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Funkcje oszczędnościowe i maksymalna higiena
Bateria MODUS E HD-K jest uruchamiana bezdo-
tykowo, po umieszczeniu dłoni w zasięgu sen-
sora podczerwieni, który można skalibrować 
w zakresie od 2 do 13 cm. wypływ wody nastę-
puje automatycznie i jest zamykany po usunię-
ciu ręki. MODUS E HD-K to rozwiązanie na wodę 
zimną i wstępnie zmieszaną, co wraz z mini-
malnym przepływem na poziomie 3 l/min za-
pewnia maksymalną oszczędność. Stanowi to 
dużą zaletę zwłaszcza w przypadku zastosowań  
w obiektach komercyjnych i półkomercyjnych. 
w rozwiązaniu zadbano także o eliminację ryzy-
ka niekontrolowanego wypływu wody w wyni-
ku np. zaklejenia fotokomórki. Materiał, z jakiego 
wykonano sam korpus, jest zgodny z surowymi  

niemieckimi przepisami dotyczącymi jakości 
wody pitnej. Maksymalną higienę gwarantuje pro-
gram antystagnacyjny, który przepłukuje insta-
lację po upływie 24 godzin od ostatniego użycia, 
zapobiegając namnażaniu się bakterii. Armatu-
ra jest również przystosowana do krótkotrwałej 
dezynfekcji termicznej w wodzie o temperatu-
rze 70ºC. Montaż rozwiązania nie wymaga pro-
wadzenia oddzielnych przewodów, gdyż jest ono 
zasilane na cztery baterie alkaliczne. Dzięki temu 
może być łatwo stosowane nie tylko w budyn-
kach nowych, ale też modernizowanych.

w obecnie projektowanych łazienkach zbędne 
dekoracje ustępują miejsca praktycznym funk-
cjom, a główną ozdobą stają się wysokogatun-
kowe powierzchnie. Coraz częściej króluje tu 
przestronność, armatura i umeblowanie zaś nie 
powinny przytłaczać swoją formą. wyposaże-
nie powinno być przede wszystkim wytrzymałe 
i funkcjonalne, a jego design ma sygnalizować 
wysoką jakość. Przykładem takiego rozwiąza-
nia jest modna armatura natynkowa w formie 
prostej wylewki. Najlepiej, jeśli zapewnia mak-
symalny komfort obsługi i nieskazitelną higie-
nę. wszystkie te cechy mają nowoczesne elek-
troniczne baterie MODUS E HD-K marki Schell, 
które łączą oszczędny design z trwałością i inte-
ligentnymi funkcjami.

Minimum formy, maksimum funkcji
Bateria MODUS E HD-K przybrała formę lśniącej, 
chromowanej wylewki do montażu natynkowe-
go. Formą przywodzi na myśl surowe industrialne 

wyposażenie, a mimo tego dzięki lśniącej, gład-
kiej powierzchni wygląda subtelnie. Ma ponad-
czasowy charakter, który sprawdzi się w szero-
kiej gamie aranżacji o charakterze nowoczesnym, 
loftowym czy nawet retro. Solidny korpus został 
wykonany z dbałością o każdy szczegół z wyso-
kogatunkowego chromowanego mosiądzu, dzię-
ki czemu jest bardzo wytrzymały i odporny na 
wszelkie uszkodzenia mechaniczne. Gładka li-
nia wylewki przechodzi w estetyczną przesuw-
ną rozetę naścienną. w zależności od wyma-
gań można wybrać model o długości 229 lub 
272 mm. Na końcu korpusu został umieszczo-
ny dyskretny sensor podczerwieni. Takie roz-
wiązanie pozwala na zachowanie nieskazitel-
nego minimalizmu aranżacji, w odróżnieniu od 
produktów, w których fotokomórka jest monto-
wana np. na ścianie. Pomimo bardzo subtelne-
go wyglądu armatura kryje w sobie inteligentne 
funkcje charakterystyczne dla gamy rozwiązań 
elektronicznych SCHELL. 

w nowoczesnej architekturze wnętrz minimalizm stanowi przejaw elegancji, 
a o luksusowym charakterze projektu decydują wysokiej jakości detale. 
Dotyczy to zwłaszcza często użytkowanych łazienek, których wyposażenie 
powinno być ponadczasowe, bezawaryjne i ułatwiać utrzymanie higienicznej 
czystości. Z myślą o takich funkcjonalnych przestrzeniach sanitarnych 
powstały elektroniczne wylewki naścienne MODUS E HD-K.

ElEktroniczna wylEwka 
naścienna MODUS e HD-K 
Prostota pełna awangardy od Schell
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