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Válvula para chuveiro antivandalismo baixa pressão PressMatic

VANTAGENS
Fechamento automático: O funcionamento por meio da tecnologia 
hidromecânica nada mais é que a junção da água com a mola para 
fazer o produto funcionar. É a mola que auxilia na vedação do sistema 
e depois a água é responsável por finalizar o fechamento evitando que 
o produto fique aberto. Ou seja, se tem água chegando no produto ele 
irá fechar.
Antivandalismo: Produto desenvolvido para instalação em locais pú-
blicos, com grande circulação de pessoas. Parte do produto fica em-
butida na parede e possui parafusos internos, de manutenção mais es-
pecífica, que torna o furto e as depredações mais difíceis de ocorrerem.
Higiene com segurança: A tecnologia PressMatic® proporciona o 
acionamento da água de maneira simples e rápida, basta pressionar 
um único botão. Com o objetivo de entregar produtos economizares, 
todos possuem fechamento automático após seis segundos de uso.
Maior durabilidade: Possui vida útil prolongada, ultrapassando 
200.000 ciclos, 2x mais que o exigido em norma. Além do corpo em 
liga de latão, que garante maior resistência mecânica. Sua sede é anti-
corrosiva e produzida com polímero de alta performance, proporciona-
ndo maior resistência ao cloro presente na água.
Acabamento cromado biníquel que proporciona alta durabilidade 
e maior resistência à corrosão, conservando a beleza e o brilho dos 
produtos por muito mais tempo.

DESCRIÇÃO
A válvula para chuveiros com baixa pressão de água da linha PressMa-
tic® Antivandalismo oferece alta durabilidade e segurança na instalação 
e uso. Todos os produtos dessa linha foram desenvolvidos para ambientes 
públicos, ou seja, com alta circulação de pessoas. Para garantir essa du-
rabilidade e segurança, o produto recebe um duplo banho de níquel, que 
garante alta resistência a corrosão e depredação. Além disso, sua instala-
ção é feita com parafusos específicos, que não podem ser retirados com 
qualquer chave de manutenção, dificultando as chances de furto. O fun-
cionamento deste produto, portanto, ocorre em ambientes que possuem 
baixa pressão de água, como casas e prédios mais baixos, numa classe 
entre 2 a 10 m.c.a. Seu encaixe é em bitolas de tamanho ¾”, além de 
suportar temperaturas de até 70°C. Para acionar a água, basta pressionar 
o botão. O desligamento é automático após 30 segundos de uso.
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FICHA TÉCNICA

TECNOLOGIAS E CARACTERÍSTICAS

Alta 
durabilidade

Cromado
biníquel

Garantia 
Toda Vida

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
SISTEMA DE ABERTURA Fechamento automático
BITOLA 3/4” - DN 20
CLASSE DE PRESSÃO 2 a 10 m.c.a
TEMPERATURA MÁXIMA DA ÁGUA 70°C
CONTEÚDO DA EMBALAGEM 1 válvula, 1 flange e 1 manual de instruções
COMPOSIÇÃO Aços, elastômeros, ligas de cobre e plásticos de engenharia
ACIONAMENTO Botão
TIPO DE INSTALAÇÃO Parede
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CURVA DE VAZÃO

GARANTIA 
Esse produto possui garantia de 5 anos sobre defeitos 
de fabricação.



1 KIT CART ACION PRESAV CHUV 17995400

2 KIT FLANGE/BUCHA PRESAV CR 17994406

3 KIT BUCHA PROTECAO PRESAV 17994300

4 KIT CILINDRO D6 PRESCO 17992900









1 KIT CART ACION PRESAV CHUV 17995400

2 KIT FLANGE/BUCHA PRESAV CR 17994406

3 KIT BUCHA PROTECAO PRESAV 17994300

4 KIT CILINDRO D6 PRESCO 17992900









PEÇAS DE REPOSIÇÃO

DIMENSIONAL

QUER SABER MAIS? 
CONSULTE O MANUAL DE 
INSTALAÇÃO EM NOSSO 
WEBSITE.

FICHA TÉCNICA


