
Oras Electra 6150F
S novou Oras Electra si můžete mýt ruce bezpečně a hygienicky,  
a to bez jediného doteku na tělo baterie.

Oras Electra. 
Uživatelsky příjemná 
bezdotyková baterie.

NOVINKA!



Nová Oras Electra – uživatelsky 
příjemná baterie nejen pro Váš domov, 

ale vhodná i do veřejných prostor
Nová Oras Electra umyvadlová baterie 
je víc než uživatelsky příjemná. Můžete 
si hygienicky umývat ruce předem 
nastavenou, teplotně bezpečnou vodou. 
Proud vody teče pouze během procesu 
mytí.

Oras Electra je baterie zejména vhodná 
pro místa s vysokými hygienickými 
nároky Nicméně, je to také baterie, která 
šetří vodu a energii. 
Z umyvadlové baterie Electra vytéká 
voda pouze tehdy, když jsou ruce pod 

výtokovým otvorem a zastaví se, jakmile 
ruce oddálíte.

Firma Oras je leadrem 
v oboru elektronických baterií 

Oras vyrábí baterie více než 60 let 
a je nejvýznamnějším výrobcem 
bezdotykových baterií na světě. 
Společnost vyvíjí a vyrábí elektronické 
baterie vysoké kvality již od počátku 
devadesátých let minulého století. 
Bohatá nabídka bezdotykových baterií 

zahrnuje spolehlivé, uživatelsky příjemné 
baterie pro veřejné prostory, ale také pro 
moderní domácnosti. Oras Electra 6150F 
je nejnovějším přírustkem do rozsáhlé 
řady Electra.

Jedinečná technologie  
Oras Autofocus

Senzory v bateriích Oras Electra jsou 
založeny na unikátní technologii 
Autofocus. V porovnání s tradiční 
infračervenou technologií nemá Oras 

Restaurace… Kavárny…



Zdravotnická zařízení… Domácnosti…

Oras Electra v.č. 6150F – bezdotyková elektronická baterie

Verze: 
– s regulátorem pro nastavení teploty (nastaveno z výroby)
– s uzamykatelným regulátorem pro nastavení teploty
– pro předem smíšenou vodu

Napájení pomocí 6V monočlánek

Autofocus žádná omezení v identifikaci 
předmětu. Nezáleží na rozdílech barvy, 
světelných podmínkách a povrchu, 
což znamená, že baterii Oras Electra 
je možné použít kdekoliv. Senzory 
Oras Autofocus mají dobrou ochranu 
a bezproblémově fungují ve vlhkém a 
prašném prostředí.
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Bezdotykové baterie  Oras

Oras Electra bezdotyková 
stojánková umyvadlová baterie 
s vysokým ramenem
Oras v.č. 6100

Oras Electra bezdotyková 
stojánková umyvadlová baterie
Oras v.č. 6220F 

Oras Electra bezdotyková stojánková 
umyvadlová baterie
Oras v.č. 6150F

Oras Electra bezdotykový 
sprchový panel
Oras v.č. 6661F

Oras Electra bezdotykový 
sprchový panel s ruční sprchou
Oras v.č. 6662F

Oras Electra bezdotykový 
sprchový panel 
Oras v.č. 6664F

Oras Electra bezdotyková 
podomítková sprchová baterie
Oras v.č. 6660

Oras Electa urinálový  
bezdotykový nadomítkový 
splachovač
Oras v.č. 6567

Oras Electa urinálový 
bezdotykový podomítkový 
splachovač
Oras v.č. 6506

Oras Ventura stojánková páková 
a elektronická umyvadlová 
baterie
Oras v.č. 8010

Oras Ventura stojánková páková 
a elektronická umyvadlová 
baterie s multifunkční sprškou
Oras  v.č. 8012

Oras Electra nástěnná podomítková 
bezdotyková baterie
Oras v.č. 6102

La Cucina Alessi Oras 
bezdotyková stojánková 
umyvadlová baterie
Oras v.č. 8527

Oras Electra bezdotyková 
stojánková umyvadlová baterie 
(antivandal)
Oras v.č. 6110 

Oras Ventura stojánková 
kuchyňská baterie s ventilem pro 
připojení myčky
Oras v.č. 8025

Oras Electra nástěnná 
bezdotyková baterie
Oras v.č. 6173

Další podrobnosti jsou uvedeny  
na webových stránkách Oras 
www.oras.com
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