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  Bazując na sprawdzonej technologii elek-
trycznego spłukiwania firmy Viega, jej inży-
nierowie wyposażyli nowe modele Visign for 
Public w czujnik podczerwieni. System roz-
poznaje dwa różne obszary. W tak zwanym 
„dalekim zasięgu”, pomiędzy 45 i 55 cm, na-
stępuje automatyczne spłukiwanie. Aktywo-
wane jest w krótkim odstępie czasu, po tym 
jak użytkownik opuści obszar objęty działa-
niem czujnika. W „bliskim zasięgu” możemy 
uruchomić spłuczkę ruchem ręki. 

Płytka Visign for Public 6 wyposażona jest  
w czujnik rozpoznający potrzebną objętość 
spłukiwania. Jeśli ta funkcja jest aktywna, za 
pomocą podczerwieni zostaje automatycznie 
uruchomione pełne lub częściowe spłukiwa-
nie, po ustawionym okresie czasu. Możliwe ob-
jętości pełnego spłukiwania to: 4,5; 6 i 9 litrów. 
Model Visign for Public 5 ma natomiast do-
datkową opcję manualnego uruchamiania 
w sytuacji odcięcia prądu, poprzez naciśnię-
cie przycisku. Zarówno w przypadku aktywa-
cji ręcznej, jak i za pomocą podczerwieni, 

płytka ta zawsze umożliwia pełne spłukiwa-
nie. Jego objętość wynosi od 6 do 9 litrów. 
Wszystkie modele z serii Visign for Public są 
niezwykle odporne na uszkodzenia i zabezpie-
czone przed kradzieżą. Dzięki temu sprosta- 
ją wyzwaniom związanym z eksploatacją  
w obiektach publicznych, takich jak stacje 
benzynowe, czy toalety na stadionach. Gład-
ka powierzchnia ułatwia czyszczenie płytek  
i utrzymanie wysokiego poziomu higieny. 

Visign for Public 5 i Visign for Public 6 wyko-
nane są z stali nierdzewnej i dostępne w wer-
sji „stal szczotkowana” lub w kolorze bie-
li alpejskiej. Można je łączyć praktycznie ze 
wszystkimi spłuczkami firmy Viega, co po-
zwala na montaż również w istniejących już 
instalacjach podtynkowych. Jeśli nie ma do-
stępu do prądu, płytki mogą być zasilane 
bateriami o wysokiej wydajności. System wy-
posażony jest także w funkcję Viega Hygie-
ne+. Specjalny program umożliwia automa-
tyczne spłukiwanie co 24, 72 lub 168 godzin, 
przy użyciu 3, 6 lub 9 litrów wody.  

Bezdotykowe spłukiwanie misek ustępowych staje się coraz popularniejszym rozwiązaniem w sektorze 
publicznym. Aby zapewnić projektantom i instalatorom jak największe możliwości w tym zakresie, firma 
Viega poszerzyła swoją serię płytek uruchamiających Visign for Public. Dwa nowe modele Visign for Public 5  
i Visign for Public 6 wykorzystują podczerwień i pozwalają na wygodne, bezdotykowe spłukiwanie. 
Dodatkowo pierwszy z nich ma także opcję aktywacji mechanicznej. 

Nowe modele Visign for Public firmy Viega  

Płytki uruchamiające  
do WC na podczerwień

Popularna seria Visign for Public została poszerzona  
o dwa nowe modele, które uruchamiają spłukiwanie  
za pomocą czujnika podczerwieni 

Model Visign for Public 5 oprócz czujnika  
podczerwieni ma także opcję mechanicznego 
uruchamiania spłukiwania 
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