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w czasach, gdy urządzenia są coraz bardziej inteligentne,  
a wszystkimi operacjami w budynku może zarządzać automatyka, 
nikogo nie dziwi już zastosowanie baterii bezdotykowych  
w łazienkach. warto jednak wiedzieć, że są one zróżnicowane  
pod względem funkcji i rozwiązań technicznych. Na co więc  
warto zwrócić uwagę, wybierając takie rozwiązanie?

Na co zwrócić uwagę, 
wybierając baterię 
bezdotykową?

Bateria Schell Celis E
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celowego zaklejenia np. gumą do żucia. Elektro-
nika stosowana w bateriach SCHELL pozwala do-
datkowo regulować np. czas zwłoki, jaki upływa 
od zabrania rąk z pola sensora do zamknięcia 
strumienia wody. Ma to wpływ na oszczędność 
wody, która w bateriach SCHELL wynosi aż do 
65% w porównaniu z tradycyjnymi bateriami, ze 
względu na bardzo niski przepływ na poziomie 
zaledwie 3 l/min. Moduły stosowane w niektó-
rych bateriach SCHELL, jak np. XERIS E, PURIS E 
czy CELIS E mogą być programowane bardzo in-
tuicyjnie, bez użycia specjalistycznych rozwiązań. 
wystarczy zainstalować aplikację SCHELL SwS 
lub SSC na smartfonie i połączyć go z baterią –  
w sieci wi-Fi lub za pośrednictwem modułu 
Bluetooth. Z poziomu aplikacji można ustawić 
wszystkie podstawowe parametry pracy armatu-
ry, a także bardziej zaawansowane funkcje zwią-
zane z higieną, jak np. przepłukiwanie instalacji 
po określonym czasie od ostatniego użycia. Łą-
cząc system SCHELL SwS z automatyką budyn-
ku, można także programować np. dezynfekcję  

termiczną wodą o temperaturze do 80°C czy 
szczegółowo analizować dane dotyczące zużycia 
wody i energii w budynku w celu ich optymalizacji.

OdpOrne z natury

Prosta budowa baterii elektronicznych sprawia, 
że są one bardzo trwałe. warto jednak zwrócić 
uwagę na materiał, z jakiego został wykonany sam 
korpus – zwłaszcza, jeśli ma być on montowany 
w wymagających warunkach, jak np. często użyt-
kowane strefy sanitarne na dworcach czy na ha-
lach fabrycznych. Nie bez znaczenia jest także za-
chowanie stopu w kontakcie z wodą. Na przykład 
baterie elektroniczne SCHELL są produkowane  
w 100% z wysokiej jakości, atestowanego mo-
siądzu zgodnego z niemieckim rozporządzeniem 
TrinkwV, co oznacza, że nie wchodzi on w reakcję 
z wodą pitną i nie wpływa na jej skład chemiczny. 
Chromowana powierzchnia baterii jest ponadto 
odporna na korozję, uszkodzenia mechaniczne, ale 
też łatwa w czyszczeniu, dzięki idealnie gładkiej po-
wierzchni. Nawet w modelach z regulacją tempera-
tury wody dźwignia czy wbudowany termostat są 
wykonane w całości z chromowanego mosiądzu. 
w przypadku bardzo wymagających zastosowań 
można też wybrać zupełnie minimalistyczną ba-
terię naścienną MODUS E w formie prostej wylew-
ki z sensorem umieszczonym od jej spodniej stro-
ny. Takie rozwiązanie jest w pełni odporne na akty 
wandalizmu, ale też wygląda bardzo nowocześnie 
i stylowo. wrażliwym elementem baterii bezdoty-
kowych jest jednak nie korpus, a zawór elektroma-
gnetyczny sterowany przez moduł elektroniczny. 
w razie przedostania się do niego zanieczyszczeń 
z wodociągu, może on ulec uszkodzeniu. Z tego 
powodu zaleca się stosowanie odpowiednich za-
worów z filtrem, jak na przykład zawór kątowy 
SCHELL COMFORT z dokładnym filtrem 250 µm. 
Fot. Schell

Baterie uruchamiane na czujnik podczerwie-
ni są już od dawna standardem w galeriach, ki-
nach czy na dworcach kolejowych i lotniskach. 
Ze względu na brak pokręteł czy uchwytów 
do regulacji strumienia i temperatury wody są 
uznawane za bezawaryjne. Za otwieranie i za-
mykanie wody w tym przypadku odpowiada 
elektronika sterowana czujnikiem podczerwie-
ni, a nie tradycyjny zawór, który jest bardziej po-
datny na zużycie mechaniczne. Bezdotykowe 
uruchamianie ma niezaprzeczalne zalety, któ-
re doceniają także właściciele prywatnych do-
mów. wśród nich można wymienić bardzo wy-
soki komfort użytkowania, maksymalną higienę 
ze względu na brak potrzeby dotykania korpu-
su czy w końcu bezpieczeństwo użytkowania. 
Tego typu rozwiązania mogą być wyposażone 
w odpowiednie zabezpieczenia przed poparze-
niem. Pomimo nieco wyższej ceny w porówna-
niu z modelami uruchamianymi ręcznie arma-
tura elektroniczna cieszy się coraz większym 
zainteresowaniem. Inwestor decydując się na 

nią, powinien jednak zwrócić uwagę na kilka 
istotnych kwestii, aby mieć pewność, że długo 
posłuży i zapewni maksimum korzyści.

IntelIgentne serce bezdOtykOwej baterII

Najważniejszym elementem każdej baterii bez-
dotykowej jest moduł elektroniczny połączony  
z sensorem podczerwieni. Gdy w zasięgu fotoko-
mórki znajdzie się ręka lub przedmiot, elektroza-
wór uruchamia wypływ wody. Po usunięciu dłoni 
jest on automatycznie zamykany, co może nastą-
pić od razu lub z określoną zwłoką. Gwarancją 
bezawaryjności takich rozwiązań jest zastosowa-
nie sprawdzonej elektroniki, w której przemyśla-
no wszystkie aspekty związane z warunkami co-
dziennego użytkowania. Na przykład w bateriach 
elektronicznych SCHELL MODUS E zastosowano 
zabezpieczenie przed blokadą sensora i niekon-
trolowanym wypływem wody, co może nastą-
pić np. w sytuacji przypadkowego pozostawie-
nia jakiegoś przedmiotu w polu sensora lub jego  

wylewka elektroniczna MODUS E HD-K
Baterie bezdotykowe SCHELL można programować za pomocą 
modułu SSC Bluetooth
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