 4.22

48 741 06 99 4.22

48 742 06 99 4.22

50 223 06 99 2.27

50 291 06 99 2.27

50 722 06 99 2.27

50 744 06 99 2.27

50 745 06 99 2.27

50 755 00 99 4.17

51 013 00 99 1.14

51 014 00 99 1.73

51 015 00 99 1.73

61 662 06 99 1.43

63 014 00 99 1.72

76 063 06 99 1.41

76 593 00 99 1.42

77 101 00 99 2.18

77 740 06 99 1.49

78 203 68 99 4.21

78 218 03 99 3.5

95 598 00 99 1.15

95 598 00 99 1.77

98 001 00 00 1.16

98 002 00 00 1.16

98 003 00 00 1.16
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La ce se referă SCHELL prin igienă?
La dezvoltarea unui produs SCHELL 
pune accent pe trei aspecte 
principale de igienă.
Igienă internă: Utilizare de materii 
prime şi industriale, care pe 
parcursul furnizării de apă potabilă 
sunt potrivite  pentru contactul cu 
alimente.

Igienă externă:  Produsele SCHELL 
au o suprafaţă robustă, uşor de 
curăţat. 

Igienă tehnică: Numeroase produse 
SCHELL sunt prevăzute cu o 
anumită funcţie, cu ajutorul căreia 
pot fi depistate întreruperile de 
funcţionare şi se activează spălările 
de igienizare pentru eliminarea apei 
stătute. 

SCHELL. Responsabilitate pentru sănătate.

Obiectiv de protecţie - igiena apei 
potabile 
Fie că aceste grupuri sanitare se 
află în spitale, aziluri de bătrâni 
sau şcoli  – igiena acestor instituţii 
şi a celor asemănătoare reprezintă 
o adevărată provocare. Deoarece 
grupurile sanitare nu sunt utilizate în 
mod continuu riscul de transmitere 
a agenţilor patogeni trebuie redus la 
minim. Este o sarcină dificilă, pe care 
SCHELL şi-a însuşit-o de mai mulţi 
ani. 
Prin urmare nu e de mirare, că 
SCHELL este unul dintre pionierii 
soluţiilor tehnice care au un singur 
scop principal: protecţia sănătăţii 
utilizatorilor.

Apă potabilă – material perisabil
În cele mai multe cazuri, apa potabilă 
este utilizată pentru spălarea 
corpului, prepararea alimentelor 
sau ca lichid de eliminare în cazul 
toaletei.  Prin urmare în primele 
două cazuri trebuie să fie de calitate 
excepţională. Această calitate este 
asigurată atunci când apa este 
furnizată de compania de apă.  
Cu toate acestea, dacă apa potabilă 
este ţinută o perioadă îndelungată 
în clădire, fără ca temperatura să fie 
potrivită,  aceasta poate pierde din 
calitate şi apa potabilă „se poate 
strica”, ceea ce nu se poate observa 
fără analize.

Măsuri tehnice pentru menţinerea 
calităţii apei
Pentru menţinerea calităţii apei 
există două măsuri ce şi-au dovedit 
eficienţa: menţinerea la temperatura 
potrivită „rece” şi „cald”, respectiv 
schimbul regulat al apei. Temperatura 
apei reci poate fi de maxim 25°C.    
Temperatura apei calde în instalaţiile 
cu sistem de recirculare nu poate 
scădea sub 55°C (60°C în Olanda). 
În primul caz, această temperatură 
se poate obţine cu ajutorul apei reci 
furnizate de compania de apă, care 
este întotdeauna disponibilă.
În al doilea caz prin încălzirea de 
către dispozitivele potrivite pentru 
prepararea apei calde. Prin urmare 
schimbul regulat de apă asigură 
aceste temperaturi în instalaţiile de 
apă potabilă, fie prin utilizarea în sine 
fie printr-un sistem de recirculare. În 
principiu, este însă sarcina bateriilor 
să asigure rezerva de apă caldă şi 
rece de calitate.

Piese mici – importanţă mare
Încă din 2014 s-a confirmat 
faptul, că instalaţiile de apă caldă 
menajeră pot fi contaminate nu 
doar de binecunoscutele sisteme 
de ridicare a presiunii sau de 
porţiunile neutilizate din instalaţie, 
dar şi de componentele mici, cum 
ar fi contoarele de apă. Aici trebuie 
menţionată în primul rând bacteria 
„Pseudomonas aeruginosa”. Din 
acest motiv SCHELL acordă atenţie 
deosebită ca suprafeţele produselor, 
care ulterior vor intra în contact cu 
apa, să nu intre în contact cu apa în 
timpul producţiei cu ocazia verificării 
calităţii şi funcţionării.

Ig
ie

nă
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De ce nu sunt  suficiente în sine 
sistemele circulare sau lineare?
În locaţiile cu exigenţe mai mari în 
ceea ce priveşte igiena sunt evident 
mai răspândite sistemele circulare şi 
lineare, decât cele cu ramificaţii (în 
element T).
Aceste sisteme, chiar şi în cazul 
punctelor de utilizare a apei rar 
folosite asigură schimbul de apă 
numai până la coturile de perete, 
pe când în sistemele circulare 
sau la capătul celor lineare există 
întotdeauna undeva un punct de 
utilizare a  apei. 
Dar fără utilizarea acestui punct 
de prelevare, menţinerea calităţii 
apei nu se va realiza! Punctele de 
prelevare utilizate în mod regulat 
pot fi înfiinţate în spitale cu ajutorul 
grupurilor sanitare rezervate 
vizitatorilor şi ale personalului, sau 
prin armături cu funcţie de spălare 
de igienizare amplasate în grupurile 
sanitare ale şcolilor.

De ce este important ca grupuri-
le sanitare să fie utilizate în mod 
regulat
Trautmann de la Universitatea 
din Stuttgart desfăşoară activităţi 
de cercetare de mai bine de 15 
ani cu privire la modalitatea cum 
bacteriile ajung înapoi în sistemele 
de alimentare cu apă prin punctele 
de prelevare rar utilizate. Acest 
fenomen se datorează tehnicii 
speciale de înot prin “clătinare” a 
microorganismelor, ceea ce este un 
proces foarte lent şi care poate fi 
înlăturat doar prin spălare regulată.
Astfel capătă sens de ce sistemele 

de reţea circulare şi în linie  sunt 
tehnici bune pentru menţinerea 
calităţii apei, dar de ce nu pot oferi 
această protecţie în sine. Acest 
proces poate avea loc numai prin 
asigurarea punctelor de prelevare 
utilizate în mod regulat. Cu toate 
acestea, sistemele circulare şi lineare 
pot asigura eliminarea foarte rapidă 
a apei stătute după care imediat 
se va furniza „apă proaspătă” din 
conducta principală.
Astfel, în condiţii de utilizare 
normale are loc schimbul de apă 
necesar pentru asigurarea igienei 
conform normelor. Spălarea pentru 
îndepărtarea apei stătute trebuie 
asigurată doar în cazul pauzelor de 
funcţionare inevitabile.

Economisire de apă sau igiena apei 
potabile?
Numeroase baterii SCHELL permit 
un consum de 5-6 litri de apă pe 
minut, şi îndeplinesc astfel cerinţele 
impuse de standardele Well şi Leed. 
În cazul reţelelor de apă moderne 
bine concepute, acest lucru este 
suficient pentru a menţine calitatea 
apei. Astfel putem economisi apă şi 
reducem costurile în acelaşi timp. Cu 
toate acestea, în cazul reţelelor de 
apă vechi şi supradimensionate, care 
pot reprezenta risc în ceea ce priveşte 
igiena, este necesar să examinăm, 
dacă se poate obţine un consum de 
apă mai mic de 12 litri pe minut. Sunt 
disponibili perlatori potriviţi pentru a 
înlocui perlatorii vechi pentru a asigura 
economie de apă.

În ce situaţii sunt de preferat bate-
riile de perete?
În locaţii cu cerinţe ridicate de igienă 
sunt de preferat bateriile de perete din 
două motive. Pe de o parte, curăţarea 
bateriilor este mai simplă şi, pe de altă 
parte, cantitatea de apă potabilă stă-
tută între cotul de perete şi orificiul de 
scurgere este redusă la minim atunci 
când coturile de perete sunt instalate 
corect.

Armăturile dotate cu funcţie de 
spălare a apei stătute risipesc apă?
Da şi nu! Armăturile simple 
funcţionează cu ajutorul aşa-
numitului „ceas  temporizator”,care 
chiar şi în cazul utilizării suficiente 
a punctului de prelevare a apei 
activează singur spălarea de 
igienizare – generând astfel un 
consum excesiv şi inutil de apă.
Cu toate acestea, programele 
inteligente pentru eliminarea apei 
stătute detectează întreruperile de 
utilizare şi activează spălarea doar 
în cazul unei pauze, asigurând astfel 
echilibru între economisirea apei 
şi igienă, după cum se ilustrează în 
exemplul următor: Într-o cameră 
de hotel, oamenii de afaceri 
folosesc baia în fiecare dimineaţă 
şi seara de luni până sâmbătă. 
Acest lucru rezultă 12 utilizări în 
6 zile. În următoarele săptămâni 
camera nu este ocupată. Armătura 
inteligentă recunoaşte acest lucru şi 
activează spălarea de igienizare doar 
odată la trei zile. Datorită acestei 
caracteristici, sunt economisite 10 
spălări faţă de situaţia în care camera 
ar fi fost utilizată, totodată igiena 
este asigurată.
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Sunt necesare armături dotate cu 
funcţie de protecţie împotriva apei 
stătute peste tot?
Un lucru este sigur: fără schimbul re-
gulat de apă prin armături, calitatea 
apei în reţelele de apă este expusă 
la pericol! Cu toate acestea, schim-
bul de apă se realizează numai prin 
utilizare normală. Sau, în cazuri ex-
cepţionale, se poate realiza manual 
printr-un plan de clătire. Dar dacă 
acestea nu pot fi garantate sau dacă 
există cerinţe înalte de igienă, fie tre-
buie să renunţăm la punctul de pre-
levare apă respectiv, fie montăm o 
armătură având funcţie de igienizare 
împotriva apei stătute. În alegerea 
punctelor de prelevare apă, respec-
tiv a armăturilor cu funcţie de clătire 
a apei stătute, utilizaţi metoda deja 
consacrată: cât mai puţin posibil şi 
cel mai mult  necesar!

La ce temperaturi se înmulţesc 
agenţii patogeni cum ar fi legionella 
şi pseudomonas?
Temperatura ideală pentru înmulţi-
rea agenţilor patogeni corespunde 
temperaturii corpului uman. Această 
temperatură de 36°C poate fi evitată 
cu menţinerea temperaturii apei reci 
sub 25°C iar a apei calde la cel puţin 
55°C, ceea ce reduce probabilitatea 
înmulţirii excesive a bacteriilor. Dacă 
totuşi există o proporţie excesivă 
în apa potabilă, înseamnă că există 
puncte în reţeaua de apă unde aces-
te temperaturi nu sunt menţinute.

Bacteria Legionella - isterie, mar-
keting sau factor de risc real?
Oameni din toate ţările lumii mor de 
bolile cauzate de bacteria Legionella. 
Harta de mai jos prezintă cazurile 
înregistrate la nivel central în UE. În 
majoritatea cazurilor îmbolnăvirile 
se datorează mai puţin apei potabile 
ci mai degrabă turnurilor de răcire, 
sistemelor de aer condiţionat, jacuzzi 
etc. 

Forrás: European Centre for Disease Prevention and Control, 
Stockholm 

Bacteriile Legionella reprezintă un 
factor de risc al bunăstării sociale
Bacteriile Legionella sunt prezente 
foarte des în natură, dar în bălţi şi lacuri 
se regăsesc într-o concentraţie foarte 
scăzută. Oamenii au creat condiţii 
potrivite de trai pentru acestora, 
stocând cantităţi mari de apă potabilă 
caldă pe care le folosesc pentru a face 
duş. În timpul duşului se formează un 
amestec fin de apă şi bacterii legionella 
inhalabil, care poate pătrunde uşor 
în plămâni. Şi dacă în urma unui 
transplant, accident sau performanţă 
sportivă sistemul imunitar uman 
nu este suficient de puternic, poate 
provoca o infecţie. Potrivit Institutului 
Robert-Koch, în Germania există 
anual 30 000 de îmbolnăviri, dintre 
care 10 - 15% sunt fatale. Astfel, 
cele 3000 decese cauzate de această 
bacterie sunt mai degrabă o estimare 
conservativă, care nu se datorează 
în întregime apei potabile.  2/3 din 
victimele sunt bărbaţi, motivul acestei 
proporţii însă nu se ştie.

Cauzele supra-concentraţiei de 
bacterii Legionella
Concentraţiile bacteriilor Legionella, 
care depăşesc valorile normale, se 
datorează întotdeauna încălcării 
regulilor generale în vigoare ale 
tehnicilor de proiectare, construcţie şi 
funcţionare a reţelelor de apă. Acest 
lucru înseamnă că undeva în sistem 
apa rece este încălzită la peste 25°C, 
iar temperatura apei calde scade cu 
mult sub 50°C. Dacă se mai adaugă 
şi lipsa schimbului corespunzător 
de apă, încălzirea şi răcirea poate 
avea loc chiar şi în ciuda separării 
profesionale.

Robinet de spălare cu buton de ac-
ţionare - o contribuţie importantă la 
igiena apei potabile
În Germania încă mai există în multe 
locuinţe robinete de spălare cu buton 
de acţionare. Acestea nu folosesc mai 
multă apă decât rezervoarele WC, 
dar produc o viteză de spălare mai 
mare în sistemele vechi cu conducte 
de apă supradimensionate.
Prin urmare, în timpul unei renovări 
parţiale, este bine de văzut, dacă 
vechiul robinet de spălare cu buton 
de acţionare ar trebui înlocuit cu un 
robinet de spălare modern, silenţios 
şi cu două opţiuni privind cantitatea 
de apă. Astfel performanţele de 
funcţionare ale conductelor vechi, 
care au fost impecabile şi până atunci 
din punct de vedere igienic, rămân 
neschimbate.

Ig
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Protecţia împotriva opăririi pentru 
utilizatorii vulnerabili
Persoanele aflate în instituţiile de 
îngrijire a sănătăţii sau copiii din 
grădiniţe au de asemenea nevoie 
de apă caldă, dar şi de protecţie 
împotriva opăririi, mai ales dacă 
apare o întrerupere neaşteptată în 
alimentarea cu apă rece. Produsele 
SCHELL opresc apa caldă în 3 
secunde îndeplinind cerinţa normei 
DIN EN 1111 în această privinţă.
Acest lucru se aplică atât în cazul 
bateriilor de amestec termostatice, 
cât şi în cazul produselor cu funcţie 
corespunzătoare de limitare a 
temperaturii.

Ventile magnetice SCHELL
Ventilele magnetice SCHELL au 
făcut faţă de nenumărate ori tuturor 
standardelor de calitate a apei 
din regulamentul UE privind apa 
potabilă, chiar şi în ceea ce priveşte 
considerentele de igienă. Sunt 
robuste şi fiabile. Robinetele colţare 
oferă o protecţie excelentă ventilelor 
magnetice faţă de materialele solide 
aflate în apa potabilă, cum ar fi 
nisipul. După închiderea robinetului 
colţar, filtrele pot fi curăţate uşor.

Ce fel  de stare tehnică trebuie să 
aibă reţeaua de apă potabilă?
„Instalaţiile pentru distribuţia apei 
potabile trebuie proiectate, construite 
şi exploatate în conformitate cu 
normele tehnice în vigoare” (articolul 
17 din Decretul german privind apa 
potabilă). Prin exploatare profesională 
se înţelege că la toate punctele de 
prelevare trebuie asigurată cel puţin 
odată la 3 respectiv 7 zile schimbarea 

completă a apei (VDI 6023 / DIN EN 
806-5) („funcţionarea corectă”).

Este necesară conservarea în cazul 
unei abateri de la normele recunos-
cute?
Conform regulamentului german 
privind apa potabilă, reţeaua de 
apă potabilă trebuie să respecte cel 
puţin normele general acceptate ale 
tehnologiei. Deoarece aceste reguli se 
schimbă în mod constant, apare des 
ideea „conservării” tehnicilor vechi 
existente şi a supradimensionării. În 
cazul în care respectarea cerinţelor 
regulamentului actual privind apa 
potabilă nu este posibilă, renovarea 
va deveni inevitabilă.

Dezinfecţie termică
Dezinfecţia termică este o posibilă 
procedură de dezinfecţie în cazul 
provocării microbiologice, cum ar 
fi concentraţia excesivă de bacterii 
Legionella. Măsuri de precauţie 
nu sunt necesare. Este suficient ca 
reţelele de apă caldă să funcţioneze la 
temperaturi de peste 55°C în întregul 
sistem de circulaţie a apei calde 
(instituţii mari).

Dezinfecţia sistemului nu este posi-
bilă fără o curăţare prealabilă
În conformitate cu standardul 
DVGW W 557, curăţarea sistemului 
(spălare cu amestec apă-aer) trebuie 
să aibă întotdeauna loc înainte de 
dezinfecţia (clorinarea) sistemului. 
Acest standard conţine informaţii 
privind substanţele chimice 
recomandate, concentraţia acestora, 
durata lor de acţiune şi potenţialele 
pericole de daune.
În urma curăţării şi a eliminării 
cauzelor deseori nici nu mai este 
nevoie de dezinfecţia sistemului.

Responsabilitatea operatorului 
reţelei de apă potabilă
Furnizorul de apă potabilă este 
responsabil, ca apa potabilă asigurată 
să nu pună în pericol consumatorul 
(secţiunea 4 din Decretul german 
privind apa potabilă). Acest lucru 

nu poate fi realizat fără schimbarea 
continuă a apei şi fără  menţinerea 
temperaturii apei reci (≤ 25°C) 
respectiv a apei calde (≥ 55°C) la 
valorile specificate în sistemul de 
reguli. Mai mult, în conformitate 
cu articolul 16 alineatul (3) din 
Regulamentul privind apa potabilă 
din Germania, trebuie să acţioneze 
imediat, dacă există suspiciuni 
privind schimbarea calităţii apei 
potabile în afara limitelor admise.

Responsabilitatea utilizatorului / 
chiriaşului privind calitatea apei
Potrivit noilor descoperiri, chiar dacă 
apa potabilă din conductele principale 
ale unei clădiri are caracteristici 
microbiologice impecabile, aceasta 
se poate „înrăutăţi” chiar şi pe 
ultima porţiune care duce la 
punctul de prelevare apă. Aceasta 
este consecinţa unei frecvenţe 
necorespunzătoare a schimbului de 
apă la un anumit punct de prelevare 
apă, adesea datorită economisirii 
excesive a apei. Prin urmare, se 
recomandă ca proprietarul clădirii 
să solicite în scris utilizatorilor / 
chiriaşilor schimbări regulate a apei.
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Economisire de apă şi energie
Culoarea albastră a Pământului este 
dată de apă. 70% din suprafaţa 
Pământului este acoperită cu apă, care 
înseamnă 1,4 miliarde de kilometri 
cubi (km3), ceea ce este o cantitate 
de apă aproape de neimaginat. Cea 
mai mare parte este însă apă sărată. 
Apa dulce de pe Pământ reprezintă 
doar 2,5% din totalul de 1,4 miliarde 
km3 de apă. Cu toate acestea, 
numai 12.000 km3de apă dulce este 
disponibilă omenirii. Dacă împărţim 
această cantitate între cei 6,8 miliarde 
de locuitori ai Pământului, atunci 
fiecărui locuitor ar reveni numai cca. 
2.000 m3 de apă. Aceasta ar acoperi 
necesarul individual de apă potabilă 
al unei persoane din Germania, 

însemnând zilnic aproximativ 120 l 
timp de 40 ani. Trebuie de asemenea 
avut în vedere faptul, că apa potabilă 
este distribuită foarte inegal pe glob 
şi datorită precipitaţiilor, stocurile 
sunt completate în măsuri diferite. 
Prin urmare, trebuie să economisim 
apă şi energie şi să protejăm mediul. 
Economisirea de apă înseamnă 
economii de bani! Aceasta înseamnă, 
de asemenea, economisirea energiei 
de încălzire în cazul fiecărei persoane, 
ceea ce va duce ulterior la reducerea 
consumului de energie pentru 
reciclarea apei. În comparaţie cu 
bateriile cu două robinete, armăturile 
electronice SCHELL asigură o 
economisire a apei de până la 40% 
datorită ajustării individuale a timpului 

de funcţionare necesar.
Economisirea înseamnă:
• rentabilitate
• durată lungă de viaţă
• avantaje ecologice
• beneficii de igienă
• protejarea resurselor.
Durata de funcţionare a bateriilor 
electronice de lavoar şi a bateriilor 
de duş SCHELL poate fi reglată. 
Timpul de funcţionare a robinetelor 
de spălare electronice cu buton de 
acţionare poate fi de asemenea 
ajustată şi prin programul stadion 
se poate economisi şi mai multă 
apă, deoarece armătura recunoaşte 
frecvenţa de utilizare şi în consecinţă 
reduce cantitatea de clătire.

Consumul zilnic de apă al gospodăriilor și al întreprinderilor mici din Germania
Sursa: Institutul de Statistică al Germaniei (2013)

Consumul de apă al gospodăriilor și al întreprinderilor mici
 Sursa: Asociaţia Federală a Industriei Energetice și a Apei (BDEW)(2013)

Îngrijire personală (baie, duș)

Spălare WC

Spălare rufe

Întreprinderi mici

Spălarea vaselor

Curăţenie, spălare auto, grădinărit

Mâncat, băut

Ec
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Certifi cări
Produsele SCHELL oferă soluţii fi abile 
pentru grupuri sanitare publice, 
semipublice şi industriale, toate fi ind 
susţinute de certifi cate.
Toate produsele, pornind de la 
robinetele colţare până la robinete 
dublu serviciu, sunt supuse unui 
test de proiectare efectuat de un 
institut de certifi care independent şi 
acreditat. În reţeaua de apă potabilă 
pot fi  utilizate numai piese care 
sunt în conformitate cu normele în 
vigoare. Toate elementele certifi cate 
DIN DVGW respectă aceste 
specifi caţii.

Obţinerea certifi catelor conform 
cerinţelor standard specifi ce ţării, 
cum ar fi  certifi carea KIWA în 
Olanda sau Belgaqua în Belgia, este 
întotdeauna condiţionată de criteriile 
impuse de ţara respectivă.
Prin urmare, conformitatea cu 
standardele internaţionale şi 
standardele specifi ce fi ecărei ţări este 
la fel de importantă ca şi cerinţele 
Regulamentului german privind apa 
potabilă (TrinkwV 2001), DIN 50930 
partea 6, normele DIN EN 1717 sau 
KTW
(reglementarea materialelor plastice 
implicate în transportul apei 
potabile).

În vederea comercializării în toată 
Europa şi pe alte continente, 
produsele SCHELL dispun de 
numeroase certifi cate internaţionale. 
Datorită standardelor internaţionale, 
produsele SCHELL îndeplinesc cele 
mai stricte standarde, cum ar fi  
WELL sau LEED. Datorită creşterii 
defi citului de resurse, problema 
sustenabilităţii în construcţia şi 
exploatarea clădirilor este din ce în ce 
mai importantă şi în Germania. Dacă 
considerăm că nivelul consumului 
de apă în clădirile publice este cu 
50% mai mare decât în cazul celor 
cu utilizare privată şi prin urmare 
consumul pe cap de locuitor creşte la 
200 de litri, reducerea consumului de 

apă potabilă reprezintă un benefi ciu 
semnifi cativ.

Consumul redus de apă şi de energie 
al produselor noastre este evidenţiat 
în special pe baza clasifi cării utilizării 
efi ciente a apei (Water Effi ciency 
Label) scurt WELL. Această etichetă 
informează consumatorul cu privire 
la conformitatea în ceea ce priveşte 
consumul de apă şi energie a 
armăturilor sanitare şi cu cerinţele 
de igienă. Cu această clasifi care, 
SCHELL demonstrează misiunea sa 
privind calitatea înaltă şi dovedeşte 
că sustenabilitatea şi consumul redus 
de apă pot fi  în concordanţă cu 
igiena apei potabile.
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Având în vedere tendinţa de scădere 
a resurselor de energie, obiectivul 
sustenabilităţii capătă din ce în ce 
mai multă importanţă. 40% din 
necesarul de energie primară din 
întreaga lume reprezintă construcţia 
şi exploatarea clădirilor. Prin 
certificarea LEED (Leadership in 
Energy and Environmental Design), 
Consiliul American pentru Clădiri 
Verzi (Green Buliding Council) a 
dezvoltat un sistem de clasificare 
de succes mondial privind clădirile 
sustenabile, importanţa căruia creşte 
din ce în ce mai mult şi în Germania. 
Certificarea LEED stabileşte o 
evaluare uniformă a clădirilor în 
faza de construcţie şi de exploatare. 
Această evaluare se poate referi atât 
la imobile nou construite, cât şi la cele 

renovate sau existente. Consumul 
de apă în clădiri în versiunea curentă 
a LEED, v4, are o importanţă mult 
mai mare. Astfel, prin utilizarea unor 
armături potrivite, clădirea poate 
primi până la 6 puncte. Gestionarea 
cu grijă a resurselor certificate de 
LEED şi reducerea semnificativă 
a necesarului de energie primară 
prezintă beneficii concrete:
• Clădirile certificate LEED au o 
valoare de piaţă mai ridicată
• Clădirile certificate LEED se 
închiriază la un preţ mai ridicat
• Clădirile certificate LEED se vând la 
un preţ mai ridicat
Informaţii suplimentare sunt 
disponibile în pliantul LEED. 
Număr comandă: 95 296 00 99

Clasificare Puncte

Dispune de 
clasificare LEED 40-49

LEED Silver 50 - 59

LEED Gold 60 - 79

LEED Platina 80 şi peste

Pentru a oferi o estimare cât mai 
diferenţiată despre nivelul de 
sustenabilitate pe toată durata 
ciclului de viaţă a clădirii, Consili-
ul American pentru Clădiri Verzi 
(Green Building Council) distinge 
patru nivele de calitate, respectiv 
dispune de clasificare LEED, LEED 
Silver, LEED Gold şi LEED Platina.

WELL este o etichetă europeană 
pentru armături de apă şi sanitare 
eficiente din punct de vedere 
energetic.  Eticheta WELL oferă 
informaţii cu privire la consumul de 
apă şi energie a armăturilor sanitare. 
Armăturile clasificate WELL dispun 
de un certificat emis de un institut 

de certificare acreditat. Acest lucru 
înseamnă, că armăturile corespund 
standardelor impuse de normele 
în vigoare, îndeplinesc prevederile 
siguranţei de funcţionare, respectiv 
de igienă şi pe cele privind utilizarea 
materiilor prime corespunzătoare. 
Fiind membru EUnited SCHELL îşi 

asumă responsabilitatea faţă de 
gestionarea cu grijă a apei şi energiei.
Informaţii suplimentare sunt 
disponibile în pliantul WELL. 
Număr comandă: 95 465 00 99

WELL este noua etichetă europeană în industria 
armăturilor privind eficienţa energetică.

SCHELL a obţinut cea mai înaltă clasificare 
privind economisirea de apă.

SCHELL este membru al iniţiativei

Informaţii suplimentare: 
www.blue-responsibility.com

SCHELL este membru al asociaţiei 
europene de producători de armături 
EUnited.

Cum pot fi crescute beneficiile ecologice si economice ale unui imobil cu 
produse SCHELL. LEED.

SCHELL sprijină soluţiile sustenabile.
Acest lucru este de acum încolo clasificat. WELL.
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Avantajele tehnologiei de spălare 
WC cu buton de acţionare
Sistemele de spălare cu buton de 
acţionare sunt adecvate în principal 
pentru uz public, semipublic sau 
industrial. Disponibilitatea imediată a 
apei pentru spălare este cu adevărat 
importantă. Spălarea are loc direct 
prin sistemul de alimentare cu apă, 
cu ajutorul presiunii apei existente 
în acesta. Astfel timpul de aşteptare 
necesar reumplerii este eliminat.

Efectuarea spălării în scopuri igienice 
este întotdeauna posibilă prin utilizare 
continuă. 
Prin activarea clătirii automate pentru 
eliminarea apei stătute odată la 24 
ore, se poate împiedica formarea de 
apă stătută în reţeaua de apă precum 
şi înmulţirea bacteriilor.
Robinetele de spălare SCHELL 
COMPACT II sunt deosebit de 
silenţioase şi prin urmare fac parte 
din clasa de zgomot I. Datorită 
dimensiunilor mici şi adâncimii reduse 
de instalare, acestea pot fi utilizate 
în aproape orice situaţie. În funcţie 
de felul acţionării, debitul de spălare 
poate fi reglat între 3 şi 9 l.
Funcţionarea electronică este 
confortabilă şi permite în acelaşi 
timp utilizarea economică a apei 
în funcţie de nevoi. Prin utilizarea 
componentelor standard şi a 
tehnologiei cartuşelor cu autocurăţire 
a sistemelor de spălare SCHELL oferă 
o funcţionare fiabilă şi întreţinere cu 
efort minim.

Confort şi ergonomie
Cuvântul confort se referă la un lucru 
tehnic bine conceput, pus la punct, care 
oferă confort sau un fel de lux. Acest 
confort este asigurat de armăturile 
sanitare în două moduri. Pe de o parte, 
datorită uşurinţei în ceea ce priveşte 
instalarea, punerea în funcţiune şi 
întreţinerea, iar pe de altă parte datorită 
confortului oferit utilizatorului în 
timpul folosirii. Plăcile de comandă cu 
acţionare fără atingere cu posibilitate de 
ajustare a debitului conform necesităţii 
oferă utilizatorilor confort, economisind 
totodată până la 62% apă.
Înălţimile de montaj reduse şi gama 
largă de lungimi ale ţevii de spălare 
reprezintă un adevărat beneficiu 
utilizatorilor. Modulele electronice 
universale cu programele opţionale 
de spălare SCHELL, care asigură de 
asemenea spălarea pentru eliminarea 
apei stătute şi bacteriilor legionella, 
satisfac toate nevoile de confort. 
Menţinerea temperaturii selectate a 
apei se realizează în mod sigur datorită 
componentelor termostatice.

Fie vorba despre posibilitatea spălării 
pentru eliminarea apei stătute, a 
mirosului din pisoare sau despre 
asigurarea funcţiei start-stop în duşuri, 
produsele SCHELL oferă mereu 
utilizatorilor confortul aşteptat de la un 
produs „Made in Germany”.
Braţul de acţionare ergonomic de 
reglare a temperaturii pentru utilizare în 
spitale sau mânerul cu formă specială 
pentru clinici  face parte din gama 
VITUS. Gama largă de produse oferă 
soluţii potrivite pentru toate tipurile 
de instituţii şi pentru toate destinaţiile. 
Chiar dacă SCHELL nu oferă produse 
ergonomice special concepute, 
utilizatorul poate recunoaşte funcţia 
produselor după designul lor 
ergonomic.

Instalare independentă şi 
funcţionare cu necesar minim de 
întreţinere
Funcţionarea cu necesar minim de 
întreţinere este un factor important 
pentru o funcţionare rentabilă după 
instalare. Siguranţa funcţionării şi 
frecvenţa întreţinerii sunt factori 
decisivi în aplicaţiile clădirilor publice. 
Componentele uşor accesibile şi 
structurile inaccesibile utilizatorilor 
sunt cerinţe esenţiale. Filtrele şi 
supapele de reţinere reduc la minim 
intervalele de întreţinere.
Corpul bateriei fabricat integral 
din metal şi utilizarea consecventă 
a materialelor potrivite pentru 
transportul apei potabile reduc 
semnificativ uzura.
În cazul eventualelor erori ale 
electronicii tactile CVD (Capacitive 
Voltage Devinder) legate de lucrările 
de întreţinere, acestea pot fi citite 
prin software-ul eSCHELL. Instalarea 
modulară a componentelor 
funcţionale reduce numărul de 
componente necesare. SCHELL oferă 
o gamă largă de piese de schimb şi 
prin urmare, asigură înlocuirea sigură 
a pieselor.

Duşuri:
Toate produsele, fie vorba despre 
seturi de duş cu montare pe perete 
sub forma unui panou de duş sau 
seturi de duş cu montare în perete, 
sunt proiectate în aşa fel încât 
montarea şi întreţinerea să poată 
fi efectuată de o singură persoană. 
Astfel se pot reduce costurile de 
instalare şi de exploatare.
Conductele de apă dispun de 
suficient spaţiu pentru efectuarea 
uşoară a lucrărilor de întreţinere. 
Robinetele de izolare integrate, 
filtrele şi supapele de reţinere 
protejează componentele funcţionale 
şi facilitează întreţinerea. Gama largă 
de piese de schimb asigură înlocuirea 
sigură a pieselor.



15

Baterii 
Toate componentele funcţionale 
ale bateriilor sunt instalate în 
corpul armăturii, unde portbateria 
este  ascunsă într-o zonă invizibilă 
a bateriei. Datorită tehnologiei de 
cartuş inovativ din plastic, bateriile 
SCHELL sunt deosebit de sigure 
în ceea ce priveşte funcţionarea şi 
necesită o întreţinere minimă.

Protecţie împotriva opăririi:
Protecţia împotriva opăririi este 
reglementată de standardul DIN EN 
806-2 şi este formulată după cum 
urmează:

• Sistemele de stocare a apei potabile 
încălzite trebuie să fie realizate în aşa 
fel încât riscul de opărire să fie exclus.

• La punctele de prelevare apă, 
unde temperatura apei din robinet 
este deosebit de importantă, cum 
ar fi spitalele, grădiniţele, azilurile 
de bătrâni etc., pentru a preveni 
riscul de opărire şi pentru limitarea 
temperaturii maxime, se recomandă 
montarea unor ventile de amestec 
sau baterii cu termostat. Temperatura 
maximă recomandată este 43°C.

 Armăturile termostatice pentru 
limitarea temperaturii trebuie să 
respecte standardele DIN EN 1111 
şi DVGW W 557. Dacă alimentarea 
cu apă rece se opreşte, trebuie 
asigurat ca partea de apă caldă să se 
închidă în 3 secunde. Această cerinţă 
poate fi asigurată de asemenea de 
armăturile termostatice SCHELL şi de 
termostatul robinetului colţar, care 
poate fi montat şi ulterior.

 Termostatul robinetului colţar 
SCHELL este protejat de un capac 
pentru a preveni setările din greşeală.

 În cazul duşurilor montate în 
grădiniţe, aziluri de bătrâni etc. 
trebuie asigurat ca temperatura apei 
să nu depăşească 38°C. În cazul 
bateriilor se recomandă un robinet 
colţar SCHELL cu termostat.
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Armături pentru instalaţii sanitare

Sistem de management al apei SCHELL SWS

Armături pentru instalaţii sanitare
Sistem de management al apei SCHELL SWS 1.2-1.3

Control individual SCHELL SSC 1.4-1.5

Control în grupurile sanitare  1.6-1.11

Accesorii - Control în grupurile sanitare 1.12-1.15

Servicii de punere în funcţiune 1.16

Baterii pentru lavoare 1.17-1.42

Baterii cu montare pe perete 1.43-1.49

Baterii cu montare în perete 1.50-1.55

Baterii pentru duş cu montare pe perete 1.56-1.62

Baterii duş cu montare în perete 1.63-1.78

Panouri de duş 1.79-1.85
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Sistem de management al apei SCHELL SWS
Sistem multilateral pentru armături sanitare legate în reţea

Sistem de management al apei SCHELL SWS

Preocuparea principală a operatorilor, investitorilor, a companiilor de instalaţii, proiectaţilor şi al companiilor de 

managementul facilităţilor este managementul eficient şi tratarea în siguranţă a apei potabile. Nu este o sarcină uşoară, 

în special în cazul imobilelor mari, fie vorba despre o clădire nouă sau una deja existentă. Cum putem asigura că reţeaua 

de apă potabilă este operată igienic pe o perioadă lungă? Cum putem asigura managementul armăturilor şi operaţiunile 

de mentenanţă într-un mod productiv şi economic? Există un sistem de management care să se integreze cu sistemul de 

automatizare a clădirii?

SCHELL are un răspuns inovativ la toate aceste întrebări: SCHELL SWS – primul sistem de management al apei care oferă 

un control inteligent al armăturilor în special pentru clădirile publice printr-o reţea cu cablaj sau wireless.

BENEFICII:

• Siguranţă: igienă de ceea mai înaltă calitate până la punctul de utilizare prin spălări automate de igienizare şi dezinfecţie 

termică controlată centralizat

• Eficienţă: optimizare energetică şi economică realizată prin controlul direcţionat al cantităţilor de apă si integrarea cu 

sistemul de automatizare a clădirilor.

• Uşor de utilizat: operare intuitivă prin intermediul programului bazat pe browser-ul de internet disponibil pentru 

platformele populare pentru PC, tablete şi tefeloane.

• Versatil: funcţii pentru analiză, documentaţie completă, crearea schemelor pentru camere, configurarea grupurilor şi 

multe alte facilalităţi.

• Inteligent: controlul centralizat al parametrilor armăturilor prin serverul de managent al apei.

• Practic: sistemul cu puţine componente evită comenzile greşite şi ajută la asigurarea unei instalaţii rapide.

SWS permite conectarea, controlul şi monitorizarea armăturilor SCHELL asociate printr-un server centralizat de manage-

ment al apei şi un softwer inteligent dezvoltat pentru a-l opera. Sistemul funcţionează după principiul “funcţii numeroase  

de la câteva componente”. Sistemul poate fi utilizat pentru a controla bateriile de lavoar cu senzor, duşurile, armaturile 

pentru WC şi pisoare de la SCHELL. Instalaţia se poate realiza printr-o reţea cu cablaje sau wireless cu extendere BUS 

corespunzătoare. Pâna la 64 de consumatori  (consumator = BUS extender) pot fi conectaţi la un server. Portalurile 

(gateway) pot fi apoi utilizate pentru a integra acest sistem in sistemul de management al clădirii.
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Componentele sistemului.

  Sistemul de gestionare a apei - server SWS: inima sistemului este serverul SWS şi software-ul său inteligent. Acest 
software gestionează configurarea centralizată a parametrilor armăturilor, spălarea de eliminare apă statută, performanţa 
dezinfectării termice, toate analizele şi documentaţiile. Datele de la pâna la 64 consumatori sunt transmise prin reţea 
wireless sau prin cabluri.  Serverul SWS poate fi controlat de sistemul de management al clădirii prin portal SWS. Integrarea 
în sistemul de automatizare existent este realizat printr-un integrator de sistem. În clădirile mari mai multe sisteme de ma-
nagement SWS pot fi operate în paralel.

  Extender BUS cablu (BE-K): extenderul BUS cu cablu transferă datele de la armături la server prin cablu pâna la 350 m 
(lungimea totală a cablurilor nu trebuie să depăşească 1000 m). Acelaşi cablu asigură tensiunea de alimentare pentru BE-K 
şi armătură.

  SWS BE-F extender BUS wireless: extenderul BUS wireless permite transferul de date între serverul SWS şi armătura  
electronică.  Alimentarea cu curent se realizează fie prin compartimentul bateriei de la armătură fie prin intermediul unui 
adaptor de alimentare. Când este alimentat cu tensiune de la reţea extenderul BUS wireless funcţionează şi ca amplificator 

de semnal (reţea mesh).

  Manager wireless FM: managerul wireless este utilizat ca punte în cazul distanţelor mai mari. Funcţionează ca 

amplificator şi este alimentat cu un adaptor de alimentare.

  Adaptor principal pentru reţea 30V: adaptorul de alimentare alimentează cu curent toate extenderele BUS cu cablaj şi 

toate armăturile conectate la reţea cât şi serverul SWS.

   Portal SWS: portalele permit integrarea sistemului de management al apei SWS în sistemul de automatizare al clădirii. 
Portalele traduc protocolul SWS în protocolul BUS ţintă. Sunt disponibile diverse modele în funcţie de protocoalele folosite 

şi punctele de date de care este nevoie. Un portal SWS este necesar pentru fiecare server SWS integrat.

  Senzor de temperatură SWS: senzorii de temperatură SWS înregistrează temperatura apei: aceste date sunt folosite 
pentru a controla spălările de igienizare şi documentaţiile referitoare la temperaturile sistemului. Pentru a transfere datele 

referitoare la temperatură sunt integrate în sistemul SWS fie utilizând extenderul armăturilor fie printr-un extender dedicat.
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Control individual SCHELL SSC

Asigurarea funcţionării în condiţii de siguranţă şi igienă a sistemului de apă potabilă este importantă, chiar şi în clădirile 

publice cu un număr de armături relativ uşor de gestionat. Un rol esenţial revine armăturilor electronice. Setarea 

parametrilor pentru fiecare armătură individual necesită foarte mult timp şi este deasemenea predispusă la erori. 

Soluţia practică: SCHELL SSC

Sistemul de setare individuală a parametrilor armăturilor – în special în spaţiile publice – uşor şi rapid prin Bluetooth® (de 

exemplu)

BENEFICII:

• Eficienţă: sarcina este optimizată prin setarea rapidă numai a parametrilor suportaţi de armătură precum şi a lucrărilor de 

întreţinere ţintite.

• Flexibil: atât adaptorul USB SSC cât şi modulul Bluetooth® pot fi utilizate ca instrumente mobile. Dacă modulul 

Bluetooth® este lăsat ataşat de armătură  pot fi efectuate şi alte funcţii suplimentare cum ar fi funcţia de eliminare apă 

stătută.

• Practic: utilizabil imediat

• Economic: nu sunt necesare alte echipamente voluminoase, oferă eficienţă pe termen lung chiar şi pentru câteva 

armături.

• Uşor de utilizat:  prin aplicaţia intuitivă pentru PC sau aplicaţii pentru telefon şi tabletă.

• Sigur: ajută la menţinerea calităţii apei prin funcţii cum ar fi eliminarea de apă stătută – în special la armăturile rareori 

utilizate.

SSC permite setarea parametrilor armăturilor cu electronică SCHELL prin modul Bluetooth® şi aplicaţia gratuită pentru iOS 

şi Android. Armăturile de lavoar, duş, WC şi pisoar pot fi programate.

Control individual SCHELL SSC
Soluţia ideală pentru programarea individuală a armăturilor 
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  Modul Bloetooth® SSC: parametri pot fi setaţi pentru orice armătură SCHELL compatibilă SSC prin modulul 

Bluetooth® şi aplicaţie SCHELL Bluetooth® utilizând comonicare punct cu punct prin Bluetooth®. Comunicarea punct cu 

punct (perechere dispozitiv) între armătură şi telefon sau tabletă se realizează  prin legătură Bluetooth® Low Energy, o 

variantă Bluetooth® cu economie de energie. Modulul  SSC Bluetooth® poate fi utilizat ca o unitate de programare mobilă 

sau poate fi ataşat permanent la armătură conectat la sursa acesteia de curent. Instalarea permanentă la armătură oferă 

funcţii adiţionale cum ar fi funcţia de eliminare apă stătută fie printr-un calendar integrat sau ore şi zile specificate, inclusiv 

jurnal (jurnalele pot fi salvate şi în format CSV). Depanarea cu ajutorul aplicaţiei este deasemenea posibilă. 

Aplicaţia Bluetooth® SSC: aplicaţia poate fi descărcată din App Store sau Google Play. Interfaţa de utilizator o fost 

proiectată pentru a asigura o utilizare intuitivă şi o navigare simplă. După împerecherea cu armătura ţintă prin modulul 

Bluetooh® aplicaţia poate fi utilizată pentru ajustarea uşoară a parametrilor cum ar fi timpul de funcţionare şi raza activă a 

senzorului pentru a corespunde cerinţelor specifice locaţiei. Dacă mai multe armături  trebuiesc setate la aceleaşi parametri 

acestea pot fi stocate temporar în aplicaţie şi transferate tuturor armăturilor.

Adaptor USB SSC (neprezentat): adaptorul USB SSC conectează o armătură SCHELL compatibilă SSC la un PC. Adaptorul 

este conectat la conectorul  pentru curent electric al armăturii. În acest fel softwerul USB SSC de pe calculator poate fi 

utilizat pentru reglarea parametrilor sau depanare. Softwerul poate fi descărcat de pe pagina de internet SCHELL.
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Componente sistem
Bluetooth®



Denumire produs Număr articol

1.6

SERVER SCHELL SWS 
Unitate calculator pentru controlul centralizat al managementului apei SWS pentru 
până la 64 armături legate wireless sau prin cablaj

Domenii de utilizare / Date tehnice:
• controlabil cu PC prin reţea LAN (Ethernet) şi/sau Wi-Fi, sau 

printr-un dispozitiv mobil prin reţea Wi-Fi 
• pentru controlul şi reglarea parametrilor armăturilor SCHELL 
• program eliminare apă stătută
• dezinfecţie termică
• oprire pentru curăţenie
• managementul drepturilor de utilizator
• 4 intrări şi ieşiri controlabile pentru fi ecare
• jurnal pe card micro SD 
• aprobat conform: DIN EN 61000-6-2:2005; DIN EN 61000-6-3:2006 + 

A1:2010; DIN EN 61000-6-3:2007 +  A1:2011; DIN EN 61000-4-2:2009; EN 
300328; EN 301 489-1; EN 301 489-17; DIN EN 60950-1:2006 / A12:2011

• pentru montaj pe şină de 35 mm (conform EN 60715)
• bloc terminal şi şină incluse
• Mod de ambalare 1 buc, masa: 0,43 kg/buc.  00 500 00 99 

Control în grupurile sanitare 

Accesorii recomandate:
• cutie de distribuţie electrică SWS 00 506 00 99 pag. 1.6

Cutie de distribuţie electrică SCHELL SWS A
Pentru instalare server SCHELL SWS şi adaptor BUS principal
Conţinutul ambalajului:
• cutie de distribuţie cu şină
• 4 puncte de fi xare
• conectori sistem la fi şiere ISO pre-perforate
Domenii de utilizare / Date tehnice:
• Clasă protecţie IP65
Mod de ambalare 1 buc., Masă: 2,12 kg/buc.  

 00 506 00 99 

Accesorii recomandate:
• Server SWS 00 500 00 99 pag. 1.5
• Adaptor BUS principal SWS 00 505 00 99 pag. 1.6

13
2
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Unitate de reţea BUS SCHELL SWS 
Cu ieşire pentru server SWS şi cablu BE-K  
Pot fi  conectate până la  64 extendere BUS SWS 
cablu BE-K
Domenii de utilizare / Date tehnice:
• Intrare: 100 - 240 VAC 50 - 60 Hz
• Ieşire 30 VDC
• Ieşire 30 VDC BUS 
• pentru montaj pe şină de 35 mm (conform EN 60715)
• bloc terminal şi şină incluse
• alimentare BUS extender SWS prin cablu BE-K 

Mod de ambalare 1 buc., Masă: 0,33 kg/buc.  00 505 00 99 

   Accesorii recomandate:
• cutie de distribuţie electrică SWS 00 506 00 99 pag. 1.6

Accesorii necesare:
• SWS adaptor principal BUS 00 505 00 99 pag. 1.6
• SWS cablu extender BUS BE-K 00 501 00 99 pag. 1.6 şi/sau
• SWS extender BUS wireless BE-F 00 502 00 99 pag. 1.6

Indicaţii comandă:

Vă rugăm să aveţi în vedere costurile de punere în funcţiune 
menţionate pe paginile 1.15 – 1.16 
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Denumire produs Număr articol

Control în grupurile sanitare 

Cablu BUS extender BE-K SCHELL SWS 
Modul pentru legarea consumatorului SWS cu serverul SWS Server prin cablu 
• Transferă date între consumator SWS şi server SWS. 
• Domenii de utilizare / Date tehnice:
• Lungimea maximă a cablului între serverul SWS şi extenderul BUS este de 350 m 
• Cablu extender BE-K
• Lungimea totală a cablajului între serverul SWS şi cablul BUS extender BE-K nu 

trebuie să depăşească 1000 m.

Mod de ambalare 1 buc, Masă: 0,10 kg/buc. 00 501 00 99

Accesorii necesare:
• Server SWS 00 500 00 99 pag. 1.6
• Adaptor BUS principal SWS 00 505 00 99 pag. 1.6

Extender BUS SCHELL SWS wireless BE-F
Modul pentru legarea consumatorului SWS cu serverul SWS wireless.
• Transferă date între consumator SWS şi server SWS .
• Se realizează o reţea mesh wireless pentru operare.

Mod de ambalare 1 buc, Masă: 0,11 kg/buc.

00 502 00 99

Accesorii necesare:
• Server SWS 00 500 00 99 pag. 1.6
• Adaptor BUS principal SWS 00 505 00 99 pag. 1.6

Accesorii recomandate:
• Manager wireless SCHELL SWS FM 00 503 00 99 pag. 1.7

Manager wireless FM SCHELL SWS 
Pentru amplificarea semnalului între extenderul BUS SWS şi serverul SWS prin 
reţeaua mesh în cazul distanţelor mari

Mod de ambalare 1 buc, Masă: 0,10 kg/buc. 

00 503 00 99

Accesorii necesare:
• Server SWS 00 500 00 99 pag. 1.6
• Adaptor BUS principal SWS  00 505 00 99 pag. 1.6
• Extender BUS wireless SWS BE-F 00 502 00 99 pag. 1.6 şi/sau
• Transformator cu priză 100-240V, 50-60Hz 01 316 00 99 pag. 1.7 sau
• Extender BUS wireless SWS BE-FV 00 507 00 99 pag. 1.12
• Transformator încastrat  100 - 240 V, 50 - 60 Hz, 9 V  01 315 00 99 pag. 1.76

Instrucţiuni de montaj:
• Managerul wireless FM nu trebuie alimentat cu baterii.

Transformator la priză 100 - 240 V / 50-60 Hz / 9 V
Potrivit pentru bateriile de lavoar PURIS E, VENUS E, CELIS E din 
10/2015, şi pentru manager wireless FM SCHELL SWS 
Conecţie cu 3-pini 
Mod de ambalare 1 buc, Masă: 0,12 kg/buc. 01 316 00 99



Denumire produs Număr articol

1.8

SCHELL SWS Gateway BACnet IP/MSTP
Pentru integrarea sistemului de management al apei SCHELL SWS în sistemul de 
management/automatizare a clădirii.                                
Traducerea protocolului  SWS în BACnet IP/MSTP BUS protocol. Punctele de date 
pot fi alese după necesităţi.  Adăugarea de puncte de date este posibilă pâna la 
max. 2500 puncte fără schimbare hardware. Acces la configurări numai pe baza de 
parolă. 
Conţinutul ambalajului:
• Gateway cu interfaţă web 
• Procesor ARM9 
• Indicatori status LED 
• Limbi preinstalate Germană şi Engleză 
• Interfeţe RS-485/COM1 
• Interfaţă RJ45 LAN cu viteze de transfer 10/100 Mbit/s
• Carcasă din metal rezistentă pentru montaj pe şină.

Domenii de utilizare / Date tehnice:
• Sursă de curent: 12–24 V (DC sau AC)
• Dimensiuni: 31 × 100 × 70 mm

200 puncte de date, Mod ambalare: 1 buc, Masă: 0.55 kg/buc. 00 512 00 99
500 puncte de date, Mod ambalare: 1 buc, Masă: 0.55 kg/buc. 00 513 00 99
1.000 puncte de date, Mod ambalare: 1 buc, Masă: 0.55 kg/buc. 00 514 00 99
2.500 puncte de date, Mod ambalare: 1 buc, Masă: 0.55 kg/buc. 00 515 00 99

Control în grupurile sanitare 

SCHELL SWS Gateway BACnet IP/MSTP - X Link
Pentru integrarea sistemului de management al apei SCHELL SWS în sistemul de 
management/automatizare a clădirii.
Traducerea protocolului  SWS în BACnet IP/MSTP BUS protocol. 2 reţele separate 
pentru protocolul SWS şi protocolul BACnet.Punctele de date pot fi alese după 
necesităţi.  Adăugarea de puncte de date este posibilă pâna la max. 2500 puncte 
fără schimbare hardware. Acces la configurări numai pe baza de parolă. 

Conţinutul ambalajului:
• Gateway cu interfaţă web 
• procesor ARM9 
• indicatori status LED 
• Limbi preinstalate Germană şi Engleză 
• Interfeţe RS-232/RS-485
• 2 x Interfaţă RJ45 LAN cu viteze de transfer 10/100 Mbit/s
• Carcasă din metal rezistentă pentru montaj pe şină.

Domenii de utilizare / Date tehnice:
• Sursă de curent: 12–24 V (DC sau AC)
• Dimensiuni: 48 × 100 × 70 mm

200 puncte de date, Mod ambalare: 1 buc, Masă: 0.55 kg/buc. 00 524 00 99
500 puncte de date, Mod ambalare: 1 buc, Masă: 0.55 kg/buc. 00 525 00 99
1.000 puncte de date, Mod ambalare: 1 buc, Masă: 0.55 kg/buc. 00 526 00 99
2.500 puncte de date, Mod ambalare: 1 buc, Masă: 0.55 kg/buc. 00 527 00 99

SCHELL SWS Gateway MODBUS IP/RTU
Pentru integrarea sistemului de management al apei SCHELL SWS în sistemul de 
management/automatizare a clădirii.                                
Traducerea protocolului  SWS în MODBUS IP/RTU BUS protocol. Punctele de date 
pot fi alese după necesităţi.  Adăugarea de puncte de date este posibilă pâna la 
max. 2500 puncte fără schimbare hardware. Acces la configurări numai pe baza de 
parolă. 

Conţinutul ambalajului:
• Procesor ARM9 
• Indicatori status LED 
• Limbi preinstalate Germană şi Engleză 
• Interfeţe RS-485/COM1
• Interfaţă RJ45 LAN cu viteze de transfer 10/100 Mbit/s
• Carcasă din metal rezistentă pentru montaj pe şină.

Domenii de utilizare / Date tehnice:
• Sursă de curent: 12–24 V (DC sau AC)
• Dimensiuni: 31 × 100 × 70 mm

200 puncte de date, Mod ambalare: 1 buc, Masă: 0.55 kg/buc. 00 516 00 99
500 puncte de date, Mod ambalare: 1 buc, Masă: 0.55 kg/buc. 00 517 00 99
1.000 puncte de date, Mod ambalare: 1 buc, Masă: 0.55 kg/buc. 00 518 00 99
2.500 puncte de date, Mod ambalare: 1 buc, Masă: 0.55 kg/buc. 00 519 00 99

Instrucţiuni de montaj:
Atenţie: proiectarea trebuie realizată înainte de începerea execuţiei.

Instrucţiuni de montaj:
Atenţie: proiectarea trebuie realizată înainte de începerea execuţiei.

Instrucţiuni de montaj:
Atenţie: proiectarea trebuie realizată înainte de începerea execuţiei.
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Denumire produs Număr articol

Control în grupurile sanitare 

SCHELL SWS Gateway MODBUS IP/RTU - X Link
Pentru integrarea sistemului de management al apei SCHELL SWS în sistemul de 
management/automatizare a clădirii.                                
Traducerea protocolului  SWS în MODBUS IP/RTU BUS protocol. 2 reţele separate 
pentru protocolul SWS şi protocolul MODBUS.Punctele de date pot fi alese după 
necesităţi.  Adăugarea de puncte de date este posibilă pâna la max. 2500 puncte 
fără schimbare hardware. Acces la configurări numai pe baza de parolă. 

Conţinutul ambalajului:
• • procesor ARM9 
• • indicatori status LED 
• • Limbi preinstalate Germană şi Engleză 
• • Interfeţe RS-232/RS-485
• • 2 x Interfaţă RJ45 LAN cu viteze de transfer 10/100 Mbit/s
• • Carcasă din metal rezistentă pentru montaj pe şină.

Domenii de utilizare / Date tehnice:
• Sursă de curent: 12–24 V (DC sau AC)
• Dimensiuni: 31 × 100 × 70 mm

200 puncte de date, Mod ambalare: 1 buc, Masă: 0.55 kg/buc 00 528 00 99
500 puncte de date, Mod ambalare: 1 buc, Masă: 0.55 kg/buc. 00 529 00 99
1.000 puncte de date, Mod ambalare: 1 buc, Masă: 0.55 kg/buc. 00 530 00 99
2.500 puncte de date, Mod ambalare: 1 buc, Masă: 0.55 kg/buc. 00 531 00 99

SCHELL SWS Gateway OPC Server DA 2.0
Pentru integrarea sistemului de management al apei SCHELL SWS în sistemul de 
management/automatizare a clădirii.                                
Traducerea protocolului  SWS în OPC Server DA 2.0 BUS protocol. Punctele de 
date pot fi alese după necesităţi.  Adăugarea de puncte de date este posibilă pâna 
la max. 2500 puncte fără schimbare hardware. Acces la configurări numai pe baza 
de parolă. 

Conţinutul ambalajului:
• Procesor ARM9 
• Indicatori status LED 
• Limbi preinstalate Germană şi Engleză 
• Interfeţe RS-485/COM1
• Interfaţă RJ45 LAN cu viteze de transfer 10/100 Mbit/s
• Carcasă din metal rezistentă pentru montaj pe şină.

Domenii de utilizare / Date tehnice:
• Sursă de curent: 12–24 V (DC sau AC)
• Dimensiuni: 31 × 100 × 70 mm

200 puncte de date, Mod ambalare: 1 buc, Masă: 0.55 kg/buc. 00 520 00 99
500 puncte de date, Mod ambalare: 1 buc, Masă: 0.55 kg/buc. 00 521 00 99
1.000 puncte de date, Mod ambalare: 1 buc, Masă: 0.55 kg/buc. 00 522 00 99
2.500 puncte de date, Mod ambalare: 1 buc, Masă: 0.55 kg/buc. 00 523 00 99

SCHELL SWS Gateway OPC Server DA 2.0 - X Link
Pentru integrarea sistemului de management al apei SCHELL SWS în sistemul de 
management/automatizare a clădirii.
Traducerea protocolului  SWS în OPC Server DA 2.0 BUS protocol. 2 reţele separate 
pentru protocolul SWS şi protocolul OPC. Punctele de date pot fi alese după 
necesităţi.  Adăugarea de puncte de date este posibilă pâna la max. 2500 puncte 
fără schimbare hardware. Acces la configurări numai pe baza de parolă. 

Conţinutul ambalajului:
• Procesor ARM9 
• Indicatori status LED 
• Limbi preinstalate Germană şi Engleză 
• Interfeţe RS-232/RS-485
• 2 x Interfaţă RJ45 LAN cu viteze de transfer 10/100 Mbit/s
• Carcasă din metal rezistentă pentru montaj pe şină.

Domenii de utilizare / Date tehnice:
• Sursă de curent: 12–24 V (DC sau AC)
• Dimensiuni: 48 × 100 × 70 mm

200 puncte de date, Mod ambalare: 1 buc, Masă: 0.55 kg/buc. 00 532 00 99
500 puncte de date, Mod ambalare: 1 buc, Masă: 0.55 kg/buc. 00 533 00 99
1.000 puncte de date, Mod ambalare: 1 buc, Masă: 0.55 kg/buc. 00 534 00 99
2.500 puncte de date, Mod ambalare: 1 buc, Masă: 0.55 kg/buc. 00 535 00 99

Instrucţiuni de montaj:
Atenţie: proiectarea trebuie realizată înainte de începerea execuţiei.

Instrucţiuni de montaj:
Atenţie: proiectarea trebuie realizată înainte de începerea execuţiei.

Instrucţiuni de montaj:
Atenţie: proiectarea trebuie realizată înainte de începerea execuţiei.
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1.10

Control în grupurile sanitare 

SCHELL SWS Gateway I.ON
Pentru integrarea sistemului de management al apei SCHELL SWS în sistemul de 
management/automatizare a clădirii.                                
Traducerea protocolului  SWS în I.ON BUS protocol. Punctele de date pot fi alese 
după necesităţi.  Adăugarea de puncte de date este posibilă pâna la max. 2500 
puncte fără schimbare hardware. Acces la configurări numai pe baza de parolă. 

Conţinutul ambalajului:
• Procesor ARM9 
• Indicatori status LED 
• Limbi preinstalate Germană şi Engleză 
• Interfeţe RS-232 sau RS-485
• Interfaţă RJ45 LAN cu viteze de transfer 10/100 Mbit/s
• Carcasă din metal rezistentă pentru montaj pe şină.

Domenii de utilizare / Date tehnice:
• Sursă de curent: 12–24 V (DC sau AC)
• Dimensiuni: 48 × 100 × 70 mm

200 puncte de date, Mod ambalare: 1 buc, Masă: 0.55 kg/buc. 00 536 00 99
500 puncte de date, Mod ambalare: 1 buc, Masă: 0.55 kg/buc. 00 537 00 99
1.000 puncte de date, Mod ambalare: 1 buc, Masă: 0.55 kg/buc. 00 538 00 99
2.500 puncte de date, Mod ambalare: 1 buc, Masă: 0.55 kg/buc. 00 539 00 99

SCHELL SWS Gateway KNX
Pentru integrarea sistemului de management al apei SCHELL SWS în sistemul de 
management/automatizare a clădirii.
Traducerea protocolului  SWS în KNX BUS protocol. Punctele de date pot fi alese 
după necesităţi.  Adăugarea de puncte de date este posibilă pâna la max. 2500 
puncte fără schimbare hardware. Acces la configurări numai pe baza de parolă. 

Conţinutul ambalajului:
• Procesor ARM9 
• Indicatori status LED 
• Limbi preinstalate Germană şi Engleză 
• Interfeţe RS-232 sau RS-485
• Interfaţă RJ45 LAN cu viteze de transfer 10/100 Mbit/s
• Carcasă din metal rezistentă pentru montaj pe şină.

Domenii de utilizare / Date tehnice:
• Sursă de curent: 12–24 V (DC sau AC)
• Dimensiuni: 48 × 100 × 70 mm

200 puncte de date, Mod ambalare: 1 buc, Masă: 0.55 kg/buc. 00 540 00 99
500 puncte de date, Mod ambalare: 1 buc, Masă: 0.55 kg/buc. 00 541 00 99
1.000 puncte de date, Mod ambalare: 1 buc, Masă: 0.55 kg/buc. 00 542 00 99
2.500 puncte de date, Mod ambalare: 1 buc, Masă: 0.55 kg/buc. 00 543 00 99

SCHELL SWS Gateway LCN
Pentru integrarea sistemului de management al apei SCHELL SWS în sistemul de 
management/automatizare a clădirii.                                
Traducerea protocolului  SWS în LCN BUS protocol. Punctele de date pot fi alese 
după necesităţi.  Adăugarea de puncte de date este posibilă pâna la max. 2500 
puncte fără schimbare hardware. Acces la configurări numai pe baza de parolă. 

Conţinutul ambalajului:
• Procesor ARM9 
• Indicatori status LED 
• Limbi preinstalate Germană şi Engleză 
• Interfeţe RS-232 sau RS-485
• Interfaţă RJ45 LAN cu viteze de transfer 10/100 Mbit/s
• Carcasă din metal rezistentă pentru montaj pe şină.
• Domenii de utilizare / Date tehnice:
• Sursă de curent: 12–24 V (DC sau AC)
• Dimensiuni: 48 × 100 × 70 mm

200 puncte de date, Mod ambalare: 1 buc, Masă: 0.55 kg/buc. 00 544 00 99
500 puncte de date, Mod ambalare: 1 buc, Masă: 0.55 kg/buc. 00 545 00 99
1.000 puncte de date, Mod ambalare: 1 buc, Masă: 0.55 kg/buc. 00 546 00 99
2.500 puncte de date, Mod ambalare: 1 buc, Masă: 0.55 kg/buc. 00 547 00 99

Instrucţiuni de montaj:
Atenţie: proiectarea trebuie realizată înainte de începerea execuţiei.

Instrucţiuni de montaj:
Atenţie: proiectarea trebuie realizată înainte de începerea execuţiei.

Instrucţiuni de montaj:
Atenţie: proiectarea trebuie realizată înainte de începerea execuţiei.
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Control în grupurile sanitare 

SCHELL SWS Gateway Profinet
Pentru integrarea sistemului de management al apei SCHELL SWS în sistemul de 
management/automatizare a clădirii.                                
Traducerea protocolului  SWS în Profinet BUS protocol. Punctele de date pot fi 
alese după necesităţi.  Adăugarea de puncte de date este posibilă pâna la max. 
2500 puncte fără schimbare hardware. Acces la configurări numai pe baza de 
parolă. 

Conţinutul ambalajului:
• Procesor ARM9 
• Indicatori status LED 
• Limbi preinstalate Germană şi Engleză 
• Interfeţe RS-232 sau RS-485
• Interfaţă RJ45 LAN cu viteze de transfer 10/100 Mbit/s
• Carcasă din metal rezistentă pentru montaj pe şină.

Domenii de utilizare / Date tehnice:
• Sursă de curent: 12–24 V (DC sau AC)
• Dimensiuni: 48 × 100 × 70 mm

200 puncte de date, Mod ambalare: 1 buc, Masă: 0.55 kg/buc 00 548 00 99
500 puncte de date, Mod ambalare: 1 buc, Masă: 0.55 kg/buc. 00 549 00 99
1.000 puncte de date, Mod ambalare: 1 buc, Masă: 0.55 kg/buc. 00 550 00 99
2.500 puncte de date, Mod ambalare: 1 buc, Masă: 0.55 kg/buc. 00 551 00 99

SCHELL SWS GATEWAY PROFIBUS 10.000
Pentru integrarea sistemului de management al apei SCHELL SWS în sistemul de 
management/automatizare a clădirii.
Traducerea protocolului  SWS în Profinet BUS protocol. Cele 10.000 de punctele de 
date pot fi alese după necesităţi.  

Conţinutul ambalajului:
• Gateway Profibus cu 10.000 puncte de date
• Ceas în timp real
• Web server integrat pentru configurare şi analiză
• Carcasă din metal rezistentă pentru montaj pe şină.

Domenii de utilizare / Date tehnice:
• Putere: 8 W
• Masă: 1.1 kg
• Dimensiuni: H 195 mm; W 60 mm; D 130 mm, incluzând suport montaj pentru 

şină DIN 
• Temperatură ambientală: 0–45 °C, 32–113 °F
• Umiditate ambientală: 20–80% umidotate relativă, fără condens
• Instalare: şină DIN TS35 conform to EN 60715
Conexiuni şi display:  
PWR = putere (în funcţiune)
• 1: V+ 9-30 VDC 
• 2: V- GND                                                                                   
• 3: împământare

RS232-1 + RS232-2 interfaţă                                                                                                      
• 1: DCD                                                                                       
• 2: RXD intrare
• 3: TXD ieşire
• 4: DTR                                                                                                 
• 5: GND                                                                                                
• 6: DSR                                                                                             
• 7: RTS ieşire
• 8: CTS intrare
• 9: RI

RS485-4 + RS485-5 interfaţă
• 1: 100 Ω terminal
• 2: DATA  – ieşire neinvertită                                                                       
• 3: DATA – ieşire invertită                                                                                              
• 4: +5 V                                                                                                
• 6: GND

D-In/Out; intrări/ieşiri digitale                                                           
• 1: GND pentru ieşiri digitale                                                                                                
• 2: GND pentru intrări digitale                                                             
• 3: intrare digitală 1 (max. 50 VDC)                                                                                         
• 4: intrare digitală 2 (max. 50 VDC)                                                                
• 5: intrare digitală 3 (max. 50 VDC)                                                                                         
• 6: V+ pentru ieşire digitală (max. 40 V)                                                          
• 7: ieşire digitală 1 (max. 40 VDC, 0.5 A)                                                                      
• 8: ieşire digitală 2 (max. 40 VDC, 0.5 A)

Port VGA 
• Port pentru ecran digital cu semnal VGA 

Mod de ambalare 1 buc, masă: 1.20 kg/buc. 00 552 00 99

Instrucţiuni de montaj:
Atenţie: proiectarea trebuie realizată înainte de începerea execuţiei.

Instrucţiuni de montaj:
Atenţie: proiectarea trebuie realizată înainte de începerea execuţiei.

Buton Reset 

PWR
• LED verde când unitatea este în funcţiune
•  HDD
• LED verde când hard drive-ul este accesat 

Status LED

LAN1 + LAN2
• RJ45 10/100 MBit Ethernet
• Linkul  semnalează o conexiune LAN 
• 10/100 arată viteza conexiunii

USB1 + USB2
• USB 2.0 pentru dispozitiv USB ex. adaptor USB LON 
• 
Conecţiune opţională Profibus 
• Profibus DP Master/Slave
• Profibus FMS
• Profibus GA.2.0
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Accesorii - Control în grupurile sanitare

SCHELL SWS BUS EXTENDER WIRELESS BE-FV 
Set completare pentru toate armăturile VITUS

Conţinutul ambalajului:
• BE-F carcasă protectoare cu cabluri de conectare la ventil electromagnetic, 

dezinfecţie termică şi electronica armăturii

Domenii de utilizare / Date tehnice:
• Modul pentru conectarea armăturilor VITUS C-T la serverul SWS prin SWS 

wireless
• Controlul direct al valvei solenoid de 6 V (accesoriu 01 442 00 99) pentru 

declanşarea dezinfecţiei termice prin SWS wireless

Crom,  Mod de ambalare 1 buc,  Masă: 0,33 kg/buc. 

 00 507 00 99 

Accesorii necesare:
• Server SWS 00 500 00 99 pag. 1.6
• Adaptor BUS principal SWS 00 505 00 99 pag. 1.6

Accesorii recomandate:
• Manager wireless FM SCHELL SWS FM 00 503 00 99 pag. 1.6
• Ventil electromagnetic cu pre-fi ltrare 01 442 00 99 pag. 1.11

SCHELL ventil electromagnetic pentru dezinfecţie termică
Ventil electromagnetic bistabilă 6 V
Ventil electromagnetic pentru dezinfecţie termică.
Ventil electromagnetic poate fi  montată şi retroactiv în locaşul existent.

Funcţie:
Apa fi erbinte va evita valva termostatică.         
Controlabil prin BUS extender SWS cablu BE-K sau SWS BUS extender wireless BE-F.  

Conţinutul ambalajului:
• Ventil electromagnetic cu conector circular
• Niplu conectare
• Conectabil la SWS BUS-extender BE-F şi BE-K

Mod de ambalare 1 buc, Masă: 0,12 kg/buc.

 01 874 00 99 

 Accesorii necesare:
• BUS extenderSWS cablu BE-K 00 501 00 99 pag. 1.6 sau
• BUS extender SWS wireless BE-F 00 502 00 99 pag. 1.6

SCHELL ventil electromagnetic cu pre-fi ltrare
Ventil electromagnetic bistabil 6 V
Ventil electromagnetic pentru dezinfecţie termică.
Ventilul electromagnetic poate fi  montat şi retroactiv în locaşul existent

Funcţie:
Apa fi erbinte va evita valva termostatică.         
Control prin BUS extender wireless SWS BE-FV.
Pentru SCHELLTRONIC / SCHELLMATIC / COMPACT HF /  
RETROFIT HF / COMPACT EDITION E MANUAL / COMPACT 
EDITION E / COMPACT LC / RETROFIT LC / LINUS D-E-T 
/ LINUS D-E-T ECO  / LINUS D-E-V / LINUS D-E-V ECO  /                                                         
LINUS D-P-T / LINUS BASIC D-P-T /  LINUS D-C-T /
LINUS BASIC D-C-T / LINUS D-C-M / LINUS BASIC D-C-M / 
Panou de duş DP-P-T / Panou de duş DP-C-T 
/ Baterie lavoar de perete VITUS VW-C-T / Baterie duş de perete VITUS VD-C-T

Conţinutul ambalajului:
• Ventil electromagnetic cu conector circular

Mod de ambalare 1 buc,  Masă: 0,04 kg/buc. 

 01 442 00 99 

Dezinfecţie termică conform 
pagina W 551 din DVGW

Dezinfecţie termică conform 
pagina W 551 din DVGW

 Accesorii necesare: 
• BUS extender wireless BE-FV 00 507 00 99 pag 1.11
Accesoriu pentru dezinfecţie termică
Dezinfecţie termică conform pagina W 551 din DVGW

Accesoriu pentru dezinfecţie 
termică. 

Accesoriu pentru dezinfecţie 
termică
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Accesorii - Control în grupurile sanitare

Senzor temperatură de suprafaţă  PT 1000 SCHELL SWS 
Senzor temperatură pentru utilizare în sistemul de management al apei SCHELL 
SWS.

Conţinutul ambalajului:
• Senzor temperatură cu cablu PT 1000 
• Colier reglabil

Domenii de utilizare/ Date tehnice:
• Senzor de temperatură PT 1000 pentru conectare la BUS extender SWS prin 

cablu BE-K sau BUS extender SWS wireless BE-F
• Lungime cablu 3000 mm, 2 × 0.14 mm²
• Diametru maxim colier 110 mm

Mod de ambalare 1 buc,  Masă: 0,14 kg/buc  00 510 00 99 

 Accesorii necesare:
• BUS extender SWS cablu BE-K 00 501 00 99 pag. 1.7 sau
• BUS extender SWS wireless BE-F 00 502 00 99 pag. 1.7

SCHELL SWS senzor temperatură LINUS ieşire
Senzor temperatură PT 1000, pentru utilizare în sistemul de management al apei 
SCHELL SWS.
Pentru măsurarea temperaturii apei la ieşire din armăturile LINUS.

Conţinutul ambalajului:
• Senzor temperatură cu cablu PT 1000 
• Fişă conectare 'Outlet' cu inel de etanşare 

Domenii de utilizare/ Date tehnice:
• Senzor de temperatură PT 1000 pentru conectare la BUS extender SWS prin 

cablu BE-K sau BUS extender SWS wireless BE-F
• Lungime cablu 500 mm, 2 × 0.14 mm²
• Filet G 1/2

Material: dop şi senzor: Oţel inox 1.4404

Mod de ambalare 1 buc  00 553 00 99 

SCHELL SWS senzor temperatură LINUS, conector
Senzor temperatură PT 1000, pentru utilizare în sistemul de management al apei 
SCHELL SWS.
Pentru măsurarea temperaturii apei calde şi/sau reci la intrarea în armăturile LINUS.

Conţinutul ambalajului:
• Senzor temperatură cu cablu PT 1000 
• Fişă conectare 'Cold water supply' sau 'Hot water supply' cu inel de etanşare

Domenii de utilizare/ Date tehnice:
• Senzor de temperatură PT 1000 pentru conectare la BUS extender SWS prin 

cablu BE-K sau BUS extender SWS wireless BE-F
• Lungime cablu 500 mm, 2 × 0.14 mm²
• Filet M16 × 1
Material: Dop: alamă conform legislaţiei din Germania referiroare la apa potabilă
Senzor: Oţel inox 1.4404

Mod de ambalare 1 buc  00 554 00 99 

 Accesorii necesare:
• BUS extender SWS cablu BE-K 00 501 00 99 pag. 1.7 sau
• BUS extender SWS wireless BE-F 00 502 00 99 pag. 1.7

 Accesorii necesare:
• BUS extenderSWS cablu BE-K 00 501 00 99 pag. 1.6 sau
• BUS extender SWS wireless BE-F 00 502 00 99 pag. 1.6

Robinet colţar SCHELL COMFORT PT 
Cu rozetă COMFORT şi senzor temperatură PT 1000.       
Pentru utilizare în sistemul de management al apei SWS. Conectare la SWS                                                                                     
Cu cablu BUS extender BE-K sau BUS extender SWS wireless BE-F. 
Conform DIN 3227.
Conţinutul ambalajului:
• Robinet colţar COMFORT PT cu rozetă COMFORT 
- cu senzor temperatură PT 1000, inclusiv cablu
- cu fi let autoetanşant ASAG
- corp prelungit, rozetă ornament Ø 54 mm
• Racord cu inel de strângere din alamă cu egalizare longitudinală
• 4 clipsuri din plastic pentru a fi xa cablurile de racordul fl exibil al armăturii
Domenii de utilizare / Date tehnice:
• Senzor de temperatură PT 1000 pentru conectare la BUS extender SWS prin 

cablu
• BE-K sau BUS extender SWS wireless BE-F
• Lungime cablu 1000 mm, 2 × 0.14 mm² / • clasa de fl ux A

Material: alamă conform legislaţiei din Germania referiroare la apa potabilă 
Clasă zgomot: I / Test Mark: P-IX 212/IA
Dim.: DN 15  G 1/2 fi let ext.  x  DN 10  G 3/8 fi let ext., 
Cromat, Mod de ambalare 1 buc, Masă: 0,16 kg/buc.  04 992 06 99 

Accesorii necesare: 
• BUS extenderSWS cablu BE-K 00 501 00 99 pag. 1.7 sau
• BUS extender SWS wireless BE-F 00 502 00 99 pag. 1.7
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Accesorii - Control în grupurile sanitare

Cablu conectare SCHELL SWS pentru armăturile cu alimentare la baterie 

PURIS E / VENUS E
Pentru utilizare cu server SWS
Cablu de conectare între BUS extender SWS wireless BE-F şi electronica cu senzor 
infraroşu 

Conţinutul ambalajului:
• 1 cablu adaptor, lungime cablu 250 mm, conector cu 3 pini.

PORTBATERIE CU 4 BATERII ALCALINE X 1,5 V AA,

Mod de ambalare 1 buc,  Masă: 0,17 kg/buc.  00 508 00 99 
Conectare la priză  100-240V, 50-60 Hz / 9 V,

Mod de ambalare 1 buc,  Masă: 0,14 kg/buc. 00 509 00 99

 Accesorii necesare:
• BUS extender SWS wireless BE-F 00 502 00 99 pag. 1.7

Cablu conectare SCHELL SWS pentru armăturile cu alimentare la baterie 

PURIS E / VENUS E
Pentru alimentarea cu curent a armăturilor PURIS E, VENUS E şi XERIS E 
(piesă de schimb)
Cablu de conectare între BUS extender SWS wireless BE-F şi electronica cu senzor 
infraroşu 

Conţinutul ambalajului:
• 1 cablu adaptor, lungime cablu 250 mm, conector cu 3 pini.

Mod de ambalare 1 buc, Masă: 0,01 kg/buc.  51 013 00 99 

 Accesorii necesare:
• BUS extender SWS cablu BE-K 00 501 00 99 pag. 1.6 sau
• Unitate de reţea 100-240 V, 50-60 Hz, 9 V 01 316 00 99 pag.1.6 sau
• Unitate de reţea în perete 100-240 V, 50-60 Hz, 9 V 01 315 00 99 pag. 1.96 

SCHELL SSC Bluetooth®-Modul 
Pentru confi gurarea wireless a armaturilor cu capacitate SSC sau opţional pentru 
extinderea funcţiei de eliminare apă stătută. Acces prin aplicaţii Android sau iOS 
prin telefon.
Se utilizează ca dispozitiv pentru reglarea parametrilor armăturilor, modulul se poate 
utiliza pentru mai multe armături succesiv sau poate să rămână ataşat la armătură 
şi permite realizarea eliminării apei stătute la intervale stabilite (excepţie armăturile 
VITUS şi SHELLTRONIC). Documentaţiile sunt salvate şi pot fi  accesate.
Accesul la modulul Bluetooth® poate fi  restricţionat cu un cod individual.

Conţinutul ambalajului:
• SSC Bluetooth®-Modul
• Baterie integrată  pentru salvarea datelor
• Applicaţia SSC App se descarcă de pe App-Store, Play-Store

Domenii de utilizare/ Date tehnice:
• Rază de acţiune max. 10 m (depinde de locaţie şi de materialele folosite)
• 2,4 GHz
• Bluetooth® SMART
Mod de ambalare 1 buc  00 916 00 99 
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Accesorii - Control în grupurile sanitare

Stick USB SCHELL tip eSCHELL
• Stick-ul USB SCHELL conţine software-ul eSCHELL pentru programarea şi 

diagnostizarea electronicii tactile-CVD ale armăturilor SCHELL. 
• Lista armăturilor programabile, şi diagnostiabile momentan cu ajutorul 

eSCHELL este disponibilă pe pagina web: www.schell.eu.

Condiţii sistem:
• Software sistem:
Windows XP (32 Bit) cu Service Pack 3
Windows Vista (32 Bit sau 64 Bit)
Windows 7 (32 Bit sau 64 Bit)
• Rezoluţie ecran ≥ 1024 x 768
• Spaţiu liber pe PC ≥ 150 MB
• Memorie ≥ 1 GB RAM
• Conexiune liberă USB 2.0

• Conţinut ambalaj:

• Stick USB SCHELL cu software-ul eSCHELL, Îndrumar de utilizare, şi driver 
pentru adaptorul SCHELL USB

• Mod de ambalare 1 buc./ambalaj, masa: 0,04 kg/buc. 95 598 00 99

Accesorii necesare:
• Adaptor USB pentru software-ul eSCHELL: 01 586 00 99

Adaptor SCHELL USB pentru software eSCHELL
• Adaptorul eSCHELL USB pentru programarea şi diagnostizarea electronicii 

tactile-CVD ale armăturilor SCHELL (pentru alte armaturi în curs de 
dezvoltare). 

• Lista armăturilor disponibile momentan cu ajutorul eSCHELL este disponibilă 
pe pagina web: www.schell.eu. Software-ul actual eSCHELL se poate descărca 
în mod gratuit de pe pagina web: www.schell.eu.

Condiţii sistem:
• Software sistem:
 Windows XP (32 Bit) cu Service Pack 3
 Windows Vista (32 Bit sau 64 Bit)
 Windows 7 (32 Bit sau 64 Bit)
• Rezoluţie ecran ≥ 1024 x 768
• Spaţiu liber pe PC ≥ 150 MB
• Memorie ≥ 1 GB RAM
• Conexiune liberă USB 2.0

Conţinut ambalaj:
• Adaptor USB SCHELL

• Mod de ambalare 1 buc./ambalaj, masa: 0,05 kg/buc. 01 586 00 99

Accesorii recomandate:
• Stick USB  pentru eSCHELL: 95 598 00 99
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1.16

Servicii de punere în funcţiune

Programare sistem SWS până la 30 puncte de consum. 
Programare sistem SWS până la 30 puncte de consum cu şcolarizare.  
Programarea sistemului se realizează pe baza cerinţelor utilizatorului.  
Racordările la apă, cablajul şi alimentarea cu curent electric trebuie să fie în stare de 
funcţiune (serviciul cuprinde strict numai programarea sistemului). 98 001 00 00

Programare sistem SWS cu 31 - 64 puncte de consum. 
Programare sistem SWS cu 31 – 64 puncte de consum cu şcolarizare.  
Programarea sistemului se realizează pe baza cerinţelor utilizatorului.  
Racordările la apă, cablajul şi alimentarea cu curent electric trebuie să fie în stare de 
funcţiune (serviciul cuprinde strict numai programarea sistemului). 98 002 00 00

Şcolarizare pentru administrator sistem SWS
Şcolarizare pentru administrator sistem SWS cu dată stabilită şi cu deplasare. 98 003 00 00
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Baterie cu senzor electronic SCHELL XERIS E-T pentru lavoar
HD-M mid.  (Pentru apă preamestecată cu presiune ridicată, cu termostat) cu 
alimentare de la reţea, potrivit pentru reţeaua de management al apei eSCHELL 
(SWS), programabilă prin sistemul SSC

Conţinutul ambalajului: 
• Baterie stativă cu senzor infraroşu
• Modul electronic programabil
• Cablu de racordare (220 mm lungime) cu ştecăr conform clasei de protecţie  IP 65
• Ventil electromagnetic axial de 6 V,
• Termostat (setare din fabrică la 38°C)
• 2 racorduri fl exibile Clean-Fix S cu fi let interior 3/8 x 400 mm cu supapă de  

reţinere incorporată (DIN EN1717: EB) şi fi ltru
• Perlator
• Piese pentru fi xare

Domenii de utilizare / Date tehnice:
• Debit: max. 5 l/min indiferent de presiune
• Presiune de apă: 1 - 5 bar
• Temperatură max. 70 °C (doar pentru utilizare scurtă) 
• Dezinfectare termică este posibilă numai după  dezactivarea limitării de 

temperatură
• Posibilitate de setare cu ajutorul senzorului

- Raza de acţionare senzor scurt, mediu, lung
- Program de spălare de igienizare ( durată 30 s/ spălare la fi ecare 24 ore)
- Durata de spălare utilizată pentru dezinfectare termică 
(spălare de durată 300 sec) / spălare de durată 120 sec
- Funcţie stop pentru curăţare 60 sec

• Posibilităţi de setare cu ajutorul eSCHELL-Software
- Durata maximă de spălare: 1 - 360 sec
- Durata de spălare după utilizare: 0,6 - 60 sec
- Durata de spălare pentru eliminarea apei stătute: 5 - 600 sec
- Interval de spălare pentru eliminarea apei stătute: 1 - 240 sec
- Durata de spălare pentru dezinfecţie termică: 15 - 600 sec
- Flux continuu 15 - 600 sec
- Activare mod de funcţionare economic 1 - 254 h
- Funcţie stop pentru curăţare  60 - 360 sec

Material: Corp baterie din alamă, Conducte interioare din plastic

Certifi cate: WELL Public

Cu fişă pentru priză reţea 100-240V, 50-60 Hz
Cromată, mod de ambalare 1 buc, greutate: 2,45 kg/buc 00 233 06 99
Cu unitate de alimentare cu montare în perete 100-240 V, 50 - 60 Hz
Cromată, mod de ambalare 1 buc, greutate: 2,45 kg/buc 00 234 06 99

Accesorii recomandate:
• Adaptor USB eSCHELL pentru eSCHELL Software 01 586 00 99
• Robinet colţar cu fi ltru normal 05 430 06 99
• Robinet colţar de probă 03 835 06 99

Baterii pentru lavoare 

SSC

SWS

Termostat
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Accesorii recomandate:
• Adaptor USB eSCHELL pentru eSCHELL Software 01 586 00 99
• Robinet colţar cu filtru normal 05 430 06 99
• Robinet colţar de probă 03 835 06 99

Baterie cu senzor electronic SCHELL XERIS E-T pentru lavoar
HD-M mid. (Pentru apă preamestecată cu presiune ridicată, cu termostat) 
cu baterie, potrivit pentru reţeaua de management al apei eSCHELL (SWS), 
programabilă prin sistemul SSC

Conţinutul ambalajului:
• Baterie stativă cu senzor infraroşu
• Modul electronic programabil
• Cablu de racordare (220 mm lungime) cu ştecăr conform clasei de protecţie IP 65
• Ventil electromagnetic axial de 6 V,
• Portbaterie
• Baterie alcalină 4 x AA
• 2 racorduri flexibile Clean-Fix S cu filet interior 3/8 x 400 mm cu supapă de  
• Reţinere incorporată (DIN EN1717: EB) şi filtru
• Perlator
• Piese pentru fixare

Domenii de utilizare / Date tehnice:
• Debit: max. 5 l/min indiferent de presiune
• Presiune de apă: 1 - 5 bar
• Temperatură max. 70 °C (doar pentru utilizare scurtă)
• Dezinfectare termică este posibilă numai după  dezactivarea limitării de  
• Temperatură
• Posibilitate de setare cu ajutorul senzorului
 - Raza de acţionare senzor scurt, mediu, lung
 - Program de spălare de igienizare ( durată 30 s/ spălare la fiecare 24 ore)
 - Durata de spălare utilizată pentru dezinfectare termică (spălare de durată 300  
  sec) / spălare de durată 120 sec
 - Funcţie stop pentru curăţare 60 sec
• Posibilităţi de setare cu ajutorul eSCHELL-Software
 - Durata maximă de spălare:  1 - 360 sec
 - Durata de spălare după utilizare:  0,6-60 sec
 - Durata de spălare pentru eliminarea apei stătute: 5 - 600 sec
 - Interval de spălare pentru eliminarea apei stătute: 1 - 240 sec
 - Durata de spălare pentru dezinfecţie termică:  15 - 600 sec
 - Flux continuu  15 - 600 sec
 - Activare mod de funcţionare economic  1 - 254 h
 - Funcţie stop pentru curăţare    60 - 360 sec

Material: Corp baterie din alamă, Conducte interioare din plastic

Certificate: WELL Public

Cromată, mod de ambalare 1 buc, greutate: 2,45 kg/buc 00 232 06 99

Baterii pentru lavoare 

SSC

SWS

Termostat
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Baterie cu senzor electronic SCHELL XERIS E pentru lavoar
HD-K small (apă rece cu presiune ridicată) alimentare de la reţea, potrivit pentru 
sistemul de management al apei eSCHELL (SWS), programabilă prin sistemul SSC

Conţinutul ambalajului:
• Baterie stativă cu senzor infraroşu
• Modul electronic programabil
• Cablu de racordare (250 mm lungime) cu ştecăr conform clasei de protecţie IP 65
• Ventil electromagnetic axial de 6 V,
• Racorduri fl exibile Clean-Fix S cu fi let interior 3/8 x 400 mm cu supapă de reţinere
• Incorporată (DIN EN1717: EB) şi fi ltru
• Perlator
• Piese pentru fi xare

Domenii de utilizare / Date tehnice:
• Debit: max. 5 l/min indiferent de presiune
• Presiune de apă: 1 - 5 bar
• Temperatură max. 70 °C (doar pentru utilizare scurtă)
• Posibilitate de setare cu ajutorul senzorului

- Raza de acţionare senzor scurt, mediu, lung
- Program de spălare de igienizare ( durată 30 s/ spălare la fi ecare 24 ore)
- Durata de spălare utilizată pentru dezinfectare termică (spălare de durată 300    
 sec) / spălare de durată 120 sec
- Funcţie stop pentru curăţare 60 sec

• Posibilităţi de setare cu ajutorul eSCHELL-Software
- Durata maximă de spălare: 1 - 360 sec
- Durata de spălare după utilizare: 0,6 - 60 sec
- Durata de spălare pentru eliminarea apei stătute: 5 - 600 sec
- Interval de spălare pentru eliminarea apei stătute: 1 - 240 sec
- Durata de spălare pentru dezinfecţie termică: 15 - 600 sec
- Flux continuu 15 - 600 sec
- Activare mod de funcţionare economic 1 - 254 h
- Funcţie stop pentru curăţare  60 - 360 sec

Material: Corp baterie din alamă, conducte interioare din plastic
Certifi cate: WELL Public
Cu fi şă pentru priză reţea 100-240V, 50-60 Hz
Cromată, mod de ambalare 1 buc, greutate: 1,61 kg/buc
Cu unitate de alimentare cu montare în perete 100-240 V, 50 - 60 Hz
Cromată, mod de ambalare 1 buc, greutate: 1,64 kg/buc 

01 204 06 99

00 224 06 99

Baterii pentru lavoare 

Apă rece

Apă rece

SSC

SWS

SSC

SWS

Accesorii recomandate:
• Adaptor USB eSCHELL pentru eSCHELL Software 01 586 00 99
• Robinet colţar cu fi ltru normal 05 430 06 99
• Robinet colţar de probă 03 835 06 99

Baterie cu senzor electronic SCHELL XERIS E pentru lavoar
HD-K small (apă rece cu presiune ridicată) funcţionare cu baterie, potrivit pentru 
sistemul de management al apei eSCHELL (SWS), programabilă prin sistemul SSC

Conţinutul ambalajului:
• Baterie stativă cu senzor infraroşu
• Modul electronic programabil
• Cablu de racordare (250 mm lungime) cu ştecăr conform clasei de protecţie IP 65
• Ventil electromagnetic axial de 6 V,
• Carcasă baterie externă
• Baterie alcalină 4 x AA
• Racorduri fl exibile Clean-Fix S cu fi let interior 3/8 x 400 mm cu supapă de 

reţinere incorporată (DIN EN1717: EB) şi fi ltru
• Perlator
• Piese pentru fi xare

Domenii de utilizare / Date tehnice:
• Debit: max. 5 l/min indiferent de presiune
• Presiune de apă: 1 - 5 bar
• Temperatură max. 70 °C (doar pentru utilizare scurtă)
• Posibilitate de setare cu ajutorul senzorului

- Raza de acţionare senzor scurt, mediu, lung
- Program de spălare de igienizare ( durată 30 s/ spălare la fi ecare 24 ore)
- Durata de spălare utilizată pentru dezinfectare termică (spălare de durată 300  
 sec) / spălare de durată 120 sec
- Funcţie stop pentru curăţare 60 sec

• Posibilităţi de setare cu ajutorul eSCHELL-Software
- Durata maximă de spălare: 1 - 360 sec
- Durata de spălare după utilizare: 0,6 - 60 sec
- Durata de spălare pentru eliminarea apei stătute: 5 - 600 sec
- Interval de spălare pentru eliminarea apei stătute: 1 - 240 sec
- Durata de spălare pentru dezinfecţie termică: 15 - 600 sec
- Flux continuu 15 - 600 sec
- Activare mod de funcţionare economic 1 - 254 h
- Funcţie stop pentru curăţare  60 - 360 sec

Material: Corp baterie din alamă, conducte interioare din plastic
Certifi cate: WELL Public
Cromată, mod de ambalara 1 buc, greutate: 1,73 kb/buc

01 293 06 99

Accesorii recomandate:
• Adaptor USB eSCHELL pentru eSCHELL Software 01 586 00 99
• Robinet colţar cu fi ltru normal 05 430 06 99
• Robinet colţar de probă 03 835 06 99
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Baterie cu senzor electronic SCHELL XERIS E pentru lavoar
HD-M small (apă preamestecată cu presiune ridicată) funcţionare de la reţea, potrivit 
pentru sistemul de management al apei eSCHELL (SWS), programabilă prin sistemul SSC

Conţinutul ambalajului:
• Baterie stativă cu senzor infraroşu şi regulator de temperatură
• Modul electronic programabil
• Cablu de racordare (250 mm lungime) cu ştecăr conform clasei de protecţie IP 65
• Ventil electromagnetic axial de 6 V,
• 2 racorduri fl exibile Clean-Fix S cu fi let interior 3/8 x 400 mm cu supapă de reţinere

incorporată (DIN EN1717: EB) şi fi ltru
• Perlator
• Piese pentru fi xare

Domenii de utilizare / Date tehnice:
• Debit: max. 5 l/min indiferent de presiune
• Presiune de apă: 1 - 5 bar
• Temperatură max. 70 °C (doar pentru utilizare scurtă)
• Posibilitate de setare cu ajutorul senzorului

- Raza de acţionare senzor scurt, mediu, lung
- Program de spălare de igienizare ( durată 30 s/ spălare la fi ecare 24 ore)
- Durata de spălare utilizată pentru dezinfectare termică (spălare de durată 300 sec) 
/ spălare de durată 120 sec
- Funcţie stop pentru curăţare 60 sec

• Posibilităţi de setare cu ajutorul eSCHELL-Software
- Durata maximă de spălare: 1 - 360 sec
- Durata de spălare după utilizare: 0,6 - 60 sec
- Durata de spălare pentru eliminarea apei stătute: 5 - 600 sec
- Interval de spălare pentru eliminarea apei stătute: 1 - 240 sec
- Durata de spălare pentru dezinfecţie termică: 15 - 600 sec
- Flux continuu 15 - 600 sec
- Activare mod de funcţionare economic 1 - 254 h
- Funcţie stop pentru curăţare  60 - 360 sec

Material: Corp baterie din alamă, conducte interioare din plastic
Certifi cate: WELL Public
Cu fi şă pentru priză reţea 100-240V, 50-60 Hz
Cromată, mod de ambalare 1 buc, greutate: 1,71 kg/buc 
Cu unitate de alimentare cu montare în perete 100-240 V, 50 - 60 Hz
Cromată, mod de ambalare 1 buc, greutate: 1,72 kg/buc 

01 210 06 99

00 227 06 99

Baterii pentru lavoare 

Apă amestecată

Apă amestecată

SSC

SWS

SSC

SWS

Accesorii recomandate:
• Adaptor USB eSCHELL pentru eSCHELL 

Software 01 586 00 99
• Robinet colţar termostatat 09 406 06 99

• Ventil pentru reglarea presiunii 
PBV 06 558 12 99

• Robinet colţar cu fi ltru normal 05 430 06 99
• Robinet colţar de probă 03 835 06 99

Accesorii recomandate:
• Adaptor USB eSCHELL pentru eSCHELL 

Software  
• 01 586 00 99
• Robinet colţar termostatat 09 406 06 99

• Ventil pentru reglarea presiunii PBV 06 558 12 99
• Robinet colţar cu fi ltru normal 05 430 06 99
• Robinet colţar de probă 03 835 06 99

Baterie cu senzor electronic SCHELL XERIS E pentru lavoar
HD-M small (apă preamestecată cu presiune ridicată) funcţionare cu baterie, potrivit 
pentru sistemul de management al apei eSCHELL (SWS), programabilă prin sistemul SSC
Conţinutul ambalajului:
• Baterie stativă cu senzor infraroşu şi regulator de temperatură
• Modul electronic programabil
• Cablu de racordare (250 mm lungime) cu ştecăr conform clasei de protecţie IP 65
• Ventil electromagnetic axial de 6 V,
• Carcasă baterie externă
• Baterie alcalină 4 x AA
• 2 racorduri fl exibile Clean-Fix S cu fi let interior 3/8 x 400 mm cu supapă de reţinere

incorporată (DIN EN1717: EB) şi fi ltru
• perlator
• piese pentru fi xare

Domenii de utilizare / Date tehnice:
• Debit: max. 5 l/min indiferent de presiune
• Presiune de apă: 1 - 5 bar
• Temperatură max. 70 °C (doar pentru utilizare scurtă)
• Posibilitate de setare cu ajutorul senzorului

- Raza de acţionare senzor scurt, mediu, lung
- Program de spălare de igienizare ( durată 30 s/ spălare la fi ecare 24 ore)
- Durata de spălare utilizată pentru dezinfectare termică (spălare de durată 300 sec)  
/ spălare de durată 120 sec
- Funcţie stop pentru curăţare 60 sec

• Posibilităţi de setare cu ajutorul eSCHELL-Software
- Durata maximă de spălare: 1 - 360 sec
- Durata de spălare după utilizare: 0,6 - 60 sec
- Durata de spălare pentru eliminarea apei stătute: 5 - 600 sec
- Interval de spălare pentru eliminarea apei stătute: 1 - 240 sec
- Durata de spălare pentru dezinfecţie termică: 15 - 600 sec
- Flux continuu 15 - 600 sec
- Activare mod de funcţionare economic 1 - 254 h
- Funcţie stop pentru curăţare  60 - 360 sec

Material: Corp baterie din alamă, conducte interioare din plastic
Certifi cate: WELL Public
Cromată, mod de ambalare 1 buc, greutate: 1,84 kg/buc 01 296 06 99
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• Ventil pentru reglarea presiunii 
PBV 06 558 12 99

• Robinet colţar cu fi ltru normal 05 430 06 99
• Robinet colţar de probă 03 835 06 99

Baterie cu senzor electronic SCHELL XERIS E pentru lavoar
HD-K mid (Pentru apă rece cu presiune ridicată) cu alimentare de la reţea, potrivit 
pentru sistemul de management al apei eSCHELL (SWS), programabilă prin sistemul 
SSC

Conţinutul ambalajului:
• Baterie stativă cu senzor infraroşu
• Modul electronic programabil
• Cablu de racordare (220 mm lungime) cu ştecăr conform clasei de protecţie IP 65
• Ventil electromagnetic axial de 6 V,
• Racorduri fl exibile Clean-Fix S cu fi let interior 3/8 x 400 mm cu supapă de

reţinere incorporată (DIN EN1717: EB) şi fi ltru
• Perlator
• Piese pentru fi xare

Domenii de utilizare / Date tehnice:
• Debit: max. 5 l/min indiferent de presiune
• Presiune de apă: 1 - 5 bar
• Temperatură max. 70 °C (doar pentru utilizare scurtă)
• Posibilitate de setare cu ajutorul senzorului

- Raza de acţionare senzor scurt, mediu, lung
- Program de spălare de igienizare ( durată 30 s/ spălare la fi ecare 24 ore)
- Durata de spălare utilizată pentru dezinfectare termică (spălare de durată 300 
 sec) / spălare de durată 120 sec
- Funcţie stop pentru curăţare 60 sec

• Posibilităţi de setare cu ajutorul eSCHELL-Software
- Durata maximă de spălare: 1 - 360 sec
- Durata de spălare după utilizare: 0,6 - 60 sec
- Durata de spălare pentru eliminarea apei stătute: 5 - 600 sec
- Interval de spălare pentru eliminarea apei stătute: 1 - 240 sec
- Durata de spălare pentru dezinfecţie termică: 15 - 600 sec
- Flux continuu 15 - 600 sec
- Activare mod de funcţionare economic 1 - 254 h
- Funcţie stop pentru curăţare  60 - 360 sec

Material: Corp baterie din alamă, conducte interioare din plastic
Certifi cate: WELL Public
Cu fi şă pentru priză reţea 100-240V, 50-60 Hz
Cromată, mod de ambalare 1 buc, greutate: 1,77 kg/buc 
Cu unitate de alimentare cu montare în perete 100-240 V, 50 - 60 Hz
Cromată, mod de ambalare 1 buc, greutate: 1,82 kg/buc 

01 208 06 99

00 225 0699

Baterie cu senzor electronic SCHELL XERIS E pentru lavoar
HD-K mid. (Pentru apă rece cu presiune ridicată, cu termostat) cu baterie, potrivit 
pentru sistemul de management al apei eSCHELL (SWS), programabilă prin sistemul 
SSC

Conţinutul ambalajului:
• Baterie stativă cu senzor infraroşu
• Modul electronic programabil
• Cablu de racordare (220 mm lungime) cu ştecăr conform clasei de protecţie IP 65
• Ventil electromagnetic axial de 6 V,
• Carcasă baterie externă
• Baterie alcalină 4 x AA
• Racorduri fl exibile Clean-Fix S cu fi let interior 3/8 x 400 mm cu supapă de 

reţinere incorporată (DIN EN1717: EB) şi fi ltru
• Perlator
• Piese pentru fi xare

Domenii de utilizare / Date tehnice:
• Debit: max. 5 l/min indiferent de presiune
• Presiune de apă: 1 - 5 bar
• Temperatură max. 70 °C (doar pentru utilizare scurtă)
• Posibilitate de setare cu ajutorul senzorului

- Raza de acţionare senzor scurt, mediu, lung
- Program de spălare de igienizare ( durată 30 s/ spălare la fi ecare 24 ore)
- Durata de spălare utilizată pentru dezinfectare termică (spălare de durată 300 
 sec) / spălare de durată 120 sec
- Funcţie stop pentru curăţare 60 sec

• Posibilităţi de setare cu ajutorul eSCHELL-Software
- Durata maximă de spălare: 1 - 360 sec
- Durata de spălare după utilizare: 0,6 - 60 sec
- Durata de spălare pentru eliminarea apei stătute: 5 - 600 sec
- Interval de spălare pentru eliminarea apei stătute: 1 - 240 sec
- Durata de spălare pentru dezinfecţie termică: 15 - 600 sec
- Flux continuu 15 - 600 sec
- Activare mod de funcţionare economic 1 - 254 h
- Funcţie stop pentru curăţare  60 - 360 sec

Material: Corp baterie din alamă, conducte interioare din plastic
Certifi cate: WELL Public
Cromată, mod de ambalare 1 buc, greutate: 1,80 kg/buc 01 294 06 99

SSC

SWS

SSC

SWS

Baterii pentru lavoare 

Accesorii recomandate:
• Adaptor USB eSCHELL pentru eSCHELL Software 01 586 00 99
• Robinet colţar cu fi ltru normal 05 430 06 99
• Robinet colţar de probă 03 835 06 99

Accesorii recomandate:
• Adaptor USB eSCHELL pentru eSCHELL Software 01 586 00 99
• Robinet colţar cu fi ltru normal 05 430 06 99
• Robinet colţar de probă 03 835 06 99

Apă rece

Apă rece



Denumire produs Număr articol

1.22

Baterie cu senzor electronic SCHELL XERIS E pentru lavoar
HD-M mid. (Pentru apă preamestecată cu presiune ridicată) cu alimentare de la 
reţea, potrivit pentru sistemul de management al apei eSCHELL (SWS), programabilă 
prin sistemul SSC

Conţinutul ambalajului:
• Baterie stativă cu senzor infraroşu şi regulator de temperatură
• Modul electronic programabil
• Cablu de racordare (220 mm lungime) cu ştecăr conform clasei de protecţie IP 65
• Ventil electromagnetic axial de 6 V,
• 2 racorduri fl exibile Clean-Fix S cu fi let interior 3/8 x 400 mm cu supapă de  

reţinere incorporată (DIN EN1717: EB) şi fi ltru
• perlator
• piese pentru fi xare

Domenii de utilizare / Date tehnice:
• Debit: max. 5 l/min indiferent de presiune
• Presiune de apă: 1 - 5 bar
• Temperatură max. 70 °C (doar pentru utilizare scurtă)
• Posibilitate de setare cu ajutorul senzorului

- Raza de acţionare senzor scurt, mediu, lung
- Program de spălare de igienizare ( durată 30 s/ spălare la fi ecare 24 ore)
- Durata de spălare utilizată pentru dezinfectare termică (spălare de durată 300 
 sec) / spălare de durată 120 sec
- Funcţie stop pentru curăţare 60 sec

• Posibilităţi de setare cu ajutorul eSCHELL-Software
- Durata maximă de spălare: 1 - 360 sec
- Durata de spălare după utilizare: 0,6 - 60 sec
- Durata de spălare pentru eliminarea apei stătute: 5 - 600 sec
- Interval de spălare pentru eliminarea apei stătute: 1 - 240 sec
- Durata de spălare pentru dezinfecţie termică: 15 - 600 sec
- Flux continuu 15 - 600 sec
- Activare mod de funcţionare economic 1 - 254 h
- Funcţie stop pentru curăţare  60 - 360 sec

Material: Corp baterie din alamă, conducte interioare din plastic
Certifi cate: WELL Public
Cu fi şă pentru priză reţea 100-240V, 50-60 Hz
Cromată, mod de ambalare 1 buc, greutate: 1,87 kg/buc  01 254 06 99

Cu unitate de alimentare cu montare în perete 100-240 V, 50 - 60 Hz
Cromată, mod de ambalare 1 buc, greutate: 1,93 kg/buc 00 228 06 99

Baterie cu senzor electronic SCHELL XERIS E pentru lavoar
HD-M mid. (Pentru apă preamestecată cu presiune ridicată) cu baterie, potrivit 
pentru sistemul de management al apei eSCHELL (SWS), programabilă prin sistemul 
SSC

Conţinutul ambalajului:
• Baterie stativă cu senzor infraroşu şi regulator de temperatură
• Modul electronic programabil
• Cablu de racordare (220 mm lungime) cu ştecăr conform clasei de protecţie IP 65
• Ventil electromagnetic axial de 6 V,
• Carcasă baterie externă
• Baterie alcalină 4 x AA
• 2 racorduri fl exibile Clean-Fix S cu fi let interior 3/8 x 400 mm cu supapă de  

reţinere incorporată (DIN EN1717: EB) şi fi ltru
• Perlator
• Piese pentru fi xare

Domenii de utilizare / Date tehnice:
• Debit: max. 5 l/min indiferent de presiune
• Presiune de apă: 1 - 5 bar
• Temperatură max. 70 °C (doar pentru utilizare scurtă)
• Posibilitate de setare cu ajutorul senzorului

- Raza de acţionare senzor scurt, mediu, lung
- Program de spălare de igienizare ( durată 30 s/ spălare la fi ecare 24 ore)
- Durata de spălare utilizată pentru dezinfectare termică (spălare de durată 300 
 sec) / spălare de durată 120 sec
- Funcţie stop pentru curăţare 60 sec

• Posibilităţi de setare cu ajutorul eSCHELL-Software
- Durata maximă de spălare: 1 - 360 sec
- Durata de spălare după utilizare: 0,6 - 60 sec
- Durata de spălare pentru eliminarea apei stătute: 5 - 600 sec
- Interval de spălare pentru eliminarea apei stătute: 1 - 240 sec
- Durata de spălare pentru dezinfecţie termică: 15 - 600 sec
- Flux continuu 15 - 600 sec
- Activare mod de funcţionare economic 1 - 254 h
- Funcţie stop pentru curăţare  60 - 360 sec

Material: Corp baterie din alamă, conducte interioare din plastic
Certifi cate: WELL Public
Cromată, mod de ambalare 1 buc, greutate: 2,04 kg/buc 01 297 06 99

Baterii pentru lavoare 

SSC

SWS

SSC

SWS

Accesorii recomandate:
• Adaptor USB eSCHELL pentru eSCHELL  
  Software 01 586 00 99

• Robinet colţar termostatat 09 406 06 99

• Ventil pentru reglarea presiunii 
• PBV 06 558 12 99
• Robinet colţar cu fi ltru normal 05 430 06 99
• Robinet colţar de probă 03 835 06 99

Accesorii recomandate:
• Adaptor USB eSCHELL pentru eSCHELL 
  Software 01 586 00 99

• Robinet colţar termostatat 09 406 06 99
• Ventil pentru reglarea presiunii 

   PBV 06 558 12 99
• Robinet colţar cu fi ltru normal 
   05 430 06 99

• Robinet colţar de probă 03 835 06 99

Apă amestecată

Apă amestecată
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   PBV 06 558 12 99
• Robinet colţar cu fi ltru normal 
   05 430 06 99
• Robinet colţar de probă 03 835 06 99

Baterie cu senzor electronic SCHELL XERIS E pentru lavoar
HD-K large (apă rece cu presiune ridicată) alimentare de la reţea, potrivit pentru sistemul de 
management al apei eSCHELL (SWS), programabilă prin sistemul SSC

Conţinutul ambalajului:
• Baterie stativă cu senzor infraroşu
• Modul electronic programabil
• Cablu de racordare (350 mm lungime) cu ştecăr conform clasei de protecţie IP 65
• Ventil electromagnetic axial de 6 V,
• Cu ţeavă prelungitor
• Racorduri fl exibile Clean-Fix S cu fi let interior 3/8 x 500 mm cu supapă de 

reţinere incorporată (DIN EN1717: EB) şi fi ltru
• Perlator
• Piese pentru fi xare

Domenii de utilizare / Date tehnice:
• Debit: max. 5 l/min indiferent de presiune
• Presiune de apă: 1 - 5 bar
• Temperatură max. 70 °C (doar pentru utilizare scurtă)
• Posibilitate de setare cu ajutorul senzorului

- Raza de acţionare senzor scurt, mediu, lung
- Program de spălare de igienizare ( durată 30 s/ spălare la fi ecare 24 ore)
- Durata de spălare utilizată pentru dezinfectare termică (spălare de durată 300 
 sec) / spălare de durată 120 sec
- Funcţie stop pentru curăţare 60 sec

• Posibilităţi de setare cu ajutorul eSCHELL-Software
- Durata maximă de spălare: 1 - 360 sec
- Durata de spălare după utilizare: 0,6 - 60 sec
- Durata de spălare pentru eliminarea apei stătute: 5 - 600 sec
- Interval de spălare pentru eliminarea apei stătute: 1 - 240 sec
- Durata de spălare pentru dezinfecţie termică: 15 - 600 sec
- Flux continuu 15 - 600 sec
- Activare mod de funcţionare economic 1 - 254 h
- Funcţie stop pentru curăţare  60 - 360 sec

Material: Corp baterie din alamă, conducte interioare din plastic
Certifi cate: WELL Public
Cu fi şă pentru priză reţea 100-240V, 50-60 Hz
Cromată, mod de ambalare 1 buc, greutate: 2,47 kg/buc 01 209 06 99
Cu unitate de alimentare cu montare în perete 100-240 V, 50 - 60 Hz
Cromată, mod de ambalare 1 buc, greutate: 2,54 kg/buc 00 226 06 99

Baterie cu senzor electronic SCHELL XERIS E pentru lavoar
HD-K large (apă rece cu presiune ridicată) funcţionare cu baterie, potrivit pentru 
sistemul de management al apei eSCHELL (SWS), programabilă prin sistemul SSC

Conţinutul ambalajului:
• Baterie stativă cu senzor infraroşu
• Modul electronic programabil
• Cablu de racordare (350 mm lungime) cu ştecăr conform clasei de protecţie IP 65
• Ventil electromagnetic axial de 6 V,
• Carcasă baterie externă
• Baterie alcalină 4 x AA
• Cu ţeavă prelungitor
• Racorduri fl exibile Clean-Fix S cu fi let interior 3/8 x 500 mm cu supapă de       
 reţinere incorporată (DIN EN1717: EB) şi fi ltru

• Perlator
• Piese pentru fi xare

Domenii de utilizare / Date tehnice:
• Debit: max. 5 l/min indiferent de presiune
• Presiune de apă: 1 - 5 bar
• Temperatură max. 70 °C (doar pentru utilizare scurtă)
• Posibilitate de setare cu ajutorul senzorului

- Raza de acţionare senzor scurt, mediu, lung
- Program de spălare de igienizare ( durată 30 s/ spălare la fi ecare 24 ore)
- Durata de spălare utilizată pentru dezinfectare termică (spălare de durată 300  
 sec) / spălare de durată 120 sec
- Funcţie stop pentru curăţare  60 sec

• Posibilităţi de setare cu ajutorul eSCHELL-Software
- Durata maximă de spălare: 1 - 360 sec
- Durata de spălare după utilizare: 0,6 - 60 sec
- Durata de spălare pentru eliminarea apei stătute: 5 - 600 sec
- Interval de spălare pentru eliminarea apei stătute: 1 - 240 sec
- Durata de spălare pentru dezinfecţie termică: 15 - 600 sec
- Flux continuu 15 - 600 sec
- Activare mod de funcţionare economic 1 - 254 h
- Funcţie stop pentru curăţare  60 - 360 sec

Material: Corp baterie din alamă, conducte interioare din plastic
Certifi cate: WELL Public
Cromată, mod de ambalare 1 buc, greutate: 2,57 kg/buc 01 295 06 99

Apă rece

SSC

SWS

SSC

SWS

Baterii pentru lavoare 

Accesorii recomandate:
• Adaptor USB eSCHELL pentru eSCHELL Software 01 586 00 99
• Robinet colţar cu fi ltru normal 05 430 06 99
• Robinet colţar de probă 03 835 06 99

Accesorii recomandate:
• Adaptor USB eSCHELL pentru eSCHELL Software 01 586 00 99
• Robinet colţar cu fi ltru normal 05 430 06 99
• Robinet colţar de probă 03 835 06 99

Apă rece
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1.24

Baterie cu senzor electronic SCHELL XERIS E pentru lavoar 
HD-M large (apă amestecată cu presiune ridicată) alimentare de la reţea, potrivit pentru 
sistemul de management al apei eSCHELL (SWS), programabilă prin sistemul SSC

Conţinutul ambalajului: 
• Baterie stativă cu senzor infraroşu şi regulator de temperatură
• Modul electronic programabil
• Cablu de racordare (350 mm lungime) cu ştecăr conform clasei de protecţie IP 65
• Ventil electromagnetic axial de 6 V,
• Cu ţeavă prelungitor
• 2 racorduri fl exibile Clean-Fix S cu fi let interior 3/8 x 500 mm cu supapă de  

 reţinere incorporată (DIN EN1717: EB) şi fi ltru
• Perlator
• Piese pentru fi xare

Domenii de utilizare / Date tehnice:
• Debit: max. 5 l/min indiferent de presiune
• Presiune de apă: 1 - 5 bar
• Temperatură max. 70 °C (doar pentru utilizare scurtă)
• Posibilitate de setare cu ajutorul senzorului

- Raza de acţionare senzor scurt, mediu, lung
- Program de spălare de igienizare ( durată 30 s/ spălare la fi ecare 24 ore)
- Durata de spălare utilizată pentru dezinfectare termică (spălare de durată 300 
 sec) / spălare de durată 120 sec
- Funcţie stop pentru curăţare 60 sec

• Posibilităţi de setare cu ajutorul eSCHELL-Software
- Durata maximă de spălare: 1 - 360 sec
- Durata de spălare după utilizare: 0,6 - 60 sec
- Durata de spălare pentru eliminarea apei stătute: 5 - 600 sec
- Interval de spălare pentru eliminarea apei stătute: 1 - 240 sec
- Durata de spălare pentru dezinfecţie termică: 15 - 600 sec
- Flux continuu 15 - 600 sec
- Activare mod de funcţionare economic 1 - 254 h
- Funcţie stop pentru curăţare  60 - 360 sec

Cu fi şă pentru priză reţea 100-240V, 50-60 Hz
Cromată, mod de ambalare 1 buc, greutate: 2,59 kg/buc 01 281 06 99
Cu unitate de alimentare cu montare în perete 100-240 V, 50 - 60 Hz
Cromată, mod de ambalare 1 buc, greutate: 2,60 kg/buc 00 229 06 99

Baterii pentru lavoare 

Apă amestecată

SSC

SWS

SSC

SWS

Baterie cu senzor electronic SCHELL XERIS E pentru lavoar
HD-M large (apă preamestecată cu presiune ridicată) funcţionare cu baterie, potrivit pentru 
sistemul de management al apei eSCHELL (SWS), programabilă prin sistemul SSC

Conţinutul ambalajului:
• Baterie stativă cu senzor infraroşu şi regulator de temperatură
• Modul electronic programabil
• Cablu de racordare (350 mm lungime) cu ştecăr conform clasei de protecţie IP 65
• Ventil electromagnetic axial de 6 V,
• Carcasă baterie externă
• Cu ţeavă prelungitor
• 2 racorduri fl exibile Clean-Fix S cu fi let interior 3/8 x 500 mm cu supapă de 

reţinere incorporată (DIN EN1717: EB) şi fi ltru
• Perlator
• Piese pentru fi xare

Domenii de utilizare / Date tehnice:
• Debit: max. 5 l/min indiferent de presiune
• Presiune de apă: 1 - 5 bar
• Temperatură max. 70 °C (doar pentru utilizare scurtă)
• Posibilitate de setare cu ajutorul senzorului

- Raza de acţionare senzor scurt, mediu, lung
- Program de spălare de igienizare ( durată 30 s/ spălare la fi ecare 24 ore)
- Durata de spălare utilizată pentru dezinfectare termică (spălare de durată 300 
 sec) / spălare de durată 120 sec
- Funcţie stop pentru curăţare 60 sec

• Posibilităţi de setare cu ajutorul eSCHELL-Software
- Durata maximă de spălare: 1 - 360 sec
- Durata de spălare după utilizare: 0,6 - 60 sec
- Durata de spălare pentru eliminarea apei stătute: 5 - 600 sec
- Interval de spălare pentru eliminarea apei stătute: 1 - 240 sec
- Durata de spălare pentru dezinfecţie termică: 15 - 600 sec
- Flux continuu 15 - 600 sec
- Activare mod de funcţionare economic 1 - 254 h
- Funcţie stop pentru curăţare  60 - 360 sec

Material: Corp baterie din alamă, conducte interioare din plastic
Certifi cate: WELL Public
Cromată, mod de ambalare 1 buc, greutate: 2,68 kg/buc

01 298 06 99

Accesorii recomandate:
• Adaptor USB eSCHELL pentru eSCHELL 
  Software 01 586 00 99

• Robinet colţar termostatat 09 406 06 99

• Ventil pentru reglarea presiunii 
  PBV 06 558 12 99

• Robinet colţar cu fi ltru normal 
  05 430 06 99

• Robinet colţar de probă 03 835 06 99

Accesorii recomandate:
•  Adaptor USB eSCHELL pentru eSCHELL 

Software 01 586 00 99
• Robinet colţar termostatat 09 406 06 99

• Ventil pentru reglarea presiunii 
PBV 06 558 12 99

• Robinet colţar cu fi ltru normal 05 430 06 99
• Robinet colţar de probă 03 835 06 99

Apă amestecată

Material: Corp baterie din alamă, conducte interioare din plastic
Certifi cate: WELL Public
Cromată, mod de ambalare 1 buc, greutate: 2,68 kg/buc
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Baterie cu senzor electronic SCHELL CELIS E pentru lavoar
HD-M (apă amestecată cu presiune ridicată) cu baterie, potrivit pentru sistemul de 
management al apei eSCHELL (SWS), programabilă prin sistemul SSC 
Baterie stativă compactă din metal cu protecţie anti-vandalism

Conţinutul ambalajului:
• Baterie stativă compactă cu senzor infraroşu şi regulator de temperatură
• Modul electronic programabil
• Cablu de racordare (250 mm lungime) cu ştecăr conform clasei de protecţie IP 65
• Ventil electromagnetic de 6 V
• Portbaterie extern cu baterie alcalină 4x1,5 V Mignon AA, cablu de racordare  

de aprox. 210 mm cu ştecăr conform clasei de protecţie IP 65
• 2 racorduri flexibile Clean-Fix S cu filet interior 3/8 x 380 mm şi supapă de  

 reţinere integrat (DIN EN1717: EB) şi filtru
• Perlator, piese pentru fixare
Domenii de utilizare / Date tehnice:
  - Debit: max. 5 l/min indiferent de presiune, presiune de apă: 1 - 5 bar
  - Temperatură max. 70 °C (doar pentru utilizare scurtă)
  - Posibilitate de setare cu ajutorul senzorului
 - Raza de acţionare senzor scurt, mediu, lung
 - Program de spălare de igienizare ( durată 30 s/ spălare la fiecare 24 ore)
 - Durata de spălare utilizată pentru dezinfectare termică (spălare de durată 300 
  sec) / spălare de durată 120 sec
 - Funcţie stop pentru curăţare 60 sec
• Posibilităţi de setare cu ajutorul eSCHELL-Software
 - Durata maximă de spălare: 1 - 360 sec
 - Durata de spălare după utilizare: 0,6 - 60 sec
 - Durata de spălare pentru eliminarea apei stătute: 5 - 600 sec
 - Interval de spălare pentru eliminarea apei stătute: 1 - 240 sec
 - Durata de spălare pentru dezinfecţie termică: 15 - 600 sec
 - Flux continuu 15 - 600 sec
 - Activare mod de funcţionare economic 1 - 254 h
 - Funcţie stop pentru curăţare  60 - 360 sec

Material: Corp baterie din alamă rezistentă la dezincare conform standardului 
german privind apa potabilă

Clasa de zgomot: I
Certificate: P-IX 19116/IZ, SVGW 1403-6236, WELL Public
Cromată, mod de ambalare 1 buc, greutate: 2,14 kg/buc  01 229 06 99

Baterie cu senzor electronic SCHELL CELIS E pentru lavoar
HD-K (apă rece cu presiune ridicată) alimentare cu baterie, potrivit pentru sistemul de 
management al apei eSCHELL (SWS), programabilă prin sistemul SSC
Baterie stativă compactă din metal cu protecţie anti-vandalism

Conţinutul ambalajului:
• Baterie stativă compactă cu senzor infraroşu
• Modul electronic programabil
• Cablu de racordare (250 mm lungime) cu ştecăr conform clasei de protecţie IP 65
• Ventil electromagnetic de 6 V
• Portbaterie extern cu baterie alcalină 4x1,5 V Mignon AA, cablu de racordare 

de aprox. 210 mm cu ştecăr conform clasei de protecţie IP 65
• Racord flexibil Clean-Fix S cu filet interior 3/8 x 380 mm şi filtru
• Perlator, piese pentru fixare

Domenii de utilizare / Date tehnice:
• Debit: max. 5 l/min indiferent de presiune, presiune de apă: 1 - 5 bar
• Posibilitate de setare cu ajutorul senzorului
 - Raza de acţionare senzor scurt, mediu, lung
 - Program de spălare de igienizare ( durată 30 s/ spălare la fiecare 24 ore)
 - Durata de spălare utilizată pentru dezinfectare termică (spălare de durată 300  
  sec) / spălare de durată 120 sec
 - Funcţie stop pentru curăţare 60 sec
• Posibilităţi de setare cu ajutorul eSCHELL-Software
 - Durata maximă de spălare: 1 - 360 sec
 - Durata de spălare după utilizare: 0,6 - 60 sec
 - Durata de spălare pentru eliminarea apei stătute: 5 - 600 sec
 - Interval de spălare pentru eliminarea apei stătute: 1 - 240 sec
 - Durata de spălare pentru dezinfecţie termică: 15 - 600 sec
 - Flux continuu 15 - 600 sec
 - Activare mod de funcţionare economic 1 - 254 h
 - Funcţie stop pentru curăţare  60 - 360 sec
Material: Corp baterie din alamă rezistentă la dezincare conform standardululi 
german privind apa potabilă

Clasa de zgomot: I
Certificate: P-IX 19116/IZ, SVGW 1403-6236, WELL Public
Cromată, mod de ambalare 1 buc, greutate: 2,02 kg/buc 01 230 06 99

Apă amestecată

Baterii pentru lavoare 

Accesorii recomandate:
• Prelungitor: 51 010 00 99
• Adaptor USB eSCHELL pentru eSCHELL Software 01 586 00 99
• Robinet colţar cu filtru normal 05 430 06 99
• Robinet colţar de probă 03 835 06 99

Accesorii recomandate:
• Prelungitor: 51 010 00 99
• Adaptor USB eSCHELL pentru eSCHELL  
   Software 01 586 00 99
• Robinet colţar termostatat: 09 406 06 99

• Ventil de reglare a presiunii PBV: 
• 06 558 12 99
• Robinet colţar cu filtru normal 05 430 06 99
• Robinet colţar de probă 03 835 06 99 06 99

Apă rece

SSC

SSC

SWS

SWS
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1.26

Baterii pentru lavoare 

Baterie cu senzor electronic SCHELL CELIS E pentru lavoarHD-M 
HD-M (apă amestecată cu presiune ridicată) alimentare de la reţea, potrivit pentru 
sistemul de management al apei eSCHELL (SWS), programabilă prin sistemul SSC
Baterie stativă compactă din metal cu protecţie anti-vandalism

Conţinutul ambalajului:
• Baterie stativă compactă cu senzor infraroşu şi regulator de temperatură
• Modul electronic programabil
• Cablu de racordare (250 mm lungime) cu ştecăr conform clasei de protecţie IP 65
• Ventil electromagnetic de 6 V
• 2 racorduri fl exibile Clean-Fix S cu fi let interior 3/8 x 380 mm şi supapă de   

reţinere integrat (DIN EN1717: EB) şi fi ltru
• Perlator, piese pentru fi xare

Domenii de utilizare / Date tehnice:
• Debit: max. 5 l/min indiferent de presiune, presiune de apă: 1 - 5 bar
• Temperatură max. 70 °C (doar pentru utilizare scurtă)
• Posibilitate de setare cu ajutorul senzorului

- Raza de acţionare senzor scurt, mediu, lung
- Program de spălare de igienizare ( durată 30 s/ spălare la fi ecare 24 ore)
- Durata de spălare utilizată pentru dezinfectare termică (spălare de durată 300 
 sec) / spălare de durată 120 sec
- Funcţie stop pentru curăţare 60 sec

• Posibilităţi de setare cu ajutorul eSCHELL-Software
- Durata maximă de spălare: 1 - 360 sec
- Durata de spălare după utilizare: 0,6 - 60 sec
- Durata de spălare pentru eliminarea apei stătute: 5 - 600 sec
- Interval de spălare pentru eliminarea apei stătute: 1 - 240 sec
- Durata de spălare pentru dezinfecţie termică: 15 - 600 sec
- Flux continuu 15 - 600 sec
- Activare mod de funcţionare economic 1 - 254 h
- Funcţie stop pentru curăţare  60 - 360 sec

Material: Corp baterie din alamă rezistentă la dezincare conform standardululi 
german privind apa potabilă
Clasa de zgomot: I
Certifi cate: P-IX 19116/IZ, Belgaqua, WELL Public
Cu unitate de priză reţea 100-240V, 50-60 Hz
Certifi cate: SVGW 1403-6236

 01 232 06 99

Cromată, mod de ambalare 1 buc, greutate: 2,09 kg/buc 
Cu unitate de alimentare cu montare în perete 100-240 V, 50 - 60 Hz

01 245 06 99 

Baterie cu senzor electronic SCHELL CELIS E pentru lavoar
HD-K (apă rece cu presiune ridicată) alimentare de la reţea, potrivit pentru sistemul de 
management al apei eSCHELL (SWS), programabilă prin sistemul SSC 
Baterie stativă compactă din metal cu protecţie anti-vandalism

Conţinutul ambalajului:
• baterie stativă compactă cu senzor infraroşu
• modul electronic programabil
• cablu de racordare (250 mm lungime) cu ştecăr conform clasei de protecţie IP 65
• ventil electromagnetic de 6 V
• racord fl exibil Clean-Fix S cu fi let interior 3/8 x 380 mm şi fi ltru
• perlator
• piese pentru fi xare

Domenii de utilizare / Date tehnice:
• Debit: max. 5 l/min indiferent de presiune, presiune de apă: 1 - 5 bar
• Posibilitate de setare cu ajutorul senzorului

- Raza de acţionare senzor scurt, mediu, lung
- Program de spălare de igienizare ( durată 30 s/ spălare la fi ecare 24 ore)
- Durata de spălare utilizată pentru dezinfectare termică (spălare de durată 300 
 sec) / spălare de durată 120 sec
- Funcţie stop pentru curăţare 60 sec

• Posibilităţi de setare cu ajutorul eSCHELL-Software
- Durata maximă de spălare: 1 - 360 sec
- Durata de spălare după utilizare: 0,6 - 60 sec
- Durata de spălare pentru eliminarea apei stătute: 5 - 600 sec
- Interval de spălare pentru eliminarea apei stătute: 1 - 240 sec
- Durata de spălare pentru dezinfecţie termică: 15 - 600 sec
- Flux continuu 15 - 600 sec
- Activare mod de funcţionare economic 1 - 254 h
- Funcţie stop pentru curăţare  60 - 360 sec

Material: Corp baterie din alamă rezistentă la dezincare conform standardululi 
german privind apa potabilă
Clasa de zgomot: I
Certifi cate: P-IX 19116/IZ, WELL Public
Cu unitate de priză reţea 100-240V, 50-60 Hz
Certifi cate: SVGW 1403-6236
Cromată, mod de ambalare 1 buc, greutate: 1,96 kg/buc 
Cu unitate de alimentare cu montare în perete 100-240 V, 50 - 60 Hz
Cromată, mod de ambalare 1 buc, greutate: 2,06 kg/buc 

 01 231 06 99

01 244 06 99 
Accesorii recomandate:
•  Prelungitor: 51 010 00 99
•  Adaptor USB eSCHELL pentru eSCHELL  

   Software 01 586 00 99

• Robinet colţar cu fi ltru normal 
05 430 06 99

•  Robinet colţar de probă 
03 835 06 99

Accesorii recomandate:
• Prelungitor: 51 010 00 99
• Adaptor USB eSCHELL pentru eSCHELL  

Software 01 586 00 99
• Robinet colţar termostatat: 09 406 06 99

• Ventil de egalizare a presiunii PBV: 
  06 558 12 99

• Robinet colţar cu fi ltru normal 05 430 06 99
• Robinet colţar de probă 03 835 06 99 06 99

Apă rece

SSC

SSC

SWS

SWS

Apă amestecată
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Extensie pentru baterie stativă SCHELL CELIS E

Adaptor pentru toate bateriile de lavoar CELIS E
Conţinutul ambalajului:
• Adaptor din ţeavă nichelată de 140 de mm
• Tijă filetată cu lungimea de 225 mm
• Două racorduri flexibile Clean-Flex de 3/8”x150 mm cu filet interior
• Perlator cu posibilitate de reglaj a jetului de apă, debit 5l/min la presiunea de 

3 bari

Cromată, mod de ambalare 1 buc/ambalaj 01 271 06 99
Accesorii recomandate:
•  Cablu racordare de 1,5 m 01 550 00 99

Compatibil cu urmatoarele produse:
•  Baterie cu senzor electronic pentru lavoar: 01 230 06 99, 01 229 06 99, 
 01 231 06  99, 01 244 06 99, 01 232 06 99, 01 245 06 99

14
0

Ø 50



 



Baterii pentru lavoare 
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1.28

Baterii pentru lavoare 

Apă rece

Apă amestecată

Baterie cu senzor electronic pentru lavoar SCHELL MODUS E Tip 
HD-K (pentru apă rece la presiune ridicată) cu baterie de la reţea

Baterie compactă cu senzor infraroşu
Baterie stativă, în execuţie cu protecţie antivandalism

Conţinutul ambalajului:

• Modul cu senzor electronic cu indicator al nivelului bateriei şi program pentru 
controlul distanţei

• Ventil electromagnetic de 6 V
• Baterie alcalină de 9 V
• 1 racord fl exibil Clean-Fix S G 3/8 cu fi let interior x 380 mm cu fi ltru
• Perlator
• Set de fi xare pe lavoar

Domenii de utilizare / date tehnice:

Debit: 5 l/min independent de presiune
Presiune apă: 0,5 – 5 bar
Material: corp baterie din alamă rezistentă la dezincare 
Clasa de zgomot: II

Cu alimentare de la baterie de 9V, cu baterie de 9V inclusă
Modul cu senzor electronic cu indicator al nivelului bateriei şi programul 
de eliminare apă stătută inclus (spălare continuă timp de 20 sec şi clătire o 
dată la 24 de ore) 
Cromată, mod de ambalare 1 buc/ambalaj 01 275 06 99

Cu alimentare de la reţea la 12 V, cu fişă pentru priză reţea 
100–240 V / 50–60 Hz
Modul cu senzor electronic cu  programul de eliminare apă stătută inclus 
(spălare continuă timp de 20 sec şi clătire o dată la 24 de ore) 
Cromată, mod de ambalare 1 buc/ambalaj 01 273 06 99

Accesorii recomandate:
• Perlator antifurt UNIVERSAL: 02 121 06 99
• Robinet colţar cu fi ltru: 05 430 06 99
• Robinet colţar design SCHELL Line cu fi ltru: 05 366 06 99

Baterie compactă cu senzor infraroşu

Tip HD-M (cu manetă pentru mixarea apei la presiune ridicată) 
cu baterie de 9 V

Baterie stativă, în execuţie cu protecţie anti-vandalism

Conţinutul ambalajului:

• Modul cu senzor electronic cu indicator al nivelului bateriei şi program pentru 
controlul distanţei

• Ventil electromagnetic de 6 V
• Baterie alcalină de 9 V
• 2 racorduri fl exibile Clean-Fix S G 3/8 cu fi let interior x 380 mm cu supapă de 

sens şi fi ltru
• Perlator
• Set de fi xare pe lavoar

Domenii de utilizare / date tehnice:

Debit: 5 l/min independent de presiune
Presiune apă: 0,5 – 5 bar
Temperatura apei max  700 C ( doar utilizare scurtă)
Material: corp baterie din alamă rezistentă la dezincare
Clasa de zgomot: II

Cu alimentare de la baterie de  9V, cu baterie de 9V inclusă 
Modul cu senzor electronic cu indicator al nivelului bateriei şi programul 
de eliminare apă stătută inclus (spălare continuă timp de 20 sec şi clătire o 
dată la 24 de ore). 
Cromată, mod de ambalare 1 buc/ambalaj 01 276 06 99

Cu alimentare de la reţea la 12 V, cu fişă pentru priză reţea 
100–240 V / 50–60 Hz,
Modul cu senzor electronic cu  programul de eliminare apă stătută inclus 
(spălare continuă timp de 20 sec şi clătire o dată la 24 de ore) 
Cromată, mod de ambalare 1 buc/ambalaj 01 274 06 99

Accesorii recomandate:
• Perlator antifurt UNIVERSAL: 02 121 06 99
• Robinet colţar cu fi ltru: 05 430 06 99
• Robinet colţar design SCHELL Line cu fi ltru: 05 366 06 99
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Baterii pentru lavoare 

Accesorii recomandate:
• Adaptor USB eSCHELL pentru eSCHELL Software 01 586 00 99
• Robinet colţar cu fi ltru normal 05 430 06 99
• Robinet colţar de probă 03 835 06 99

Baterie cu senzor electronic pentru lavoar SCHELL PURIS E
HD-M (pentru apă amestecată la presiune ridicată) cu baterie, programabilă prin 
sistemul SSC,  potrivit pentru sistemul de management al apei eSCHELL (SWS)
Baterie stativă compactă din metal cu protecţie anti-vandalism

Conţinutul ambalajului:
• baterie stativă cu senzor infraroşu
• modul electronic programabil
• cablu de racordare cu ştecăr conform clasei de protecţie IP 65
• ventil electromagnetic de 6 V
• carcasa bateriei integrată
• baterie alcalină 4 x AAA
• 2 racorduri fl exibile Clean-Fix S cu fi let interior 3/8 x 380 mm cu supapă de   

reţinere (DIN EN1717: EB) şi fi ltru
• perlator, piese pentru fi xare

Domenii de utilizare / Date tehnice:
• Debit: max. 5 l/min indiferent de presiune, presiune de apă: 1 - 5 bar
• Temperatură max. 70 °C (doar pentru utilizare scurtă)
• Posibilitate de setare cu ajutorul senzorului

- Raza de acţionare senzor scurt, mediu, lung
- Program de spălare de igienizare ( durată 30 s/ spălare la fi ecare 24 ore)
- Durata de spălare utilizată pentru dezinfectare termică (spălare de durată 300 
 sec) / spălare de durată 120 sec
- Funcţie stop pentru curăţare 60 sec

• Posibilităţi de setare cu ajutorul eSCHELL-Software
- Durata maximă de spălare: 1 - 360 sec
- Durata de spălare după utilizare: 0,6 - 60 sec
- Durata de spălare pentru eliminarea apei stătute: 5 - 600 sec
- Interval de spălare pentru eliminarea apei stătute: 1 - 240 sec
- Durata de spălare pentru dezinfecţie termică: 15 - 600 sec
- Flux continuu 15 - 600 sec
- Activare mod de funcţionare economic 1 - 254 h
- Funcţie stop pentru curăţare  60 - 360 sec

Material: Corp baterie din alamă potrivit standardului german privind apa potabilă
Clasa de zgomot: I
Certifi cate: P-IX 9523/I, SVGW 1403-6236, Belgaqua, WELL Public
Cromată, mod de ambalare 1 buc, greutate: 2,36 kg/buc

 01 201 06 99 

Baterie cu senzor electronic pentru lavoar SCHELL PURIS E 
HD-K (pentru apă rece la presiune ridicată) cu baterie, programabilă prin sistemul 
SSC,  potrivit pentru sistemul de management al apei eSCHELL (SWS) 
Baterie stativă compactă din metal cu protecţie anti-vandalism

Conţinutul ambalajului:
• baterie stativă cu senzor infraroşu
• modul electronic programabil
• cablu de racordare cu ştecăr conform clasei de protecţie IP 65
• ventil electromagnetic de 6 V
• carcasă baterie integrat
• baterie alcalină 4 x AAA
• racord fl exibil Clean-Fix S cu fi let interior 3/8 x 380 mm şi fi ltru
• perlator, piese pentru fi xare

Domenii de utilizare / Date tehnice:
• Debit: max. 5 l/min indiferent de presiune, presiune de apă: 1 - 5 bar
• Temperatură max. 70 °C (doar pentru utilizare scurtă)
• Posibilitate de setare cu ajutorul senzorului

- Raza de acţionare senzor scurt, mediu, lung
- Program de spălare de igienizare ( durată 30 s/ spălare la fi ecare 24 ore)
- Durata de spălare utilizată pentru dezinfectare termică (spălare de durată 300 
 sec) / spălare de durată 120 sec
- Funcţie stop pentru curăţare 60 sec

• Posibilităţi de setare cu ajutorul eSCHELL-Software
- Durata maximă de spălare: 1 - 360 sec
- Durata de spălare după utilizare: 0,6 - 60 sec
- Durata de spălare pentru eliminarea apei stătute: 5 - 600 sec
- Interval de spălare pentru eliminarea apei stătute: 1 - 240 sec
- Durata de spălare pentru dezinfecţie termică: 15 - 600 sec
- Flux continuu 15 - 600 sec
- Activare mod de funcţionare economic 1 - 254 h
- Funcţie stop pentru curăţare  60 - 360 sec

Material: Corp baterie din alamă potrivit standardului german privind apa potabilă
Clasa de zgomot: I
Certifi cate: P-IX 9523/I, SVGW 1403-6236, WELL Public
Cromată, mod de ambalare 1 buc, greutate: 2,38 kg/buc

 01 200 06 99 

Apă rece

SSC

SSC

SWS

SWS

Apă amestecată

Accesorii recomandate:
• Adaptor USB eSCHELL pentru eSCHELL  

Software 01 586 00 99
• Robinet colţar termostatat: 09 406 06 99
• Ventil de reglare a presiunii PBV: 

06 558 12 99

• Robinet colţar cu fi ltru normal 
05 430 06 99

• Robinet colţar de probă 03 835 06 99
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1.30

Baterie cu senzor electronic pentru lavoar SCHELL PURIS E
HD-K (apă rece cu presiune ridicată) alimentare de la reţea, potrivit pentru sistemul de 
management al apei eSCHELL (SWS), programabilă prin sistemul SSC
Baterie stativă compactă din metal cu protecţie anti-vandalism

Conţinutul ambalajului:
• Baterie stativă cu senzor infraroşu
• Modul electronic programabil
• Cablu de racordare (250 mm lungime) cu ştecăr conform clasei de protecţie 

IP 65
• Ventil electromagnetic de 6 V
• Racord fl exibil Clean-Fix S cu fi let interior 3/8 x 380 mm şi fi ltru
• Perlator
• Piese pentru fi xare

Domenii de utilizare / Date tehnice:
• Debit: max. 5 l/min indiferent de presiune, presiune de apă: 1 - 5 bar
• Temperatură max. 70 °C (doar pentru utilizare scurtă)
• Dezinfectare termică este posibilă numai după  dezactivarea limitării de   

 temperatură
• Posibilitate de setare cu ajutorul senzorului

- Raza de acţionare senzor scurt, mediu, lung
- Program de spălare de igienizare ( durată 30 s/ spălare la fi ecare 24 ore)
- Durata de spălare utilizată pentru dezinfectare termică (spălare de durată 300 
 sec) / spălare de durată 120 sec
- Funcţie stop pentru curăţare 60 sec

• Posibilităţi de setare cu ajutorul eSCHELL-Software
- Durata maximă de spălare: 1 - 360 sec
- Durata de spălare după utilizare: 0,6 - 60 sec
- Durata de spălare pentru eliminarea apei stătute: 5 - 600 sec
- Interval de spălare pentru eliminarea apei stătute: 1 - 240 sec
- Durata de spălare pentru dezinfecţie termică: 15 - 600 sec
- Flux continuu 15 - 600 sec
- Activare mod de funcţionare economic 1 - 254 h
- Funcţie stop pentru curăţare  60 - 360 sec

Material: Corp baterie din alamă potrivit standardului german privind apa potabilă
Clasa de zgomot: I
Certifi cate: P-IX 9523/I, SVGW 1403-6236, WELL Public
Cu unitate de reţea 100-240V, 50-60 Hz
Cromată, mod de ambalare 1 buc, greutate: 2,58 kg/buc 
Cu unitate de alimentare cu montare în perete 100-240 V, 50 - 60 Hz
Cromată, mod de ambalare 1 buc, greutate: 2,46 kg/buc

 01 212 06 99

 01 213 06 99  

Baterie cu senzor electronic pentru lavoar SCHELL PURIS E
ND-M (pentru apă amestecată la presiune scăzută) cu baterie, programabilă prin sistemul 
SSC,  potrivit pentru sistemul de management al apei eSCHELL (SWS) (pentru rezervor de 
apă caldă în sistem deschis)
Baterie stativă compactă din metal cu protecţie anti-vandalism

Conţinutul ambalajului:
• baterie stativă cu senzor infraroşu
• modul electronic programabil
• cablu de racordare cu ştecăr conform clasei de protecţie IP 65
• ventil electromagnetic de 6 V
• Portbaterie integrat
• baterie alcalină 4 x AAA
• 3 racorduri fl exibile Clean-Fix S cu fi let interior 3/8 x 380 / 500 mm
• 1 fi ltru cu limitator de debit, perlator
• piese pentru fi xare

Domenii de utilizare / Date tehnice:
• Debit: max. 5 l/min indiferent de presiune, presiune de apă: 1 - 5 bar
• Temperatură max. 70 °C (doar pentru utilizare scurtă)
• Posibilitate de setare cu ajutorul senzorului

- Raza de acţionare senzor scurt, mediu, lung
- Program de spălare de igienizare ( durată 30 s/ spălare la fi ecare 24 ore)
- Durata de spălare utilizată pentru dezinfectare termică (spălare de durată 300 sec) 
 / spălare de durată 120 sec
- Funcţie stop pentru curăţare 60 sec

• Posibilităţi de setare cu ajutorul eSCHELL-Software
- Durata maximă de spălare: 1 - 360 sec
- Durata de spălare după utilizare: 0,6 - 60 sec
- Durata de spălare pentru eliminarea apei stătute: 5 - 600 sec
- Interval de spălare pentru eliminarea apei stătute: 1 - 240 sec
- Durata de spălare pentru dezinfecţie termică: 15 - 600 sec
- Flux continuu 15 - 600 sec
- Activare mod de funcţionare economic 1 - 254 h
- Funcţie stop pentru curăţare  60 - 360 sec

Material: Corp baterie din alamă potrivit standardului german privind apa potabilă

Clasa de zgomot: I

Certifi cate: P-IX 9524/I
Cromată, mod de ambalare 1 buc, greutate: 2,38 kg/buc  01 202 06 99 

Accesorii recomandate:
•  Adaptor USB eSCHELL pentru eSCHELL 

Software 01 586 00 99

•  Robinet colţar cu fi ltru normal 
05 430 06 99

•  Robinet colţar de probă 03 835 06 99

SSC

SSC

SWS

SWS

Apă amestecată

Apă rece

Accesorii recomandate:
• Prelungitor: 51 010 00 99
• Adaptor USB eSCHELL pentru eSCHELL 

Software 01 586 00 99

• Robinet colţar cu fi ltru normal 
05 430 06 99

• Robinet colţar de probă 03 835 06 99

Baterii pentru lavoare 
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Baterie cu senzor electronic pentru lavoar SCHELL PURIS E
HD-M (apă amestecată cu presiune ridicată) alimentare de la reţea, potrivit pentru 
sistemul de management al apei eSCHELL (SWS), programabilă prin sistemul SSC
Baterie stativă compactă din metal cu protecţie anti-vandalism

Conţinutul ambalajului:
• Baterie stativă cu senzor infraroşu
• Modul electronic programabil
• Cablu de racordare (250 mm lungime) cu ştecăr conform clasei de protecţie 

IP 65
• Ventil electromagnetic de 6 V
• 2 racorduri fl exibile Clean-Fix S cu fi let interior 3/8 x 380 mm cu supapă de 

reţinere (DIN EN1717: EB) şi fi ltru
• Perlator
• Piese pentru fi xare

Domenii de utilizare / Date tehnice:
• Debit: max. 5 l/min indiferent de presiune, presiune de apă: 1 - 5 bar
• Temperatură max. 70 °C (doar pentru utilizare scurtă)
• Dezinfectare termică este posibilă numai după  dezactivarea limitării de   

temperatură
• Posibilitate de setare cu ajutorul senzorului

- Raza de acţionare senzor scurt, mediu, lung
- Program de spălare de igienizare ( durată 30 s/ spălare la fi ecare 24 ore)
- Durata de spălare utilizată pentru dezinfectare termică (spălare de durată 300 
 sec) / spălare de durată 120 sec
- Funcţie stop pentru curăţare 60 sec

• Posibilităţi de setare cu ajutorul eSCHELL-Software
- Durata maximă de spălare: 1 - 360 sec
- Durata de spălare după utilizare: 0,6 - 60 sec
- Durata de spălare pentru eliminarea apei stătute: 5 - 600 sec
- Interval de spălare pentru eliminarea apei stătute: 1 - 240 sec
- Durata de spălare pentru dezinfecţie termică: 15 - 600 sec
- Flux continuu 15 - 600 sec
- Activare mod de funcţionare economic 1 - 254 h
- Funcţie stop pentru curăţare  60 - 360 sec

Material: Corp baterie din alamă potrivit standardului german privind apa potabilă
Clasa de zgomot: I
Certifi cate: P-IX 9523/I, SVGW 1403-6236, Belgaqua, WELL Public

Cu unitate de reţea 100-240V, 50-60 Hz
Cromată, mod de ambalare 1 buc, greutate: 2,77 kg/buc  01 214 06 99

Cu unitate de alimentare cu montare în perete 100-240 V, 50 - 60 Hz
Cromată, mod de ambalare 1 buc, greutate: 2,56 kg/buc 01 215 06 99

Baterie cu senzor electronic pentru lavoar SCHELL PURIS E
ND-M (apă amestecată cu presiune scăzută) alimentare de la reţea, potrivit pentru 
sistemul de management al apei eSCHELL (SWS), programabilă prin sistemul SSC (Pentru 
rezervoare de apă caldă în sistem deschis)
Baterie stativă compactă din metal cu protecţie anti-vandalism

Conţinutul ambalajului:
• Baterie stativă compactă cu senzor infraroşu cu regulator de temperatură
• Modul electronic programabil
• Cablu de racordare (250 mm lungime) cu ştecăr conform clasei de protecţie 

IP 65
• Ventil electromagnetic de 6 V
• 3 racorduri fl exibile Clean-Fix S cu fi let interior 3/8 x 380 / 500 mm
• 1 fi ltru cu limitator de debit, perlator
• Piese pentru fi xare

Domenii de utilizare / Date tehnice:
• Debit: max. 5 l/min indiferent de presiune, presiune de apă: 1 - 5 bar
• Temperatură max. 70 °C (doar pentru utilizare scurtă)
• Posibilitate de setare cu ajutorul senzorului

- Raza de acţionare senzor scurt, mediu, lung
- Program de spălare de igienizare ( durată 30 s/ spălare la fi ecare 24 ore)
- Durata de spălare utilizată pentru dezinfectare termică (spălare de durată 300 
 sec) / spălare de durată 120 sec
- Funcţie stop pentru curăţare 60 sec

• Posibilităţi de setare cu ajutorul eSCHELL-Software
- Durata maximă de spălare: 1 - 360 sec
- Durata de spălare după utilizare: 0,6 - 60 sec
- Durata de spălare pentru eliminarea apei stătute: 5 - 600 sec
- Interval de spălare pentru eliminarea apei stătute: 1 - 240 sec
- Durata de spălare pentru dezinfecţie termică: 15 - 600 sec
- Flux continuu 15 - 600 sec
- Activare mod de funcţionare economic 1 - 254 h
- Funcţie stop pentru curăţare  60 - 360 sec

Material: Corp baterie din alamă potrivit standardului german privind apa potabilă

Clasa de zgomot: I

Certifi cate: P-IX 9524/I
Cu unitate de reţea 100-240V, 50-60 Hz
Cromată, mod de ambalare 1 buc, greutate: 2,82 kg/buc  01 216 06 99 

Cu unitate de alimentare cu montare în perete 100-240V, 50-60 Hz
Cromată, mod de ambalare 1 buc, greutate: 2,56 kg/buc  01 217 06 99 

SSC

SSC

SWS

SWS

Apă amestecată

Apă amestecată

Baterii pentru lavoare 

Accesorii recomandate:
• Prelungitor:51 010 00 99
• Adaptor USB eSCHELL pentru 

eSCHELL Software 01 586 00 99
• Robinet colţar termostatat:

09 406 06 99
• Ventil de reglare a presiunii 

PBV: 06 558 12 99
•  Robinet colţar cu fi ltru normal

05 430 06 99
• Robinet colţar de probă

03 835 06 99

Accesorii recomandate:
• Prelungitor: 51 010 00 99
• Adaptor USB eSCHELL 

pentru eSCHELL Software
01 586 00 99

•  Robinet colţar cu fi ltru normal 
05 430 06 99

•  Robinet colţar de probă 
03 835 06 99



Denumire produs Număr articol

1.32

Baterie cu senzor electronic pentru lavoar SCHELL VENUS E
HD-K (pentru apă rece la presiune ridicată) cu baterie, programabilă prin sistemul 
SSC, potrivit pentru sistemul de management al apei eSCHELL (SWS) 
Baterie stativă compactă din metal cu protecţie anti-vandalism
Conţinutul ambalajului:
• baterie stativă cu senzor infraroşu
• modul electronic programabil
• cablu de racordare cu ştecăr conform clasei de protecţie IP 65
• ventil electromagnetic de 6 V
• Portbaterie integrat
• baterie alcalină 4 x AAA
• racord fl exibil Clean-Fix S cu fi let interior 3/8 x 380 mm şi fi ltru
• perlator, piese pentru fi xare

Domenii de utilizare / Date tehnice:
• Debit: max. 5 l/min indiferent de presiune, presiune de apă: 1 - 5 bar
• Posibilitate de setare cu ajutorul senzorului

- Raza de acţionare senzor scurt, mediu, lung
- Program de spălare de igienizare ( durată 30 s/ spălare la fi ecare 24 ore)
- Durata de spălare utilizată pentru dezinfectare termică (spălare de durată 300 
sec) / spălare de durată 120 sec
- Funcţie stop pentru curăţare 60 sec

• Posibilităţi de setare cu ajutorul eSCHELL-Software
- Durata maximă de spălare: 1 - 360 sec
- Durata de spălare după utilizare: 0,6 - 60 sec
- Durata de spălare pentru eliminarea apei stătute: 5 - 600 sec
- Interval de spălare pentru eliminarea apei stătute: 1 - 240 sec
- Durata de spălare pentru dezinfecţie termică: 15 - 600 sec
- Flux continuu 15 - 600 sec
- Activare mod de funcţionare economic 1 - 254 h
- Funcţie stop pentru curăţare  60 - 360 sec

Material: Corp baterie din alamă potrivit standardului german privind apa potabilă
Clasa de zgomot: I
Certifi cate: P-IX 9523/I, WELL Public
Cromată, mod de ambalare 1 buc, greutate: 2,34 kg/buc

 01 205 06 99 

Baterii pentru lavoare 

Accesorii recomandate:
• Adaptor USB eSCHELL pentru eSCHELL Software 01 586 00 99
• Robinet colţar cu fi ltru normal 05 430 06 99
• Robinet colţar de probă 03 835 06 99

Accesorii recomandate:
• Adaptor USB eSCHELL pentru eSCHELL Software 01 586 00 99
• Robinet colţar termostatat: 09 406 06 99
• Ventil de egalizare a presiunii PBV: 06 558 12 99
• Robinet colţar cu fi ltru normal 05 430 06 99
• Robinet colţar de probă 03 835 06 99

Baterie cu senzor electronic pentru lavoar SCHELL VENUS E HD-M (pentru apă 
amestecată la presiune ridicată) cu baterie, programabilă prin sistemul SSC, potrivit 
pentru sistemul de management al apei eSCHELL (SWS) 
Baterie stativă compactă din metal cu protecţie anti-vandalism
Conţinutul ambalajului:
• Baterie stativă compactă cu senzor infraroşu cu regulator de temperatură
• Modul electronic programabil
• Cablu de racordare cu ştecăr conform clasei de protecţie IP 65
• Ventil electromagnetic de 6 V
• Portbaterie integrat
• Baterie alcalină 4 x AAA
• 2 racorduri fl exibile Clean-Fix S cu fi let interior 3/8 x 380 mm şi supapă de 

reţinere integrat (DIN EN1717: EB) şi fi ltru
• Perlator, piese pentru fi xare

Domenii de utilizare / Date tehnice:
• Debit: max. 5 l/min indiferent de presiune, presiune de apă: 1 - 5 bar
• Temperatură max. 70 °C (doar pentru utilizare scurtă)
• Posibilitate de setare cu ajutorul senzorului

- Raza de acţionare senzor scurt, mediu, lung
- Program de spălare de igienizare ( durată 30 s/ spălare la fi ecare 24 ore)
- Durata de spălare utilizată pentru dezinfectare termică (spălare de durată 300 
 sec) / spălare de durată 120 sec
- Funcţie stop pentru curăţare 60 sec

• Posibilităţi de setare cu ajutorul eSCHELL-Software
- Durata maximă de spălare: 1 - 360 sec
- Durata de spălare după utilizare: 0,6 - 60 sec
- Durata de spălare pentru eliminarea apei stătute: 5 - 600 sec
- Interval de spălare pentru eliminarea apei stătute: 1 - 240 sec
- Durata de spălare pentru dezinfecţie termică: 15 - 600 sec
- Flux continuu 15 - 600 sec
- Activare mod de funcţionare economic 1 - 254 h
- Funcţie stop pentru curăţare  60 - 360 sec

Material: Corp baterie din alamă potrivit standardului german privind apa potabilă
Clasa de zgomot: I.
Certifi cate: P-IX 9523/I, Belgaqua, WELL Public
Cromată, mod de ambalare 1 buc, greutate: 2,51 kg/buc

 01 206 06 99 

SSC

SWS

Apă amestecată

Apă rece

SSC

SWS



1.33

Denumire produs Număr articol

Baterii pentru lavoare 

Accesorii recomandate:
• Adaptor USB eSCHELL pentru eSCHELL Software 01 586 00 99
• Robinet colţar cu fi ltru normal 05 430 06 99
• Robinet colţar de probă 03 835 06 99

Baterie cu senzor electronic pentru lavoar SCHELL VENUS E
ND-M (pentru apă amestecată la presiune scăzută) cu baterie, programabilă prin 
sistemul SSC, potrivit pentru sistemul de management al apei eSCHELL (SWS)  
(pentru rezervor de apă caldă în sistem deschis)
Baterie stativă compactă din metal cu protecţie anti-vandalism

Conţinutul ambalajului:
• Baterie stativă compactă cu senzor infraroşu cu regulator de temperatură
• Modul electronic programabil
• Cablu de racordare cu ştecăr conform clasei de protecţie IP 65
• Ventil electromagnetic de 6 V
• Portbaterie integrat
• Baterie alcalină 4 x AA
• 3 racorduri fl exibile Clean-Fix S cu fi let interior 3/8 x 380 / 500 mm
• 1 fi ltru cu limitator de debit, perlator
• Piese pentru fi xare

Domenii de utilizare / Date tehnice:
• Debit: max. 5 l/min indiferent de presiune, presiune de apă: 1 - 5 bar
• Temperatură max. 70 °C (doar pentru utilizare scurtă)
• Posibilitate de setare cu ajutorul senzorului

- Raza de acţionare senzor scurt, mediu, lung
- Program de spălare de igienizare ( durată 30 s/ spălare la fi ecare 24 ore)
- Durata de spălare utilizată pentru dezinfectare termică (spălare de durată 300 
 sec) / spălare de durată 120 sec
- Funcţie stop pentru curăţare 60 sec

• Posibilităţi de setare cu ajutorul eSCHELL-Software
- Durata maximă de spălare: 1 - 360 sec
- Durata de spălare după utilizare: 0,6 - 60 sec
- Durata de spălare pentru eliminarea apei stătute: 5 - 600 sec
- Interval de spălare pentru eliminarea apei stătute: 1 - 240 sec
- Durata de spălare pentru dezinfecţie termică: 15 - 600 sec
- Flux continuu 15 - 600 sec
- Activare mod de funcţionare economic 1 - 254 h
- Funcţie stop pentru curăţare  60 - 360 sec

Material: Corp baterie din alamă potrivit standardului german privind apa potabilă

Clasa de zgomot: I Certifi cate: P-IX 9524/I

Cromată, mod de ambalare 1 buc, greutate: 2,54 kg/buc
 01 207 06 99 

SSC

SWS

Apă amestecată

Apă rece

SSC

SWS

Accesorii recomandate:
• Prelungitor: 51 010 00 99
• Adaptor USB eSCHELL pentru eSCHELL 

Software 01 586 00 99

• Robinet colţar cu fi ltru normal 
05 430 06 99

• Robinet colţar de probă 03 835 06 99

Baterie cu senzor electronic pentru lavoar SCHELL VENUS E
HD-K (apă rece cu presiune ridicată) alimentare de la reţea, potrivit pentru sistemul 
de management al apei eSCHELL (SWS), programabilă prin sistemul SSC
Baterie stativă compactă din metal cu protecţie anti-vandalism

Conţinutul ambalajului:
• Baterie stativă cu senzor infraroşu
• Modul electronic programabil
• Cablu de racordare (250 mm lungime) cu ştecăr conform clasei de protecţie 

IP 65
• Ventil electromagnetic de 6 V
• Racord fl exibil Clean-Fix S cu fi let interior 3/8 x 380 mm şi fi ltru
• Perlator
• Piese pentru fi xare

Domenii de utilizare / Date tehnice:
• Debit: max. 5 l/min indiferent de presiune, presiune de apă: 1 - 5 bar
• Posibilitate de setare cu ajutorul senzorului

- Raza de acţionare senzor scurt, mediu, lung
- Program de spălare de igienizare ( durată 30 s/ spălare la fi ecare 24 ore)
- Durata de spălare utilizată pentru dezinfectare termică (spălare de durată  

  300 sec) / spălare de durată 120 sec
- Funcţie stop pentru curăţare 60 sec

• Posibilităţi de setare cu ajutorul eSCHELL-Software
- Durata maximă de spălare: 1 - 360 sec
- Durata de spălare după utilizare: 0,6 - 60 sec
- Durata de spălare pentru eliminarea apei stătute: 5 - 600 sec
- Interval de spălare pentru eliminarea apei stătute: 1 - 240 sec
- Durata de spălare pentru dezinfecţie termică: 15 - 600 sec
- Flux continuu 15 - 600 sec
- Activare mod de funcţionare economic 1 - 254 h
- Funcţie stop pentru curăţare  60 - 360 sec

Material: Corp baterie din alamă potrivit standardului german privind apa potabilă
Clasa de zgomot: I
Certifi cate: P-IX 9523/I, WELL Public

Cu fi şă pentru priză reţea 100-240V, 50-60 Hz
Cromată, mod de ambalare 1 buc, greutate: 2,50 kg/buc 01 218 06 99

Cu unitate de alimentare cu montare în perete 100-240 V, 50 - 60 Hz
Cromată, mod de ambalare 1 buc, greutate: 2,38 kg/buc

01 219 06 99



Denumire produs Număr articol

1.34

Baterii pentru lavoare 

Accesorii recomandate:
•  prelungitor:

51 010 00 99
•  Adaptor USB eSCHELL  
 pentru eSCHELL Software

01 586 00 99
•  Robinet colţar 

termostatat:
09 406 06 99

•  ventil de egalizare a 
presiunii
PBV: 06 558 12 99

•  robinet colţar cu fi ltru 
normal
05 430 06 99

•  robinet colţar de probă
03 835 06 99

Accesorii recomandate:
• Prelungitor: 51 010 00 99
• Adaptor USB eSCHELL pentru eSCHELL 

Software 01 586 00 99

• Robinet colţar cu fi ltru normal 
05 430 06 99

• Robinet colţar de probă 03 835 06 99

SSC

SSC

SWS

SWS

Apă amestecată

Apă amestecată

Baterie cu senzor electronic pentru lavoar SCHELL VENUS E 
HD-M (apă amestecată cu presiune ridicată) alimentare de la reţea, potrivit pentru 
sistemul de management al apei eSCHELL (SWS), programabilă prin sistemul SSC
Baterie stativă compactă din metal cu protecţie anti-vandalism

Conţinutul ambalajului:
• baterie stativă compactă cu senzor infraroşu cu regulator de temperatură
• modul electronic programabil
• cablu de racordare (250 mm lungime) cu ştecăr conform clasei de protecţie IP 65
• ventil electromagnetic de 6 V
• 2 racorduri fl exibile Clean-Fix S cu fi let interior 3/8 x 380 mm şi supapă de 

reţinere integrat (DIN EN1717: EB) şi fi ltru
• perlator
• piese pentru fi xare

Domenii de utilizare / Date tehnice:
• Debit: max. 5 l/min indiferent de presiune, presiune de apă: 1 - 5 bar
• Temperatură max. 70 °C (doar pentru utilizare scurtă)
• Dezinfectare termică este posibilă numai după  dezactivarea limitării de 

temperatură
• Posibilitate de setare cu ajutorul senzorului

- Raza de acţionare senzor scurt, mediu, lung
- Program de spălare de igienizare ( durată 30 s/ spălare la fi ecare 24 ore)
- Durata de spălare utilizată pentru dezinfectare termică (spălare de durată 300 
 sec) / spălare de durată 120 sec
- Funcţie stop pentru curăţare 60 sec

• Posibilităţi de setare cu ajutorul eSCHELL-Software
- Durata maximă de spălare: 1 - 360 sec
- Durata de spălare după utilizare: 0,6 - 60 sec
- Durata de spălare pentru eliminarea apei stătute: 5 - 600 sec
- Interval de spălare pentru eliminarea apei stătute: 1 - 240 sec
- Durata de spălare pentru dezinfecţie termică: 15 - 600 sec
- Flux continuu 15 - 600 sec
- Activare mod de funcţionare economic 1 - 254 h
- Funcţie stop pentru curăţare  60 - 360 sec

Material: Corp baterie din alamă potrivit standardului german privind apa potabilă
Clasa de zgomot: I
Certifi cate: P-IX 9523/I, Belgaqua, WELL Public
Material: Corp baterie din alamă potrivit standardului german privind apa potabilă
Clasa de zgomot: I Certifi cate: P-IX 9524/I

Cu unitate de reţea 100-240V, 50-60 Hz

Cromată, mod de ambalare 1 buc, greutate: 2,63 kg/buc
01 220 06 99

Cu unitate de alimentare cu montare în perete 100-240 V, 50 - 60 Hz

Cromată, mod de ambalare 1 buc, greutate: 2,21 kg/buc
01 221 06 99

Baterie cu senzor electronic pentru lavoar SCHELL VENUS E
ND-M (apă amestecată cu presiune scăzută) alimentare de la reţea, potrivit pentru 
sistemul de management al apei eSCHELL (SWS), programabilă prin sistemul SSC 
(Pentru rezervoare de apă caldă în sistem deschis)
Baterie stativă compactă din metal cu protecţie anti-vandalism

Conţinutul ambalajului:
• Baterie stativă compactă cu senzor infraroşu cu regulator de temperatură
• Modul electronic programabil
• Cablu de racordare (250 mm lungime) cu ştecăr conform clasei de protecţie 

IP 65
• Ventil electromagnetic de 6 V
• 3 racorduri fl exibile Clean-Fix S cu fi let interior 3/8 x 380 / 500 mm
• 1 fi ltru cu limitator de debit, perlator
• Piese pentru fi xare

Domenii de utilizare / Date tehnice:
• Debit: max. 5 l/min indiferent de presiune, presiune de apă: 1 - 5 bar
• Temperatură max. 70 °C (doar pentru utilizare scurtă)
• Posibilitate de setare cu ajutorul senzorului

- Raza de acţionare senzor scurt, mediu, lung
- Program de spălare de igienizare ( durată 30 s/ spălare la fi ecare 24 ore)
- Durata de spălare utilizată pentru dezinfectare termică (spălare de durată 300 
 sec) / spălare de durată 120 sec
- Funcţie stop pentru curăţare 60 sec

• Posibilităţi de setare cu ajutorul eSCHELL-Software
- Durata maximă de spălare: 1 - 360 sec
- Durata de spălare după utilizare: 0,6 - 60 sec
- Durata de spălare pentru eliminarea apei stătute: 5 - 600 sec
- Interval de spălare pentru eliminarea apei stătute: 1 - 240 sec
- Durata de spălare pentru dezinfecţie termică: 15 - 600 sec
- Flux continuu 15 - 600 sec
- Activare mod de funcţionare economic 1 - 254 h
- Funcţie stop pentru curăţare  60 - 360 sec

Material: Corp baterie din alamă potrivit standardului german privind apa potabilă
Clasa de zgomot: I Certifi cate: P-IX 9524/I

Cu unitate de reţea 100-240V, 50-60 Hz
Cromată, mod de ambalare 1 buc, greutate: 2,72 kg/buc 01 222 06 99

Cu unitate de alimentare cu montare în perete 100-240 V, 50 - 60 Hz
Cromată, mod de ambalare 1 buc, greutate: 2,65 kg/buc 01 223 06 99



1.35

Denumire produs Număr articol

Baterii pentru lavoare 

Cu ţeavă de scurgere 
lungă

Cu ţeavă de scurgere 
lungă

Accesorii recomandate:
• Adaptor USB eSCHELL 

pentru eSCHELL Software
• 01 586 00 99
• Robinet colţar termostatat:
• 09 406 06 99
• Ventil de egalizare a 

presiunii
• PBV: 06 558 12 99 (doar
• Pentru articol 
• 01 226 06 99
• Robinet colţar cu fi ltru 

normal 05 430 06 99
• Robinet colţar de probă
• 03 835 06 99

Baterie cu senzor electronic pentru lavoar SCHELL PURIS E
HD-M (apă amestecată cu presiune ridicată) alimentare de la reţea, potrivit pentru 
sistemul de management al apei eSCHELL (SWS), programabilă prin sistemul SSC
Baterie cu ţeavă de scurgere prelungită la 140 mm
Baterie stativă compactă din metal cu protecţie anti-vandalism

Conţinutul ambalajului:
• Baterie stativă cu senzor infraroşu cu regulator de temperatură
• Modul electronic programabil
• Cablu de racordare (250 mm lungime) cu ştecăr conform clasei de protecţie 

IP 65
• Ventil electromagnetic de 6 V
• Unitate de reţea 100 – 240 V, 50 – 60 Hz
• 2 racorduri fl exibile Clean-Fix S cu fi let interior 3/8 x 380 mm cu supapă de  

reţinere (DIN EN1717: EB) şi fi ltru
• Perlator
• Piese pentru fi xare

Domenii de utilizare / Date tehnice:
• Debit: max. 5 l/min indiferent de presiune, presiune de apă: 1 - 5 bar
• Temperatură max. 70 °C (doar pentru utilizare scurtă)
• Posibilitate de setare cu ajutorul senzorului

- Raza de acţionare senzor scurt, mediu, lung
- Program de spălare de igienizare ( durată 30 s/ spălare la fi ecare 24 ore)
- Durata de spălare utilizată pentru dezinfectare termică (spălare de durată 300 
 sec) / spălare de durată 120 sec
- Funcţie stop pentru curăţare 60 sec

• Posibilităţi de setare cu ajutorul eSCHELL-Software
- Durata maximă de spălare: 1 - 360 sec
- Durata de spălare după utilizare: 0,6 - 60 sec
- Durata de spălare pentru eliminarea apei stătute: 5 - 600 sec
- Interval de spălare pentru eliminarea apei stătute: 1 - 240 sec
- Durata de spălare pentru dezinfecţie termică: 15 - 600 sec
- Flux continuu 15 - 600 sec
- Activare mod de funcţionare economic 1 - 254 h
- Funcţie stop pentru curăţare  60 - 360 sec

Material: Corp baterie din alamă potrivit standardului german privind apa potabilă
Certifi cate: WELL Public

Cromată, mod de ambalare 1 buc, greutate: 2,66 kg/buc 01 211 06 99
Accesorii recomandate:
• Prelungitor: 51 010 00 99
• Adaptor USB eSCHELL pentru eSCHELL  

Software 01 586 00 99
• Robinet colţar termostatat: 09 406 06 99
• Ventil de reglare a presiunii 

PBV: 06 558 12 99
• Robinet colţar cu fi ltru normal 

05 430 06 99
• Robinet colţar de probă 

03 835 06 99 

SSC

SSC

SWS

SWS

Apă amestecată

Apă rece

Baterie cu senzor electronic pentru lavoar SCHELL PURIS E
Cu baterie, programabilă prin sistemul SSC,  potrivit pentru sistemul de 
management al apei eSCHELL (SWS)  
Baterie cu ţeavă de scurgere prelungită la 140 mm
Baterie stativă compactă din metal cu protecţie anti-vandalism

Conţinutul ambalajului:
• Baterie stativă cu senzor infraroşu
• Modul electronic programabil
• Cablu de racordare cu ştecăr conform clasei de protecţie IP 65
• Ventil electromagnetic de 6 V
• Portbaterie integrat, baterie alcalină 4 x AAA
• Perlator, piese pentru fi xare

Domenii de utilizare / Date tehnice:
• Debit: max. 5 l/min indiferent de presiune, presiune de apă: 1 - 5 bar
• Temperatură max. 70 °C (doar pentru utilizare scurtă)
• Posibilitate de setare cu ajutorul senzorului

- Raza de acţionare senzor scurt, mediu, lung
- Program de spălare de igienizare ( durată 30 s/ spălare la fi ecare 24 ore)
- Durata de spălare utilizată pentru dezinfectare termică (spălare de durată 300 
 sec) / spălare de durată 120 sec
- Funcţie stop pentru curăţare 60 sec

• Posibilităţi de setare cu ajutorul eSCHELL-Software
- Durata maximă de spălare: 1 - 360 sec
- Durata de spălare după utilizare: 0,6 - 60 sec
- Durata de spălare pentru eliminarea apei stătute: 5 - 600 sec
- Interval de spălare pentru eliminarea apei stătute: 1 - 240 sec
- Durata de spălare pentru dezinfecţie termică: 15 - 600 sec
- Flux continuu 15 - 600 sec
- Activare mod de funcţionare economic 1 - 254 h
- Funcţie stop pentru curăţare  60 - 360 sec

Material: Corp baterie din alamă potrivit standardului german privind apa potabilă
Clasa de zgomot: I
Certifi cate: P-IX 9523/I
HD-K (apă rece la presiune ridicată) WELL Public
• racord fl exibil Clean-Fix S cu fi let interior 3/8 x 380 mm şi fi ltru
Cromată, mod de ambalare 1 buc, greutate: 2,49 kg/buc 01 225 06 99
HD-M (apă amestecată cu presiune ridicată) WELL Public, Belgaqua
• cu regulator de temperatură 2 racorduri fl exibile Clean-Fix S cu fi let interior 3/8  
 x 380 mm
 cu supapă de reţinere (DIN EN1717: EB) şi fi ltru

• temperatură maximă 70 °C (doar pentru utilizare scurtă)

Cromată, mod de ambalare 1 buc, greutate: 2,63 kg/buc 01 226 06 99 
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1.36

Baterii pentru lavoare 

Apă amestecată

Apă rece

Baterie cu temporizare pentru lavoar SCHELL Puris SC HD-K
Pentru apă rece sau preamestecată la presiune ridicată, 
baterie stativă de calitate superioară, în execuţie cu protecţie antivandalism, 
fabricată integral din metal echipat cu cartuş din material plastic
Deschidere manuală, reglare simplă a temporizării

Conţinutul ambalajului:

• Cartuş cu temporizator SC II 
• Racord flexibil clean-fix, cu filet de: 3/8” x 380 mm
• Piese pentru fixare 

Domenii de utilizare / date tehnice:

Debit: 5 l/min. independent de presiune
Presiune apă: 1-5 bar
Timp de funcţionare reglabil între 2 – 15 secunde  
(setat din fabrică la 7 secunde)
Material: corp baterie din alamă conform standardelor DIN EN

Cromată, mod ambalare: 1 buc/ambalaj, masa: 2,76 kg/buc. 02 110 06 99

Accesorii recomandate:
• Perlator antifurt UNIVERSAL: 02 121 06 99 
• Robinet colţar cu filtru: 05 430 06 99

Baterie cu temporizare pentru lavoar SCHELL PURIS SC-
HD-M (pentru apă la presiune ridicată cu mixare din butonul de temporizare) 
Baterie stativă de calitate superioară, în execuţie cu protecţie antivandalism, 
fabricată integral din metal, echipat cu cartuş din material plastic, deschidere 
manuală, reglare simplă a temporizării

Conţinutul ambalajului:

• Cartuş din material plastic, cu limitare de apă fierbinte
• Două racorduri flexibile clean-fix, cu filete de: 3/8” x 380 mm
• Piese pentru fixare 
• Două supape de sens cu filtru

Domenii de utilizare / date tehnice:

Debit: 5 l/min. 
Presiune apă: 1-5 bar
Timp de funcţionare reglabil între 2 – 15 secunde 
(setat din fabrică la 7 secunde)
Temperatură maximă apă caldă: 70 ºC (numai pentru utilizare de scurtă durată)
Material: corp baterie din alamă conform standardelor DIN EN
Cromată, mod ambalare: 1 buc/ambalaj, masa: 3,03 kg/buc. 02 125 06 99

Accesorii recomandate:
• Robinet colţar cu termostat: 09 406 06 99 
• Perlator antifurt, UNIVERSAL: 02 121 06 99 
• Robinet colţar cu filtru: 05 430 06 99
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Baterii pentru lavoare 

Baterie cu temporizare pentru lavoar SCHELL XERIS SC
HD-M small (pentru apă la presiune ridicată cu mixare din butonul de temporizare) 
Baterie stativă compactă din metal cu protecţie anti-vandalism
Funcţionare manuală, setare simplă a duratei de funcţionare

Conţinutul ambalajului:
• Baterie stativă cu cartuş din plastic
• Cartuş cu temporizare SC II cu limitare temperatură apă caldă
• 2 racorduri flexibile Clean-Fix, cu filet interior: 3/8 x 380 mm, cu supapă de 

reţinere incorporată (supapă de reţinere conform normei DIN EN 1717) 
• 2 filtre
• Piese pentru fixare

Domenii de utilizare / Date tehnice:
• Debit: 5 l/min indiferent de presiune
• Presiune de apă: 1 - 5 bar
• Timp de funcţionare: reglabil între 2 -15 sec (setat din fabrică la 7 sec)
• Temperatură maximă 70°C (pe durată scurtă)

Material: Corp baterie din alamă potrivit standardului german privind apa potabilă

Certificate: Belgaqua, WELL Public

Cromată, mod de ambalare 1 buc, greutate: 1,85 kg/buc 02 156 06 99

Produse recomandate:
• Robinet colţar termostatat 09 406 06 99
• Supapă de egalizare presiune 06 558 12 99
• Robinet colţar cu filtru normal 05 430 06 99
• Robinet colţar de probă 03 835 06 99

Produse recomandate:
• Robinet colţar cu filtru normal 05 430 06 99
• Robinet colţar de probă 03 835 06 99

Apă rece

Apă amestecată

Baterie cu temporizare pentru lavoar SCHELL XERIS SC 
HD-K small (apă rece la presiune ridicată)
Baterie stativă compactă din metal cu protecţie anti-vandalism
Funcţionare manuală, setare simplă a duratei de funcţionare

Conţinutul ambalajului:
• Baterie stativă cu cartuş din plastic
• Cartuş cu temporizare SC II
• 1 racord flexibil Clean-Fix, cu filet interior: 3/8 x 380 mm
• 1 filtru
• Piese pentru fixare

Domenii de utilizare / Date tehnice:
• Debit: 5 l/min indiferent de presiune
• Presiune de apă: 1 - 5 bar
• Timp de funcţionare: reglabil între 2 -15 sec (setat din fabrică la 7 sec)

Material: Corp baterie din alamă potrivit standardului german privind apa potabilă

Certificate: WELL Public

Cromată, mod de ambalare 1 buc, greutate: 1,77 kg/buc 02 158 06 99
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Baterii pentru lavoare 

Baterie cu temporizare pentru lavoar SCHELL XERIS SC
HD-M mid.  (pentru apă la presiune ridicată cu mixare din butonul de temporizare)
Baterie stativă compactă din metal cu protecţie anti-vandalism
Funcţionare manuală, setare simplă a duratei de funcţionare

Conţinutul ambalajului:
• Baterie stativă cu cartuş din plastic
• Cartuş cu temporizare SC II cu limitare temperatură apă caldă
• 2 racord flexibil Clean-Fix, cu filet interior: 3/8 x 380 mm
   supapă de reţinere (supapă conform normei DIN EN 1717: EB)
• 2 filtre
• Piese pentru fixare

Domenii de utilizare / Date tehnice:
• Debit: 5 l/min indiferent de presiune
• Presiune de apă: 1 - 5 bar
• Timp de funcţionare: reglabil între 2 -15 sec (setat din fabrică la 7 sec)
• Temperatură max apă caldă 70°C (pe durată scurtă)

Material: Corp baterie din alamă potrivit standardului german privind apa potabilă

Certificate: Belgaqua, WELL Public

Cromată, mod de ambalare 1 buc, greutate: 2,05 kg/buc 02 157 06 99

Baterie cu temporizare pentru lavoar SCHELL XERIS SC
HD-K mid. (Apă rece la presiune ridicată)
Baterie stativă compactă din metal cu protecţie anti-vandalism
Funcţionare manuală, setare simplă a duratei de funcţionare

Conţinutul ambalajului:
• Baterie stativă cu cartuş din plastic
• Cartuş cu temporizare SC II
• 1 racord flexibil Clean-Fix, cu filet interior: 3/8 x 380 mm
• 1 filtru
• Piese pentru fixare

Domenii de utilizare / Date tehnice:
• Debit: 5 l/min indiferent de presiune
• Presiune de apă: 1 - 5 bar
• Timp de funcţionare: reglabil între 2 -15 sec (setat din fabrică la 7 sec)

Material: Corp baterie din alamă potrivit standardului german privind apa potabilă
Certificate: WELL Public

Cromată, mod de ambalare 1 buc, greutate: 2,00 kg/buc 02 159 06 99

Produse recomandate:
• Robinet colţar termostatat 09 406 06 99
• Supapă de egalizare presiune 06 558 12 99
• Robinet colţar cu filtru normal 05 430 06 99
• Robinet colţar de probă 03 835 06 99

Produse recomandate:
• Robinet colţar cu filtru normal 05 430 06 99
• Robinet colţar de probă 03 835 06 99

Apă rece

Apă amestecată
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Baterii pentru lavoare 

Baterie cu temporizare pentru lavoar SCHELL PETIT SC
HD-K ((apă rece cu presiune ridicată)
Pentru apă rece sau preamestecată la presiune ridicată
Baterie stativă robustă, în execuţie cu protecţie antivandalism, fabricată 
integral din metal
Echipat cu cartuş din material plastic
Deschidere manuală, oprire automată

Conţinutul ambalajului: Piese pentru fixare

Domenii de utilizare / date tehnice:
• Debit: 5 l/min. la presiune de 3 bari
• Presiune apă: 1-5 bar
• Timp de funcţionare reglabil între 6-15 secunde 
• (setat din fabrică la 7 sec.)
• Material: corp baterie din alamă conform standardelor DIN EN
• Racord cu filet exterior de  ½“

Cromată, mod ambalare: 1 buc/ambalaj, masa: 0,96 kg/buc. 02 122 06 99

Accesorii recomandate:
• Perlator antifurt, UNIVERSAL: 02 121 06 99
• Racord flexibil SCHELL Clean-Fix S: 10 318 06 99
• Set de racordare din alamă cromată PETIT: 08 464 06 99
• Robinet colţar cu filtru: 05 430 06 99
• Rozetă ornament PETIT: 76 063 06 99

Baterie stativă SCHELL PETIT SC pentru lavoar cu temporizare
HD-M (pentru apă la presiune ridicată cu mixare din butonul de temporizare) 
Baterie stativă robustă, în execuţie antivandalism, executată complet 
din metal, cu cartuş din material plastic, cu deschidere manuală şi oprire 
automată, cu reglare simplă a duratei de funcţionare

Conţinutul ambalajului:

• Cartuş cu temporizare cu limitare temperatură apă caldă
• 2 racorduri flexibilele Clean-Fix, cu filet interior: 3/8” x 150 mm, cu supapă  

de reţinere incorporată (supapă de reţinere conform DIN EN 1717: EB)
• 2 prefiltre
• Piese pentru fixare

Domenii de utilizare / date tehnice:

• Debit: 5 l/min indiferent de presiune
• Presiune apă: 1-5 bar
• Timp de funcţionare reglabil între 2-15 secunde  

(setat din fabrică la 7 sec.) 
• Temperatură apă caldă max. 70°C (pe durată scurtă)
• Material: corp baterie din alamă conform normativelor germane referitoare  

la apă potabilă

Dimensiuni: DN 15, filet exterior ½”

Cromată, mod ambalare: 1 buc/ambalaj, masa: 1,48 kg/buc. 02 151 06 99

Produse recomandate:
• Termostat pentru robinet de colţ: 09 406 06 99
• Supapă egalizare presiune: 06 558 12 99
• Perlator antifurt UNIVERSAL:  02 121 06 99
• Robinet colţar cu filtru normal: 05 430 06 99
• Robinet de colţ pentru prelevare probă: 03 835 06 99
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Denumire produs Număr articol

Baterii pentru lavoare 

Apă rece

Apă amestecată

Baterie pentru apă rece SCHELL MODUS K
HD-K (pentru apă rece la presiune ridicată)
Baterie compactă stativă pentru lavoar
Fabricată integral din metal

Conţinutul ambalajului:

• Cartuş ceramic cu limitare de debit reglabilă
• 1 racord flexibil Clean-Fix S G 3/8 cu filet interior x 380 mm
• Set de fixare pe lavoar

Domenii de utilizare / date tehnice:

• Debit: 5 l/min la presiunea de 3 bari
• Presiune apă: 0,5 – 8 bar

Material: corp baterie din alamă conform standardelor DIN EN, mâner de 
acţionare din zinc turnat sub presiune
Cromată, mod de ambalare: 1 buc/ambalaj  02 142 06 99

Accesorii recomandate:
• Perlator antifurt UNIVERSAL: 02 121 06 99
• Robinet colţar cu filtru 05 430 06 99

Baterie monocomandă pentru lavoar SCHELL MODUS EH
HD-M (pentru apă amestecată la presiune ridicată)
Baterie compactă stativă pentru uz profesional
Fabricată integral din metal

Conţinutul ambalajului:

Cartuş ceramic cu limitare de de temperatură apă fierbinte
2 racorduri flexibile Clean-Fix S G 3/8 cu filet interior x 380 mm
Set de fixare pe lavoar

Domenii de utilizare / date tehnice:

• Debit: 5 l/min la presiunea de 3 bari
• Presiune apă: 0,5 – 8 bar

Material: corp baterie din alamă conform standardelor DIN EN, mâner de 
acţionare din zinc turnat sub presiune

Cromată, mod de ambalare: 1 buc/ambalaj 02 141 06 99

Accesorii recomandate:
• Perlator antifurt UNIVERSAL: 02 121 06 99
• Robinet colţar cu filtru: 05 430 06 99
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Baterii pentru lavoare 

II.

I.

Racord fl exibil SCHELL Clean-Flex S
Cu ţesătură exterioară rezistentă la acizi, cu racord olandez
I. Filet olandeză: ½” interior

II. Filet olandeză: ¾” interior

Lungime 300 mm, cromat, unitate de ambalare 20 buc/pachet, 
Greutate: 0,10 kg/buc. 10 318 06 99 

Lungime 500 mm, cromat, unitate de ambalare 20 buc/pachet, 
Greutate: 0,12 kg/buc. 10 319 06 99 

Inel SCHELL pentru prereglarea temperaturii apei 
Pentru modelele SCHELL PURIS E / SCHELL VENUS E
Accesoriu pentru prereglarea temperaturii apei la valoare dată la modelele cu 
regulator de temperatură SCHELL PURIS E şi SCHELL VENUS E 

Conţinutul ambalajului:
• Inel ornament pentru mascare

Domenii de utilizare / date tehnice:
• Acest inel nu permite montarea unui ventil automat

Cromat, mod de ambalare 1 buc/ambalaj, masa: 0,09 kg/buc.  01 362 06 99 

Rozetă ornament SCHELL PETIT
(accesoriu)
• Rozetă
• Inel O

Domenii de utilizare / date tehnice:
• Pentru lavoar cu orifi ciu baterie prea mare

Cromată, mod ambalare: 1 buc/ambalaj
Greutate: 0,08 kg/buc  76 063 06 99 

Set racord din cupru cromat pentru PETIT

Domenii de utilizare / date tehnice:
• Pentru racordarea robinetelor de colţ şi a armăturilor

Conţinutul ambalajului:
• Ţeavă din cupru Ø 10 x 300 mm
• Olandeză de 1/2“ cu garnitură

Cromat, mod de ambalare 1 buc/ambalaj 08 464 06 99
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Baterii pentru lavoare 

Siguranţă antirotire PETIT
Pentru baterie stativă cu temporizare PETIT SC 

Conţinutul ambalajului:

• Piesă de siguranţă antirotire
• Contrapiuliţă, filet: 1/2“ / SW 32
• Şurub cu cap hexagonal M5 x 70 mm – 2 buc.
• Şurub cu cap hexagonal M5 x 20 mm – 2 buc.
• Şurub cu cap hexagonal M5 – 4 buc.

Domenii de utilizare / date tehnice:

Material: oţel inoxidabil (piesă de siguranţă antirotire, şuruburi şi piuliţe M5)

Mod de ambalare 1 buc/ambalaj 76 593 00 99

Filtru cu supapă de sens HD-M 

Dimensiune: G 3/8 cu filet interior x  G 3/8 cu filet exterior

cromat, mod de ambalare: 1 buc./ambalaj, masa: 0,05 kg / buc 28 511 06 99

Perlator antifurt SCHELL, UNIVERSAL
Pentru toate bateriile SCHELL PURIS, VENUS şi PETIT
împreună cu o cheie.
Excepţie: bateriile electronice de amestec pentru presiune redusă (tip ND-M)

Domenii de utilizare / date tehnice:
Racord cu filet: M24x1

Cromat, mod de ambalare 1 buc/ambalaj, masa: 0,02 kg/buc. 02 121 06 99

Perlator LEED SCHELL 
Pentru baterii de lavoar cu senzor
Perlator pentru limitarea cantităţii de apă cu menţinerea gradului de comfort.
2 puncte LEED - la utilizarea în băi publice , 6 puncte LEED la utilizarea în băi private.

Domenii de utilizare/Date tehnice:
Debit: 1,33 l/min., independent de presiunea apei

Pentru bateriile SCHELL PURIS E, VENUS E, CELIS E, MODUS E 
Mod de ambalare 10 buc., 0,1 kg/ pachet 28 927 00 99

Pentru baterie SCHELL XERIS E (antifurt)
Mod de ambalare 10 buc şi 1 cheie, 0,12 kg/ pachet 28 926 00 99
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Baterii cu montare pe perete  

Baterie cu temporizator cu montare în perete SCHELL PETIT SC HD-K
(pentru apă rece sau preamestecată cu presiune înaltă)

Baterie robustă cu montare în perete, fabricată integral din metal, echipată cu 
protecţie antivandalism şi cartuş temporizator SCHELL
Pornire manuală şi oprire automată

Conţinutul ambalajului:

• Baterie cu temporizator cu montare în perete SCHELL PETIT SC cu rozetă 
de 60 mm

Domenii de utilizare / date tehnice:

• Debit de 5,0 l/min indiferent de presiune
• Presiune apă: 0,8 – 5 bar
• Durata spălare: setabil 6-15 sec (7 s presetat)

Material: corp baterie din alamă rezistentă la dezincare, părţi funcţionale:
cartuş din plastic
Nr. certificat: certificat DVGW în curs

Dimensiune: G 1/2”  cu filet exterior,
Cromată, mod de ambalare 1 buc/ambalaj, masa: 0,88 kg/buc. 02 136 06 99

Cu robinet de izolare încorporat
Dimensiune: G 1/2”  cu filet exterior,
Cromată, mod de ambalare 1 buc/ambalaj, masa: 0,88 kg/buc. 02 147 06 99

Accesorii recomandate:
• Prelungitor PETIT SC pentru baterie cu montare în perete: 61 662 06 99 

Prelungitor baterie cu montare în perete SCHELL PETIT SC
Prelungitor de 60 mm (accesoriu)

Domenii de utilizare / date tehnice:

• Reglare lungime pentru lavoare mai mari

Dimensiune: DN 15 G 1/2” cu filet exterior x DN 15 G 1/2” cu filet interior

Cromată, mod de ambalare 1buc/ambalaj, masa: 0,47 kg/buc. 61 662 06 99
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Baterii cu montare pe perete  

Accesorii recomandate:
• Server de management al apei eSCHELL 00 500 00 99
• Radio eSCHELL Bus-Extender BE-F VITUS 00 507 00 99
• Ventil magnetic pentru dezinfecţie termică 01 874 00 99
• Set racordare S cu robinet de izolare 23 775 00 99
• Adaptor USB pentru software eSCHELL 01 586 00 99

10°

82

210 / 270 / 330

272
145

SSC

SWS

Baterie lavoar SCHELL VITUS VW-E-T cu montare pe perete
Cu senzor infraroşu, Deshis/Închis/Cu temporizare - Termostat
Funcţionare cu baterie, potrivit pentru sistemul de management al apei eSCHELL 
(SWS), programabilă prin sistemul SSC
Ţeavă de scurgere turnată reglabilă
Pentru programarea şi diagnosticarea mai confortabilă a modulului electronic cu 
senzor infraroşu SCHELL oferă Adaptor USB şi software eSCHELL

Conţinutul ambalajului:
• Modul electronic cu senzor infraroşu încorporat în capacul bateriei
• Ventil electromagnetic ascuns în corpul bateriei
• Cartuş termostatic: se poate deschide/închide conform standardului EN 111, cu 

limitare de temperatură la 38°C şi opritor de siguranţă în caz de lipsă apă rece
• Disc de blocare pentru limitarea temperaturii maxime (protecţie antiopărire)
• 2 supape de reţinere (supapă conform normei DIN EN 1717: EB)
• Portbaterie cu baterii 4 x AA 
• Racord perete cu ţeavă de tip S şi rozetă de ornament (cu reglarea adâncimii 

de montare)
• Perlator 5 l/min independent de presiunea apei

Domenii de utilizare / Date tehnice:
• Clasa armăturii în funcţie de debit: A
• Presiune de apă: 1 – 5 bar
• Setare timp de funcţionare: 4 - 240 sec în 12 programe (setare din fabrică: 8 sec
• Domeniu de temperaturi: 5 – 45°C (max. 70°C pe durată scurtă)
• Există posibilitatea activării programului de spălare pentru eliminarea apei 

stătute (debit continuu timp de 30 sec la fi ecare 24 ore)
• Setările privind durata de funcţionare, durata de spălare şi frecvenţa spălării  

pentru eliminarea apei stătute sunt posibile prin software eSCHELL
• Temperatură maximă 70°C (pe durată scurtă)

Material: Corp baterie din alamă potrivit standardului german privind apa potabilă

Lungime ţeavă de scurgere 210 mm
Dimensiuni: DN 15: fi let exterior de 1/2, cromată, mod ambalare 1 buc 01 625 06 99

Lungime ţeavă de scurgere 270 mm
Dimensiuni: DN 15: fi let exterior de 1/2, cromată, mod ambalare 1 buc 01 635 06 99

Lungime ţeavă de scurgere 330 mm
Dimensiuni: DN 15: fi let exterior de 1/2, cromată, mod ambalare 1 buc 01 645 06 99

Lungime ţeavă de scurgere între perete şi perlator de 210 mm
Împreună cu supapa mecanică integrată necesară pentru dezinfecţia termică 
Conform DVGW W 551* 
Dimensiuni: DN 15: fi let exterior de 1/2, cromată, mod ambalare 1 buc 01 655 06 99

Lungime ţeavă de scurgere între perete şi perlator de 270 mm
Împreună cu supapa mecanică integrată necesară pentru dezinfecţia termică 
Conform DVGW W 551* 
Dimensiuni: DN 15: fi let exterior de 1/2, cromată, mod ambalare 1 buc

Lungime ţeavă de scurgere între perete şi perlator de 330 mm
Împreună cu supapa mecanică integrată necesară pentru dezinfecţia termică 
Conform DVGW W 551* 
Dimensiuni: DN 15: fi let exterior de 1/2, cromată, mod ambalare 1 buc 01 695 06 99

Fiting SCHELL Z, cu robinet de izolare

Conţinutul ambalajului:
• 2 buc. fi tinguri Z 

Domenii de utilizare / date tehnice:
• Fitinguri uşor de instalat pentru toate bateriile VITUS cu montare pe perete

Dimensiuni: DN 15 fi let exterior 1/2”x fi let exterior: 3/4”

Alamă, mod ambalare 1 buc./cutie, masa: 0,23 kg/buc. 23 775 00 99

01 663 06 99
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Accesorii recomandate:
• Adaptor USB pentru software eSCHELL 01 586 00 99
• Set racordare S cu robinet de izolare 23 775 00 99

Baterii cu montare pe perete  









Baterie lavoar SCHELL VITUS VW-C-T cu montare pe perete
Electronica tactilă - CVD, Deschis/Închis/limitare durată funcţionare, cu termostat, 
cu baterii, cu ţeavă de scurgere blocabilă, pivotantă, turnată

Conţinutul ambalajului:

• Corp baterie din alamă turnată
• Capac cu electronică tactilă – CVD încorporată
• Cartuş termostatic: se poate deschide/închide conform normativului EN 1111, 

cu limitare de temperatură la 38°C, şi cu opritor de siguranţă în caz de lipsă 
apă rece 

• 2 supape de reţinere (conform normei DIN EN 1717:EB)
• Portbaterie cu 4 baterii de tip  AA 
• Racord perete cu ţeavă de tip S şi rozetă ornament (cu reglarea adâncimii de  

montare)
• Perlator 5 l/minut independent de presiunea apei

Domenii de utilizare / date tehnice:

• Clasa armăturii în funcţie de debit: A
• Presiune apă între 1 - 5 bar 
• Durata de funcţionare reglabilă între 4 - 120 secunde cu 10 programe  

diferite disponibile (reglat din fabrică la cca. 8 sec.)
• Se poate activa programul pentru eliminare a apei stătute (scurgere continuă 

apă proaspătă timp de 20 sec.,/clătire la fi ecare 24 ore)
• La cerere programare pentru funcţionare personalizată: durata clătirii apei  

stătute, şi a duratei perioadelor de clătire 
• Domeniu de temperaturi: între 5 – 45°C (max. 70°C pentru scurtă durată)

Material: corp baterie alamă conform reglementărilor germane referitoare la 
apă potabilă

Lungime ţeavă de scurgere 190 mm
Dimensiuni: DN 15 filet exterior: 1/2”, cromată, mod ambalare 1 buc./cut. 01 624 06 99

Lungime ţeavă de scurgere 250 mm
Dimensiuni: DN 15 filet exterior: 1/2”, cromată, mod ambalare 1 buc./cut. 01 634 06 99

Lungime ţeavă de scurgere 310 mm
Dimensiuni: DN 15 filet exterior: 1/2”, cromată, mod ambalare 1 buc./cut. 01 644 06 99

Lungime ţeavă de scurgere 190 mm, cu supapă manuală pentru dezinfecţie 
termică conform foaie de lucru W551* a normativului german DVGW
Dimensiuni: DN 15 filet exterior: 1/2”, cromată, mod ambalare 1 buc./cutie 01 654 06 99

Lungime ţeavă de scurgere 250 mm, cu supapă manuală pentru dezinfecţie 
termică conform foaie de lucru W551* a normativului german DVGW
Dimensiuni: DN 15 filet exterior: 1/2”, cromată, mod ambalare 1 buc./cutie 01 662 06 99

Lungime ţeavă de scurgere 310 mm, cu supapă manuală pentru dezinfecţie 
termică conform foaie de lucru W551* a normativului german DVGW
Dimensiuni: DN 15 filet exterior: 1/2”, cromată, mod ambalare 1 buc./cutie 01 694 06 99
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Baterii cu montare pe perete  

Baterie lavoar SCHELL VITUS VW-EH-M cu montare pe perete
Monocomandă - cu mixer
Cu ţeavă de scurgere blocabilă, pivotantă, turnată

Conţinutul ambalajului:

• Corp baterie din alamă turnată
• Cartuş ceramic SCHELL EH-M cu limitare apă caldă şi debit
• Racord perete cu ţeavă de tip S şi rozetă ornament (cu reglarea adâncimii de 

montare)
• Perlator 5 l/minut independent de presiunea apei

Domenii de utilizare / date tehnice:

• Clasa armăturii în funcţie de debit: A
• Presiune apă între 1 - 5 bar 
• Domeniu de temperaturi: între 5 – 45°C (max. 70°C pentru scurtă durată)

Material: corp baterie alamă conform reglementărilor germane referitoare la 
apă potabilă (W 590-6, TrinkwV 2001/2011)

Lungime ţeavă de scurgere 190 mm
Dimensiuni: DN 15 fi let exterior: 1/2”
Cromată, mod ambalare 1 buc./cutie, masa: 4,72 kg/buc. 01 623 06 99

Lungime ţeavă de scurgere 250 mm
Dimensiuni: DN 15 filet exterior: 1/2”, cromată, mod ambalare 1 buc./cutie 01 633 06 99

Lungime ţeavă de scurgere 310 mm
Dimensiuni: DN 15 filet exterior: 1/2”, cromată, mod ambalare 1 buc./cutie 01 643 06 99

Lungime ţeavă de scurgere 190 mm, cu supapă manuală pentru dezinfecţie 
termică conform foaie de lucru W551* a normativului german DVGW
Dimensiuni: DN 15 filet exterior: 1/2”, cromată, mod ambalare 1 buc./cutie 01 653 06 99

Lungime ţeavă de scurgere 250 mm, cu supapă manuală pentru dezinfecţie 
termică conform foaie de lucru W551* a normativului german DVGW
Dimensiuni: DN 15 filet exterior: 1/2”, cromată, mod ambalare 1 buc./cutie 01 661 06 99

Lungime ţeavă de scurgere 310 mm, cu supapă manuală pentru dezinfecţie 
termică conform foaie de lucru W551* a normativului german DVGW
Dimensiuni: DN 15 filet exterior: 1/2”, cromată, mod ambalare 1 buc./cutie 01 693 06 99

Baterie lavoar SCHELL VITUS VW-T deschis/închis cu montare pe perete
Deschis/Închis – cu termostat
Cu ţeavă de scurgere blocabilă, pivotantă, turnată

Conţinutul ambalajului:

• Corp baterie din alamă turnată
• Parte superioară ceramică
• Cartuş thermostatic: se poate deschide/închide conform normativului EN 1111, cu 

limitare de temperatură la 38°C, şi cu opritor de siguranţă în caz de lipsă apă rece 
• Disc de blocare pentru limitarea temperaturii maxime (protecţie antiopărâre)
• Racord perete cu ţeavă de tip S şi rozetă ornament (cu reglarea adâncimii de 

montare)
• Perlator 5 l/minut independent de presiunea apei

Domenii de utilizare / date tehnice:

• Clasa armăturii în funcţie de debit: A
• Presiune apă între 1 - 5 bar 
• Domeniu de temperaturi: între 5 – 45°C (max. 70°C pentru scurtă durată)

Material: corp baterie alamă conform reglementărilor germane referitoare la 
apă potabilă (W 590-6, TrinkwV 2001/2011)

Lungime ţeavă de scurgere 190 mm
Dimensiuni: DN 15 filet exterior: 1/2”, cromată, mod ambalare 1 buc./cutie 01 622 06 99

Lungime ţeavă de scurgere 250 mm
Dimensiuni: DN 15 filet exterior: 1/2”, cromată, mod ambalare 1 buc./cutie 01 632 06 99

Lungime ţeavă de scurgere 310 mm
Dimensiuni: DN 15 filet exterior: 1/2”, cromată, mod ambalare 1 buc./cutie 01 642 06 99

Lungime ţeavă de scurgere 190 mm cu supapă manuală pentru dezinfecţie 
termică conform foaie de lucru W551* a normativului german DVGW
Dimensiuni: DN 15 filet exterior: 1/2”, cromată, mod ambalare 1 buc./cutie 01 652 06 99

Lungime ţeavă de scurgere 250 mm cu supapă manuală pentru dezinfecţie 
termică conform foaie de lucru W551* a normativului german DVGW
Dimensiuni: DN 15 filet exterior: 1/2”, cromată, mod ambalare 1 buc./cutie 01 660 06 99

Lungime ţeavă de scurgere 310 mm cu supapă manuală pentru dezinfecţie 
termică conform foaie de lucru W551* a normativului german DVGW
Dimensiuni: DN 15 filet exterior: 1/2”, cromată, mod ambalare 1 buc./cutie 01 692 06 99
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Baterii cu montare pe perete  

Baterie lavoar SCHELL VITUS VW-SC-M cu montare pe perete
Cu temporizare - cu mixare din butonul de temporizare
Cu ţeavă de scurgere blocabilă, pivotantă, turnată

Conţinutul ambalajului:

• Corp baterie din alamă turnată
• Cartuş ceramic SCHELL SC cu limitare apă caldă 
• Racord perete cu ţeavă de tip S şi rozetă ornament (cu reglarea adâncimii de 

montare)
• Perlator 5 l/minut independent de presiunea apei

Domenii de utilizare / date tehnice:

• Clasa armăturii în funcţie de debit: A
• Presiune apă între 1 - 5 bar 
• Durata de funcţionare reglabilă între 5-40 secunde (reglat din fabrică la cca. 7 

sec., pentru presiunea apei de 3 bar, şi pentru temperatura apei de 35 °C)
• Domeniu de temperaturi: între 5 – 45°C (max. 70°C pentru scurtă durată)

Material: corp baterie alamă conform reglementărilor germane referitoare la 
apă potabilă (W 590-6, TrinkwV 2001/2011)

Lungime ţeavă de scurgere 190 mm
Dimensiuni: DN 15 filet exterior: 1/2”, cromată, mod ambalare 1 buc./cutie 01 621 06 99

Lungime ţeavă de scurgere 250 mm
Dimensiuni: DN 15 filet exterior: 1/2”, cromată, mod ambalare 1 buc./cutie 01 631 06 99

Lungime ţeavă de scurgere 310 mm
Dimensiuni: DN 15 filet exterior: 1/2”, cromată, mod ambalare 1 buc./cutie 01 641 06 99

Lungime ţeavă de scurgere 190 mm, cu supapă manuală pentru dezinfecţie 
termică conform foaie de lucru W551* a normativului german DVGW
Dimensiuni: DN 15 filet exterior: 1/2”, cromată, mod ambalare 1 buc./cutie 01 651 06 99

Lungime ţeavă de scurgere 250 mm, cu supapă manuală pentru dezinfecţie 
termică conform foaie de lucru W551* a normativului german DVGW
Dimensiuni: DN 15 filet exterior: 1/2”, cromată, mod ambalare 1 buc./cutie 01 659 06 99

Lungime ţeavă de scurgere 310 mm, cu supapă manuală pentru dezinfecţie 
termică conform foaie de lucru W551* a normativului german DVGW
Dimensiuni: DN 15 filet exterior: 1/2”, cromată, mod ambalare 1 buc./cutie 01 691 06 99

Baterie lavoar SCHELL VITUS VW-SC-T cu montare pe perete
Cu temporizare, cu termostat
Cu ţeavă de scurgere blocabilă, pivotantă, turnată

Conţinutul ambalajului:

• Corp baterie din alamă turnată
• Cartuş SCHELL SC-V cu temporizare 
• Cartuş thermostatic: se poate deschide/închide conform normativului EN 

1111, cu limitare de temperatură la 38°C, şi cu opritor de siguranţă în caz de 
lipsă apă rece 

• Disc de blocare pentru limitarea temperaturii maxime (protecţie antiopărâre)
• Racord perete cu ţeavă de tip S şi rozetă ornament (cu reglarea adâncimii de 

montare)
• Perlator 5 l/minut independent de presiunea apei

Domenii de utilizare / date tehnice:

• Clasa armăturii în funcţie de debit: A
• Presiune apă între 1 - 5 bar 
• Durata de funcţionare reglabilă între 5-40 secunde (reglat din fabrică la cca. 7 

sec., pentru presiunea apei de 3 bar, şi pentru temperatura apei de 35 °C)
• Domeniu de temperaturi: între 5 – 45°C (max. 70°C pentru scurtă durată)

Material: corp baterie alamă conform reglementărilor germane referitoare la 
apă potabilă (W 590-6, TrinkwV 2001/2011)

Lungime ţeavă de scurgere 190 mm
Dimensiuni: DN 15 filet exterior: 1/2”, cromată, mod ambalare 1 buc./cut., masa: 
4,82 kg/buc. 01 620 06 99

Lungime ţeavă de scurgere 250 mm
Dimensiuni: DN 15 filet exterior: 1/2”, cromată, mod ambalare 1 buc./cutie 01 630 06 99

Lungime ţeavă de scurgere 310 mm
Dimensiuni: DN 15 filet exterior: 1/2”, cromată, mod ambalare 1 buc./cutie 01 640 06 99

Lungime ţeavă de scurgere 190 mm, cu supapă manuală pentru dezinfecţie 
termică conform foaie de lucru W551* a normativului german DVGW
Dimensiuni: DN 15 filet exterior: 1/2”, cromată, mod ambalare 1 buc./cutie 01 650 06 99

Lungime ţeavă de scurgere 250 mm, cu supapă manuală pentru dezinfecţie 
termică conform foaie de lucru W551* a normativului german DVGW
Dimensiuni: DN 15 filet exterior: 1/2”, cromată, mod ambalare 1 buc./cutie 01 658 06 99

Lungime ţeavă de scurgere 310 mm, cu supapă manuală pentru dezinfecţie 
termică conform foaie de lucru W551* a normativului german DVGW
Dimensiuni: DN 15 filet exterior: 1/2”, cromată, mod ambalare 1 buc./cutie 01 690 06 99
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Baterii cu montare pe perete  













Baterie lavoar SCHELL VITUS VW-AH-M cu montare pe perete
Cu mâner clinic/medical – cu mixer
Cu ţeavă de scurgere blocabilă, pivotantă, turnată

Conţinutul ambalajului:

• corp baterie din alamă turnată
• cartuş ceramic Linear 90°, Închis-Rece-Cald cu limitarea temperaturii
• racord perete cu ţeavă de tip S şi rozetă ornament (cu reglarea adâncimii 

de montare)
• perlator „Care“ cu reglare debit între 7,5-9 l/min, la presiunea apei de 3 

bar (nereglată)
• mâner ergonomic cu lungimea de 153 mm

Domenii de utilizare / date tehnice:

• clasa armăturii în funcţie de debit: A
• presiune apă între 1 - 5 bar 
• domeniu de temperaturi: între 5 – 45°C (max. 70°C pentru scurtă durată)

Material: corp baterie alamă conform reglementărilor germane referitoare la 
apă potabilă (W 590-6, TrinkwV 2001/2011)

Lungime ţeavă de scurgere 190 mm
Dimensiuni: DN 15 filet exterior: 1/2”, cromată, mod ambalare 1 buc./cut. 01 626 06 99

Lungime ţeavă de scurgere 250 mm
Dimensiuni: DN 15 filet exterior: 1/2”, cromată, mod ambalare 1 buc./cut. 01 636 06 99

Lungime ţeavă de scurgere 310 mm
Dimensiuni: DN 15 filet exterior: 1/2”, cromată, mod ambalare 1 buc./cut. 01 646 06 99

Lungime ţeavă de scurgere 190 mm, cu supapă manuală pentru dezinfecţie 
termică conform foaie de lucru W551* a normativului german DVGW
Dimensiuni: DN 15 filet exterior: 1/2”, cromată, mod ambalare 1 buc./cut. 01 656 06 99

Lungime ţeavă de scurgere 250 mm, cu supapă manuală pentru dezinfecţie 
termică conform foaie de lucru W551* a normativului german DVGW
Dimensiuni: DN 15 filet exterior: 1/2”, cromată, mod ambalare 1 buc./cut. 01 664 06 99

Lungime ţeavă de scurgere 310 mm, cu supapă manuală pentru dezinfecţie 
termică conform foaie de lucru W551* a normativului german DVGW
Dimensiuni: DN 15 filet exterior: 1/2”, cromată, mod ambalare 1 buc./cut. 01 696 06 99

Baterie lavoar SCHELL VITUS VW-AH-T cu montare pe perete
Cu mâner clinic/medical – cu termostat
Cu ţeavă de scurgere blocabilă, pivotantă, turnată

Conţinutul ambalajului:

• Corp baterie din alamă turnată
• Parte superioară ceramică Linear: se poate deschide/închide
• Cartuş termostatic: se poate deschide/închide conform normativului EN 1111, cu 

limitare de temperatură la 38°C, şi cu opritor de siguranţă în caz de lipsă apă rece 
• Disc de blocare pentru limitarea temperaturii maxime (protecţie antiopărâre)
• Racord perete cu ţeavă de tip S şi rozetă ornament (cu reglarea adâncimii de 

montare)
• Perlator „Care“ cu reglare debit între 7,5-9 l/min, la presiunea apei de 3 bar 

(nereglată)
• Mâner ergonomic cu lungimea de 153 mm

Domenii de utilizare / date tehnice:

• Clasa armăturii în funcţie de debit: A
• Presiune apă între 1 - 5 bar 
• Domeniu de temperaturi: între 5 – 45°C (max. 70°C pentru scurtă durată)

Material: corp baterie alamă conform reglementărilor germane referitoare la 
apă potabilă (W 590-6, TrinkwV 2001/2011)

Lungime ţeavă de scurgere 190 mm
Dimensiuni: DN 15 filet exterior: 1/2”, cromată, mod ambalare 1 buc./cut. 01 627 06 99

Lungime ţeavă de scurgere 250 mm
Dimensiuni: DN 15 filet exterior: 1/2”, cromată, mod ambalare 1 buc./cut. 01 637 06 99

Lungime ţeavă de scurgere 310 mm
Dimensiuni: DN 15 filet exterior: 1/2”, cromată, mod ambalare 1 buc./cut. 01 647 06 99

Lungime ţeavă de scurgere 190 mm, cu supapă manuală pentru dezinfecţie 
termică conform foaie de lucru W551* a normativului german DVGW
Dimensiuni: DN 15 filet exterior: 1/2”, cromată, mod ambalare 1 buc./cut. 01 657 06 99

Lungime ţeavă de scurgere 250 mm, cu supapă manuală pentru dezinfecţie 
termică conform foaie de lucru W551* a normativului german DVGW
Dimensiuni: DN 15 filet exterior: 1/2”, cromată, mod ambalare 1 buc./cut. 01 665 06 99

Lungime ţeavă de scurgere 310 mm, cu supapă manuală pentru dezinfecţie 
termică conform foaie de lucru W551* a normativului german DVGW
Dimensiuni: DN 15 filet exterior: 1/2”, cromată, mod ambalare 1 buc./cut. 01 697 06 99
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Baterii cu montare pe perete

Baterie de perete SCHELL WALIS E 
Electronică cu senzor infraroşu – Apă rece sau premixată – Funcţionare cu baterie
Armătură de perete cu racord prin spate (racord sus, jos şi lateral cu ajutorul setului 
de montaj 77 740 06 99)
Potrivit pentru sistemul de management al apei eSCHELL (SWS), probramabil prin 
sistemul SSC.
Conţinutul ambalajului:
• Racord apă cu elevtrovalvă 6 V
• Ţeavă de scurgere cu perlator
• Placă frontală
• Modul electronic cu senzor infraroşu
• Portbaterie
• Baterii alcaline 4 x AA 
• Ramă de montaj cu piese de fixare
Domenii de utilizare/Date tehnice:
• Debit maxim indiferent de presiune: max. 5 l/min.
• Presiune apă: între 1,5 - 5,0 bari 
• Temperatură maximă 70 °C (80°C – permis pt. 10 min./zi)
• Posibilităţi de setare cu ajutorul senzorului 
 - raza de acţionare senzor scurt, mediu, lung
 - program de spălare de igienizare (durata 30 s, la 24 ore după ultima spălare/ la  
   fiecare 24 ore)
 - durata de spălare utilizată pentru dezinfectare termică (spălare de durată 300 sec / 
   spălare de durată 120 sec.)
 - funcţie stop pentru curăţenie 60 mp
• Posibilităţi de setare prin software eSCELL 
 - Durata maximă de spălare   1 - 360 mp
 - Durata de spălare după utilizare    0,6 - 60 mp
 - Durata de spălare pentru eliminare apă stătută    5 - 600 mp
 - Interval de spălare pentru eliminarea apei stătute                      1 - 240 h
 - Durata de spălare pentru dezinfecţie termică   15 - 600 mp
 - Flux continuu     15 - 600 mp
 - Activare mod de funcţionare economic     1 - 254 h
 - Funcţie stop pentru curăţenie     60 - 360 mp

Material: Ţeava de spălare din alamă potrivit standardului german privind apa 
potabilă, panou frontal plastic

Ţeavă de spălare 130 mm, DN 15 FE ½, crom, mod de ambalare 1 buc

Ţeavă de spălare 190 mm, DN 15 FE ½, crom, mod de ambalare 1 buc

Ţeavă de spălare 150 mm, DN 15 FE ½, crom, mod de ambalare 1 buc

01 950 00 99

01 951 00 99

01 952 00 99

Accesorii recomandate
Produse:
• cadru de montaj WALIS E  
77 740 06 99
• senzor temperatură WALIS E
00 55 00 99

Cadru de montaj WALIS E 
Cadru de montaj cu racord de sus, de jos sau lateral 
Piese preparate (slăbite) pentru racordarea ţevilor
Conţinutul ambalajului:
•  Cadru de montaj
•  Piese de fixare
•  Garnituri din cauciuc Ø 15 mm

Material: plastic

Crom,  mod de ambalare 1 buc 77 740 06 99
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Accesorii necesare:
• În caz de montare uscată este necesar material de etanşare contra infiltraţiilor de apă: 

01 857 00 99

• Baterie pentru lavoar cu montare în perete LINUS W-E-V
• 01 937 06 99, 01 938 06 99, 01 939 06 99,
• 01 937 28 99, 01 938 28 99, 01 939 28 99,
• 01 940 06 99, 01 941 06 99, 01 942 06 99,
• 01 940 28 99, 01 941 28 99, 01 942 28 99,
• 01 943 06 99, 01 944 06 99, 01 945 06 99,
• 01 943 28 99, 01 944 28 99, 01 945 28 99

Masterbox pentru montare 
în perete pentru bateria de 
lavoar cu montare în perete 

LINUS W-E-V

SSC

SWS

188

18
0

12

110 / 170 / 230

Ø
 2

8

Accesorii necesare:
• Masterbox WBW-E-V 

cu montare în perete: 
01 947 00 99

Produse recomandate:
• Adaptor USB eSCHELL 

pentru eSCHELL 
Software 01 586 00 99

Baterie lavoar SCHELL LINUS W-E-V cu montare în perete 
Electronică cu senzor infraroşu - Apă rece - funcţionare cu baterie
Potrivit pentru sistemul de management al apei eSCHELL (SWS), programabilă prin 
sistemul SSC
Set finisaj pentru masterbox WBW-E-V cu ţeavă de spălare dreaptă

Conţinutul ambalajului:
• Placă frontală 180 mm x 188 mm x 12 mm
• Modul electronic programabil
• Portbaterie
• Baterie alcalină 4 x AA
• Ramă de montaj cu piese de fixare
• Ţeavă de spălare cu perlator (antifurt)

Domenii de utilizare / Date tehnice:
• Debit max indiferent de presiune: 5 l/min
• Presiune de apă: 1 - 5 bar
• Temperatură maximă 70 °C (doar pentru utilizare scurtă)
  Posibilitate de setare cu ajutorul senzorului
 - Raza de acţionare senzor scurt, mediu, lung
 - program de spălare de igienizare ( durată 30 s, la 24 ore după ultima spălare / 
  la fiecare 24 ore)
 - Durata de spălare utilizată pentru dezinfectare termică (spălare de durată 300 
  sec) / spălare de durată 120 sec
 - Funcţie stop pentru curăţare 60 sec
• Posibilităţi de setare cu ajutorul eSCHELL-Software
 - Durata maximă de spălare: 1 - 360 sec
 - Durata de spălare după utilizare: 0,6 - 60 sec
 - Durata de spălare pentru eliminarea apei stătute: 5 - 600 sec
 - Interval de spălare pentru eliminarea apei stătute: 1 - 240 h 
 - Durata de spălare pentru dezinfecţie termică: 15 - 600 sec
 - Flux continuu 15 - 600 sec
 - Activare mod de funcţionare economic 1 - 254 h
 - Funcţie stop pentru curăţare  60 - 360 sec

Material: Ţeavă de spălare din alamă potrivit standardului german privind apa 
potabilă

Ţeavă de spălare de 110 mm, placă frontală din alamă

Cromată, mod de ambalare 1 buc 01 937 06 99
Ţeavă de spălare de 170 mm, placă frontală din alamă
Cromată, mod de ambalare 1 buc 01 938 06 99
Ţeavă de spălare de 230 mm, placă frontală din alamă
Cromată, mod de ambalare 1 buc 01 939 06 99
Ţeavă de spălare de 110 mm, placă frontală din oţel inoxidabil
Mod de ambalare 1 buc 01 937 28 99
Ţeavă de spălare de 170 mm, placă frontală din oţel inoxidabil
Mod de ambalare 1 buc 01 938 28 99
Ţeavă de spălare de 230 mm, placă frontală din oţel inoxidabil
Mod de ambalare 1 buc 01 939 28 99

Baterii cu montare în perete 

SCHELL Doză masterbox pentru montare în perete SCHELL WBW-E-V 
Electronică – Apă rece
Doză pentru montare în perete a bateriilor pentru duş.
Armătura este montată din fabrică într-o cutie din plastic etanşă.

Conţinutul ambalajului:
• Ventil electromagnetic de 6 V
• Robinet de service
• Robinet de izolare
• Filtru
• Supapă de reţinere (supapă conform normei DIN EN 1717: EB)
• Ştuţ clătire
• Piese de fixare şi capac

Domenii de utilizare / Date tehnice:
• Debit: ≤ 15,0 l/min la presiune de 3 bar
• Presiune de apă: 1,5 - 5,0 bar
• Temperatură maximă 70°C (pe durată scurtă)
• Dimensiuni: 149 mm x 138 mm x 140 mm
• Adâncime de montaj: 100 – 124 mm, racord alimentare apă cu filet interior de 1/2”

Material: piese în contact cu apa din alamă rezistentă la dezincare conform 
standardului german privind apa potabilă
 
Mod de ambalare 1 buc 01 947 00 99
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SSC

SWS

188

18
0

12

110 / 170 / 230
Ø

 2
8

Accesorii necesare:
• Masterbox WBW-E-V 

cu montare în perete: 
01 947 00 99

Produse recomandate:
• Adaptor USB eSCHELL 

pentru eSCHELL 
Software 01 586 00 99

Baterie lavoar SCHELL LINUS W-E-V cu montare în perete 
Electronică cu senzor infraroşu - Apă rece - alimentare de la reţea
Potrivit pentru sistemul de management al apei eSCHELL (SWS), programabilă prin 
sistemul SSC
Set finisaj pentru masterbox WBW-E-V cu ţeavă de spălare dreaptă

Conţinutul ambalajului:
• Placă frontală 180 mm x 188 mm x 12 mm
• Modul electronic programabil
• Unitate de reţea cu montare în perete 100 – 240 V. 60 Hz, 9 V
• Ramă de montaj cu piese de fixare
• Ţeavă de spălare cu perlator (antifurt)

Domenii de utilizare / Date tehnice:
• Debit max indiferent de presiune: 5 l/min
• Presiune de apă: 1 - 5 bar
• Temperatură maximă 70 °C (doar pentru utilizare scurtă)
• Posibilitate de setare cu ajutorul senzorului
 - Raza de acţionare senzor scurt, mediu, lung
 - program de spălare de igienizare ( durată 30 s, la 24 ore după ultima spălare / 
  la fiecare 24 ore)
 - Durata de spălare utilizată pentru dezinfectare termică (spălare de durată 300 
  sec) / spălare de durată 120 sec
 - Funcţie stop pentru curăţare 60 sec
• Posibilităţi de setare cu ajutorul eSCHELL-Software
 - Durata maximă de spălare: 1 - 360 sec
 - Durata de spălare după utilizare: 0,6 - 60 sec
 - Durata de spălare pentru eliminarea apei stătute: 5 - 600 sec
 - Interval de spălare pentru eliminarea apei stătute: 1 - 240 h
 - Durata de spălare pentru dezinfecţie termică: 15 - 600 sec
 - Flux continuu 15 - 600 sec
 - Activare mod de funcţionare economic 1 - 254 h
 - Funcţie stop pentru curăţare  60 - 360 sec

Material: Ţeavă de spălare din alamă potrivit standardului german privind apa potabilă
Ţeavă de spălare de 110 mm, placă frontală din alamă
Cromată, mod de ambalare 1 buc 01 940 06 99
Ţeavă de spălare de 170 mm, placă frontală din alamă
Cromată, mod de ambalare 1 buc 01 941 06 99
Ţeavă de spălare de 230 mm, placă frontală din alamă
Cromată, mod de ambalare 1 buc 01 942 06 99
Ţeavă de spălare de 110 mm, placă frontală din oţel inoxidabil
Mod de ambalare 1 buc 01 940 28 99
Ţeavă de spălare de 170 mm, placă frontală din oţel inoxidabil
Mod de ambalare 1 buc 01 941 28 99
Ţeavă de spălare de 230 mm, placă frontală din oţel inoxidabil
Mod de ambalare 1 buc 01 942 28 99

Baterii cu montare în perete 
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1.52

Baterii cu montare în perete 

Accesorii necesare:
• în caz de montare uscată este necesar material de etanşare contra infi ltraţiilor de apă: 
01 857 00 99
• Baterie pentru lavoar cu montare în perete LINUS W-E-M
01 928 06 99, 01 929 06 99, 01 930 06 99,
01 928 28 99, 01 929 28 99, 01 930 28 99,
01 931 06 99, 01 932 06 99, 01 933 06 99,
01 931 28 99, 01 932 28 99, 01 933 28 99,
01 934 06 99, 01 935 06 99, 01 936 06 99,
01 934 28 99, 01 935 28 99, 01 936 28 99

Masterbox pentru montare în 
perete pentru bateria de lavoar 

cu montare în perete 
LINUS W-E-M

Doză masterbox pentru montare în perete SCHELL WBW-E-M
Electronică – Cu regulator de temperatură
Doză pentru montare în perete a bateriilor pentru duş.
Armătura este montată din fabrică într-o cutie din plastic etanşă.

Conţinutul ambalajului:
• Ventil electromagnetic de 6 V
• Cartuş pentru apă amestecată
• Robinet de service
• Robinet de izolare
• Filtru
• Supapă de reţinere (supapă conform normei DIN EN 1717: EB)
• Ştuţ clătire
• Piese de fi xare şi capac

Domenii de utilizare / Date tehnice:
• Debit: ≤ 15,0 l/min la presiune de 3 bar
• Presiune de apă: 1,5 - 5,0 bar
• Temperatură maximă 70°C (pe durată scurtă)
• Dimensiuni: 149 mm x 138 mm x 140 mm
• Adâncime de montaj: 100 – 124 mm, racord alimentare apă cu fi let interior de 1/2”

Material: piese în contact cu apa din alamă rezistentă la dezincare conform 
standardului german privind apa potabilă

Mod de ambalare 1 buc 01 946 00 99

SSC

SWS

188

18
0

12

Ø
 4

4

110 / 170 / 230

Ø
 2

8

Accesorii necesare:
• Masterbox WBW-E-M 
cu montare în perete: 
01 946 00 99

Produse recomandate:
• Adaptor USB eSCHELL 

pentru eSCHELL 
Software

  01 586 00 99

Baterie lavoar SCHELL LINUS W-E-M cu montare în perete
Electronică cu senzor infraroşu - Apă amestecată - funcţionare cu baterie
Potrivit pentru sistemul de management al apei eSCHELL (SWS), programabilă prin 
sistemul SSC
Set fi nisaj pentru masterbox WBW-E-M cu ţeavă de spălare dreaptă

Conţinutul ambalajului:

Domenii de utilizare / Date tehnice:
• Debit max indiferent de presiune: 5 l/min
• Presiune de apă: 1 - 5 bar
• Temperatură maximă 70 °C (doar pentru utilizare scurtă)
• Posibilitate de setare cu ajutorul senzorului

- Raza de acţionare senzor scurt, mediu, lung
- program de spălare de igienizare ( durată 30 s, la 24 ore după ultima spălare /  

  la fi ecare 24 ore)
- Durata de spălare utilizată pentru dezinfectare termică (spălare de durată 300 
 sec) / spălare de durată 120 sec
- Funcţie stop pentru curăţare 60 sec

• Posibilităţi de setare cu ajutorul eSCHELL-Software
- Durata maximă de spălare: 1 - 360 sec
- Durata de spălare după utilizare: 0,6 - 60 sec
- Durata de spălare pentru eliminarea apei stătute: 5 - 600 sec
- Interval de spălare pentru eliminarea apei stătute: 1 - 240 h
- Durata de spălare pentru dezinfecţie termică: 15 - 600 sec
- Flux continuu 15 - 600 sec
- Activare mod de funcţionare economic 1 - 254 h
- Funcţie stop pentru curăţare  60 - 360 sec

Material: buton de acţionare şi ţeavă de spălare din alamă potrivit standardului german 
privind apa potabilă

Ţeavă de spălare de 110 mm, placă frontală din alamă
Cromată, mod de ambalare 1 buc 01 928 06 99
Ţeavă de spălare de 170 mm, placă frontală din alamă
Cromată, mod de ambalare 1 buc 01 929 06 99
Ţeavă de spălare de 230 mm, placă frontală din alamă
Cromată, mod de ambalare 1 buc 01 930 06 99
Ţeavă de spălare de 110 mm, placă frontală din oţel inoxidabil
oţel inoxidabil, mod de ambalare 1 buc 01 928 28 99
Ţeavă de spălare de 170 mm, placă frontală din oţel inoxidabil
oţel inoxidabil, mod de ambalare 1 buc 01 929 28 99
Ţeavă de spălare de 230 mm, placă frontală din oţel inoxidabil
oţel inoxidabil, mod de ambalare 1 buc 01 930 28 99

• Placă frontală 180 mm x 188 mm x 12 mm
• Modul electronic programabil
• Buton de acţionare cu teacă de protecţie pentru apă amestecată
• Portbaterie
• Baterie alcalină 4 x AA
• Ramă de montaj cu piese de fi xare
• Ţeavă de spălare cu perlator (antifurt)
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Accesorii necesare:
• Masterbox WBW-E-M cu montare in perete: 01 946 00 99

Produse recomandate:
• Adaptor USB eSCHELL pentru eSCHELL Software 01 586 00 99
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Baterii cu montare în perete 

Baterie duş SCHELL LINUS W-E-M cu montare în perete 
Electronică cu senzor infraroşu - Cu regulator de temperatură - alimentare de la reţea
Potrivit pentru sistemul de management al apei eSCHELL (SWS), programabilă prin 
sistemul SSC
Set fi nisaj pentru masterbox WBW-E-M cu ţeavă de spălare dreaptă

Conţinutul ambalajului:
• Placă frontală 180 mm x 188 mm x 12 mm
• Modul electronic programabil
• Buton de acţionare cu teacă de protecţie pentru apă amestecată
• Unitate de reţea cu montare în perete 100 – 240 V, 60 Hz, 9 V
• Ramă de montaj cu piese de fi xare
• Ţeavă de spălare cu perlator (antifurt)

Domenii de utilizare / Date tehnice:
• Debit max indiferent de presiune: 5 l/min
• Presiune de apă: 1 - 5 bar
• Temperatură maximă 70 °C (doar pentru utilizare scurtă)
• Posibilitate de setare cu ajutorul senzorului

- Raza de acţionare senzor scurt, mediu, lung
- program de spălare de igienizare ( durată 30 s, la 24 ore după ultima spălare / 
 la fi ecare 24 ore)
- Durata de spălare utilizată pentru dezinfectare termică (spălare de durată 300 
 sec) / spălare de durată 120 sec
- Funcţie stop pentru curăţare 60 sec

• Posibilităţi de setare cu ajutorul eSCHELL-Software
- Durata maximă de spălare: 1 - 360 sec
- Durata de spălare după utilizare: 0,6 - 60 sec
- Durata de spălare pentru eliminarea apei stătute: 5 - 600 sec
- Interval de spălare pentru eliminarea apei stătute: 1 - 240 h
- Durata de spălare pentru dezinfecţie termică: 15 - 600 sec
- Flux continuu 15 - 600 sec
- Activare mod de funcţionare economic 1 - 254 h
- Funcţie stop pentru curăţare  60 - 360 sec

Material: buton de acţionare şi ţeavă de spălare din alamă potrivit standardului 
german privind apa potabilă
Ţeavă de spălare de 110 mm, placă frontală din alamă
Cromată, mod de ambalare 1 buc 01 931 06 99
Ţeavă de spălare de 170 mm, placă frontală din alamă
Cromată, mod de ambalare 1 buc 01 932 06 99
Ţeavă de spălare de 230 mm, placă frontală din alamă
Cromată, mod de ambalare 1 buc 01 933 06 99
Ţeavă de spălare de 110 mm, placă frontală din oţel inoxidabil
oţel inoxidabil, mod de ambalare 1 buc 01 931 28 99
Ţeavă de spălare de 170 mm, placă frontală din oţel inoxidabil
oţel inoxidabil, mod de ambalare 1 buc 01 932 28 99
Ţeavă de spălare de 230 mm, placă frontală din oţel inoxidabil
oţel inoxidabil, mod de ambalare 1 buc 01 933 28 99
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Baterii cu montare în perete 

Set de montaj pentru 
01 828 06 99

Set de montaj pentru 
01 828 06 99

Baterie lavoar SCHELL LINUS W-SC-M
Cu temporizare, cu mixare din butonul de temporizare, set de montaj pentru 
baterie cu temporizare, cu montare în perete a dozei WB-WSC-M, cu teava 
de spălare dreaptă

Conţinutul ambalajului:

• Placă frontală 180x188 mm, ramă de montaj cu piese de fixare
• Buton de acţionare cu temporizare tip SC-M cu placă ornament
• Ţeava de spălare dreaptă cu perlator (antifurt)

Domenii de utilizare / date tehnice:

• Debit: 5 l/min., independent de presiune
Ţeavă de spălare de 110 mm, placă frontală cromată, 
mod de ambalare 1 buc/ambalaj 01 836 06 99
Ţeavă de spălare de 170 mm, placă frontală cromată, 
mod de ambalare 1 buc/ambalaj 01 837 06 99
Ţeavă de spălare de 230 mm, placă frontală cromată, 
mod de ambalare 1 buc/ambalaj 01 838 06 99
Ţeavă de spălare de 110 mm, placă frontală din oţel inoxidabil, 
mod de ambalare 1 buc/ambalaj 01 836 28 99
Ţeavă de spălare de 170 mm, placă frontală din oţel inoxidabil, 
mod de ambalare 1 buc/ambalaj 01 837 28 99
Ţeavă de spălare de 230 mm, placă frontală din oţel inoxidabil, 
mod de ambalare 1 buc/ambalaj 01 838 28 99

Accesorii necesare:
• Prelungitor în cazul montării prea adânci: 01 870 06 99 / 01 864 06 99

Doză pentru montare în perete SCHELL WBW-SC-M 
Cu temporizare,  pentru apă amestecată, cu regulator de temperatură
Doză pentru montare în perete a bateriilor pentru lavoare. Armătura este 
montată într-o cutie din plastic etanşă, pentru montare în perete  

Conţinutul ambalajului:

• Cartuş cu temporizare de tip SC-M (pentru apă amestecată)
• Robinet de service, filtru, supapă de sens, racord alimentare, set de fixare
• Capac 

Domenii de utilizare / date tehnice:

• Debit calculat: < 15 l/min la presiune de 3 bari
• Presiune apă: 1,0 – 5,0 bar, durata de funcţionare între 2-15 sec.
• Reglarea temperaturii: între 5 – 45 °C (70 °C, numai pentru utilizare de scurtă 

durată)
• Dimensiuni: 149 x 138 x 120 mm
• Adâncime de montaj: 80 – 104 mm, racord alimentare apă: filet interior de 

1/2“
Material: piese în contact cu apa din alamă 
Clasă de zgomot: I
• Număr certificat: P-IX 18008/IA
Mod de ambalare 1 buc/ambalaj, masa: 2,10 kg/buc 01 828 06 99

Accesorii necesare:
• În caz de montare uscată, material de 

etanşare contra eventualelor scurgeri de 
apă: 01 857 00 99

Accesorii recomandate:
• Modul de montaj lavoar LINUS: 
• 03 256 00 99

Baterie lavoar SCHELL LINUS W-SC-V cu montare în perete
Cu temporizare pentru apă preamestecată sau rece
Set de montaj pentru baterie cu temporizare, cu montare în perete a dozei 
WB-SC-V, cu teava de spălare dreaptă
Conţinutul ambalajului:

• Placă frontală
• Ramă de montaj cu piese de fixare
• Buton de acţionare cu temporizare tip SC-V cu placă ornament
• Ţeava de spălare dreaptă cu perlator (antifurt)

Domenii de utilizare / date tehnice:

Debit: 5 l/min., independent de presiune
Ţeavă de spălare de 110 mm, placă frontală cromată,  
mod de ambalare 1 buc/ambalaj 01 839 06 99

Ţeavă de spălare de 170 mm, placă frontală cromată,  
mod de ambalare 1 buc/ambalaj, masa: 1,92 kg/buc 01 840 06 99

Ţeavă de spălare de 230 mm, placă frontală cromată,  
mod de ambalare 1 buc/ambalaj, masa: 2,08 kg/buc 01 841 06 99

Ţeavă de spălare de 110 mm, placă frontală din oţel inoxidabil,  
mod de ambalare 1 buc/ambalaj, masa: 1,72 kg/buc 01 839 28 99

Ţeavă de spălare de 170 mm, placă frontală din oţel inoxidabil,  
mod de ambalare 1 buc/ambalaj, masa: 1,90 kg/buc 01 840 28 99

Ţeavă de spălare de 230 mm, placă frontală din oţel inoxidabil,  
mod de ambalare 1 buc/ambalaj, masa: 2,08 kg/buc 01 841 28 99

Accesorii necesare:
• Prelungitor în cazul montării prea adânci: 01 872 06 99 / 01 873 06 99
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Baterii cu montare în perete 

Etanşare SCHELL contra scurgerilor de apă 

Pentru etanşarea armăturilor, conform capitolului 9. din standardul DIN 
18195

Conţinutul ambalajului:

•  Material de etanşare
•  Bandă autocolantă

Domenii de utilizare / date tehnice:
• Pentru montarea uscată a dozelor masterbox
• Dimensiuni: 425 x 425 mm

Mod de ambalare 1 buc/ambalaj
Greutate: 0,10 kg/buc 01 857 00 99

Mod de ambalare 1 buc/ambalaj, masa: 0,10 kg/buc 01 856 00 99

Accesorii neceare:
• Masterbox WBW-SC-M: 01 828 06 99
• Masterbox WBW-SC-V: 01 829 06 99
• Masterbox WBD-SC-M: 01 867 00 99
• Masterbox WBD-SC-V: 01 827 00 99
• Masterbox WBD-E-V: 01 822 00 99
• WBW-EH-M: 01 892 06 99
• Masterbox WBD-EH-M: 01 891 00 99
• Masterbox WBD-E-M: 01 904 00 99

Accesorii necesare:
• Masterbox WBD-SC-T: 01 800 00 99 
• Masterbox WBD-E-T: 01 802 00 99 

Doză pentru montare în perete SCHELL WBW-SC-V 

Cu temporizare, pentru apă rece
Doză pentru montare în perete a bateriilor pentru lavoare 
Armătura este montată într-o cutie din material plastic etanşă, pentru montare în 
perete  

Conţinutul ambalajului:
• Cutie pentru montaj în perete, cutie armături 
• Cartuş cu temporizare de tip SC-V (pentru apă preamestecată)
• Robinet de service, filtru, supapă de sens, racord alimentare, 
• Piese de fixare, capac 

Domenii de utilizare / date tehnice:
• Debit calculat: < 15 l/min. la presiune de 3 bari
• Presiune apă: 1,0 – 5,0 bar, durata de funcţionare între 2-15 sec. pentru apă 

preamestecată
• Dimensiuni: 149 x 138 x 120 mm
• Adâncime de montaj: 80 – 104 mm, racord alimentare apă cu filet interior de 

1/2“
• Material: piese în contact cu apa din alamă
• Clasă de zgomot: I
• Număr certificat: P-IX 18008/IA

Mod de ambalare 1 buc/ambalaj, masa: 2,04 kg/buc. 01 829 06 99

Accesorii necesare:
•  în caz de montare uscată, material de etanşare contra eventualelor scurgeri de apă:  

01 857 00 99

Accesorii recomandate:
•  Modul de montaj lavoar LINUS: 03 256 00 99 
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Baterii pentru duş cu montare pe perete













Baterie duş SCHELL VITUS VD-EH-M cu montare pe perete
Monocomandă – cu mixer, cu racord duş inferior

Conţinutul ambalajului:

• Corp baterie din alamă turnată
• Cartuş ceramic SCHELL EH-M 
• Racord perete cu ţeavă de tip S şi rozetă ornament (cu reglarea adâncimii de 

montare)

Domenii de utilizare / date tehnice:

• Clasa armăturii în funcţie de debit: A
• Domeniu de temperaturi: între 5 – 45°C (max. 70°C pentru scurtă durată)

Material: corp baterie alamă conform reglementărilor germane referitoare la 
apă potabilă (W 590-6, TrinkwV 2001/2011)

Dimensiuni: DN 15 fi let exterior: 1/2” 
Racord duş: DN 15 fi let exterior: 1/2”
Cromată, mod ambalare 1 buc./cut., Masa: 3,99 kg/buc 01 613 06 99

Cu supapă manuală integrată pentru dezinfecţie termică conform foaie de 
lucru W551* a normativului german DVGW 
Dimensiuni: DN 15 filet exterior: 1/2” 
racord duş: DN 15 filet exterior: 1/2”
cromată, mod ambalare 1 buc./cut., Masa: 4,03 kg/buc 01 618 06 99

Baterie duş SCHELL VITUS VD-T deschis/închis cu montare pe perete
Deschis/închis – cu termostat, cu racord duş inferior

Conţinutul ambalajului:

• Corp baterie din alamă turnată
• Parte superioară ceramică 
• Cartuş termostatic: se poate deschide/închide conform normativului EN 1111, cu 

limitare de temperatură la 38°C, şi cu opritor de siguranţă în caz de lipsă apă rece 
• Disc de blocare pentru limitarea temperaturii maxime (protecţie antiopărâre)
• Racord perete cu ţeavă de tip S şi rozetă ornament (cu reglarea adâncimii de 

montare)

Domenii de utilizare / date tehnice:

• Clasa armăturii în funcţie de debit: A
• Domeniu de temperaturi: între 5 – 45°C (max. 70°C pentru scurtă durată)

Material: corp baterie alamă conform reglementărilor germane referitoare la 
apă potabilă (W 590-6, TrinkwV 2001/2011)

Dimensiuni: DN 15 filet exterior: 1/2” 
racord duş: DN 15 filet exterior: 1/2”
cromată, mod ambalare 1 buc./cut., Masa: 4,21 kg/buc 01 612 06 99

Cu supapă manuală integrată pentru dezinfecţie termică conform foaie de 
lucru W551* a normativului german DVGW 
Dimensiuni: DN 15 filet exterior: 1/2” 
racord duş: DN 15 filet exterior: 1/2”
cromată, mod ambalare 1 buc./cut., Masa: 4,22 kg/buc 01 617 06 99
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Baterii pentru duş cu montare pe perete













Baterie duş SCHELL VITUS VD-SC-M cu montare pe perete
Cu temporizare – cu mixare din butonul de acţionare, racord duş inferior

Conţinutul ambalajului:

• Corp baterie din alamă turnată
• Cartuş SCHELL SC-M cu temporizare şi cu limitare apă caldă
• Racord perete cu ţeavă de tip S şi rozetă ornament (cu reglarea adâncimii de 

montare)

Domenii de utilizare / date tehnice:

• Clasa armăturii în funcţie de debit: A
• Durata de funcţionare reglabilă între 5-40 secunde (reglat din fabrică la cca. 25-

30 sec., pentru presiunea apei de 3 bar, şi pentru temperatura apei de 35 °C)
• Domeniu de temperaturi: între 5 – 45°C (max. 70°C pentru scurtă durată)

Material: corp baterie alamă conform reglementărilor germane referitoare la 
apă potabilă (W 590-6, TrinkwV 2001/2011)

Dimensiuni: DN 15 filet exterior: 1/2” 
racord duş DN 15 filet exterior: 1/2” 
cromată, mod ambalare 1 buc./cutie 01 611 06 99

Cu supapă manuală pentru dezinfecţie termică conform cu foaia de lucru 
W551* a normativului german DVGW
Dimensiuni: DN 15 filet exterior: 1/2” 
racord duş DN 15 filet exterior: 1/2”
cromată, mod ambalare 1 buc./cutie 01 616 06 99

Baterie duş SCHELL VITUS VD-SC-T cu montare pe perete
Cu temporizare, cu termostat, racord duş inferior

Conţinutul ambalajului:

• Corp baterie din alamă turnată
• Cartuş SCHELL SC-V cu temporizare 
• Cartuş termostatic: se poate deschide/închide conform normativului EN 1111, cu 

limitare de temperatură la 38°C, şi cu opritor de siguranţă în caz de lipsă apă rece 
• Disc de blocare pentru limitarea temperaturii maxime (protecţie antiopărire)
• Racord perete cu ţeavă de tip S şi rozetă ornament (cu reglarea adâncimii de 

montare)

Domenii de utilizare / date tehnice:

• Clasa armăturii în funcţie de debit: A
• Durata de funcţionare reglabilă între 5-40 secunde (reglat din fabrică la cca. 25-

30 sec., pentru presiunea apei de 3 bar, şi pentru temperatura apei de 35 °C)
• Domeniu de temperaturi: între 5 – 45°C (max. 70°C pentru scurtă durată)

Material: corp baterie alamă conform reglementărilor germane referitoare la 
apă potabilă (W 590-6, TrinkwV 2001/2011)

Dimensiuni: DN 15 filet exterior: 1/2”, 
racord duş DN 15 filet exterior: 1/2”
cromată, mod ambalare 1 buc./cutie 01 610 06 99

Cu supapă manuală pentru dezinfecţie termică conform cu foaia de lucru 
W551* a normativului german DVGW
Dimensiuni: DN 15 filet exterior: 1/2”, 
racord duş DN 15 filet exterior: 1/2”
cromată, mod ambalare 1 buc./cutie 01 615 06 99
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Baterii pentru duş cu montare pe perete















Baterie duş SCHELL VITUS VD-C-T cu montare pe perete

Electronică tactilă – CVD, limitare durată deschis/închis – cu termostat, cu 
baterii, cu racord duş inferior, clătire apă stătută

Conţinutul ambalajului:

• Corp baterie din alamă turnată
• Capac cu electronică tactilă – CVD încorporată
• Suport baterii cu 4 baterii tip AA
• Cartuş cu electroventil încorporat 
• Cartuş termostatic: se poate deschide/închide conform normativului EN 1111, cu 

limitare de temperatură la 38°C, şi cu opritor de siguranţă în caz de lipsă apă rece 
• Disc de blocare pentru limitarea temperaturii maxime (protecţie antiopărâre)
• Racord perete cu ţeavă de tip S şi rozetă ornament (cu reglarea adâncimii de 

montare)

Domenii de utilizare / date tehnice:

• Clasa armăturii în funcţie de debit: A
• Durata de funcţionare reglabilă între 10 - 360 secunde cu 10 programe diferite 

disponibile (reglat din fabrică la cca. 20 sec.)
• Se poate activa programul pentru eliminare a apei stătute (scurgere continuă 

apă proaspătă timp de 20 sec.,/clătire la fi ecare 24 ore)
• La cerere programare pentru funcţionare personalizată: durata clătirii apei 

stătute, şi a duratei perioadelor de clătire 
• Domeniu de temperaturi: între 5 – 45°C (max. 70°C pentru scurtă durată)

Material: corp baterie alamă conform reglementărilor germane referitoare la 
apă potabilă (W 590-6, TrinkwV 2001/2011)

Dimensiuni: DN 15 filet exterior: 1/2”, 
racord duş DN 15 filet exterior: 1/2”
cromată, mod ambalare 1 buc./cutie 01 614 06 99

Cu supapă manuală pentru dezinfecţie termică conform cu foaia de lucru 
W551* a normativului german DVGW
Dimensiuni: DN 15 filet exterior: 1/2”, 
racord duş DN 15 filet exterior: 1/2”
cromată, mod ambalare 1 buc./cutie 01 619 06 99

Baterie duş SCHELL VITUS VD-EH-M cu montare pe perete

Monocomandă – cu mixer, cu racord duş superior

Conţinutul ambalajului:

• Corp baterie din alamă turnată
• Cartuş ceramic SCHELL EH-M 
• Racord perete cu ţeavă de tip S şi rozetă ornament (cu reglarea adâncimii de 

montare)

Domenii de utilizare / date tehnice:

• Clasa armăturii în funcţie de debit: A
• Domeniu de temperaturi: între 5 – 45°C (max. 70°C pentru scurtă durată)

Material: corp baterie alamă conform reglementărilor germane referitoare la 
apă potabilă (W 590-6, TrinkwV 2001/2011)

Dimensiuni: DN 15 filet exterior: 1/2”, 
racord duş DN 15 filet exterior: 1/2”
cromată, mod ambalare 1 buc./cutie 01 603 06 99

Cu supapă manuală pentru dezinfecţie termică conform cu foaia de lucru
W551* a normativului german DVGW
Dimensiuni: DN 15 filet exterior: 1/2”, 
racord duş DN 15 filet exterior: 1/2”
cromată, mod ambalare 1 buc./cutie 01 608 06 99

Accesorii recomandate:
• Set duş VITUS cu montare pe perete: 25 666 06 99
• Cot racordare VITUS DN 15: 25 667 06 99 sau 25 668 06 99
• Pară duş aerosolarm: 01 814 06 99 
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Denumire produs Număr articol













Baterii pentru duş cu montare pe perete

Baterie duş SCHELL VITUS VD-T deschis/închis cu montare pe perete

Deschis/Închis – cu termostat, cu racord duş superior

Conţinutul ambalajului:

• Corp baterie din alamă turnată
• Parte superioară ceramică
• Cartuş termostatic: se poate deschide/închide conform normativului EN 1111, cu 

limitare de temperatură la 38°C, şi cu opritor de siguranţă în caz de lipsă apă rece 
• Disc de blocare pentru limitarea temperaturii maxime (protecţie antiopărâre)
• Racord perete cu ţeavă de tip S şi rozetă ornament (cu reglarea adâncimii de 

montare)

Domenii de utilizare / date tehnice:

• Clasa armăturii în funcţie de debit: A
• Domeniu de temperaturi: între 5 – 45°C (max. 70°C pentru scurtă durată)

Material: corp baterie alamă conform reglementărilor germane referitoare la 
apă potabilă (W 590-6, TrinkwV 2001/2011)

Dimensiuni: DN 15 filet exterior: 1/2”, 
racord duş DN 15 filet exterior: 1/2”
cromată, mod ambalare 1 buc./cutie 01 602 06 99

Cu supapă manuală pentru dezinfecţie termică conform cu foaia de lucru
W551* a normativului german DVGW
Dimensiuni: DN 15 filet exterior: 1/2”, 
racord duş DN 15 filet exterior: 1/2”
cromată, mod ambalare 1 buc./cutie 01 607 06 99

Accesorii recomandate:
• Set duş VITUS cu montare pe perete: 25 666 06 99
• Cot racordare VITUS DN 15: 25 667 06 99 sau 25 668 06 99
• Pară duş aerosolarm: 01 814 06 99

Baterie duş SCHELL VITUS VD-SC-M cu montare pe perete

Cu temporizare – cu mixare din butonul de acţionare, cu racord duş superior

Conţinutul ambalajului:

• Corp baterie din alamă turnată
• Cartuş SCHELL SC-M cu temporizare şi cu limitare apă caldă
• Racord perete cu ţeavă de tip S şi rozetă ornament (cu reglarea adâncimii de 

montare)

Domenii de utilizare / date tehnice:

• Clasa armăturii în funcţie de debit: A
• Durata de funcţionare reglabilă între 5-40 secunde (reglat din fabrică la cca. 25-

30 sec., pentru presiunea apei de 3 bar, şi pentru temperatura apei de 35 °C)
• Domeniu de temperaturi: între 5 – 45°C (max. 70°C pentru scurtă durată)

Material: corp baterie alamă conform reglementărilor germane referitoare la 
apă potabilă (W 590-6, TrinkwV 2001/2011)

Dimensiuni: DN 15 filet exterior: 1/2”, 
racord duş DN 15 filet exterior: 1/2”
cromată, mod ambalare 1 buc./cutie 01 601 06 99

Cu supapă manuală pentru dezinfecţie termică conform cu foaia de lucru
W551* a normativului german DVGW
Dimensiuni: DN 15 filet exterior: 1/2”, 
racord duş DN 15 filet exterior: 1/2”
cromată, mod ambalare 1 buc./cutie 01 606 06 99

Accesorii recomandate:
• Set duş VITUS cu montare pe perete: 25 666 06 99
• Cot racordare VITUS DN 15: 25 667 06 99 sau 25 668 06 99
• Pară duş aerosolarm: 01 814 06 99



Denumire produs Număr articol
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Baterii pentru duş cu montare pe perete















Baterie duş SCHELL VITUS VD-SC-T cu montare pe perete

Cu temporizare – cu termostat, cu racord duş superior

Conţinutul ambalajului:

• Corp baterie din alamă turnată
• Cartuş SCHELL SC-V cu temporizare 
• Cartuş termostatic: se poate deschide/închide conform normativului EN 1111, cu 

limitare de temperatură la 38°C, şi cu opritor de siguranţă în caz de lipsă apă rece 
• Disc de blocare pentru limitarea temperaturii maxime (protecţie antiopărâre)
• Racord perete cu ţeavă de tip S şi rozetă ornament (cu reglarea adâncimii de 

montare)

Domenii de utilizare / date tehnice:

• Clasa armăturii în funcţie de debit: A
• Durata de funcţionare reglabilă între 5-40 secunde (reglat din fabrică la cca. 25-

30 sec., pentru presiunea apei de 3 bar, şi pentru temperatura apei de 35 °C)
• Domeniu de temperaturi: între 5 – 45°C (max. 70°C pentru scurtă durată)

Material: corp baterie alamă conform reglementărilor germane referitoare la 
apă potabilă (W 590-6, TrinkwV 2001/2011)

Dimensiuni: DN 15 filet exterior: 1/2”, 
racord duş DN 15 filet exterior: 1/2”
cromată, mod ambalare 1 buc./cutie 01 600 06 99

Cu supapă manuală pentru dezinfecţie termică conform cu foaia de lucru 
W551* a normativului german DVGW
Dimensiuni: DN 15 filet exterior: 1/2”, 
racord duş DN 15 filet exterior: 1/2”
cromată, mod ambalare 1 buc./cutie 01 605 06 99

Accesorii recomandate:
• Set duş VITUS cu montare pe perete: 25 666 06 99
• Cot racordare VITUS DN 15: 25 667 06 99 sau 25 668 06 99
• Pară duş aerosolarm: 01 814 06 99

Baterie duş SCHELL VITUS VD-C-T cu montare pe perete

Electronică tactilă – CVD, limitare durată deschis/închis – cu termostat, cu 
baterii, cu racord duş superior – clătire apă stătută

Conţinutul ambalajului:

• Corp baterie din alamă turnată
• Capac cu electronică tactilă – CVD încorporată
• Suport baterii cu 4 baterii tip AA
• Cartuş cu electroventil încorporat 
• Cartuş termostatic: se poate deschide/închide conform normativului EN 1111, cu 

limitare de temperatură la 38°C, şi cu opritor de siguranţă în caz de lipsă apă rece 
• Disc de blocare pentru limitarea temperaturii maxime (protecţie antiopărâre)
• Racord perete cu ţeavă de tip S şi rozetă ornament (cu reglarea adâncimii de 

montare)

Domenii de utilizare / date tehnice:

• Clasa armăturii în funcţie de debit: A
• Durata de funcţionare reglabilă între 10 - 360 secunde cu 10 programe diferite 

disponibile (reglat din fabrică la cca. 20 sec.)
• Se poate activa programul pentru eliminare a apei stătute (scurgere continuă 

apă proaspătă timp de 20 sec.,/clătire la fi ecare 24 ore)
• La cerere programare pentru funcţionare personalizată: durata clătirii apei 

stătute, şi a duratei perioadelor de clătire 
• Domeniu de temperaturi: între 5 – 45°C (max. 70°C pentru scurtă durată)

Material: corp baterie alamă conform reglementărilor germane referitoare la 
apă potabilă (W 590-6, TrinkwV 2001/2011)

Dimensiuni: DN 15 filet exterior: 1/2”, 
racord duş DN 15 filet exterior: 1/2”
cromată, mod ambalare 1 buc./cutie 01 604 06 99

Cu supapă manuală pentru dezinfecţie termică conform cu foaia de lucru 
W551* a normativului german DVGW
Dimensiuni: DN 15 filet exterior: 1/2”, 
racord duş DN 15 filet exterior: 1/2”
cromată, mod ambalare 1 buc./cutie 01 609 06 99

Accesorii recomandate:
• Set duş VITUS cu montare pe perete: 25 666 06 99
• Cot racordare VITUS DN 15: 25 667 06 99 sau 25 668 06 99
• Pară duş aerosolarm: 01 814 06 99
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Denumire produs Număr articol

Baterii pentru duş cu montare pe perete

Set duş SCHELL VITUS cu montare pe perete

Set VITUS cu montare pe perete pentru baterii duş cu racord superior

Conţinutul ambalajului:

• Ţeavă îndoită de Ø15 mm x 1 mm de 1200 mm lungime cu flanşă la capăt        
• 1 buc. racord cu inel de strângere cu filet interior de 1/2”     
• 1 buc. olandeză de 1/2” cu inel de etanşare plat       
• Piese de fixare       

Material: alamă conform reglementărilor germane referitoare la apă potabilă 
(W 590-6, TrinkwV 2001/2011), ţeavă din cupru cromată

Cromată, mod ambalare 1 buc./amb 25 666 06 99

Accesorii recomandate:
• Baterie duş VITUS VD-EH-M cu montare pe perete: 01 603 06 99 sau 01 608 06 99
• Baterie duş VITUS VD-Deschis/Închis-T cu montare pe perete: 01 602 06 99 sau  

01 607 06 99
• Baterie duş VITUS VD-SC-M cu montare pe perete: 01 601 06 99 sau 01 606 06 99
• Baterie duş VITUS VD-SC-T cu montare pe perete: 01 600 06 99 sau 01 605 06 99
• Baterie duş VITUS VD-C-T cu montare pe perete:01 604 06 99 sau 01 609 06 99

Cot de racordare VITUS DN 15 
• Pentru baterii duş VITUS cu montare pe perete şi cu racordare superioară

• Conţinutul ambalajului:

• Cot din ţeavă de Ø15 mm 
• Racord dublu, filet exterior de 1/2” x filet exterior de 1/2” , cu rozetă 

ornament
• 2 buc. racorduri cu inel de strângere cu filet interior de 1/2”

Cot 150 mm x 100 mm, se poate prescurta,
cromat, mod ambalare 1 buc./ambalaj 25 667 06 99

Cot 500 mm x 100 mm, se poate prescurta,
cromat, mod ambalare 1 buc./ambalaj 25 668 06 99

Accesorii recomandate:
• Baterie duş VITUS VD-EH-M / cu montare pe perete: 01 603 06 99 sau 01 608 06 99
• Baterie duş VITUS VD Deschis/Închis / cu montare pe perete: 01 602 06 99 sau  

01 607 06 99
• Baterie duş VITUS VD-SC-M / cu montare pe perete: 01 601 06 99 sau 01 606 06 99
• Baterie duş VITUS VD-SC-T / cu montare pe perete: 01 600 06 99 sau 01 605 06 99
• Baterie duş VITUS VD-C-T / cu montare pe perete: 01 604 06 99 sau 01 609 06 99
• Pară duş aerosolarm: 01 814 06 99



Denumire produs Număr articol

1.62

Baterii pentru duş cu montare pe perete

Pară duş SCHELL COMFORT cu montare pe perete
Pară duş antivandalism, anticalcar, cu jet de apă moale

Conţinutul ambalajului:

• Pară duş cu cot de perete
• Piese de fixare
• Racord cu inel de strângere DN 15 cu filet de 1/2”

Domenii de utilizare / date tehnice:

• Debit: 9 l/minut indiferent de presiunea apei
• Unghi de înclinare 23°
• Racord inferior

Material: alamă conform reglementărilor germane referitoare la apă potabilă 

Dimensiuni: DN 15 filet: 1/2”, cromată,  
mod ambalare 1 buc./ambalaj 01 846 06 99

Accesorii recomandate:
• Set duş VITUS cu montare pe perete: 25 666 06 99

Garnitură duş SCHELL VITUS 
• Pentru baterii duş VITUS cu montare pe perete cu racord inferior

• Conţinutul ambalajului:

• Ţeavă de pertete de 920 mm lungime, cu piese de fixare
• Ţeavă duş flexibilă de 1500 mm lungime

• Cromată. mod ambalare 1 buc./ambalaj, masa: 0,89 kg/buc. 29 189 06 99

Accesorii recomandate:
• Baterie duş VITUS VD-C-T cu montare pe perete cu racord inferior    01 614 06 99 sau 
   01 619 06 99
• Baterie duş VITUS VD-SC-T cu montare pe perete cu racord inferior 01 610 06 99
• Baterie duş VITUS VD-SC-T cu montare pe perete cu racord inferior 01 615 06 99
• Baterie duş VITUS VD-SC-M cu montare pe perete cu racord inferior 01 611 06 99
• Baterie duş VITUS VD-SC-M cu montare pe perete cu racord inferior 01 616 06 99
• Baterie duş VITUS VD-Deschis/Închis-T cu montare pe perete cu racord inferior  

01 612 06 99
• Baterie duş VITUS VD- Deschis/Închis -T cu montare pe perete cu racord inferior 

01 617 06 99
• Baterie duş VITUS VD-EH-M cu montare pe perete cu racord inferior 01 613 06 99
• Baterie duş VITUS VD-EH-M cu montare pe perete cu racord inferior 01 618 06 99
• Pară duş manuală  VITUS 29 191 06 99

Pară duş manuală SCHELL VITUS 
• Pentru garnitură duş SCHELL VITUS
• Pară duş anticalcar cu trei tipuri de jet

• Conţinutul ambalajului:

• Pară duş cu duză de reducere debit

• Domenii de utilizare / date tehnice:

• Tipuri de jet: jet moale (I), jet masaj (II), jet combinat:  moale şi masaj (III)

• Dimensiuni: DN 15 filet exterior: 1/2” 
• Cromată, mod ambalare 1 buc./ambalaj, masa: 0,23 kg/buc. 29 191 06 99

Accesorii recomandate:
•  Garnitura duş VITUS: 29 189 06 99
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Denumire produs Număr articol

Pentru doză Masterbox 
01 867 00 99

Baterii duş cu montare în perete

Set finisaj pentru articol 
01 867 00 99

Baterie cu montare în perete pentru duş SCHELL LINUS D-SC-M 
Cu temporizare, cu mixare din butonul de acţionare
Baterie cu temporizare pentru duş, pentru doză masterbox cu montare în 
perete de tip WBD-SC-M

Conţinutul ambalajului:

• Placă frontală 188mm x 180 mm x 11,5 mm
• Ramă de montaj cu piese de fixare
• Buton de acţionare cu temporizare tip SC-M cu placă ornament
Material: placă frontală din oţel inox, piese de acţionare şi placă ornament 
din alamă cromată

Placă frontală din alamă cromată, mod de ambalare 1 buc/ambalaj 01 832 06 99

Placă frontală din oţel inoxidabil, mod de ambalare 1 buc/ambalaj 01 832 28 99

Accesorii necesare:
• Pară duş Aerosolarm: 01 814 06 99 
• Pară duş Basic: 01 844 06 99 
• Cartuş prelungitor în cazul montării prea adânci: 29 648 06 99 /29 649 06 99

Baterie cu montare în perete pentru duş SCHELL LINUS BASIC D-SC-M
Funcţie: cu temporizator – cu mixare din butonul de acţionare

Set de montaj pentru baterie cu temporizare, pentru doză masterbox cu 
montare în perete WBD-SC-M

Conţinutul ambalajului:

• Placă frontală 190 mm x 190 mm x 3 mm
• Buton de acţionare cu temporizare SC-M cu placă ornament
• Piese de fixare

Material: placă frontală din oţel inoxidabil / buton de acţionare şi placă 
ornament din alamă cromată

Placă frontală din oţel inoxidabil, mod de ambalare 1 buc / ambalaj 01 902 28 99

Accesorii necesare:
• Pară duş Aerosolarm 01 814 06 99.
• Pară duş BASIC 01 844 06 99.
• Cartuş prelungitor în cazul montării prea adânci: 29 648 06 99 / 29 649 06 99

Doză masterbox pentru montare în perete SCHELL WBD-SC-M 
Cu temporizare,  cu mixare din butonul de acţionare
Doză pentru montare în perete a bateriilor pentru duş. Armătura este 
montată într-o cutie din plastic etanşă, pentru montare în perete  

Conţinutul ambalajului:

• Catuş cu temporizare de tip SC-M (pentru apă amestecată)
• Robinet de service, filtru, supapă de sens, racord alimentare, 
• Piese de fixare, capac 

Domenii de utilizare / date tehnice:

• Debit calculat: ≤ 15 l/min. la presiune de 3 bari
• Presiune apă: 1,5 – 5,0 bar, durata de funcţionare între 5-40 sec. 
• Reglarea temperaturii: între 5 – 45 °C  

(70 °C, numai pentru utilizare de scurtă durată)
• Dimensiuni: 149 x 138 x 120 mm
• Adâncime de montaj: 80 – 104 mm, racord alimentare apă cu filet interior  

de 1/2“
Material: piese în contact cu apa din alamă
Clasă de zgomot: I
Număr certificat: P-IX 18008/IA

Mod de ambalare 1 buc/ambalaj 01 867 00 99

Accesorii necesare:
• În caz de montare uscată, material de etanşare contra eventualelor scurgeri de apă: 
   01 857 00 99 

Accesorii recomandate:
•  modul de montaj duş LINUS: 03 257 00 99 
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Denumire produs Număr articol

Set finisaj pentru articol 
01 827 00 99

Baterii duş cu montare în perete

Baterie cu montare în perete pentru duş SCHELL LINUS D-SC-V
Cu temporizare, pentru apă preamestecată sau rece
Baterie cu temporizare pentru duş, pentru doză masterbox cu montare în 
perete de tip WBD-SC-V

Conţinutul ambalajului:

• Placă frontală 188 mm x 180 mm x 11,5 mm
• Ramă de montaj cu piese de fixare
• Buton de acţionare cu temporizare tip SC-V cu placă ornament
Material: placă frontală din oţel inox, piese de acţionare şi placă ornament 
din alamă cromată

Placă frontală din alamă cromată, mod de ambalare 1 buc/ambalaj 01 833 06 99

Placă frontală din oţel inoxidabil, mod de ambalare 1 buc/ambalaj 01 833 28 99

Accesorii necesare:
• Pară duş Aerosolarm: 01 814 06 99 
• Pară duş Basic: 01 844 06 99 
• Cartuş prelungitor în cazul montării prea adânci: 01 872 06 99 
• Set prelungitor: 01 873 06 99 

Doză masterbox pentru montare în perete SCHELL WBD-SC-V 
Cu temporizare, pentru apă preamestecată sau rece
Doză pentru montare în perete a bateriilor pentru duş 
Armătura este montată într-o cutie din plastic etanşă, pentru montare în 
perete  

Conţinutul ambalajului:

• Cartuş cu temporizare de tip SC-V (pentru apă preamestecată)
• Robinet de service, filtru, supapă de sens, racord alimentare 
• Piese de fixare, capac 

Domenii de utilizare / date tehnice:
• Debit calculat: ≤ 15 l/min. la presiune de 3 bari
• Presiune apă: 1,5 – 5,0 bar, durata de funcţionare între 5-40 sec. 
• Pentru apă preamestecată
• Dimensiuni: 149 x 138 x 120 mm
• Adâncime de montaj: 80 – 104 mm, racord alimentare apă cu fi let interior de 1/2“
Material: piese în contact cu apa din alamă 
Clasă de zgomot: I
Număr certificat: P-IX 18008/IA

Mod de ambalare 1 buc/ambalaj 01 827 00 99

Accesorii necesare:
• În caz de montare uscată, material de etanşare contra eventualelor scurgeri de apă: 
 01 857 00 99

Accecsorii recomandate:
• Modul de montaj duş LINUS: 03 257 00 99
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Denumire produs Număr articol

Set finisaj pentru articol 
01 800 00 99

Set finisaj pentru articol 
01 800 00 99

Baterii duş cu montare în perete

Baterie cu montare în perete pentru duş SCHELL LINUS D-SC-T

Cu temporizare, şi cu termostat
Baterie cu temporizare pentru duş, pentru doză masterbox cu montare în 
perete de tip WBD-SC-T

Conţinutul ambalajului:

• Placă frontală 281 mm x 173 mm x 11,5 mm
• Ramă de montaj cu piese de fixare
• Buton acţionare cu temporizare tip SC-V cu placă ornament
• Buton de acţionare termostatat cu placă ornament şi limitator temperatură 

apă caldă la 38 °C
• Piesă de fixare

Placă frontală din alamă cromată, mod de ambalare 1 buc/ambalaj 01 809 06 99

Placă frontală din oţel inoxidabil, mod de ambalare 1 buc/ambalaj 01 809 28 99

Accesorii necesare:
• Pară duş Aerosolarm: 01 814 06 99 
• Pară duş Basic: 01 844 06 99 
• Set prelungitor în cazul montării prea adânci: 01 859 06 99 
• Set prelungitor: 01 863 06 99 

Baterie cu montare în perete pentru duş SCHELL LINUS BASIC D-SC-T
Funcţie: cu temporizator şi termostat
Set de montaj pentru baterie cu temporizare, pentru doză masterbox cu 
montare în perete WBD-SC-T

Conţinutul ambalajului:

• Placă frontală 283 mm x 183 mm x 3 mm
• Buton de acţionare cu temporizare SC-V cu placă ornament
• Buton de acţionare termostatat cu placă ornament şi limitator temperatură 

apă caldă la 38 ºC
• Piesă de fixare
Material: placă frontală din oţel inoxidabil / buton de acţionare şi placă 
ornament din alamă cromată
Placă frontală din oţel inoxidabil, mod de ambalare 1 buc / ambalaj
Greutate: 1,78 kg / buc 01 900 28 99

Accesorii necesare:
• Pară duş Aerosolarm 01 814 06 99 sau
• Pară duş BASIC 01 844 06 99
• Cartuş prelungitor în cazul montării prea adânci 01 859 06 99 sau
• Cartuş prelungitor 01 863 06 99 

Doză masterbox pentru montare în perete SCHELL WBD-SC-T 

Cu temporizare, şi cu termostat, doză pentru montare în perete a bateriilor pentru duş. Armătura 
este montată într-o cutie din plastic etanşă, cu cablaj pentru legături electrice, pentru montare în 
perete, cu posibilitate de fixare a cadrului frontal. Doza permite montarea ulterioară a ventilului 
electromagnetic pentru dezinfecţie termică (accesoriu).  

Conţinutul ambalajului:
• Cartuş cu temporizare de tip SC-V (pentru apă amestecată)
• Cartuş termostatic conform normelor EN 1111, cu limitare de temperatură apă  

caldă la 38 ºC, şi asigurată contra scurgerii apei reci
• Robinet de service, filtru, supapă de sens
• Racord alimentare 
• Piese de fixare, capac 
Domenii de utilizare / date tehnice:
• Debit calculat: < 15 l/min. la presiune de 3 bari, presiune apă: 1,5 – 5,0 bar, 

durata de funcţionare între 5-40 sec.
• Reglarea temperaturii: între 5 – 45 °C (70 °C, numai pentru utilizare de scurtă 

durată). Temperatura pentru dezinfecţie termică: 70 °C
• Dimensiuni: 246 x 125 x 125 mm
• Adâncime de montaj: 88 – 112 mm, racord alimentare apă cu filet interior de 

1/2“, material: piese în contact cu apa din alamă 
• Clasă de zgomot: I
• Număr certificat: P-IX 18001/IA

Mod de ambalare 1 buc/ambalaj, masa 3,08 kg/buc 01 800 00 99

Accesorii necesare:
• În caz de montare uscată material de etanşare contra eventualelor scurgeri de apă:  

01 856 00 99 

Accesorii recomandate:
• Modul de montaj LINUS: 03 257 00 99
• Ventil electromagnetic: 01 875 00 99
• Comutator cheie pentru dezinfectare termică: 01 538 00 99
• Unitate de reţea cu montare în perete de 12 V pentru 1-12 electroventile: 01 566 00 99
• Unitate de reţea de 12 V pentru 1-12 electroventile: 01 490 00 99
• Cutie distribuitor cu unitate de reţea de 12 V pentru 1-12 electroventile: 01 537 00 99
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Set fi nisaj pentru articol 
01 904 00 99

Baterii duş cu montare în perete

Set fi nisaj pentru articol 
01 904 00 99

SSC

SSC

SWS

SWS

Baterie duş SCHELL LINUS D-C-M cu montare în perete
Electronică tactilă - CVD
Limitare durată funcţionare Deschis/Închis – cu buton pentru mixare – clătire 
apă stătută – Set finisaj pentru masterbox WDB-E-M cu montare în perete

Conţinutul ambalajului:

• Placă frontală 188 mm x 180 mm x 11,5 mm
• Ramă montaj cu piese de fi xare
• Electronică tactilă – CVD etanşă (IP 65) cu semnalizarea gradului de încărcare 

a bateriei
• Buton de acţionare apă amestecată - cu teacă de protecţie 
• Electroventil încorporat în cartuşul bateriei

Domenii de utilizare / date tehnice:

• Durata de funcţionare raglabilă între 10-360 sec cu 10 programe disponibile 
(setat din fabrică la 20 sec)

• Se poate activa programul pentru eliminare a apei stătute (scurgere continuă 
apă proaspătă timp de 20 sec., clătire la fi ecare 24 ore)

• La cerere programare pentru funcţionare personalizată: durata clătirii apei 
stătute, şi a duratei perioadelor de clătire 

• Pregătită pentru punerea în funcţiune cu portbateria universală SCHELL, sau cu 
unitatea  SCHELL electronica tactilă-CVD

Material: placă frontală şi teacă de protecţie din alamă 

Placă frontală din alamă
Cromată, mod ambalare 1 buc./ambalaj masa:1,57 kg/buc. 

01 919 06 99

Placă frontală din oţel inoxidabil
Oţel inoxidabil, mod ambalare 1 buc./ambalaj masa: 1,55 kg/buc. 01 919 28 99

Accesorii necesare:
• Pară duş aerosolarm: 01 814 06 99
• Pară duş COMFORT: 01 845 06 99
• Portbaterie universală, 6 V: 01 557 00 99
• Unitate de reţea (vezi masterbox WBD-E-M cu montare în perete):  01 904 00 99
• Set prelungitor la montare prea adâncă: 01 888 06 99
• Set prelungire: 01 889 06 99

Baterie duş SCHELL LINUS BASIC D-C-M cu montare în perete
Electronică tactilă - CVD
Limitare durată funcţionare Deschis/Închis – cu buton pentru mixare – clătire apă 
stătută
Set fi nisaj pentru masterbox WDB-E-M cu montare în perete
Pentru programarea şi diagnostizarea electronicii tactile - CVD SCHELL oferă 
adaptor USB şi software SCHELL

Conţinutul ambalajului:
• Placă frontală 190 mm x 190 mm x 3 mm
• Electronică tactilă – CVD etanşă (IP 65) cu semnalizarea gradului de încărcare 

a bateriei
• Buton de acţionare apă amestecată - cu teacă de protecţie 

Domenii de utilizare / date tehnice:
• Durata de funcţionare reglabilă între 10 - 360 secunde cu 10 programe diferite  

disponibile (reglat din fabrică la cca. 20 sec.)
• Se poate activa programul pentru eliminare a apei stătute (scurgere continuă 

apă proaspătă timp de 20 sec.,/clătire la fi ecare 24 ore)
• Alte setări ale duratei de funcţionare, a duratei şi frecvenţei clătirii apei stătute 

se pot face de la Software-ul eSCHELL 
• Pregătită pentru punerea în funcţiune cu portbateria universală SCHELL, sau 

cu unitatea  SCHELL electronica tactilă-CVD

Material: placă frontală din oţel inoxidabil şi teacă de protecţie din alamă 

• Oţel inoxidabil, mod ambalare 1 buc./ambalaj masa: 1,54 kg/buc.  01 920 28 99
Accesorii necesare:
• Unitate de reţea (vezi masterbox WBD-E-M cu montare în perete): 01 904 00 99
• Portbaterie universală, 6 V: 01 557 00 99
• Set prelungitor la montare prea adâncă: 01 888 06 99  sau 01 889 06 99
• Unitate de reţea cu montare in perete 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 9 V: 01 315 00 99
• Unitate de reţea cu şină 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 9 V: 01 582 00 99
• Cutie de distribuţie electrică: 01 583 00 99
• Cablu de racordare universal, 5 m: 01 570 00 99 sau 10 m: 01 571 00 99

Accesorii recomandate:
• Filtru de protecţie CVD: 00 906 00 99
• Adaptor USB pentru Software-ul eSCHELL: 01 586 00 99
• Pară duş aerosolarm: 01 814 06 99
• Pară duş COMFORT:  01 845 06 99
• Maner termostatic EasyGrip: 29 192 06 99
• Server de management apă eSCHELL: 00 500 00 99
• Cablu Bus-Extender eSCHELL BE-K: 00 501 00 99
• Radio Bus-Extender eSCHELL BE-F: 00 502 00 99
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Baterii duş cu montare în perete

Masterbox SCHELL WBD-E-M cu montare în perete
Electronic – pregătit pentru montarea butonului de mixare 
Armătură cu montare în perete pentru set fi nisaj duş, premontată în cutie din 
plastic etanşă, echipată cu cablaj şi posibilităţi de fi xare a plăcii frontale 

Conţinutul ambalajului:

• Electroventil 6 V
• Cartuş apă amestecată
• Buton de acţionare apă amestecată - cu teacă de protecţie 
• Robinet izolare
• Prefi ltru
• Supapă de sens
• Ştuţ clătire
• Piese de fi xare şi capac (sub tencuială)

Domenii de utilizare / date tehnice:

• Debit de curgere: ≤ 15,0 l/min. la presiunea apei de 3 bar
• Presiune apă între 1,5 – 5,0 bar 
• Domeniu de temperaturi: între 5 – 45°C (max. 70°C pentru scurtă durată)
• Dimensiuni : 149 mm x 138 mm x 120 mm
• Adâncime de montaj : 80-104 mm
• Racord apă: fi let interior 1/2”
Material: piesele în contact cu apa din alamă rezistentă la dezincare
Clasa de zgomot: I.
Număr certifi cat: P-IX 18008/IA
Mod de ambalare 1 buc/ambalaj, masa: 1,97 kg/buc. 01 904 00 99

Accesorii necesare:
• În caz de montare uscată material de etanşare contra infi ltraţiilor de apă: 01 857 00 99
• Baterie duş LINUS D-C-M cu montare în perete: 01 919 06 99 sau
• Baterie duş LINUS BASIC D-C-M cu montare în perete: 01 919 28 99
• Unitate de reţea (cu montare în perete) cu electronică tactilă – CVD de 9 V pentru 1-12 

armături: 01 315 00 99 
• Unitate de reţea (cu şină) cu electronică tactilă – CVD de 9 V pentru 1-12 armături 
• 01 583 00 99
• Cutie distribuitor pentru electronica tactilă – CVD de 9 V pentru 1-12 armături: 

 01 583 00 99
• Cablu conexiune universal, 5 m lungime:    01 570 00 99
• Cablu conexiune universal, 10 m lungime:  01 571 00 99

Accesorii recomandate:
• Modul de montaj duş LINUS: 03 257 00 99
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Accesorii recomandate:
• ventil electromagnetic pentru dezinfecţie termică: 

01 874 00 99
• Filtru de protecţie CVD: 00 906 00 99
• Mâner termostatic EasyGrip: 29 192 06 99
• pară duş COMFORT: 01 845 06 99 sau pară duş  

 COMFORT 13°: 01 847 06 99 sau pară de duş 
aerosolarm: 01 814 06 99

• Adaptor USB eSCHELL pentru eSCHELL Software 01 
586 00 99

• server de management apă eSCHELL: 00 500 00 99
• cablu Bus-Extender eSCHELL BE-K: 00 501 00 99
• radio Bus-Extender eSCHELL BE-F: 00 502 00 99

Accesorii recomandate:
• ventil electromagnetic pentru dezinfecţie termică:
 01 874 00 99

• Filtru de protecţie CVD: 00 906 00 99
• Mâner termostatic EasyGrip: 29 192 06 99
• pară duş COMFORT: 01 845 06 99 sau pară duş  

 COMFORT 13°: 01 847 06 99 sau pară de duş   
 aerosolarm: 01 814 06 99

• Adaptor USB eSCHELL pentru eSCHELL Software 
01 586 00 99

• server de management apă eSCHELL: 00 500 00 99
• cablu Bus-Extender eSCHELL BE-K: 00 501 00 99
• radio Bus-Extender eSCHELL BE-F: 00 502 00 99

Baterii duş cu montare în perete

Set fi nisaj pentru articol 
01 802 00 99 

Set fi nisaj pentru articol 
01 802 00 99

Accesorii necesare:
• Masterbox WBD-E-T cu montare în perete: 01 802 00 99
• set prelungitor pentru montare prea adâncă: 01 860 06 99     

sau 01 865 06 99
• Portbaterie universală, 6 V: 01 557 00 99
• Unitate de reţea cu montare în perete 100 – 240 V, 50 – 60  

 Hz, 9 V: 01 315 00 99
• unitate de reţea cu şină 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 9 V: 01 

582 00 99
• Cutie de distribuţie electrică: 01 583 00 99
• cablu de racordare universal, 5 m: 01 570 00 99 sau 10 m: 

01 571 00 99

Accesorii necesare:
• Masterbox WBD-E-T cu montare în perete: 01 802 00 99
• set prelungitor pentru montare prea adâncă: 01 860 06 99   

 sau 01 865 06 99
• Portbaterie universală, 6 V: 01 557 00 99
• Unitate de reţea cu montare în perete 100 – 240 V, 50 – 60  

 Hz, 9 V: 01 315 00 99
• unitate de reţea cu şină 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 9 V: 01  

 582 00 99
• Cutie de distribuţie electrică: 01 583 00 99
• cablu de racordare universal, 5 m: 01 570 00 99 sau 10 m:  

 01 571 00 99

Baterie duş SCHELL LINUS D-C-T cu montare în perete
Electronică tactilă CVD, funcţionare cu baterie / de la reţea 6/9 V
Deschis / Închis / Limitare de timp  - Termostat - Clătire apă stătută
Potrivit pentru sistemul de management al apei eSCHELL (SWS), programabilă prin 
sistemul SSC
Set fi nisaj pentru masterbox WDB-E-T
Pentru programarea şi diagnosticarea confortabilă a electronicii tactile CVD
SCHELL oferă Adaptor USB şi eSCHELL-Software

Conţinutul ambalajului:
• Placă frontală 281 mm x 173 mm x 11,5 mm
• Ramă de montaj cu piese de fi xare
• Electronică tactilă CVD IP 65 cu semnalizarea gradului de încărcare a bateriei
• Buton de acţionare cu ventil termostatic - cu teacă de protecţie - şi cu limitarea 

temperaturii apei calde la 38 °C
• Disc de blocare pentru limitarea temperaturii maxime (protecţie antiopărire)

Domenii de utilizare / Date tehnice:
• Setare timp de funcţionare: 10 - 360 sec în 10 programe (setare din fabrică: 20 sec
• Există posibilitatea activării programului de spălare pentru eliminarea apei  

stătute (debit continuu timp de 20 sec la fi ecare 24 ore)
• Setări suplimentare prin software eSCHELL: durata de funcţionare, durata şi  

intervalul de spălare pentru eliminarea apei stătute

Material: Buton de acţionare şi teacă de protecţie din alamă cromată

Placă frontală din alamă
Cromată, mod de ambalare 1 buc, greutate: 1,92 kg/buc 01 918 06 99
Placă frontală din oţel inoxidabil
Oţel inoxidabil, mod de ambalare 1 buc, greutate: 1,88 kg/buc 01 918 28 99

Baterie duş SCHELL LINUS D-C-T cu montare în perete
Electronică tactilă CVD, funcţionare cu baterie / de la reţea 6/9 V
Deschis / Închis / Limitare de timp  - Termostat - Clătire apă stătută
Potrivit pentru sistemul de management al apei eSCHELL (SWS), programabilă prin 
sistemul SSC
Set fi nisaj pentru masterbox WDB-E-T
Pentru programarea şi diagnosticarea confortabilă a electronicii tactile CVD
SCHELL oferă Adaptor USB şi eSCHELL-Software

Conţinutul ambalajului:
• Placă frontală 283 mm x 183 mm x 3 mm
• Ramă de montaj cu piese de fi xare
• Electronică tactilă CVD IP 65 cu semnalizarea gradului de încărcare a bateriei
• Buton de acţionare cu ventil termostatic - cu teacă de protecţie - şi cu limitarea 

temperaturii apei calde la 38 °C
• Disc de blocare pentru limitarea temperaturii maxime (protecţie antiopărire)
• Piese de fi xare

Domenii de utilizare / Date tehnice:
• Setare timp de funcţionare: 10 - 360 sec în 10 programe (setare din fabrică: 20 sec
• Există posibilitatea activării programului de spălare pentru eliminarea apei 

stătute (debit continuu timp de 20 sec la fi ecare 24 ore)
• Setări suplimentare prin software eSCHELL: durata de funcţionare, durata şi 

intervalul de spălare pentru eliminarea apei stătute

Material: Buton de acţionare şi teacă de protecţie din oţel inoxidabil / cromat

Placă frontală din oţel inoxidabil
Mod de ambalare 1 buc, greutate: 1,84 kg/buc 01 909 28 99

SSC

SSC

SWS

SWS
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Baterii duş cu montare în perete

Doză masterbox pentru montare în perete SCHELL WBD-E-T 
Electronică, cu termostat
Doză pentru montare în perete a bateriilor pentru duş. Armătura este montată într-o cutie din 
plastic etanşă, cu cablaj pentru legături electrice, pentru montare în perete, cu posibilitate de 
fi xare a cadrului frontal. 
Doza permite montarea ulterioară a ventilului electromagnetic pentru dezinfecţie termică 
(accesoriu).

Conţinutul ambalajului:

• Cutie pentru montaj în perete
• Cutie armături 
• Cartuş termostatic conform normelor  

 EN 1111, cu limitare de temperatură 
apă caldă la 38 ºC, şi asigurată contra 
scurgerii apei reci

• Antifurt 
• Robinet de service
• Filtru
• Supapă de sens
• Racord alimentare 
• Piese de fi xare, capac 

Domenii de utilizare / date tehnice:

• Debit calculat: ≤ 15 l/min. la presiune de 3 bari 
• Presiune apă: 1,5 – 5,0 bar
• Reglarea temperaturii: între 5 – 45 °C (70 °C, numai  

 pentru utilizare de scurtă durată)
• Dimensiuni: 246 x 125 x 125 mm
• Adâncime de montaj: 88 – 112 mm, racord  
• Alimentare apă cu fi let interior de 1/2“
• Material: piese în contact cu apa din alamă 
• Clasă de zgomot: I
• Număr certifi cat: P-IX 18008/IA

Mod de ambalare 1 buc/ambalaj, masa: 2,79 kg/buc.  01 802 00 99 

Accesorii necesare: 

• În caz de montare uscată este necesar material de etanşare contra infi ltraţiilor de apă: 
01 856 00 99

• Seturi de fi nisaj pentru electronica senzorului: 01 808 06 99, 01 808 28 99, 01 807 06 99 şi 01 
807 28 99

• Unitate de reţea 9 V, pentru electronica senzorului LINUS pentru 1-2 armături: 01 491 00 99
• Unitate de reţea 9 V cu şină pentru electronica senzorului LINUS pentru 1-12 armături: 

01 555 00 99
• Cutie de distribuţie electrică pentru electronica senzorului 9 V, pentru electronică senzor 

LINUS pentru 1-12 armături: 01 556 00 99
• Cablu conexiune D-E-V/D-E-T: 5 m: 01 492 00 99, 10 m: 01 493 00 99
Seturi de fi nisaj pentru electronică tactilă CVD:
• Coduri: 01 918 06 99, 01 918 28 99, 01 909 28 99
• Unitate de reţea 9 V cu montare în perete pentru electronică tactilă CVD pentru 1-12 armături: 

01 315 00 99
• Unitate de reţea 9 V cu şină pentru electronică tactilă CVD pentru 1-12 armături: 

01 582 00 99
• Cutie de distribuţie electrică 9 V, pentru electronică tactilă CVD pentru 1-12 armături: 

01 583 00 99
• Cablu conexiune universal, 5 m: 01 570 00 99, 10 m: 01 571 00 99
Pentru dezinfecţie termică:
• Electroventil pentru dezinfecţie termică: 01 875 00 99
• Comutator cu cheie pentru dezinfecţie termică: 01 538 00 99
• Unitate de reţea 12 V cu montare în perete pentru 1-2 electroventile: 01 566 00 99
• Unitate de reţea 12 V pentru 1-12 electroventile: 01 490 00 99
• Cutie de distribuţie electrică cu unitate de reţea 12 V, pentru 1-12 electroventile: 

01 537 00 99

Etanşare SCHELL contra scurgerilor de apă 
Pentru etanşarea armăturilor, conform capitolului 9. din standardul DIN 
18195

Conţinutul ambalajului:

• Material de etanşare
• Bandă autocolantă

Domenii de utilizare / date tehnice:
Pentru montarea uscată a dozelor masterbox
Dimensiuni: 425 x 425 mm

Mod de ambalare 1 buc/ambalaj  01 857 00 99 

Mod de ambalare 1 buc/ambalaj, masa: 0,10 kg/buc 01 856 00 99

Accesorii neceare:
• Masterbox WBW-SC-M: 01 828 06 99
• Masterbox WBW-SC-V: 01 829 06 99
• Masterbox WBD-SC-M: 01 867 00 99
• Masterbox WBD-SC-V: 01 827 00 99
• Masterbox WBD-E-V: 01 822 00 99
• WBW-EH-M: 01 892 06 99
• Masterbox WBD-EH-M: 01 891 00 99
• Masterbox WBD-E-M: 01 904 00 99

Accesorii necesare:
• Masterbox WBD-SC-T: 01 800 00 99 
• Masterbox WBD-E-T: 01 802 00 99 
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Készreszerelő készlet a
01 822 00 99

  számú termékhez

Baterii duş cu montare în perete

Baterie duş SCHELL LINUS BASIC D-C-V cu montare în perete
Electronică tactilă - CVD
Limitare durată funcţionare Deschis/Închis – Apă preamastecată  – Clătire apă 
stătută
Set finisaj pentru masterbox WDB-E-V cu montare în perete
Pentru programarea şi diagnostizarea electronicii tactile – CVD, SCHELL oferă 
adaptor USB SCHELL şi software eSCHELL

Conţinutul ambalajului:

• Placă frontală 190 mm x 190 mm x 3 mm
• Electronică tactilă – CVD etanşă (IP 65) cu semnalizarea gradului de încărcare 

a bateriei
• Buton de acţionare - cu teacă de protecţie 

Domenii de utilizare / date tehnice:

• Debit de curgere: ≤ 15,0 l/min. la presiunea apei de 3 bar
• Presiune apă între 1,5 – 5,0 bar 
• Durata de funcţionare reglabilă între 10 - 360 secunde cu 10 programe diferite 

disponibile (reglat din fabrică la cca. 20 sec.)
• Se poate activa programul pentru eliminare a apei stătute (scurgere continuă 

apă proaspătă timp de 20 sec.,/clătire la fi ecare 24 ore)
• Alte setări ale duratei de funcţionare, a duratei şi frecvenţei clătirii apei stătute 

se pot face de la Software-ul eSCHELL 
• Pregătită pentru punerea în funcţiune cu portbateria universală SCHELL, sau 

cu unitatea SCHELL electronică tactilă-CVD
Material: placă frontală din oţel inoxidabil / butoane de acţionare şi teacă de 
protecţie din alamă cromată

Oţel inoxidabil, mod ambalare 1 buc./amb. masa: 1,35 kg/buc.  01 921 28 99

Accesorii necesare:
• Unitate de reţea (vezi masterbox WBD-EV cod:01 822 00 99) 
• Portbaterie universală, 6 V: 01 557 00 99

Accesorii recomandate:
• Filtru de protecţie CVD: 00 906 00 99
• Adaptor USB pentru Software-ul eSCHELL: 01 586 00 99
• Pară duş aerosolarm: 01 814 06 99
• Pară duş COMFORT: 01 845 06 99

Doză masterbox SCHELL WBD-E-V montare în perete
Electronică, pentru apă preamestecată
Doză pentru montare în perete a bateriilor pentru duş. Armătura este montată 
într-o cutie din plastic etanşă, cu cablaj pentru legături electrice, pentru montare în 
perete, cu posibilitate de fi xare a cadrului frontal. 

Conţinutul ambalajului:
• Ventil electromagnetic de 6 V
• Robinet de service
• Filtru
• Supapă de sens
• Racord alimentare 
• Piese de fi xare, capac 

Domenii de utilizare / date tehnice:
• Debit calculat: < 15 l/min. la presiune de 3 bari 
• Presiune apă: 1,5 – 5,0 bar
• Pentru apă preamestecată 
• Dimensiuni: 149 x 138 x 120 mm
• Adâncime de montaj: 104 – 144 mm, racord alimentare apă cu fi let interior de 

1/2“

Material: piese în contact cu apa din alamă 

Clasă de zgomot: I

Număr certifi cat: P-IX 18008/IA
Mod de ambalare 1 buc/ambalaj  01 822 00 99 

Accesorii necesare:
• În caz de montare uscată material de etanşare contra infi ltraţiilor de apă: 01 857 00 99

Pentru seturi de fi nisaj: 
• coduri articole: 01 831 06 99, 01 831 28 99, 01 830 06 99 es 01 830 28 99 
•  unitate de reţea pentru electronica sensor LINUS 9 V pentru 1-2 armături: 01 491 00 99
•  unitate de reţea cu şină pentru electronica sensor LINUS 9 V pentru 1-12 armături: 
 01 555 00 99
•  cutie distribuitor pentru electronica sensor LINUS 9 V pentru 1-12 armături: 01 556 00 99
•  cablu conexiune D-E-V/D-E-T, 5 m lungime: 01 492 00 99
•  cablu conexiune D-E-V/D-E-T, 10 m lungime: 01 493 00 99
•  portbaterie (mai puţin pentru varianta ECO): 01 853 00 99

Accesorii recomandate:
• modul de montaj LINUS: 03 257 00 99
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Baterii duş cu montare în perete

Pară duş SCHELL COMFORT
Pară duş cu protecţie antivandalism, anticalcar, cu jet de apă moale

Domenii de utilizare / Date tehnice:
• Debit: 9 l/min indiferent de presiunea apei
• Unghi de înclinare: 13°

Material: Corp baterie din alamă conform reglementărilor germane privind apa potabilă

Clasa de zgomot: I

Certificate: Certificat P-IX 28339/I, DVGW

Dimensiuni: DN 15: filet exterior de 1/2”

Cromată, mod de ambalare 1 buc, greutate: 0,69 kg/buc 01 847 06 99

92

Înălţime de montaj recomandată

Înălţime de montaj recomandată

Pară duş SCHELL COMFORT
Pară duş antivandalism, anticalcar, cu jet de apă moale 

Domenii de utilizare / date tehnice:

• Debit: 9 l/min., indiferent de presiunea apei
• Unghi de înclinare 23°

Material: alamă conform reglementărilor germane referitoare la apă potabilă

Dimensiuni: DN 15 filet exterior de 1/2”,

Cromată, mod de ambalare 1 buc./ambalaj, masa: 0,71 kg/buc 01 845 06 99
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Baterii duş cu montare în perete

Pară duş SCHELL Aerosolarm 
Pară de duş antivandalism

Conţinutul ambalajului:
• pară de duş

Domenii de utilizare/Date tehnice:
• Debit: 9 l/min indiferent de presiune
• Unghi de înclinare: 20 ± 6°

Material: alamă conform reglementărilor germane referitoare la apa potabilă

Dimensiuni: DN 15 filet exterior 1/2",

Crom,  Mod de ambalare 1 buc, Masă: 1,20 kg/buc. 01 814 06 99

Limitator debit SCHELL LEED 
La toate parele de duş COMFORT 
Limitator de debit cu păstrarea gradului de comfort.
3 puncte LEED la utilizarea în băile publice şi private.

Conţinutul ambalajului:
• 10 x limitator debit
• 10 x inel fixare

Domenii de utilizare/Date tehnice:
• Debit: 6,0 l/min. La presiune ăntre 1 -10 bari 

Mod de ambalare 1 buc 63 014 00 99

LEED
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Denumire produs Număr articol

Ventil electromagnetic SCHELL pentru dezinfecţie termică:
Cartuş ventil electromagnetic de 6 V bistabil
Cartuş ventil electromagnetic  pentru dezinfecţie termică
Ventilul se poate monta şi ulterior la un racord instalat anterior la reţeaua de apă.

Funcţionare:
Apa fierbinte trece prin robinetul bypass montat la ventilul termostat.
Comanda se face prin cablul eSCHELL Bus-Extender BE-K şi radioul eSCHELL 
Bus-Extender BE-F

Conţinutul ambalajului:
• Cartuş ventil electromagnetic cu element de racordare
• Cablu de racordare la radio eSCHELL Bus-Extender BE-F şi cablul BE-K

Mod de ambalare 1 buc, greutate: 0,12 kg/buc 01 874 00 99

Cablu racordare SCHELL pentru dezinfecţie termică:
Pentru racordarea unităţii de reţea de 12 V şi a ventilului electromagnetic 
utilizat pentru dezinfecţie termică

Lungimea cablului 5 m

Mod de ambalare 1 buc, greutate: 0,12 kg/buc 51 014 00 99
Lungimea cablului 10 m

Mod de ambalare 1 buc, greutate: 0,28 kg/buc 51 015 00 99

Comutator cu cheie SCHEL pentru dezinfecţie termică:
Comutator cu cheie de perete 230 V/ IP 65 pentru activarea dezinfecţiei 
termice sau funcţiei stop pentru curăţare, 2 poziţii: standby şi oprire

Conţinutul ambalajului:
• Cleme de conexiune ISO 22/1
• 2 chei

Mod de ambalare 1 buc, greutate: 0,19 kg/buc 01 538 00 99

Accesorii necesare:
• Unitate de reţea cu montare în perete de 12 V, 1 – 2 electroventile: 01 566 00 99
• Unitate de reţea 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 12 V: 01 490 00 99
• Cutie de distribuţie cu unitate de reţea de 12 V pentru 1 – 12 electroventile: 01 537 00 99
• Ventil electromagnetic pentru dezinfecţie termică: 01 875 00 99

Accesorii necesare:
• Server de management apă eSCHELL: 00 500 00 99
• Unitate de reţea eSCHELL Bus 30V: 00 505 00 99
• Cablu Bus-Extender eSCHELL BE-K: 00 501 00 99
• Radio Bus-Extender eSCHELL BE-F: 00 502 00 99

Instrucţiuni de montare: 
Poate fi racordat exclusiv la ventile electromagnetice monostabile 
montate cu unitate de reţea sau cutie de distribuţie SCHELL.

Accesorii recomandate:
• Ventil electromagnetic pentru dezinfecţie termică: 01 875 00 99
• Unitate de reţea eSCHELL Bus 30V: 00 505 00 99
• Cablu Bus-Extender eSCHELL BE-K: 00 501 00 99
• Radio Bus-Extender eSCHELL BE-F: 00 502 00 99

Baterii duş cu montare în perete

Ventil electromagnetic pentru dezinfectare termică SCHELL 
Cartuş ventil electromagnetic pentru dezinfectare termică
Ventilul se poate monta şi ulterior la un racord instalat anterior la reţeaua de 
apă

Funcţionare:
Apa fierbinte trece prin robinetul bypass montat la ventilul termostat. 
Direcţionarea se realizează prin dispunerea corespunzătoare a conductelor 
(conform proiect)

Conţinutul ambalajului:
• Ventil electromagnetic
• Cablu adaptor

Mod de ambalare 1 buc/ambalaj 01 875 00 99

Dezinfectare termică  
conform prescripţiilor  

DVGW W551

Accesorii necesare:                                                                             
•  Unitate de reţea cu montare în perete de 12 V pentru 1-12 electroventile: 01 566 00 99
•  Unitate de reţea de 12 V pentru 1-12 electroventile: 01 490 00 99
•  Cutie distribuitor cu unitate de reţea de 12 V pentru 1-12 electroventile: 01 537 00 99



1.74

Denumire produs Număr articol

Adecvat pentru 
electronică cu senzori

Adecvat pentru 
electronică cu senzori

Baterii duş cu montare în perete

Unitate de reţea electrică SCHELL 230 V 50-60 Hz, 9 V 
Pentru 1 – 2 armături
Pentru armături electronice cu montare în perete
Unitatea de reţea electrică, cu montaj fără şuruburi în interiorul dozei

Domenii de utilizare / date tehnice:

• Intrare: 230V, 50/60 Hz
• Ieşire: 9 V ± 1,5V DC, stabilizat
• Intensitate curent de ieşire: max. 40 mA pentru durată scurtă
• Intensitate curent în timpul funcţionării normale: 100 mA 
• Protecţie: IP20

Mod de ambalare 1 buc/ambalaj 01 491 00 99

Accesorii necesare:
• Pentru doze Masterbox cu montare în perete: 01 802 00 99
• Pară duş cu montare în perete LINUS D-E-T ECO: 01 808 06 99, 01 808 28 99
• Pară duş cu montare în perete LINUS D-E-T: 01 807 06 99, 01 807 28 99
• Pentru doze Masterbox cu montare în perete: 01 822 00 99
• Pară duş cu montare în perete LINUS D-E-V ECO: 01 831 06 99, 01 831 28 99
• Pară duş cu montare în perete LINUS D-E-V: 01 830 06 99, 01 830 28 99
• Cablu de racordare 5 m, D-E-V/D-E-T: 01 492 00 99
• Cablu de racorsdare 10 m, D-E-V/D-E-T: 01 493 00 99

Ghid montare:
A se utiliza numai cablu de racordare SCHELL

Unitate de reţea cu şină SCHELL, electronică sensor LINUS 100 - 240 V, 50 
- 60 Hz, 9 V
Pentru 1-12 armături

Domenii de utilizare / date tehnice:
• Intrare: 100 - 240 V, 50/60 Hz
• Ieşire: 9 VDC, 1 A
• Pentru montare pe şină de 35 mm (conform normativ EN 552)
• Echipată cu cleme şi şină

Mod de ambalare 1 buc./amb., masa: 0,20 kg/buc. 01 555 00 99

Atenţie:
• Pentru executarea conexiunilor utilizaţi doar cabluri SCHELL.

Accesorii necesare:
• Masterbox WBD-E-T cu montare în perete: 01 802 00 99
• Baterie duş LINUS D-E-T ECO cu montare în perete: 01 808 06 99, 01 808 28 99
• Baterie duş LINUS D-E-T cu montare în perete: 01 807 06 99, 01 807 28 99
• Masterbox WBD-E-V cu montare în perete: 01 822 00 99
• Baterie duş LINUS D-E-V ECO cu montare în perete: 01 831 06 99, 01 831 28 99
• Baterie duş LINUS D-E-V cu montare în perete: 01 830 06 99, 01 830 28 99
• Cablu conexiune D-E-V/D-E-T de 5 m lungime: 01 492 00 99
• Cablu conexiune D-E-V/D-E-T de 10 m lungime: 01 493 00 99

Cutie de distribiţie electrică SCHELL pentru electronică sensor LINUS
Pentru 1-12 armături

Conţinutul ambalajului:

• Cutie de distribuţie electrică SCHELL cu unitate de reţea pentru 1-12 armături, 
cu montare pe şină cu 12 cleme

• Capac cu 4 şuruburi de închidere
• Predecupări ISO pentru conexiune la sistem

Domenii de utilizare / date tehnice:

• IP 65
• Unitate de reţea: intrare: 100 - 240 VAC, 2 A, 50 - 60 Hz, Ieşire: 9 VDC, 1 A
Mod de ambalare 1 buc./amb., masa: 1,51 kg/buc. 01 556 00 99

Accesorii necesare:
• Masterbox WBD-E-T cu montare în perete: 01 802 00 99
• Baterie duş LINUS D-E-T ECO cu montare în perete: 01 808 06 99, 01 808 28 99
• Baterie duş LINUS D-E-T cu montare în perete: 01 807 06 99, 01 807 28 99
• Masterbox WBD-E-V cu montare în perete: 01 822 00 99
• Baterie duş LINUS D-E-V ECO cu montare în perete: 01 831 06 99, 01 831 28 99
• Baterie duş LINUS D-E-V cu montare în perete: 01 830 06 99, 01 830 28 99
• Cablu conexiune D-E-V/D-E-T de 5 m lungime: 01 492 00 99
• Cablu conexiune D-E-V/D-E-T de 10 m lungime: 01 493 00 99

CABLU CONEXIUNE SCHELL D-E-V/D-E-T
Pentru racordarea unităţii de reţea electrice şi a duşului

Lungimea cablului 5 m

Mod de ambalare 1 buc/ambalaj 01 492 00 99

Lungimea cablului 10 m

Mod de ambalare 1 buc/ambalaj 01 493 00 99
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Baterii duş cu montare în perete

Pentru electronică 
tactilă-CVD

Pentru electronică 
tactilă-CVD

Portbaterie SCHELL 
Pentru armături electronice cu montare în perete

Conţinutul ambalajului:
• Portbaterie
• Baterii alcaline tip. AAA: 6 buc. 

Mod de ambalare 1 buc/ambalaj   01 853 00 99 

Accesorii necesare:
• Pentru doze Masterbox cu montare în perete: 01 802 00 99
• Pară duş cu montare în perete LINUS D-E-T: 01 807 06 99, 01 807 28 99
• Pentru doze Masterbox cu montare în perete: 01 822 00 99
• Pară duş cu montare în perete LINUS D-E-V: 01 830 06 99, 01 830 28 99
• Comandă WC EDITION E MANUAL: 01 028 28 99
• Comandă WC EDITION E: 01 027 28 99
• Robinet  spălare WC EDITION E cu montare în tavan: 01 584 00 99

Ghid montare:
Se poate utiliza pentru electronica standard

Unitate de reţea SCHELL cu montare în perete 
Pentru electronică tactilă – CVD
Pentru 1-12 unităţi electronice tactile – CVD

Conţinutul ambalajului:

• Unitate de reţea cu montare în perete
• Cablu adaptor

Domenii de utilizare / date tehnice:

• Intrare: 100 - 240 V, 50/60 Hz, cablu pregătit
• Ieşire: 9 VDC, 0,66 A cu fi şă bipolară

Mod de ambalare 1 buc./ambalaj 01 315 00 99

Accesorii necesare:
• Masterbox WBD-E-M cu montare în perete: 01 904 00 99
• Baterie duş LINUS D-C-M cu montare în perete: 01 919 06 99, 01 919 28 99
• Masterbox WBD-E-T cu  montare în perete: 01 802 00 99
• Baterie duş LINUS D-C-T cu montare în perete: 01 918 06 99, 01 918 28 99
• Baterie duş LINUS BASIC D-C-T cu montare în perete: 01 909 28 99
• Panou duş LINUS DP-C-T cu montare pe perete: 00 819 08 99, 00 820 08 99
• Cablu conexiune universal de 5 m lungime: 01 570 00 99
• Cablu conexiune universal de 10 m lungime: 01 571 00 99

Unitate de reţea cu şină SCHELL, electronică tactilă 
– CVD 100 - 240 V, 50 - 60 Hz, 9 V
Pentru 1-12 unităţi electronice tactile – CVD

Conţinutul ambalajului:

• Unitate de reţea cu montare în perete
• Cablu adaptor
• Cutie pentru montaj pe şină

Domenii de utilizare / date tehnice:

• Intrare: 100 - 240 V, 50/60 Hz, cablu pregătit
• Ieşire: 9 VDC, 1 A, fi şă bipolară
• Pentru montare pe şină de 35 mm (conform normativ EN 552)
• Echipată cu cleme şi şină

Mod de ambalare 1 buc./ambalaj 01 582 00 99

Accesorii necesare:
• Masterbox WBD-E-M cu montare în perete: 01 904 00 99
• Baterie duş LINUS D-C-M cu montare în perete: 01 919 06 99, 01 919 28 99
• Masterbox WBD-E-T cu montare în perete: 01 802 00 99
• Baterie duş LINUS D-C-T cu montare în perete: 01 918 06 99, 01 918 28 99
• Baterie duş LINUS BASIC D-C-T cu montare în perete: 01 909 28 99
• Panou duş LINUS DP-C-T cu montare pe perete: 00 819 08 99, 00 820 08 99
• Cablu conexiune universal de 5 m lungime: 01 570 00 99 
• Cablu conexiune universal de 10 m lungime: 01 571 00 99
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Pentru electronică tactilă 
- CVD

Pentru electronică 
tactilă-CVD

Pentru electronică 
tactilă-CVD

Baterii duş cu montare în perete

Cutie de distribiţie electrică SCHELL pentru electronică tactilă CVD
Pentru 1-12 armături cu electronică tactilă CVD

Conţinutul ambalajului:
• Cutie de distribuţie electrică SCHELL cu unitate de reţea pentru 1-12 armături, 

cu montare pe şină, cu 12 cleme 
• Capac cu 4 şuruburi de închidere
• Predecupări ISO pentru conexiune la sistem

Domenii de utilizare / date tehnice:
• IP 65
• Unitate de reţea: intrare: 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz, cablu pregătit 
• Ieşire: 9 VDC, 0,66 A, fişă

Mod de ambalare 1 buc./amb., masa: 1,51 kg/buc.

01 583 00 99

Accesorii necesare:
• Pentru doze Masterbox cu montare în perete WBD-E-M: 01 904 00 99
• Pară duş cu montare în perete LINUS D-C-M: 01 919 06 99, 01 919 28 99
• Pentru doze Masterbox cu montare în perete WBD-E-T: 01 802 00 99
• Pară duş cu montare în perete LINUS D-C-T: 01 918 06 99, 01 918 28 99
• Pară duş cu montare în perete LINUS BASIC D-C-T: 01 909 28 99
• Panou duş de perete LINUS DP-C-T: 00 819 08 99, 00 820 08 99
• Cablu de conexiune universal SCHELL 5 m: 01 570 00 99
• Cablu de conexiune universal SCHELL 10 m: 01 571 00 99

Cablu de conexiune universal SCHELL
Pentru conectarea unităţii de reţea şi a armăturii

Lungime cablu 5 m
Mod de ambalare 1 buc./ambalaj, masa: 0,12 kg/buc. 01 570 00 99

Lungime cablu 10 m
Mod de ambalare 1 buc./ambalaj, masa: 0,22 kg/buc. 01 571 00 99

Accesorii necesare:
• Baterie duş LINUS D-C-M cu montare în perete: 01 919 06 99, 01 919 28 99
• Baterie duş LINUS BASIC D-C-T cu montare în perete: 01 909 28 99
• Baterie duş LINUS D-C-T cu montare în perete: 01 918 06 99, 01 918 28 99
• Panou duş LINUS DP-C-T cu montare pe perete: 00 819 08 99, 00 820 08 99

Portbaterie universală SCHELL - 6 V
Pentru armături electronice cu montare în perete

Conţinutul ambalajului:

• Portbaterie
• Suport perete cu piese de fixare
• Bandă adezivă de 100 mm lungime
• 4 baterii alkaline de tip AA 

Mod de ambalare 1 buc./ambalaj, masa: 0,26 kg/buc. 01 557 00 99

Cablu prelungitor SCHELL - 1,5 m
Pentru prelungirea cablului portbaterie/unitate de reţea (circuit de tensiune 
redusă)

Domenii de utilizare / date tehnice:

• Cu conexiuni: 2 x AWG24 d=4 mm 

Mod de ambalare 1 buc./ambalaj, masa: 0,04 kg/buc. 01 550 00 99

Ghid de montare:
•  Se poate utiliza pentru toate bateriile electronice  SCHELL
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Baterii duş cu montare în perete

Filtru de protecţie CVD SCHELL 
Pentru instalaţii neconforme cu prescripţiile Asociaţiei Electrotechnice 
Germane (VDE) 
Filtru de protecţie pentru instalare între electronica tactilă – CVD, şi cablul 
unităţii  de reţea (9 V)

Domenii de utilizare / date tehnice:

• Filtrul de protecţia are rolul de a filtra impulsurile altor aparate electrice care ar 
putea bruia funcţionarea electronicii tactile - CVD 

Mod de ambalare 1 buc./ambalaj, masa: 0,12 kg/buc. 00 906 00 99

Accesorii necesare:
• Baterie duş LINUS D-C-T cu montare în perete 01 918 06 99 sau 01 918 28 99
• Baterie duş LINUS BASIC D-C-T cu montare în perete 01 909 28 99
• Baterie duş LINUS D-C-M cu montare în perete 01 919 06 99 sau 01 919 28 99
• Baterie duş LINUS BASIC D-C-M cu montare în perete 01 920 28 99
• Baterie duş LINUS BASIC D-C-V cu montare în perete 01 921 28 99
• Panou duş LINUS DP-C-T cu montare pe perete 00 819 08 99, 00 820 08 99, 00 

82208 99, 00 823 08 99 

Stick USB SCHELL tip eSCHELL
• Stick-ul USB SCHELL conţine software-ul eSCHELL pentru programarea şi 

diagnostizarea electronicii tactile-CVD ale armăturilor SCHELL. 
• Lista armăturilor programabile, şi diagnostiabile momentan cu ajutorul 

eSCHELL este disponibilă pe pagina web: www.schell.eu.

Condiţii sistem:
• Software sistem:
 Windows XP (32 Bit) cu Service Pack 3
 Windows Vista (32 Bit sau 64 Bit)
 Windows 7 (32 Bit sau 64 Bit)
• Rezoluţie ecran ≥ 1024 x 768
• Spaţiu liber pe PC ≥ 150 MB
• Memorie ≥ 1 GB RAM
• Conexiune liberă USB 2.0

• Conţinut ambalaj:

• Stick USB SCHELL cu software-ul eSCHELL, Îndrumar de utilizare, şi driver 
pentru adaptorul SCHELL USB

• Mod de ambalare 1 buc./ambalaj, masa: 0,04 kg/buc. 95 598 00 99

Accesorii necesare:
• Adaptor USB pentru software-ul eSCHELL: 01 586 00 99

Adaptor SCHELL USB pentru software eSCHELL
• Adaptorul eSCHELL USB pentru programarea şi diagnostizarea electronicii 

tactile-CVD ale armăturilor SCHELL (pentru alte armaturi în curs de 
dezvoltare). 

• Lista armăturilor disponibile momentan cu ajutorul eSCHELL este disponibilă 
pe pagina web: www.schell.eu. Software-ul actual eSCHELL se poate descărca 
în mod gratuit de pe pagina web: www.schell.eu.

Condiţii sistem:
• Software sistem:
 Windows XP (32 Bit) cu Service Pack 3
 Windows Vista (32 Bit sau 64 Bit)
 Windows 7 (32 Bit sau 64 Bit)
• Rezoluţie ecran ≥ 1024 x 768
• Spaţiu liber pe PC ≥ 150 MB
• Memorie ≥ 1 GB RAM
• Conexiune liberă USB 2.0

Conţinut ambalaj:
• Adaptor USB SCHELL

• Mod de ambalare 1 buc./ambalaj, masa: 0,05 kg/buc. 01 586 00 99

Accesorii recomandate:
• Stick USB  pentru eSCHELL: 95 598 00 99
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Baterii duş cu montare în perete

Set  prelungitor SCHELL D-SC-T 
Pentru baterii pentru duş cu temporizare, şi termostat cu montare în 
perete 
Se utilizează în cazul montării dozei Masterbox la adâncime prea mare

Prelungitor de 25 mm: cromat, mod de ambalare 1 buc/ambalaj 01 859 06 99

Prelungitor de 50 mm: cromat, mod de ambalare 1 buc/ambalaj 01 863 06 99
Accesorii recomandate:
• Pentru baterii cu montaj în perete pentru duş LINUS D-SC-T: 01 809 06 99
• Pentru baterii cu montaj în perete pentru duş LINUS D-SC-T: 01 809 28 99
• Pentru baterii cu montaj în perete pentru duş LINUS BASIC D-SC-T: 01 900 28 99

Cartuş prelungitor SCHELL D-SC-V / W-SC-V 
Pentru baterii pentru duş cu temporizare cu montare în perete pentru apă 
amestecată  
Se utilizează în cazul montării dozei Masterbox la adâncime prea mare

Prelungitor de 25 mm: cromat, mod de ambalare 1 buc/ambalaj 01 872 06 99

Prelungitor de 50 mm: cromat, mod de ambalare 1 buc/ambalaj 01 873 06 99

Accecsorii recomandate:
• Pentru doze Masterbox cu montaj în perete LINUS W-SC-V: 01 839 06 99, 01 839 28 99,  

01 840 06 99, 01 840 28 99, 01 841 06 99, 01 841 28 99
• Pentru duş cu montaj în perete LINUS D-SC-V: 01 833 06 99, 01 833 28 99

Cartuş prelungitor SCHELL D-E-T 
Pentru baterii pentru duş electronice, cu termostat cu montare în perete
Se utilizează în cazul montării dozei Masterbox la adâncime prea mare

Prelungitor de 25 mm: cromat, mod de ambalare 1 buc/ambalaj 01 860 06 99

Prelungitor de 50 mm: cromat, mod de ambalare 1 buc/ambalaj 01 865 06 99

Accesorii recomandate:
• Pentru baterii cu montaj în perete pentru duş LINUS D-E-T ECO: 01 808 06 99
• Pentru baterii cu montaj în perete pentru duş LINUS D-E-T ECO: 01 808 28 99
• Pentru baterii cu montaj în perete pentru duş LINUS D-E-T: 01 807 06 99
• Pentru baterii cu montaj în perete pentru duş LINUS D-E-T: 01 807 28 99
• Pentru baterii cu montaj în perete pentru duş LINUS BASIC D-C-T: 01 909 28 99
• Pentru baterii cu montaj în perete pentru duş LINUS D-C-T: 01 918 06 99, 01 918 28 99

Set prelungitor SCHELL D-SC-M
Pentru armături duş cu temporizare montare în perete pentru apă amestecată 
Pentru prelungire în caz de montare prea adâncă a Masterbox-ului
Material: alamă
Prelungitor de 25 mm, cromat, mod de ambalare 1 buc./ambalaj, 
Masa: 0,58  kg/buc. 29 648 06 99

Prelungitor de 50 mm, cromat, mod de ambalare 1 buc./ambalaj, 
Masa: 0,73 kg/buc. 29 649 06 99

Accesorii recomandate:
• Baterie duş LINUS D-SC-M cu montare în perete: 01 832 06 99
• Baterie duş  LINUS D-SC-M cu montare în perete: 01 832 28 99
• Baterie duş  LINUS BASIC D-SC-M cu montare în perete: 01 902 28 99

Accesorii recomandate:
• Baterie duş LINUS D-C-M cu montare în perete: 01 919 06 99, 01 919 28 99

Cartuş prelungitor SCHELL W-SC-M 

Pentru baterii cu temporizare, cu apă amestecată, şi cu montare în perete în 
caz de montare prea adâncă a Masterboxului 

Material: alamă
Prelungitor de 25 mm, cromat, mod de ambalare 1 buc./ambalaj, 
Masa: 0,60 kg/buc. 29 654 06 99

Prelungitor de 50 mm, cromat, mod de ambalare 1 buc./ambalaj, 
masa: 0,73 kg/buc. 29 655 06 99

Accesorii recomandate:
• Baterie LINUS W-SC-M cu montare în perete: 01 836 06 99, 01 836 28 99,
• 01 837 06 99, 01 837 28 99, 01 838 06 99, 01 838 28 99

Set prelungitor SCHELL D-C-M
Pentru electronică tactilă – CVD, apă amestecată 
Pentru prelungire în caz de montare prea adâncă a Masterbox-ului

Prelungitor de 25 mm, cromat, mod de ambalare 1 buc./ambalaj, 
Masa: 0,27  kg/buc. 01 888 06 99

Prelungitor de 50 mm, cromat, mod de ambalare 1 buc./ambalaj, 
Masa: 0,32 kg/buc. 01 889 06 99
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Panou de duş SCHELL LINUS TREND DP-SC-T 
Cu temporizatre – termostatat – cu pară de duş fixă 
Panou de duş din oţel inox de calitate superioară, rezistentă la acizi cu baterie de 
duş SCHELL LINUS DP-SC-T integrat şi pară de duş fixă.
Montaj şi întreţinere uşoare, potrivit pentru montaj pentru o persoană.
Potrivit pentru racordare din spate sau de sus în cazul montării pe perete.

Conţinutul ambalajului:
• Panoul de duş conţine un robinet de duş LINUS, un cartuş cu temporizare SC 

respectiv ţevile între robinet şi para de duş
• Cartuş termostatic cu supapă de siguranţă în cazul lipsei apei reci
• Buton de acţionare cu limitator de temperatură la 38 °C
• Disc de blocare pentru limitarea temperaturii maxime a apei (protecţie 

antiopărire) 
• Buton de acţionare cu temporizare SC 
• Pară de duş  COMFORT 13° 
• 2 supape de sens (filet: 1/2; DIN EN 1717:EB) şi filtru
• Piese necesare pentru montaj filet exterior / interior 1/2"
• Piese pentru fixare
Domenii de utilizare/Date tehnice:
• Debit ≤ 9,0 l/min la o presiune de 3 bari 
• Presiune: 1,0 - 5,0 bari
• Temperatură apă caldă max. 70 °C (pe perioadă scurtă)
• Timp de funcţionare reglabil între: 5 - 30 s 
• Dimensiuni: 1263 mm × 220 mm × 70 mm

Material: panou din oţel inox / piese în contact cu apa din alamă rezistentă la 
dezincare conform normelor germane referitoare la apa potabilă 

Dimensiuni: DN 15 filet exterior 1/2"

Oţel inox periat, Mod de ambalare 1 buc 00 833 28 99

Accesorii recomandate:
• LINUS TREND săpunieră 00 836 28 99

Panou de duş SCHELL LINUS TREND DP-SC-T-H 
Cu temporizatre – termostatat – cu pară de duş de mână
Panou de duş din oţel inox de calitate superioară, rezistentă la acizi cu baterie de 
duş SCHELL LINUS DP-SC-T integrat şi pară de duş de mână.
Montaj şi întreţinere uşoare, potrivit pentru montaj pentru o persoană.
Potrivit pentru racordare din spate sau de sus în cazul montării pe perete.

Conţinutul ambalajului:
• Panoul de duş conţine un robinet de duş LINUS, un cartuş cu temporizare SC  

respectiv ţevile între robinet şi para de duş
• Cartuş termostatic cu supapă de siguranţă în cazul lipsei apei reci
• Buton de acţionare cu limitator de temperatură la 38 °C
• Disc de blocare pentru limitarea temperaturii maxime a apei (protecţie 

antiopărire) 
• Buton de acţionare cu temporizare SC 
• Pară de duş cu 3 funcţii şi furtun
• Bară suport de perete
• 2 supape de sens (filet: 1/2; DIN EN 1717:EB) şi filtru
• Piese necesare pentru montaj filet exterior / interior 1/2"
• Piese pentru fixare
Domenii de utilizare/Date tehnice:
• Debit ≤ 9,0 l/min la o presiune de 3 bari 
• Presiune: 1,0 - 5,0 bari
• Temperatură apă caldă max. 70 °C (pe perioadă scurtă)
• Timp de funcţionare reglabil între: 5 - 30 s 
• Lungime furtun duş 1500 mm
• Lungime bară duş 685 mm
• Dimensiuni: 1263 mm × 220 mm × 70 mm

Material: panou din oţel inox / piese în contact cu apa din alamă rezistentă la 
dezincare conform normelor germane referitoare la apa potabilă 

Dimensiuni: DN 15 filet exterior 1/2"

Oţel inox periat, Mod de ambalare 1 buc 00 834 28 99

Accesorii recomandate:
• LINUS TREND săpunieră 00 836 28 99

Panouri de duş



Denumire produs Număr articol

1.80

Panou de duş SCHELL LINUS TREND DP-SC-T-D-H 
Cu temporizatre – termostatat – cu pară de duş fi xă - cu pară de duş de mână
Panou de duş din oţel inox de calitate superioară, rezistentă la acizi cu baterie de 
duş SCHELL LINUS DP-SC-T integrat şi o pară de duş fi xă şi o  pară de duş de 
mână.
Montaj şi întreţinere uşoare, potrivit pentru montaj pentru o persoană.
Potrivit pentru racordare din spate sau de sus în cazul montării pe perete.

Conţinutul ambalajului:
• Panoul de duş conţine un robinet de duş LINUS, un cartuş cu temporizare SC 

respectiv ţevile între robinet şi para de duş
• Cartuş termostatic cu supapă de siguranţă în cazul lipsei apei reci
• Buton de acţionare cu limitator de temperatură la 38 °C
• Disc de blocare pentru limitarea temperaturii maxime a apei (protecţie 

antiopărire) 
• Buton de acţionare cu temporizare SC 
• Schimbător între duşul fi x şi cel de mână
• Pară duş COMFORT 13° 
• Pară de duş cu 3 funcţii şi furtun cu suport perete
• 2 supape de sens (fi let: 1/2; DIN EN 1717:EB) şi fi ltru
• Piese necesare pentru montaj fi let exterior / interior 1/2"
• Piese pentru fi xare
Domenii de utilizare/Date tehnice:
• Debit ≤ 9,0 l/min la o presiune de 3 bari 
• Presiune: 1,0 - 5,0 bari
• Temperatură apă caldă max. 70 °C (pe perioadă scurtă)
• Timp de funcţionare reglabil între: 5 - 30 s 
• Lungime furtun duş 1500 mm
• Dimensiuni: 1263 mm × 220 mm × 70 mm

Material: panou din oţel inox / piese în contact cu apa din alamă rezistentă la 
dezincare conform normelor germane referitoare la apa potabilă 

Dimensiuni: DN 15 fi let exterior 1/2"

Oţel inox periat, Mod de ambalare 1 buc  00 835 28 99 

 Accesorii recomandate:
• LINUS TREND săpunieră 00 836 28 99

Panou de duş SCHELL LINUS TREND DP-SC-M 
Cu temporizatre – cu mixer – cu pară de duş fi xă 
Panou de duş din oţel inox de calitate superioară, rezistentă la acizi cu baterie de 
duş SCHELL LINUS DP-SC-M integrat şi o pară de duş fi xă şi o  pară de duş de 
mână.
Montaj şi întreţinere uşoare, potrivit pentru montaj pentru o persoană.
Potrivit pentru racordare din spate sau de sus în cazul montării pe perete.

Conţinutul ambalajului:
• Panoul de duş conţine un robinet de duş LINUS, un cartuş cu temporizare SC 

respectiv ţevile între robinet şi para de duş
• Cartuş termostatic cu supapă de siguranţă în cazul lipsei apei reci
• Buton de acţionare cu limitator de temperatură la 38 °C
• Disc de blocare pentru limitarea temperaturii maxime a apei (protecţie 

antiopărire) 
• Buton de acţionare cu temporizare SC 
• Pară duş COMFORT 13° 
• 2 supape de sens (fi let: 1/2; DIN EN 1717:EB) şi fi ltru
• Piese necesare pentru montaj fi let exterior / interior 1/2"
• Piese pentru fi xare
Domenii de utilizare/Date tehnice:
• Debit ≤ 9,0 l/min la o presiune de 3 bari 
• Presiune: 1,0 - 5,0 bari
• Temperatură apă caldă max. 70 °C (pe perioadă scurtă)
• Timp de funcţionare reglabil între: 5 - 30 s 
• Dimensiuni: 1263 mm × 220 mm × 70 mm

Material: panou din oţel inox / piese în contact cu apa din alamă rezistentă la 
dezincare conform normelor germane referitoare la apa potabilă 

Dimensiuni: DN 15 fi let exterior 1/2"

Oţel inox periat, Mod de ambalare 1 buc 00 831 28 99 

 Accesorii recomandate:
• LINUS TREND săpunieră 00 836 28 99

Panouri de duş
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Denumire produs Număr articol

Panou de duş SCHELL LINUS TREND DP-SC-V 
Cu temporizatre – pentru apă rece sau premixată – cu pară de duş fixă 
Panou de duş din oţel inox de calitate superioară, rezistentă la acizi cu baterie de 
duş SCHELL LINUS DP-SC-V integrat şi o pară de duş fixă şi o  pară de duş de 
mână.
Montaj şi întreţinere uşoare, potrivit pentru montaj pentru o persoană.
Potrivit pentru racordare din spate sau de sus în cazul montării pe perete.

Conţinutul ambalajului:
• Panoul de duş conţine un robinet de duş LINUS, un cartuş cu temporizare SC 

respectiv ţevile între robinet şi para de duş
• Cartuş termostatic cu supapă de siguranţă în cazul lipsei apei reci
• Buton de acţionare cu limitator de temperatură la 38 °C
• Disc de blocare pentru limitarea temperaturii maxime a apei (protecţie 

antiopărire) 
• Buton de acţionare cu temporizare SC 
• Pară duş COMFORT 13° 
• 2 supape de sens (filet: 1/2; DIN EN 1717:EB) şi filtru
• Piese necesare pentru montaj filet exterior / interior 1/2"
• Piese pentru fixare
Domenii de utilizare/Date tehnice:
• Debit ≤ 9,0 l/min la o presiune de 3 bari 
• Presiune: 1,0 - 5,0 bari
• Temperatură apă caldă max. 70 °C (pe perioadă scurtă)
• Timp de funcţionare reglabil între: 5 - 30 s 
• Dimensiuni: 1263 mm × 220 mm × 70 mm

Material: panou din oţel inox / piese în contact cu apa din alamă rezistentă la 
dezincare conform normelor germane referitoare la apa potabilă 

Dimensiuni: DN 15 filet exterior 1/2"

Oţel inox periat, Mod de ambalare 1 buc 00 832 28 99

Accesorii recomandate:
• LINUS TREND săpunieră 00 836 28 99

Săpunieră SCHELL LINUS TREND 
Săpunieră pentru toate panourile de duş SCHELL LINUS TREND montaj ulterior

Conţinutul ambalajului:
• săpunieră (se poate monta pe oricare parte)
• piese de fixare

Oţel inox periat, Mod de ambalare 1 buc 00 836 28 99

Panouri de duş
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Panouri de duş

Panou duş de perete SCHELL LINUS DP-SC 
Funcţie: cu temporizator
Panou duş din profil de aluminiu extrudat solid cu suprafaţă eloxată de 
calitate şi robinet duş SCHELL integrat: LINUS D-SC
Montare şi întreţinere uşoară prin tăviţa frontală, potrivit pentru racordare 
posterioară respectiv superioară.

Conţinutul ambalajului:

• Panou duş cu robinet duş LINUS integrat cu cartuş temporizator SC inclus, 
respectiv ţevi între robinet şi pară duş

• Buton de acţionare SC
• 2 supape de sens (DIN EU 1717:EB)
• Pară duş, debit 9 l/min la presiune de 3 bar
• Set de fixare
• Accesorii de racordare

Domenii de utilizare / date tehnice:

• Debit: ≤ 10,0 l/min la presiune de 3 bar
• Presiune: 1,5 – 5,0 bar
• Reglarea temperaturii între: 5-45°C 
• Setarea timpului de spălare de la 5 la 30 sec
• Dimensiuni: 1200 mm x 226 mm x 115 mm
• Posibilitate de racordare din spate sau deasupra

Material: panel din aluminiu / piese în contact cu apa din alamă rezistentă la 
dezincare
Buton de acţionare din alamă cromată
Clasa de zgomot: I

LINUS DP-SC-M, cu pară duş COMFORT ,cu temporizator pentru apă 
amestecată
Dimensiune: DN15 G ½ cu filet exterior
Aluminiu eloxat, mod de ambalare 1 buc./ambalaj,  
masa: 14,30 kg/buc. 00 803 08 99

LINUS DP-SC-V, cu pară duş COMFORT ,cu temporizator pentru apă 
preamestecată 
Dimensiune: DN15 G ½ cu filet exterior
Aluminiu eloxat, mod de ambalare 1 buc./ambalaj, masa: 14 kg/buc. 00 804 08 99
LINUS DP-SC-M, cu pară duş Aerosolarm ,cu temporizator pentru apă amestecată 
Dimensiuni: Racord DN 15 cu filet exterior: 1/2”,
Aluminiu eloxat, mod de ambalare 1 buc, greutate: 15,50 kg/buc 00 826 00 99
LINUS DP-SC-V, cu pară duş Aerosolarm ,cu temporizator pentru apă 
preamestecată
Pentru dezinfecţie termică:
Aluminiu eloxat, mod de ambalare 1 buc, greutate: 16,60 kg/buc 00 827 00 99

Accesorii recomandate:
• Săpunieră SCHELL LINUS: 00 809 08 99
• Set de racordare panou duş de 500 mm lungime: 08 481 06 99
• Set de racordare panou duş de 1000 mm lungime: 08 482 06 99
• Înveliş LINUS pentru panou duş, dimensiuni: 150-450 mm 00 810 08 99
• Înveliş LINUS pentru panou duş, dimensiuni: 451-950 mm: 00 812 08 99
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Panouri de duş

Panou duş de perete SCHELL LINUS DP-SC-T 
Funcţie: cu temporizator - termostatat

Panou duş din profil de aluminiu extrudat solid cu suprafaţă eloxată de 
calitate şi robinet duş SCHELL integrat: LINUS D-SC-T
Montare şi întreţinere uşoară prin tăviţa frontală, potrivit pentru racordare 
posterioară respectiv superioară. Carcasa armăturii are spaţiu unui ventil 
magnetic pentru dezinfectare termică ( accesoriu).

Conţinutul ambalajului:

• Panou duş cu robinet duş LINUS integrat cu cartuş temporizator şi   
 termostatic inclus, respectiv ţeavă între robinet şi pară duş

• Cartuş termostatic contra scurgerii apei reci
• Buton de acţionare pentru ventil termostatic cu limitare de temperatură apă  

caldă la 38 °C
• Buton de acţionare cu temporizator SC-V cu placă de acoperire
• Pară duş, debit 9 l/indiferent de presiune
• 2 supape de sens (DIN EN 1717:EB)
• Accesorii de racordare

Domenii de utilizare / date tehnice:

• Debit: ≤ 10,0 l/min la presiune de 3 bar
• Presiune: 1,5 – 5,0 bar
• Reglarea temperaturii între: 5-45ºC 
• Setarea timpului de spălare de la 5 la 30 sec
• Dimensiuni: 1200 mm x 226 mm x 115 mm
• Posibilitate de racordare din spate sau deasupra

Material: panel din aluminiu / piese în contact cu apa din alamă rezistentă la 
dezincare / buton de acţionare din alamă cromată
Clasa de zgomot: I
Cu pară duş COMFORT
Dimensiune: DN 15 G ½ cu filet exterior,
Aluminiu eloxat, mod de ambalare: 1 buc/ambalaj, 
masa: 15,76 kg/buc. 00 802 08 99

Cu pară duş COMFORT şi cartuş cu electroventil 12 V monostabil – 
preinstalat pentru dezinfecţie termică
Mod de ambalare 1 buc/ambalaj, masa: 15,42 kg/buc. 00 815 08 99

Cu pară duş Aerosolarm 
Dimensiuni: Racord DN 15 cu filet exterior: 1/2“,
Aluminiu eloxat, mod de ambalare 1 buc, greutate: 15,30 kg/buc 00 824 08 99

Cu pară duş Aerosolarm şi cartuş cu electroventil 12V monostabil - 
preinstalat pentru dezinfecţie termică
Dimensiuni: Racord DN 15 cu filet exterior: 1/2“,
Aluminiu eloxat, mod de ambalare 1 buc, greutate: 15,00 kg/buc 00 825 08 99

Accesorii recomandate:
• Săpunieră LINUS: 00 809 08 99
• Set de racordare panou duş de 500 mm lungime: 08 481 06 99,  

de 1000 mm lungime:08 482 06 99
• Înveliş LINUS pentru panou duş, dimensiuni: 150-450 mm: 00 810 08 99 sau
• Înveliş LINUS pentru panou duş, dimensiuni: 451-950 mm 00 812 08 99

Accesorii necesare:
• Panou duş LINUS DP-C-T cu montare pe perete: 00 820 08 99
• Comutator cheie pentru dezinfectare termică: 01 538 00 99
• Unitate de reţea cu montare în perete de 12 V pentru 1-12 electroventile: 01 566 00 99
• Unitate de reţea de 12 V pentru 1-12 electroventile: 01 490 00 99
• Cutie de distribuţie electronică cu alimentare energie pentru 1-12 racordări:  01 537 00 99



Denumire produs Număr articol

1.84

Panouri de duş

SSC

SWS

Panou duş SCHELL LINUS DP-C-T cu montare pe perete
Electronica tactilă - CVD, limitare durată funcţionare 
Deschis/Închis cu termostat, clătire apă stătută
Programabil prin SSC

Panoul de duş este cunfecţionat din profil de aluminiu cu suprafaţa eloxată 
de calitate superioară şi este dotat cu armatură pentru SCHELL incorporată.
Datorat panoului său frontal rabatabil este uşor de montat şi de întreţinut, cu 
posibilitate de racordare posterioară, iar în caz de montare în faţa peretelui 
cu posibilitate de racordare superioară. Cutia armăturii este pregătită pentru 
montarea ulterioară a unui electroventil pentru dezinfecţie termică.

Conţinut ambalaj:
• Panoul are încorporat din fabrică armătura duş LINUS cu un electroventil de 6 

V, cu un cartuş cu termostat şi este pregătit ştuţul pentru racordarea armăturii 
la para duş

• Electronică tactilă – CVD etanşă
• Cartuş termostatic: cu opritor de siguranţă în caz de lipsă apă rece 
• Termostat cu limitarea temperaturii la 38°C
• Disc de blocare pentru limitarea temperaturii maxime (protecţie antiopărâre)
• Pară duş cu debit de 9 l/min. indiferent de presiune
• 2 supape de sens
• Piese de fi xare şi de racordare 

Domenii de utilizare / date tehnice:
• Debit de curgere: ≤ 15,0 l/min. la presiunea apei de 3 bar
• Presiune apă între 1,5 – 5,0 bar 
• Domeniu de temperaturi între 5 – 45°C (max. 70°C pentru scurtă durată)
• Durata de funcţionare reglabilă între 10 - 360 secunde cu 10 programe diferite 

disponibile 
• Se poate activa programul pentru eliminare a apei stătute cu 24 ore după 

ultima utilizare
• Dimensiuni : 1200 mm x 226 mm x 115 mm
• Panoul este pregătit pentru racordare din partea din spate sau din partea 

superioară
• Pregătit pentru punerea în funcţiune / alimentare de la portbateria universal 

SCHELL sau de la unitatea de reţea universal SCHELL 
Material: panou din aluminiu / piese în contact cu apa din alamă rezistentă la 

dezincare / piese de acţionare din alamă cromată 

Clasa de zgomot: I.

Dimensiuni : DN15 fi let exterior : 1/2”,

Cu pară duş COMFORT
Dimensiune: DN15 G . cu fi let exterior
Aluminiu eloxat, mod de ambalare 1 buc./ambalaj,
Masa: 16,16 kg/buc. 00 819 08 99
Cu pară duş COMFORT şi cartuş-ventil electromagnetic monostabil de 12 V 
preinstalat
Dimensiune: DN15 G . cu fi let exterior
Aluminiu eloxat, mod de ambalare 1 buc./ambalaj, masa: 15,76 kg/buc. 00 820 08 99

Cu pară duş Aerosolarm
Dimensiune: DN15 G . cu fi let exterior
Aluminiu eloxat, mod de ambalare 1 buc./ambalaj,
Masa: 15,30 kg/buc. 00 822 08 99 00 822 08 99

Cu pară duş Aerosolarm şi cartuş-ventil electromagnetic monostabil de 12 V 
preinstalat
Dimensiune: DN15 G . cu fi let exterior
Aluminiu eloxat, mod de ambalare 1 buc./ambalaj, masa: 14,00 kg/buc. 00 823 08 99

Accesorii recomandate:
• Raft LINUS: 00 809 08 99
• Set conductă racordare la panou duş, de 500 mm lungime: 08 481 06 99, de 1000 mm 
• Lungime:08 482 06 99
• Înveliş LINUS pentru panou duş, dimensiuni: 150-450 mm: 00 810 08 99 sau
• Înveliş LINUS pentru panou duş, dimensiuni: 451-950 mm: 00 812 08 99

Accesorii necesare:
• Portbaterie universală, 6 V: 01 557 00 99
• Unitate electronică tactilă – CVD cu montare în perete, 9 V pentru 1-12 armături: 01 315 00 99
• Unitate de reţea cu şină  de electronică tactilă  - CVD, 9 V pentru 1-12 armături: 01 582 00 99
• Unitate de distribuţie electronică tactilă – CVD, 9 V pentru 1-12  armături: 01 583 00 99
• Cablu de conexiune universal, de 5 m lungime: 01 570 00 99
• Cablu de conexiune universal, de 10 m lungime: 01 571 00 99
• Pentru panou duş dotat cu dezinfecţie termică: 00 820 08 99
• Comutator cu cheie pentru dezinfecţie termică: 01 538 00 99
• Unitate de reţea cu montare în perete de 12 V pentru 1-12 electroventile: 01 566 00 99
• Unitate de reţea de 12 V pentru 1-12 electroventile: 01 490 00 99
• Cutie distribuitor cu unitate de reţea de 12 V pentru 1-12 electroventile: 01 537 00 99
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Panouri de duş

Element prelungitor pentru panou duş SCHELL LINUS 
Conţinutul ambalajului:
• Element prelungitor
• 4 suporturi
• 4 dibluri model S6
• 4 şuruburi 4,5 x 50
• 4 şuruburi 3,9x19

Dimensiune: 150-450 mm  
Aluminiu eloxat, mod de ambalare 1 buc. 00 810 08 99

Dimensiune: 451-950 mm  
Aluminiu eloxat, mod de ambalare 1 buc. 00 812 08 99

Accesorii recomandate:
• Panou duş de perete LINUS DP-SC: 00 803 08 99  sau
• Panou duş de perete LINUS DP-SC: 00 804 08 99  sau
• Panou duş de perete LINUS DP-SC-T: 00 802 08 99, 00 815 08 99  sau
• Panou duş de perete LINUS DP-C-T: 00 819 08 99, 00 820 08 99

Săpunieră SCHELL LINUS 
Tăviţă pentru toate panourile SCHELL LINUS pentru montări suplimentare

Conţinutul ambalajului:
• Set de fixare inclus 

Material: aluminiu

Aluminiu eloxat

Mod de ambalare: 1 buc/ambalaj, masa: 0,19 kg/buc. 00 809 08 99

Set de racordare panou duş SCHELL 
Pentru racordarea apei la panou duş din tavan

Conţinutul ambalajului:
• Ţeavă cupru Ø 16
• Piuliţă de racordare 16 x G 1/2” cu filet exterior
• Racordare prin compresiune: G 3/4” cu filet interior

Lungime 500 mm, cromat, mod de ambalare: 1 buc/ambalaj 08 481 06 99

Lungime 1000 mm, cromat, mod de ambalare: 1 buc/ambalaj 08 482 06 99





Armături pentru spălare WC şi pisoar

SCHELL EDITION-E pentru spălare WC

Armături pentru spălare WC şi pisoar

Robinete cu montare în perete pentru spălare WC  2.2-2.7

Module WC cu montare în perete  2.8-2.15

Robinete cu montare aparentă pentru spălare WC - accesorii  2.16-2.19

Robinete cu montare în perete pentru spălare pisoar  2.20-2.25

Robinete cu montare aparentă pentru spălare pisoar  2.26-2.27

Module de montaj  2.28-2.34



Denumire produs Număr articol

2.2

Robinete cu montare în perete pentru spălare WC

Robinet de spălare WC SCHELL COMPACT II cu montaj în perete
Acţionare mecanică

Robinet de spălare silenţios cu vană de izolare internă pentru toate tipurile de 
plăci de acţionare WC EDITION
Robinet de spălare conform DIN EN 12541

Conţinutul ambalajului:
• Cutie de montare în perete din plastic
• Piese în contact cu apa premontate din alamă DR
• Vană de izolare / racord G ¾ cu filet exterior, dreapta
• Dop de scurgere G ¾ cu filet exterior
• Placă de protecţie
• Ţeavă de spălare cu înălţime reglabilă

Domenii de utilizare / date tehnice:
• Presiune dinamică: 1,2 – 5 bar
• Debit: între 1 – 1,3 l/s
• Racord DN 20 G ¾” cu filet exterior dreapta

Material: toate piesele în contact cu apa din alamă rezistentă la dezincare
Clasa de zgomot: I
Nr. certificat: PA-IX 18844/l, DIN-DVGW BU0083
Dimensiune: DN 20 G ¾” cu filet exterior
mod de ambalare 1 buc/ambalaj, masa: 1,63 kg/buc. 01 194 00 99

Accesorii necesare:
Pentru comanda WC EDITION E:
• Unitate de reţea pentru montare în perete: 01 566 00 99
• Unitate de reţea: intrare: 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz, 12 V: 01 490 00 99
• Cutie de distribuţie electrică: 01 537 00 99
• Cablu conexiune 5 m: 01 542 00 99, 10 m: 01 543 00 99
• Comandă WC EDITION E: 01 546 28 99, 01 548 28 99
• Robinet  spălare WC EDITION E cu montare în tavan: 01 584 00 99
Acţionare manuală:
• Placă de acţionare WC EDITION: 02 802 06 99, 02 802 15 99, 02 803 28 99
• Placă de acţionare AMBITION: 02 818 00 99, 02 819 00 99
• Placă de acţionare WC AMBITION ECO: 02 826 00 99, 02 827 00 99
• Placă de acţionare WC EDITION ECO: 02 804 06 99, 02 804 15 99, 02 805 28 99
• Placă de acţionare WC EDITION ECO 100: 02 825 06 99

Modul de montaj WC SCHELL MONTUS C
Modul de montaj, înălţime de montare 115 cm
Cu robinet de spălare WC cu montare în perete COMPACT II pentru acţionare 
mecanică sau electronică
Ramă de montaj pe faţa zidăriei sau pe structuri uşoare
Ramă autoportantă din profil de oţel, cu picioare de înălţime reglabilă, suport 
transversal, suprafaţă gri vopsită prin pulverizare
Spălare prin placa de acţionare WC EDITION/AMBITION respectiv EDITION
Conform normei DIN EN 12541 
Conform normei DIN EN 12541 robinetul de spălare este prevăzut cu întrerupător 
de ţeavă

Conţinutul ambalajului:
• Înălţime: 115 cm
• Robinet de spălare WC COMPACT II # 01 194 00 99
• Certificat PA-IX 18844/I, DIN DVGW
• Capac, racord la reţea de apă cu robinet de izolare
• Racord cu filet exterior Robinet izolare de 3/4” pe partea dreaptă
• Piese de fixare pentru picioare
• Picioare cu înălţime reglabilă între 0 -200 mm
• Ţeavă de spălare Ø 45 mm, cu dop de protecţie
• Cot de scurgere PP Ø 90 / dop de protecţie 90 mm
• Reducţie Ø 90 x 110 mm
• Set racord WC Ø 90 x 110 mm
• Set de fixare modul WC M 12 x 18 cm, cu tub de protecţie, piuliţe şi capac de protecţie

Domenii de utilizare / Date tehnice:
• Presiune de apă: 1,2 – 5,0 bar, debit spălare: 1,0 – 1,3 l/sec
• Întreţinere din faţă
• Racord DN 15 cu filet exterior 3/4”

Material: Piese în contact cu apa din alamă rezistentă la dezincare

Dimensiuni: Racord DN 20 cu filet exterior: 3/4“, Mod de ambalare 1 buc 03 076 00 99

Accesorii necesare:
• Plăci de acţionare
• Set suport perete MONTUS în cazul montării pe structură uşoară 03 071 00 99 / 03 077 00 99

Instrucţiuni de montare:
În cazul funcţionării electronice, sursa de alimentare trebuie să fie adaptată la 
comanda WC.
Pentru sistemul de management al apei SCHELL, trebuie achiziţionat un cablu 
Bus H (St) H2x2x0,8 disponibil în comerţ (realizat din fabrică) pentru cablul 
eSCHELL Bus-Extender.
Legătura dintre robinetul de spălare WC EDITION E şi modulul de comutare 
WC trebuie prevăzută dinainte!
Pot fi utilizate numai unităţi de reţea şi cabluri de racordare SCHELL originale.
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Robinete cu montare în perete pentru spălare WC

Set finisaj pentru 
01 194 00 99 sau  

03 076 00 99

Set finisaj pentru 
01 194 00 99 sau  

03 076 00 99

Set finisaj pentru 
01 194 00 99 

Placă acţionare WC SCHELL EDITION
Placă acţionare Design pentru robinet de spălare WC cu montaj în perete 
SCHELL COMPACT II

Set de montaj:
Placă acţionare WC cu temporizator, presiunea minimă dinamică a apei 1,2 bar

Conţinutul ambalajului:
• Placă de mascare pentru un buton de acţionare
• Ramă de montaj
• Cartuş din plastic cu duză de autocurăţire

Domenii de utilizare / date tehnice:
• Reglare cantitate de apă pentru spălare între 4,5 - 9 l
• Posibilitate de reglare a forţei jetului de spălare

Material: placă frontală din plastic
Cromat, mod de ambalare: 1 buc/ambalaj, masa: 0,6 kg/buc. 02 802 06 99

Alb alpin, mod de ambalare: 1 buc/ambalaj, masa: 0,59 kg/buc. 02 802 15 99

Execuţie antivandalism
Material: placă frontală din oţel inoxidabil ( 150x120)
Oţel inoxidabil, mod de ambalare: 1 buc/ambalaj, masa: 0,72 kg/buc. 02 803 28 99

Accesorii necesare:
• Set de montaj pentru robinet de spălare WC cu montaj în perete COMPACT II: 01 194 00 99
• Modul de montaj WC MONTUS C : 03 076 00 99

Placă acţionare WC SCHELL EDITION ECO
Placă acţionare Design pentru robinet de spălare WC cu montaj în perete 
SCHELL COMPACT II

Set de montaj:
Placă acţionare WC cu temporizator cu două opţiuni de spălare, presiunea 
minimă dinamică a apei 1,2 bar

Conţinutul ambalajului:
• Placă de acţionare cu două opţiuni de spălare: economică şi normală
• Ramă de montaj
• Cartuş din plastic cu duză de autocurăţire

Domenii de utilizare / date tehnice:
• Reglare cantitate de apă pentru spălare între 4,5 - 9 l
• Buton pentru spălare economică de 3 l
• Posibilitate de reglare a forţei jetului de spălare

Material: placă frontală din plastic
Cromat, mod de ambalare: 1 buc/ambalaj, masa: 0,70 kg/buc. 02 804 06 99

Alb alpin, mod de ambalare: 1 buc/ambalaj, masa: 0,69 kg/buc. 02 804 15 99

Execuţie antivandalism
Material: placă frontală din oţel inoxidabil ( 150x120)
Oţel inoxidabil, mod de ambalare: 1 buc/ambalaj, masa: 0,83 kg/buc. 02 805 28 99

Accesorii necesare:
• Set de montaj pentru robinet de spălare WC cu montaj în perete COMPACT II: 01 194 00 99
• Modul de montaj WC MONTUS C : 03 076 00 99

Placă de acţionare SCHELL EDITION ECO 100 pentru WC
Placă de acţionare pentru robinet WC SCHELL COMPACT II cu adâncime de 
montare mică (100 – 160 mm)

Set finisaj:
Placă de acţionare WC COMPACT II cu cartuş de temporizare, presiunea 
minimă dinamică a apei 1,2 bar 

Conţinut ambalaj: 
• Placă cu buton de acţionare pentru cantitate de spălare mică (economică) şi mare
• Ramă de montaj
• Cartuş mecanic cu ac pentru curăţire automată 

Domenii de utilizare / date tehnice:
• Posibilitate de reglare a cantităţii mari a apei de spălare între 4,5 şi 9 l 
• Cantitate de  apă de spălare la acţionarea butonului economic: 3 l 
• Reglarea forţei de spălare cu ajutorul unei chei încorporate

Material: placă din material plastic
Cromată, mod de ambalare 1 buc/amb., masa: 0,001 kg/buc. 02 825 06 99

Accesorii recomandate:
• Robinet WC COMPACT II cu montare în perete: 01 194 00 99 
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Set fi nisaj pentru 
01 194 00 99 sau 

03 076 00 99

Set fi nisaj pentru 
01 194 00 99 sau 

03 076 00 99

Robinete cu montare în perete pentru spălare WC

Comandă SCHELL EDITION E MANUAL pentru WC
Cu alimentare de la baterii / reţea, acţionare manuală
Sistem de pălare WC cu senzor infraroşu
• Spălare automată la părăsirea WC-ului (supraveghere încăpere)
• Acţionare manuală
• Modul – E pregătit pentru racordare la un modul de activare cu acţionare 

exterioară cu una/două cantităţi de spălare

Set fi nisaj
Electronică WC cu placă frontală din oţel inoxidabilă pentru robinet WC 
SCHELL COMPACT II cu montare în perete, presiunea minimă dinamică a 
apei 1,2 bar  

Conţinut ambalaj: 
• Ramă de montaj cu modul electronic
• Placă frontală cu senzor şi geam pentru acţionare manuală
• Cartus cu electroventil bistabil, 6V
• Robinet bypass mecanic pentru acţionare manuală în caz de pană de curent
• Cartuş din material plastic cu ac pentru curăţire automată

Domenii de utilizare / date tehnice:
• Spălare cu o singură cantitate de apă: reglat din fabrică la 6 l (posibilitate de 

reglare între 3 şi 9 l) 
• Clătire igienică cu 24 ore după ultima spălare 
• Supraveghere incintă reglabilă între: 400 – 800 mm 
• Reglarea forţei de spălare cu ajutorul unei chei incorporate

Material: placă frontală din oţel inoxidabil 
Oţel inoxidabil, mod de ambalare 1 buc/ambalaj, masa: 1,48 kg/buc 01 028 28 99

Accesorii recomandate:
• Modul de acţionare cu o cantitate de spălare: 01 170 06 99
• Modul de acţionare cu două cantităţi de spălare: 01 169 06 99

Îndurmar de montaj:
• Unitate portbaterie / reţea, Accesorii
• Unitate de reţea pentru montare în perete: robinet WC COMPACT II cu montare în perete:  

01 194 00 99

Accesorii necesare:
• Robinet WC COMPACT II cu montare în perete: 01 194 00 99
• Modul de montaj WC COMPACT II: 03 076 00 99
• Portbaterie: 01 853 00 99

Accesorii recomandate:
• Modul de acţionare cu o cantitate de spălare: 01 170 06 99
• Modul de acţionare cu două cantităţi de spălare: 01 169 06 99

Îndrumar de montaj:
• Unitate portbaterie / reţea, Accesorii
• Unitate de reţea pentru montare în perete: robinet WC COMPACT II cu montare în perete:  

01 194 00 99

Comandă SCHELL EDITION E pentru WC
Cu alimentare de la baterii / reţea
Sisitem de spălare WC cu senzor infraroşu
• Spălare automată la părăsirea WC-ului (supraveghere încăpere)
• Modul – E pregătit pentru racordare la un modul de activare cu acţionare 

exterioară cu una/două cantităţi de spălare

Set fi nisaj
Electronică WC cu placă din oţel inoxidabilă pentru robinet WC SCHELL 
COMPACT II cu montare în perete, presiunea minimă dinamică a apei 1,2 bar

Conţinut ambalaj: 
• Ramă de montaj cu modul electronic
• Placă frontală cu geam pentru senzor 
• Cartus cu electroventil bistabil, 6V
• Cartuş din material plastic cu ac pentru curăţire automată

Domenii de utilizare / date tehnice:
• Spălare cu o singură cantitate de apă: reglat din fabrică la 6 l (posibilitate de 

reglare între 3 şi 9 l) 
• Clătire igienică periodică cu 24 ore după ultima spălare 
• Supraveghere incintă reglabilă între: 400 – 800 mm 
• Reglarea forţei de spălare cu ajutorul unei chei incorporate

Material: placă frontală din oţel inoxidabil 
Oţel inoxidabil, mod de ambalare 1 buc/amb., masa: 1,26 kg/buc 01 027 28 99

Accesorii necesare:
• Robinet WC COMPACT II cu montare în perete: 01 194 00 99
• Modul de montaj WC COMPACT II: 03 076 00 99 
• Portbaterie: 01 853 00 99
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Robinete cu montare în perete pentru spălare WC

Accesorii necesare:
• Robinet WC COMPACT II cu montare în perete: 01 194 00 99
• Modul de montaj WC COMPACT II: 03 076 00 99 
• Portbaterie: 01 853 00 99

Robinet pentru WC SCHELL EDITION E cu montare în tavan
Cu alimentare de la baterii / reţea
Modul – E pregătit pentru racordare la un modul de activare cu acţionare 
exterioară cu una/două cantităţi de spălare 

Set fi nisaj
Electronică WC EDITION E pentru robinet WC SCHELL COMPACT II cu 
montare în perete  

Conţinut ambalaj: 
• Ramă de montaj cu modul electronic
• Placă frontală din oţel inoxidabil 
• Cartus cu electroventil bistabil, 6V
• Cartuş din material plastic cu ac pentru curăţire automată

Domenii de utilizare / date tehnice:
• Spălare cu o singură cantitate de apă: reglat din fabrică la 6 l (posibilitate de 

reglare între 3 şi 9 l) 
• Clătire igienică periodică cu 24 ore după ultima spălare 
• Supraveghere încăpere cu reglare între 400 – 800 mm
• Reglarea cantităţii de spălare cu ajutorul unei chei incorporate

Material: placă frontală din oţel inoxidabil 
Oţel inoxidabil, mod de ambalare 1 buc/ambalaj, masa: 0,33 kg/buc. 01 584 00 99

Îndrumar de montaj:
• Robinetul WC cu montare în tavan se poate monta deasemenea şi în modulul de montaj 

WC COMPACT II

Accesorii necesare:
• Modul de acţionare cu o cantitate de spălare: 01 170 06 99
• Modul de acţionare cu două cantităţi de spălare: 01 169 06 99
• Modul de montaj WC MONTUS C : 03 076 00 99
• Robinet WC COMPACT II cu montare în perete:    01 194 00 99
• Portbaterie: 01 853 00 99

Modul de acţionare WC SCHELL 
Cu o singură opţiune de spălare
Placă acţionare electro-mecanică cu o singură opţiune de spălare

Domenii de utilizare / date tehnice:
• Pentru racordare la robinet de spălare cu montare 

în perete 
• Cromată, mod de ambalare: 1 buc/ambalaj, masa: 0,24  kg/buc. 01 170 06 99

Accesorii necesare:
• Comandă WC EDITION E MANUAL: 01 546 28 99
• Comandă WC EDITION E: 01 548 28 99
• Robinet WC EDITION E cu montare în tavan: 01 584 00 99

Modul de acţionare WC SCHELL 
Două opţiuni de spălare
Placă acţionare electro-mecanică cu două opţiuni de spălare

Cromată, mod de ambalare: 1 buc/ambalaj, masa: 0,24  kg/buc. 01 169 06 99

Accesorii necesare:
• Comandă WC EDITION E MANUAL: 01 546 28 99
• Comandă WC EDITION E: 01 548 28 99
• Robinet WC EDITION E cu montare în tavan: 01 584 00 99
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Se poate monta cu 
EDITION E

Se poate monta
cu EDITION E

Robinete cu montare în perete pentru spălare WC

Unitate de reţea SCHELL cu montare în perete 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 12 V
Pentru 1 – 4 armături
Pentru cel mult 4 armături sau pentru maxim 2 elecroventile de dezinfecţie 
termică

Conţinut ambalaj: 
• Unitate de reţea, cablu adaptor 

Domenii de utilizare / date tehnice:
• Intrare: 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, cablu: cu înveliş împletit
• Ieşire: 12 V, cu fi şă
• Se poate monta în cutiile stadard cu montare în perete de ø 68 mm, la 

adâncime de T = 47 mm (61 mm)
• Reglarea cantităţii de spălare cu ajutorul unei chei incorporate
Mod de ambalare 1 buc/amb., masa: 0,11kg/buc. 01 566 00 99

Ghid de montaj:
• Se poate utiliza doar cu cablu SCHELL

Accecsorii necesare:
• Electroventil pentru dezinfecţie termică: 01 028 28 99
• Comandă pentru WC SCHELL EDITION E MANUAL 01 027 28 99
• Comandă pentru WC EDITION E 01 548 28 99
• Comandă pentru robinet WC EDITION E pentru montare în tavan:  01 584 00 99
• Cablu de conexiune de 5 m: 01 542 00 99
• Cablu de conexiune de 10 m: 01 543 00 99
• Comandă pisoar EDITION E MANUAL: 01 288 28 99

Unitate de reţea SCHELL cu montare în perete 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 12 V
Cu 1 – 12 conexiuni
Pentru cel mult 12 armături sau pentru maxim 12 electroventile de dezinfecţie 
termică

Conţinut ambalaj: 
• Unitate de reţea
• Cablu adaptor 

Domenii de utilizare / date tehnice:
• Intrare: 100 – 240 VAC, 50 – 60 Hz 
• Ieşire: 12 VDC, 2,5 A (30 W) 
• Pentru montare pe şină de 35 mm (conform standard DIN EN 60715)
• Distribuitor şi şină în cutie

Mod de ambalare 1 buc/ambalaj, masa: 0,20 kg/buc.  01 490 00 99 

Ghid de montaj:
• Se poate utiliza doar cu cablu SCHELL

Accesorii necesare:
• Electroventil pentru dezinfecţie termică: 01 028 28 99
• Comandă pentru WC SCHELL EDITION E MANUAL 01 546 28 99
• Comandă pentru WC EDITION E 01 027 28 99
• Comandă pentru robinet WC EDITION E pentru montare în tavan:  01 584 00 99
• Cablu de conexiune de 5 m: 01 542 00 99
• Cablu de conexiune de 10 m: 01 543 00 99
• Comandă pisoar EDITION E MANUAL: 01 288 28 99
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Se poate instala 
cu EDITION E

Se poate monta cu 
EDITION E

Se poate monta
cu EDITION E

Robinete cu montare în perete pentru spălare WC

Accecsorii necesare:
• Electroventil pentru dezinfecţie termică: 01 028 28 99
• Comandă pentru WC SCHELL EDITION E MANUAL 01 027 28 99
• Comandă pentru WC EDITION E 01 548 28 99
• Comandă pentru robinet WC EDITION E pentru montare în tavan:  01 584 00 99
• Cablu de conexiune de 5 m: 01 542 00 99
• Cablu de conexiune de 10 m: 01 543 00 99
• Comandă pisoar EDITION E MANUAL: 01 288 28 99

Accesorii necesare:
• Electroventil pentru dezinfecţie termică: 01 028 28 99
• Comandă pentru WC SCHELL EDITION E MANUAL 01 546 28 99
• Comandă pentru WC EDITION E 01 027 28 99
• Comandă pentru robinet WC EDITION E pentru montare în tavan:  01 584 00 99
• Cablu de conexiune de 5 m: 01 542 00 99
• Cablu de conexiune de 10 m: 01 543 00 99
• Comandă pisoar EDITION E MANUAL: 01 288 28 99

Cablu de conexiune SCHELL
Pentru conectarea  armăturii şi a unităţii de reţea

Lungime cablu 5 m
Mod de ambalare 1 buc/ambalaj, masa: 0,12kg/buc. 01 542 00 99

Lungime cablu 10 m
Mod de ambalare 1 buc/ambalaj, masa: 0,22kg/buc. 01 543 00 99

Ghid de montaj:
• Pentru conexiunile electrice ale armăturilor EDITION E se pot utiliza doar aceste cabluri 

de conexiune

Accesorii necesare:
• Comandă WC EDITION E MANUAL: 01 028 28 99
• Comandă WC EDITION E: 01 027 28 99
• Armătură pentru spălare WC EDITION E cu montare în tavan 01 584 00 99

Cutie de distribuţie SCHELL 
Cu 1 – 12 conexiuni
Pentru cel mult 12 armături sau pentru maxim 12 electroventile de dezinfecţie 
termică

Conţinut ambalaj: 
• Cutie conexiuni cu unitate de reţea SCHELL pentru1-12 armături, cu şină de 

conexiuni pe cu 12 conexiuni  
• Cu patru etanşări pentru capac
• Pregătită pentru conectare la/cu cleme/şuruburi ISO

Domenii de utilizare / date tehnice:
• IP 65 
• Unitate de reţea: Intrare: 100 – 240 VAC, 50-60 Hz, 
   Ieşire: 12 VDC, 2,5 A (30 W) 

Mod de ambalare 1 buc/ambalaj, masa: 0,51 kg/buc. 01 537 00 99

Îndrumar de montaj:
• Se poate utiliza doar cu cablu SCHELL

Accesorii necesare:
• Electroventil pentru dezinfecţie termică: 01 875 00 99
• Comandă pentru WC SCHELL EDITION E MANUAL 01 028 28 99
• Comandă pentru WC EDITION E 01 027 28 99
• Comandă pentru robinet WC EDITION E pentru montare în tavan:  01 584 00 99
• Cablu de conexiune de 5 m: 01 542 00 99
• Cablu de conexiune de 10 m: 01 543 00 99
• Comandă pisoar EDITION E MANUAL: 01 288 28 99

Portbaterie SCHELL, 9V 
Pentru armatură electronică cu montare în perete

Conţinut ambalaj:
• Portbaterie
• 6 baterii alkaline de tip AA 

Mod de ambalare 1 buc/ambalaj, masa: 0,26 kg/buc.  01 853 00 99 

Accesorii necesare:
• Masterbox WBD-E-T cu montare în perete: 01 802 00 99
• Duş LINUS D-E-T cu montare în perete: 01 807 06 99, 01 807 28 99
• Masterbox WBD-E-V cu montare în perete: 01 822 00 99
• Duş LINUS D-E-V cu montare în perete: 01 830 06 99, 01 830 28 99
• Comandă WC EDITION E MANUAL: 01 546 28 99
• Comandă WC EDITION E: 01 548 28 99
• Robinet  WC EDITION E cu montare în tavan: 01 584 00 99

Ghid de montaj:
Se poate utiliza pentru electronica standard
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Placă de acţionare WC SCHELL MONTUS CIRCUM
Două opţiuni de spălare

Material: Plastic ABS

Cromată, mod de ambalare 1 buc 03 119 06 99
Crom velur, mod de ambalare 1 buc 03 119 64 99
Albă, mod de ambalare 1 buc 03 119 15 99

Accesorii necesare: 
• Modul de montaj rezeror WC MONTUS C 120, 03 056 00 99
• Modul de montaj rezeror WC MONTUS C 120, 03 057 00 99
• Modul de montaj rezeror WC MONTUS C 80, 03 062 00 99
• Modul de montaj rezeror WC fără obstacol MONTUS, 03 066 00 99
• Modul de montaj rezeror WC MONTUS 820 C, 03 060 00 99
• Modul de montaj rezeror WC MONTUS C 90, 03 061 00 99
• Modul de montaj rezeror WC MONTUS C-N 120, 03 058 00 99
• Modul de montaj rezeror WC MONTUS C-N 80, 03 059 00 99
• Modul de montaj rezeror WC MONTUS C 80 n, 03 064 00 99

Placă de acţionare WC SCHELL MONTUS BOARD
Două opţiuni de spălare

Material: Plastic ABS

Cromată, mod de ambalare 1 buc 03 120 06 99
Crom velur, mod de ambalare 1 buc 03 120 64 99
Albă, mod de ambalare 1 buc 03 120 15 99

Accesorii necesare: 
• Modul de montaj WC MONTUS (tip: C 120): 03 056 00 99
• Modul de montaj WC MONTUS (tip: C 120): 03 057 00 99
• Modul de montaj WC MONTUS (tip: C 80): 03 062 00 99
• Modul de montaj WC MONTUS (tip: CS 120): 03 066 00 99
• Modul de montaj WC MONTUS (tip: 820 C): 03 060 00 99
• Modul de montaj WC MONTUS (tip: C 90): 03 061 00 99
• Modul de montaj WC MONTUS (tip: C-N 120): 03 058 00 99
• Modul de montaj WC MONTUS (tip: C-N 80): 03 059 00 99
• Modul de montaj WC MONTUS (tip: C 80 n): 03 064 00 99

Placă de acţionare WC SCHELL MONTUS TOWER
Două opţiuni de spălare

Material: Plastic ABS

Cromată, mod de ambalare 1 buc 03 121 06 99
Crom velur, mod de ambalare 1 buc 03 121 64 99
Albă, mod de ambalare 1 buc 03 121 15 99

Accesorii necesare: 
• Modul de montaj WC MONTUS (tip: C 120): 03 056 00 99
• Modul de montaj WC MONTUS (tip: C 120): 03 057 00 99
• Modul de montaj WC MONTUS (tip: C 80): 03 062 00 99
• Modul de montaj WC MONTUS (tip: CS 120): 03 066 00 99
• Modul de montaj WC MONTUS (tip: 820 C): 03 060 00 99
• Modul de montaj WC MONTUS (tip: C 90): 03 061 00 99
• Modul de montaj WC MONTUS (tip: C-N 120): 03 058 00 99
• Modul de montaj WC MONTUS (tip: C-N 80): 03 059 00 99
• Modul de montaj WC MONTUS (tip: C 80 n): 03 064 00 99

Module WC cu montare în perete
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Module WC cu montare în perete

240

16
2

15

Placă de acţionare WC SCHELL MONTUS KONKAV
Două opţiuni de spălare

Material: Plastic ABS

Cromată, mod de ambalare 1 buc 03 122 06 99
Crom velur, mod de ambalare 1 buc 03 122 64 99
Albă, mod de ambalare 1 buc 03 122 15 99

Placă de acţionare WC SCHELL MONTUS FIELD
Procedură de turnare sub presiune, cu protecţie antivandalism
Două opţiuni de spălare

Material: zinc turnat sub presiune

Cromată, mod de ambalare 1 buc 03 126 06 99
Crom velur, mod de ambalare 1 buc 03 126 64 99

Accesorii necesare:
• Modul de montaj WC MONTUS (tip: C 120): 03 056 00 99
• Modul de montaj WC MONTUS (tip: C 120): 03 057 00 99
• Modul de montaj WC MONTUS (tip: C 80): 03 062 00 99
• Modul de montaj WC MONTUS (tip: CS 120): 03 066 00 99
• Modul de montaj WC MONTUS (tip: 820 C): 03 060 00 99
• Modul de montaj WC MONTUS (tip: C 90): 03 061 00 99
• Modul de montaj WC MONTUS (tip: C-N 120): 03 058 00 99
• Modul de montaj WC MONTUS (tip: C-N 80): 03 059 00 99
• Modul de montaj WC MONTUS (tip: C 80 n): 03 064 00 99

Accesorii necesare:
• Modul de montaj WC MONTUS (tip: C 120): 03 056 00 99
• Modul de montaj WC MONTUS (tip: C 120): 03 057 00 99
• Modul de montaj WC MONTUS (tip: C 80): 03 062 00 99
• Modul de montaj WC MONTUS (tip: CS 120): 03 066 00 99
• Modul de montaj WC MONTUS (tip: 820 C): 03 060 00 99
• Modul de montaj WC MONTUS (tip: C 90): 03 061 00 99
• Modul de montaj WC MONTUS (tip: C-N 120): 03 058 00 99
• Modul de montaj WC MONTUS (tip: C-N 80): 03 059 00 99
• Modul de montaj WC MONTUS (tip: C 80 n): 03 064 00 99

Placă de acţionare WC SCHELL PLACE
Suprafaţă din oţel inoxidabil, două opţiuni de spălare

Conţinutul ambalajului:
• Butoane de acţionare cu scris Braille

Material: Plastic ABS, suprafaţă oţel inoxidabil

Oţel inoxidabil, mod de ambalare 1 buc, greutate: 0,68 kg/buc 03 070 28 99

Accesorii necesare:
• Modul de montaj WC MONTUS (tip: C 120): 03 056 00 99
• Modul de montaj WC MONTUS (tip: C 120): 03 057 00 99
• Modul de montaj WC MONTUS (tip: C 80): 03 062 00 99
• Modul de montaj WC MONTUS (tip: CS 120): 03 066 00 99
• Modul de montaj WC MONTUS (tip: C 90): 03 061 00 99
• Modul de montaj WC MONTUS (tip: C-N 120): 03 058 00 99
• Modul de montaj WC MONTUS (tip: C-N 80): 03 059 00 99
• Modul de montaj WC MONTUS (tip: C 80 n): 03 064 00 99
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Kit de remontare electronic SCHELL MONTUS
Pentru placa de acţionare FIELD E combinat cu rezervor adânc de 12 cm

Conţinutul ambalajului:
• Motor ridicare şi suport

Mod de ambalare 1 buc 03 127 00 99

Kit de remontare electronic SCHELL MONTUS
Pentru placa de acţionare FIELD E combinat cu rezervor adânc de 8cm

Conţinutul ambalajului:
• Motor ridicare şi suport
• Clopot ventil

Mod de ambalare 1 buc 03 125 00 99

Placă de acţionare WC SCHELL MONTUS FIELD E
Protecţie antivandalism realizat prin procedura de turnare zinc sub presiune
Funcţionare cu senzor infraroşu / în caz de pană de curent se poate acţiona şi manual
Pentru rezervor WC SCHELL cu montaj în perete

Conţinutul ambalajului:
• Unitate de reţea 230 V / 12 V 50 Hz
• Placă de acţionare cu modul electronic

Domenii de utilizare / Date tehnice:
• Spălare de igienizare la 24 ore după ultima folosire

Material: turnată sub presiune

Cromată, mod de ambalare 1 buc
03 123 06 99

Accesorii necesare:
• Placă de acţionare WC SCHELL MONTUS FIELD E 03 123 06 99

Accesorii necesare
• Placă de acţionare WC SCHELL MONTUS FIELD E 03 123 06 99

Accesorii necesare:
Kit de remontare electronic (03 125 00 99) pentru placa de acţionare WC FIELD E combinat cu 
rezervor adânc de 8 cm
• Modul de montaj WC MONTUS (tip: C 80): 03 062 00 99
• Modul de montaj WC MONTUS (tip: C-N 80): 03 059 00 99
• Modul de montaj WC MONTUS (tip: C 90): 03 061 00 99
• Modul de montaj WC MONTUS (tip: C 80 n): 03 064 00 99

Kit de remontare electronic (03 127 00 99) pentru placa de acţionare WC FIELD E combinat cu 
rezervor adânc de 12 cm
• Modul de montaj WC MONTUS (tip: C 120): 03 056 00 99, 03 057 00 99
• Modul de montaj WC MONTUS (tip: CS 120): 03 066 00 99
• Modul de montaj WC MONTUS (tip: C-N 120): 03 058 00 99

Instrucţiuni de montare:
În funcţie de adâncimea rezervorului (8 cm sau 12 cm) setul de montaj electronic 
trebuie montat. Nu este compatibil cu modul de montaj MONTUS (tip 820 C).  

Instrucţiuni de montare:
În funcţie de adâncimea rezervorului (8 cm sau 12 cm) setul de montaj electronic 
trebuie montat. Nu este compatibil cu modul de montaj MONTUS (tip 820 C).  
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Modul de montaj cu rezervor SCHELL MONTUS C 120 pentru WC 
Ramă de montaj cu rezervor WC pentru montaj gipscarton
Ramă de montaj în faţa zidăriei sau pe structuri uşoare 
din profil de oţel autoportant, cu picioare de înălţime reglabilă, vopsită prin 
pulverizare. Spălare în sistem „dual-flush” prin butoane de acţionare WC SCHELL 
sau prin sistem de acţionare electronică WC SCHELL pentru rezervoare cu montaj 
în perete.
Economie de apă: procesul de umplere întârziată economiseşte 0,5l  de apă/spălare
Conţinutul ambalajului:
• Ramă de montaj cu înălţime de 1150 mm
• Racord la reţea apă cu filet interior de 1/2“ din spate în centru
• Rezervor WC de 120 mm pentru montaj sub tencuială, cu acţionare frontal
• 2 volume de spălare
• Picioare cu înălţime reglabilă între 0-200 mm
• Elemente de fixare pentru picioare
• Cu dimensiuni de fixare de 180 sau 230 mm pentru vase WC suspendate 
• Ventil colţar de umplere SCHELL având clasa de zgomot I
• Ţeavă de spălare Ø 45 mm, cu capac
• Cot de scurgere Ø 90 mm, cu capac
• Reducţie Ø 90 / 110 mm 
• Garnitură racordare WC Ø 90
• Set de fixare vas WC, cu tub de protecţie, şuruburi M12 x 180 mm, piuliţe, şi 
• Capac protecţie
Domenii de utilizare / date tehnice:
• Cantitate de apă pentru spălare: 6 si 3 l setat din fabrica
• Cantitate de apă pentru spălare eco: 4 / 2 l
• Cantitate de apă pentru spălare generală: 6 / 7 l
• Sarcina maximă 400 kg
Nr. Certificat: NF, KIWA, DIN
Dimensiuni: DN 15, filet exterior: 1/2”
Mod de ambalare: 1 buc/ambalaj, masa: 15,50 kg/buc. 03 056 00 99

Cu set suport perete SCHELL MONTUS
Dimensiuni: DN 15, filet exterior: 1/2”
Mod de ambalare: 1 buc/ambalaj, masa: 15,50 kg/buc. 03 057 00 99

Accesorii necesare:
• Placă de acţionare WC SCHELL MONTUS CIRCUM, 03 119 06 99, 03 119 64 99, 03 119 15 99
• Placă de acţionare WC SCHELL MONTUS BOARD, 03 120 06 99, 03 120 64 99, 03 120 15 99
• Placă de acţionare WC SCHELL MONTUS TOWER, 03 121 06 99, 03 121 64 99, 03 121 15 99
• Placă de acţionare WC SCHELL MONTUS KONKAV, 03 122 06 99, 03 122 64 99, 03 122 15 99
• Placă de acţionare WC SCHELL inox, 03 070 28 99
• Garnitură fonoizolantă, 03 001 00 99
• Set suport perete SCHELL MONTUS pentru montaj în faţa zidăriei, 03 071 00 99

Modul de montaj cu rezervor SCHELL MONTUS C 80 pentru WC 
Ramă de montaj cu rezervor WC pentru montaj gipscarton

Ramă de montaj în faţa zidăriei sau pe structuri uşoare 
din profil de oţel autoportant, cu picioare de înălţime reglabilă, vopsită prin 
pulverizare. Spălare în sistem „dual-flush” prin butoane de acţionare WC SCHELL 
sau prin sistem de acţionare electronică WC SCHELL pentru rezervoare cu montaj 
în perete.
Economie de apă: procesul de umplere întârziată economiseşte 0,5l  de apă/spălare

Conţinutul ambalajului:
• Ramă de montaj cu înălţime de 1150 mm
• Racord la reţea apă cu filet interior de 1/2“ din spate în centru
• Rezervor WC de 80 mm pentru montaj sub tencuială, cu acţionare frontal
• 2 volume de spălare
• Picioare cu înălţime reglabilă între 0-200 mm
• Elemente de fixare pentru picioare
• Cu dimensiuni de fixare de 180 sau 230 mm pentru vase WC suspendate
• Ventil colţar de umplere SCHELL având clasa de zgomot I
• Ţeavă de spălare Ø 45 mm, cu capac
• Cot de scurgere Ø 90 mm, cu capac
• Reducţie Ø 90 / 110 mm
• Garnitură racordare WC Ø 90
• Set de fixare vas WC, cu tub de protecţie, şuruburi M12 x 180 mm, piuliţe, şi    
   capac protecţie

Domenii de utilizare / date tehnice:
• Cantitate de apă pentru spălare: 6 si 3 l setat din fabrica
• Cantitate de apă pentru spălare eco: 4 / 2 l
• Cantitate de apă pentru spălare generală: 6 / 7 l
• Sarcina maximă 400 kg 

Nr. Certificat: KIWA, SABS, SAI, WRAS
Dimensiuni: DN 15, filet exterior: 1/2” 
Mod de ambalare: 1 buc/ambalaj, masa: 15,00 kg/buc. 03 062 00 99

Accesorii necesare::
• Placă de acţionare WC SCHELL MONTUS CIRCUM, 03 119 06 99, 03 119 64 99, 03 119 15 99
• Placă de acţionare WC SCHELL MONTUS BOARD, 03 120 06 99, 03 120 64 99, 03 120 15 99
• Placă de acţionare WC SCHELL MONTUS TOWER, 03 121 06 99, 03 121 64 99, 03 121 15 99
• Placă de acţionare WC SCHELL MONTUS KONKAV, 03 122 06 99, 03 122 64 99, 03 122 15 99
• Placă de acţionare WC SCHELL inox, 03 070 28 99
• Garnitură fonoizolantă, 03 001 00 99
• Set suport perete SCHELL MONTUS pentru montaj în faţa zidăriei, 03 071 00 99
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Modul de montaj cu rezervor SCHELL MONTUS C pentru WC pentru 
construcţii fără bariere
Ramă de montaj cu rezervor WC pentru montaj gipscarton
Ramă de montaj în faţa zidăriei sau pe structuri uşoare 
Din profil de oţel autoportant, cu picioare de înălţime reglabilă, vopsită prin 
pulverizare. Spălare în sistem „dual-flush” prin butoane de acţionare WC SCHELL 
sau prin sistem de acţionare electronică WC SCHELL pentru rezervoare cu montaj 
în perete.
Economie de apă: procesul de umplere întârziată economiseşte 0,5l  de apă/spălare
Conţinutul ambalajului:
• Ramă de montaj îngust cu lăţime de 420 mm,  cu înălţime de 1150 mm
• Racord la reţea apă cu filet interior de 1/2“ din spate în centru
• Picioare speciale pentru montaj sigur pe pardoseală
• Rezervor WC de 120 mm pentru montaj sub tencuială
• 2 volume de spălare
• Picioare cu înălţime reglabilă între 0-150 mm ( 0-200 mm pentru necesităţi 

speciale) 
• Elemente de fixare pentru picioare
• Cu dimensiuni de fixare de 180 sau 230 mm pentru vase WC suspendate
• Ventil colţar de umplere SCHELL având clasa de zgomot I
• Ţeavă de spălare Ø 45 mm, cu capac
• Cot de scurgere Ø 90 mm, cu capac
• Reducţie Ø 90 / 110 mm
• Garnitură racordare WC Ø 90
• Set de fixare vas WC, cu tub de protecţie, şuruburi M12 x 180 mm, piuliţe, şi 

capac protecţie

Domenii de utilizare / date tehnice:
• Cantitate de apă pentru spălare: 6 si 3 l setat din fabrica
• Cantitate de apă pentru spălare eco: 4 / 2 l
• Cantitate de apă pentru spălare generală: 6 / 7 l
• Sarcina maximă 400 kg

Nr. Certificat: NF, KIWA, DIN

Dimensiuni: DN 15, filet exterior: 1/2” 
Mod de ambalare: 1 buc/ambalaj, masa: 15,00 kg/buc. 03 066 00 99

Accesorii necesare:
• Placă de acţionare WC SCHELL MONTUS CIRCUM, 03 119 06 99, 03 119 64 99, 03 119 15 99
• Placă de acţionare WC SCHELL MONTUS BOARD, 03 120 06 99, 03 120 64 99, 03 120 15 99
• Placă de acţionare WC SCHELL MONTUS TOWER, 03 121 06 99, 03 121 64 99, 03 121 15 99
• Placă de acţionare WC SCHELL MONTUS KONKAV, 03 122 06 99, 03 122 64 99, 03 122 15 99
• Placă de acţionare WC SCHELL inox, 03 070 28 99
• Garnitură fonoizolantă, 03 001 00 99
• Set suport perete SCHELL MONTUS pentru montaj în faţa zidăriei, 03 071 00 99

Modul de montaj cu rezervor SCHELL MONTUS 820 C pentru WC 
Ramă de montaj cu rezervor WC pentru montaj gipscarton
Ramă de montaj în faţa zidăriei sau pe structuri uşoare 
din profil de oţel autoportant, cu picioare de înălţime reglabilă, vopsită prin pulverizare. Spălare în 
sistem „dual-flush” prin butoane de acţionare WC SCHELL sau prin sistem de acţionare electronică 
WC SCHELL pentru rezervoare cu montaj în perete.
Economie de apă: procesul de umplere întârziată economiseşte 0,5l  de apă/spălare
Conţinutul ambalajului:
• Ramă de montaj cu înălţime de 820 mm
• Racord la reţea apă cu filet interior de 1/2“ din spate în centru
• Rezervor WC de 150 mm pentru montaj sub tencuială, cu acţionare frontală sau superioară
• Picioare cu înălţime reglabilă între 0-200 mm
• 2 volume de spălare
• Elemente de fixare pentru picioare
• Cu dimensiuni de fixare de 180 sau 230 mm pentru vase WC suspendate
• Ventil colţar de umplere SCHELL având clasa de zgomot I
• Ţeavă de spălare Ø 45 mm, cu capac
• Cot de scurgere Ø 90 mm, cu capac
• Reducţie Ø 90 / 110 mm
• Garnitură racordare WC Ø 90
• Set de fixare vas WC, cu tub de protecţie, şuruburi M12 x 180 mm, piuliţe, şi capac protecţie

Domenii de utilizare / date tehnice:
• Cantitate de apă pentru spălare: 6 si 3 l setat din fabrica
• Cantitate de apă pentru spălare eco: 4 / 2 l
• Cantitate de apă pentru spălare generală: 6 / 7 l
• Sarcina maximă 400 kg

Nr. Certificat: NF, KIWA, DIN

Dimensiuni: DN 15, filet exterior: 1/2” 
Mod de ambalare: 1 buc/ambalaj, masa: 11,50 kg/buc.

03 060 00 99

Accesorii necesare:
• Placă de acţionare WC SCHELL MONTUS CIRCUM, 03 119 06 99, 03 119 64 99, 03 119 15 99
• Placă de acţionare WC SCHELL MONTUS BOARD, 03 120 06 99, 03 120 64 99, 03 120 15 99
• Placă de acţionare WC SCHELL MONTUS TOWER, 03 121 06 99, 03 121 64 99, 03 121 15 99
• Placă de acţionare WC SCHELL MONTUS KONKAV, 03 122 06 99, 03 122 64 99, 03 122 15 99
• Placă de acţionare WC SCHELL inox, 03 070 28 99
• Garnitură fonoizolantă, 03 001 00 99
• Set suport perete SCHELL MONTUS pentru montaj în faţa zidăriei, 03 071 00 99
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Modul de montaj cu rezervor SCHELL MONTUS C 90 pentru WC 
Ramă de montaj cu rezervor WC pentru montaj gipscarton, pentru montaj îngust

Ramă de montaj în faţa zidăriei sau pe structuri uşoare din profil de oţel autoportant, 
cu picioare de înălţime reglabilă, vopsită prin pulverizare. Spălare în sistem „dual-
flush” prin butoane de acţionare WC SCHELL sau prin sistem de acţionare 
electronică WC SCHELL pentru rezervoare cu montaj în perete.
Economie de apă: procesul de umplere întârziată economiseşte 0,5l  de apă/spălare

Conţinutul ambalajului:
• Ramă de montaj cu înălţime de 1110 mm
• Racord la reţea apă cu filet interior de 1/2“ din spate în centru
• Rezervor WC de 80 mm pentru montaj sub tencuială, cu acţionare frontală
• Picioare cu înălţime reglabilă între 0-150 mm
• 2 volume de spălare
• Elemente de fixare pentru picioare
• Cu dimensiuni de fixare de 180 sau 230 mm pentru vase WC suspendate
• Ventil colţar de umplere SCHELL având clasa de zgomot I
• Ţeavă de spălare Ø 45 mm, cu capac
• Cot de scurgere Ø 90 mm, cu capac
• Reducţie Ø 90 / 110 mm
• Garnitură racordare WC Ø 90
• Set de fixare vas WC, cu tub de protecţie, şuruburi M12 x 180 mm, piuliţe, şi 

capac protecţie
• Fixare de perete

Domenii de utilizare / date tehnice:
• Cantitate de apă pentru spălare: 6 si 3 l setat din fabrica
• Cantitate de apă pentru spălare eco: 4 / 2 l
• Cantitate de apă pentru spălare generală: 6 / 7 l
• Sarcina maximă 400 kg

Nr. Certificat: KIWA, SABS, SAI, WRAS

Dimensiuni: DN 15, filet exterior: 1/2” 
Mod de ambalare: 1 buc/ambalaj, masa: 15,50 kg/buc. 03 061 00 99

Accesorii necesare:
• Placă de acţionare WC SCHELL MONTUS CIRCUM, 03 119 06 99, 03 119 64 99, 03 119 15 99
• Placă de acţionare WC SCHELL MONTUS BOARD, 03 120 06 99, 03 120 64 99, 03 120 15 99
• Placă de acţionare WC SCHELL MONTUS TOWER, 03 121 06 99, 03 121 64 99, 03 121 15 99
• Placă de acţionare WC SCHELL MONTUS KONKAV, 03 122 06 99, 03 122 64 99, 03 122 15 99
• Placă de acţionare WC SCHELL inox, 03 070 28 99
• Garnitură fonoizolantă, 03 001 00 99
• Set suport perete SCHELL MONTUS pentru montaj în faţa zidăriei, 03 071 00 99
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 Modul de montaj cu rezervor pentru SCHELL MONTUS C-N 120 
pentru WC 
Ramă de montaj cu rezervor WC pentru montaj în perete 
Ramă de montaj din profil U din oţel zincat, neautoportantă.
Cu rezervor WC pentru montaj sub tencuială
Spălare în sistem „dual-flush” prin butoane de acţionare WC SCHELL sau prin 
sistem de acţionare electronică WC SCHELL pentru rezervoare cu montaj în perete.
Economie de apă: procesul de umplere întârziată economiseşte 0,5l  de apă/spălare

Conţinutul ambalajului:
• Racord la reţea apă cu fi let interior de 1/2“ din spate în centru
• Rezervor WC de 120 mm pentru montaj sub tencuială, cu acţionare frontal
• 2 volume de spălare
• Cu dimensiuni de fi xare de 180 sau 230 mm pentru vase WC suspendate
• Ventil colţar de umplere SCHELL având clasa de zgomot I
• Ţeavă de spălare Ø 45 mm, cu capac
• Cot de scurgere Ø 90 mm, cu capac
• Reducţie Ø 90 / 110 mm
• Garnitură racordare WC Ø 90
• Set de fi xare vas WC, cu tub de protecţie, şuruburi M12 x 180 mm, piuliţe, şi 

capac protecţie
• Elemente de fi xare perete

Domenii de utilizare / date tehnice:
• Cantitate de apă pentru spălare: 6 si 3 l setat din fabrica
• Cantitate de apă pentru spălare eco: 4 / 2 l
• Cantitate de apă pentru spălare generală: 6 / 7 l

Nr. Certificat: NF, KIWA, DIN

Dimensiuni: DN 15, filet exterior: 1/2”
Mod de ambalare: 1 buc/ambalaj, masa: 8,50 kg/buc.  03 058 00 99 

Accesorii necesare:
• Placă de acţionare WC SCHELL MONTUS CIRCUM, 03 119 06 99, 03 119 64 99, 03 119 15 99
• Placă de acţionare WC SCHELL MONTUS BOARD, 03 120 06 99, 03 120 64 99, 03 120 15 99
• Placă de acţionare WC SCHELL MONTUS TOWER, 03 121 06 99, 03 121 64 99, 03 121 15 99
• Placă de acţionare WC SCHELL MONTUS KONKAV, 03 122 06 99, 03 122 64 99, 03 122 15 99
• Placă de acţionare WC SCHELL inox, 03 070 28 99
• Garnitură fonoizolantă, 03 001 00 99

Accesorii necesare:
• Placă de acţionare WC SCHELL MONTUS CIRCUM, 03 119 06 99, 03 119 64 99, 03 119 15 99
• Placă de acţionare WC SCHELL MONTUS BOARD, 03 120 06 99, 03 120 64 99, 03 120 15 99
• Placă de acţionare WC SCHELL MONTUS TOWER, 03 121 06 99, 03 121 64 99, 03 121 15 99
• Placă de acţionare WC SCHELL MONTUS KONKAV, 03 122 06 99, 03 122 64 99, 03 122 15 99
• Placă de acţionare WC SCHELL inox, 03 070 28 99
• Garnitură fonoizolantă, 03 001 00 99

 Modul de montaj cu rezervor SCHELL MONTUS C-N 80 pentru WC 
Ramă de montaj cu rezervor WC pentru montaj în perete 
Ramă de montaj din profil U din oţel zincat, neautoportantă.
Cu rezervor WC pentru montaj sub tencuială
Spălare în sistem „dual-flush” prin butoane de acţionare WC SCHELL sau prin sistem 
de acţionare electronică WC SCHELL pentru rezervoare cu montaj în perete.
Economie de apă: procesul de umplere întârziată economiseşte 0,5l  de apă/spălare

Conţinutul ambalajului:
• Racord la reţea apă cu fi let interior de 1/2“ din spate din faţă
• Rezervor WC de 120 mm pentru montaj sub tencuială, cu acţionare frontală
• 2 volume de spălare
• Cu dimensiuni de fi xare de 180 sau 230 mm pentru vase WC suspendate
• Ventil colţar de umplere SCHELL având clasa de zgomot I
• Ţeavă de spălare Ø 45 mm, cu capac
• Cot de scurgere Ø 90 mm, cu capac
• Reducţie Ø 90 / 110 mm
• Garnitură racordare WC Ø 90
• Set de fi xare vas WC, cu tub de protecţie, şuruburi M12 x 180 mm, piuliţe, şi 

capac protecţie
• Elemente de fi xare perete
• Plasă armare tencuială

Domenii de utilizare / date tehnice:
• Cantitate de apă pentru spălare: 6 si 3 l setat din fabrica
• Cantitate de apă pentru spălare eco: 4 / 2 l
• Cantitate de apă pentru spălare generală: 6 / 7 l

Nr. Certificat: KIWA, SABS, SAI, WRAS

Dimensiuni: DN 15, filet exterior: 1/2”
Mod de ambalare: 1 buc/ambalaj, masa: 7,50 kg/buc.  03 059 00 99 
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Accesorii necesare:
• Placă de acţionare WC SCHELL MONTUS CIRCUM, 03 119 06 99, 03 119 64 99, 03 119 15 99
• Placă de acţionare WC SCHELL MONTUS BOARD, 03 120 06 99, 03 120 64 99, 03 120 15 99
• Placă de acţionare WC SCHELL MONTUS TOWER, 03 121 06 99, 03 121 64 99, 03 121 15 99
• Placă de acţionare WC SCHELL MONTUS KONKAV, 03 122 06 99, 03 122 64 99, 03 122 15 99
• Placă de acţionare WC SCHELL inox, 03 070 28 99
• Garnitură fonoizolantă, 03 001 00 99

 Modul de montaj cu rezervor SCHELL MONTUS C 80 n pentru WC 
Rezervor WC pentru montaj sub tencuială fără cadru

Spălare în sistem „dual-flush” prin butoane de acţionare WC SCHELL sau prin 
sistem de acţionare electronică WC SCHELL pentru rezervoare cu montaj în perete.
Economie de apă: procesul de umplere întârziată economiseşte 0,5l  de apă/spălare

Conţinutul ambalajului:
• Rezervor WC pentru montaj sub tencuială fără cadru
• Racord la reţea apă cu fi let interior de 1/2“ din spate de sus
• Rezervor WC de 80 mm pentru montaj sub tencuială, cu acţionare frontală
• 2 volume de spălare
• Cu dimensiuni de fi xare de 180 sau 230 mm pentru vase WC suspendate
• Ventil colţar de umplere SCHELL având clasa de zgomot I
• Ţeavă de spălare Ø 45 mm, cu capac
• Plasă armare tencuială

Domenii de utilizare / date tehnice:
• Cantitate de apă pentru spălare: 6 si 3 l setat din fabrica
• Cantitate de apă pentru spălare eco: 4 / 2 l
• Cantitate de apă pentru spălare generală: 6 / 7 l

Nr. Certificat: KIWA, SABS, SAI, WRAS

Dimensiuni: DN 15, filet exterior: 1/2”
Mod de ambalare: 1 buc/ambalaj, masa: 7,50 kg/buc.  03 064 00 99 

Accesorii necesare:
• Placă de acţionare WC SCHELL MONTUS CIRCUM, 03 119 06 99, 03 119 64 99, 03 119 15 99
• Placă de acţionare WC SCHELL MONTUS BOARD, 03 120 06 99, 03 120 64 99, 03 120 15 99
• Placă de acţionare WC SCHELL MONTUS TOWER, 03 121 06 99, 03 121 64 99, 03 121 15 99
• Placă de acţionare WC SCHELL MONTUS KONKAV, 03 122 06 99, 03 122 64 99, 03 122 15 99
• Placă de acţionare WC SCHELL inox, 03 070 28 99
• Garnitură fonoizolantă, 03 001 00 99
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Robinete cu montare aparentă pentru spălare WC

Robinet spălare WC SCHELL 
SCHELLOMAT SILENT ECO DN 20
Robinet robust, integral din metal
Fiecare robinet are buton de acţionare din alamă lustruită pentru sistem  de 
spălare „dual-flush”(pentru spălare cu cantitate normală şi eco)
Siguranţă de funcţionare ridicată datorită cartuşului din material plastic 
încorporat şi duzei cu autocurăţire 
Robinetul corespunde standardului DIN EN 12541

Domenii de utilizare / date tehnice:
Eficienţă ridicată de spălare prin reglarea forţei jetului
• Cantitate apă pentru spălare: 1,0 – 1,3 l/sec.
• Presiune apă dinamică: 1,2 – 5,0 bar
• Reglare cantitate de apă pentru spălare între: 4,5 – 9,0 l
• Buton de spălare eco: spălare cu 50% din cantitatea de apă  

de la spălare normală
• Racord ţeavă de spălare cu: Ø 28 x 26 mm

Material: toate suprafeţele vizibile din alamă cromată, conform 
standardului DIN EN, piese active şi cartuş din material plastic
Clasă de zgomot: I.
Număr certificat: DIN-DVGW BP0379, PA-IX 9902/I
Racord cu filet 3/4”/DN 20

Cromat, mod de ambalare: 1 buc/ambalaj, masa: 1,27 kg/buc. 02 249 06 99

SCHELLOMAT SILENT ECO SV cu robinet service încorporat

Material: toate suprafeţele vizibile din alamă cromată, conform 
standardului DIN EN, piese active şi cartuş din material plastic
Racord cu filet 3/4”/DN 20

Cromat, mod de ambalare: 1 buc/ambalaj, masa: 1,31 kg/buc 02 250 06 99

Robinet spălare WC SCHELL 
SCHELLOMAT BASIC, DN 20
Robinet robust, integral din metal
Cu buton din alamă pentru spălare în sistem „mono-flush”
Siguranţă de funcţionare ridicată datorită cartuşului din material plastic 
încorporat şi duzei cu autocurăţire 
Robinetul corespunde standardului DIN EN 12541

Domenii de utilizare / date tehnice:
Eficienţă ridicată de spălare prin reglarea forţei jetului
• Cantitate apă pentru spălare: 1,0 – 1,3 l/sec.
• Presiune apă dinamică: 1,2 – 5,0 bar
• Reglare cantitate de apă pentru spălare între: 6,0 – 12,0 l
• Racord ţeavă de spălare cu: Ø 28 x 26 mm

Material: toate suprafeţele vizibile din alamă cromată, conform 
standardului DIN EN, piese active şi cartuş din material plastic
Clasă de zgomot: II.
Număr certificat: DIN-DVGW BP0379, PA-IX 9901/II
Racord cu filet 3/4”/DN 20

Cromat, mod de ambalare: 1 buc/ambalaj, masa: 1,25 kg/buc. 02 247 06 99

SCHELLOMAT BASIC SV cu robinet service încorporat
Material: toate suprafeţele vizibile din alamă cromată, conform 
standardului DIN EN, piese active şi cartuş din material plastic
Racord cu filet 3/4”/DN 20

Cromat, mod de ambalare: 1 buc/ambalaj, masa: 1,27 kg/buc 02 248 06 99
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Robinete cu montare aparentă pentru spălare WC

Robinet WC SCHELL SCHELLOMAT 
Clasic

Conţinutul ambalajului:
• Pârghie acţionare
• Posibilitate de reglare a forţei jetului de spălare 
• Duză cu autocurăţire (numai la cartuşe din material plastic)

Domenii de utilizare / date tehnice:
• Pentru vase WC cu oglindă, şi pentru cele cu limpezire adâncă
• Presiune apă dinamică: de la 1,2 bar
• Cantitate apă pentru spălare: 6 l
• Debit: 1 - 1,3 l/s
• Pentru ţeavă de spălare de Ø 28 x 26 mm 
Număr certificat: DIN-DVGW AS2138

Material: corp din alamă, conform standardelor DIN EN
Racord: cu filet 3/4“ / DN 20

Cromat, mod de ambalare: 1 buc/ambalaj, masa: 0,60 kg/buc.
02 238 06 99

Debit: 0,7 – 1,0 l/mp

Racord cu filet: DN 15, 1/2“ filet exterior, 
Cromat, mod de ambalare 1 buc/ambalaj, masa: 0,63 kg/buc 02 216 06 99

Set ţeavă de spălare WC

Conţinutul ambalajului:
• Ţeavă de spălare WC conform standardelor DIN 3267 
• Piesă de racordare interioară la vas WC
• Suport perete pentru ţeavă spălare
Material: ţeavă de spălare din alamă

Cromată, mod de ambalare: 1 buc/ambalaj, masa: 0,55 kg/buc. 03 209 06 99
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Robinete cu montare aparentă pentru spălare WC

Ţeavă de spălare WC

Domenii de utilizare / date tehnice:
• Conform standardelor DIN 3267 
• 600 x 200
• Ø 28 x 26 mm

Material: alamă

Cromată, mod de ambalare: 1 buc/ambalaj, masa: 0,36 kg/buc. 03 100 06 99

Suport perete pentru ţeavă WC

Domenii de utilizare / date tehnice:
• Pentru fixarea sigură a ţevii 
• Culoare identică cu bateria şi cu ţeava de spălare

Material: material plastic ABS

Cromat, mod de ambalare: 1 buc/ambalaj, masa: 0,07 kg/buc. 03 203 06 99

Piesă de racordare interioară la vas WC

Ø 55 mm
Material: cauciuc

Mod de ambalare: 1 buc/ambalaj, masa: 0,06kg/buc. 77 101 00 99
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Robinete cu montare aparentă pentru spălare WC

Pară de duş design SCHELL cu funcţie bideu
Cu suport de perete şi ţeavă de racordare
Conţinutul ambalajului:
• Pară duş manual
• Suport de perete cu piese de fixare
• Ţeavă de racordare metalică lungime, 1,2 m
   cu piuliþa olandeză de 1/2”Dimensiune: filet interior: 1/2

Cromată, mod de ambalare 1 buc, greutate: 0,46 kg/buc 03 097 06 99

Pară de duş SCHELL cu funcţie bideu
Cu suport de perete şi ţeavă de racordare
Conţinutul ambalajului:
• Pară duş manual
• Suport de perete cu piese de fixare
• Ţeavă de racordare metalică lungime, 1,2 m
   1/2” piuliţă olandeză

Material: Plastic ABS

Dimensiune: filet interior: 1/2

Cromată, mod de ambalare 1 buc, greutate: 0,37 kg/buc 03 295 06 99

Accesorii necesare:
• Robinet colţar combinat: 03 570 06 99
• Robinet colţar de reglaj COMFORT: 05 217 06 99
• Robinet colţar de reglaj: 05 346 06 99
• Robinet colţar de reglaj cu filtru fin: 05 203 06 99

Accesorii necesare:
• Robinet colţar combinat: 03 570 06 99
• Robinet colţar de reglaj COMFORT: 05 217 06 99
• Robinet colţar de reglaj: 05 346 06 99
• Robinet colţar de reglaj cu filtru fin: 05 203 06 99

Instrucţiuni de montare:
La instalare, să aveţi în vedere reglementările şi specificaţiile locale.

Instrucţiuni de montare:
La instalare, să aveţi în vedere reglementările şi specificaţiile locale.

Oprire apă automată

Spălare continuă
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 Robinete cu montare în perete pentru spălare pisoar

Modul de montaj pisoar SCHELL MONTUS 
Modul de montaj, înălţime de montare 115 cm
Cu set de spălare pisoar COMPACT II cu montare în perete

Ramă de montaj pe faţa zidăriei sau pe structuri uşoare
Ramă autoportantă din profil de oţel, cu picioare de înălţime reglabilă, vopsită prin 
pulverizare
Pornirea spălării cu ajutorul robinetului setului de finisaj SCHELL conform normei 
DIN EN 12541

Conţinutul ambalajului:
• Înălţime: 115 cm
• Set de spălare pisoar COMPACT II # 01 193 00 99
• Certificat PA-IX 18779/I, DIN DVGW
• Capac, racord la reţea de apă cu robinet de izolare
• Piese de fixare pentru picioare
• Picioare cu înălţime reglabilă între 0 - 20 cm
• Racord cu izolaţie acustică, filet interior: 1/2”, din alamă conform normei DIN 
  EN, racordare superioară
• Racordare ţeavă de spălare, filet exterior: 1/2”
• Set de fixare pisoar cu tub de protecţie, şuruburi M 8 x 11 cm, piuliţe şi capac          
  de protecţie
• Cot de scurgere Ø 50

Domenii de utilizare / Date tehnice:
• Presiune de apă: 0,8 – 5,0 bar, debit spălare: 1,3 l/sec
• Racord DN 15 cu filet exterior 1/2”
Material: conducte de apă din alamă rezistentă la dezincare, în conformitate cu 
reglementările germane privind apa potabilă

Dimensiuni: Racord DN 15 cu filet exterior: 1/2“, Mod de ambalare 1 buc 03 075 00 99

Accesorii necesare:
• Set suport perete MONTUS în cazul montării pe structură uşoară 
  03 071 00 99 / 03 077 00 99
• Plăci de acţionare
• Set racord pisoar DN 15: 03 105 00 99

Instrucţiuni de montare:
• În cazul funcţionării electronice, sursa de alimentare trebuie să fie 

adaptată la comanda pisoar.
• Pentru sistemul de management al apei SCHELL, trebuie achiziţionat 

un cablu Bus H (St) H2x2x0,8 disponibil în comerţ (realizat din fabrică) 
pentru cablul eSCHELL Bus-Extender.

• Pot fi utilizate numai unităţi de reţea şi cabluri de racordare SCHELL 
originale.

Accesorii necesare: 
• Placă de comandă spălare pisoar EDITION 02 800 06 99, 02 800 15 99, 02 801 28 99 
• Placă de comandă spălare pisoar EDITION 02 806 06 99, 02 806 15 99, 02 807 28 99,  

02 808 06 99, 02 808 15 99, 02 809 28 99 sau
• Placă de comandă spălare pisoar COMPACT LC 01 197 00 99 sau 01 196 00 99 sau
• Placă de comandă spălare pisoar COMPACT HF 01 165 00 99 sau 01 166 00 99 
• Panou frontal de spălare pisoar SCHELL EDITION HF/LC 23 080 28 99
• Set racord pisoar DN 15: 03 105 00 99

Instrucţiuni de montare:
• În cazul funcţionării electronice, sursa de alimentare trebuie să fie 

adaptată la comanda pisoar.
• Pentru sistemul de management al apei SCHELL, trebuie achiziţionat 

un cablu Bus H (St) H2x2x0,8 disponibil în comerţ (realizat din 
fabrică) pentru cablul eSCHELL Bus-Extender.

• Pot fi utilizate numai unităţi de reţea şi cabluri de racordare SCHELL 
originale.

Set de spălare pisoar SCHELL COMPACT II cu montare în perete
Pentru acţionare mecanică şi electronică cu montare in perete compatibil cu 
panourile de comandă ale modelelor: SCHELL COMPACT INFRA, COMPACT 
HF, EDITION 

Robinet de spălare silenţios cu închidere interioară
Robinet de spălare conform DIN EN 12541

Conţinutul ambalajului:

• Cutie de montare în perete din plastic cu capac
• Elemente de racordare la reţeaua de alimentare cu apă  

Domenii de utilizare / date tehnice:

• Presiune: 0,8 – 5 bar
• Debit: 0,3 l/s
• Racord DN 15 G 1/2 cu filet exterior 

Material: toate piesele în contact cu apa din alamă rezistentă la dezincare
Clasa de zgomot: I
Nr. certificat: PA-IX 18779/l, DIN-DVGW BU0083 cu placa de comandă 02 
800 06 99, 02 800 15 99 şi 02 801 28 99

Dimensiune: DN 15 G 1/2 cu filet exterior

Mod de ambalare: 1 buc/ambalaj, masa 0,88 kg/buc. 01 193 00 99
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 Robinete cu montare în perete pentru spălare pisoar

Modul de montaj pisoar SCHELL MONTUS
Modul de montaj, înălţime de montare 115 cm
Cu set de spălare pisoar COMPACT II cu montare în perete
Ramă de montaj pe faţa zidăriei sau pe structuri uşoare
Ramă autoportantă din profil de oţel, cu picioare de înălţime reglabilă, vopsită prin 
pulverizare
Pornirea spălării cu ajutorul robinetului setului de finisaj SCHELL conform normei 
DIN EN 12541

Conţinutul ambalajului:
• Înălţime: 115 cm
• Set de spălare pisoar COMPACT II # 01 193 00 99
• Certificat PA-IX 18779/I, DIN DVGW
• Capac, racord la reţea de apă cu robinet de izolare
• Piese de fixare pentru picioare
• Picioare cu înălţime reglabilă între 0 - 20 cm
• Racord cu izolaţie acustică, filet interior: 1/2”, din alamă conform normei DIN EN,
• Racordare superioară
• Racordare ţeavă de spălare, filet exterior: 1/2“
• Set de fixare pisoar cu tub de protecţie, şuruburi M 8 x 11 cm, piuliţe şi capac de 
• Protecţie
• Cot de scurgere Ø 50

Domenii de utilizare / Date tehnice:
• Presiune de apă: 0,8 – 5,0 bar, debit spălare: 1,3 l/sec
• Racord DN 15 cu filet exterior 1/2“

Material: conducte de apă din alamă rezistentă la dezincare, în conformitate cu 
reglementările germane privind apa potabilă

Dimensiuni: Racord DN 15 cu filet exterior: 1/2“, Mod de ambalare 1 buc 03 089 00 99

Accesorii necesare:
• Set suport perete MONTUS în cazul montării pe structură uşoară 03 071 00 99 / 03 077 00 99
• Set racord pisoar DN 15: 03 112 00 99
• Comenzi spălare pisoar COMPACT LC: 01 196 00 99, 01 197 00 99
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Set finisaj pentru
01 193 00 99 sau 

03 075 00 99

Comandă de spălare pisoar SCHELL EDITION E
Cu alimentare de la baterie, 6v potrivit pentru sistemul de management al apei 
eSCHELL (SWS), programabil via sistemul SSC

Conţinutul ambalajului:
•  Sistem de spălare acţionată prin senzor infraroşu
•  modul electronic programabil
•  Ramă de montaj
•  Placă frontală cu geam pentru senzor
•  Cartuş ventil electromagnetic bistabil 6 V
•  Portbaterie 6 V, 4 x 1,5 V AA baterii alcaline

Domenii de utilizare / Date tehnice:
•   Posiblitate de setare cu ajutorul senzorului
 - Durata de spălare reglabilă între: 1 – 15 sec
 - Raza de acţionare senzor scurt, mediu, lung
 - Spălare de igienizare: Închis, Deschis, durată 30 sec la 24 ore după ultima 
  utilizare / spălare la fiecare 24 ore
 - prespălare: Închis, Deschis 1 sec
 - Program stadion automat: Închis, Deschis
 - Spălare pentru eliminarea mirosului: Închis, Deschis
•   Posibilităţi de setare cu ajutorul eSCHELL-Software
 - Durata de spălare reglabilă între: 1 – 15 sec
 - Raza de acţionare senzor scurt, mediu, lung
 - Program de spălare de igienizare spălare la 24 ore după ultima utilizare la 
  fiecare 240 ore (reglabil între 1 - 240 h) durata de spălare: 30 sec (reglabil între 
  5 – 600 sec)
 - prespălare: 1 sec (reglabil între 5 – 60 sec după ultima utilizare)
 - Program stadion automat: 1 sec / utilizare (reglabil între 20 – 60 sec după 
  ultima utilizare)
 - Spălare pentru eliminarea mirosului: Închis, Deschis (reglabil între 1 – 240 sec 
  după ultima utilizare)

Mod de funcţionare economic: activ după 1 oră (reglabil: Închis, 1 – 254 h)

Certificate: WELL A Public

Material: placă forntală din material plastic

Cromată, mod de ambalare 1 buc, greutate: 0,57 kg/buc 02 806 06 99
Alb, mod de ambalare 1 buc, greutate: 0,57 kg/buc 02 806 15 99
Cu protecţie antivandalism
Material: placă frontală din oţel inoxidabil (150 mm x 120 mm)
Oţel inoxidabil, mod de ambalare 1 buc, greutate: 0,64 kg/buc 02 807 28 99

Set de montaj pentru 
articolul 01 193 00 99 

sau 03 075 00 99

SSC

SWS

Accesorii necesare:
•  Adapter USB eSCHELL pentru eSCHELL Software 01 586 00 99
•  Set de spălare pisoar COMPACT II cu montare în perete: 01 193 00 99
•  Modul de montaj MONTUS pentru pisoar: 03 075 00 99

 Robinete cu montare în perete pentru spălare pisoar

Placă de acţionare spălare pisoar SCHELL EDITION 
Placă acţionare Design pentru robinet de spălare pisoar SCHELL COMPACT II
Pentru set de montaj pisoar

Set complet:

• Sistem de spălare pisoar cu acţionare mecanică
• Cu duză cu autocurăţire

Conţinutul ambalajului:

• Placă frontală cu buton acţionare
• Ramă de montaj
• Cartuş mecanic cu duză cu autocurăţire

Domenii de utilizare / Date tehnice:
• Cantitatea apei de spălare reglabilă între: 2 – 6 l.
Material: placă frontală din material plastic
Cromat, mod de ambalare: 1 buc./ambalaj, masa: 0,48 kg/buc. 02 800 06 99

Alb alpin, mod de ambalare: 1 buc./ambalaj, masa: 0,48 kg/buc. 02 800 15 99

Execuţie antivandalism
Material: placă frontală din oţel inoxidabil ( 150x120)
Oţel inoxidabil, mod de ambalare: 1 buc./ambalaj, masa: 0,60 kg/buc. 02 801 28 99

Accesorii necesare:
• Set de montaj pentru robinet de spălare pisoar SCHELL COMPACT II  

01 193 00 99 sau 
• Modul de montaj pentru pisoar Montus 03 075 00 99 
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Accesorii necesare:
•  Adapter USB eSCHELL pentru eSCHELL Software 01 586 00 99
•  Set de spălare pisoar COMPACT II cu montare în perete: 01 193 00 99
•  Modul de montaj MONTUS pentru pisoar: 03 075 00 99

 Robinete cu montare în perete pentru spălare pisoar

Comandă de spălare pisoar SCHELL EDITION E
Cu alimentare de la reţea 230 V / 50 Hz
Potrivit pentru sistemul de management al apei eSCHELL (SWS), programabil via 
sistemul SSC

Conţinutul ambalajului:
• Sistem de spălare acţionată prin senzor infraroşu
• Modul electronic programabil
• Ramă de montaj
• Placă frontală cu geam pentru senzor
• Cartuş ventil electromagnetic bistabil 6 V
• Unitate de reţea cu montare în perete 230 V / 50 Hz

Domenii de utilizare / Date tehnice:
• Posiblitate de setare cu ajutorul senzorului

- Durata de spălare reglabilă între: 1 – 15 sec
- Raza de acţionare senzor scurt, mediu, lung
- Spălare de igienizare: Închis, Deschis, durată 30 sec la 24 ore după ultima 

  utilizare / spălare la fi ecare 24 ore
- prespălare: Închis, Deschis 1 sec
- Program stadion automat: Închis, Deschis
- Spălare pentru eliminarea mirosului: Închis, Deschis

• Posibilităţi de setare cu ajutorul eSCHELL-Software
- Durata de spălare reglabilă între:  1 – 15 sec
- Raza de acţionare senzor scurt, mediu, lung
- Program de spălare de igienizare spălare la 24 ore după ultima utilizare la fi ecare  

  240 ore (reglabil între 1 - 240 h) durata de spălare: 30 sec (reglabil între 5 – 600 sec)
- prespălare: 1 sec (reglabil între 5 – 60 sec după ultima utilizare)
- Program stadion automat: 1 sec / utilizare (reglabil între 20 – 60 sec după 
   ultima utilizare)
- Spălare pentru eliminarea mirosului: Închis, Deschis (reglabil între 1 – 240 sec 

  după ultima utilizare)
Mod de funcţionare economic: activ după 1 oră (reglabil: Închis, 1 – 254 h)

Certifi cate: WELL A Public

Material: placă forntală din material plastic

Cromată, mod de ambalare 1 buc, greutate: 0,68 kg/buc  02 808 06 99 
Alb, mod de ambalare 1 buc, greutate: 0,67 kg/buc  02 808 15 99 
Material: placă frontală din oţel inoxidabil (150 mm x 120 mm)
Oţel inoxidabil, mod de ambalare 1 buc, greutate: 0,74 kg/buc  02 809 28 99 

Accesorii necesare:
• Adapter USB eSCHELL 

pentru eSCHELL Software 
01 586 00 99

• Set de spălare pisoar 
COMPACT II cu montare în 
perete: 01 193 00 99

• Modul de montaj 
MONTUS pentru pisoar: 
03 075 00 99

Set de montaj pentru 
articolul 01 193 00 99 

sau 03 075 00 99

SSC

SWS

Set de montaj pentru 
articolul 01 193 00 99 sau 

03 075 00 99

Accesorii necesare:
• Set de spălare pisoar COMPACT II cu montare în perete: 01 193 00 99
• Modul de montaj MONTUS pentru pisoar: 03 075 00 99
• Carcasă baterie 9 V: 01 853 00 99
• Unitate de reţea cu montare în perete 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 12 V: 01 566 00 99
• Unitate de reţea 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 12 V: 01 490 00 99
• Cutie de distribuţie electrică: 01 537 00 99
• Cablu de racordare 5 m: 01 542 00 99 sau 10 m: 01 543 00 99

Comandă pisoar SCHELL EDITION E MANUAL
Cu alimentare de la baterii/reţea, acţionare manuală
Sistem de spălare cu sensor infraroşu (nu necesită atingere)
• Spălare automata la părăsirea pisoarului (Supraveghere incintă)
• Acţionare manuială

Set finisaj
Electronică pisoar cu placă frontală din oţel inoxidabil pentru robinet pisoar 
SCHELL COMPACT II cu montare în perete

Conţinut ambalaj: 
• Ramă de montaj cu modul electronic încorporat  
• Placă frontală cu geam şi sensor cu buton pentru acţionare manuală
• Cartuş electroventil bistabil, 6 V 

Domenii de utilizare / date tehnice:
• Durata de spălare reglabilăîntre 1-15 sec. 
• Supraveghere incintă se poate regla între 300-700 mm
• Clătire de igienizare la 24 ore după ultima spălare 
• Program stadion

Material: placă frontală din oţel inoxidabil
Oţel inoxidabil, mod de ambalare 1 buc., masa: 0,73  kg/buc. 01 288 28 99
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Set de montaj pentru
articolul 01 193 00 99 sau

03 089 00 99

SCHELL Contact Reed pentru comandă pisoar COMPACT LC
Accesoriu
Setarea programului pentru comandă pisoar COMPACT LC de la vasul pisoar 
respectiv la placa de acţionare  EDITION LC se face cu cheie magnetică

Domenii de utilizare / Date tehnice:
• Pornire funcţie stop pentru curăţare 3 minute, spălare de igienizare 10 sec,   
  spălare interval 5 x (plus 2 minute timp de acţionare la fi ecare spălare)

• Test automat pentru verifi carea funcţionării, funcţie: ventil magnetic, funcţie:  
  senzor LC şi tensiune baterie

• Pentru programarea comenzilor de spălare pisoar COMPACT LC  pentru    
  programele de irigare hibridă (pisoare fără apă) 1 şi 3 litri

Greutate: 0.03 kg/db.
Mod de ambalare: 1 01 529 00 99

Accesorii necesare:
• Comandă spălare pisoar COMPACT LC 01 197 00 99 sau
• Comandă spălare pisoar COMPACT LC 01 196 00 99

 Robinete cu montare în perete pentru spălare pisoar

Sistem de spălare pisoar SCHELL COMPACT LC 
Acţionare şi control a funcţionării relizat de la senzorul din oţel inoxidabil 
incorporat în sifon.
Utilizabil în mod universal pentru orice urinar din ceramică sau oţel inoxidabil
Controlul acţionării prin intermediul conexiunii-Reed
3 programe de spălare- 3 programe de întreţinere – program de diagnostizare
Program de curăţenie
Supraveghere obturare de miros şi la nivelul scăzut al apei
Funcţie automată de oprire spălare în caz de înfundare a sistemuleui de 
scurgere

Conţinutul ambalajului:
• E-modul (modul electronic)
• Sifon pisoar cu senzor LC
• Ventil electromagnetic cu adaptor pentru racordarea la reţeaua de apă
• Mufă de racoradre la reţea Plug + Play cu protecţe IP 54
• Conexiune-Reed cu cheie magnetic (opţional)

Domenii de utilizare / Date tehnice:
• Modul electronic şi compartiment pentru baterie pentru montare în sistemul    
• de pisoar de tip COMPACT II
• Stop de curăţire şi stop de spălare precum şi spălare temporară
• Spălare igienică la fi ecare 24 de ore după ultima utilizare
• Semnal sonor în cazul tensiuni slabe a bateriei

Mecanism  spălare pisoar SCHELL COMPACT LC, funcţie: alimentare de la 
reţea, transformatorul 230 V / 50 Hz este componenta sistemului 
Mod de ambalare 1 buc 01 197 00 99

Mecanism spălare pisoar SCHELL COMPACT LC, funcţie: alimentare 
de la baterie, compartimentul pentru baterii 4 x 1,5 V este componenta  
sistemului 

Mod de ambalare 1 buc 01 196 00 99

Accesorii necesare:
• Set de montaj pentru robinet de spălare pisoar COMPACT II: 01 193 00 99
• Modul de montaj Montus pentru pisoar 03 089 00 99
• Set de montaj pisoar COMPACT II HF/LC: 03 283 00 99
• Set racord vas pisoar DN 15: 03 112 00 99
• Set racord vas pisoar DN 15: 03 105 00 99

Accesorii recomandate:
Contact Reed pentru mecanism de acţionare pisoar COMPACT LC 01 529 00 99

Cablu pentru senzor SCHELL COMPACT LC

Cablu prelungitor pentru montarea senzorului la distanţe mai mari Lungimea 
cablului 2.5 m

Mod de ambalare: 1 buc/ambalaj, masa: 0,05 kg/buc. 01 524 00 99

Panou frontal de spălare pisoar SCHELL EDITION HF/LC

Accesoriu
Placă frontală pentru setul de spălare pisoar SCHELL COMPACT, în cazul
în care se doreşte acces la conductele de apă, şi la sistemul de comandă
electronică

Conţinutul ambalajului:

• Placă frontală din oţel inoxidabil, cu ramă de montaj
Oţel inoxidabil, mod de ambalare: 1 buc/ambalaj, masa: 0,33 kg/buc. 23 080 28 99

Instrucţiuni de montare:
Panoul de acoperire este necesar doar în cazul montării unui robinet spălare cu 
montare în perete fără placă de acoperire.
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 Robinete cu montare în perete pentru spălare pisoar

Set racord vas pisoar DN 15

Conţinutul ambalajului:
• Ştuţ de racordare cu filet de 1/2“ şi lungime de 40 mm 
• Piesă de legătură Ø 32 x 38 mm

Domenii de utilizare / date tehnice:
• Pentru vas pisoar cu racordare orizontală 
Material: alamă
Racord cu filet de 1/2“ / DN 15

Mod de ambalare: 1 buc/ambalaj, masa: 0,09 kg/buc. 03 105 00 99

Set racord vas pisoar DN 15
Cu clapetă de sens (VG)

Conţinutul ambalajului:
• Ştuţ de racordare cu filet de 1/2“ şi lungime de 40 mm
• Piesă de legătură Ø 32 x 38 mm

Domenii de utilizare / date tehnice:
• Accesoriu pentru vas pisoar cu racordare orizontală
Material: stuţ din alamă, clapetă de sens din material plastic
Racord cu filet de 1/2“ / DN 15

Mod de ambalare: 1 buc/ambalaj, masa: 0,08 kg/buc.
03 112 00 99

Instrucţiuni de montare:
Acest tip de racord se utilizează pentru modulul COMPACT HF, doar dacă unitatea de 
comandă este montată cu cel puţin 1 mm peste nivelul ştuţului de alimentare!

Garnitură pentru racordare DN 15

Domenii de utilizare / date tehnice:
• Ţeavă de legatură cu montare în perete pentru alimentare vas pisoar

Material: alamă
Racord cu filet de 1/2“ / DN 15

Mod de ambalare: 1 buc/ambalaj, masa: 0,28 kg/buc. 03 208 00 99

Accesorii recomandate:
• Set cu montare în perete SCHELL COMPACT II: 01 193 00 99
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2.26

Robinet pentru spălare pisoar SCHELL SCHELLTRONIC cu senzor 
infraroşu
Funcţionare cu baterie, programabil prin sistemul SSC
Robinet de spălare pisoar cu baterie pentru montare pe perete cu robinet de izolare

Conţinutul ambalajului:
• Robinet cu montare aparentă cu senzor infraroşu cu robinet izolare
• Modul electronic programabil
• Carcasă baterie integrată
• Baterie alcalină 4 x AAA
• Ventil electromagnetic de 6 V cu cartuş, cu filtru încorporat
• Racord interior
• Ţeavă de spălare 18 x 200 mm

Domenii de utilizare / Date tehnice:
• Presiune de apă: 1 – 5 bar
• Debit spălare: 0,3 l/sec conform standardului DIN EN 12541
• Posiblitate de setare cu ajutorul senzorului
 - Durata de spălare reglabilă între: 1 – 15 sec
 - Raza de acţionare senzor scurt, mediu, lung
 - Spălare de igienizare: Închis, Deschis, durată 30 sec la 24 ore după ultima 
  utilizare / spălare la fiecare 24 ore
 - prespălare: Închis, Deschis 1 sec
 - Program stadion automat: Închis, Deschis
 - Spălare pentru eliminarea mirosului: Închis, Deschis
• Posibilităţi de setare cu ajutorul eSCHELL-Software
 - Durata de spălare reglabilă între: 1 – 15 sec
 - Raza de acţionare senzor scurt, mediu, lung
 - Program de spălare de igienizare la 24 ore după ultima utilizare la fiecare 240 
  ore (reglabil între 1 - 240 h) durata de spălare: 30 sec (reglabil între 5 – 600 sec)
 - prespălare: 1 sec (reglabil între 5 – 60 sec după ultima utilizare)
 - Program stadion automat: 1 sec / utilizare (reglabil între 20 – 60 sec după 
  ultima utilizare)
 - Spălare pentru eliminarea mirosului: Închis, Deschis (reglabil între 1 – 240 sec   
  după ultima utilizare)
Mod de funcţionare economic: activ după 1 oră (reglabil: Închis, 1 – 254 h)
Material: conducte de apă din alamă în conformitate cu reglementările germane 
privind apa potabilă
Clasa de zgomot: II (DIN 4109)
Certificate: PA-IX 8952/II, WELL A Public

Dimensiuni: Racord DN 15 cu filet exterior: 1/2”,
Cromată, mod de ambalare 1 buc, greutate: 1,24 kg/buc 01 113 06 99

 Robinete cu montare aparentă pentru spălare pisoar

Accesorii recomandate:
• Ţeavă de spălare Ø 18 mm: 
50 722 06 99
• Ţeavă de spălare îndoit Ø 18 
mm: 50 223 06 99, 
50 291 06 99
• Racord exterior: 
27 820 06 99
• Modul de montaj MONTUS 
pentru pisoar: 03 090 00 99
• Adapter USB eSCHELL pentru 
eSCHELL Software 
01 586 00 99

SSC

Robinet pentru spălare pisoar SCHELL SCHELLOMAT BASIC DN15
Robinet în execuţie robustă întegral metalică, cu buton de acţionare din 
alamă. Siguranţă ridicată în functionare datorită cartuşului din material plastic 
şi filtrului din faţa orificiului de egalizare încorporat
Robinetul este conform standardului DIN EN 12541

Conţinutul ambalajului:
• Ţeavă de spălare de Ø18 x 200 mm 
• Rozetă ornament pentru mascare
• Ţeavă de spălare cu racord interior (cu cauciuc) 

Domenii de utilizare / date tehnice:
• Debit apă spălare: 0,3 l/s
• Presiune apă: 0,8 – 5,0 bar
• Cantitate de apă pentru spălare reglabilă între: 1 – 6 l

Material: toate suprafeţele vizibile din alamă cromată, piese active şi cartuş 
din material plastic
Clasă de zgomot: II
Număr certificat: DIN-DVGW BP0378, PA-IX 9892/II

Cu racordare interioară

Fără robinet service
• Racord: 1/2“/DN 15
Cromat, mod de ambalare: 1 buc/ambalaj, masa: 0,70 kg/buc. 02 476 06 99

SCHELLOMAT BASIC cu robinet service incorporat
• Racord: 1/2“/DN 15
Cromat, mod de ambalare: 1 buc/ambalaj, masa: 0,72 kg/buc. 02 477 06 99

SCHELLOMAT BASIC cu racordare exterioară 
Fără robinet service
• Racord: 1/2“/DN 15
Cromat, mod de ambalare: 1 buc/ambalaj, masa: 0,70 kg/buc. 02 478 06 99

SCHELLOMAT BASIC cu robinet service incorporat
• Racord: 1/2“/DN 15

Cromat, mod de ambalare: 1 buc/ambalaj, masa: 0,72 kg/buc. 02 479 06 99

Accesorii recomandate:
• Modul de montaj MONTUS pentru pisoar: 03 090 00 99
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 Robinete cu montare aparentă pentru spălare pisoar

Ţeavă de spălare Ø 18 mm
• Pentru art. 02 400 – 02 403 / 02 422 – 02 423 / 02 474 / 02 476 / 02 477 / 

01 113
Material: cupru
300 mm 
Cromat, mod de ambalare 1 buc./ambalaj, masa: 0,11 kg/buc. 50 722 06 99

Capac ornament exterior

Cromat, mod de ambalare: 1 buc/ambalaj, masa: 0,04 kg/buc 27 820 06 99

Ţeavă îndoită Ø18 mm
Pentru produsele: 
02 400 – 02 403 / 02 422 / 02 423 / 02 474 / 02 476 / 02 477 / 01 113
Material: cupru 

300 mm (distanţa 25 mm)
Cromată, mod de ambalare 1 buc/amb., masa: 0,12 kg/buc 50 223 06 99

300 mm (distanţa 40 mm)
Cromată, mod de ambalare 1 buc/amb., masa: 0,11 kg/buc 50 291 06 99

Ţeavă de spălare Ø 15 mm
• Pentru art. 02 407 – 02 412 / 02 416 – 02 417 / 02 421 / 02 475 / 02 478 / 02 

479 / 02 483 / 02 484 / 01 114/ 01 115
Material: cupru
300 mm 
Cromat, mod de ambalare: 1 buc./ambalaj, masa: 0,13 kg/buc. 50 745 06 99

500 mm, îndoit (distanţa de 25 mm) 
Cromat, mod de ambalare: 1 buc./ambalaj, masa: 0,21 kg/buc. 50 744 06 99
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2.28

Modul de montaj lavoar SCHELL MONTUS 
Modul de montaj, înălţime de montare 115 cm, pentru lavoare fără obstacol
Ramă de montaj pe faţa zidăriei sau pe structuri uşoare
Ramă autoportantă din profil de oţel, cu picioare de înălţime reglabilă, vopsită prin 
pulverizare

Conţinutul ambalajului:
• Înălţime: 115 cm
• Piese de fixare pentru picioare
• Picioare cu înălţime reglabilă între 0 - 20 cm
• Racord cu izolaţie acustică, filet interior: 1/2”, din alamă conform normei  
  DIN EN, înălţime reglabilă
• Sifon cu montare în zidărie
• Set de fixare pisoar cu tub de protecţie, şuruburi M 10 x 11 cm, piuliţe şi capac   
 de protecţie

Domenii de utilizare / Date tehnice:
• Racorduri sifon cu montare în perete: apă uzată Ø 50 mm racord sifon (montat 
• Dinainte) Ø 40 mm

Mod de ambalare 1 buc 03 085 00 99

Modul de montaj lavoar SCHELL MONTUS
Modul de montaj, înălţime de montare 115 cm, pentru baterii lavoar stative
Ramă de montaj pe faţa zidăriei sau pe structuri uşoare
Ramă autoportantă din profil de oţel, cu picioare de înălţime reglabilă, vopsită prin 
pulverizare

Conţinutul ambalajului:
• Înălţime: 115 cm
• Piese de fixare pentru picioare
• Picioare cu înălţime reglabilă între 0 - 20 cm
• Racord cu izolaţie acustică, filet interior: 1/2”, din alamă conform normei DIN Ø 
• EN, înălţime reglabilă
• Sifon Ø 50 mm cu garnitură
• Racordare ţeavă de spălare, filet exterior: 1/2”
• Set de fixare pisoar cu tub de protecţie, şuruburi M 10 x 11 cm, piuliţe şi capac 

de protecţie

Mod de ambalare 1 buc 03 074 00 99

Accesorii necesare:
•  Set suport perete MONTUS în cazul montării pe structură uşoară 03 

071 00 99 / 03 077 00 99

Accesorii necesare:
•  Set suport perete MONTUS în cazul montării pe structură uşoară 
  03 071 00 99 / 03 077 00 99

Module de montaj
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Modul de montaj lavoar SCHELL MONTUS
Modul de montaj, înălţime de montare 124 cm, pentru robinete de perete
Ramă de montaj pe faţa zidăriei sau pe structuri uşoare
Ramă autoportantă din profil de oţel, cu picioare de înălţime reglabilă, vopsită prin 
pulverizare
Pregătit pentru Masterbox SCHELL LINUS (lavoar) cu montare în perete

Conţinutul ambalajului:
• Înălţime: 124 cm
• Piese de fixare pentru picioare
• Picioare cu înălţime reglabilă între 0 - 20 cm
• Racord cu izolaţie acustică, filet interior: 1/2”, din alamă conform normei DIN   
• EN, înălţime reglabilă
• Sifon Ø 50 mm cu garnitură
• Set de fixare pisoar cu tub de protecţie, şuruburi M 10 x 11 cm, piuliţe şi capac 

de protecţie

Mod de ambalare 1 buc, greutate: 11,42 kg/buc 03 088 00 99

Accesorii necesare:
• Set suport perete MONTUS în cazul montării pe structură uşoară 03 071 00 99 / 03 077 00 99

Accesorii recomandate:
• Masterbox WBW-SC-V cu montare în perete: 01 829 06 99
• Masterbox WBW-SC-M cu montare în perete: 01 828 06 99

Modul de montaj duş SCHELL MONTUS
Modul de montaj, înălţime de montare 224,6 cm, pentru pară duş
Ramă de montaj pe faţa zidăriei sau pe structuri uşoare
Ramă autoportantă din profil de oţel, cu picioare de înălţime reglabilă, vopsită prin 
pulverizare
Pregătit pentru Masterbox SCHELL LINUS (duş) cu montare în perete

Conţinutul ambalajului:
• Înălţime: 224,6 cm
• Piese de fixare pentru picioare
• Picioare cu înălţime reglabilă între 0 - 20 cm
• Racordare pară duş cu izolaţie acustică, filet interior: 1/2”, din alamă conform  
 normei DIN EN, înălţime reglabilă
• Racord flexibil

Mod de ambalare 1 buc, greutate: 13,50 kg/buc 03 091 00 99
Accesorii necesare:
• Set suport perete MONTUS în cazul montării pe structură uşoară 03 071 00 99 / 03 077 

00 99

Accesorii recomandate:
• Masterbox WBD-E-T cu montare în perete: 01 802 06 99
• Masterbox WBD-E-M cu montare în perete: 01 904 06 99
• Masterbox WBD-E-V cu montare în perete: 01 822 06 99
• Masterbox WBD-SC-T cu montare în perete: 01 800 00 99
• Masterbox WBD-SC-M cu montare în perete: 01 867 00 99
• Masterbox WBD-SC-V cu montare în perete: 01 827 00 99

Module de montaj
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2.30

Modul de montaj bideu SCHELL MONTUS
Modul de montaj, înălţime de montare 115 cm, pentru bideu de perete
Ramă de montaj pe faţa zidăriei sau pe structuri uşoare
Ramă autoportantă din profil de oţel, cu picioare de înălţime reglabilă, vopsită prin 
pulverizare

Conţinutul ambalajului:
• Înălţime: 115 cm
• Piese de fixare pentru picioare
• Picioare cu înălţime reglabilă între 0 - 20 cm
• Racordare pară duş cu izolaţie acustică, filet interior: 1/2”, din alamă conform 

normei DIN EN, înălţime reglabilă
• Cot de scurgere Ø 50 mm cu înălţime reglabilă
• Şuruburi M 12 x 15 cm pentru fixare bideu, bucşe din plastic şi ţeavă de 

protecţie

Mod de ambalare 1 buc 03 067 00 99

Accesorii necesare:
• Set suport perete MONTUS în cazul montării pe structură uşoară 03 071 00 99 / 03 077 

00 99

Modul suport SCHELL
Modul de montaj, înălţime de montare 115 cm, pentru obiecte sanitare cu montare 
pe perete
Ramă de montaj pe faţa zidăriei sau pe structuri uşoare
Ramă autoportantă din profil de oţel, cu picioare de înălţime reglabilă, vopsită prin 
pulverizare
Pentru montarea mânerelor, mânerelor rabatabile, mânerelor pentru cadă şi duş, 
scăunelelor de duş, paravanelor separatoare pisoare şi a altor accesorii

Conţinutul ambalajului:
• Înălţime: 115 cm
• Piese de fixare pentru picioare
• Picioare cu înălţime reglabilă între 0 - 20 cm
• Placă de fixare multiplex etansă, lăţime de montare 16 cm

Mod de ambalare 1 buc, greutate: 7,32 kg/buc 03 063 00 99

Accesorii necesare:
•  Set suport perete MONTUS în cazul montării pe structură uşoară 03 071 00 99 / 03 077 

00 99

Instrucţiuni de montare:
• Se poate monta cu  modulul de montaj rezervor WC MONTUS (tip CS 120) 

(lăţime de montare 420 mm): 03 066 00 99

Module de montaj
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Modul de montaj pisoar SCHELL MONTUS
Modul de montaj, înălţime de montare 115 cm
Cu set de spălare pisoar COMPACT II cu montare în perete
Ramă de montaj pe faţa zidăriei sau pe structuri uşoare
Ramă autoportantă din profil de oţel, cu picioare de înălţime reglabilă, vopsită prin 
pulverizare
Pornirea spălării cu ajutorul robinetului setului de finisaj SCHELL conform normei 
DIN EN 12541

Conţinutul ambalajului:
• Înălţime: 115 cm
• Set de spălare pisoar COMPACT II # 01 193 00 99
• Certificat PA-IX 18779/I, DIN DVGW
• Capac, racord la reţea de apă cu robinet de izolare
• Piese de fixare pentru picioare
• Picioare cu înălţime reglabilă între 0 - 20 cm
• Racord cu izolaţie acustică, filet interior: 1/2”, din alamă conform normei DIN  

EN, racordare superioară
• Racordare ţeavă de spălare, filet exterior: 1/2“
• Set de fixare pisoar cu tub de protecţie, şuruburi M 8 x 11 cm, piuliţe şi capac 

de protecţie
• Cot de scurgere Ø 50

Domenii de utilizare / Date tehnice:
• Presiune de apă: 0,8 – 5,0 bar, debit spălare: 1,3 l/sec
• Racord DN 15 cu filet exterior 1/2“
Material: conducte de apă din alamă rezistentă la dezincare, în conformitate cu 
reglementările germane privind apa potabilă
Dimensiuni: Racord DN 15 cu filet exterior: 1/2“, Mod de ambalare 1 buc 03 089 00 99

Accesorii necesare:
• Set suport perete MONTUS în cazul montării pe structură uşoară 
  03 071 00 99 / 03 077 00 99
• Set racord pisoar DN 15: 03 112 00 99
• Comenzi spălare pisoar COMPACT LC: 01 196 00 99, 01 197 00 99

Modul de montaj pisoar SCHELL MONTUS
Modul de montaj, înălţime de montare 115 cm
Cu set de spălare pisoar COMPACT II cu montare în perete
Ramă de montaj pe faţa zidăriei sau pe structuri uşoare
Ramă autoportantă din profil de oţel, cu picioare de înălţime reglabilă, vopsită prin 
pulverizare
Pornirea spălării cu ajutorul robinetului setului de finisaj SCHELL conform normei 
DIN EN 12541

Conţinutul ambalajului:
• Înălţime: 115 cm
 Set de spălare pisoar COMPACT II # 01 193 00 99
• Certificat PA-IX 18779/I, DIN DVGW
• Capac, racord la reţea de apă cu robinet de izolare
• Piese de fixare pentru picioare
• Picioare cu înălţime reglabilă între 0 - 20 cm
• Racord cu izolaţie acustică, filet interior: 1/2”, din alamă conform normei DIN EN,  
 racordare superioară
• Racordare ţeavă de spălare, filet exterior: 1/2”
• Set de fixare pisoar cu tub de protecţie, şuruburi M 8 x 11 cm, piuliţe şi capac de 
 protecţie
• Cot de scurgere Ø 50

Domenii de utilizare / Date tehnice:
• Presiune de apă: 0,8 – 5,0 bar, debit spălare: 1,3 l/sec
• Racord DN 15 cu filet exterior 1/2”

Material: conducte de apă din alamă rezistentă la dezincare, în conformitate cu 
reglementările germane privind apa potabilă

Dimensiuni: Racord DN 15 cu filet exterior: 1/2“, Mod de ambalare 1 buc 03 075 00 99

Accesorii necesare:
• Set suport perete MONTUS în cazul montării pe structură uşoară 03 071 00 99 / 03 077 

00 99
• Plăci de acţionare

Instrucţiuni de montare:
• În cazul funcţionării electronice, sursa de alimentare trebuie să fie 

adaptată la comanda pisoar.
• Pentru sistemul de management al apei SCHELL, trebuie achiziţionat 

un cablu Bus H (St) H2x2x0,8 disponibil în comerţ (realizat din fabrică) 
pentru cablul eSCHELL Bus-Extender.

• Pot fi utilizate numai unităţi de reţea şi cabluri de racordare SCHELL 
originale.

Module de montaj
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2.32

Modul de montaj WC SCHELL MONTUS C
Modul de montaj, înălţime de montare 115 cm
Cu robinet de spălare WC cu montare în perete COMPACT II pentru acţionare 
mecanică sau electronică
Ramă de montaj pe faţa zidăriei sau pe structuri uşoare
Ramă autoportantă din profil de oţel, cu picioare de înălţime reglabilă, suport 
transversal, suprafaţă gri vopsită prin pulverizare
Spălare prin placa de acţionare WC EDITION/AMBITION respectiv EDITION
Conform normei DIN EN 12541 
Conform normei DIN EN 12541 robinetul de spălare este prevăzut cu întrerupător 
de ţeavă

Conţinutul ambalajului:
• Înălţime: 115 cm
• Robinet de spălare WC COMPACT II # 01 194 00 99
• Certificat PA-IX 18844/I, DIN DVGW
• Capac, racord la reţea de apă cu robinet de izolare
• Racord cu filet exterior Robinet izolare de 3/4” pe partea dreaptă
• Piese de fixare pentru picioare
• Picioare cu înălţime reglabilă între 0 -200 mm
• Ţeavă de spălare Ø 45 mm, cu dop de protecţie
• Cot de scurgere PP Ø 90 / dop de protecţie 90 mm
• Reducţie Ø 90 x 110 mm
• Set racord WC Ø 90 x 110 mm
• Set de fixare modul WC M 12 x 18 cm, cu tub de protecţie, piuliţe şi capac de 

protecţie

Domenii de utilizare / Date tehnice:
• Presiune de apă: 1,2 – 5,0 bar, debit spălare: 1,0 – 1,3 l/sec
• Întreţinere din faţă
• Racord DN 15 cu filet exterior 3/4”

Material: Piese în contact cu apa din alamă rezistentă la dezincare

Dimensiuni: Racord DN 20 cu filet exterior: 3/4“, Mod de ambalare 1 buc 03 076 00 99

Modul de montaj pisoar SCHELL MONTUS
Modul de montaj, înălţime de montare 115 cm, pentru robinete de spălare pisoar 
cu montare aparentă
Ramă de montaj pe faţa zidăriei sau pe structuri uşoare
Ramă autoportantă din profil de oţel, cu picioare de înălţime reglabilă, vopsită prin 
pulverizare
Pentru racordarea robinetelor de spălare pisoar cu montare aparentă, filet exterior: 
1/2” pregătit

Conţinutul ambalajului:
• Înălţime: 115 cm
• Piese de fixare pentru picioare
• Picioare cu înălţime reglabilă între 0 - 20 cm
• Racord cu izolaţie acustică, filet interior: 1/2”, din alamă conform normei DIN 

EN, înălţime reglabilă
• Set de fixare pisoar cu tub de protecţie, şuruburi M 8 x 11 cm, piuliţe şi capac 

de protecţie
• Cot de scurgere Ø 50

Dimensiuni: Racord DN 15 cu filet interior: 1/2“, Mod de ambalare 1 buc 03 090 00 99

Accesorii necesare:
• Plăci de acţionare
• Set suport perete MONTUS în cazul montării pe structură uşoară 03 071 00 99 / 03 077 

00 99

Accesorii necesare:
• Set suport perete MONTUS în cazul montării pe structură uşoară 03 071 00 99 / 03 077 

00 99

Instrucţiuni de montare:
În cazul funcţionării electronice, sursa de alimentare trebuie să fie adaptată la 
comanda WC.
Pentru sistemul de management al apei SCHELL, trebuie achiziţionat un cablu 
Bus H (St) H2x2x0,8 disponibil în comerţ (realizat din fabrică) pentru cablul 
eSCHELL Bus-Extender.
Legătura dintre robinetul de spălare WC EDITION E şi modulul de comutare 
WC trebuie prevăzută dinainte!
Pot fi utilizate numai unităţi de reţea şi cabluri de racordare SCHELL originale.

Module de montaj



2.33

Denumire produs Număr articol

Set suport perete SCHELL MONTUS
Pentru fi xarea sigură a modulelor de montaj WC MONTUS pe faţa zidăriei sau pe 
structuri uşoare
Reglarea adâncimii fără scule cu fi let cu pas de 3 mm

Conţinutul ambalajului:
• 2 suporturi de perete
• 2 tije fi letate pentru reglarea adâncimii
• Piese de fi xare

Material: plastic

Adâncime reglabilă în domeniul 12 – 17 cm
Mod de ambalare 1 buc, greutate: 0,28 kg/buc 03 071 00 99
Adâncime reglabilă în domeniul 15 – 21 cm
Mod de ambalare 1 buc, greutate: 0,30 kg/buc 03 077 00 99

Accesorii necesare:
• Modul suport
• Modul de montaj WC MONTUS (tip: C 120): 03 056 00 99
• Modul de montaj WC MONTUS (tip: CS 120): 03 066 00 99
• Modul de montaj WC MONTUS (tip: C 80): 03 062 00 99

Module de montaj

Garnitură fonoizolantă SCHELL pentru WC
Pentru vase WC şi bideuri suspendate 
Garnitură fonoizolantă pentru vase WC şi bideuri suspendate
Izolaţie fonică conform DIN 4109

Conţinut ambalaj 
• Garnitură fonoizolantă
• Înveliş de protecţie, piuliţă, şi capac 

Domenii de utilizare / date tehnice:
• Garnitură pentru egalizarea rostului dintre vasul ceramic şi faianţă
• Rezistentă la raze UV

Mod de ambalare 1 buc/ambalaj, masa: 0,11 kg/buc 03 001 00 99



Denumire produs Număr articol

2.34

Element de racordare PE DN 90/110 mm
Pentru cotul de racordare cu etanşare dublă

Mod de ambalare 1 buc 29 699 00 99

Cot de racordare DN90/90 mm PE
Cu etanşare dublă

Mod de ambalare 1 buc 29 698 00 99

Garnitură de etanşare WC pentru WC de perete
Cu ţeavă de scurgere

Conţinutul ambalajului:
• Ţeavă de racordare Ø 45 mm
• Capac de protecţie pentru fixare WC-ului şi racord de umplere

Cu ţeavă de scurgere Ø 110 mm
Mod de ambalare 1 buc, greutate: 0,36 kg/buc 03 207 00 99
Cu ţeavă de scurgere Ø 90 mm
Mod de ambalare 1 buc, greutate: 0,37 kg/buc 03 261 00 99

Module de montaj



Robinete pentru racordare aparate

Robinete pentru racordare aparate

Robinete dublu servici  3.4-3.6

Robinete pentru racordare aparate 3.7-3.10

Robinete cu racordare lateral 3.11-3.13

Robinete îngropate 3.14-3.15

Armături de siguranţă 3.16

Racorduri de perete 3.17

Robinete antiîngheţ 3.18

Piese pentru robinete de racordare aparate 3.19

Robinet pentru exterior rezistent la îngheţ POLAR II



SCHELL.
Numărul unu printre robinetele colţare combinate.

Made in Germany – de încredere – siguranţă – calitate de top

• Gamă unică şi largă de produse.

• Respectă prevederile tuturor standardelor.

• Asigură igiena apei potabile.

• Fiabilitate oferită de liderul de piaţă al producătorilor de robinete colţare de calitate.

Filet de auto-etanşare de 

generaţia II.

(ASAG easy)

Olandez cromat 

din alamă. 

Durabilitatea 

etanşării testată.

Racordare sigură 

şi totodată flexibilă.

Siguranţă dublă 

datorită O-ringului. 

Funcţionare uşoară de 

durată datorită părţii 

superioare cu lagăr 

de ungere. 

Siguranţa apei 

potabile datorită 

supapei de reţinere. 



Armăturile de siguranţă pot fi 
armături separate sau pot fi integrate 
într-un robinet dublu servici. Pentru 
anumite utilizări, se recomandă 
combinaţia diferitelor componente 
(de exemplu supape de reţinere şi 
aspiratoare de aer împreună) sau 
montarea dublă a acestora (de 
exemplu supapă de reţinere dublă). 
Conform DIN EN 1717 armăturile de 
siguranţă sunt clasificate în grupuri 
(prima literă) şi tipuri (a doua literă). 
De exemplu, supapă de sens „EB”.

Aspirator de aer HB, formă de 
construcţie C
• Funcţionare: sub presiune în sensul 
de curgere a apei supapa este închisă. 
În cazul scăderii presiunii ventilul se 
deschide automat şi previne scăderea 
presiunii din direcţia alimentării.
• Instrucţiuni de instalare: trebuie 
luată în considerare direcţia de 
curgere a apei, înălţimea de deasupra 
nivelului de lucru a apei 250/300 mm
• Asigurare conform EN 1717: 
Categoria 2/3. (gospodării)
• Funcţionare: sub presiune în sensul 
de curgere a apei supapa este închisă. 
În cazul scăderii presiunii ventilul se 
deschide automat şi previne scăderea 
presiunii din direcţia alimentării.
• Instrucţiuni de instalare: trebuie 
luată în considerare direcţia de 
curgere a apei, înălţimea de deasupra 
nivelului de lucru a apei 250/300 mm
• Asigurare conform EN 1717: 
Categoria 2/3. (gospodării)

Aspirator aer

HB

Formele de prezentare ale armăturilor de siguranţă 
conform standardului DIN EN 1717 

Supapă de reţinere

EB

Supapă de reţinere EB

• Funcţionare: În direcţia sensului de 
curgere a apei, jetul de apă deschide 
o supapă acţionată prin arc. Dacă 
apa curge în direcţia opusă, supapa 
rămâne închisă 
• Instrucţiuni de instalare: trebuie 
luată în considerare direcţia de curgere 
a apei
• Asigurare conform EN 1717: 
Categoria 2/3. (gospodării)

Aspirator aer combinat cu supapă de reţinere

HD

Supapă de reţinere dublă ED

• Funcţionare: într-o singură carcasă 
sunt montate două supape de reţinere 
ED. Această formă de construcţie 
este prevăzută de standardul DVGW 
în special  cu privire la bateriile de 
bucătărie cu duş extractabil. 
• Instrucţiuni de instalare: trebuie 
luată în considerare direcţia de 
curgere a apei
• Asigurare conform EN 1717: 
Categoria 2/3. (gospodării)

Supapă de reţinere combinat cu 
aspirator de aer

• Funcţionare: se instalează un 
aspirator de aer în aval de supapa 
de reţinere conform formei de 
construcţie C. Astfel se poate preveni 
refluxul, şi în acelaşi timp scăderea 
presiunii. Această armătură de 
siguranţă combinată poate fi montată 
ca un element independent, integrat 
într-un robinet dublu servici sau în 
versiune montată în perete.
• Instrucţiuni de instalare:
• Înălţimea de deasupra nivelului de 
lucru al apei 250/300 mm (DIN 1988, 
Partea 4: Formular C, 150 mm)
• Asigurare conform EN 1717: 
Categoria 2/3. (gospodării)

Robinet de comutare automat

• Funcţionare: În cazul unei scăderi 
de presiune de 0,5 bari în amonte  de 
bateria de cadă, se comută automat 
de la funcţia de duş la funcţia de 
cadă.
• Instrucţiuni de instalare: este 
încorporată în bateria de cadă 
împreună cu supapa de reţinere 
• Asigurare conform EN 1717: 
Categoria 3. (gospodării)

Apă Aer
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Made in Germany – de încredere – siguranţă – calitate de top



Denumire produs Cod

3.4

Robinete dublu servici

Robinet dublu servici
Cu rozetă în formă de cruce
Dimensiune: Racord cu filet exterior de 1/2”, DN 15 
Cromat mat, mod de ambalare: 20 buc/ambala,j masa: 0,27 kg/buc. 03 405 03 99

Dimensiune: Racord cu filet exterior de 1/2”, DN 15 
Cromat, mod de ambalare: 1 buc/ambalaj, masa: 0,24 kg/buc 03 405 06 99

Robinet dublu servici SCHELL COMFORT
Cu rozetă COMFORT şi cu cameră de ungere

Conţinutul ambalajului:
• Clapetă de sens (VG), şi aspirator aer (LB) încorporat în sensul curgerii 
• Racord furtun

Domenii de utilizare / date tehnice:
• Construcţie securizată, conform secţiunii 4 a standardului DIN 1988 
Material: alamă conform standardelor DIN EN
Număr certificat: DIN-DVGW AO2183
Dimensiune: Racord cu filet exterior de 1/2”, DN 15
Cromat, mod de ambalare: 1 buc/ambalaj, masa: 0,38 kg/buc 03 351 06 99

Robinet dublu servici 
Cu rozetă în formă de cruce

Conţinutul ambalajului:
• Clapetă de sens (VG), şi aspirator aer (LB) încorporat în sensul curgerii 
• Racord furtun

Domenii de utilizare / date tehnice:
• Construcţie securizată, conform secţiunii 4 a standardului DIN 1988 
Material: alamă conform standardelor DIN EN
Număr certificat: DIN-DVGW AO2183
Dimensiune: Racord cu filet exterior de 1/2”, DN 15
Cromat mat, mod de ambalare: 1 buc/ambalaj, masa: 0,36 kg/buc. 03 417 03 99

Dimensiune: Racord cu filet exterior de 1/2”, DN 15
Cromat, mod de ambalare: 1 buc/ambalaj, masa: 0,39 kg/buc 03 417 06 99

Dimensiune: Racord cu filet exterior de 3/4”, DN 20
Cromat mat, mod de ambalare: 1 buc/ambalaj, masa: 0,62 kg/buc. 03 441 03 99

Dimensiune: Racord cu filet exterior de 3/4”, DN 20
Cromat, mod de ambalare: 1 buc/ambalaj, masa: 0,70 kg/buc 03 441 06 99



3.5

Denumire produs Cod

Robinete dublu servici

Robinet de serviciu
Mâner rotativ 270°

Conţinutul ambalajului:
• Perlator

Material: alamă conform regulamentului german privind apa potabilă

Dimensiuni: Racord DN 15 cu filet exterior: 1/2”
Cromată, mod de ambalare 1 buc, greutate: 0,27 kg/buc 03 425 06 99

Robinet dublu servici SCHELL COMFORT combinat
Cu rozetă COMFORT şi parte superioară cu cameră de ungere / din material 
ceramic

Conţinutul ambalajului:
• Racord furtun
• Perlator

Material: alamă conform standardelor DIN EN

Dimensiune: Racord cu filet exterior de 1/2”, DN 15
Cromat, mod de ambalare: 1 buc/ambalaj, masa: 0,48 kg/buc. 03 562 06 99

Cheie tubulară

Dimensiune cheie: 6 mm

Crom-mat, mod de ambalare: 1 buc/ambalaj, masa: 0.01kg/buc 78 218 03 99

Robinet dublu servici pentru cheie tubulară SW 6
Conţinutul ambalajului:
• Clapetă de sens, aspirator aer încorporat în sensul scurgerii
• Racord pentru furtun

Domenii de utilizare / date tehnice:
• Construcţie securizată conform DIN 1988 T.4

Material: alamă conform DIN EN
Nr. certificat: DIN-DVGW AO2183, Belgaqua.
Dimensiune: Racord cu filet exterior de 1/2”, DN 15  
mod de ambalare: 1 buc/ambalaj, masa: 0,39 kg/buc 03 423 03 99

Dimensiune: Racord cu filet exterior de 1/2”, DN 15 
mod de ambalare: 1 buc/ambalaj, masa: 0,37 kg/buc 03 423 06 99



Denumire produs Cod

3.6

Robinete dublu servici

Robinet dublu servici SCHELL SECUR 
Cu rozetă blocabilă contra utilizării neavizate
Model: COMFORT

Conţinutul ambalajului:
• Cameră de ungere
• Două chei
• Clapetă de sens (VG), şi aspirator aer (LB) încorporat în sensul curgerii
• Racord furtun

Domenii de utilizare / date tehnice:
• Construcţie securizată, conform secţiunii 4 a standardului DIN 1988 

Material: alamă conform standardelor DIN EN
Numar certifi cat: DIN-DVGW AO2183
Dimensiune: Racord cu fi let exterior de 1/2”, DN 15
Cromat, mod de ambalare: 1 buc/ambalaj, masa: 0,39 kg/buc.  03 352 06 99 

Robinet dublu servici SCHELL SECUR cu scaun înclinat
Cu rozetă blocabilă contra utilizării neavizate
Model: COMFORT

Conţinutul ambalajului:
• Cameră de ungere
• Două chei
• Clapetă de sens (VG)
• Racord furtun

Material: alamă conform standardelor DIN EN

Dimensiune: Racord cu fi let exterior de 1/2”, DN 15
Cromat, mod de ambalare: 1 buc/ambalaj, masa: 0,41 kg/buc.  03 387 06 99 

Robinet dublu servici SCHELL SECUR cu scaun înclinat
Cu rozetă blocabilă contra utilizării neavizate
Model: COMFORT

Conţinutul ambalajului:
• Cameră de ungere
• Două chei
• Clapetă de sens (VG), şi aspirator aer (LB) încorporat în sensul curgerii
• Racord furtun

Domenii de utilizare / date tehnice:
• Construcţie securizată, conform secţiunii 4 a standardului DIN 1988 
Material: alamă conform standardelor DIN EN
Numar certifi cat: DIN-DVGW AT2661

Dimensiune: Racord cu fi let exterior de 1/2”, DN 15
Cromat, mod de ambalare: 1 buc/ambalaj, masa: 0,42 kg/buc.  03 388 06 99 

Mâner SCHELL SECUR
Blocabil
Se poate monta ulterior
Contra utilizării neavizate
Model: COMFORT

Conţinutul ambalajului:
• Două chei 
• Mâner blocabil

Domenii de utilizare / date tehnice:
• Se poate utiliza pentru toate părţile superioare (capete) COMFORT

Cromat, mod de ambalare 1 buc./amb., masa: 0,09 kg/buc. 48 006 06 99

Îndrumar de montaj:
• Dacă este necesar pentru acelalşi tip de cheie se pot comanda mai multe părţi superioare 

(capete)



3.7

Denumire produs Cod

Robinete pentru racordare aparate

Filtru impurităţi SCHELL
Filtru Y DN 20 pentru racordarea aparetelor casnice

Conţinutul ambalajului:
• Cartuş de fi ltru
• Capac transparent
• Domenii de utulizare / date tehnice:
• Baie, bucătărie, beci
• Pentru protecţia aparatelor casnice
Filtru cu fi neţea de 315 µm

Material: armătură: alamă conform standardelor DIN EN, 
Cartuş fi ltru: oţel inoxidabil

Dimensiune: DN 20 , fi let interior: 3/4”x fi let exterior: 3/4” 
Cromat, mod de ambalare: 1 buc/ambalaj, masa: 0.37 kg/buc. 27 095 06 99

Robinet cu racordare aparat SCHELL COMFORT cu scaun înclinat 
Cu rozetă COMFORT şi cu cameră de ungere  

Conţinutul ambalajului:
• Clapetă de sens (VG)
• Racord pentru furtun

Material: alamă conform standardelor DIN EN

Dimensiune: Racord cu fi let exterior de 1/2”, DN 15  
Cromat, mod de ambalare: 1 buc/ambalaj, masa: 0,37 kg/buc.  03 386 06 99 



Denumire produs Cod

3.8

Robinete pentru racordare aparate

Robinet pentru racordare aparate SCHELL COMFORT
Cu rozetă COMFORT şi cu cameră de ungere

Conţinutul ambalajului:
• Racord cu clapetă de reţinere
• Corp robinet prelungit şi rozetă de Ø 54 mm

Material: Alamă conform standardului DIN EN 

Dimensiuni: Racord DN 15 cu fi let exterior: 1/2”,
Cromată, mod de ambalare 1 buc, greutate: 0,17 kg/buc 05 416 06 99

Robinet SCHELL COMFORT pentru chiuvetă 
Cu mâner COMFORT şi cu cameră de ungere în partea superioară

Conţinutul ambalajului:
• Clapetă de reţinere (conform DIN EN 1717: EB)
• Racord furtun

Domenii de utilizare / date tehnice:
• Domeniu de reglare între 1 şi 50 mm
• Diametrul tijei reglabile Ø28 mm (cu fi let exterior de ¾”)

Material: alamă conform normativelor germane referitoare la apa potabilă

Fără absorbant aer
Dimensiuni: DN 15 x Ø 10 mm, fi let exterior: 1/2” 
Cromat, mod de ambalare 1 buc/amb., masa: 0,56 kg/buc 03 500 06 99
Cu absorbant aer (variantă de siguranţă conform EN 1717) 
Dimensiuni: DN 15 x Ø 10 mm, filet exterior: 1/2” 
cromat, mod de ambalare 1 buc/amb., masa: 0,67 kg/buc 03 502 06 99

Robinet colţar combinat SCHELL COMFORT
Cu rozetă COMFORT şi cu cameră de ungere

Conţinutul ambalajului:
• Clapetă de sens (VG)
• Corp prelungit, şi rozetă ornament de Ø 54 mm
Material: alamă conform standardelor DIN EN
Număr certifi cat: PA-IX 2850/IA
Fără fi let autoetanşant (ASAG)
Dimensiuni: racord cu fi let de 1/2“DN 15 x fi let exterior 1/2”DN15 x fi let exterior 
1/2”DN15
Cromat, mod de ambalare: 1 buc/ambalaj, masa: 0,26 kg/buc. 03 570 06 99

Robinet pentru racordare aparate SCHELL COMFORT 
Pentru economie de spaţiu
Cu rozetă COMFORT şi cameră de ungere
Pentru racordare aparate casnice cu economie de spaţiu.

Conţinutul ambalajului:
• Robinet colţ cu rozetă COMFORT 
• Rozetă: Ø 54 mm, înălţime 3,0 mm

Material: alamă conform standardelor DIN EN 

Dimensiuni: DN 15, fi let exterior 1/2“, 

Cromat, Mod de ambalare 1 buc, Masă: 0,13 kg/buc.  05 440 06 99 



3.9

Denumire produs Cod

Robinete pentru racordare aparate

Robinet colţar combinat SCHELL COMFORT
Cu rozetă COMFORT şi cu cameră de ungere  

Conţinutul ambalajului:
• Clapetă de sens (VG)
• Corp prelungit, şi rozetă ornament de Ø 54 mm
• Racord pentru furtun

Material: alamă conform standardelor DIN EN
Număr certifi cat: PA-IX 2850/IA
Cu fi let autoetanşant (ASAG)
Dimensiune: racord cu fi let de 3/8“/ DN 10 Cromat, mod de ambalare: 
1 buc/ambalaj, masa: 0,34 kg/buc.  03 544 06 99 

Dimensiune: Racord cu fi let exterior de 1/2”, DN 15  
Cromat, mod de ambalare: 1 buc/ambalaj, masa: 0,33 kg/buc.  03 545 06 99 

Fără fi let autoetanşant (ASAG)

Dimensiune : racord cu fi let de 3/8“/ DN 10
Cromat, mod de ambalare: 1 buc/ambalaj, masa: 0,37 kg/buc.  03 550 06 99 

Dimensiune: Racord cu fi let exterior de 1/2”, DN 15  
Cromat, mod de ambalare: 1 buc/ambalaj, masa: 0,30 kg/buc.  03 551 06 99 

Robinet colţar combinat SCHELL COMFORT
Cu rozetă COMFORT şi cu cameră de ungere  

Conţinutul ambalajului:
• Racord  cu fi let autoetanşant (ASAG)
• Clapetă de sens (VG), şi aspirator aer (LB) încorporat în sensul curgerii
• Corp prelungit, şi rozetă ornament de Ø 54 mm
• Racord pentru furtun

Domenii de utilizare / date tehnice:
• Construcţie securizată, conform secţiunii 4 a standardului DIN 1988
Material: alamă conform standardelor DIN EN
Racord cu fi let de 3/8”/ DN 10  
Cromat, mod de ambalare: 1 buc/ambalaj, masa: 0,48 kg/buc  03 548 06 99 

Dimensiune: Racord cu fi let exterior de 1/2”, DN 15  
Cromat, mod de ambalare: 1 buc/ambalaj, masa: 0,47 kg/buc  03 549 06 99 

Robinet colţar combinat SCHELL COMFORT
Cu rozetă COMFORT şi cu cameră de ungere

Conţinutul ambalajului:

• Clapetă de sens (VG)
• Corp prelungit, şi rozetă ornament de Ø 54 mm
• Racord pentru furtun

Material: alamă conform standardelor DIN EN
Număr certifi cat: PA-IX 2850/IA
Fără filet autoetanşant (ASAG)
Dimensiuni: racord cu fi let de 1/2“DN 15 x fi let exterior 1/2”DN15
Cromat, mod de ambalare: 1 buc/ambalaj, masa: 0,29 kg/buc.

03 569 06 99



Denumire produs Cod

3.10

Robinete pentru racordare aparate

Robinet colţar SCHELL COMFORT cu două racorduri
Robinet colţar, cu racord pentru aparat casnic încorporat
Pentru racordarea aparatelor casnice
Acţionarea robinetului colţar se face de sub rozeta ornament

Conţinutul ambalajului:
• Racord cu fi let autoetanşant (ASAG)
• Clapetă de sens (VG) 
• Inel de strângere SCHELL cu egalizare lungitudinală
• Corp prelungit, şi rozetă ornament de Ø 54 mm
• Cameră de ungere  
• Racord pentru furtun

Domenii de utilizare / date tehnice:
• Debit: Categoria B (≤ 25 l/min)
Clasă de zgomot: I (în poziţie deschisă)
Material: alamă conform standardelor DIN EN
Număr certifi cat: PA-IX 247/IA
Fără aspirator aer (LB)
Dimensiune: Racord cu fi let exterior de 3/8”, DN 10
Cromat, mod de ambalare: 1 buc/ambalaj, masa: 0,37 kg/buc.  03 836 06 99 

Dimensiune: Racord cu fi let exterior de 1/2”, DN 15
Cromat, mod de ambalare: 1 buc/ambalaj, masa: 0,37 kg/buc.  03 837 06 99 

Cu aspirator aer (LB)
Dimensiune: Racord cu fi let exterior de 1/2”, DN 15
Cromat, mod de ambalare: 1 buc/ambalaj, masa: 0,50 kg/buc.  03 841 06 99 

Robinet colţar SCHELL COMFORT pentru racordarea aparatelor casnice
Pentru robinete de colţ 
Cu rozetă COMFORT şi cu cameră de ungere  

Conţinutul ambalajului:
• Clapetă de sens (VG) 
• Racord pentru furtun

Domenii de utilizare / date tehnice:
• Pentru racordarea ulterioară a unui aparat casnic la un robinet colţar existent
Material: alamă conform standardelor DIN EN

Dimensiune: Racord cu fi let exterior de 3/8”, DN 10
Cromat, mod de ambalare: 1 buc/ambalaj, masa: 0,36 kg/buc.  03 374 06 99 

Robinet colţar SCHELL COMFORT pentru racordarea aparatelor casnice
Pentru robinete de colţ 
Cu rozetă COMFORT şi cu cameră de ungere  

Conţinutul ambalajului:
• Clapetă de sens (VG)
• Aspirator aer (LB) 
• Racord pentru furtun

Domenii de utilizare / date tehnice:
• Pentru racordarea ulterioară a unui aparat casnic la un robinet colţar existent
• Construcţie securizată, conform secţiunii 4 a standardului DIN 1988
Material: alamă conform standardelor DIN EN

Dimensiune: Racord cu fi let exterior de 3/8”, DN 10
Cromat, mod de ambalare: 1 buc/ambalaj, masa: 0,50 kg/buc.  03 380 06 99 

Robinet colţar combinat SCHELL COMFORT cu fi ltru
Robinet colţar combinat, cu fi ltru încorporat
Pentru racordarea aparatelor casnice
Cu rozetă COMFORT şi cu cameră de ungere  

Conţinutul ambalajului:
• Robinet colţar cu fi ltru de 500 μm
• Inel de strângere SCHELL cu egalizare lungitudinală
• Robinet racord aparat casnic, cu clapetă de sens (VG)
• Corp prelungit, şi rozetă ornament de Ø 54 mm
• Racord pentru furtun

Domenii de utilizare / date tehnice:
• Pentru protecţia armăturilor de calitate superioară, cum sunt armătorile 

comandate electronic
• Pentru racordarea aparatelor casnice
Material: alamă conform standardelor DIN EN
Număr certifi cat: PA-IX 851/IA

Dimensiune: Racord cu fi let exterior de 1/2”, DN 15  
Cromat, mod de ambalare: 1 buc/ambalaj  03 560 06 99 
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Denumire produs Cod

Robinete cu racordare laterală

Robinet cu racordare laterală SCHELL COMFORT 
Pentru o baterie
Robinet cu racordare laterală pentru o baterie
Cu rozetă COMFORT şi cu cameră de ungere

Conţinutul ambalajului:
• Clapetă de sens (VG)
• Racord furtun

Domenii de utilizare / date tehnice:
• Construcţie securizată, conform secţiunii 4 a standardului DIN 1988
Material: alamă conform standardelor DIN EN
Număr certificat: PA-IX 2852/II

Dimensiuni: Racord cu filet exterior de 1/2”, DN 15 x filet interior de 1/2”, DN 15
Cromat, mod de ambalare: 1 buc/ambalaj, masa: 0,36 kg/buc. 03 309 06 99

Accesorii recomandate:
• Aspiratoe aer: 28 602 06 99

Robinet cu racordare laterală SCHELL COMFORT 
Pentru o baterie
Robinet cu racordare laterală pentru o baterie
Cu rozetă COMFORT şi cu cameră de ungere

Conţinutul ambalajului:
• Clapetă de sens (VG), şi aspirator aer (LB) încorporat în sensul curgerii
• Racord furtun

Domenii de utilizare / date tehnice:
• Construcţie securizată, conform secţiunii 4 a standardului DIN 1988
Material: alamă conform standardelor DIN EN
Număr certificat: PA-IX 2852/II

Dimensiuni: Racord cu filet exterior de 1/2”, DN 15 x filet interior de 1/2”, DN 
15Cromat, mod de ambalare: 1 buc/ambalaj, masa: 0,50 kg/buc. 03 313 06 99

Accesorii recomandate:
• Aspiratoe aer: 28 602 06 99

Robinet cu racordare laterală COMFORT 
Pentru baterie de perete
Robinet cu racordare laterală pentru baterie de perete
Cu rozetă COMFORT şi cu cameră de ungere

Conţinutul ambalajului:
• Clapetă de sens (VG)
• Olandeză, şi prelungitor
• Racord furtun

Domenii de utilizare / date tehnice:
• Construcţie securizată, conform secţiunii 4 a standardului DIN 1988
Material: alamă conform standardelor DIN EN
Număr certificat: PA-IX 2851/II

Cu racordare din dreapta / lungime de montaj: 56 mm
Dimensiuni: Racord cu filet exterior de 3/4”, DN 20 x filet interior de 3/4”, DN 20
Cromat, mod de ambalare: 1 buc/ambalaj, masa: 0,70 kg/buc. 03 324 06 99
Cu racordare din stânga / lungime de montaj: 45 mm
Dimensiuni: Racord cu filet exterior de 3/4”, DN 20 x filet interior de 3/4”, DN 20
Cromat, mod de ambalare: 1 buc/ambalaj, masa: 0,58 kg/buc. 03 344 06 99
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3.12

Robinete cu racordare laterală

Robinet cu racordare laterală SCHELL COMFORT 
Pentru baterie de perete
Cu rozetă COMFORT şi cu cameră de ungere

Conţinutul ambalajului:
• Clapetă de sens (VG), şi aspirator aer (LB) încorporat în sensul curgerii
• Olandeză, şi prelungitor
• Racord furtun

Domenii de utilizare / date tehnice:
• Cu racordare din dreapta  
• Construcţie securizată, conform secţiunii 4 a standardului DIN 1988
Material: alamă conform standardelor DIN EN
Număr certificat: examinat de DVGW

Dimensiuni: Racord cu filet exterior de 3/4”, DN 20 x filet interior de 3/4”, 
DN 20Cromat, mod de ambalare: 1 buc/ambalaj, masa: 0,84 kg/buc. 03 326 06 99

Robinet cu racordare laterală SCHELL COMFORT 
Pentru alimentare cu apă fierbinte

Conţinutul ambalajului:
• Clapetă de sens (VG)
• Racord furtun

Domenii de utilizare / date tehnice:
• Distanţa de la perete: 30 mm  
Material: alamă conform standardelor DIN EN

Dimensiuni: Racord cu filet exterior de 1/2”, DN 15 x filet interior de 1/2”, DN 15
Cromat, mod de ambalare: 1 buc/ambalaj, masa: 0,32 kg/buc 03 316 06 99

Robinet cu racordare laterală SCHELL COMFORT 
Pentru alimentare cu apă fierbinte
Distanţa de la perete: 30 mm
Cu rozetă COMFORT şi cu cameră de ungere  

Conţinutul ambalajului:
• Clapetă de sens (VG)
• Aspirator aer (LB) încorporat în sensul curgerii
• Racord furtun

Domenii de utilizare / date tehnice:
• Construcţie securizată, conform secţiunii 4 a standardului DIN 1988
Material: alamă conform standardelor DIN EN

Dimensiuni: Racord cu filet exterior de 1/2”, DN 15 Cromat, mod de ambalare: 
1 buc/ambalaj, masa: 0,46 kg/buc. 03 318 06 99

Accesorii recomandate:
• Aspirator aer: 28 602 06 99

Robinet cu racordare laterală SCHELL COMFORT 
Pentru alimentare cu apă fierbinte a bateriilor de amestec
Cu rozetă COMFORT şi cu cameră de ungere  

Conţinutul ambalajului:
• Clapetă de sens (VG)
• Prelungitor
• Racord furtun

Domenii de utilizare / date tehnice:
• Construcţie securizată, conform secţiunii 4 a standardului DIN 1988
Material: alamă conform standardelor DIN EN

Dimensiune: Racord cu filet exterior de 3/8”, DN 10
Cromat, mod de ambalare: 1 buc/ambalaj, masa: 0,41 kg/buc 03 342 06 99
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Robinete cu racordare laterală

Robinet dublu cu racordare laterală  SCHELL COMFORT 
Cu două racorduri pentru furtun, şi cu filet interior de 1/2“ pentru racordare
Cu două rozete COMFORT şi cu cameră de ungere  

Conţinutul ambalajului:
• Două clapete de sens (VG)
• Un racord filet interior de 1/2“
• Două racorduri pentru furtun

Material: alamă conform standardelor DIN EN

Dimensiune: Racord cu filet exterior de 1/2”, DN 15   
Cromat, mod de ambalare: 1 buc/ambalaj, masa: 0,74 kg/buc 03 368 06 99

Robinet dublu cu racordare laterală  SCHELL COMFORT 
Cu două racorduri pentru furtun, şi cu filet interior de 1/2“ pentru racordare
Cu două rozete COMFORT şi cu cameră de ungere  

Conţinutul ambalajului:
• Două clapete de sens (VG), şi aspirator aer (LB) încorporat în sensul curgerii
• Racord filet interior de 1/2“
• Două racorduri pentru furtun

Domenii de utilizare / date tehnice:
• Construcţie de securitate, conform secţiunii 4 a standardului DIN 1988

Dimensiune: Racord cu filet exterior de 1/2”, DN 15 Cromat, mod de ambalare: 1 
buc/ambalaj, masa: 1,10 kg/buc. 03 366 06 99

Accesorii recomandate:
• Aspirator aer: 28 602 06 99
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3.14

58

113

21-61

115

65

22-62

83

122

28-68

Accesorii necesare:
• Set prelungitor  pentru robinet tip îngropat 22 240 00 99

Accesorii necesare:
• Set prelungitor  pentru robinet tip îngropat 22 240 00 99

Accesorii necesare:
• Set prelungitor  pentru robinet tip îngropat 22 240 00 99

Instrucţiune de montaj:
Dimensiunile nu corespund standardului DIN 3512

Instrucţiune de montaj:
• Dimensiunile nu corespund standardului DIN 3512

Instrucţiune de montaj:
• Dimensiunile nu corespund standardului DIN 3512

Robinet tip îngropat SCHELL DN 25 
Cu funcţie de închidere şi de reglaj
Conţinutul ambalajului:
• Robinet cu tijă cu montare în perete cu protecţie
• Racord, rozetă de ornament, mâner COMFORT

Domenii de utilizare / Date tehnice:
• Parte superioară neascendentă
• Etanşare tijă fără întreţinere
• Adâncime maximă de montare 40 mm
• Presiune de lucru PN 10 bar
• Temperatură de lucru constant 85 °C
• Rezistenţă la temperatură conform reglementărilor standardului EN 1213
• Poate fi montat inclusiv în sisteme de încălzire

Material: corp din alamă

Clasa de zgomot: II / Număr certificat: P-IX 28893/II

Dimensiuni: Racord DN 25 cu filet interior: 1”,
Cromată, mod de ambalare 1 buc, greutate: 0,66 kg/buc 19 116 06 99

Robinet tip îngropat SCHELL DN 20
Cu funcţie de închidere şi de reglaj

Conţinutul ambalajului:
• Robinet cu tijă cu montare în perete cu protecţie
• Racord, rozetă de ornament, mâner COMFOR

Domenii de utilizare / Date tehnice:
• Parte superioară neascendentă
• Etanşare tijă fără întreţinere
• Adâncime maximă de montare 40 mm
• Presiune de lucru PN 10 bar
• Temperatură de lucru constant 85 °C
• Rezistenţă la temperatură conform reglementărilor standardului EN 1213
• Poate fi montat inclusiv în sisteme de încălzire

Material: corp din alamă

Clasa de zgomot: II / Număr certificat: P-IX 28893/II

Dimensiuni: Racord DN 20 cu filet interior: 3/4”,
Cromată, mod de ambalare 1 buc, greutate: 0,46 kg/buc 19 115 06 99

Robinet tip îngropat SCHELL DN 15
Cu funcţie de închidere şi de reglaj

Conţinutul ambalajului:
• Robinet cu tijă cu montare în perete cu protecţie
• Racord, rozetă de ornament, mâner COMFORT

Domenii de utilizare / Date tehnice:
• Parte superioară neascendentă
• Etanşare tijă fără întreţinere
• Adâncime maximă de montare 40 mm
• Presiune de lucru PN 10 bar
• Temperatură de lucru constant 85 °C
• Rezistenţă la temperatură conform reglementărilor standardului EN 1213
• Poate fi montat inclusiv în sisteme de încălzire

Material: corp din alamă

Clasa de zgomot: II / Număr certificat: P-IX 28893/II

Dimensiuni: Racord DN 15 cu filet interior: 1/2”,
Cromată, mod de ambalare 1 buc, greutate: 0,35 kg/buc 19 114 06 99

Robinete îngropate
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40 Set prelungior SCHELL pentru robinete tip îngropat
Prelungitor de 40 mm

Conţinutul ambalajului:
• Prelungitor tijă
• Prelungitor racord

Domenii de utilizare / Date tehnice:
• Neascendent

Material: alamă

Cromată, mod de ambalare 1 buc, greutate: 0,11 kg/buc 22 240 00 99

Accesorii necesare:
• Robinet tip îngropat SCHELL DN 15 19 114 06 99
• Robinet tip îngropat SCHELL DN 20 19 115 06 99
• Robinet tip îngropat SCHELL DN 25 19 116 06 99

Robinete îngropate



Denumire produs Cod

3.16

Armături de siguranţă

Aspirator aer
Sens de curgere de sus în jos
Integrat în sensul curgerii, varianta constructivă C

Domenii de utilizare / date tehnice:
• Dotat cu clapetă de sens, fără aerator
• Pentru montare pe baterii cu racord aparate
• Construcţie securizată, conform secţiunii 4 a standardului DIN 1988
• Pentru securizarea armăturilor
• (combinaţia de securitate: clapetă de sens + aspirator aer)
Dimensiuni: Racord cu filet exterior de 3/8”, 
DN 10 x filet exterior de 3/8”, DN 10
Cromat, mod de ambalare: 1 buc/ambalaj, masa: 0,14 kg/buc. 28 602 06 99

Dimensiuni: Racord cu filet exterior de 1/2”, 
DN 15 x filet exterior de 1/2”, DN 15
Cromat, mod de ambalare: 1 buc/ambalaj, masa: 0,12 kg/buc. 28 612 06 99

Teu, şi prelungitor
Teu de 3/4“ cu olandeză

Conţinutul ambalajului:
• Teu de 3/4“ cu olandeză
• Prelungitor
Material: alama conform normativelor DIN EN
Racord cu filet de 3/4“/DN 20
Cromat, mod de ambalare: 25 buc/ambalaj, masa: 0,49 kg/buc 04 101 06 99

Prelungitor cu lungimea de 65 mm (separat)
Material: alama conform normativelor DIN EN

Dimensiuni: Racord cu filet exterior de 3/4”, DN 20 x filet interior de 3/4”, DN 20
Cromat, mod de ambalare: 25 buc/ambalaj, masa: 0,23 kg/buc 27 014 06 99
Teu cu olandeză (separat)
Material: alama conform normativelor DIN EN

Dimensiuni: Racord cu filet exterior de 3/4”, DN 20 x filet interior de 3/4”, DN 20
Cromat, mod de ambalare: 25 buc/ambalaj, masa: 0,24 kg/buc 27 015 06 99

Clapetă de sens
Se montează corespunzător sensului curgerii 

Domenii de utilizare / date tehnice:
• La baterii de cadă şi duş

Material: alamă
Număr certificat: înregistrat conform DIN-DVGW
Dimensiuni: Racord cu filet exterior de 1/2”, DN 15 x filet interior de 1/2”, DN 15
Cromat, mod de ambalare: 1 buc/ambalaj, masa: 0,05 kg/buc 28 503 06 99
Dimensiuni: Racord cu filet exterior de 1/2”, DN 15 x filet interior de 1/2”, DN 15
Cromat, mod de ambalare: 1 buc/ambalaj, masa: 0,07 kg/buc 28 504 06 99

Instrucţiuni de montaj:
Închidere: în cazul alunecării sau ruperii furtunului racordat, la debit > 18 l/min

Siguranţă în caz de rupere furtun 

Domenii de utilizare / date tehnice:
• Testat de TÜV şi de GS
• Cu filet interior şi exterior
• Pentru armături cu racord de 3/4“

Material: alamă
Dimensiuni: Racord cu filet exterior de 3/4”, DN 20 x filet interior de 3/4”, DN 20
Cromat, mod de ambalare: 1 buc/ambalaj, masa: 0,08 kg/buc. 28 605 06 99
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Racorduri de perete

Cot de perete SCHELL PURIS 
Execuţie Design

Conţinutul ambalajului:
• Racord  cu filet autoetanşant (ASAG)
• Clapetă de sens (VG)
• Capac design ABS lustruit

Domenii de utilizare / date tehnice:
• Securizat, conform standardelor DIN EN 1717
Material: alamă sanitară conform standardelor DIN EN

Dimensiuni: Racord cu filet exterior de 1/2”, DN 15 x filet exterior de 1/2”, DN 15
Cromat, mod de ambalare: 1 buc/ambalaj 06 469 06 99

Cot de perete SCHELL EDITION
Execuţie Design

Conţinutul ambalajului:
• Racord cu filet autoetanşant (ASAG)
• Corp din alamă lustruit
• Prelungitor şi rozetă ornament de Ø 60 mm

Material: corp din alamă conform standardelor DIN EN
Număr certificat: în curs, conform DIN-DVGW

Cu clapetă de sens (VG), securizat conform standardelor DIN EN 1717
Dimensiuni: Racord cu filet exterior de 1/2”, DN 15 x filet exterior de 1/2”, DN 15
Cromat, mod de ambalare: 1 buc/ambalaj, masa: 0,26 kg/buc. 06 466 06 99

Fără clapetă de sens (VG)
Dimensiuni: Racord cu filet exterior de 1/2”, DN 15 x filet exterior de 1/2”, DN 15
Cromat, mod de ambalare: 1 buc/ambalaj, masa: 0,25 kg/buc. 06 467 06 99

Cot de perete 
Execuţie Standard

Conţinutul ambalajului:
• Racord cu filet autoetanşant (ASAG)
• Prelungitor
• Rozetă ornament de Ø 54 mm 
Material: alamă conform standardelor DIN EN

Dimensiuni: Racord cu filet exterior de 1/2”, DN 15 x filet exterior de 1/2”, DN 15
Cromat, mod de ambalare: 1 buc/ambalaj, masa: 0,10 kg/buc. 06 463 06 99
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3.18

Robinete antiîngheţ

Set robinet pentru exterior rezistent la îngheţ POLAR II
Set de montaj
Scaunul ventilului montat în perete la adâncimea cuprinsă între 200 – 500 mm
Sistemul de aerisire încorporat asigură la fiecare închidere golirea automată a 
robinetului
Poziţionarea robinetului se face înainte de lucrările de tencuială Debitarea la 
dimensiunea exactă se execută ulterior

Conţinutul ambalajului: 
• Montaj în zidărie
• Scaun ventil cu montaj în interiorul zidăriei
• Ţeavă de protecţie
• Suport perete contra răsucirii
• Piese de fixare
• Test de presiune

Set preasamblat:
• Corp armătură echipat cu mâner comfort şi cheie dop
• Corp ventil lung cu clapetă de sens
• Rozetă ornament cu filet interior
• Piese de fixare
• Şabloane de montaj

Domenii de utilizare / date tehnice:
• Montare înaintea lucrărilor de tencuială
• Diamentru armătură de Ø 38 mm

Material: alamă DIN EN
Cu dispozitiv anti-vacuum, versiunea C, combinaţie sigură conform 
standardului EN 1717, verificat conform VP 648, număr înregistrare DVGW 
CL0257 şi certificat Belgaqua
Dimensiune: DN 15 G 1/2” cu filet exterior, mat cromat
Mod de ambalare: 1 buc / ambalaj 03 998 03 99

Fără dispozitiv anti-vacuum
Dimensiune: DN 15 G 1/2” cu filet exterior, mat cromat
Mod de ambalare: 1 buc / ambalaj 03 997 03 99

Accesorii recomandate:
Mânerul SCHELL SECUR asigură protecţie împotriva utilizării neautorizate a apei 
48 006 06 99

Set ventil pentru exterior rezistent la îngheţ POLAR II
Set complet pentru montare ulterioră
Ventilul rezistent la îngheţ aşezat la 200 mm de la marginea zidului
Sistemul de aerisire încorporat asigură la fiecare închidere golirea
Automată a robinetului

Conţinutul ambalajului:
• Corp armătură echipat cu mâner comfort şi cheie dop
• Supapă de sens
• Suport perete cu accesorii de montare
• Racord: G 1/2” cu filet exterior / 15 mm ţeavă de cupru
• Suprafaţă mată cromată
• Conductă prin perete cu ţeavă de izolare
Domenii de utilizare / date tehnice:

• Pentru montare în perete
• Diametru conductă de perete Ø 38 mm

Material: alamă DIN EN
Cu dispozitiv anti-vacuum, versiunea C, combinaţie sigură conform 
standardului EN 1717, verificat conform VP 648, număr înregistrare DVGW 
CL0257 şi certificat Belgaqua
Dimensiune: DN 15 G 1/2”cu filet exterior, mat cromat 
Mod de ambalare: 1 buc / ambalaj 03 996 03 99
Fără dispozitiv anti-vacuum
Dimensiune: DN 15 G 1/2” cu filet exterior Mat cromat
Mod de ambalare: 1 buc / ambalaj, greutate: 1,33 kg / buc 03 995 03 99

Accesorii recomandate:
Mânerul SCHELL SECUR asigură protecţie împotriva utilizării neautorizate a apei 
48 006 06 99
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Piese pentru robinete de racordare aparate  

Parte superioară SCHELL COMFORT

Rozetă COMFORT şi parte superioară cu cameră de ungere
Cu clapetă de reţinere (conform DIN EN 1717: EB)
Dimensiuni: DN 10, filet exterior: 3/8” 
Cromat, mod de ambalare 1 buc/amb., masa: 0,06 kg/buc 22 131 06 99

Dimensiuni: DN 15, filet exterior: 1/2” 
Cromat, mod de ambalare 1 buc/amb., masa: 0,09 kg/bu 22 132 06 99

Parte superioară robinet

Parte superioară cu cameră de ungere, şi cu clapetă de reţinere (conform DIN 
EN 1717: EB)
Material: alamă conform normativelor germane referitoare la apa potabilă
Dimensiuni: DN 10, filet exterior: 3/8” 
Cromat, mod de ambalare 1 buc/amb., masa: 0,05 kg/buc 22 138 00 99

Dimensiuni: DN 15, filet exterior: 1/2” 
Cromat, mod de ambalare 1 buc/amb., masa: 0,07 kg/buc 22 139 00 99

Parte superioară cu mâner cruce

Conţinutul ambalajului:
• Clapetă de reţinere (conform DIN EN 1717: EB)

Dimensiuni: DN 15, filet exterior: 1/2” 
Cromată, mod de ambalare 1 buc/amb., masa: 0,07 kg/buc 22 016 06 99

Dimensiuni: DN 20, filet exterior: 3/4” 
Cromat, mod de ambalare 1 buc/amb., masa: 0,13 kg/buc 22 017 06 99





Robinete colţare

Robinete colţare

Robinete colţare design  4.4-4.11

Robinete colţare 4.12

Robinete colţare special  4.13-4.19

Racorduri, accesorii  4.20-4.22

Robinet colţar design SCHELL STILE



4.2

• Gama unică şi largă de produse.

• Corespunde specificaţiilor tuturor standardelor.

• Asigură igiena apei potabile.

• Siguranţă de funcţionare din partea liderului de piaţă al producătorilor de  

 robinete colţare.

Made in Germany – de încredere – siguranţă – calitate de top

Filet de auto-etanşare

de generaţia doua. 

(ASAG easy)

Durabilitatea 

etanşării testată

Clasă de zgomot I, 

cea mai silenţioasă 

categorie

Racordare sigură şi 

totodată flexibilă.

Siguranţă dublă 

datorită O-ringului. 

Mecanismul de siguranţă 

cu arc împiedică scoate-

rea din întâmplare a cilin-

drului de închidere

Funcţionare uşoară de 

durată datorită părţii 

superioare cu lagăr de 

ungere.

Originalul »Made in Germany«.

500.000.000 robinete colţare. Gamă de 200 produse.
65 ani de experienţă.



4.3

Punctele forte ale mărcii 
nr. 1 din Europa
Igiena maximă a apei potabile

 Igienă maximă privind  
 apa potabilă

Numele nostru este asociat cu sloganul 
„Responsabilitate pentru sănătate“. Prin 
urmare, respectarea reglementărilor celor 
mai înalte standarde privind igiena apei 
potabile şi a celei industriale sunt de la 
sine înţeles. Astfel, în producţia produselor 
noastre folosim doar materii prime care 
îndeplinesc cerinţele purităţii apei 
potabile.
Contaminare cu plumb sau nichel în apă 
potabilă din cauza aliajelor de alamă de 
calitate inferioară? Acest lucru este 
imposibil în cazul SCHELL.
Cu soluţiile noastre, cum ar fi  de exemplu 
robinetul nostru de prelevare probă 
pentru verifi carea calităţii apei potabile
sau sistemul nostru inovator Hy-Twin, 
oferim soluţii care se aşteaptă de la un 
producător de sisteme de igienă de înaltă 
calitate.

1 Igienă maximă privind  1 Igienă maximă privind  
 apa potabilă1 apa potabilă

»M
ADE IN

 GERMANY«



DAS

ORIGINAL

Există multe motive pentru a alege marca 
SCHELL. Cele mai impresionante dintre 
ele sunt cele peste 500 de milioane de 
robinete colţare şi armături pentru 
racordare aparate instalate. Acestea sunt 
cele mai bune dovezi că instalatorii, 
proiectanţii şi arhitecţii se bazează de 
generaţii pe brandul nr. 1 al Europei şi 
calitatea »Made in Germany«.

Convingeţi-vă şi dvs.!

 Asamblare, funcţionare  
 şi întreţinere simplă

Calitatea fără compromis este deosebit 
de rentabilă, mai ales atunci când vine 
vorba de modul de asamblare şi de 
utilizare. Micile detalii, cum ar fi  frezarea 
din fabrică a fi letelor armăturilor de 
perete, fi letul de auto-etanşare ASAG 
easy, etanşare dublă cu O ring, lagărul 
de ungere sau racord cu inel de 
compresie cu egalizare a lungimii asigură 
o fi xare rapidă şi sigură precum şi 
funcţionare fără probleme de-a lungul 
duratei de viaţă îndelungate. Aceste 
aspecte contribuie la faptul că robinetele 
colţare şi armăturile noastre pentru 
racordarea aparatelor nu necesită 
întreţinere.

 Sustenabilitate & durată  
 lungă de viaţă

Robinetele noastre colţare şi armăturile 
pentru racordarea aparatelor se evidenţiază 
de asemenea în termeni de sustenabilitate 
şi durată lungă de viaţă.
Soluţiile inovatoare nu numai că 
economisesc până la 40% din apă, ci 
asigură un control excelent al apei calde şi 
reci. Aceasta înseamnă că nu există pierderi 
de apă caldă şi, prin urmare, nu există nici 
emisie inutilă de CO2 dăunătoare pentru 
climă. Produsele SCHELL deja instalate se 
pot mândri de generaţii cu o durată lungă 
de viaţă datorită materiilor prime de calitate 
alese cu grijă. 

2 Asamblare, funcţionare  2 Asamblare, funcţionare  
 şi întreţinere simplă2 şi întreţinere simplă

3 Sustenabilitate & durată  3 Sustenabilitate & durată  
 lungă de viaţă3 lungă de viaţă

 Design atractiv

Calitatea este bună, aspectele tehnice 
sunt bune, sortimentul este larg. Şi 
designul? Şi designul este în regulă! 
Deoarece punem accent deosebit pe 
aspectul produselor noastre.
Cum benefi ciaţi Dvs de acest lucru?
Certitudinea că printre produsele SCHELL 
găsiţi cu siguranţă soluţia potrivită 
pentru orice design interior şi gust.

 Gamă largă de produse  
 fără precedent

Prin sortimentul de peste 200 de produse 
diferite SCHELL oferă o gamă largă fără 
precedent în domeniul robinetelor colţare 
şi armăturilor pentru racordarea aparatelor. 
Indiferent dacă acestea sunt cu funcţie de 
fi ltru, cu supapă de reţinere sau pot fi  uti-
lizate pentru prelevare de probă sau sunt 
de închidere sau sunt înclinate sau, sau - 
există întotdeauna un produs la SCHELL 
care se potriveşte nevoilor şi dorinţelor 
dumneavoastră individuale.

4 Design atractiv4 Design atractiv

5 Gamă largă de produse  5 Gamă largă de produse  
 fără precedent5 fără precedent

De exemplu: robinet colţar design QUAD
Brevetat: filet de auto-
etanşare ASAG easy

Frezarea filetului din 
fabrică:
împiedică alunecarea 
materialului de etanşare

Numai auto-etanşarea ASAG easy 
brevetată de SCHELL poate asigura 
următoarele:

• montare simplă şi rapidă
• instalare igienică fără fire de cânepă sau  
   alte materiale de etanşare
• Poziţionarea uşoară a armăturii montate

SCHELL foloseşte numai 
materii prime care în-
deplinesc puritatea apei 
potabile



Denumire produs Număr articol

4.4

Robinete colţare design

Robinet colţar design SCHELL EDITION
Design: Sieger design

Conţinutul ambalajului:
• Racord  cu filet autoetanşant (ASAG)
• Arc în cameră de ungere
• Corp lustruit din alamă, rozetă ornament de Ø 60 mm
• Racorduri şi acţionare de la inelul de mascare din alamă
• Racord cu inel de strîngere din alamă SCHELL, cu egalizare longitudinală

Domenii de utilizare / date tehnice:
• Debit: clasa A
Material: alamă conform standardelor DIN EN
Clasă de zgomot: I
Număr certificat: P-IX 229/IA

Racord intrare cu filet de 1/2“/DN 15 / ieşire cu filet de 3/8“/DN10
Cromat, mod de ambalare: 1 buc/ambalaj, masa: 0,32 kg/buc. 05 320 06 99

Set robinete colţare design SCHELL EDITION
Design: Sieger design
Set de racordare pentru lavoare

Conţinutul ambalajului:
• Două robinete de colţare SCHELL EDITION design cu rozete ornament separate
• Racord cu filete autoetanşante (ASAG), şi racord cu inele de strângere SCHELL 

din alamă cu egalizare longitudinală
• Un sifon SCHELL EDITION design cu rozetă de mascare ornament

Material: alamă conform standardelor DIN EN
Clasă de zgomot: I
Număr certificat robinet colţar: P-IX 229/IA

Cromat, mod de ambalare: 1 buc/ambalaj, masa: 2,31 kg/buc. 05 321 06 99

Accesorii recomandate:
• Ţeavă de scurgere lungă în cazul lavoarelor montate adânc:  01 448 06 99

Sifon design SCHELL EDITION 
Corp şi ţevi de legătură din alamă lustruită
Asamblare rapidă şi uşoară

Conţinutul ambalajului:
• Inel ornament din alamă cu etanşare
• Inel O pentru etanşarea orificiului de curăţire 
• Sifon cu interior din material plastic

Domenii de utilizare / date tehnice:
• Mod de montaj conform standardelor DIN EN 274
Material: alamă conform standardelor DIN EN

Cromat, mod de ambalare: 1 buc/ambalaj, masa: 1,28 kg/buc. 01 429 06 99

Accesorii recomandate:
• Ţeavă de scurgere lungă în cazul lavoarelor montate adânc:  01 448 06 99



4.5

Denumire produs Număr articol

Robinete colţare design

Ţeavă de scurgere lungă
Pentru lavoare montate adânc 

Domenii de utilizare / date tehnice:
• Lungime: 400 mm

Cromată, mod de ambalare: 1 buc/ambalaj, masa: 0,20 kg/buc. 01 448 06 99

Accesorii recomandate:
• Sifon design EDITION: 01 429 06 99, sau
• Set robinete de colţ design EDITION: 05 321 06 99, sau
• Sifon design QUAD: 01 505 06 99

Ventil pentru lavoar SCHELL PUSH OPEN 
Ventil cu închidere prin apăsare, cu filet de 5/4”
Pentru lavoare cu preaplin

Conţinutul ambalajului:
• Ventil de scurgere 
• Piese de etanşare

Domenii de utilizare / date tehnice:
• Debit maxim: 20 l/min.
Material: alamă

Cromat, mod de ambalare: 1 buc/ambalaj, masa: 0,52 kg/buc. 02 000 06 99

Ventil pentru lavoar SCHELL OPEN 
Ventil fără posibilitate de închidere, cu filet de 5/4”
Pentru lavoare standard 

Conţinutul ambalajului:
• Ventil de scurgere 
• Piese de etanşare

Domenii de utilizare / date tehnice:
• Debit maxim: 20 l/min.
Material: alamă

Cromat, mod de ambalare: 1 buc/ambalaj, masa: 0,38 kg/buc. 02 002 06 99



Denumire produs Număr articol

4.6

Robinete colţare design

Robinet colţar SCHELL RONDO

Conţinutul ambalajului:
• Racord cu filet autoetanşant (ASAG)
• Prelungitor şi rozetă Ø 65 mm
• Arc în cameră de ungere
Racord cu inele de strângere SCHELL din alamă cu egalizare lungitudinală
Capac pentru mascare racord flexibil

Material: corp din alamă conform standardelor DIN EN, înveliş din material 
plastic special de calitate superioară
Număr certificat: P-IX 229/IA

Racord intrare cu filet de 1/2”/DN 15 / ieşire cu filet de 3/8”/DN10
Cromat, mod de ambalare: 10 buc/ambalaj, masa: 0,26 kg/buc. 05 152 06 99

Racord intrare cu filet de 3/8”/DN 10 / ieşire cu filet de 3/8”/DN10
Cromat, mod de ambalare: 1 buc/ambalaj, masa: 0,27 kg/buc. 05 153 06 99

Robinet colţar SCHELL CLASSIC
Racord cu inel de strângere cu egalizare lungitudinală

Conţinutul ambalajului:
• Racord cu filet autoetanşant (ASAG)
• Prelungitor şi rozetă Ø 65 mm
• Racord cu inele de strângere SCHELL din alamă cu egalizare lungitudinală
• Capac pentru mascare racord flexibil

Material: corp din alamă conform standardelor DIN EN, înveliş din material 
plastic special de calitate superioară
Număr certificat: P-IX 212/IA

Racord intrare cu filet de 1/2“/DN 15 / ieşire cu filet de 3/8“/DN10
Cromat, mod de ambalare: 10 buc/ambalaj, masa: 0,23 kg/buc. 05 172 06 99

Robinet colţar SCHELL STILE
Robinet colţar design cu racord mascat
Executat integral din metal

Conţinutul ambalajului:
• Corp prelungit din alamă lustruită, rozetă de Ø 60 mm
• Racordare prin inel de strângere din alamă cu egalizare
• Acţionare de sub inelul ornament

Material: alamă DIN EN
Clasă de zgomot: I
Nr. certificat: P-IX 212/IA

Dimensiuni: Racord cu filet exterior de 1/2”, DN 15 x filet exterior de 3/8”, DN 10
Cromat, mod de ambalare: 1 buc/ambalaj, masa: 0,22 kg/buc. 05 376 06 99

Dimensiuni: Racord cu filet exterior de 1/2”, DN 15 x filet exterior de 1/2”, DN 15
Cromat, mod de ambalare: 1 buc/ambalaj, masa: 0,20 kg/buc. 05 377 06 99
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Denumire produs Număr articol

Robinete colţare design

Robinet colţar de reglaj SCHELL WING
Robinet colţar de reglaj design

Conţinutul ambalajului:
• Corp prelungit din alamă lustruită, rozetă de ornament de Ø 60 mm
• Racord cu inel de strângere din alamă SCHELL cu egalizare longitudinală

Material: corp din alamă conform DIN EN, mâner de acţionare din plastic
Clasa de zgomot: I
Nr. certificat: P-IX 212/IA

Dimensiune: DN 15 G 1/2” cu filet exterior x DN 10 G 3/8” cu filet exterior
Cromat, mod de ambalare: 1 buc/ ambalaj, masa: 0,22 kg/buc

05 392 06 99

Robinet colţar SCHELL WING reglabil
Robinet colţar design reglabil

Conţinutul ambalajului:

• Corp din alamă lustruit cu racord prelungit, şi cu rozetă ornament Ø 60 mm 
• Racord cu inel de strângere SCHELL din alamă cu compensator de lungime 

Domenii de utilizare / date tehnice:
• Debit: clasa A
Material: corp din alamă conform DIN EN, mâner acţionare din material plastic
Clasa de zgomot: I.
Număr certificat: P-IX 212/IA

Dimensiuni: Racord cu filet exterior de 1/2”, DN 15 x filet exterior de 1/2”, DN 15
cromat, mod de ambalare 1 buc/ambalaj, masa: 0,18 kg/buc 05 398 06 99

Robinet colţar de reglaj SCHELL 4 WING
Robinet colţar de reglaj design

Conţinutul ambalajului:
• Corp prelungit din alamă lustruită, rozetă de ornament de Ø 60 mm
• Racord cu inel de strângere din alamă cu egalizare longitudinală

Material: corp din alamă conform DIN EN, mâner de acţionare din plastic
Clasa de zgomot: I
Nr. certificat: P-IX 212/IA

Dimensiuni: DN 15 G 1/2” cu filet exterior x DN 10 G 3/8” cu filet exterior
Cromat, mod de ambalare: 1 buc/ ambalaj, masa: 0,22 kg/buc 05 393 06 99

Robinet colţar SCHELL 4WING reglabil
Robinet colţar design reglabil

Conţinutul ambalajului:
• Corp din alamă lustruit cu racord prelungit, şi cu rozetă ornament Ø 60 mm 
• Racord cu inel de strângere SCHELL din alamă cu compensator de lungime 

Domenii de utilizare / date tehnice:
• Debit: clasa A
Material: corp din alamă conform DIN EN, mâner de acţionare din material plastic
Clasa de zgomot: I.
Număr certificat: P-IX 212/IA

Dimensiuni: Racord cu filet exterior de 1/2”, DN 15 x filet exterior de 1/2”, DN 15
cromat, mod de ambalare 1 buc/ambalaj, masa: 0,19 kg/buc 05 399 06 99



Denumire produs Număr articol

4.8

Robinete colţare design

Robinet colţar Design SCHELL PURIS 
Executat integral din metal, cu cameră de ungere în partea superioară

Conţinutul ambalajului:
• Corp prelungit din alamă lustruită
• Rozetă de Ø 60 mm cu inel ornament
• Cameră de ungere în partea superioară 
• Racordare prin inel de strîngere din alamă cu egalizare longitudinală

Domenii de utilizare / date tehnice:
• Debit: clasa A
Material: alamă conform standardelor DIN EN
Clasă de zgomot: I
Număr certificat: P-IX 757/IA

Dimensiuni: Racord cu filet exterior de 1/2”, DN 15 x filet exterior de 3/8”, DN 10
Cromat, mod de ambalare: 1 buc/ambalaj, masa: 0,56 kg/buc. 05 311 06 99

Accesorii recomandate:
În cazul montării cu racord flexibil:
• Element prelungitor pentru robinet colţar design SCHELL: 23 062 06 99,
• Element prelungitor pentru robinet colţar design SCHELL 23 063 06 99

Element prelungitor pentru robinet colţar design SCHELL 
Lungimea de montare 70 mm
Cu mascarea racordurilor ţevilor flexibile 

Conţinutul ambalajului:
• Ţeavă din alamă cromată
• Piesă mascare cromată din două bucăţi
• Adaptor pentru şurub cu filet de 3/8”
Material: alamă

Dimensiune: Racord cu filet exterior de 3/8”, DN 10 
Cromat, mod de ambalare: 1 buc/ambalaj, masa: 0,06 kg/buc. 23 062 06 99

Compatibil cu următoarele produse:
• Robinet colţar design LINE cu filtru: 05 366 06 99
• Set robinet colţar design EDITION: 05 321 06 99
• Robinet colţar design EDITION: 05 320 06 99
• Robinet colţar design PURIS: 05 311 06 99
• Robinet colţar design CROSS: 05 310 06 99

Element prelungitor pentru robinet colţar design SCHELL 
Lungimea de montare 180 mm
Cu mascarea racordurilor ţevilor flexibile 

Conţinutul ambalajului:
• Ţeavă din alamă cromată
• Piesă mascare cromată din două bucăţi
• Adaptor pentru şurub cu filet de 3/8”

Material: alamă

Dimensiune: Racord cu filet exterior de 3/8”, DN 10 Cromat, mod de ambalare: 
1 buc/ambalaj, masa: 0,13 kg/buc. 23 063 06 99

Compatibil cu următoarele produse:
• Robinet colţar design LINE cu filtru: 05 366 06 99
• Set robinet colţar design EDITION: 05 321 06 99
• Robinet colţar design EDITION: 05 320 06 99
• Robinet colţar design PURIS: 05 311 06 99
• Robinet colţar design CROSS: 05 310 06 99
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Denumire produs Număr articol

Robinete colţare design

Robinet colţar design SCHELL QUAD
Robinet colţar design, cu racord mascat
Cu mascarea racordurilor ţevilor flexibile îmbinate cu inel de strîngere
Executat integral din metal, cu cameră de ungere în partea superioară

Conţinutul ambalajului:
• Mâner de acţionare masiv
• Racordare prin inel de strîngere din alamă cu egalizare longitudinală, mascată 

de inelul ornament
• Corp din alamă lustruită
• Inel ornament din alamă masivă cu etanşare
• Cameră de ungere în partea superioară  

Domenii de utilizare / date tehnice:
• Debit: clasa A

Material: alamă conform standardelor DIN EN
Clasă de zgomot: I
Număr certificat: P-IX 757/IA

Dimensiuni: Racord cu filet exterior de 1/2”, DN 15 x filet interior de 3/8”, DN 10
Cromat, mod de ambalare: 1 buc/ambalaj, masa: 0,58 kg/buc. 05 362 06 99

Sifon design SCHELL QUAD 
Corp şi ţevi de legătură din alamă lustruită
Asamblare rapidă şi uşoară

Conţinutul ambalajului:
• Inel ornament din alamă cu etanşare
• Inel O pentru etanşarea orificiului de curăţire 
• Interior sifon din material plastic

Domenii de utilizare / date tehnice:
• Mod de montaj conform standardelor DIN EN 274
Material: alamă conform standardelor DIN EN

Cromat, mod de ambalare: 1 buc/ambalaj, masa: 1,23 kg/buc. 01 505 06 99

Accesorii recomandate:
• Ţeavă de scurgere lungă în cazul lavoarelor montate adânc:  01 448 06 99



Denumire produs Număr articol

4.10

Robinete colţare design

Ţeavă de scurgere lungă
Pentru lavoare montate adânc 

Domenii de utilizare / date tehnice:
• Lungime: 400 mm

Cromată, mod de ambalare: 1 buc/ambalaj, masa: 0,20 kg/buc. 01 448 06 99

Accesorii recomandate:
• Sifon design EDITION: 01 429 06 99, vagy
• Set robinet colţar EDITION: 05 321 06 99, vagy
• Sifon design QUAD: 01 505 06 99

Ventil pentru lavoar SCHELL QUAD PUSH OPEN 
Ventil cu închidere prin apăsare, cu filet de 5/4”
Pentru lavoare cu preaplin

Conţinutul ambalajului:
• Ventil de scurgere lavoar
• Piese de etanşare

Domenii de utilizare / date tehnice:
• Debit maxim: 20 l/min.
Material: alamă

Cromat, mod de ambalare: 1 buc/ambalaj, masa: 0,50 kg/buc. 02 001 06 99

Ventil pentru lavoar SCHELL QUAD OPEN 
Ventil fără posibilitate de închidere, cu filet de 5/4”
Pentru lavoare standard 

Conţinutul ambalajului:
• Ventil de scurgere lavoar
• Piese de etanşare

Domenii de utilizare / date tehnice:
• Debit maxim: 20 l/min.
Material: alamă

Cromat, mod de ambalare: 1 buc/ambalaj, masa: 0,40 kg/buc. 02 003 06 99
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Denumire produs Număr articol

Robinete colţare design

Robinet colţar de reglaj SCHELL PINT
Robinet colţar de reglaj cu mâner design

Conţinutul ambalajului:
• Corp prelungit, filet cu lungime de 13 mm, rozetă de ornament de Ø 63 mm

Material: Corp robinet din alamă conform reglementării germane privind apa 
potabilă, mâner de acţionare din plastic

Clasa de zgomot: I

Certificate: P-IX 212/IA

Dimensiuni: Racord cu filet exterior de 1/2”, DN 15 x filet exterior de 1/2”, DN 15
Cromată, mod de ambalare 1 buc, greutate: 0,19 kg/buc 05 419 06 99

Robinet colţar de reglaj SCHELL SCHELL PINT
Robinet colţar de reglaj DIN cu mâner design

Conţinutul ambalajului:
• Corp prelungit, rozetă de ornament de Ø 54 mm
• Racord cu inel de strângere din alamă cu egalizare longitudinală

Clasa de zgomot: I
Nr. certificat: P-IX 212/IA

Dimensiuni: Racord cu filet exterior de 1/2”, DN 15 x filet exterior de 3/8”, DN 10
Cromat, mod de ambalare: 1 buc/ ambalaj, masa: 0,14 kg/buc 05 390 06 99
Dimensiuni: Racord cu filet exterior de 1/2”, DN 15 x filet exterior de 1/2”, DN 15
Cromat, mod de ambalare: 1 buc/ ambalaj, masa: 0,12 kg/buc 05 396 06 99



Denumire produs Număr articol

4.12

Robinete colţare

Conform 
standardului 

DIN 3227

Conform 
standardului 

DIN 3227

Conform 
standardului 

DIN 3227

Robinet colţar SCHELL COMFORT 
Cu rozetă COMFORT, conform standardelor DIN EN

Conţinutul ambalajului:
• Racord prelungit şi inel ornament de Ø 54 mm
• Racordare prin inel de strîngere din alamă SCHELL cu egalizare longitudinală
Clasă de zgomot: I
Număr certifi cat: P-IX 212/IA

Racord cu filet autoetanşant (ASAG)
Material: alamă conform standardelor DIN EN
Racord alimentare cu fi let 3/8“ / DN10, ieşire cu fi let 3/8”/ DN 10

Cromat, mod de ambalare: 100 buc/ambalaj, masa: 0,14 kg/buc  04 916 06 99 

Racord alimentare cu fi let 1/2“ / DN15, ieşire cu fi let 3/8”/ DN 10
Cromat, mod de ambalare: 100 buc/ambalaj, masa: 0,15 kg/buc.  04 917 06 99 

Fără racord cu filet autoetanşant 
Material: alamă conform standardelor DIN EN
Racord alimentare cu fi let 3/8“ / DN10, ieşire cu fi let 3/8”/ DN 10
Cromat, mod de ambalare: 100 buc/ambalaj, masa: 0,14 kg/buc. 04 906 06 99

Racord alimentare cu fi let 1/2“ / DN15, ieşire cu fi let 3/8”/ DN 10
Cromat, mod de ambalare: 100 buc/ambalaj, masa: 0,14 kg/buc.  04 907 06 99

Fără inel de strângere şi fără racord cu fi let autoetanşant 
Racord alimentare cu fi let 1/2“ / DN15, ieşire cu fi let 3/8”/ DN 10
Cromat, mod de ambalare: 100 buc/ambalaj, masa: 0,13 kg/buc. 05 212 06 99

Robinet colţar SCHELL COMFORT 

Conţinutul ambalajului:
• Rozetă COMFORT
• Racord prelungit 
• Inel ornament de Ø 54 mm

Material: alamă conform standardelor DIN EN
Clasă de zgomot: I
Număr certifi care: P-IX 212/IA

Racord alimentare cu fi let 1/2” / DN15, ieşire cu fi let 1/2”/ DN 15
Cromat, mod de ambalare: 1 buc/ambalaj, masa: 0,13 kg/buc  05 217 06 99 

Racord alimentare cu fi let 1/2” / DN15, ieşire cu fi let 3/4”/ DN 20
Cromat, mod de ambalare: 100 buc/ambalaj, masa: 0,14 kg/buc. 03 300 06 99

Robinet colţar SCHELL COMFORT reglabil
Robinet colţar cu supapă de sens dublă

Conţinutul ambalajului:
• Racord cu fi let autoetanşant (ASAG easy)
• Mâner COMFORT
• Racord prelungit, şi cu rozetă ornament Ø 54 mm
• Racord cu inel de strângere SCHELL din alamă cu compensator de lungime
• Supapă de sens dublă

Domenii de utilizare / date tehnice:
• Siguranţă încorporată conform EN 1717
• Debit: clasa A

Material: alamă conform DIN EN
Clasa de zgomot: I.
Număr certifi cat: DIN-DVGW BO0053, P-IX 212/IA

Dimensiuni: Racord cu fi let exterior de 1/2”, DN 15 x fi let exterior de 1/2”, DN 15
cromat, mod de ambalare 1 buc/ambalaj, masa: 0,15 kg/buc 05 276 06 99
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Robinete colţare speciale

Robinet colţar SCHELL securizat
Cu protecţie contra utilizării nepermise

Conţinutul ambalajului:
• Racord cu filet autoetanşant (ASAG)
• Racord prelungit 
• Inel ornament de Ø 54 mm
• Racord cu inel de strîngere din alamă SCHELL cu egalizare longitudinală

Material: alamă conform standardelor DIN EN
Număr certificat: PA-IX 212/IA

Dimensiuni: Racord cu filet exterior de 1/2”, DN 15 x filet exterior de 3/8”, DN 10
Cromat, mod de ambalare: 50 buc/ambalaj, masa: 0,15 kg/buc. 04 945 06 99

Robinet colţar cu filtru normal SCHELL 
Pentru protecţia armăturilor de calitate superioară ca armăturile comandate 
electronic

Conţinutul ambalajului:
• Fineţe filtru: 250 μm
• Racord prelungit şi inel ornament  Ø 54 mm
• Racord cu inel de strângere din alamă SCHELL cu egalizare longitudinală

Domenii de utilizare/Date tehnice:

Material: alamă conform standardelor DIN EN 

Număr certificat: PA-IX 198/IA
Cu racordare cu filet autoetanşant (ASAG),
Racord alimentare cu filet 1/2“ / DN 15, ieşire cu filet 3/8” / DN 10 
Cromat, Mod de ambalare 1 buc, Masă: 0,2 kg/buc 05 428 06 99
Fără racord cu filet autoetanşant racord alimentare cu filet 1/2“ / DN 15, ieşire cu 
filet 3/8” / DN 10 
Cromat, Mod de ambalare 1 buc, Masă: 0,2 kg/buc 05 429 06 99

Robinet colţar cu filtru normal SCHELL 
Pentru protecţia armăturilor de calitate superioară ca armăturile comandate 
electronic

Conţinutul ambalajului:
• Fineţe filtru: 250 μm
• Racord prelungit şi inel ornament  Ø 54 mm

Material: alamă conform standardelor DIN EN 

Număr certificat: PA-IX 198/IA

Racord alimentare cu filet 1/2“ / DN 15, ieşire cu filet 1/2” / DN 15 
Cromat, Mod de ambalare 1 buc, Masă: 0,2 kg/buc 05 431 06 99

Racord alimentare cu filet 1/2“ / DN 15, ieşire cu filet 3/8” 
Cromat, Mod de ambalare 1 buc, Masă: 0,19 kg/buc 05 430 06 99 
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4.14

Conform 
standardului 

DIN 3227

Robinete colţare speciale

Robinet colţar SCHELL cu securizare
Protecţie contra utilizării neavizate 

Conţinut ambalaj:
• Racord, rozetă ornament de Ø 54 mm
• Racord de compresiune SCHELL din alamă cu compensator de lungime 

Domenii de utilizare / date tehnice:
• Debit: clasa A

Material: alamă conform normativelor germane referitoare la apa potabilă
Clasa de zgomot: I
Număr certifi cat: : P-IX 212/IA, cerere pentru certifi care SVGW

Dimensiuni: Racord cu fi let exterior de 1/2”, DN 15 x fi let exterior de 3/8”, DN 10
Cromat, mod de ambalare 1 buc/amb., masa: 0,13 kg/buc 05 405 06 99

Robinet colţar SCHELL cu securizare
Protecţie contra utilizării neavizate 

Conţinut ambalaj:
• Racord prelungit, fi let de racordare lungime 32 mm, rozetă ornament de 

Ø 63 mm
• Racord de compresiune SCHELL din alamă cu compensator de lungime 

Domenii de utilizare / date tehnice:
• Debit: clasa A

Material: alamă conform normativelor germane referitoare la apa potabilă
Clasa de zgomot: I
Număr certifi cat: P-IX 212/IA, cerere depusă pentru certifi care SVGW

Dimensiuni: Racord cu fi let exterior de 1/2”, DN 15 x fi let exterior de 3/8”, DN 10 
Cromat, mod de ambalare 1 buc/amb., masa: 0,20 kg/buc 05 406 06 99

Robinet colţar reglabil SCHELL COMFORT cu racord prelungit
Robinet colţar reglabil cu rozetă COMFORT

Conţinut ambalaj:
• Racord prelungit, fi let de racordare lungime 32 mm rozetă ornament de 

Ø 54 mm
• Racord de compresiune SCHELL din alamă cu compensator de lungime 

Domenii de utilizare / date tehnice:
• Debit: clasa A

Material: alamă conform normativelor germane referitoare la apa potabilă
Clasa de zgomot: I
Număr certifi cat: : P-IX 212/IA, cerere depusă pentru certifi care SVGW

Dimensiuni: Racord cu fi let exterior de 1/2”, DN 15 x fi let exterior de 3/8”, DN 10
Cromat, mod de ambalare 1 buc/amb., masa: 0,20 kg/buc  05 407 06 99
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Conform 
standardului 

DIN 3227

Robinete colţare speciale

Robinet colţar SCHELL COMFORT 
Cu rozetă CONFORT, conform standardelor DIN EN
Cu corp redus

Conţinutul ambalajului:
• Racord cu inel de strângere din alamă SCHELL cu egalizare longitudinală
Număr certifi cat: PA-IX 212/IA

Cu racord cu fi let autoetanşant (ASAG)
Material: alamă conform standardelor DIN EN
Racord alimentare cu fi let 3/8“ / DN10, ieşire cu fi let 3/8”/ DN 10
Cromat, mod de ambalare: 50 buc/ambalaj, masa: 0,10 kg/buc.  04 911 06 99 

Racord alimentare cu fi let 1/2“ / DN15, ieşire cu fi let 3/8”/ DN 10
Cromat, mod de ambalare: 50 buc/ambalaj, masa: 0,11 kg/buc. 04 912 06 99

Fără racord cu fi let autoetanşant 
Material: alamă conform standardelor DIN EN
Racord alimentare cu fi let 3/8“ / DN10, ieşire cu fi let 3/8”/ DN 10
Cromat, mod de ambalare: 50 buc/ambalaj, masa: 0,10 kg/buc. 04 902 06 99

Racord alimentare cu fi let 1/2“ / DN15, ieşire cu fi let 3/8”/ DN 10
Cromat, mod de ambalare: 50 buc/ambalaj, masa: 0,11 kg/buc. 04 903 06 99

Robinet colţar SCHELL COMFORT 
Cu racord de golire

Conţinutul ambalajului:
• Racord cu fi let autoetanşant (ASAG)
• Mâner COMFORT
• Racord prelungit şi rozetă ornament Ø 54 mm
• Cu inel de strângere

Domenii de utilizare / date tehnice:
• Posibilitate de golire pentru protecţie antiîngheţ

Material: alamă DIN EN

Dimensiuni: Racord cu fi let exterior de 1/2”, DN 15 x fi let exterior de 3/8”, DN 10
Cromat, mod de ambalare: 50 buc/ambalaj, masa: 0,16 kg/buc.  04 925 06 99 

Robinet colţar SCHELL COMFORT 
Cu două ieşiri G 3/8 cu fi let exterior pentru ţeavă de cupru Ø 10 mm

Conţinutul ambalajului:
• Mâner COMFORT
• Două inele de strângere

Material: alamă DIN EN

Dimensiuni: Racord cu fi let exterior de 1/2”, DN 15 x fi let exterior de 3/8”, DN 10
Cromat, mod de ambalare: 10 buc/ambalaj, masa: 0,13 kg/buc.  04 991 06 99 

Robinet colţar reglabil SCHELL COMFORT cu racord prelungit
Robinet colţar reglabil cu rozetă COMFORT
Conţinut ambalaj:
• Racord prelungit, fi let de racordare lungime 32 mm rozetă ornament de Ø 54 mm

Domenii de utilizare / date tehnice:
• Debit: clasa A

Material: alamă conform normativelor germane referitoare la apa potabilă

Clasa de zgomot: I

Număr certifi cat: : P-IX 212/IA, cerere depusă pentru certifi care SVGW

Dimensiuni: Racord cu fi let exterior de 1/2”, DN 15 x fi let exterior de 1/2”, DN 15
Cromat, mod de ambalare 1 buc/amb., masa: 0,20 kg/buc  05 418 06 99 
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Limitator debit SCHELL pentru ventile colţare DN 15
Limitator debit independent de presiune, corp alamă cu etanşare
Material: alamă DIN EN

Debit: 9 l / min, dimensiune: DN 15 G 1/2” cu filet interior x 
DN 15 G 1/2” cu filet exterior, cromat
Mod de ambalare: 10 buc/ ambalaj 06 555 06 99

Debit: 6 l / min, Dimensiuni: Racord cu filet exterior de 1/2”, 
DN 15 x filet exterior de 1/2”, 
Mod de ambalare: 10 buc/ ambalaj 06 556 06 99

Debit: 4 l / min, Dimensiuni: Racord cu filet exterior de 1/2”, 
DN 15 x filet exterior de 1/2”, 
Mod de ambalare: 10 buc/ ambalaj 06 557 06 99

Limitator debit SCHELL pentru ventile colţare DN 10
Limitator debit independent de presiune, corp alamă cu etanşare

Material: alamă DIN EN
Debit: 9 l / min, dimensiune: DN 10 G 3/8” cu filet interior x  
DN 10 G 3/8” cu filet exterior, cromat
Mod de ambalare: 10 buc/ ambalaj 06 552 06 99

Debit: 6 l / min, Dimensiuni: Racord cu filet exterior de 3/8”, 
DN 10 x filet exterior de 3/8”, DN 10
Mod de ambalare: 10 buc/ ambalaj 06 553 06 99

Debit: 4 l / min, Dimensiuni: Racord cu filet exterior de 3/8”, 
DN 10 x filet exterior de 3/8”, DN 10
Mod de ambalare: 10 buc/ ambalaj 06 554 06 99

Robinete colţare speciale

Robinet colţar de reglaj SCHELL COMFORT ECO
Robinet colţar de reglaj cu limitator de debit încorporat (limitare de debit 
independent de presiune)

Conţinutul ambalajului:
• Corp prelungit, rozetă de ornament de Ø 54 mm
• Cu filet de autoetanşare ( ASAG easy)
• Racord cu inel de strângere din alamă cu egalizare longitudinală

Material: alamă DIN EN 

Debit: 9 l / min, Dimensiuni: Racord cu filet exterior de 1/2”, DN 15 x filet 
exterior de 3/8”, DN 10
Mod de ambalare: 100 buc/ ambalaj, greutate: 0,14 kg / buc. 04 951 06 99

Debit: 6 l / min, Dimensiuni: Racord cu filet exterior de 1/2”, DN 15 x filet 
exterior de 3/8”, DN 10
Mod de ambalare: 100 buc/ ambalaj, greutate: 0,13 kg / buc. 04 952 06 99
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Robinete colţare speciale

Robinet colţar SCHELL pentru prelevare probă
Robinet combinat constând dintr-un robinet de colţar şi un robinet pentru 
prelevare probă apă potabilă conform DIN ISO 19 458. Deschiderea / 
închiderea robinetului se face cu ajutorul unei şurubelniţe (sub capacul de 
protecţie) 

Conţinut ambalaj:
• Racord prelungit, rozetă ornament de Ø54 mm
• Filet de racordare autoetanşant (ASAG easy) 
• Racord cu inel de strângere din alamă cu egalizare longitudinală
• Componentele de închidere sunt echipate cu etanşări rezistente la temperaturi 

ridicate (120 °C)
• Ţeavă de prelevare probă din oţel inoxidabil, şi cu olandeză
• Capac de închidere 

Domenii de utilizare / date tehnice:
• Debit: prin robinetul de colţ = B (≤ 25 l/min)
• Clasa de zgomot: I (în poziţie deschisă)
• Rezistenţă la temperaturi ridicate: la prelevare probă apă max. 120 °C pentru 

durată scurtă 

Material: corp robinet din alamă conform normativelor germane referitoare 
la apa potabilă, ţeavă de prelevare probă din oţel inoxidabil, olandeză din 
alamă cromată, suprafaţa armăturii cromată

Dimensiuni: Racord cu filet exterior de 1/2”, DN 15 x filet exterior de 3/8”, 
Cromat, mod de ambalare 1 buc/ambalaj, masa: 0,44 kg/buc 03 835 06 99

Robinet SCHELL PROBEFIX pentru prelevare probă
Robinet pentru prelevare probă apă potabilă conform DIN ISO 19 458, pentru 
montare pe robinet de colţ cu filet exterior de 3/8” (ideal pentru montare 
ulterioară). 

Conţinut ambalaj:
• Racord cu inel de strângere din alamă cu egalizare longitudinală
• Componentele de închidere sunt echipate cu etanşări rezistente la temperaturi 

ridicate (120 °C)
• Ţeavă de prelevare probă din oţel inoxidabil, şi cu olandeză
• Capac de închidere 

Material: corp robinet din alamă conform normativelor germane referitoare la apa 
potabilă, ţeavă de prelevare probă din oţel inoxidabil, olandeză din alamă cromată, 
suprafaţa armăturii cromată
Dimensiuni: DN 10, filet interior: 3/8” x filet exterior 3/8” 

Cromat, mod de ambalare 1 buc/ambalaj, masa: 0,45 kg/buc 03 838 06 99

Ţeavă de scurgere SCHELL pentru robinet de prelevare probă
Ţeavă de prelevare probă apă potabilă conform DIN ISO 19 458
(Accesoriu)

Conţinut ambalaj:
• Ţeavă cu capătul bordurat pentru prelevare probă cu olandeză şi cu etanşări

Domenii de utilizare / date tehnice:
• Rezistenţă la temperaturi ridicate: la prelevare probă apă max. 120 °C pentru 

durată scurtă 

Material: ţeavă prelevare din oţel inoxidabil, olandeză din alamă cromată
Dimensiuni: olandeză cu filet interior de ¾” 

Oţel inoxidabil, mod de ambalare 1 buc/ambalaj, masa: 0,08 kg/buc 50 755 00 99

Accesorii necesare:
• Robinet de colţ pentru prelevare probă 03 835 06 99
• Robinet de colţ PROBEFIX pentru prelevare probă 03 838 06 99
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Robinete colţare speciale

Minden csatlakozómenet 

3/8”

Dezinfecţie termică 
conform DVGW W551

Dezinfecţie termică 
conform DVGW W551

Set robinet colţar SCHELL termostatat
Robinet colţar cu ventil termostat încorporat cu ştuţ de 3/8” şi set racord 
ţeavă

Conţinutul ambalajului:
• Robinet colţar SCHELL termostatat
• Set de racord ţeavă
• Cheie specială

Domenii de utilizare / date tehnice:
• Pentru limitarea temperaturii maxime a apei
• Protecţie antiopărire în caz de lipsă apă rece
• Reglarea temperaturii maxime a apei se face doar cu cheie specială şi sub 

capacul de protecţie
• Posibilitatea dezinfectării termice cu ajutorul cheii speciale prin scoterea din 

funcţiune a termostatului, permiţând trecerea apei fi erbinţi (reglarea ulterioară 
a temperaturii nu este necesară)

• Termostat în corp din alamă conform standardelor EN 1111
• Capac de protecţie din material plastic cromat
• Debit: 13 l/min.

Cromat, mod de ambalare: 1 buc/ambalaj, masa: 0,99 kg/buc.  09 410 06 99 

Robinet colţar SCHELL termostatat
Robinet colţar cu ventil termostat încorporat cu ştuţ de 3/8”
Reglarea temperaturii maxime a apei se face doar cu cheie specială şi sub 
capacul de protecţie
Termostat în corp din alamă conform standardelor EN 1111
Capac de protecţie din material plastic cromat 

Domenii de utilizare / date tehnice:
• Pentru limitarea temperaturii maxime a apei
• Protecţie antiopărire în caz de lipsă apă rece
• Posibilitatea dezinfectării termice
• Dezinfectare termică cu ajutorul cheii speciale, prin scoterea din funcţiune 

a termostatului, permiţând trecerea apei fi erbinţi (reglarea ulterioară a 
temperaturii nu este necesară)

• Debit: 13 l/min.

Cromat, mod de ambalare: 1 buc/ambalaj, masa: 0,79 kg/buc.  09 406 06 99 

Set pentru racordare la reţea SCHELL
Pentru robinete colţare SCHELL termostatate (accesoriu)

Conţinutul ambalajului:
• Ţeavă racordare apă rece
• Ţeavă racordare apă caldă cu olandeză
• Teu cu două racorduri din alamă cu inel de strângere, cu egalizare 

longitudinală

Domenii de utilizare / date tehnice:
• Se poate utiliza pentru distanţa dintre axele robinetelor de până 

la 200 mm 

Mod de ambalare: 1 buc/ambalaj, masa: 0, 2 kg/buc.  04 109 06 99 

Accesorii recomandate:
• Set racordare la reţea: 04 109 06 99
• În cazul utilizării bateriilor pentru lavoar SCHELL PURIS, VENUS, PETIT

Accesorii necesare:
• Robinet colţar SCHELL termostat 09 406 06 99
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Robinete colţare speciale

Accesorii necesare:
• Termostat pentru robinet de colţ 09 406 06 99

Set de racordare SCHELL pentru termostat robinet colţar
Set pentru racordarea robinetului de colţar (filet exterior 3/8”) la termostatul SCHELL 

Conţinut ambalaj:
• Element T cu racord olandez mobil: filet exterior 3/8”
• Tub flexibil Clean-Flex de 300 mm lungime, cu racord olandez cu cot: filet interior 

de 3/8”

Domenii de utilizare / date tehnice:
• Distanţa dintre axele robinetelor de colţ poate fi de cel mult 250 mm 

Dimensiuni: DN10, cromat, mod de ambalare 1 buc/amb., masa: 0,15 kg/buc 04 114 06 99

Accesorii necesare:
• Set de racordare la supapa de egalizare 06 559 06 99

Accesorii necesare:
• Supapă de egalizare presiune 06 558 12 99

Supapă de egalizare presiune SCHELL

Egalizează diferenţa de presiune dintre apa caldă şi cea rece în amonte de baterie. 
• Împiedică apariţia fluctuaţiilor de temperatură a apei (la încălzitoarele instant 

cu debit mic)
• Îmbunătăţeşte domeniul de reglare a bateriilor monocomandă
• Împiedică oscilaţiile de temperatură în caz de variaţii de presiune 

Conţinut ambalaj:
• Supapă de egalizare a presiunii
• 2 supape de sens încorporate (supapă de sens conform DIN EN 1717: EB)

Domenii de utilizare / date tehnice:
• Debit: 2,5 – 9,0 l
• Presiune apă: între 0,8 – 5,0 bar 
• Presiune maximă în sistem:10 bar
• Tempearatura maxima a apei: 70°C, pentru scurtă durată 90°C

Material: racorduri din alamă conform reglementărilor germane referitoare la apă 
potabilă, corp armătură cu înveliş din material plastic ABS
Număr certificat: KTW, aviz W270 
Dimensiuni: filete exterioare 4x3/8”,

Albă, mod de ambalare 1 buc/ambalaj, masa: 0,21 kg/buc 06 558 12 99

Set de racordare SCHELL pentru supapă de egalizare presiune
Pentru încălzitoare de apă instant mici
Set pentru racordarea  robinetului de colţ (filet exterior 3/8”) la încălzitor de 
apă instant de dimensiune mică (filet exterior 3/8”)

Conţinut ambalaj:
• Tub flexibil Clean-Flex S de 300 mm cu racord olandez: filet  3/8” 
• Tub flexibil Clean-Flex S de 300 mm lungime, cu racord olandez cu  

cot 90°: filet de 3/8”
• Teu cu racord cu filet exterior 3/8” şi cu 2 olandeze cromate: filet 3/8”
Dimensiune: DN 10, cromat 

Mod de ambalare 1 buc/ambalaj, masa: 0,36 kg/buc. 06 559 06 99

Îndrumar de montaj:
• Supapele de egalizare presiune SCHELL nu se pot utiliza la 

rezervoare de apă caldă deschise



Denumire produs Număr articol
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Racorduri, accesorii

Racord dublu, drept
Racord dublu, cu două inele de strângere
Material: alamă conform standardelor DIN EN

Pentru ţeavă din cupru de Ø 8 mm
Racord cu filete de 3/8“ /DN 10 x 3/8“ /DN 10
Cromat mod de ambalare: 20 buc/ambalaj, masa: 0,05 kg/buc. 06 436 06 99

Pentru ţeavă din cupru de Ø 10 mm 
Racord cu filete de 3/8“ /DN 10 x 3/8“ /DN 10
Cromat mod de ambalare: 20 buc/ambalaj, masa: 0,05 kg/buc. 06 437 06 99

Pentru ţeavă din cupru de Ø 12 mm
Racord cu filete de 1/2“ /DN 15 x 1/2“ /DN 15
Cromat mod de ambalare: 20 buc/ambalaj, masa: 0,11 kg/buc. 06 438 06 99

Pentru ţeavă din cupru de Ø 10 x Ø 8 mm
Racord cu filete de 3/8“ /DN 10 x 3/8“ /DN 10,
Cromat mod de ambalare: 25 buc/ambalaj, masa: 0,05 kg/buc. 06 441 06 99

Pentru ţeavă din cupru de Ø 12 x Ø 10 mm
Racord cu filete de 1/2“ /DN 15 x 3/8“ /DN 10,
Cromat mod de ambalare: 25 buc/ambalaj, masa: 0,09 kg/buc. 06 442 06 99

Pentru ţeavă de cupru de Ø 10 mm 
Racord cu filete de  3/8“ /DN 10 x 3/8“ /DN 10
Cromat mod de ambalare: 20 buc/ambalaj, masa: 0,06 kg/buc. 06 529 06 99

Pentru ţeavă din cupru de Ø 12 mm 
Racord cu filete de 1/2“ /DN 15 x 1/2“ /DN 15
Cromat mod de ambalare: 20 buc/ambalaj, masa: 0,10 kg/buc. 06 542 06 99

Racord T

Conţinutul ambalajului:
• Trei inele de strângere

Material: alamă DIN EN
Pentru ţeavă cupru Ø 8
Dimensiuni: Racord cu filet exterior de 3/8”, DN 10 x filet exterior de 3/8”, DN 
10 x 3/8”, DN 10 cromat, mod de ambalare: 25 buc/ambalaj, masa: 0,09 kg/buc. 06 454 06 99
Pentru ţeavă cupru Ø 10
Dimensiuni: Racord cu filet exterior de 3/8”, DN 10 x filet exterior de 3/8”, 
DN 10 x 3/8”, DN 10 
Cromat, mod de ambalare: 20 buc/ambalaj, masa: 0,09 kg/buc. 06 455 06 99

Pentru ţeavă cupru Ø 12
Dimensiuni: Racord cu filet exterior de 1/2”, DN 15 x filet exterior de 1/2”, 
DN 15 x 1/2”, DN 15 
Cromat, mod de ambalare: 25 buc/ambalaj, masa: 0,18 kg/buc. 06 456 06 99
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Racorduri, accesorii

Set racord cu inel de strângere

Conţinutul ambalajului:
• Olandeză
• Inel de strângerte din alamă, garnitură din cauciuc şi inel de presiune monocorp
Material: olandeză din alamă

Pentru ţeavă din cupru de Ø 8 mm
Racord cu filet de  3/8“ /DN 10               
Cromat mod de ambalare: 20 buc/ambalaj, masa: 0,02 kg/buc. 26 502 06 99

Pentru ţeavă din cupru de Ø 10 mm
Racord cu filet de  3/8“ /DN 10  
Cromat mod de ambalare: 20 buc/ambalaj, masa: 0,01 kg/buc. 26 500 06 99

Pentru ţeavă din cupru de Ø 12 mm
Racord cu filet de  3/8“ /DN 10            
Cromat mod de ambalare: 25 buc/ambalaj, masa: 0,01 kg/buc 26 506 06 99

Pentru ţeavă din cupru de Ø 8 mm
Racord cu filet de  1/2“ /DN 15              
Cromat mod de ambalare: 20 buc/ambalaj, masa: 0,04 kg/buc. 26 507 06 99

Pentru ţeavă din cupru de Ø 10 mm
Racord cu filet de  1/2“ /DN 15
Cromat mod de ambalare: 20 buc/ambalaj, masa: 0,04 kg/buc. 26 509 06 99

Pentru ţeavă din cupru de Ø 12 mm
Racord cu filet de  1/2“ /DN 15 
Cromat mod de ambalare: 20 buc/ambalaj, masa: 0,03 kg/buc. 26 511 06 99

Pentru ţeavă din cupru de Ø 14 mm
Racord cu filet de  1/2“ /DN 15 
Cromat mod de ambalare: 20 buc/ambalaj, masa: 0,03 kg/buc. 26 513 06 99

Pentru ţeavă din cupru de Ø 15 mm
Racord cu filet de  3/4“ /DN 20 
Cromat mod de ambalare: 25 buc/ambalaj, masa: 0,06 kg/buc. 26 515 06 99

Pentru ţeavă din cupru de Ø 16 mm
Racord cu filet de  3/4“ /DN 20 
Cromat mod de ambalare: 25 buc/ambalaj, masa: 0,05 kg/buc. 26 516 06 99

Cheie imbus
Pentru montarea fără deteriorare a robinetelor de colţ design şi a robinetelor 
de colţ clasice 
Galvanizată

Mod de ambalare: 1 buc/ambalaj, masa: 0,10 kg/buc. 78 203 68 99



Denumire produs Număr articol

4.22

Racorduri, accesorii

Ţeavă din cupru în colac
Domenii de utilizare / date tehnice:
• Lungime: cca. 5000 mm 

Ø 8 mm
Cromată, mod de ambalare: 1 buc/ambalaj, masa: 0,94 kg/buc. 48 740 06 99

Ø 10 mm
Cromată, mod de ambalare: 1 buc/ambalaj, masa: 1,14 kg/buc. 48 741 06 99

Ø 12 mm
Cromată, mod de ambalare: 1 buc/ambalaj, masa: 1,41 kg/buc. 48 742 06 99

Ţeavă din cupru de Ø 8 mm 
Ambele suprafeţe netede

Lungime de 300 mm 
Cromată, mod de ambalare: 30 buc/ambalaj, masa: 0,04 kg/buc. 48 700 06 99

Lungime de 500 mm
Cromată, mod de ambalare: 30 buc/ambalaj, masa: 0,07 kg/buc. 48 702 06 99

Lungime de 1000 mm 
Cromată, mod de ambalare: 30 buc/ambalaj, masa: 0,16 kg/buc. 48 707 06 99

Ţeavă din cupru de Ø 10 mm 
Ambele suprafeţe netede

Lungime de 300 mm 
Cromată, mod de ambalare: 20 buc/ambalaj, masa: 0,06 kg/buc 48 708 06 99

Lungime de 500 mm
Cromată, mod de ambalare: 20 buc/ambalaj, masa: 0,09 kg/buc. 48 710 06 99

Lungime de 1000 mm 
Cromată, mod de ambalare: 20 buc/ambalaj, masa: 0,20 kg/buc. 48 715 06 99

Set racord armături M 8x1

Conţinutul ambalajului:
•  2 ţevi cupru cromate Ø 10 x 450 mm
•  Racord filetat cu etanşare

Domenii de utilizare/date tehnice:
Pentru racordarea directă la armături lavoar SCHELL PURIS, VENUS şi CELIS

Dimensiune: M 8x1
Cromat, mod de ambalare: 2 buc/ambalaj, masa: 0,20 kg/buc. 08 480 06 99



Armături pentru instalaţii de încălzire

Armături pentru instalaţii de încălzire

Robinete pentru umplere-golire 7.2

Racorduri pentru radiatoare - accesorii 7.3-7.4

Ventil tip H pentru radiator cu ventil încorporat



Denumire produs Cod

7.2

Robinete de umplere-golire

DN d1

I1 I2
t d2 SW

Min. Max. Min. Max.

15 G1/2 65 68,5 39 42,5 10,5 14,5 24

Robinet umplere-golire SCHELL cu tijă 
Racord cu filet autoetanşant (ASAG)

Conţinutul ambalajului:
• Capac şi lanţ
• Racord furtun – cu filet special M 21 x 1,5 

Domeniu de utilizare / date tehnice:
• Pentru apă caldă din instalaţia de încălzire,  

cu temperatura maximă de 90 °C
• Presiune nominală: PN = 12,5 bar
Material: alamă, conform standardelor DIN EN

Dimensiune: Racord cu filet exterior de 1/2”, DN 15
Alamă, mod de ambalare 50 buc/ambalaj, masa: 0,12 kg/buc. 13 932 00 99
Dimensiune: Racord cu filet exterior de 1/2”, DN 15
Cromat mat, mod de ambalare 50 buc/ambalaj, masa: 0,12 kg/buc. 13 932 03 99

Robinet umplere-golire cu bilă şi cu manetă
Racord cu filet autoetanşant (ASAG)

Conţinutul ambalajului:
• Capac şi lanţ
• Racord etanşant
• Contrapiuliţă

Domeniu de utilizare / date tehnice:
• Pentru apă caldă din instalaţia de încălzire,  

cu temperatura maximă de 90 °C
• Presiune nominală: PN = 16 bar
Material: alamă, conform standardelor DIN EN

Dimensiune: Racord cu filet exterior de 1/2”, DN 15
Alamă, mod de ambalare 50 buc/ambalaj, masa: 0,21 kg/buc 13 994 00 99
Dimensiune: Racord cu filet exterior de 1/2”, DN 15
Cromat mat, mod de ambalare 50 buc/ambalaj, masa: 0,21 kg/buc. 13 994 03 99

Robinet umplere-golire cu bilă
Acţionare cu capacul

Conţinutul ambalajului:
• Capac şi lanţ
• Racord etanşant

Domeniu de utilizare / date tehnice:
• Pentru apă caldă din instalaţia de încălzire,  

cu temperatura maximă de 90 °C
• Presiune nominală: PN = 16 bar
Material: alamă, conform standardelor DIN EN

Dimensiune: Racord cu filet exterior de 1/2”, DN 15
Alamă, mod de ambalare 50 buc/ambalaj, masa: 0,17 kg/buc. 13 954 00 99
Dimensiune: Racord cu filet exterior de 1/2”, DN 15
Cromat mat, mod de ambalare 50 buc/ambalaj, masa: 0,17 kg/buc. 13 954 03 99
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Denumire produs Cod

Racorduri pentru radiatoare

Ventil tip H colţar
Ventil tip H colţar obturabil, pentru radiator cu ventil încorporat, cu racord cu 
filet exterior de 3/4“

Domeniu de utilizare / date tehnice:
• Pentru ţevi din cupru sau oţel, respectiv pentru alte sisteme de instalaţii
• Cu racord eurocon cu filet interior de 3/4“ 
• Racord radiator cu adaptor cu filet de 3/4“ şi con
Material: alamă, conform standardelor DIN EN
Racord: DN 15

Nichelat mat, mod de ambalare 1 buc/ambalaj, masa: 0,37 kg/buc. 14 198 04 99

Ventil tip H drept
Ventil tip H drept obturabil, pentru radiator cu ventil încorporat, cu racord cu 
filet exterior de 3/4“

Domeniu de utilizare / date tehnice:
• Pentru ţevi din cupru sau oţel, respectiv pentru alte sisteme de instalaţii
• Cu racord eurocon cu filet interior de 3/4“, 
• Racord radiator cu adaptor cu filet de 3/4“ şi con
Material: alamă, conform standardelor DIN EN
Racord: DN 15

Nichelat mat, mod de ambalare 1 buc/ambalaj, masa: 0,32 kg/buc. 14 199 04 99

Ventil tip H drept
Ventil tip H drept obturabil, pentru radiator cu ventil încorporat, cu racord cu 
filet interior de 1/2“

Domeniu de utilizare / date tehnice:
• Pentru ţevi din cupru sau oţel, respectiv pentru alte sisteme de instalaţii
• Cu racord eurocon cu filet interior de 3/4“ 
• Racord radiator cu niplu cu filete de 3/4“ x 1/2“, şi garnitură
Material: alamă, conform standardelor DIN EN
Racord: DN 15

Nichelat mat, mod de ambalare 1 buc/ambalaj, masa: 0,40 kg/buc. 14 197 04 99

Ventil tip H colţar
Ventil tip H colţar obturabil, pentru radiator cu ventil încorporat, cu racord cu 
filet interior de 1/2“

Domeniu de utilizare / date tehnice:
• Pentru ţevi din cupru sau oţel, respectiv pentru alte sisteme de instalaţii
• Cu racord eurocon cu filet interior de 3/4“ 
• Racord radiator cu niplu cu filete de 3/4“ x 1/2“, şi garnitură
Material: alamă, conform standardelor DIN EN
Racord: DN 15

Nichelat mat, mod de ambalare 1 buc/ambalaj, masa: 0,43 kg/buc. 14 196 04 99



Denumire produs Cod

7.4

Racorduri pentru radiatoare

Ventil tip H colţar
Ventil tip H colţar obturabil, pentru radiator cu ventil încorporat, filet exterior  3/4“ 

Domeniu de utilizare / Date tehnice:
• Cu racord eurocon, , filet interior 3/4“
• Racord radiator filet exterior 3/4“  şi con

Material: alamă, conform standardelor DIN EN 

Finisaj: nichelat, mat

Racord: DN 15 

Mod de ambalare: 1 buc, Masa: 0.35 kg/ buc
14 202 04 99

Ventil tip H drept
Ventil tip H drept obturabil, pentru radiator cu ventil încorporat, filet exterior  3/4“ 

Domeniu de utilizare / Date tehnice:
• Cu racord eurocon, , filet interior 3/4“  
• Racord radiator filet exterior 3/4“  şi con 

Material: alamă, conform standardelor DIN EN 

Finisaj: nichelat, mat

Racord: DN 15

Mod de ambalare: 1 buc, Masa: 0.33 kg/ buc 14 203 04 99

Ventil tip H drept
Ventil tip H drept obturabil, pentru radiator cu ventil încorporat, filet interior  1/2“ 

Domeniu de utilizare / Date tehnice:
• Racord radiator filet interior 3/4“  × 1/“ 2 şi garnitură de etanşare
• Racord radiator filet exterior 3/4“  × 1/2“  şi garnitură de etanşare

Material: alamă, conform standardelor DIN EN 

Finisaj: nichelat, mat

Racord: DN 15

Mod de ambalare: 1 buc, Masa: 0.38 kg/ buc 14 201 04 99

Ventil tip H colţar
Ventil tip H colţar obturabil, pentru radiator cu ventil încorporat, filet interior  1/2“ 

Domeniu de utilizare / Date tehnice:
• Cu racord eurocon, , filet interior: 1/2“
• Racord radiator filet exterior 3/4“  × 1/2“  şi garnitură de etanşare 

Material: alamă, conform standardelor DIN EN 

Finisaj: nichelat, mat

Racord: DN 15

Mod de ambalare: 1 buc, Masa: 0.40 kg/ buc 14 200 04 99



Informaţii generale
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şi utilizarea produselor SCHELL  9.4-9.6
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GARANŢIE PRODUCĂTOR SCHELL

Firma SCHELL acordă clienţilor săi garanţie pentru produsele sale conform legislaţiei referitoare în vigoare. Garanţia 
producătorului nu se referă la cazurile stipulate de legislaţie ca fiind negaranţionale: ex. deteriorări datorate neglijenţei, 
utilizării necorespunzătoare, etc.

Conform prezentei garanţii „consumator” este orice persoană fizică sau juridică care pe baza unui contract de vânzare – 
cumpărare este proprietarul produsului, şi nu are intenţia de a-l comercializa în continuare, sau de a-l monta la o terţă persoană.
„Primul cumpărător” este consumatorul care achiziţionează produsul în scop de proprie utilizare.

APLICAREA GARANŢIEI

Firma SCHELL garantează consumatorilor care au ajuns în posesia produselor sale după 1. ianuarie 2015 pe care este aplicată 
marca SCHELL, că acestea nu vor prezenta defecţiuni de material, de fabricaţie, sau de proiectare timp de 5 ani (dar nu mai 
mult de 7 ani de la data fabricării acestora) de la data achiziţiei. Pentru determinarea defecţiunii produsului servesc întotdeauna 
regulile uzuale ale tehnicii din momentul fabricării produsului.

Garanţia se aplică pentru viciile de fabricaţie ale produselor Schell constatate în cadrul procesului de reclamaţie conform 
legislaţiei în vigoare.
Garanţia nu se aplică pentru deteriorările aduse produsului de condiţiile de utilizare, întreţinere, montaj necorespunzător.
Piesele de schimb beneficiază de 2 ani garanţie de la data achiziţionării produsului.

Firma SCHELL are dreptul de a repara, sau de a schimba produsul, respectiv de a restitui preţul de achiziţie al produsului.  
Decizia referitoare la repararea sau la schimbarea produsului se va lua de către specialiştii calificaţi ai firmei SCHELL.

Schimbarea produsului defect se va face cu un produs identic, de aceaşi valoare şi/sau cu unul similar.  Dacă tipul de produs 
defectat nu se mai fabrică la data reclamaţiei, SCHELL are dreptul de a livra un produs de valoare similară. După schimbare 
produsul defect intră în posesia firmei SCHELL. Cheltuielile cu transportul produselor sunt suportate de SCHELL. 

Prezenta garanţie nu acoperă alte revendicări ale consumatorului faţă de SCHELL, îndeosebi pe cele referitoare la despăgubiri 
de daune cauzate de produsul defect.

 
DURATA GARANŢIEI

Garanţia de producător SCHELL este valabilă timp de cinci ani de la data întrării consumatorului în posesia produsului SCHELL 
(achiziţie).

Consumatorul trebuie să prezinte acte doveditoare referitoare la valabilitatea garanţiei (că produsul este în perioada de garanţie).

Durata periodei de garanţie nu se prelungeşte sau nu se ia de la capăt din cauza duratelor de reparaţii (aprobate de SCHELL), 
sau la schimbarea produsului, chiar dacă în certificatul de garanţie al noului produs este specificat termenul de cinci ani.

CONDIŢIILE GARANŢIEI

Condiţia aplicării garanţiei este prezentarea facturii originale de achiziţie a produsului, prin care se poate  identifica adresa / 
numele vânzătorului, şi a/al cumpărătorului, precum şi data achiziţiei. Garanţia este valabilă doar dacă produsul a fost montat 
corect, şi dacă a fost utilizat în mod adecvat iar pentru protecţia de impurităţi au fost utilizate filtre de apă de maxim 250 μm. 
Se vor avea în vedere instrucţiunile de montare şi de utilizare SCHELL. În plus, montarea se va executa conform legislaţiei 
referitoare în vigoare. Condiţia garanţiei este deasemenea ca la montare şi la utilizare să fie respectate prescripţiile generale 
SCHELL, privind montarea şi utilizarea produselor precum şi normele tehnice uzuale referitoare.

Pentru a putea beneficia de garanţia oferită de SCHELL, mai este necesar ca produsul să fie curăţat, întreţinut şi utilizat în 
conformitate cu îndrumarul referitor al SCHELL şi să fie utilizate dedurizatoare dacă duritatea apei potabile depăşeşte limita 

Garanţia producătorului

Dată emitere: ianuarie 2015.
Valabilitate: începând cu 1. ianuarie 2015. 5 ani 

garanţie de producător

Made in Germany

Te
ch

no
logia armăturilor de la SCH

ELL
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de 14 °G specificată în prescripţiile generale SCHELL privind montarea şi utilizare a produselor. 
Informaţiile tehnice, Fişele tehnice ale produselor se află în ambalajul acestora, sau se pot descărca de pe pagina web a firmei 
SCHELL: www.schell.eu.

Utilizatorul final pentru a beneficia de garanţie în prima fază trebuie să se adreseze vânzătorului de la care a achiziţionat 
produsul, sau la distribuitorul / reprezentantul SCHELL. 

Defecţiunea trebuie semnalizată imediat după apariţia acesteia, şi în toate cazurile înainte de expirarea perioadei de garanţie.  

EXCLUDERI DE LA GARANŢIE

Produsul nu beneficiază de garanţie (se pierede garanţia) în următoarele cazuri:

• dacă montarea, întreţinerea, curăţirea sau repararea produsului nu au fost făcute în mod profesional,
• dacă este evident că defecţiunea este datorată uzurii normale ale unor piese componente ale produsului,
• dacă defectarea produsului a fost cauzată de utilizare, întreţinere neadecvată,
• dacă defecţiunea a apărut din cauza lipsei întreţinerii, sau întreţinerii necorespunzătoare,
• dacă pentru repararea, sau întreţinerea produsului nu au fost utilizate piese de schimb originale de la SCHELL,
• dacă defecţiunea produsului a fost cauzată de transportul neadecvat sau de montarea / proba necorespunzătoare a acestuia,
• dacă defecţiunea se datorează unor cazuri de forţă majoră ex. incendiu, vijelie / inundaţie, etc.
• dacă suprafaţa produsului prezintă sgârieturi,
• dacă produsul a fost utilizat ca mostră sau a fost expus,
• dacă se cere garanţie pentru piese consumabile ca: filtru, perlator, baterie, sau pentru cele de uzură ca: garnitură de etanşare, 

tub de racordare, etc.,
• dacă defecţiunea este cauzată de spargerea unor componente fragile ca: sticlă, bec, etc., sau
• dacă defecţiunea se datorează acţiunii unor soluţiilor chimice agresive utilizate pentru curăţire, din cauza depunerilor de 

calcar, sau a lipsei protecţiei la îngheţ.     
• dacă defecţiunea este cauzată de condiţii speciale ca presiune redusă/ridicată în reţeaua de alimentare cu apă, tensiune 

electrică prea redusă/ridicată, 
• dacă se prezintă diferenţe neglijabile ce nu influenţează valoarea de utilizare a produsului,
• dacă defecţiunea se datorează unor acţiuni de rea credinţă (sau neglijenţei) ale consumatorului sau ale unor terţe persoane,
• dacă produsul a fost montat într-o ţară unde SCHELL nu are reprezentanţă sau distribuitor.
• SCHELL examinează fiecare caz în parte pentru a constata dacă toate condiţiile garanţionale sunt satisfăcute sau dacă 

eventual există condiţii de excludere.
• Dacă în urma examinării SCHELL, se constată că produsul nu este defect sau garanţia este exclusă SCHELL are dreptul de a 

emite factură de 10 euro + TVA ca taxă de service. Dacă consumatorul dovedeşte că în condiţiile date nu a avut posibilitatea 
de a constata că defecţiunea nu este garanţională, taxa service nu se mai facturează.

DREPTURI LEGALE

Prezenta garanţie nu limitează drepturile legale ale consumatorului cu privire la produse SCHELL defecte şi/sau incomplete. 

Deasemenea prezenta garanţie nu îngrădeşte drepturile consumatorului ce i-se cuvin faţă de întreprinzătorul de la care a 
achiziţionat produsul ca prim consumator.
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Prescripţii generale pentru montarea şi utilizarea produselor SCHELL

Armăturile şi fitingurile SCHELL sunt fabricate şi asamblate în Germania respectiv în alte state Europene 
conform prescripţiilor normativelor şi directivelor tehnice referitoare în vigoare. Armăturile au fost 
proiectate pentru a funcţiona fără probleme dacă sunt instalate/întreţinute de către personal calificat 
specializat cu respectarea prescripţiilor de montaj/întreţinere.

1. Calitatea apei

Produsele SCHELL sunt adecvate pentru apă de calitatea apei potabile conformă standardului german 
referitor din anul 2001.
  
Componentele aliajului pieselor sunt conforme prescripţiilor normativului nr, 6 al standardului DIN 
EN 50930. Indiferent de aceasta conformitatea materialelor de bază cu standardul DIN EN 12502 
(probabilitatea coroziunii metalelor în sistemele de distribuţie a apei potabile) trebuie verificată.
În cazul apelor din lista de mai jos trebuie avut în vedere pericolul de apariţie al coroziuni şi de 
funcţionare defectuoasă:
1. Apă sărată şi de mare
2. Apă clorurată
3. Apă minerală  
4. Apă de ploaie tratată
5. Apă uzată casnică tratată (apă gri*)
6. Apă potabilă cu duritate de peste 14 °G** (este necesară utilizarea unui dedurizator)
7. Apă de fântână
8. Apă săracă în oxigen

* diferă de apa uzată casnică prin faptul că în compoziţia sa nu intră fecaliile provenite de la spălarea 
WC
** la conţinut de carbonaţi de peste 2,5 milimol/litru înainte de a se instala/monta armătura, SCHELL 
recomandă efectuarea analizei apei potabile.
În unele cazuri excepţionale trebuie instalate / Dacă este cazul trebuie montate produse cu componente 
confecţionate din alte aliaje de cupru. În cazuri critice consultaţi specialiştii firmei SCHELL.

2.  Menţinerea calităţii apei potabile

- Funcţionarea sistemului de apă potabilă are influenţă asupra igienei apei potabile. În acest caz se 
vor avea în vedere următoarele:

- Montarea unor armături de siguranţă conform DIN EN 1717 sau EN 806 
- Evitarea formării apei stătute şi a stagnării apei (vezi informarea anuală a Agenţiei de Mediu din 

Germania din anul 2004)
- Respectarea prescripţiilor referitoare la încălzirea conductelor de apă rece, respectiv evitarea 

temperaturilor reduse ale conductelor de apă caldă (vezi foaia de lucru DVGW W 551)
-  Montarea/instalarea armăturilor certificate

3. Punerea în funcţiune

La punerea în funcţiune a armăturilor  se va verifica dacă acestea au fost montate/instalate conform 
instrucţiunilor şi dacă au fost clătite toate conductele respectiv că funcţionarea armăturilor nu este 
împiedicată de împurităţi depuneri (vezi partea a 4.-a a normativului EN 806).
Toate punctele de racordare se supun probei de presiune şi se verifică etanşeitatea armăturilor. La 
predarea lucrărilor trebuie informat utilizatorul referitor la funcţionarea şi după caz referitor la lucrările 
de întreţinere necesare care trebuiesc documentate (VDI 6023).

4. Îndrumar general de instalare

Armăturile pentru apă potabilă se pot instala exclusiv de personal calificat specializat. În acest scop 
trebuie utilizate scule (chei, şurubelniţe, cheie imbus) adecvate pentru evitarea deteriorării suprafeţei 
armnăturilor. Pe durata instalării nu se vor aplica forţe de strângere exagereate asupra pieselor 
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componente (conform Code of Practice  acceptat de specialişti), Se pot utiliza doar materiale de 
etanşare acceptate. Îmbinările nu se vor suprasolicita sau nu se vor strânge în mod excesiv. În vederea 
strângerii armăturile se vor apuca doar în locurile speciale pentru cheie – dacă există. Solicitările 
existente în sistemul de conducte nu pot fi suportate de armături.

Atenţie! Armăturile SCHELL conţin unsori şi materiale de etanşare cu conţinut de silicon. Din acest 
motiv nu este permisă utilizarea lor în ateliere de lăcuit.

5. Îndrumar de întreţinere

Armăturile şi componentele acestora ca şi alte piese mecanice sunt supuse unei uzuri normale în 
timp. Această uzură se prezintă îndeosebi în cazul pieselor de etanşare care trebuie schimbate în 
mod regulat în primul rând în locurile la care siguranţa funcţionării este foarte importantă sau în 
instituţiile publice unde aceste armături sunt utilizate frecvent. Funcţionarea componentelor de 
siguranţă (ex. supapă de sens) trebuie verificată periodic (conform părţii 5. din normativul EN 806), 
şi dacă este necesar armătura respectivă trebuie schimbată.
Pentru evitarea formării depunerilor pe filtre şi pe perlatoare acestea trebuie curăţate periodic, iar 
dacă este necesar trebuie schimbate (EN 1717)
.

6. Îndrumar pentru curăţire

Suprafeţele cromate şi piesele din alamă se pot curăţa doar cu materiale de curăţat moi.
Nu utilizaţi materiale abrazive, de şlefuit, cu conţinut de alcool, acizi sau materiale dezinfectante. 
Componentele produselor nu pot intra în contact cu materiale agresive (ex. silicon, amoniac, nitraţi, 
acizi, spumă poliuretanică, etc.). Armăturile nu se vor curăţa cu aparat de curăţat cu aburi.
Suprafeţele din aluminiu eloxat se vor curăţa doar cu materiale speciale pentru acestea. La curăţirea 
acestor suprafeţe nu este permisă utilizarea materialelor care întră în reacţie chimică cu acestea: ex. 
fluorizi, clorizi, sulfaţi.

Materialele utilizate pentru curăţire trebuie să fie neutre d.p.d.v. chimic (pH5 - pH8). Nu este permisă 
utilizarea materalelor de curăţit abrazive.

7. Protecţia contra acţiunilor exterioare

Suprafaţa armăturilor nu se va expune acţiunii agresive a mediului exterior.  Suprafeţele armăturilor 
montate în baie sărată sau în aer liber pot fi atacate/corodate.

8. 8. Protecţia mediului

În procesul de fabricaţie SCHELL utilizează doar materiale care nu au influenţă negativă asupra calităţii 
apei potabile. Toate procesele de fabricaţie au fost stabilite astfel ca sursele de energie să fie protejate. 
Alama este un material reciclabil. Materialele plastice ar trebuie colectate selectiv în vederea reutilizării.

Bateriile şi piesele electrice/electronice nu se pot trata ca deşeuri menajere. Acestea pentru eliminare 
trebuie predate la locurile de colectare special amenajate (2002/96/EG, 2006/66/EG).
Armăturile SCHELL asigură funcţionare cu economii de apă, însă se acordă prioritate igienei apei 
potabile.

9. Normative, prescripţii

În toate cazurile trebuie avute în vedere normativele şi prescripţiile în vigoare referitoare la montare 
/ instalare respeciv stadiul actual al tehnicii. Trebuie respectate prescripţiile tehnice de conexiune/
racordare ale regiilor de furnizare a energiei electrice şi a apei!  La armăturile comandate electric trebuie 
luate în considerare zonele protejate (tensiune redusă).

Trebuie evitat ca vreun câmp magnetic sau electromagnetic străin să perturbeze funcţionarea comenzii 
electrice. Trebuie respectate prescripţiile, instrucţiunile de montare şi de utilizare SCHELL.
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10.  Îndrumar general de utilizare

Armăturile trebuie proiectate şi montarea acestora trebuie realizată astfel încât să se evite pericolul 
de opărâre

11. Îndrumar general de punere în funcţiune igienică şi de utilizare

Pentru asigurarea igienei corespunzătoare a apei pe parcursul utilizării trebuie respectate următoarele 
condiţii:

Armături şi baterii electronice:
1) Temperatura apei ce trece prin armătură nu poate depăşi valoarea de 60 °C.
2) După punerea în funcţiune, şi după utilizare trebuie respectate cu stricteţe cele descrie în manualul 

de utilizare.
   La punerea în funcţiune bateria trebuie clătită cu apă curgătoare rece şi caldă (se recomandă cel 

puţin câte 5 minute pentru ambele clătiri). După un repaus de utilizare de cel puţin 1 zi, înainte 
de utilizarea apei se recomandă scurgerea prin baterie a cel puţin 2 l de apă. Apa astfel scursă nu 
se poate utiliza pentru băut, sau pentru gătit (mai ales pentru copii şi sugari).

3) Având în vedere faptul că apa caldă are capacitate de dizolvare a metalelor mai pronunţată decât 
cea rece, se recomandă utilizarea apei reci pentru gătit şi pentru băut. 

4) Se recomandă curăţirea anticalcar, şi dezinfecţia lunară - utilizând materiale adecvate - a perlatoarelor 
bateriilor. Materialul respectiv trebuie să posede aviz sanitar.

Baterii, supape, şi armături cu temporizare:

1) Temperatura apei ce trece prin baterie/armătură nu poate depăşi valoarea de 60 °C.
2) După punerea în funcţiune, şi după utilizare trebuie respectate cu stricteţe cele descrie în manualul 

de utilizare.
   La punerea în funcţiune bateria trebuie clătită cu apă curgătoare rece şi caldă (se recomandă cel 

puţin câte 10 minute pentru ambele clătiri). După un repaus de utilizare de cel puţin 1 zi, înainte 
de utilizarea apei se recomandă scurgerea prin baterie a celpuţin 2 – 2,5 l de apă. Apa astfel scursă 
nu se poate utiliza pentru băut, sau pentru gătit (mai ales pentru copii şi sugari).

3) Având în vedere faptul că apa caldă are capacitate de dizolvare a metalelor mai pronunţată decât 
cea rece, se recomandă utilizarea apei reci pentru gătit şi pentru băut. 

4) Se recomandă curăţirea anticalcar, şi dezinfecţia lunară - utilizând materiale adecvate - a perlatoarelor 
bateriilor. Materialul respectiv trebuie să posede aviz sanitar.

Armături pentru racordare aparate, şi robinete de colţ:

1) Temperatura apei ce trece prin baterie/armătură nu poate depăşi valoarea de 60 °C.
2) Fabricantul respectiv vânzătorul trebuie să înştiinţeze în mod univoc consumatorul referitor la 

condiţiile de curăţire şi de dezinfecţie (înclusiv denumirea materialului de dezinfecţie adecvat). 
Pentru dezinfecţie se pot utiliza doar materiale cu aviz sanitar.

3) După montare şi înainte de utilizare se recomandă clătirea produsului. Apa astfel scursă (la clătire) 
nu se poate utiliza pentru băut, sau pentru gătit.











Armături sanitare, de gaz şi încălzire

SCHELL. Firma. 
Calitate şi inovaţie

SCHELL, ca partener de 
încredere al industriei 
produselor sanitare şi de 
încălzire, dispune de peste 
80 ani de experienţă în 
domeniul proiectării şi 
fabricării produselor 
sanitare şi de încălzire. 
Calitatea ”Made by 
SCHELL” este asigurată de 
materii prime de calitate şi 
procesele de fabricaţie 
automate.

Mai mult de atât, SCHELL a 
descoperit noi segmente ale 
domeniului instalaţiilor 
sanitare şi a conceput 
produse inovative, care, pe 
lângă faptul că deservesc 
utilizatorii fi nali, sunt foarte 
utile şi domeniului. Aici 
amintim înainte de toate 
gestionarea economică a 
apei potabile, respectând 
exigenţele ridicate privind 

Bine aţi venit la SCHELL

designul, calitatea fără 
compromis, montare 
uşoară, respectiv o reţea de 
service cuprinzătoare, care 
corespunde cerinţelor 
industriei.

Armăturile SCHELL 
corespund cerinţelor 
numeroaselor certifi cări 
naţionale şi internaţionale 
şi se pot mândri cu 
numeroase premii pentru 
design. Toate acestea – 
alături de calitatea 
controlată în permanenţă 
– conving numeroşi clienţi 
să aleagă SCHELL.
SCHELL şi-a menţiunut 
strategia orientată spre 
domeniu şi consumator 
timp de decenii şi a 
calibrat-o conform 
cerinţelor pieţii. Acest lucru 
este apreciat de clienţi, 

Fabrica 1: 
Producţie, centru de administraţie şi training

Fabrica 2: 
Producţie cu centru logistic

succesul companiei 
datorându-se lor. Astăzi, 
SCHELL este unul dintre 
liderii producătorilor de 
armături europeni, cu două 
unităţi de producţie 
moderne din Olpe, având 
peste 450 de angajaţi şi un 
portofoliu larg de produse. 
Din 1949 SCHELL  a 
fabricat peste 
500.000.000 ventile 
colţare. Suntem mândri de 
experienţa noastră 
acumulată în domeniul 
ventilelor colţare, deoarece 
astăzi putem declara că la 
nivel mondial la fi ecare 
secundă are loc montarea 
a două ventile colţare 
SCHELL. SCHELL face parte din toate încăperile, 

unde este nevoie de soluţii robuste, 
igienice şi economice din punct de 
vedere al resurselor: aici amintim în 
primul rând grupurile sanitare publice şi 

semipublice, care sunt solicitate de un 
număr mare de utilizatori, dar şi şcolile, 
hotelurile, stadioanele sau popasurile de 
pe autostrăzi. Iar poate pe viitor şi 
proiectul Dumneavoastră.

SCHELL inside.
Soluţii de sisteme de la Specialist.

BATERII

BATERII DUŞ 
CU MONTARE ÎN PERETE

BATERII DUŞ 
CU MONTARE APARENTĂ

ROBINETE COLŢARE

 SISTEME DE SPĂLARE WC 

PANOURI DE DUŞ

ARMĂTURI DE MONTAJ

 SISTEME DE SPĂLARE PISOAR
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Control individual SCHELL SSC
Soluţia ideală pentru programarea individuală a armăturilor

Sistem de management al apei SCHELL SWS
Sistem multilateral pentru armături sanitare legate în reţea

Robinet colţar SCHELL COMFORT

Tehnologia armăturilor de la SCHELL

Catalog de produse 2020/2021

Responsabilitate pentru sănătate.
SCHELL GmbH & Co. KG
Armuterentechnologie
Postfach 1840
D-57448 Olpe
Telefon: +49-2761-892-0
Telefax:+49-2761-892-199

Reprezentant în România: 
István Ozsváth
Mobil: 0040-748 147125
Tel/fax: 0040-366 102034
E-mail: istvan.ozsvath@schell.ro

info@schell.eu 
www.schell.eu
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