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Dwie nowe wersje
Multiplex Trio: E2 i E3

Nowe modele elektronicznie sterowanej armatury wannowej
Multiplex Trio E wyróżnia elegancki design oraz dwa intuicyjne
moduły obsługi. Użytkownik indywidualnie ustawia temperaturę
wody i poziom napełnienia wanny. Multiplex Trio E zachowuje
w pamięci „ulubione ustawienia” użytkowników i pozwala
wywoływać je w dowolnym momencie.
Koncepcja elektronicznej armatury opracowana przy współpracy ze studiem Artefakt Industriekultur już po raz kolejny zachwyciła
fachowców z branży. Multiplex Trio E3 został wyróżniony prestiżową nagrodą „Design Plus powered by ISH”.

Dwa moduły obsługi
W nowych modelach armatury użytkownik wybiera swoje ulubione ustawienia za pomocą
dwóch intuicyjnych, czytelnych modułów obsługi. W wersji Multiplex Trio E2 pierwszy z modułów służy do regulacji temperatury wody oraz
rozpoczęcia napełniania. Drugi pozwala regulować natężenie przepływu wody oraz przełącza strumień na słuchawkę prysznicową. O bieżących parametrach informuje wąski pasek
świetlny. Jego kolor w zależności od temperatury zmienia się z niebieskiego na czerwony, a intensywność barwy sygnalizuje natężenie przepływu wody. Jeśli parametry zostały wcześniej
zaprogramowane przez użytkownika, armatura
sama kontroluje temperaturę wody i napełnianie wanny. Kiedy określony poziom zostaje osiągnięty, następuje automatyczne odcięcie do-

pływu, więc nie trzeba pilnować
wanny podczas jej napełniania.
W wersji Multiplex Trio E2 do
Armatura Multiplex Trio E3 jest
regulacji temperatury i poziomu
Dzięki cyfrowej technologii
jeszcze bardziej zaawansowana
napełnienia wanny służą dwa
armatura Multiplex Trio E3
technologicznie. Jeden z modumoduły obsługi. Ustawienia można pozwala użytkownikowi
łów obsługi wyposażono w wyzapisać w pamięci i wywoływać w
jeszcze łatwiej kontrolować
świetlacz pokazujący aktualną
dowolnym momencie
napełnianie wanny
temperaturę wody. Lekkie naciśnięcie otwiera menu użytkownika zawierające wszystkie pozostałe funkcje
dzięki której sprawdzimy m.in. zużycie wody w
związane z napełnianiem wanny. Minimalistyczdanym okresie. W połączeniu z precyzyjną rene wzornictwo, charakterystyczne dla serii
gulacją poziomu napełnienia wanny pozwala
Multiplex Trio E doskonale współgra z nowoczesną
to wyraźnie ograniczyć wydatki. Ponadto zapatechnologią i podkreśla wysoką jakość produktu.
miętywanie przez armaturę ulubionych ustaW obu nowych wersjach zastosowano blokawień eliminuje konieczność wielokrotnej regudę temperatury, która skutecznie zabezpiecza
lacji temperatury wody w trakcie napełniania
przed oparzeniem. Jeśli chcemy by woda miawanny, by nie była za gorąca, ani za zimna.
ła więcej niż 38oC, należy dalej obracać moduł
Wszystkie wersje Multiplex Trio E instalowane są
w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zena rancie wanny lub w dowolnym miejscu na
gara, przy czym jeden obrót zwiększa temperaścianie (z wykorzystaniem dodatkowego zeturę tylko o dwa stopnie.
stawu montażowego). Układy elektroniczne
można schować pod wanną lub płytkami. ArEkologiczne rozwiązanie
matura przystosowana jest do wszystkich manuW modelu Multiplex Trio E3 na szczególną uwaalnych i elektronicznych kompletów odpływogę zasługuje tak zwana „funkcja statystyk”,
wo-przelewowych z serii Multiplex i Rotaplex.
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