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n CHARAKTERYSTYKA

ŁAZIENKOWE WPUSTY PUNKTOWE 

– AQUA AMBIENT

Asortyment: nowa, ulepszona seria wpustów 

punktowych AquaAmbient z kratką w różnych, 

stylowych wzorach dopasowanych do wszech-

stronnego zastosowania

Funkcjonalność: wszechstronna i prosta zabu-

dowa gwarantująca trwałość

l możliwość regulacji wysokości nasady

l możliwość wyboru korpusu w wersji odpły-

wu prostej i bocznej 

l możliwość wyboru odpływu korpusu 

w technologii „zero połączeń” z kołnierzem 

uszczelniającym

Miejsce montażu: 

l pomieszczenia sanitarne: łazienki, brodziki, 

prysznice

l pomieszczenia gospodarcze: pralnie, szat-

nie, piwnice, kotłownie

Cechy szczególne:

l zmniejszone ryzyko wydobywania się 

nieprzyjemnych zapachów poprzez wysoką 

szczelność uszczelki typu o-ring wykonane 

z wysokiej trwałości gumy EPDM

l wbudowany syfon z głębokim zamknięciem 

wodnym skutecznie zatrzymujący gazy kana-

lizacyjne

l przemyślana konstrukcja umożliwiająca 

szybkie odprowadzanie wody – przepusto-

wość 0,8 l/s

l konstrukcja potwierdzona normą PN-EN 

1253

ZASUWY BURZOWE CAPRICORN 

DUO PROTECT

Zasada działania:

l w momencie wystąpienia przepływu 

zwrotnego zasuwa burzowa CAPRICORN DUO 

PROTECT automatycznie blokuje przepływ 

przez pierwszą klapę

l w  przypadku, gdy pierwsza klapa nie 

zostanie domknięta  lub ulegnie uszkodzeniu 

uszczelka druga klapa automatycznie blokuje 

przepływ ochraniając przed zalaniem niżej 

położone pomieszczenia

l po ustąpieniu przepływu zwrotnego 

(„cofki”) zostaje automatycznie przywrócony 

normalny przepływ ścieków

Cechy szczególne:

l podwójne zabezpieczenie domu w czasie 

ulewnych deszczy: CAPRICORN DUO PROTECT 

– system dwuklapowy zapobiegający przepły-

wom zwrotnym przeznaczony dla zastosowań 

ścieków czarnych zawierających fekalia (doty-

czy wybranych krajów EU według normy PN 

EN 13564 załącznik A.) oraz do ścieków szarych 

i deszczowych

l dodatkowe zabezpieczenie: blokada zwrot-

na w zasuwie burzowej CAPRICORN DUO 

PROTECT – umożliwia ręczne zamknięcie 

jednej klapy zasuwy w przypadku wystąpienia 

dłuższej przerwy w użytkowaniu instalacji 

sanitarnej w domu (np. w czasie urlopu lub 

prac remontowych)

FUNKCJONALNY OSADNIK RYNNOWY 

CAPRICORN Q3

Rozwiązanie systemowe: osadnik rynnowy 

wyposażony w specjalnie zaprojektowane ele-

menty tworzące SYSTEM Q3

l innowacyjny, wysuwany uchwyt umożliwia-

jący wygodne otwieranie wieka

l wyciągany kosz na liście zbierający zanie-

czyszczenia

l automatyczna blokada antyzapachowa, 

ułatwiająca odprowadzanie wody deszczowej 

do kanalizacji

PRODUCENT KOMPONENTÓW

SYSTEMÓW TECHNIKI SANITARNEJ
PRODUKUJEMY KOMPONENTY TECHNIKI GRZEWCZEJ I SANITARNEJ

Technika Sanitarna

n   CAPRICORN Sp. z o.o.

Ciernie 11, 58-160 Świebodzice

tel. 74 854 05 16, faks. 74 854 05 83, www.capricorn.pl, e-mail: capricorn@capricorn.pl

ZAWÓR NAPOWIETRZAJĄCY AIR BALANCE – 

POKIERUJ ZAPACHEM W TWOIM DOMU

Eliminuje raz na zawsze problem nieprzyjem-

nych zapachów wydostających się z instalacji 

kanalizacji sanitarnej; prawidłowy montaż 

zaworów napowietrzających Capricorn 

AirBalance równoważy ciśnienie w instalacji, 

przez co chroni Twój dom przed nieprzyjemny-

mi zapachami
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