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Todas as medidas estão em mm

GREEN
Consciente da importância de cuidar do meio ambiente, a 
ERIX lança a linha de produtos GREEN com características e 
desempenho que permitem a promoção da responsabilidade 
ambiental e da construção sustentável, sem comprometer 
conforto de utilização e design.

EDIFÍCIOS SUSTENTÁVEIS

O QUE É LEED?

Como a ERIX contribui para ajudar a alcançar 
um certificado LEED?

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) é o sistema de certificação em construção 
sustentável mais difundido no mundo.

Foi criado pelo US Green Building Council (USGBC) em 1983 com o intuito de promover e fomentar boas 
práticas de construção sustentável.

Este sistema permite a certificação ambiental de um edifício por parte de um organismo independente, 
conferindo valor acrescentado e garantindo as melhores práticas ambientais e um maior conforto para os 
utilizadores.

O sistema LEED garante que um edifício foi projectado e construído segundo critérios que melhoram 
o seu comportamento ambiental em várias categorias. Para cada uma destas categorias são estabelecidos 
requisitos mínimos obrigatórios e créditos, recomendações que quando atendidas garantem pontos. 
O nível de certificação é definido de acordo com a quantidade de pontos adquiridos, podendo variar de 
40 (nível certificado) a 110 pontos (nível platinum).

O LEED pode ser aplicado a qualquer edifício, desde habitações, hospitais ou centros comerciais,
independentemente da fase do ciclo de vida em que se encontrem.

A Erix assume a sua responsabilidade com o desenvolvimento sustentável, adoptando comportamentos 
que limitem o impacto da sua actividade no meio ambiente e oferecendo uma gama de produtos que 
promovem a redução do consumo de recursos naturais água e energia.

Estes produtos que permitem poupar água e energia ajudam a aumentar a pontuação do Certificado 
LEED, conferindo mais valor ao edifício e contribuindo para um ambiente mais sustentável.

Os produtos, por si só, não têm um certificado LEED específico. Unicamente contribuem, 
em menor ou maior peso, para o processo global de certificação.

Acqua
Save

Sanitas compatíveis com sistema 
de descarga dupla 3/4,5 lts

Urinol sem consumo de água

1,8
lts/m

5
Torneiras temporizadas, eletrónicas 

e residenciais com poupança
de água até 70%
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Todas as medidas estão em mm Todas as medidas estão em mm

OÁSIS

Os produtos da linha Oásis contam com o exclusivo sistema de 
acionamento DocolFlex®, podendo ser acionados de forma 
manual ou automática. 

Representam uma inovação em torneiras e foram pensados para 
atender às necessidades do uso doméstico ou semi-público, 
unindo a tecnologia dos produtos automáticos, o uso racional 
de água, o conforto de utilização e o design numa só torneira. 

• Perlator embutido proporciona conforto de utilização e evita 
   salpicos
• Duas formas de acionamento: manual ou automático
• Classe de pressão: 0,2 – 4 bar
• Temperatura máxima: 70ºC
• Acabamento cromado biníquel de alta resistência à
   corrosão, conservando a beleza por muito mais tempo

Misturadora para lavatório Oásis

Referência ET454

70%

Poupança
Água

até

• Perlator embutido proporciona conforto de utilização e evita  
   salpicos
• Duas formas de acionamento: manual ou automático
• Classe de pressão: 0,2 – 4 bar
• Temperatura máxima: 70ºC
• Acabamento cromado biníquel de alta resistência à
   corrosão, conservando a beleza por muito mais tempo

• Perlator embutido proporciona conforto de utilização e evita 
   salpicos
• Duas formas de acionamento: manual ou automático
• Classe de pressão: 0,2 – 4 bar
• Temperatura máxima: 40ºC
• Acabamento cromado biníquel de alta resistência à
   corrosão, conservando a beleza por muito mais tempo

• Perlator embutido proporciona conforto de utilização e evita 
   salpicos
• Duas formas de acionamento: manual ou automático
• Classe de pressão: 0,2 – 4 bar
• Temperatura máxima: 40ºC
• Acabamento cromado biníquel de alta resistência à
   corrosão, conservando a beleza por muito mais tempo

Misturadora com bica alta para lavatório Oásis 

Torneira para lavatório Oásis

Torneira com bica alta para lavatório Oásis

Referência ET455

Referência ET456

Referência ET457
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Todas as medidas estão em mm Todas as medidas estão em mm

• Perlator embutido com fluxo constante de 1,8 lts/min garante  
   maior economia de água, proporciona conforto de utilização 
   e evita salpicos
• Temporização aproximada: 6 seg.
• Classe de pressão: 0,2 – 4 bar
• Temperatura máxima: 40ºC
• Acabamento cromado biníquel de alta resistência à
   corrosão, conservando a beleza por muito mais tempo

Torneira temporizada de parede para lavatório 120

Prolongador para torneira temporizada de parede 120

Referência ET445

Referência ET065

• Perlator embutido com fluxo constante de 1,8 lts/min garante  
   maior economia de água, proporciona conforto de utilização 
   e evita salpicos
• Temporização aproximada: 6 seg.
• Classe de pressão: 0,2 – 4 bar
• Temperatura máxima: 40ºC
• Acabamento cromado biníquel de alta resistência à
   corrosão, conservando a beleza por muito mais tempo

• Descarga: 6lts/min
• Temporização aproximada: 6 seg.
• Classe de pressão: 0,8 – 4 bar
• Acabamento cromado biníquel de alta resistência à
   corrosão, conservando a beleza por muito mais tempo

Torneira temporizada para lavatório Benefit

Referência ET449

Torneira temporizada para urinol

Referência ET453

• Perlator embutido com fluxo constante de 1,8 lts/min garante  
   maior economia de água, proporciona conforto de utilização 
   e evita salpicos
• Temporização aproximada: 6 seg.
• Classe de pressão: 0,2 – 4 bar
• Temperatura máxima: 40ºC
• Acabamento cromado biníquel de alta resistência à
   corrosão, conservando a beleza por muito mais tempo

• Perlator embutido com fluxo constante de 1,8 lts/min garante 
   maior economia de água, proporciona conforto de utilização 
   e evita salpicos
• Temporização aproximada: 6 seg.
• Classe de pressão: 0,2 – 4 bar
• Temperatura máxima: 40ºC
• Acabamento cromado biníquel de alta resistência à
   corrosão, conservando a beleza por muito mais tempo

• Perlator embutido com fluxo constante de 1,8 lts/min garante 
   maior economia de água, proporciona conforto de utilização 
   e evita salpicos
• Regulação da temperatura feita pelo manípulo lateral
• Temporização aproximada: 6 seg.
• Classe de pressão: 0,2 – 4 bar
• Temperatura máxima: 70ºC
• Acabamento cromado biníquel de alta resistência à corrosão, 
   conservando a beleza por muito mais tempo

Torneira temporizada para lavatório Alfa

Torneira temporizada para lavatório 110

Misturadora temporizada para lavatório 110

Referência ET443

Referência ET450

Referência ET444
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Todas as medidas estão em mm Todas as medidas estão em mm

Modelo Elétrica Bateria

Referência ET451 ET452

• Descarga: 0,7 lts por fluxo (6 lts/min)
• Início de descarga 2 seg. após afastamento do
   utilizador
• Tempo de descarga. 5 seg.
• Descarga de manutenção: a cada 12h sem uso
• Classe de pressão: 0,8 – 4 bar
• Acabamento cromado biníquel de alta resistência à
   corrosão, conservando a beleza por muito mais tempo

Torneira eletrónica de encastrar para urinol

• Perlator embutido com fluxo constante de 1,8 lts/min garante  
   maior economia de água, proporciona conforto de utilização  
   e evita salpicos
• Inclui fixador anti-vandalismo que permite fixar a torneira na  
   bancada com mais firmeza, impossibilitando o seu furto
• Acionamento por sensor de proximidade das mãos e encerra 
   com o afastamento ou após 60 seg. de caudal contínuo
• Classe de pressão: 0,2 – 4 bar
• Temperatura máxima: 40ºC
• Acabamento cromado biníquel de alta resistência à
   corrosão, conservando a beleza por muito mais tempo

• Perlator embutido com fluxo constante de 1,8 lts/min garante  
   maior economia de água, proporciona conforto de utilização 
   e evita salpicos
• Acionamento por sensor de proximidade das mãos e encerra  
   com o afastamento ou após 60 seg. de caudal contínuo
• Classe de pressão: 0,2 – 4 bar
• Temperatura máxima: 40ºC
• Acabamento cromado biníquel de alta resistência à
   corrosão, conservando a beleza por muito mais tempo

Torneira eletrónica para lavatório Zenit

Torneira eletrónica para lavatório Clean

Modelo Elétrica Bateria

Referência ET446 ET447

Referência ET448

• Sistema de regulação com cartucho de alta eficiência que 
permite pré-regulação do caudal e da temperatura da água
• Perlator embutido com fluxo constante de 5 lts/min garante 
maior economia de água, proporciona conforto de utilização e 
evita salpicos
• Classe de pressão: 1 – 4 bar
• Temperatura máxima: 70ºC
• Acabamento cromado biníquel de alta resistência à corrosão, 
conservando a beleza do produto por muito mais tempo

• Sistema de regulação com cartucho de alta eficiência que 
permite pré-regulação do caudal e da temperatura da água
• Perlator embutido com fluxo constante de 5 lts/min garante 
maior economia de água, proporciona conforto de utilização e 
evita salpicos
• Classe de pressão: 1 – 4 bar
• Temperatura máxima: 70ºC
• Acabamento cromado biníquel de alta resistência à corrosão, 
conservando a beleza do produto por muito mais tempo

Misturadora para lavatório Monet

Misturadora para lavatório Nexus

Referência ET481

Referência ET482
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Instalação totalmente embutida, o que proporciona mais 
resistência contra vandalismo e maior facilidade de limpeza

Para urinol com entrada de água superior, 
utilizar o tubo de ligação ET053

IMPORTANTE
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• Bica giratória com rotação de 360o que proporciona flexibili-
dade e optimiza espaço
• Perlator embutido com fluxo constante de 8 lts/min garante 
maior economia de água, proporciona conforto de utilização e 
evita salpicos
• Classe de pressão: 1 – 4 bar
• Temperatura máxima: 70ºC
• Acabamento cromado biníquel de alta
resistência à corrosão, conservando a beleza do produto por 
muito mais tempo

Misturadora para lava-loiça Monet

Referência ET483 104
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Todas as medidas estão em mm Todas as medidas estão em mm

Os secadores de mãos da linha GREEN estão equipados com motores de grande velocidade 
para uma secagem ultra-rápida mediante arrastamento da humidade. Permitem consumos mais 
reduzidos e uma poupança energética face aos secadores de mãos com ar aquecido ou às toalhas 
de papel. Podem assim integrar projectos com maiores exigências ambientais.

Secador de mãos Jet

Utilização Trafego elevado

Acionamento Automático

Voltagem (V) 220 - 240

Frequência (Hz) 50-60

Potência (W) 1650

Isolamento elétrico Classe II

Grau de Proteção IPX4

Limitador térmico de segurança Sim

Paragem automática por vandalismo (seg) 25

Temperatura do Ar (20ºC) 25

Velocidade do Ar (m/s) 90 - 100

Tempo de secagem (s) 3-6

Nível de ruído a 2mt (dbA) 72

Material (carcaça) ABS antibacteriano

Dimensões (mm) 300x220x687

Peso 11

Certificações
Conforme diretiva de segurança elétrica 
2006/95/EC e de compatibilidade 
eletromagnetica 2004/108/CE

Modelo Branco Prata

Referência EH190 EH191

Utilização Trafego elevado

Acionamento Automático

Área de deteção regulável (cm) 10 - 50

Voltagem (V) 220 - 240

Frequência (Hz) 50-60

Potência (W) 800

Isolamento elétrico Classe I

Grau de Proteção IPX1

Limitador térmico de segurança Sim

Paragem automática por vandalismo (seg) Sim

Temperatura do Ar (20ºC) 40

Velocidade do Ar (m/s) 305

Tempo de secagem (s) 10-12

Nível de ruído a 2mt (dbA) 72

Material (carcaça) Inox AISI 304 (espessura 1,2mm)

Dimensões (mm) 253x152x323

Peso 4,9

Certificações
Conforme diretiva de segurança elétrica 
2006/95/EC e de compatibilidade 
eletromagnetica 2004/108/CE

Secador de mãos Fast

Modelo Inox brilho Inox Mate

Referência EH238 EH237

• Incluí depósito de água com capacidade 1lt

Todas as medidas estão em mmTodas as medidas estão em mm

Urinol Waterless

• Longo ciclo de vida (15.000 a 20.000 utilizações)
• Inclui válvula de retenção, evitando os odores e maus cheiros 
   mesmo não sendo utilizado por um longo período de tempo
• Incorpora dispositivo ecológico que evita a formação de bactérias
• Fácil de retirar e substituir
• Manutenção/limpeza compatível com água e outros 
   líquidos (consultar em www.erix.pt)

Cartucho para Urinol Waterless

Referência ELS658

Referência ELS986

POUPE ÁGUA PARA AS GERAÇÕES FUTURAS!

Procurando uma maior funcionalidade e eficiência hídrica nos 
sanitários dos espaços públicos, lançámos um novo Urinol 
sem consumo de água, mediante o uso de um cartucho de 
nova geração sem selante líquido.

O novo cartucho Waterless apresenta uma nova tecnologia 
que permite uma melhor performance, comparativamente 
aos modelos clássicos:

• Inodoro e higiénico, sem odores e maus cheiros 
• Económico, cartucho com longo ciclo de vida
• Poupança efectiva de água e energia
• Fácil manutenção

10 11

Secadores de mãos Urinol

Fornecido com filtro HEPA
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Parque Proclama, Quinta da Areia 
2830-481 Coina - Barreiro
Portugal

Telf: +351 212 108 697
E-mail: erix@erix.pt

www.erix.pt


