VOORDELEN
TEC-BOX
WAAROM EEN TEC-BOX?
Voor de installatie van Tec-Box is slechts één onderdeel benodigd.
Hierdoor kunnen loodgieters hun werk beter, sneller en kostenefficiënter uitvoeren.
• Tec-Box biedt een universele oplossing, onafhankelijk van het type en ontwerp
van de mengkraan.
• Geschikt voor alle soorten ééngreepsmengkranen en thermostatische
mengkranen, van klassiek tot modern. Geen extra loodgieterswerk nodig.
• Dankzij de technologie van Xenz en de unieke productspecificaties van Tec-Box,
is er minder onderhoud nodig. Bovendien zijn alle onderdelen eenvoudig te
bereiken.
• Tec-Box is een alles-in-één oplossing. Dit betekent dat het past op alle
douchesystemen, of het nu gaat om ééngreepsmengkranen of thermostatische
mengkranen met 1 tot 3 aansluitingen.
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KENMERKEN
PLUS P THERMOSTATISCH ELEMENT
• Ontworpen en geproduceerd voor Xenz.
• Vervaardigd van hoogwaardig kunststof, waardoor kalkafzetting
wordt voorkomen.
• Gecertificeerd door NF, IAPMO en Wrass.
• Levert vanaf 0,25 bar uitstekende thermostatische prestaties.
• Dit biedt belangrijke voordelen op het gebied van veiligheid voor
gebruikers:
• Maximale mengtemperatuur 50 ºC
• Indien de toevoer van koud water plotseling stopt, dan wordt
dankzij de technologie van Xenz de toevoer van warm water ook
binnen 1 seconde gestopt.
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• De box is waterbestendig: alle onderdelen bevinden zich
in de box.
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• In moderne constructies kan het systeem worden
geïnstalleerd op muren met een diepte tussen 6,7 cm
en 9,2 cm.
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• Bij de installatie dient het aantal aansluitingen te worden gekozen.
Er zijn tot 3 uitgangen mogelijk.
• Het KOUD water bevindt zich aan de rechterzijde, het WARM water aan de linkerzijde.
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VOORDELEN
1.

Eenvoudige installatie.

2.

Eenvoudige controle op lekkages.

3.

Eenvoudig te reinigen en de leidingen te laten leeglopen voordat de muur wordt
afgewerkt; hierdoor blijft de mengkraan altijd schoon en kan er geen vuil bij komen.

4.

Indien u in de toekomst de unit wil vervangen, dan kan dat zeer eenvoudig zonder
opnieuw loodgieterswerk uit te voeren.

5.

Het onderhoud kan eenvoudig zelf worden uitgevoerd. In minder dan 10 minuten
kunnen alle onderdelen weer gereinigd en operationeel zijn.

6.

U kunt de douchemengkraan op elk moment vervangen, zonder dat daar aanvullend
loodgieterswerk voor nodig is. Kortom: een slimme investering.
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