


Drift NRF

6V 4422011
230V 4422013

FORDELER:

- Bestselgende berøringsfri armatur i over 20 år!
- Enkel installasjon inkludert automatisk 

sensorjustering
- Vandalsikkert i robust messingutførelse, ingen løse 

deler under servant
- Programmerbar sensor for justering av sensor-

følsomhet, spyletid, legionellaspyling, med mer
- Komplett levert med tilbakeslagsventiler, plomberbar

temperaturhendel og filter

GODT EGNEDE APPLIKASJONSOMRÅDER:

Skoler | Flyplasser | Industri

FORDELER:

- Standard AA-batteripakke skiftes enkelt med en 
enkel unbrakonøkkel

- All vedlikehold over servant, ingen løse deler
- Inkludert mulighet for skåldesperre 
- Programmerbar med Touch
- Mulighet for solcelle- eller turbindrift for utvidet 

batteritid. Godt egnet for anlegg med høyfrekvent 
bruk.

- Standard utførelse i krom. Også tilgjengelig i børstet 
stål, børstet nikkel, og børstet messing

GODT EGNEDE APPLIKASJONSOMRÅDER:

Kontor | Restaurant | Hotell

NRF
Modell Høyde(mm) 230V Solcelle* Batteri**
GS10        124 4422144 - 4422143
GM10 178 4422146 4422151 4422145
GH10 252 4422148 4422019 4422147

*Inkl. 4xAA

**Tilgjengelig m/turbin ved forespørsel

A10

Ultra

Standard AA batteripakke! 
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Bestselger!



Drift NRF

Batteri 4422212
230V 4422029

FORDELER:

- Budsjettvennlig modell inkludert alle fordeler
- Enkel installasjon inkludert automatisk 

sensorjustering
- Vandalsikkert i robust messingutførelse, ingen løse 

deler under servant
- Programmerbar sensor for justering av sensor-

følsomhet, spyletid, legionellaspyling, med mer
- Komplett levert med tilbakeslagsventiler, plomberbar

temperaturhendel og filter

GODT EGNEDE APPLIKASJONSOMRÅDER:

Skoler | Flyplasser | Industri

M10 Maxx

L10 Lino
FORDELER:

- All vedlikehold over servant, ingen løse deler
- Mulighet å levere med forhøyningsring 17,7cm
- Programmerbar sensor for justering av sensor-

følsomhet, spyletid, legionellaspyling, med mer
- Mulighet for solcelle for utvidet batteritid. Godt 

egnet for anlegg med høyfrekvent bruk.
- Standard utførelse i krom. Også tilgjengelig i børstet 

stål, børstet nikkel, og børstet messing

GODT EGNEDE APPLIKASJONSOMRÅDER:

Kontor | Restaurant | Hotell

Drift NRF

Batteri 4422042
230V 4422048
Solar 4422025
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Budsjettvennlig! 

4 ulike utførelser!



Drift NRF

6V 4422154
230V 4422155

FORDELER:

- Enkel installasjon inkludert automatisk 
sensorjustering

- Høy svingbar tut 360⁰
- Manuell hendel og sensorstyrt
- Inkludert tilbakeslagsventiler og filter

GODT EGNEDE APPLIKASJONSOMRÅDER:

Storkjøkken | Privat kjøkken

FORDELER:

- Enkel installasjon med ekstern blandeventil
- Driftssikker magnetventil 
- Justerbar temperatur med det trykkfølsomme 

sideplatene. Fargene endrer seg i forhold til 
temperatur.

- Vannbesparende regndråpeperlator, LED-lys som 
lyser vannstrålen

- Velkommen-funksjon. Pulserer hvitt lys når man 
entrer badet

GODT EGNEDE APPLIKASJONSOMRÅDER:

Gjestetoalett | Bad | Forhøyet krav om design

Drift NRF

230V 4422228

H10 Hybrid

SENSO

Manuelt og sensor-styrt!

Froster AS  |  Sandviksveien 30  |  5036 Bergen  |  Tlf: 55 36 58 55  |  E-post: post@froster.no  |  www.froster.no

LED-lys og Touch-styring



Modell Tut Driftstype NRF

W35 200mm Kontinuerlig 4422003
W35 260mm Kontinuerlig 4422004
W45 200mm Start/stopp 4422005
W45 260mm Start/stopp 4422047

FORDELER:

- Utvendig montert på vegg, godt egnet for 
utslagsvasker
- Enkel installasjon inkludert automatisk 

sensorjustering
- Vandalsikkert i robust messingutførelse,batteripakke

i huset
- Programmerbar sensor for justering av sensor-

følsomhet, spyletid, legionellaspyling, med mer
- Komplett levert med tilbakeslagsventiler, plomberbar

temperaturhendel og filter

GODT EGNEDE APPLIKASJONSOMRÅDER:

Kjøkken | Industri

W35 Lino

K10 Lino
FORDELER:

- Utførelse i rustfritt stål, tåler å stå i tøffere miljøer
- Utvendig montert på vegg, godt egnet for 

utslagsvasker
- Fleksible slanger for enkel montering på vegg
- Programmerbar sensor for justering av sensor-

følsomhet, spyletid, legionellaspyling, med mer
- Kan leveres for spyling med permanent temperatur

GODT EGNEDE APPLIKASJONSOMRÅDER:

Kjøkken | Industri

Drift Tut NRF

Batteri 172mm 4422049  
Batteri 220mm 4422055
230V 172mm 4422056
230V 220mm 4422001
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W45 Lino

Veggmontert armatur!

I rustfri utførelse!



U60 Lino
FORDELER:

- Enkel installasjon inkludert automatisk 
sensorjustering

- Vandalsikkert i robust messingutførelse, ingen løse 
deler under servant

- Programmerbar sensor for justering av sensor-
følsomhet, spyletid, legionellaspyling, med mer

- Mulighet for solcelle-drift for langvarig batteri-levetid

GODT EGNEDE APPLIKASJONSOMRÅDER:

Skoler | Flyplasser | Offentlig anlegg

Drift NRF

Batteri 4422096
Solar 4422097
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Tilgjengelig med solcelle!



FORDELER:

- Enkel installasjon og oppsett
- Vandalsikkert i robust børstet, rustfritt stål
- Elektronisk aktivering med piezo-knapp. 
- Justerbar hygienisk selvspyling og dusjtid

GODT EGNEDE APPLIKASJONSOMRÅDER:

Skoler | Treningssenter | Offentlig anlegg

- Dusjhode kommer i tillegg

Drift NRF

Batteri 4340955
230V 4404732
Dusjhode 4340957
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Med selvspyling!

Conbase Dusjpanel

Ingen synlige rør!

Drift NRF

Batteri 4341401
230V 4340956
Dusjhode 4340917 

Conbase Innebygget 

FORDELER:

- Ingen synlige rør, ventilenhet over himling
- Vandalsikkert i robust børstet, rustfritt stål
- Elektronisk aktivering med 54. 
- Justerbar hygienisk selvspyling og dusjtid

GODT EGNEDE APPLIKASJONSOMRÅDER:

Skoler | Treningssenter | Offentlig anlegg

- Dusjhode kommer i tillegg



Conti+ CNX Styringssystem
Legionellakontroll

Det nye CNX-systemet er helt i øverste klasse når det gjelder modulær tilkobling av
alle CONTI+ elektronisk utstyr. Velutprøvde produkter som CONTI+ elektroniske
dusjpanel, kraner eller urinaler kan alle være koblet til samme nettverk.
Intelligente styringssystemer, som kan kontrollere sanitære anlegg, blir stadig
viktigere for hver dag.

CNX-kontrolleren tilrettelegger sentralisert håndtering av 150 armaturer på en
avstand opp til 350 meter.
Ved hjelp av det medfølgende nettbrettet kan du endre innstillingene ved å koble
til trådløst, vise gjeldende informasjon, aktivere individuelle eller gruppefunksjoner
og få tilgang til lagrede data Rapportene lagret i PDF-format kan enkelt skrives ut
senere.
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Reliable & Innovative

Kompetanse innen teknologi og design -
dette maksimerer summen av essensen 
av CONTI + sanitærløsninger -
banebrytende produkter som bryter ny 
grunn når det gjelder form, materialer og 
teknologisk utvikling;
miljøvennlige vannbesparende produkter 
som ikke bare forbedrer brukernes 
komfort, men som også kommer miljøet 
til gode; mange års erfaring systematisk 
og kontinuerlig utnyttet for styring av 
vannbesparelser i sanitetssektoren.

Vi setter oss veldig høye standarder. 
Attraktiv design, funksjonell pålitelighet 
og enkel betjening og installasjon er 
viktige krav. Det er ikke rart at CONTI + 
sanitærløsninger er ledende innen 
segmentet elektronisk sanitærinnredning. 

Et talent for innovasjon, ekstremt høye 
kvalitetsstandarder og et pålitelig instinkt 
for markedets behov gjør CONTI + -
produkter til trendutviklere med 
utmerkede kundefordeler.

CONTI Sanitärarmaturen GmbH
c/o Aquis Systems AG

Balgacherstrasse 17
CH-9445 Rebstein | Switzerland
Phone +41 71 775 9500
Fax       +41 71 777 1641
info@aquis-systems.com
www.conti.plus

Member of Fortuna Group

CONTI+ ultra
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Faks: +47-55-21-51-60
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