FLUSH & FLOW NOSKALOŠANAS
TVERTŅU SISTĒMA

Apskatiet visu mūsu produktu klāstu vietnē pipelife.lv

FUNKCIONĀLS UN
UZTICAMS DIZAINS
Pipelife Flush & Flow tvertņu sistēmu klāsts nodrošina profesionālu un ekonomisku
risinājumu perfektu apvienojumu vannasistabai un tualetei.
Mūsu sistēma, kas tiek neredzami iebūvēta vannasistabas sienas konstrukcijā un
kurai ir pieejamas dažādas noskalošanas spiedpogas, ir estētiski saderīga ar izvēlēto
vannasistabas dizainu, un tas ir risinājums, kas nevainojami atbildīs jūsu vajadzībām.
Dažas no galvenajām priekšrocībām ir to vienmērīgā un uzticamā darbība, vieglā
uzstādīšana un rezerves daļu pieejamība vismaz 25 gadu garumā.
Dažādās tvertnes var uzstādīt dažādās vidēs atkarībā no attiecīgajām prasībām. Lai
veicinātu vides aizsardzību un ūdens taupīšanu, mēs arī piedāvājam savu skalošanas
tvertņu ekoloģisko versiju, kurai skalošanas ūdens apjomu var uzstādīt 2 līdz 6 litru
diapazonā.

Svarīgākie tvertņu aspekti
Pie sienas uzstādāma tvertne
Pie sienas uzstādāma šaurā tvertne
Iebūvējamās tvertnes
Noskalošanas spiedpogas
Rezerves daļas un piederumi
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SVARĪGĀKIE TVERTŅU ASPEKTI
Noskalošanas spiedpogu saderība
Visas mūsu noskalošanas spiedpogas ir pilnībā saderīgas ar visdažādākajām mūsu
piedāvātajām tvertnēm.

6–9 l

3l

3l
6l
9l

Dubultā skalošana
Dubultā skalošana: 3/6 l ar higiēnisko rezervi. Ūdens tilpums tvertnē: 9 l.
Mazā skalošana: 3 l. Lielā skalošana: 6 l. Higiēniskā rezerve: 3 l.
Pēc lielās skalošanas tvertnē paliek trīs litru rezerve tūlītējai papildu
skalošanai.
Ekoloģiskā skalošana
Pie sienas uzstādāmās sistēmas AP-WC1020 un AP-WC1010 var viegli pārveidot par
ekoloģisko versiju, nomainot standarta skalošanas vārstu ar ekoloģisko vārstu
AP-AV06E. Pēc tam skalošanas tilpumu var pielāgot no 2 līdz 6 litriem.

Ūdens plūsmas kontrole
Lai izvairītos no nevēlamas izšļakstīšanās skalošanas laikā, ūdens plūsmas dinamiku
var pielāgot, uzstādot dažādus ūdens plūsmas kontroles ieliktņus. Plūsmas samazināšana ir piemērota visu veidu pie sienas uzstādāmajām sistēmām, skalošanas vārstiem
un tvertnēm, izņemot šauro versiju AP-WC1020SL. Ūdens plūsmas ātruma regulatorus var pasūtīt atsevišķi.
No viena gabala izgatavota tvertne
Tā kā ūdens tvertne ir izgatavota no viena gabala un bez metināšanas šuvēm, tā
nodrošina pilnīgu hermētiskumu un necaurlaidību. Katras atsevišķas tvertnes hermētiskumu pārbauda ar gaisa spiedienu. Augstas kvalitātes polietilēna (PE) izmantošana
nodrošina nemainīgas īpašības un izturību ilgtermiņā.
Pamatnes fiksācijas sistēma
Pamatnes fiksācijas sistēma ir izcili pielāgota, lai varētu viegli uzstādīt nepieciešamo
rāmja profila augstumu, saglabājot uzstādīto pozīciju un garantējot vieglu pievilkšanu
gala pozīcijā. Tas ļauj veikt uzstādīšanu vienam cilvēkam, nodrošinot precīzi pielāgotu
augstumu.
Noskalošanas spiedpogas uzstādīšanas veidne
Katras skalošanas spiedpogu plāksnes komplektācijā ir iekļauta veidne, ar kuras
palīdzību var teicami uzstādīt skalošanas mehānismu, garantējot perfektu darbību.
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Fiksējamais uzstādīšanas rāmis
Ļoti ātra rāmja uzmavas uzstādīšana pie tvertnes, to vienkārši nofiksējot.
Šo rāmi var uzstādīt arī ģipškartona plāksnē.

Triecienus absorbējošs vadības mehānisms
Īpaši pārdomātais vadības mehānisms starp skalošanas plāksni un skalošanas vārstu
skalošanas laikā samazina noskalošanas spiedpogu radīto trokšņu efektu, jo skrūves,
kas nonāk saskarē ar skalošanas taustiņiem, ir pārklātas ar mīkstām uzmavām,
tādējādi absorbējot noskalošanas pogu nospiešanas rezultātā radītos triecienus.
Slīdošās sliedes turētājs kanalizācijas caurules savienotājam
Sarežģītā fiksācija nodrošina, ka kanalizācijas caurules savienotāju var pārvietot
horizontāli un tā dziļumu attiecībā pret rāmi var pielāgot astoņās pozīcijās – līdz
pat 93 mm. Tas ievērojami atvieglo uzstādīšanu, kā arī dažāda veida tualetes podu
nostiprināšanu.
Ūdens padeves caurule ar gredzenblīvi
Pateicoties bajonetietveres stiprinājumam, elastīgo šļūteni un uzpildes vārstu var
pievienot, neizmantojot instrumentus. Pietiek vien pievilkt ar roku.

Viegla uzstādīšana
Lai atvieglotu uzstādīšanu, izvairītos no kļūdām un paātrinātu uzstādīšanas procesu,
visi komponenti, kas jānostiprina, jāpielāgo vai jāuzstāda sistēmā, ir nokrāsoti sarkanā
krāsā.

Daži uzstādīšanas rīki
Lai samazinātu nepieciešamo darbarīku daudzumu, skrūvju galviņu izmēri visām
pie sienas uzstādāmajām tvertnēm ir vienādi, tāpēc visas sistēmas montāžai ir
nepieciešama tikai viena izmēra uzgriežņu atslēga.

Rezerves daļu pieejamība 25 gadu garumā
Lai nodrošinātu saviem izstrādājumiem ilgu kalpošanas laiku, mēs garantējam
rezerves daļu pieejamību 25 gadu garumā.

Izvēles papildpiederumi
Katrā izstrādājuma iepakojumā ir iekļauts pilns izstrādājuma montāžai un uzstādīšanai
nepieciešamo piederumu komplekts. Papildpiederumi ir pieejami pēc pieprasījuma.
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PIE SIENAS UZSTĀDĀMA TVERTNE
AP-WC1020 iebūvēšanai ģipškartona sienā
LIETOŠANAS VEIDI
•
•
•
•

Pie sienas piekarināmam tualetes podam
Uzstādīšanai pie atbalsta sienas vai ģipškartona konstrukcijā
Grīdas biezumam: 0–200 mm
Pie sienas piekarināmu tualetes podu ar 180 vai 230 mm savienojuma posmu uzstādīšanai

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS
Ūdens savienojums no aizmugures vai augšpuses
pa montāžas atverēm:
Ūdens spiediena darba diapazons:
Ūdens spiediena ieteicamais diapazons:
Lielā skalošana:
Mazā skalošana:
Lielās skalošanas noklusējuma uzstādījums:
Mazās skalošanas noklusējuma uzstādījums:
Higiēniskā rezerve:
Ūdens apjoms tvertnē:
Maksimālais svars:

G1/2 collas
0,05–0,8 MPa
0,3–0,5 MPa
6–9 l
2,5–3,5 l
6l
3l
3l
9l
400 kg

IEPAKOJUMA SATURS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tvertne ar uzpildes un skalošanas vārstu
Savrups rāmis
Veidgabali, 1/2 collas, ūdens savienojumam ar iebūvētu leņķa vārstu Schell, 1/2–3/8 collas
Skalošanas mehānisma skrūves – 2 gab.
Stiprinājumu komplekts: skrūve: Ø8×60 – 4 gab., tapa: Ø12 – 4 gab.
Fiksācijas materiāls tualetes poda nostiprināšanai: vītņstienis M12 – 2 gab.,
paplāksnes – 4 gab., pārsegs – 2 gab., uzgrieznis – 2 gab., vītnes aizsargs – 2 gab.
Kanalizācijas līkuma savienotājs HT 90/110, polietilēns, PE-HD
Iekšējā blīve, PP izvade, aptinamais blīvējums
Drenāžas blīvējums, PP savienotājs, savienotāja blīvējums
Gala vāciņu komplekts, lai sistēmas uzstādīšanas laikā aizsargātu savienojumu atveres
125
510

20 – 95

125 – 230

50

90

180
230
145
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0 – 200

590
Ø110

(1000)

(1025)

410

(220)

(320)

135

(985)

(1120)

G1/2"

Ø110

0

(7)

40
75 – 168

IZSTRĀDĀJUMA SPECIFIKĀCIJA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Pielāgojama enkurveida pēda un atsperes fiksācijas sistēma, diapazons: 0–200 mm
Ūdens savienojuma leņķa vārsts
Redzamas līmeņošanas un centra līnijas atzīmes
Kanalizācijas savienotāja slīdošās sliedes turētāju var iestatīt astoņās pozīcijās:
0–93 mm diapazonā
Leņķa vārsts ar iespēju to pievienot pie cauruļu sistēmas
Rāmi ir iespējams nostiprināt pie atsevišķas pietiekami stingras ģipškartona
plāksnes nesošās sienas priekšā
Uzstādītais modulis ir pārklāts ar ģipškartona plāksni un nav nepieciešami nekādi
papildu fiksācijas un stiprināšanas elementi
Polistirola izolācijas konstrukcija novērš kondensāta veidošanos uz tvertnes
virsmas un slāpē tvertnes vibrācijas ēkas konstrukcijā
Sagatavots kronšteina pievienošanai ar DG 1/2 collu, ja tiek mainīti tualetes podu
vāki un smidzinātāji
Dubultā skalošana – atsevišķi regulējama, ar higiēnisko rezervi
Piemērots tālvadības vai sensora skalošanas sistēmas uzstādīšanai
(pieejamas pēc pieprasījuma)
Saderīgs ar visām mūsu noskalošanas spiedpogām
Apkopes darbiem nav nepieciešami instrumenti
Ūdens padeve no aizmugures/augšpuses
Tvertne ir izgatavota no viena gabala, 100% droša pret noplūdēm
Apkalpes atveres pārsegs atvieglo salikšanu un novērš mitruma un netīrumu iekļuvi
Skalošanas plāksnes uzstādīšanas dziļums ir pielāgojams 20–95 mm diapazonā
Uzstādīšanas dziļums: 125–230 mm
Rāmja materiāls: ar pulveri pārklāts metāls
Piemērojamie standarti: EN 14124, EN 4055
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PIE SIENAS UZSTĀDĀMA ŠAURĀ TVERTNE
AP-WC1020SL iebūvēšanai ģipškartona sienā
LIETOŠANAS VEIDI
•
•
•
•

Pie sienas piekarināmam tualetes podam
Uzstādīšanai pie atbalsta sienas vai ģipškartona konstrukcijā
Grīdas biezumam: 0–100 mm
Pie sienas piekarināmu tualetes podu ar 180 vai 230 mm savienojuma posmu uzstādīšanai

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS
Ūdens savienojums no aizmugures vai augšpuses
pa montāžas atverēm:
Ūdens spiediena darba diapazons:
Ūdens spiediena ieteicamais diapazons:
Lielās skalošanas noklusējuma uzstādījums:
Mazās skalošanas noklusējuma uzstādījums:
Higiēniskā rezerve:
Ūdens apjoms tvertnē:
Maksimālais svars:

G1/2 collas
0,05–0,8 MPa
0,3–0,5 MPa
6l
3l
3l
9l
400 kg

IEPAKOJUMA SATURS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tvertne ar uzpildes un skalošanas vārstu
Savrups rāmis
Veidgabali, 1/2 collas, ūdens savienojumam ar iebūvētu leņķa vārstu Schell, 1/2–3/8 collas
Skalošanas mehānisma skrūves – 2 gab.
Stiprinājumu komplekts: skrūve: Ø8×60 – 8 gab., tapa: Ø12 – 8 gab.
Fiksācijas materiāls tualetes poda nostiprināšanai: vītņstienis M12 – 2 gab.,
paplāksnes – 4 gab., pārsegs – 2 gab., uzgrieznis – 2 gab., vītnes aizsargs – 2 gab.
Kanalizācijas līkums SLIM HT 90/90/110
Iekšējā blīve, PP izvade, aptinamais blīvējums
Drenāžas blīvējums, PP savienotājs, savienotāja blīvējums
Gala vāciņu komplekts, lai sistēmas uzstādīšanas laikā aizsargātu savienojumu atveres
84
42

570

193
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0 – 100

590
Ø110

(1175)

410

(220)

(320)

135

(980)

230

(1000)
(1070)

G1/2"

180

20 – 60

(20)

185

Ø110

0

(7)

40
75 – 168

IZSTRĀDĀJUMA SPECIFIKĀCIJA
• Redzamas līmeņošanas un centra līnijas atzīmes
• Ūdens savienojuma leņķa vārsts
• Rāmi var nostiprināt pie atsevišķas, pietiekami stingras ģipškartona plāksnes
nesošās sienas priekšā
• Uzstādītais modulis ir pārklāts ar ģipškartona plāksni un nav nepieciešami nekādi
papildu fiksācijas un stiprināšanas elementi
• Polistirola izolācijas konstrukcija novērš kondensāta veidošanos uz tvertnes
virsmas un slāpē tvertnes vibrācijas ēkas konstrukcijā
• Dubultā skalošana – atsevišķi regulējama, ar higiēnisko rezervi
• Saderīgs ar visām mūsu noskalošanas spiedpogām
• Apkopes darbiem nav nepieciešami instrumenti
• Ūdens padeve no aizmugures/augšpuses
• Tvertne ir izgatavota no viena gabala, 100% droša pret noplūdēm
• Apkalpes atveres pārsegs atvieglo salikšanu un novērš mitruma un
netīrumu iekļuvi
• Skalošanas plāksnes uzstādīšanas dziļums ir pielāgojams: 20–60 mm diapazonā
• Uzstādīšanas dziļums: 84 mm
• Pielāgojama teleskopiskā pamatne, diapazons: 0–100 mm
• Rāmja materiāls: ar pulveri pārklāts metāls
• Piemērojamie standarti: EN 14124, EN 14055
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IEBŪVĒJAMĀS TVERTNES

AP-WC1010 iebūvēšanai vienlaidu sienā
LIETOŠANAS VEIDI
•
•
•
•

Pie sienas piekarināmam tualetes podam
Uzstādīšanai nesošajā sienā un ap to – mitrs process
Piemērots rekonstrukcijai
Pie sienas piekarināmu tualetes podu ar 180 vai 230 mm savienojuma posmu uzstādīšanai

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS
Ūdens savienojums no aizmugures vai augšpuses pa
montāžas atverēm:
Ūdens spiediena darba diapazons:
Ūdens spiediena ieteicamais diapazons:
Lielā skalošana:
Mazā skalošana:
Lielās skalošanas noklusējuma uzstādījums:
Mazās skalošanas noklusējuma uzstādījums:
Higiēniskā rezerve:
Ūdens apjoms tvertnē:
Maksimālais svars:

G1/2 collas
0,05–0,8 MPa
0,3–0,5 MPa
6–9 l
2,5–3,5 l
6l
3l
3l
9l
400 kg

IEPAKOJUMA SATURS

•
•
•
•

Tvertne ar uzpildes un skalošanas vārstu
Cinkots rāmis, ietverot atbalsta konstrukciju
Veidgabali, 1/2 collas, ūdens savienojumam ar iebūvētu leņķa vārstu Schell, 1/2–3/8 collas
Skalošanas mehānisma skrūves – 2 gab.
Stiprinājumu komplekts: skrūve: Ø8×60 – 4 gab., tapa: Ø12 – 4 gab.
Fiksācijas materiāls tualetes poda nostiprināšanai: vītņstienis M12 – 2 gab.,
paplāksnes – 4 gab., pārsegs – 2 gab., uzgrieznis – 2 gab., vītnes aizsargs – 2 gab.
Kanalizācijas līkuma savienotājs HT 90/110, polietilēns, PE-HD
Iekšējā blīve, PP izvade, aptinamais blīvējums
Drenāžas blīvējums, PP savienotājs, savienotāja blīvējums
Gala vāciņu komplekts, lai sistēmas uzstādīšanas laikā aizsargātu savienojumu atveres
582

125

448

40

100

G1/2"

(758)

(980)

(1000)

(1062)
(1020)

50

20 – 95

230

42 – 135

410

(320)

(220)

135

756±10

180

590

•
•
•
•
•
•

Ø110

0
0 – 40
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IZSTRĀDĀJUMA SPECIFIKĀCIJA
• Kanalizācijas savienotāja slīdošās sliedes turētāju var iestatīt astoņās
pozīcijās: 0–93 mm diapazonā
• Ūdens savienojuma leņķa vārsts
• Izmantojot šo tehnisko risinājumu, ir iespējams nostiprināt pie nelīdzenas
aizmugurējās sienas virsmas, kurā izveidots izgriezums 50 mm diapazonā
• Cinkotā atbalsta konstrukcija ar četrām piekarinātām skavām vieglākai uzstādīšanai
• Polistirola izolācijas konstrukcija atvieglo sienā iebūvēšanas procesu, novērš
kondensāta veidošanos uz tvertnes virsmas un slāpē tvertnes vibrācijas
ēkas konstrukcijā
• Dubultā skalošana – atsevišķi regulējama, ar higiēnisko rezervi
• Saderīgs ar visām mūsu skalošanas plāksnēm
• Apkopes darbiem nav nepieciešami instrumenti
• Ūdens padeve no aizmugures/augšpuses
• Noņemamā polistirola daļa nodrošina vieglu piekļuvi uzstādīšanas laikā
• Sagatavots kronšteina pievienošanai ar DG 1/2 collu, ja tiek mainīti tualetes podu
vāki un smidzinātāji
• Piemērots tālvadības vai sensora skalošanas sistēmas uzstādīšanai
(pieejamas pēc pieprasījuma)
• Tvertne ir izgatavota no viena gabala, kas nodrošina 100% necaurlaidību
• Apkalpes atveres pārsegs atvieglo salikšanu un novērš mitruma un netīrumu iekļuvi
• Montāžas augstums: 1062 mm
• Skalošanas plāksnes uzstādīšanas dziļums ir pielāgojams 20–95 mm diapazonā
• Uzstādīšanas dziļums: 125 mm
• Nesošās konstrukcijas materiāls: cinkots metāls
• Piemērojamie standarti: EN 14124, EN 14055
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NOSKALOŠANAS SPIEDPOGAS

LIETOŠANAS VEIDS
• Pie sienas uzstādāmām sistēmām un iebūvējamām tvertnēm
TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS
Darbības spēks: <20 N

AP-DP370
• Dubultā mehāniskā skalošana
• Saderīga ar visām mūsu pie sienas uzstādāmajām
sistēmām un tvertnēm iebūvēšanai vienlaidu sienās
• Virsmas krāsa: balta
• Materiāls: plastmasa
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AP-DP372
• Dubultā mehāniskā skalošana
• Saderīga ar visām mūsu pie sienas uzstādāmajām
sistēmām un tvertnēm iebūvēšanai vienlaidu sienās
• Virsmas krāsa: hromēta–matēta
• Materiāls: plastmasa

AP-DP670
• Skalošanas plāksne ir izvirzīta uz āru virs flīzēm tikai
par 5,5 mm
• Dubultā mehāniskā skalošana
• Saderīga ar visām mūsu pie sienas uzstādāmajām
sistēmām un tvertnēm iebūvēšanai vienlaidu sienās
• Virsmas krāsa: balta
• Materiāls: plastmasa

AP-DP672
• Skalošanas plāksne ir izvirzīta uz āru virs flīzēm tikai
par 5,5 mm
• Dubultā mehāniskā skalošana
• Saderīga ar visām mūsu pie sienas uzstādāmajām
sistēmām un tvertnēm iebūvēšanai vienlaidu sienās
• Virsmas krāsa: balta
• Materiāls: plastmasa

Cita dizaina un materiālu noskalošanas spiedpogas ir pieejamas pēc pieprasījuma.
Lai saņemtu papildinformāciju, sazinieties ar savu Pipelife pārstāvi.
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REZERVES DAĻAS UN PIEDERUMI
AP-AV06
Skalošanas vārsts

346

9

10

Ø85

(Ø63)

10

253

(414)

344

9

AP-AV06E
Ekoloģiskais skalošanas
vārsts

56

55

(Ø85)

(Ø63)

105

225

G 3/8”

33

80x57

Lai pasūtītu papildpiederumus un rezerves daļas, sazinieties ar savu Pipelife pārstāvi.
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AP-FV16M3/8
Uzpildes vārsts: 3/8 collas

REZERVES DAĻAS UN PIEDERUMI

2

AP-V0015ND
Skalošanas vārsta blīvējums

Ø6

4

0

Ø3

AP-SS910
Skaņas izolācijas veidne

370
230
180

420

20

5

10

AP-SS930
Skaņas izolācija – izgriežama

400
230
180

420

20

5.5

10
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Pipelife Latvia SIA, K. Ulmaņa gatve 2, Rīga, LV-1004, Latvija
T +371 67 807 721, E office.latvia@pipelife.com, pipelife.lv

