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LEGENDA

Aço inoxidável

Iluminação LED

Temporizado

ON / OFF

Bateria

Eléctrico

Caudal 5lts/m5

Caudal 6lts/m6

Anti-bacteriano

Kit de instalação incluído



Todas as medidas estão em mm 3

• Funcionamento WaveSCI
• Para uso de sabonete líquido
• Ciclo fixo: garantia da mesma dosagem a cada acionamento
   (aproximadamente 1 ml por ciclo)
• Inclui fixador anti-vandalismo que permite fixar a torneira na
   bancada com mais firmeza, impossibilitando o seu furto
• Maior resistência e vida útil: suporta acima de 500 mil ciclos   
   de acionamento
• Fácil abastecimento: sistema de encaixe rápido e prático do
   reservatório
• Capacidade: 1 lt
• Fonte de alimentação: funcionamento de 90 a 240V, com   
   saída 12V
• Acabamento cromado biníquel de alta resistência à corrosão,
   conservando a beleza do produto por muito mais tempo

Dispensador automático de sabão para bancada

Referência EH078

Dispensadores AUTOMÁTICO

Dispensador automático de sabão / gel
• Capacidade: 0,8 lt
• Aproximadamente 1ml por cada ciclo de acionamento 
• Funcionamento: 6 pilhas AA (duração 50.000 ciclos ou 1 ano)
• Depósito interior em ABS
• Corpo em Inox e topo e base em ABS
• Inclui chave de segurança

Referência EH324

Dispensador automático de sabão / gel

• Capacidade: 1lt
• Funcionamento: 4 pilhas AA
• LED indica quando o produto está em funcionamento
• Dosagem regulável de 0,8-3ml por ciclo
• Material: ABS
• Inclui chave de segurança

Medida 95x100x215

Referência EH277
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Todas as medidas estão em mm4

Coluna de desinfeção Pro

• Capacidade: 1lt
• Dispensador de sabão /gel automático com 3 opções 
   de dosagem
• Funcionamento: 6 pilhas AA
• Suporte em chapa lacada 1,5mm (grande estabilidade e  
   segurança)
• Inclui bandeja de conteção de resíduos

Medida 300x300x1465

Referência EH275
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Suporte para dispensador de sabão /gel

• Material: metal pintado preto
• Inclui bandeja de contenção de resíduos
• Instalação do doseador com fita bi-adesiva (incluída) 
• Compatível  com EH155, EH324 e EH277

Referência EH157

Dispensadores AUTOMÁTICO



Todas as medidas estão em mm 5



Todas as medidas estão em mm6

DOCOLSENSOR
Permite acionar o fluxo de água através da interacção com 
o sistema infravermelho. O encerramento ocorre de forma 
automática, entre 4 a 6 segundos, após o utilizador se afastar 
da área de detecção do produto.

O fluxo de água é acionado automaticamente com a aproximação 
das mãos no campo de detecção do sensor 
e encerrada com nova aproximação ou após 90 segundos de 
funcionamento contínuo.

Tecnologia ON/OFF

DOCOLPRESENCE
É uma tecnologia de acionamento por aproximação das mãos 
em qualquer área do produto, sem a necessidade de toque. 
O encerramento do fluxo de água ocorre de forma automática 
entre 2 a 4 segundos após o afastamento as mãos.

Todas as torneiras DocolSensor incluem a tecnologia WaveSCI, 
que inibe o Acionamento da torneira por variações de 
luminosidade do ambiente.

Tecnologia WaveSCI

Todos as torneiras DocolPresence estão equipadas com tecnologia 
Dynamic Field® que diferencia objetos de pessoas, não permitindo 
que estes interfiram com o funcionamento da torneira.

Tecnologia Dynamic Field®

Funcionamento: Acionamento/encerramento automáticos

Funcionamento: Acionamento automático com a aproximação das mãos e encerra 
com nova aproximação ou após 90 segundos de funcionamento contínuo.

Funcionamento: Acionamento por aproximação das mãos 
em qualquer área do produto e encerramento automático 
entre 2 a 4 segundos após o afastamento destas

Ver vídeo

Ver vídeo

TECNOLOGIAS



Todas as medidas estão em mm 7

Torneiras AUTOMÁTICO
DocolSensor

• Sistema de funcionamento DocolSensor com tecnologia 
   Wave SCI
• Perlator embutido que, além de garantir economia de água,
   é mais resistente ao vandalismo
• Inclui fixador anti-vandalismo que permite fixar a torneira na
   bancada com mais firmeza, impossibilitando o seu furto
• Temporização aproximada 6 segundos
• Classe de pressão: 0,2 a 4 bar
• Temperatura máxima da água: 40 ºC.
• Acabamento cromado biníquel de alta resistência à corrosão,
   conservando a beleza do produto por muito mais tempo

Torneira eletrónica para lavatório Zenit

Modelo Elétrica Bateria

Referência ET044 ET043
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BATERIA ELÉTRICA

• Funcionamento EriSensor: acionamento através do sistema de 
   infravermelhos e encerramento automático após o utilizador se 
   afastar da área de deteção 
• Encerra automaticamente após 30 segundos de funcionamento 
   contínuo
• Área de detecção regulável
• Inclui filtro
• Classe de pressão: 0,5 a 6 bar
• Temperatura máxima da água: 50ºC
• Bateria: 2 pilhas LR6 AA (duração 200.000 ciclos ou 1 ano)
• Acabamento cromado resistente à corrosão 
• ABS / Zamac

Torneira eletrónica para lavatório Link

Modelo Torneira Misturadora

Referência ET632 ET631
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Todas as medidas estão em mm8

• Sistema de funcionamento DocolSensor com tecnologia 
   ON/OFF
• Perlator embutido que, além de garantir economia de água,  
   é mais resistente ao vandalismo
• Inclui fixador anti-vandalismo que permite fixar a torneira na  
   bancada com mais firmeza, impossibilitando o seu furto
• Classe de pressão: 0,2 a 4 bar
• Temperatura máxima da água: 40 ºC.
• Acabamento cromado biníquel de alta resistência à corrosão, 
   conservando a beleza do produto por muito mais tempo

Torneira eletrónica bica alta para lavatório

Modelo Elétrica Bateria

Referência ET016 ET160

5

• Sistema de funcionamento DocolSensor com tecnologia 
   WaveSCI
• Perlator embutido que, além de garantir economia de água, é 
   mais resistente ao vandalismo
• Classe de pressão: 0,2 a 4 bar
• Temperatura máxima da água: 40 ºC.
• Acabamento em inox escovado: maior durabilidade e resistência  
   com um acabamento diferenciado

Torneira eletrónica de encastrar para lavatório

Modelo Elétrica Bateria

Referência ET046 ET045
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Torneiras AUTOMÁTICO
DocolSensor



Todas as medidas estão em mm 9

• Sistema de funcionamento DocolPresence com  
   tecnologia Dynamic Field®
• LED posicionado na base do produto indica 
   quando o produto está em funcionamento
• Perlator embutido que, além de garantir 
economia de água, é mais resistente ao vandalismo
• Inclui fixador anti-vandalismo que permite 28 fixar 
   a torneira na bancada com mais firmeza, 
   impossibilitando o seu furto
• Classe de pressão: 0,2 a 4 bar
• Temperatura máxima da água: 40ºC 
• Acabamento cromado biníquel de alta 
    resistência à corrosão
• Possui uma fonte de alimentação universal: 
   funciona mento de 90 a 240V, com saída em 12 V
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Torneira eletrónica para lavatório Galaxia

ET508

ET505

Modelo Bica standard Bica alta

Referência ET508 ET505

5

Torneiras

• Sistema de funcionamento DocolPresence com  
   tecnologia Dynamic Field®
• LED posicionado na base do produto indica quando o produto 
   está em funcionamento
• Inclui fixador anti-vandalismo que permite fixar a torneira na  
   bancada com mais firmeza, impossibilitando o seu furto
• Ciclo fixo: garantia da mesma dosagem a cada Acionamento 
   (aproximadamente 1 ml por ciclo)
• Acabamento cromado biníquel de alta resistência à corrosão
• Fonte de alimentação universal: funcionamento de 90 a 240V, 
   com saída em 12 V

Dispensador automático de sabão Presence

Referência ET513
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Placa de Comando Eletrónica Sensor
• Acionamento por sensor infravermelhos / mecânico
• Parâmetros ajustáveis: início da descarga após afastamento 
   do utilizador, duração e volume da descarga e descarga 
   higiénica
• Modelos elétricos: alimentação 12V (transformador não 
   incluído - referência EE017)
• Modelos bateria: alimentação 6V (bateria incluída)
• Material: ABS

Cor

Modelo
Brilho
Bateria

Brilho
Elétrica

Branco
Bateria

Branco
Elétrica

Referência EE217 EE216 EE215 EE214
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Compatível com K120

IMPORTANTE

Placa de Comando Eletrónica Sensor 
Anti-vandalismo
• Acionamento por sensor infravermelhos / mecânico
• Parâmetros ajustáveis: início da descarga após
   afastamento do utilizador, duração e volume da descarga e 
   descarga higiénica
• Parafusos de fixação oculta
• Modelos elétricos: alimentação 12V (transformador não 
   incluído - referência EE017)
• Modelos bateria: alimentação 6V (bateria incluída)
• Material: Inox

Modelo Bateria Elétrica

Referência EE213 EE212

Compatível com K120

IMPORTANTE

Em caso de falta de energia 
elétrica ou pilhas, permite 
acionamento manual (6 lts)

Em caso de falta de energia 
elétrica ou pilhas, permite 
acionamento manual (6 lts)

Todas as medidas estão em mm10

Placas de Comando AUTOMÁTICO



Todas as medidas estão em mm 11



Todas as medidas estão em mm12

Linha de placas de comando, torneiras e acessórios de WC produzidos 
segundo uma nova tecnologia única no mercado, de adição de nanopartículas 
de prata, metal que pela sua própria natureza é anti-bacteriano.

Esta nova tecnologia protege as torneiras e os acessórios de micróbios 
e inibe a propagação de bactérias.

É a solução ideal em higiene e bem-estar tanto em ambientes públicos, 
clínicas e unidades de saúde como em serviços e unidades industriais.
 

Torneiras
Ao processo de cromagem são adicionadas partículas de prata, 
garantindo ação antibacteriana permanente sem interferir na cor e 
no brilho do metal.
 
Placas de Comando e Acessórios WC
O ABS utilizado na produção dos acessórios de WC recebe um 
tratamento de iões de prata que lhe confere as propriedades 
anti-bacterianas.

ANTI-BACTERIANO

Eficácia 
duradoura

Inibição da 
proliferação 
de bactérias

Resiste à 
limpeza 
regular

Proteção 
contra 

micróbios



Todas as medidas estão em mm 13

Placas de Comando ANTI-BACTERIANO

Placa de Comando Light
• Espessura reduzida
• Botões com contorno cromado
• Dupla descarga
• Acionamento mecânico 
• Material: ABS
• Tratamento anti-bacteriano

Cor

Modelo Branco
Brilho

Preto
Mate

Referência EE265 EE266

Placa de Comando Thin
• Espessura reduzida
• Dupla descarga
• Acionamento mecânico 
• Material: ABS
• Tratamento anti-bacteriano

Placa de Comando Slim
• Espessura reduzida
• Dupla descarga
• Acionamento mecânico 
• Material: ABS
• Tratamento anti-bacteriano

Cor

Modelo Branco
Brilho

Preto
Mate

Referência EE267 EE205

Cor

Modelo Branco
Brilho

Preto
Mate

Referência EE270 EE272
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Espessura

5mm

Espessura

5mm

Espessura

5mm

Placa de Comando Square
• Dupla descarga
• Acionamento mecânico 
• Material: ABS
• Tratamento anti-bacteriano

Cor

Modelo Branco
Brilho

Referência EE157
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Todas as medidas estão em mm14

Torneiras

Torneira temporizada para lavatório Alfa

Referência ET423

• Perlator embutido que, além de garantir economia de água, é  
   mais resistente ao vandalismo
• Temporização 6 segundos
• Classe de pressão: 0,2 a 4 bar
• Temperatura máxima da água: 40ºC
• Inclui restrito de caudal com filtro
• Acabamento cromado biníquel de alta resistência à corrosão,  
   conservando a beleza do produto por muito mais tempo
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Torneira temporizada Pressmatic Bica Alta

Referência ET424

• Bica giratória com rotação de 360o que proporciona flexibilidade  
   e otimiza espaço
• Temporizaçãp 6 segundos
• Classe de pressão: 0,2 a 4 bar
• Temperatura máxima da água: 40ºC
• Inclui restrito de caudal com filtro
• Acabamento cromado biníquel de alta resistência à corrosão,  
   conservando a beleza do produto por muito mais tempo
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Torneira temporizada para lavatório Join 

Referência ET521

• Perlator embutido que, além de garantir economia de água, 
   é mais resistente ao vandalismo
• Temporização regulável de 4 a 10 segundos
• Classe de pressão: 0,2 a 4 bar
• Temperatura máxima da água: 40ºC
• Inclui restrito de caudal com filtro
• Acabamento cromado biníquel de alta resistência à corrosão,  
   conservando a beleza do produto por muito mais tempo
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ANTI-BACTERIANO



Todas as medidas estão em mm 15

Torneiras

Torneira temporizada Pressmatic para Urinol

Referência ET422

• Temporização 6 segundos 51 
• Classe de pressão: 0,2 a 4 bar
• Inclui restrito de caudal com filtro
• Acabamento cromado biníquel de alta resistência à corrosão, 
conservando a beleza do produto por muito mais tempo
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Inclui regulador de caudal

• Perlator embutido que, além de garantir economia de água,  
   é mais resistente ao vandalismo
• Temporização aproximada 6 segundos
• Classe de pressão: 0,2 a 4 bar
• Temperatura máxima da água: 40 ºC
• Acabamento cromado biníquel de alta resistência à corrosão,   
   conservando a beleza do produto por muito mais tempo

Torneira temporizada de parede para lavatório 120 

Referência ET522 15450
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Dispensador de sabão líquido Pressmatic

Referência EH333

• Para uso de detergente ou sabonete líquido
• Quando pressionado, fornece a quantidade ideal
   (aproximadamente 1 ml) de detergente ou sabonete líquido para
   a lavagem das mãos
• Fácil abastecimento por cima (retirando o cartucho) ou por baixo
   (retirando o reservatório)
• Reservatório com capacidade para um litro de detergente ou
   sabonete líquido
• Acabamento cromado biníquel de alta resistência à corrosão
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Todas as medidas estão em mm16

Acessórios WC

COMPACT LINE

ANTI-BACTERIANO

2
1

em

Dispensador de sabão /gel + 
Dispensador de toalhas

• Capacidade dispensador de sabão/
   gel: 0,55 lt
• Capacidade dispensador de toalhas: 
   400
• Toalhas de papel em “z”
• Tampa monobloco articulada
• Peça monobloco evita humidade e 
   sujidade
• Compatível com sabão líquido ou 
   gel hidroalcoólico 
• Inclui chave de segurança
• Material: ABS
• Medidas: 309 x 156 x 448

Referência EH153

sabão/gel

toalhas

Dispensador combinado de papel 
higiénico + porta-piaçaba

• Papel higiénico em rolo ou folhas
• Capacidade: 1 rolo Ø130 ou 200 
   folhas
• Escova do ponta
• Piaçaba em preto
• Fixação mural
• Tampa monobloco articulada
• Peça monobloco evita humidade 
   e sujidade
• Material: ABS
• Medidas: 156 x 152 x 626

Referência EH147

papel 
higiénico

piaçaba

Dispensadores compactos que permitem a otimização do espaço

C x L x A



Todas as medidas estão em mm 17

Porta-piaçaba

• Fixação mural
• Material: ABS
• Medida: 93 x 113 x 386

Referência EH089

Dispensador de papel higiénico
• Tampa monobloco articulada
• Peça monobloco evita humidade e sujidade
• Controlo de nível
• Inclui chave de segurança
• Material: ABS
• Medida: 277 x 135 x 297

Referência EH118

Acessórios WC

Dispensador automático de sabão /gel
• Acionamento sem contacto: deteção automática das mãos por 
sensor de infravermelhos
• Funcionamento a pilhas
• Capacidade: 1 lt
• Compatível com sabão líquido ou gel hidroalcoólico
• Material: ABS
• Medidas: 140 x 120 x 263

Referência EH155

Dispensador de sabão /gel
• Capacidade: 1lt
• Compatível com sabão líquido ou gel hidroalcoólico 
• Material: ABS
• Medidas: 124 x 114 x 232

Referência EH156

Dispensador de toalhas
• Toalhas de papel em em “z” ou “c”
• Tampa monobloco articulada
• Peça monobloco evita humidade e sujidade
• Material: ABS
• Medidas: 306 x 112 x 345

Referência EH154

ANTI-BACTERIANO

C x L x A
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