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az öblítésre

Innovatív termék a fenntartható 
fejlődés terén
Figyelembe vesszük a vásárlóink 
igényeit, ezért bevezetjük az 
energiatakarékos ECOLOGY rendszert. 
Így reagálva az új trendre a WC-csészék 
alacsonyabb mennyiségű vízöblítésére 
mint a 3/6 l. Ezekhez a csészékhez olyan 
falsík alatti szerelési rendszerekre van 
szükség, amelyek képesek kisebb víz 
mennyiséggel is hatékonyan dolgozni. 

ECOLOGY rendszerek
Az Alcaplast társaság minden szükséges 
öblítési mennyiséghez 2/4 l szabvány 
által megengedett minimális határ 
értékig kínál rendszereket. 

Az ALCA ECOLOGY falsík alatti szerelési 
rendszer új öblítő szelepet tartalmaz, 
amely kisebb vízmennyiségű öblítést 
tesz lehetővé mint a hagyományos 
rendszerek. A kétmennyiségű öblítő 
technológia 2/4 l megfelel a legújabb 
környezetbarát és gazdasági igényeknek. 

Bármely ALCA falsík alatti rendszer 
(a Slim rendszeren kívül) könnyen 
átállítható az ECOLOGY rendszerre, 
ehhez az A06E öblítő szelep és egy 
megfelelő típusú WC csésze cseréjére 
van szükség. Öblítő mennyiség 
fokozatmentesen állítható 2-től 9 l-ig.

Ugyanakkor, lehetséges az alap 3/6 l 
öblítési mennyiség visszaállítása. 

ALCA ECOLOGY FALSÍK ALATTI SZERELÉSI RENDSZEREK

A VÍZÁRAMLÁS 
SZABÁLYOZÁSA

Egy új típusú WC-csésze került piacra, az öblítési 
perem nélküli WC-csésze

Az öblítési perem nélküli WC-csésze térfogata függ a kerámia 
csésze gyártójától. A szükséges öblítési térfogat az ún. CE gyártási 
címkén található, amely a WC csészén van feltüntetve. WC csészék 
öblítési térfogatának kompatibilisnek kell lennie a falsík alatti 
szerelési rendszerekkel (3/6 l-től 2/4 l-ig). Ha nem kompatibilis nem 
lehet megoldani a problémát.

Ökológiai és gazdaságos öblítés

A falsík alatti szerelési rendszerek az uniós előírásoknak kell, 
hogy megfeleljenek. A hagyományos öblítésnél a víz mennyisége 
általában 3/6 l. A tendencia az, hogy igyekeznünk kell lépést tartani 
az egyre növekvő, természeti forrásokat megőrző igényekkel.  
Az alacsonyabb vízfogyasztás pénzmegtakarítást biztosít.

A túl nagy áramlási sebesség miatt 
bizonyos típusú WC-csészékből 
kifröccsen a víz. Ezért a tervezőink 
kifejlesztettek egy egyszerű vízáramlás 
szabályozót, melyet behelyeztek az 
ALCAPLAST leeresztő szelep alsó 
részébe. 

A vízáramlás szabályozó behelyezésével 
és beállításával elkerülhető a víz 
kifröccsenése az öblítés során. 
A vízáramlás szabályozó alkalmas 
minden típusú ALCA falsík alatti szerelési 
rendszer szelepeihez és tartályaihoz 
(kivéve az A08A és SLIM rendszert).

A 4 különböző pozíció beállításnak köszönhetően 5 %-tól 35 %-ig 
szabályozható a víz áramlási sebessége a WC csészében. 

Megfelelően van 
beállítva a WC-csészéje 
öblítése?
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A06E
ECOLOGY öblítőszelep falsík 
alatti szerelési rendszerekhez

WC RIMFLOW
RIMFLOW fali WC öblítési  

perem nélkül

ALCA ECOLOGY FALSÍK ALATTI SZERELÉSI RENDSZEREK

Díjak az ECOLOGY termékekért
Az ECOLOGY falsík alatti rendszerek elnyerték a rangos GAIA AWARDS 2014 
díjat a The Big 5 Dubaji világkiállításon. Ezt a díjat a legjobb innovatív 
terméknek ítélik a piacfejlődés területén, amelyen részt vesznek a világ 
legnagyobb szaniter berendezéseket gyártó vállalatai.
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