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SISTEMES D’AIGUA FILTRADA GROHE

El sistema Grohe Blue ens permet obtenir de forma instantània aigua filtrada amb un excel·lent sabor
directament de l’aixeta de la cuina. Incorporen un revolucionari filtre d’alt rendiment que elimina les
impureses que afecten al sabor i olor de l’aigua, metalls pesants, clor i calç per la qual cosa aporta un sabor
net i refrescant com el que s’espera d’un aigua mineral embotellada. Dos canals independents interns, un
per l’aigua filtrada i un altre per l’aigua sense filtrar i un innovador mousseur garanteixen que, un cop l’aigua
ha estat filtrada, mai entrarà en contacte amb qualsevol element que pugui distorsionar el seu gust.
Grohe Blue

Grohe Red

Aigua natural sense gas

Aigua freda amb poc gas

Aigua freda amb gas

Aigua bullint

GROHE BLUE: A part d’obtenir aigua filtrada permet subministrar aigua freda amb gas. Porta un comandament
rotatori que integra una pantalla il·luminada amb LEDs de color per regular el contingut d’àcid carbònic en
l’aigua filtrada afegint més o menys gas. La carbonatació integrada a la caixa d’instal·lació introdueix fines
bombolles d’àcid carbònic en l’aigua filtrada per proporcionar aigua amb un suau toc de gas o totalment
amb gas, segons el gust de cada usuari.
GROHE RED: Subministra aigua a 100ºC directament de l’aixeta sense haver d’esperar. Simple, econòmic i
amb un equilibri energètic responsable. Permet preparar a l’instant una infusió, un plat de pasta o esterilitzar
un biberó entre altres coses.

EINA EXPANDIDORA MILWAUKEE
Amb la nova eina Milwaukee es redueixen els temps d’instal·lació del sistema Uponor Quick & Easy. Gràcies
al seu pes més lleuger i maneig, permet realitzar instal·lacions en llocs de difícil accés i amb una sola mà.
Principals avantatges:
- Rapidesa d’expansió.
- Bateria Li-ió: més lleugera, més autonomia, sense efecte memòria i amb menys temps
de càrrega.
- Engranatges i carcassa metàl·liques més resistents: major duresa i resistència contra
impactes d’obra.
- Facilitat d’ús en espais poc accessibles per la seva forma i mida.
- Llanterna integrada: Facilita el seu ús en llocs de poca visibilitat.
- Fins diàmetre 32 mm.

NOUS COL·LECTORS MODULARS
Els col·lectors plomyMOD per Fred/Calor són modulars, és a dir, s’acoblen uns amb altres amb un sol clic
i estan fabricats en dues gammes de producte, PPSU (Polifenilsulfona) aptes per a aplicacions fins a 95ºC
i en PPA (Poliftalamida) aptes per a aplicacions fins a 70ºC.
Les aplicacions són:
- Calefacció i Climatització per terra radiant.
- Calefacció i Climatització per fancoils.
- Calefacció per radiadors a alta temperatura.
- Hidrosanitàries per a la distribució d’aigua freda i calenta.
- Hidrosanitàries per a la distribució d’escomeses generals.
Els col·lectors plomyMOD es subministren PREMUNTATS o de forma INDIVIDUAL desmuntats.
Aquests col·lectors compten amb una gran varietat d’accessoris que units als mòduls individuals poden
adoptar la configuració desitjada per l’instal·lador davant qualsevol aplicació i/o solució en PPSU o PPA.

VÀLVULES D’ESFERA ANTIFRAU
TMM fabrica unes vàlvules antifrau que només poden ser accionades mitjançant una clau magnètica.
No es pot manipular amb cap clau o eina convencional, això evita la seva manipulació per personal no
autoritzat.
Aplicacions:
- Empreses d’aigües.
- Transport de camions cisterna.
- Indústria.
- Sanejament.
- Comptadors d’aigua.
Característiques:
- Temperatura màxima: 180ºC
- Temperatura mínima: - 20ºC
- Gamma de diàmetres: ½” fins a 2”.
- PN-60
- Apta per energia solar.
Normativa:
- UNE-EN 13828
- UNE-EN 19703
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