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Innowacyjne systemy spłukujące i technologia

W elektronicznej aparaturze sterującej Sanicontrol zebrane jest 

ponad 50 – letnie  doświadczenie firmy MEPA Pauli und Menden 

z Wiednia. Długoletnie doświadczenie, nabyta praktyka oraz 

know – how z zakresu rozwoju i produkcji systemów elektro-

nicznych owocują nowoczesnymi i inteligentnymi systemami 

spłukującymi, wykorzystywanymi w wielu obszarach. 

MEPA oferuje elektroniczne baterie umywalkowe, spłuczki pi-

suarowe oraz automatyczne spłuczki do WC, wyposażone w 

najnowocześniejszą elektronikę, przez co stanowią istotny wkład 

w zachowanie higieny w sanitarnych instalacjach publicznych, 

a dzięki oszczędności wody i energii, przyczynią się do ochrony 

naszego środowiska.

Nowoczesne technologie spłukiwania

Podstawą do stosowania elektronicznych systemów spłukujących 

są normy, rozporządzenia oraz podstawy projektowe, znajdujące 

swoje miejsce w obszarze zastosowań publicznych.

Elektroniczne systemy sterowania i armatury marki Sanicontrol 

spełniają wszelkie wytyczne. Cała elektronika odpowiada wymo-

gom co najmniej klasy ochrony IP44, lub wyższej.

Elektronika Sanicontrol®   
Elektroniczne systemy  

sterowania do umywalki, pisuaru, WC
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Elektronika Sanicontrol  |  Elektroniczne spłuczki do WC str. 82

Elektronika Sanicontrol  |  Akcesoria od str. 87

Elektronika Sanicontrol  |  Elektroniczne spłuczki pisuarowe od str. 77

Elektronika Sanicontrol  |  Armatura umywalkowa od  str. 66

Elektronika Sanicontrol®   

Elektroniczne systemy sterowania  

do umywalki, pisuaru, WC

 Automatycznie sterowane 

spłuczki znajdują zastosowanie  

w obiektach publicznych – z MEPĄ 

możemy tworzyć nie tylko nowoc-

zesne, ale też bezpieczne projekty.
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Saniline Style 

Bezdotykowe baterie umywalkowe – piękno 

w czystej postaci.

Czujnik pisuarowy K3

Wandaloodporny, całkowicie niewidoczny 

czujnik elektroniczny ukryty w syfonie.

Płyta spłukująca Air-WC

Air-WC ułatwia oddychanie.

Występowanie

Spektrum publicznych i częściowo publicznych urządzeń sa-

nitarnych jest możliwość zastosowania ich w każdym miejscu: 

zarówno w punktach gastronomicznych, biurach czy też na 

dworcach, stacjach benzynowych i lotniskach. 

Do realizacji tych inwestycji Mepa proponuje wiele interesujących 

produktów, które oferują innowacyjne rozwiązania. 

Sterowana elektronicznie armatura oszczędza wodę i energię,  

a także przyczynia się do ochrony naszego środowiska. 

Elektronika Sanicontrol®  l  Łazienki prywatne
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Armatura Saniline T622

Elektroniczna bateria ścienna – 

źródło higieny

Czujniki pisuarowe  

Sanicontrol 825/925

Sterowane elektronicznie dla 

higieny na najwyższym poziomie

Czujniki do WC 1061/1065

Rozwiązania szczególnie  

po moc ne osobom niepełno-

sprawnym

Armatura Saniline  

Style/Dolphin

Sterowane elektronicznie łączą  

w sobie komfort, higienę i krótkie 

okresy amortyzacji

Elektronika Sanicontrol®  l  Łazienki publiczne
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Elektronika Sanicontrol®  l  Przegląd produktów
Ba
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 u
m
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al
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w

e Saniline StyleSaniline Sty
bezdotykowe,  

sterowane podczer-

wienią

bezdotykowe, zapewniające wysoki stopień  

oszczędności energii i wody

Saniline Dolphin
bezdotykowe,  

sterowane podczer-

wienią

bezdotykowe, zapewniające wysoki stopień  

oszczędności energii i wody

Sanicontrol T622
bezdotykowe,  

sterowane podczer-

wienią

bezdotykowe, zapewniające wysoki stopień  

oszczędności energii i wody

Cz
uj

ni
ki

 p
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w
e Sanicontrol K3

bezdotykowe,  

sterowane podczer-

wienią

bezdotykowa, wandaloodporna, niewidoczna technika, wysoki stopień oszczędności wody,  

idealny w pomieszczeniach publicznych, nie zawiera żadnych elementów zewnętrznych,  

idealna do pisuarów z pokrywą

Sanicontrol 925
bezdotykowe,  

sterowane podczer-

wienią

wandaloodporna, idealna do pisuarów z pokrywą,  zawiera zintegrowany z tyłu płyty pilot

Sanicontrol 825
bezdotykowe,  

sterowane podczer-

wienią

wandlaoodporna, zawiera zintegrowany z tyłu płyty pilot

Sanicontrol       

T606                bezdotykowe,  

sterowane podczer-

wienią

higieniczna, bezdotykowa,  

najlepsze rozwiązanie przy renowacji, modernizacji

MEPAdrop
Przycisk pneumatycz-

ny do spłukiwania 

mechanicznego

nowoczesny kartusz, sterowany hydraulicznie

długi okres działania, bez potrzeby czyszczenia dzięki samoczyszczącej się dyszy

MEPAorbit

   Przycisk pneumatycz-

ny do spłukiwania 

mechanicznego

nowoczesny kartusz, sterowany hydraulicznie

długi okres działania, bez potrzeby czyszczenia dzięki samoczyszczącej się dyszy

Sapex 2000

     
bezdotykowa,  elektroniczna spłuczka do WC na podczerwień

Sanicontrol 1065

spłuczka do WC dla 

niepełnosprawnych
rozwiązanie dla niepełnosprawnych, sterowana falami radiowymi, wandaloodporna*

Sanicontrol 1061

spłuczka do WC dla 

niepełnosprawnych

rozwiązanie dla niepełnosprawnych, do przyłączenia do poręczy dla niepełnosprawnych,  

spłukiwanie po naciśnięciu przycisku, wandaloodporna*

* Występuje w połączeniu z przyciskiem MEPAsteel
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Elektronika Sanicontrol®  l  Przegląd produktów  l  Typy i właściwości

1,5V 1,5V

spłukiwanie bezdotykowe

spłukiwanie manualne

dla niepełnosprawnych

możliwość doposażenia

wandaloodporna

zasilanie sieciowe

zasilanie bateryjne

pilot do programowania 

elektroniki

Przegląd produktów Woda Zasilanie Cechy charakterystyczne
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e 1,5V 1,5V
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e Saniline StyleSaniline Sty

Saniline Dolphin

Sanicontrol T622

Cz
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 p
is

ua
ro

w
e Sanicontrol K3

Sanicontrol 925

Sanicontrol 825

Sanicontrol  

T606

MEPAdrop

MEPAorbit do pisuaru

Sapex 2000

    
  

*

Sanicontrol 1065

*

Sanicontrol 1061

*

* Występuje w połączeniu z przyciskami z metalu
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asilacz sieciowy IP 20Za Zasilacz sieciowy Saniline IP 55

Wchodzi w skład dostawy
Dostępny na zapytanie

nr kat. 718 645
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zawiera zestaw 

mocujący

Nr kat. VE 1 PG Cena/szt.

718 850 1 8 427,65 €

Akcesoria / Wskazówki dotyczące montażu

Akcesoria Strona

Zasilacz sieciowy Saniline IP 55 88

Kabel przedłużający do zasilacza sieciowego/bateryjnego 91

Bateria umywalkowa Style,  

woda zmieszana, zasilanie  sieciowe 

 � Zasilacz sieciowy 230 VAC/6 VDC, klasa ochrony IP 20

Bateria umywalkowa Style – 

opis

 bateria umywalkowa sterowana 

podczerwienią

odporna na wandalizm

na wodę zmieszaną

grupa armatur wg DIN EN 200

stopień ochrony IP 55

chrom wysoki połysk

wymiary 142x151x53 mm

elektronika zbliżeniowa na 

podczerwień

bistabilny zawór magnetyczny 6 V

1 wąż ciśnieniowy R 3/8  

z zaworem zwrotnym

perlator, zabezpieczony przed 

kradzieżą

ogranicznik przepływu 6 l/min

bez pokrętła nastawy tempe-

ratury

zawiera zestaw mocujący

ciśnienie pracy 0,5-8 bar

maksymalna temperatura 

odpływu 60°C 

czas zwłoki, regulowany od 0,5 s 

do 10 s (fabrycznie 1 s)

automatyczna blokada wypływu, 

regulowane od 60 do 180 s 

(fabrycznie 60 sek.)

spłukiwanie higieniczne, regulo-

wane od 1x24 h do 5x24 h, czas 

trwania od 30 s do 120 s

blokada wypływu wody na czas 

czyszczenia – 60 s

wielofunkcyjna elektronika  

z możliwością regulacji: 
� czasu zwłoki 
� czasu zatrzymania wody 
� spłukiwania higienicznego  
� zakresu działania

do montażu na umywalce  

lub blacie roboczym  

(grubość 2-40 mm)

do stosowania ze zlewami ze 

stali szlachetnej

możliwość późniejszego 

doposażenia

Elektronika Sanicontrol®  l  Baterie umywalkowe

 i  Wskazówka                                                                  

Właściwy dla ciśnieniowych podgrzewaczy przepływowych wody

Pilot zdalnego sterowania do Saniline wchodzi w skład dostawy.
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 i  Wskazówka                                                                  

Właściwy dla ciśnieniowych podgrzewaczy przepływowych wody

Pilot zdalnego sterowania do Saniline wchodzi w skład dostawy.

1,5V 1,5V

 

zawiera zestaw 

mocujący

Nr kat. VE 1 PG Cena/szt.

718 851 1 8 329,44 €

Akcesoria / Wskazówki dotyczące montażu

Akcesoria Strona

Zasilacz bateryjny Saniline IP 55 88

Kabel przedłużający do zasilacza sieciowego/bateryjnego 91

Bateria umywalkowa Style,  

woda zmieszana, zasilanie bateryjne 

 � Na wodę zmieszaną
 � Zasilacz bateryjny, łącznie z 4 bateriami 1,5V, LR6 IP 20   

(do montażu pod umywalką)

Bateria umywalkowa Style – 

opis

 bateria umywalkowa sterowana 

podczerwienią

odporna na wandalizm

na wodę zmieszaną

grupa armatur wg DIN EN 200

stopień ochrony IP 55

chrom wysoki połysk

wymiary 142x151x53 mm

elektronika zbliżeniowa na 

podczerwień

bistabilny zawór magnetyczny 6 V

1 wąż ciśnieniowy R 3/8 z zawo-

rem zwrotnym

perlator, zabezpieczony przed 

kradzieżą

ogranicznik przepływu 6 l/min

bez pokrętła nastawy tempe-

ratury

zawiera zestaw mocujący

ciśnienie pracy 0,5-8 bar

maksymalna temperatura 

odpływu 60°C 

czas zwłoki, regulowany od 0,5 s 

do 10 s (fabrycznie 1 s)

automatyczna blokada wypływu, 

regulowane od 60 do 180 s 

(fabrycznie 60 sek.)

spłukiwanie higieniczne, regulo-

wane od 1x24 h do 5x24 h, czas 

trwania od 30 s do 120 s

blokada wypływu wody na czas 

czyszczenia – 60 s

wielofunkcyjna elektronika  

z możliwością regulacji: 
� czasu zwłoki 
� czasu zatrzymania wody 
� spłukiwania higienicznego  
� zakresu działania

do montażu na umywalce  

lub blacie roboczym  

(grubość 2-40 mm)

do stosowania ze zlewami ze 

stali szlachetnej

możliwość późniejszego 

doposażenia

Elektronika Sanicontrol®  l  Baterie umywalkowe
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nr kat. 718 645
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zawiera zestaw 

mocujący

Nr kat. VE 1 PG Cena/szt.

718 855 1 8 432,19 €

Akcesoria / Wskazówki dotyczące montażu

Akcesoria Strona

Zasilacz sieciowy Saniline IP 55 88

Kabel przedłużający do zasilacza sieciowego/bateryjnego 91

Bateria umywalkowa Style,  

woda zimna/ciepła, zasilanie  sieciowe 

 � Zasilacz sieciowy 230 VAC/6 VDC, klasa ochrony IP 20

Bateria umywalkowa Style – 

opis

 bateria umywalkowa sterowana 

podczerwienią

odporna na wandalizm

na wodę zimną/ciepłą

grupa armatur wg DIN EN 200

stopień ochrony IP 55

chrom wysoki połysk

wymiary 142x151x53 mm

elektronika zbliżeniowa na 

podczerwień

bistabilny zawór magnetyczny 6 V

2 węże ciśnieniowe R 3/8  

z zaworem zwrotnym

perlator, zabezpieczony przed 

kradzieżą

ogranicznik przepływu 6 l/min

z pokrętłem nastawy tempe-

ratury

zawiera zestaw mocujący

ciśnienie pracy 0,5-8 bar

maksymalna temperatura 

odpływu 60°C 

czas zwłoki, regulowany od 0,5 s 

do 10 s (fabrycznie 1 s)

automatyczna blokada wypływu, 

regulowane od 60 do 180 s. 

(fabrycznie 60 sek.)

spłukiwanie higieniczne, regulo-

wane od 1x24 h do 5x24 h, czas 

trwania od 30 s do 120 s

blokada wypływu wody na czas 

czyszczenia – 60 s

wielofunkcyjna elektronika  

z możliwością regulacji: 
� czasu zwłoki 
� czasu zatrzymania wody 
� spłukiwania higienicznego  
� zakresu działania

do montażu na umywalce  

lub blacie roboczym  

(grubość 2-40 mm)

do stosowania ze zlewami ze 

stali szlachetnej

możliwość późniejszego 

doposażenia

 i  Wskazówka                                                                  

Właściwy dla ciśnieniowych podgrzewaczy przepływowych wody

Pilot zdalnego sterowania do Saniline wchodzi w skład dostawy.

Elektronika Sanicontrol®  l  Baterie umywalkowe
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1,5V 1,5V

 

zawiera zestaw 

mocujący

Nr kat. VE 1 PG Cena/szt.

718 856 1 8 363,67 €

Akcesoria / Wskazówki dotyczące montażu

Akcesoria Strona

Zasilacz bateryjny Saniline IP 55 88

Kabel przedłużający do zasilacza sieciowego/bateryjnego 91

Bateria umywalkowa Style,  

woda zimna/ciepła, zasilanie  bateryjne 

 � Zasilacz bateryjny, łącznie z 4 bateriami 1,5 V, LR6 IP 20   

(do montażu pod umywalką)

Bateria umywalkowa Style – 

opis

 bateria umywalkowa sterowana 

podczerwienią

odporna na wandalizm

na wodę zimną/ciepłą

grupa armatur wg DIN EN 200

stopień ochrony IP 55

chrom wysoki połysk

wymiary 142x151x53 mm

elektronika zbliżeniowa na 

podczerwień

bistabilny zawór magnetyczny 6 V

2 węże ciśnieniowe R 3/8  

z zaworem zwrotnym

perlator, zabezpieczony przed 

kradzieżą

ogranicznik przepływu 6 l/min

z pokrętłem nastawy tempe-

ratury

zawiera zestaw mocujący

ciśnienie pracy 0,5-8 bar

maksymalna temperatura 

odpływu 60°C 

czas zwłoki, regulowany od 0,5 s 

do 10 s (fabrycznie 1 s)

automatyczna blokada wypływu, 

regulowane od 60 do 180 s. 

(fabrycznie 60 sek.)

spłukiwanie higieniczne, regulo-

wane od 1x24 h do 5x24 h, czas 

trwania od 30 s do 120 s

blokada wypływu wody na czas 

czyszczenia – 60 s

wielofunkcyjna elektronika  

z możliwością regulacji: 
� czasu zwłoki 
� czasu zatrzymania wody 
� spłukiwania higienicznego  
� zakresu działania

do montażu na umywalce  

lub blacie roboczym  

(grubość 2-40 mm)

do stosowania ze zlewami ze 

stali szlachetnej

możliwość późniejszego 

doposażenia

 i  Wskazówka                                                                  

Właściwy dla ciśnieniowych podgrzewaczy przepływowych wody

Pilot zdalnego sterowania do Saniline wchodzi w skład dostawy.

Elektronika Sanicontrol®  l  Baterie umywalkowe
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zawiera zestaw 

mocujący

Nr kat. VE 1 PG Cena/szt.

718 860 1 8 561,42 €

Akcesoria / Wskazówki dotyczące montażu

Akcesoria Strona

Zasilacz sieciowy Saniline IP 55 88

Kabel przedłużający do zasilacza sieciowego/bateryjnego 91

Bateria umywalkowa Style do bojlerów bezciśnieniowych,  

zasilanie sieciowe 

 � Zasilacz sieciowy 230 VAC/6 VDC, klasa ochrony IP 20

Bateria umywalkowa Style – 

opis

 bateria umywalkowa sterowana 

podczerwienią

odporna na wandalizm

do bojlerów bezciśnieniowych 

grupa armatur wg DIN EN 200

stopień ochrony IP 55

chrom wysoki połysk

wymiary 142x151x53 mm

elektronika zbliżeniowa na 

podczerwień

bistabilny zawór magnetyczny 6 V

3 węże ciśnieniowe R 3/8  

z regulacją ilości wody 4,5 l 

1 filtr

perlator, zabezpieczony przed 

kradzieżą

z pokrętłem nastawy tempe-

ratury

zawiera zestaw mocujący

ciśnienie pracy 0,5-8 bar

maksymalna temperatura 

odpływu 60°C 

czas zwłoki, regulowany od 0,5 s 

do 10 s (fabrycznie 1 s)

automatyczna blokada wypływu, 

regulowane od 60 do 180 s 

(fabrycznie 60 sek.)

spłukiwanie higieniczne, regulo-

wane od 1x24 h do 5x24 h, czas 

trwania od 30 s do 120 s

blokada wypływu wody na czas 

czyszczenia – 60 s

wielofunkcyjna elektronika  

z możliwością regulacji: 
� czasu zwłoki 
� czasu zatrzymania wody 
� spłukiwania higienicznego  
� zakresu działania

do montażu na umywalce  

lub blacie roboczym  

(grubość 2-40 mm)

do stosowania ze zlewami ze 

stali szlachetnej

możliwość późniejszego 

doposażenia

Elektronika Sanicontrol®  l  Baterie umywalkowe

 i  Wskazówka                                                                  

Przy podłączeniu armatury w miejscu gdzie występuje duża różnica ciśnień pomiędzy zimną  

a ciepłą wodą uzyskamy tylko ciepłą i letnią wodę. Aby temu zapobiec należy dokonać korek-

ty ciśnień na zaworach kątowych. 

W skład dostawy wchodzi pilot Saniline.
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 i  Wskazówka                                                                 

Przy podłączeniu armatury w miejscu gdzie występuje duża różnica ciśnień pomiędzy zimną  

a ciepłą wodą uzyskamy tylko ciepłą i letnią wodę. Aby temu zapobiec należy dokonać korek-

ty ciśnień na zaworach kątowych. 

W skład dostawy wchodzi pilot Saniline.

1,5V 1,5V

 

zawiera zestaw 

mocujący

Nr kat. VE 1 PG Cena/szt.

718 861 1 8 504,22 €

Akcesoria / Wskazówki dotyczące montażu

Akcesoria Strona

Zasilacz bateryjny Saniline IP 55 88

Kabel przedłużający do zasilacza sieciowego/bateryjnego 91

Bateria umywalkowa Style do bojlerów bezciśnieniowych,  

zasilanie bateryjne 

 � Zasilacz bateryjny, łącznie z 4 bateriami 1,5V, LR6 IP 20  

(do montażu pod umywalką)

Bateria umywalkowa Style – 

opis

 bateria umywalkowa sterowana 

podczerwienią

odporna na wandalizm

do bojlerów bezciśnieniowych 

grupa armatur wg DIN EN 200

stopień ochrony IP 55

chrom wysoki połysk

wymiary 142x151x53 mm

elektronika zbliżeniowa na 

podczerwień

bistabilny zawór magnetyczny 6V

3 węże ciśnieniowe R 3/8  

z regulacją ilości wody 4,5 l 

1 filtr

perlator, zabezpieczony przed 

kradzieżą

z pokrętłem nastawy tempe-

ratury

zawiera zestaw mocujący

ciśnienie pracy 0,5-8 bar

maksymalna temperatura 

odpływu 60°C 

czas zwłoki, regulowany od 0,5 s 

do 10 s (fabrycznie 1 s)

automatyczna blokada wypływu, 

regulowane od 60 do 180 s 

(fabrycznie 60 sek.)

spłukiwanie higieniczne, regulo-

wane od 1x24h do 5x24h, czas 

trwania od 30 s do 120 s

blokada wypływu wody na czas 

czyszczenia – 60 s

wielofunkcyjna elektronika  

z możliwością regulacji: 
� czasu zwłoki 
� czasu zatrzymania wody 
� spłukiwania higienicznego  
� zakresu działania

do montażu na umywalce  

lub blacie roboczym  

(grubość 2-40 mm)

do stosowania ze zlewami ze 

stali szlachetnej

możliwość późniejszego 

doposażenia

Elektronika Sanicontrol®  l  Baterie umywalkowe
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Zasilacz sieciowy IP 20 Zasilacz sieciowy Saniline IP 55

Wchodzi w skład dostawy
Dostępny na zapytanie

nr kat. 718 645

www.mepa.pl | Katalog cenowo-techniczny 201372

 i  Wskazówka                                                                  

Warunkowo nadaje się do podłączenia do podgrzewacza wody. 

Nr kat. VE 1 PG Cena/szt.

718 800 1 8 377,51 €

Akcesoria / Wskazówki dotyczące montażu

Akcesoria Strona

Zasilacz sieciowy Saniline IP 55 88

Pilot Saniline Dolphin 89

Pierścień przedłużający 91

Kabel przedłużający do zasilacza sieciowego/bateryjnego 91

Bateria umywalkowa Dolphin na wodę zmieszaną,  

zasilanie sieciowe 

 � Zasilacz sieciowy 230 VAC/6 VDC, klasa ochrony IP 20

Bateria umywalkowa Dolphin 

– opis

 bateria umywalkowa sterowana 
podczerwienią

odporna na wandalizm

na wodę zmieszaną

grupa armatur wg DIN EN 200

stopień ochrony IP 55

chrom wysoki połysk

wymiary 140x136x50 mm

elektronika zbliżeniowa na 
podczerwień

bistabilny zawór magnetyczny 
6V

1 wąż ciśnieniowy R 3/8 

1 filtr

perlator

ogranicznik przepływu 6 l/min

bez pokrętła nastawy tempe-
ratury

jednostka sieciowa 230/6 V, 
transformator zgodny z VDE

stopień ochrony IP 55 (do 
montażu pod umywalką)

elementy montażowe

ciśnienie pracy 0,5-8 bar

temperatura dopływu 40°C przy 
3 bar

bieg jałowy 1,5 s

automatyczna blokada 
wypływu po 1 min.

spłukiwanie higieniczne 1 raz 
na 24 h

możliwa blokada wypływu i na-
stawa zakresu działania pilotem

zdalnego sterowania  Saniline 
Sorento/Dolphin 
� czasu zwłoki 
� czasu zatrzymania wody 
� spłukiwania higienicznego  
� zakresu działania

do montażu na umywalce lub 
blacie roboczym  
(grubość 2-40 mm)

do stosowania ze zlewami  
ze stali szlachetnej (z 
pierścieniem przedłużającym)

możliwość późniejszego 
doposażenia

Elektronika Sanicontrol®  l  Baterie umywalkowe

 

zawiera zestaw 

mocujący
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Zasilacz bateryjny IP 20 Zasilacz bateryjny IP 55

Wchodzi w skład dostawy
Dostępny na zapytanie,

nr kat. 718 640
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 i  Wskazówka                                                                  

Warunkowo nadaje się do podłączenia do podgrzewacza wody.

Nr kat. VE 1 PG Cena/szt.

718 802 1 8 290,75 €

Akcesoria / Wskazówki dotyczące montażu

Akcesoria Strona

Zasilacz bateryjny Saniline IP 55 88

Pilot Saniline Dolphin 89

Pierścień przedłużający 91

Kabel przedłużający do zasilacza sieciowego/bateryjnego 91

Bateria umywalkowa Dolphin na wodę zmieszaną,  

zasilanie bateryjne 

 � Zasilacz bateryjny, łącznie z 4 bateriami 1,5V, LR6 IP 20  

(do montażu pod umywalką)

Bateria umywalkowa Dolphin 

– opis

 bateria umywalkowa sterowana 

podczerwienią

odporna na wandalizm

na wodę zmieszaną

grupa armatur wg DIN EN 200

stopień ochrony IP 55

chrom wysoki połysk

wymiary 140x136x50 mm

elektronika zbliżeniowa na 

podczerwień

bistabilny zawór magnetyczny 6V

1 wąż ciśnieniowy R 3/8 

1 filtr

perlator

ogranicznik przepływu 6 l/min

bez pokrętła nastawy tempe-

ratury

z zasilaczem bateryjnym 6V, 

łącznie z 4 bateriami 1,5V, LR6

stopień ochrony IP 55 (do 

montażu pod umywalką)

elementy montażowe

ciśnienie pracy 0,5-8 bar

temperatura dopływu 40°C przy 

3 bar, 

bieg jałowy 1,5 s

automatyczna blokada wypływu 

po 1 min.

spłukiwanie higieniczne 1 raz 

na 24 h

możliwa blokada wypływu i na-

stawa zakresu działania pilotem

zdalnego sterowania  Saniline 

Sorento/Dolphin 
� czasu zwłoki 
� czasu zatrzymania wody 
� spłukiwania higienicznego  
� zakresu działania

do montażu na umywalce lub 

blacie roboczym (grubość 2-40 

mm)

do stosowania ze zlewami ze 

stali szlachetnej (z pierścieniem 

przedłużającym)

możliwość późniejszego 

doposażenia

Elektronika Sanicontrol®  l  Baterie umywalkowe

1,5V 1,5V

 

zawiera zestaw 

mocujący
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Zasilacz sieciowy IP 20 Zasilacz sieciowy Saniline IP 55

Wchodzi w skład dostawy
Dostępny na zapytanie

nr kat. 718 645
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 i  Wskazówka                                                                  

Warunkowo nadaje się do podłączenia do podgrzewacza wody.

Nr kat. VE 1 PG Cena/szt.

718 801 1 8 381,57 €

Akcesoria / Wskazówki dotyczące montażu

Akcesoria Strona

Zasilacz sieciowy Saniline IP 55 88

Pilot Saniline Dolphin 89

Pierścień przedłużający 91

Kabel przedłużający do zasilacza sieciowego/bateryjnego 91

Bateria umywalkowa Dolphin na wodę zimną/ciepłą,  

zasilanie sieciowe 

 � Zasilacz sieciowy 230 VAC/6 VDC, klasa ochrony IP 20

Bateria umywalkowa Dolphin 

– opis

 bateria umywalkowa sterowana 

podczerwienią

odporna na wandalizm

na wodę zimną/ciepłą

grupa armatur wg DIN EN 200

stopień ochrony IP 55

chrom wysoki połysk

wymiary 140x136x50 mm

elektronika zbliżeniowa na 

podczerwień

bistabilny zawór magnetyczny 6V

2 węże ciśnieniowe R 3/8  

z zaworem zwrotnym R 3/8

2 filtry

perlator

ogranicznik przepływu 6 l/min

z pokrętłem nastawy tempe-

ratury

stopień ochrony IP 55 (do 

montażu pod umywalką)

elementy montażowe

ciśnienie pracy 0,5-8 bar

temperatura dopływu 60°C przy 

3 bar, dla temperatury wypływu 

38°C

bieg jałowy 1,5 s

automatyczna blokada wypływu 

po 1 min.

spłukiwanie higieniczne 1 raz 

na 24 h

możliwa blokada wypływu i na-

stawa zakresu działania pilotem

zdalnego sterowania  Saniline 

Sorento/Dolphin. 
� czasu zwłoki 
� czasu zatrzymania wody 
� spłukiwania higienicznego  
� zakresu działania

do montażu na umywalce lub 
blacie roboczym (grubość 2-40 
mm)

do stosowania ze zlewami ze 
stali szlachetnej (z pierścieniem 
przedłużającym)

możliwość późniejszego 
doposażenia

Elektronika Sanicontrol®  l  Baterie umywalkowe

 

zawiera zestaw 

mocujący
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Wchodzi w skład dostawy
Dostępny na zapytanie,

nr kat. 718 640
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 i  Wskazówka                                                                  

Warunkowo nadaje się do podłączenia do podgrzewacza wody

Nr kat. VE 1 PG Cena/szt.

718 803 1 8 320,98 €

Akcesoria / Wskazówki dotyczące montażu

Akcesoria Strona

Zasilacz bateryjny Saniline IP 55 88

Pilot Saniline Dolphin 89

Pierścień przedłużający 91

Kabel przedłużający do zasilacza sieciowego/bateryjnego 91

Bateria umywalkowa Dolphin na wodę zimną/ciepłą,  

zasilanie bateryjne 

 � Zasilacz bateryjny, łącznie z 4 bateriami 1,5V, LR6 IP 20   

(do montażu pod umywalką)

Bateria umywalkowa Dolphin 

– opis

 bateria umywalkowa sterowana 

podczerwienią

odporna na wandalizm

na wodę zimną/ciepłą

grupa armatur wg DIN EN 200

stopień ochrony IP 55

chrom wysoki połysk

wymiary 140x136x50 mm

elektronika zbliżeniowa na 

podczerwień

bistabilny zawór magnetyczny 6 V

2 węże ciśnieniowe R 3/8  

z zaworem zwrotnym R 3/8

2 filtry

perlator

ogranicznik przepływu 6 l/min

z pokrętłem nastawy tempe-

ratury

stopień ochrony IP 55  

(do montażu pod umywalką)

elementy montażowe

ciśnienie pracy 0,5-8 bar

temperatura dopływu 60°C przy 

3 bar, dla temperatury wypływu 

38°C

bieg jałowy 1,5 s

automatyczna blokada wypływu 

po 1 min.

spłukiwanie higieniczne 1 raz 

na 24 h

możliwa blokada wypływu i na-

stawa zakresu działania pilotem

zdalnego sterowania  Saniline 

Sorento/Dolphin.

do montażu na umywalce  

lub blacie roboczym  

(grubość 2-40 mm)

do stosowania ze zlewami ze 

stali szlachetnej, z pierścieniem 

przedłużającym

możliwość późniejszego 

doposażenia

1,5V 1,5V

 

zawiera zestaw 

mocujący
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Nr kat. VE 1 PG Cena/szt.

716 200 1 8 706,59 €

Bateria ścienna Sanicontrol T622Bateria ścienna Sanicontrol 

T622– opis

 bateria umywalkowa sterowana 

podczerwienią

do montażu podtynkowego

na wodę zmieszaną

stopień ochrony IP 45

wymiary skrzynki  

podtynkowej ze stali szlachetnej  

150x150x63 mm

osłona przed zanieczyszczeniem 

tynkiem

elektronika zbliżeniowa na 

podczerwień

zawór magnetyczny 24 V,  

z filtrem

jednostka sieciowa 230/24 V, 

transformator zgodny z VDE 

przyłącze wody G 1/2”A

zawór kulowy do odcinania 

wstępnego

rura wyrównawcza

płyta czołowa ze stali szlachetnej 

szlifowanej 172x172x8 mm

wylewka chrom połysk,  

długość 160 mm

ciśnienie pracy 0,3-10 bar

wypływ wody 9 l/min, przy 3 bar

maksymalna temperatura 

dopływu 50°C 

nastawa biegu jałowego do 20 s

automatyczna blokada wypływu 

po 1 min.

zakres działania z regulacją 

+/- 10 cm od środka strumienia 

wody

Elektronika Sanicontrol®  l  Baterie umywalkowe
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Elektronika Sanicontrol®  l  Spłuczki pisuarowe

Elektroniczny czujnik pisuarowy Sanicontrol 925,  

zasilanie sieciowe

 � Zasilacz sieciowy 230/24 VAC
 � Zawór magnetyczny 24 V z filtrem
 � Ciśnienie pracy  0,3 do 10 bar

Elektroniczny czujnik pisuarowy Sanicontrol 925,  

zasilanie bateryjne

 � Zasilacz bateryjny 6 Volt, baterie CR-P2
 � Zawór magnetyczny 24 V z filtrem
 � Ciśnienie pracy  0,3 do 10 bar

Możliwość  
mon  tażu  
w połącze niu z:

Stelaż pisuarowy, 
str. 42

Skrzynka podtynko-
wa do Sanicontrol 
825, 925, drop, orbit 
str. 42

1,5V 1,5V

Możliwość  
mon  tażu  
w połącze niu z:

Stelaż pisuarowy, 
str. 42

Skrzynka podtynko-
wa do Sanicontrol 
825, 925, drop, orbit 
str. 42

Elektroniczny czujnik pisua-

rowy Sanicontrol 925 – opis

bezdotykowa, sterowana 

podczerwienią spłuczka pisu-

arowa

odporna na wandalizm

do montażu podtynkowego

 płyta czołowa z odlewu 

ciśnieniowego 130x150x10 mm

elektronika zbliżeniowa na 

podczerwień

stopień ochrony IP 44

elektronika wielofunkcyjna  

z możliwością regulacji

nastawa czasu spłukiwania od  

2 do 10 s (nastawa wstępna 6 s) 

czas zwłoki 5 s

opcjonalne spłukiwanie 

wstępne, nastawialne w zakresie 

0 - 6 s

cykliczne spłukiwanie higienicz-

ne –1 raz na 24 godziny

automatyczna optymalizacja 

ilości spłukiwanej wody

przepływ 0,3 l/s przy ciśnieniu  

1 bar, 0.5 l/s przy 2 bar

regulowany zakres działania 

(nastawa wstępna ok. 50 cm 

przed ścianą)

odpowiednia także do pisuarów 

z pokrywą

regulacja pilotem

Nr kat. Kolory VE 1 PG Cena/szt.

718 240 Biały 1 2 495,11 €
718 269 Chrom mat 1 2 394,86 €
718 271 Chrom połysk 1 2 446,38 €
718 244 Kolor stali nierdzewnej 1 2 528,66 €

Akcesoria / Wskazówki dotyczące montażu

Akcesoria Strona

Możliwość montażu w połączeniu z:

Stelaż pisuarowy

Skrzynka podtynkowa do Sanicontrol 825, 925, drop, orbit

42

42

Nr kat. Kolory VE 1 PG Cena/szt.

718 246 Biały 1 2 522,05 €

718 270 Chrom mat 1 2 422,65 €
718 274 Chrom połysk 1 2 470,98 €
718 249 Kolor stali nierdzewnej 1 2 555,66 €

Akcesoria / Wskazówki dotyczące montażu

Akcesoria Strona

Możliwość montażu w połączeniu z:

Stelaż pisuarowy

Skrzynka podtynkowa do Sanicontrol 825, 925, drop, orbit

42

42
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Elektronika Sanicontrol®  l  Spłuczki pisuarowe

Elektroniczny czujnik pisuarowy Sanicontrol 825  

zasilanie sieciowe

 � Zasilacz sieciowy 230/24 VAC
 � Zawór magnetyczny 24 V z filtrem

Elektroniczny czujnik pisuarowy Sanicontrol 825  

zasilanie bateryjne

 � Zasilacz bateryjny 6 Volt, baterie CR-P2
 � Zawór magnetyczny 24 V z filtrem

Możliwość  
mon  tażu  
w połącze niu z:

Stelaż pisuarowy, 
str. 42

Skrzynka podtynko-
wa do Sanicontrol 
825, 925, drop, orbit 
str. 42

1,5V 1,5V

Możliwość  
mon  tażu  
w połącze niu z:

Stelaż pisuarowy, 
str. 42

Skrzynka podtynko-
wa do Sanicontrol 
825, 925, drop, orbit 
str. 42

Elektroniczny czujnik pisua-

rowy Sanicontrol 825 – opis

bezdotykowa, sterowana 

podczerwienią spłuczka pisu-

arowa

wandaloodporna

do montażu podtynkowego

płyta czołowa ze stali szlachetnej 

szlifowanej 130x150 x9 mm

elektronika zbliżeniowa na 

podczerwień

stopień ochrony IP 44

od wewnętrznej płyty zawiera 

pilot do regulacji podstawowych 

funkcji

nastawa czasu spłukiwania od  

2 do 10 s (nastawa wstępna 6 s) 

opóźnienie 5 s

opcjonalne spłukiwanie wstępne 

1 s

cykliczne spłukiwanie higienicz-

ne –1 raz na 24 godziny

ciśnienie pracy 0,3 do 10 bar

przepływ 0,3 l/s przy ciśnieniu  

1 bar, 0,5 l/s przy 2 bar

regulowany zakres działania 

(nastawa wstępna ok. 50 cm 

przed ścianą)

właściwy dla pisuarów  

z pokrywą

Nr kat. VE 1 PG Cena/szt.

718 296 1 2 322,52 €

Akcesoria / Wskazówki dotyczące montażu

Akcesoria Strona

Możliwość montażu w połączeniu z:

Stelaż pisuarowy

Skrzynka podtynkowa do Sanicontrol 825, 925, drop, orbit

42

42

Pilot zdalnego sterowania SC 900 90

Nr kat. VE 1 PG Cena/szt.

718 295 1 2 390,27 €

Akcesoria / Wskazówki dotyczące montażu

Akcesoria Strona

Możliwość montażu w połączeniu z:

Stelaż pisuarowy

Skrzynka podtynkowa do Sanicontrol 825, 925, drop, orbit

42

42

Pilot zdalnego sterowania SC 900 90

 i  Wskazówka                                                                  

Poprzez zafoliowaną klawiaturę można ustawić funkcje podstawowe: spłukiwanie,  

spłukiwanie wstępne, zasięg czujnika. 

Pozostałe funkcje, takie jak dynamiczna zmiana czasu spłukiwania, wstrzymanie spłukiwania, 

wywołanie jednorazowego spłukiwania można uruchomić pilotem SC900.



  

  
 

1313

150(145*)))
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Możliwość 
montażu w 
połączeniu z:

Stelaż pisuarowy,
str. 42

Skrzynka podtynko-
wa do Sanicontrol 
825, 925, drop, orbit 
str. 42

Przycisk pneumatyczny MEPAorbitPrzycisk pneumatyczny  

MEPAorbit – opis

do montażu podtynkowego

łącznie z kartuszem płyta 
czołowa z tworzywa  
sztucznego 131 x 150 x 10 mm  
lub płyta czołowa ze stali  
nierdzewnej 128 x 145 x 10 mm

uruchamianie mechaniczne  
z przodu

 rama mocująca

materiał mocujący

ilość spłukiwanej wody  
± 3 l – 1 l Nr kat. Kolor VE 1 PG Cena/szt.

421 130 Biały 1 2 95,40 €
421 131 Chrom 1 2 102,68 €
421 132 Chrom mat 1 2 102,68 €
421 133*) Stal nierdzewna 1 2 158,89 €

*) dotyczy wymiaru 145x128

Akcesoria / Wskazówki dotyczące montażu

Sposób montażu Strona

Stelaż pisuarowy
Skrzynka podtynkowa do Sanicontrol 825, 925, drop, orbit

42
42

NOWOŚĆ
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Przycisk pneumatyczny MEPAdrop

 � uruchamianie mechaniczne z przodu

Możliwość  
mon  tażu  
w połącze niu z:

Stelaż pisuarowy, 
str. 42

Skrzynka podtynko-
wa do Sanicontrol 
825, 925, drop, orbit 
str. 42

Przycisk pneumatyczny  

MEPAdrop – opis

do montażu podtynkowego

łącznie z kartuszem płyta 

czołowa 143 x 150 x 24 mm

tworzywo sztuczne

uruchamianie mechaniczne  

z przodu

rama mocująca

materiał mocujący

ciśnienie robocze 1 bar do 4 bar

ilość spłukiwanej wody ± 3 l – 1 l

Nr kat. Kolor VE 1 PG Cena/szt.

421 124 Biały 1 2 87,64 €
421 123 Chrom 1 2 92,16 €
421 122 Chrom mat 1 2 92,16 €

Akcesoria / Wskazówki dotyczące montażu

Sposób montażu Strona

Możliwość montażu w połączeniu z:

Stelaż pisuarowy

Skrzynka podtynkowa do Sanicontrol 825, 925, drop, orbit

42

42

Elektronika Sanicontrol®  l  Spłuczki pisuarowe
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Elektronika Sanicontrol®  l  Spłuczki pisuarowe

1,5V 1,5V

Nr kat. VE 1 PG Cena/szt.

716 044 1 2 466,65 €

Elektroniczna spłuczka pisuarowa Sanicontrol T606Elektroniczna spłuczka pisuaro-

wa Sanicontrol T606 – opis

spłukiwanie bezdotykowe  

sterowane podczerwienią

elektronika zbliżeniowa na 

podczerwień

montaż natynkowy

klasa ochrony IP 44

zasilanie bateryjne 6 V

obudowa tworzywowo-

metalowa 151 x 55 x 80 mm, 

chromowana

zawór magnetyczny 6 V z filtrem 

siatkowym

zasilacz 6 V na baterie LR6, 

4x1.5 V

część wodna G1/2’’ 

zawór kulowy odcinający

stalowy filtr siatkowy

rura spłukująca miedziana,  

chromowana, 18 x 190 mm

łącznik (uszczelka) z pisuarem

wskaźnik baterii zasilania

czas pracy regulowany w zakre-

sie 2-14 s (nastawa wstępna 5 s)

czas zwłoki 5 s

spłukiwanie higieniczne 1 raz 

na 24 h

ciśnienie robocze 0,3 do 8 bar

przepływ 0,3 l/s przy ciśnieniu  

1 bar - 0,5 l/s przy ciśnieniu 3 bar

zasięg działania czujnika regulo-

wany (nastawa wstępna  

ok. 50 cm od ściany)

trwałość baterii około 250 000 

cykli spłukiwania
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Elektronika Sanicontrol®  l  Spłuczki pisuarowe

Elektroniczny czujnik pisua-

rowy Sanicontrol K3 – opis

bezdotykowa, sterowana czujni-

kiem spłuczka pisuarowa

mikrokontroler

syfon podtynkowy z 3 zintegro-

wanymi elektrodami czujnika

odporna na wandalizm

do montażu podtynkowego

stopień ochrony IP 45

zasilanie sieciowe 230/24 V

zawór magnetyczny 24 Volt z 

filtrem

czytnik REED do nastawy 

następujących funkcji: 
� nastawa czasu spłukiwania 
� nastawa trybu czyszczenia 
� blokada spłukiwania do 6h   

 (nastawa poprzez zbliżenie   

 trzpienia programującego  

 do czytnika REED)

przewód przyłączeniowy

nastawa czasu spłukiwania od 

2 do 12 s (nastawa wstępna 

7 s) przy użyciu trzpienia 

programującego lub potencjo-

metra

ciśnienie pracy 0,3 do 10 bar

przepływ 0,3 l/s przy ciśnieniu  

1 bar i 0,4 l przy ciśnieniu 2 bar

Trzpień programujący  

Sanicontrol K3 – opis

trzpień magnetyczny do progra-

mowania i odwoływania różnych 

programów spłuczki automaty-

cznej do pisuarów K3

nastawa czasu spłukiwania

spłukiwanie czyszczące

blokada spłukiwania na 6 h

możliwość regulacji wcześniej-

szych ustawień za pomocą 

trzpienia programującego

Nr kat. VE 1 PG Cena/szt.

718 203 1 2 611,80 €

Akcesoria / Wskazówki dotyczące montażu

Sposób montażu Akcesoria Strona

Trzpień programujący Sanicontrol K3 patrz poniżej

Występuje tylko w połączeniu z 

Stelaż pisuarowy

Stelaż pisuarowy  

nr kat 532 517 43

Elektroniczny czujnik pisuarowy Sanicontrol K3

 � Syfon ze zintegrowanymi elektrodami czujnika

Trzpień programujący Sanicontrol K3

Nr kat. VE 1 PG Cena/szt.

718 205 1 2 39,55 €

Możliwość 

montażu  

w połączeniu z

Stelaż pisuarowy 

str. 43

Pasuje do

Elektroniczny 

czujnik pisuarowy 

Sanicontrol K3 

str. 81



  Elektroniczna spłuczka do WC Sapex 2000 stal nierdzewnaElektroniczna spłuczka do WC 

Sapex 2000 stal nierdzewna  – 

opis

Do spłuczki Sanicontrol A31/B31

płytka spłukująca 217x147x12 

mm

ze stali nierdzewnej

uruchamianie czujnikiem na 

podczerwień

spłukiwanie „małe” przy 

obecności użytkownika  

w zasięgu czujnika w przedziale 

czasowym 7,5 – 45 s

spłukiwanie „duże” przy 

obecności użytkownika  

w zasięgu czujnika ponad 45 s

zasięg czujnika 60 cm

spłukiwanie po 2 sekundach 

od opuszczenia toalety przez 

użytkownika

IP 65 (dla elektroniki), IP 20  

dla połączeń przewodów

zasilanie 230 V

Zasilacz do spłuczki Sapex 2000

150x110x75 mm

do 1 spłuczki Sapex 2000

IP 55

do zamontowania w dowolnym 

miejscu w odległości do 10 m 

od czujnika

230/24 V, 50 Hz

Nr kat. VE 1 Cena/szt.

800 100 1 441,43 €

Nr kat. VE 1 Cena/szt.

800 110 1 99,10 €

Zasilacz do spłuczki  Sapex 2000

www.mepa.pl | Katalog cenowo-techniczny 201382
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Elektronika Sanicontrol®  l  Sterowniki do WC | dla niepełnosprawnych

Automatyczna spłuczka do WC Sanicontrol 1061,  

uruchamianie przewodowe, zasilanie sieciowe

 � zasilanie sieciowe poprzez transformator 230/6 V  

(nie wchodzi w zakres dostawy nr kat. 718 398)

 

 

Możliwość 

montażu  

w połączeniu z:

 

MEPAorbit  

strona 98

 

 

MEPAsteel  

wandaloodporna 

strona 102

 

MEPAsun  

strona 103 

Możliwość 

montażu  

w połączeniu z:w połącze

Stelaż do WC dla 

niepełnosprawnych 

str. 35

Zestaw 

przyłączeniowy  

do WC str. 87

Automatyczna spłuczka do WC 

Sanicontrol 1061, uruchamianie 

sieciowe, zasilanie sieciowe – 

opis

system spłukujący dla 

niepełnosprawnych

do przyłączenia ze stelażem do 

poręczy dla niepełnosprawnych

dodatkowo spłukiwanie  

manualne

klasa ochrony IP 44

mechanizm podnoszący dzwon 

z silnikiem elektrycznym

zasilanie sieciowe poprzez  

transformator 230/6 V 

beznapięciowe przyłącze 

do dowolnego przycisku 

uruchamiającego o parametrach 

min 10 VDC i min 10 mA

regulowany czas podniesienia 

dzwona 1-10 s

czas reakcji przycisku ok. 1,2 s

 pasuje do stelaża Sanicontriol 

Typ A31 w połączeniu z płytami 

czołowymi MEPAsun,  

MEPAsteel, MEPAorbit

Nr kat. VE 1 PG Cena/szt.

718 452 1 2 326,88 €

Akcesoria / Wskazówki dotyczące montażu

Akcesoria Strona

Uruchamianie tylko w połączeniu z  

Stelaż do WC dla niepełnosprawnych

Zestaw przyłączeniowy do WC

35

87

Sanicontrol 1061 – elektryczne  

spłukiwanie przyciskiem  

umieszczonym na poręczy  

dla niepełnosprawnych
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Automatyczna spłuczka do WC Sanicontrol 1061,  
uruchamianie przewodowe, zasilanie bateryjne

 � z zasilaczem bateryjnym 6V, łącznie z 4 x 1,5 V, LR14

1,5V 1,5V

 

 

Możliwość 

montażu  

w połączeniu z:

 

MEPAorbit  

strona 98

 

 

MEPAsteel  

wandaloodporna 

strona 102

 

MEPAsun  

strona 103 

Możliwość 

montażu  

w połączeniu z:w połącze

Stelaż do WC dla 

niepełnosprawnych 

str. 35

Automatyczna spłuczka do WC 

Sanicontrol 1061,  

uruchamianie przewodowe, 

zasilanie bateryjne – opis

system spłukujący dla 

niepełnosprawnych

do przyłączenia ze stelażem do 

poręczy dla niepełnosprawnych

dodatkowo spłukiwanie ma-

nualne

klasa ochrony IP 44

mechanizm podnoszący dzwon 

z silnikiem elektrycznym

z zasilaczem bateryjnym 6V, 

łącznie z 4 x 1,5 V, LR14

beznapięciowe przyłącze 

do dowolnego przycisku 

uruchamiającego o parametrach 

min 10 VDC i min 10 mA

regulowany czas podniesienia 

dzwona 1-10 s

czas reakcji przycisku ok. 1,2 s

 pasuje do stelaża Sanicontriol 

Typ A31 w połączeniu z płytami 

czołowymi MEPAsun, MEPAsteel, 

MEPAorbit

Nr kat. VE 1 PG Cena/szt.

718 453 1 2 348,70 €

Akcesoria / Wskazówki dotyczące montażu

Akcesoria Strona

Uruchamianie tylko w połączeniu z  

Stelaż do WC dla niepełnosprawnych 35

Elektronika Sanicontrol®  l  Sterowniki do WC | dla niepełnosprawnych

Sanicontrol 1061 – elektryczne  

spłukiwanie przyciskiem  

umieszczonym na poręczy  

dla niepełnosprawnych
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Automatyczna spłuczka do WC Sanicontrol 1065,  

uruchamianie bezprzewodowe, zasilanie sieciowe

 � zasilanie sieciowe poprzez transformator 230/6 V  

(nie wchodzi w zakres dostawy nr kat. 718 398)

 

 

Możliwość 

montażu  

w połączeniu z:

 

MEPAorbit  

strona 98

 

 

MEPAsteel wanda-

loodporna  

strona 102

 

MEPAsun  

strona 103 

Możliwość 

montażu  

w połączeniu z:w połącze

Stelaż do WC dla 

niepełnosprawnych 

str. 35

Zestaw 

przyłączeniowy  

do WC str. 87

 

Nadajnik radiowy 

Sanicontrol 1065, 

str. 87

Automatyczna spłuczka do WC 

Sanicontrol 1065, uruchamia-

nie bezprzewodowe, zasilanie 

sieciowe – opis

system spłukujący dla 

niepełnosprawnych

spłukiwanie uruchamiane  

poprzez nadajnik radiowy  

Sanicontrol 1065 (nie wchodzi  

w zakres dostawy,  

nr kat. 718 586)

dodatkowo spłukiwanie  

manualne, płytą uruchamiającą

mechanizm podnoszący dzwon 

z silnikiem elektrycznym

odbiornik sygnału radiowego, 

klasa ochrony IP 44

częstotliwość sygnału 868,4 MHz

beznapięciowy kontakt drugiej 

funkcji nadajnika, czas działania 

5 sek., max. 1A/30 W – 60 VA

regulowany czas podniesienia 

dzwona 1-10 sek.

czas reakcji przycisku ok. 1,2 sek.

rozpoznanie nadajnika przez 

moduł kodujący

możliwość współdziałania  

z 5 nadajnikami równocześnie

pasuje do stelaży Sanicontrol 

typ A31, w połączeniu z płytami 

czołowymi MEPAsun,  

MEPAsteel lub MEPAorbit

Nr kat. VE 1 PG Cena/szt.

718 463 1 2 368,78 €

Akcesoria / Wskazówki dotyczące montażu

Akcesoria Strona

Uruchamianie tylko w połączeniu z  

Stelaż do WC dla niepełnosprawnych

Zestaw przyłączeniowy do WC

35

87

Nadajnik radiowy Sanicontrol 1065 87

Elektronika Sanicontrol®  l  Sterowniki do WC | dla niepełnosprawnych

Sanicontrol 1065 – sterowanie  

falami radiowymi
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Automatyczna spłuczka do WC Sanicontrol 1065,  
uruchamianie bezprzewodowe, zasilanie bateryjne

 � z zasilaczem bateryjnym 6V, łącznie z 4 x 1,5 V, LR14

1,5V 1,5V

 

 

Możliwość 

montażu  

w połączeniu z:

 

MEPAorbit  

strona 98

 

 

MEPAsteel  

wandaloodporna 

strona 102

 

MEPAsun  

strona 103

Możliwość 

montażu  

w połączeniu z:w połącze

Stelaż do WC dla 

niepełnosprawnych 

str. 35

 

Nadajnik radiowy 

Sanicontrol 1065, 

str. 87

Automatyczna spłuczka do WC 

Sanicontrol 1065, uruchamia-

nie bezprzewodowe, zasilanie 

bateryjne – opis

system spłukujący dla 

niepełnosprawnych

spłukiwanie uruchamiane  

poprzez nadajnik radiowy  

Sanicontrol 1065 (nie wchodzi  

w zakres dostawy, nr kat. 718 586)

dodatkowo spłukiwanie  

manualne, płytą uruchamiającą

mechanizm podnoszący dzwon 

z silnikiem elektrycznym

odbiornik sygnału radiowego, 

klasa ochrony IP 44

częstotliwość sygnału 868,4 MHz

beznapięciowy kontakt drugiej 

funkcji nadajnika, czas działania 

5 sek., max. 1A/30 W – 60 VA

regulowany czas podniesienia 

dzwona 1-10 sek.

czas reakcji przycisku ok. 1,2 sek.

rozpoznanie nadajnika przez 

moduł kodujący

możliwość współdziałania  

z 5 nadajnikami równocześnie

pasuje do stelaży Sanicontrol 

typ A31, w połączeniu z płytami 

czołowymi MEPAsun, MEPAsteel 

lub MEPAorbit

Nr kat. VE 1 VE 2 PG Cena/szt.

718 462 1 - 2 434,24 €

Akcesoria / Wskazówki dotyczące montażu

Akcesoria Strona

Uruchamianie tylko w połączeniu z  

Stelaż do WC dla niepełnosprawnych 35

Nadajnik radiowy Sanicontrol 1065 87

Elektronika Sanicontrol®  l  Sterowniki do WC | dla niepełnosprawnych

Sanicontrol 1065 – sterowanie  

falami radiowymi



  

  

87www.mepa.pl | Katalog cenowo-techniczny 2013

Zestaw przyłączeniowy do Sanicontrol 1061 i  1065

Możliwość 

montażu  

w połączeniu z:

 

Sanicontrol 1061 

str. 83/84

 

Sanicontrol 1065 

str. 85/86

Zestaw przyłączeniowy – opis

transformator 230/6VDC  

z przewodem o długości 2 m 

tyczką do elektroniki

puszka montażowa podtynkowa 

100x100x45 mm z pokrywą 

120x120 mm, biała do suchej 

zabudowy płytami o grubości 

7-35 mm

rura osłonowa DN 20, o długości 

170 mm

do zamontowania na stelażu lub 

wbudowania obok niego

stosowany w wypadku zasilania 

sieciowego

Nr kat. VE 1 PG Cena/szt.

718 398 1 2 73,14 €

Akcesoria / Wskazówki dotyczące montażu

Akcesoria Strona

W razie potrzeby można zastosować kabel przedłużający  

o długości 1400 mm

91

Możliwość 

montażu  

w połączeniu z:

 

Sanicontrol 1065 

str. 85/86

Nadajnik radiowy Sanicontrol 1065Nadajnik radiowy  

Sanicontrol 1065 – opis

do uruchamiania spłuczek  

automatycznych do WC  

dla niepełnosprawnych  

Sanicontrol 1065

pasujący do poręczy  

o przekroju okrągłym o średnicy  

29 do 35 mm

obudowa z tworzywa  

sztucznego 120x55x33 mm 

kolor antracyt

przycisk spłukiwania, kolor 

niebieski

przycisk drugiej funkcji, kolor 

żółty

Nadajnik:  
� częstotliwość fal 868,4 Mhz 
� moc < 10 mW 
� zasięg < 5 m 
� Sendererkennung durch 

 Teach-In-Modus

rozpoznanie nadajnika poprzez 

moduł kodujący

zasilanie bateryjne 3V, jedna 

bateria zasilająca (CR2032)

zestaw mocujący

Nr kat. VE 1 PG Cena/szt.

718 586 1 2 194,21 €

Elektronika Sanicontrol®  l  Sterowniki do WC | dla niepełnosprawnych



  

  

Zasilacz sieciowy Saniline

Zasilacz bateryjny Saniline

www.mepa.pl | Katalog cenowo-techniczny 201388

Nr kat. VE 1 PG Cena/szt.

718 645 1 9 75,13 €

Nr kat. VE 1 PG Cena/szt.

718 640 1 9 46,47 €

Występuje  

w połączeniu z:

Saniline Style,  

od str. 66

Saniline Dolphin, 

od str. 72

1,5V 1,5V

Występuje  

w połączeniu z:

Saniline Style,  

od str. 66

Saniline Dolphin, 

od str. 72

Zasilacz sieciowy – opis

zasilacz 230/6 V DC – transfor-

mator

klasa ochrony IP 55

do zasilania baterii elektronicz-

nych z serii Saniline

do montażu pod umywalką

Zasilacz bateryjny – opis

zasilacz bateryjny 6V DC

klasa ochrony IP 55

do zasilania baterii elektronicz-

nych z serii Saniline

do montażu pod umywalką

Elektronika Sanicontrol®  l  Akcesoria
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Elektronika Sanicontrol®  l  Akcesoria

1,5V 1,5V

Do progra-

mowania 

następującej 

elektroniki:

Baterie umywal-

kowych z serii 

Saniline Dolphin, 

od str. 72

Nr kat. VE 1 PG Cena/szt.

718 654 1 8 87,01 €

Blokada wypływu na 1 min.:

Nastawa zasięgu:

C Spłukiwanie higieniczne

Przy czyszczeniu armatury wypływ może być przerwany na czas do 1 min

Zależnie od umiejscowienia armatury na umywalce konieczna jest zmiana 
zakresu działania. Poprzez wciśnięcie przycisku pilota zdalnej obsługi 
„ZASIĘG” (RANGE) zakres działania może być zmieniony w 3 stopniach 
– do przodu i do tyłu. Bazę stanowi przednia krawędź armatury.

Spłukiwanie higieniczne uruchamiane jest 1 raz /24 h od  ostatniego użycia, 
czas trwania 30 s.

Stop

1 x

Zasięg Zasięg

1x/2x/3x

1 Min.

15 cm

A

B

C Spłukiwanie higieniczne 1 raz/24 h

Pilot serwisowy Sanicontrol do elektroniki SanilinePilot serwisowy Sanicontrol  

do elektroniki Saniline – opis

Ipilot zdalnego sterowania na 

podczerwień do elektronicz-

nych baterii umywalkowych 

MEPA Saniline Dolphin oraz WC 

Sanicontrol 

funkcje dla baterii elektronicz-

nych:  
� przerywanie wypływu  

 na 1 min. (blokada wypływu) 
� nastawa zasięgu 
� spłukiwanie higieniczne  

 1 raz /24h od ostatniego   

 użycia, czas trwania 30 s. 

wymiary 66x38x14 mm

lampka kontrolna 

ciekłokrystaliczna LED

zasilanie bateryjne 12 V,  

łącznie z 1 baterią 12 V

zasięg ok. 15 cm
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 i  Wskazówka                                                                  

Regulacja funkcji jest zależna od systemu spłukiwania. 

* wchodzi w skład dostawy

1,5V 1,5V

Do progra-

mowania 

następującej 

elektroniki:

Elektroniczna 

spłuczka pisuarowa 

Sanicontrol 925*, 

str. 77

Elektroniczna 

spłuczka pisuarowa 

Sanicontrol 825, 

str. 78

Bateria umywalko-

wa Saniline Style*, 

od str. 66

Nr kat. VE 1 PG Cena/szt.

718 950 1 9 63,68 €

Pilot serwisowy Sanicontrol 900Pilot serwisowy Sanicontrol 900 

– opis

do regulacji i programowania 

różnych funkcji występujących 

w elektronice działającej na 

podczerwień

stosowany do elektroniki SC 825, 

SC 925, baterii umywalkowych 

Saniline Style, SC 950

Elektronika Sanicontrol®  l  Akcesoria
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Elektronika Sanicontrol®  l  Akcesoria

Kabel przedłużający zasilanie sieciowe/bateryjneKabel przedłużający zasilanie 

sieciowe/bateryjne – opis

 do wydłużenia odstępu 

pomiędzy urządzeniem sie-

ciowym lub bateryjnym  

z dwubiegunową wtyczką

długość kabla 1400 mm (łącznie 

z wtyczkami)

 i  Wskazówka                                                                  

Odstęp między elektroniką i zasilaniem może wynosić maksymalnie 1400 mm (przedłużenie 

jednym przewodem). Większe przedłużenie możliwe na specjalne życzenie!

Pierścień przedłużający do baterii Dolphin

Nr kat. VE 1 PG Cena/szt.

718 651 1 8 63,25 €

 i  Wskazówka                                                                 

Pierścień wydłuża korpus baterii o ok. 15 mm.

Możliwość 

montażu  

w połączeniu z:

Baterie umywal-

kowych z serii 

Saniline Dolphin, 

od str. 72

Pierścień przedłużający  

do baterii Dolphin – opis

do stosowania na blatach ze stali 

szlachetnej

chromowany,  trzpień mocujący 

gwintowany M8, długość 100 

mm

wymiary: zew. 52 mm x 17,5 mm, 

wew. 32 mm

Nr kat. VE 1 PG Cena/szt.

718 653 1 9 21,98 €


