
Instalação típica do chuveiro elétrico T80ze
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Chuveiro elétrico

Feito na Grã Bretanha, esse chuveiro elétrico elegante e fácil 
de usar foi projetado tendo em mente a segurança. Com o 
ultrasseguro T80ze não existe risco de choque elétrico, pois o 
chuveiro usa elementos de aquecimento blindados e tecnologia 
de proteção térmica.

Características operacionais:

• Controles fáceis de alcançar e usar, sendo fácil de ajustar 
os níveis independentes de potência e temperatura

• Ajustes de potência econômicos o ano todo:

• Botão liga/desliga independente para facilitar o uso

• Controles totalmente isolados e tampa à prova de 
respingos classe IP25

• Fornecido com um conector de entrada rotativo em 360 
graus (“espacial”) para facilitar a conexão da água

• Kit de acessórios conveniente e elegante, permite ao 
usuário ajustar a altura da ducha manual para atender 
adultos e crianças. Também incorpora uma saboneteira

• Ducha prática com limpeza por atrito e 3 padrões de jato

Estação Configuração 127 V 220 V

Verão
Desligado I Água na temperatura 

ambiente

Baixa potência I 2200 W 2200 W

Primavera/Outono Média potência II 3000 W 4300 W

Inverno Alta Potência III 5200 W 6500 W

Potência nominal 5200 W (127 V) 
40,9 A

6500 W (220 V)
29,5 A

Acabamento Branco Branco

Conexão de entrada 1/2” BSP ½” BSP

Conexão de saída 1/2” BSP ½” BSP

Encanamento Apenas água fria Apenas água fria

Pressão mínima  
de operação

17 kPa (1,7 m.c.a) 17 kPa (1,7 m.c.a)

Pressão máxima  
de operação

100 kPa (10 m.c.a) 100 kPa (10 m.c.a)

Pressão estática 
máxima

400 kPa (40 m.c.a) 400 kPa (40 m.c.a)

(*) Para pressões de operação acima de 50 kPa (5 m.c.a) use o redutor de  
vazão fornecido

Somente montagem em parede

Isolação: forneça energia elétrica diretamente da caixa de entrada com um 
disjuntor adequado (compatível com dispositivo de corrente residual diferencial)

Requisitos  
da fiação

Cabos de no mínimo  
10 mm² para o vivo e/ou 
o neutro (para distâncias 
acima de 28 metros use 
fios mais grossos)
A unidade deve ser  
aterrada com cabo de 
no mínimo 2,5 mm² 

Cabos de no mínimo  
4 mm² para o vivo e/ou 
o neutro (para distâncias 
acima de 26 metros use 
fios mais grossos)
A unidade deve ser  
aterrada com cabo de 
no mínimo 2,5 mm² 

Classe IP IP25 IP25

Garantia 2 anos 2 anos

EFICIÊNCIA 
ENERGÉTICA

100%

0%

SEGURO DE USARON / OFF
FÁCIL

DOIS ANOS 
DE GARANTIA

AQUECEDOR 
ANTICALCÁRIOFÁCIL DE USAR



Chuveiro elétrico

Triton é uma divisão do Norcros Group (Holdings) Limited
Triton Showers, Triton Road, Nuneaton, Warwickshire, CV11 4NR, Grã-Bretanha

Temos uma política de melhorar o projeto e as especificações dos nossos produtos  
e nos reservamos o direito de divergir dos dados atuais sem aviso prévio
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Legenda do diagrama:

Pontos de entrada de água

Pontos de entrada de cabos
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Rear
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