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Tehnologija

Vsi naši seti vključujejo edinstvene pametne 

funkcije, ki dodajo vrednost tako za končnega 

uporabnika kot tudi za lastnika nepremičnine in 

njegovo ekipo za vzdrževanje.

Trajnostni razvoj

Naše poslanstvo je izboljšati okolje in 

ponuditi le izdelke z varčno porabo vode.

Preprostost

Naš integrirani pristop se odraža v preprosti 

namestitvi in preprosti uporabi izdelkov brez 

zmanjševanja kakovosti oblikovanja.

Vsi izdelki IPEE so zasnovani in razviti na podlagi 
filozofije treh načel:
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Obljubljamo vam preprostost, zato so 
vse naše rešitve predstavljene v
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Pri IPEE verjamemo v preprostost. Vsak dan stremimo 
za tem, da bi vam olajšali življenje. Da bi vam omogočili 
nemotene postopke izbiranja in namestitve, smo razvili 
sete: kombinacije najboljše razpoložljive tehnologije in 
skrbno izbrane keramike.
Kombinacija najboljšega iz obeh svetov.

Vse v enem

Namesti in zaženi

Trajnost in trdnost

Ponujamo rešitve in ne komponente. Vsak izdelek 

vsebuje ves potreben material, da lahko zaključite 

namestitev.

Ker je tehnologija splakovanja IPEE natančno 

pripravljena za namestitev, je namestitev keramike 

preprosta in izjemno hitra.

Vse naše tehnologije so zasnovane in izdelane v 

Evropi ter zagotavljajo kakovostne in trajne izdelke, ki 

prihranijo velike količine vode.
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Različice setov
Tri različice za izpolnjevanje vaših potreb

Seti IPEE Basic ponujajo prepros-

to, vendar kakovostno keramiko v 

kombinaciji s čvrsto in učinkovito 

splakovalno tehnologijo.

Osnovni seti IPEE so idealna iz-

bira za objekte, kjer je potrebna 

cenovno ugodna, trajna sanitarna 

oprema.

IPEE Plus so seti srednjega razre-

da. Združujejo visokokakovostno 

keramiko z najboljšo tehnologijo v 

svojem razredu. 

Seti IPEE Plus odlično izpolnjujejo 

zahteve v situacijah, kjer sta ključ-

na dizajn in učinkovitost.

S kombinacijo vrhunske keramike 

z našo najboljšo tehnologijo spla-

kovanja ponujajo seti IPEE Pre-

mium najboljše od najboljšega.

Seti IPEE Premium so odlične re-

šitve za projekte, kjer niso dopustni 

kompromisi glede dizajna, higiene 

ali uporabniške izkušnje.

Basic Plus Premium

Vsak set IPEE standardno vključuje vse funkcije, ki jih 
potrebuje sodobna sanitarna oprema. Vendar razumemo, 
da si včasih želite še več.

In zato so vsi naši izdelki na voljo v treh različicah: Basic, 
Plus ali Premium.
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  ▲ Set IPEE T3

Brezhibno 
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Obisk stranišča mora biti dobra izkušnja. Vse se začne 

s pravilno funkcionalnostjo in sistemom, ki naredi to, kar 

se od njega pričakuje. Z IPEE Spectre ne bo nobenega 

nepričakovanega splakovanja pred sedanjem na školjko. 

Sistem preprosto deluje odlično.

Splakovanje po uporabi. Sliši se preprosto, kajne? Do 

danes nobena tehnologija ni mogla zagotoviti samo enega 

splakovanja na uporabo. IPEE nadomešča ta potraten 

način delovanja in s tem zmanjšuje porabo vode za 50 

odstotkov v primerjavi z dosedanjimi rešitvami.

S stalnim spremljanjem nivoja vode in koncentracije 

splakovalne tekočine znotraj sifona senzor zbira 

informacije o stanju WC-ja. Takoj, ko je vzorec drugačen 

od normalnega, se sistem samodejno izklopi, da prepreči 

prelivanje vode iz WC-ja..

Varčevanje z vodo

Preprečevanje prelivanja

Najboljše mogoče 
uporabniške izkušnje

Seti za splakovalnike
Keramika z vgrajenim brezkontaktnim sistemom 
splakovanja

Brezkontaktna  tehnologija splakovanja WC-jev je v 

uporabi že več let. Dvignila je raven udobja in higiene, 

vendar je na žalost povzročila tudi nekatere težave. 

Velika poraba vode in slaba volja uporabnikov zaradi 

napačnega zaznavanja in napačnih časov splakovanja, 

visoki stroški vzdrževanja zaradi prelivanja vode iz 

WC-jev - vse to zaradi napačnega splakovanja.

 

Končno je na voljo rešitev. S Spectre je IPEE postavil 

nov standard za samodejne sisteme splakovanja. 

Ta revolucionarna senzorska tehnologija dokončno 

preprečuje napačno splakovanje, s čimer naenkrat 

rešuje vse prej naštete težave.

Kjer brezkontaktna  tehnologija 
končno sreča trajnostni razvoj.
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Odlično zaznavanje
Tehnologijo splakovanja IPEE Spectre sestavljata 

dva sistema zaznavanja, ki z nenehnim sodelovanjem 

zagotavljata najboljšo tehnologijo splakovanja na trgu. 

Vrhunski senzor prisotnosti zaznava osebo, ki sedi na 

straniščni školjki, medtem ko drugi senzor nenehno 

spremlja dogajanje v školjki, kjer preverja nivo vode 

in koncentracijo splakovalne tekočine. Šele ko oba  

 

senzorja zaznata, da je bila školjka uporabljena in je 

uporabnik vstal, se sproži samodejno splakovanje. 

Zahvaljujoč izpopolnjeni tehnologiji zaznavanja lahko 

IPEE Spectre enkrat za vselej prepreči napačno 

splakovanje.
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Zaznan uporabnik
Ko IPEE Spectre zazna uporabnika, svetleča dioda 

v senzorski aktivirni tipki zasveti belo, s čimer 

uporabniku jasno signalizira, da je sistem aktiven.

Splakovanje
Svetleča dioda med splakovanjem zasveti zeleno, s 

čimer WC školjka signalizira, da je čista in pripravljena 

za ponovno uporabo.

Blokada
Če je straniščna školjka zamašena, IPEE Spectre to 

sporoča z rdečo utripajočo svetlečo diodo. Osebje 

čistilnega in vzdrževalnega servisa bo takoj ugotovilo, 

katero WC školjko je potrebno odmašiti.  

Senzorska aktivirna tipka 
Napreden uporabniški vmesnik

IPEE si prizadeva zagotoviti najboljšo mogočo uporab-
niško izkušnjo doslej. LED-uporabniški vmesnik IPEE 
Spectre omogoča jasno prepoznavanje stanja sistema. 
Na ta način dvigujemo naše standarde še na višjo raven. 
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Keramika

Serija Dome

Tip WC standardne velikosti

Zaključni premaz Standardna glazura 

Vrsta splakovanja Rimless

Posebnosti Deska s počasnim zapiranjem

Standardi EN 997, EN 33

Nosilni element

Količina splakovanja 6L

Višina 1.180 - 1.380 mm

Širina 380 mm

Globina 140 - 200 mm

Standardi EN 14055, NF D12-208

Tehnologija

Senzorska tehnologija IR + IPEE Spectre

Količina splakovanja Enojno splakovanje

Senzorska aktivirna tipka Nerjavno jeklo

Zaznavanje preobremenitve Da

Preprečevanje prelivanja Da

Napajanje 230V

Standardi EN 61000-6-3

Številka za naročanje

Nosilni WC element XS 8050452734

T1, Enojno splakovanje, senzorska 
aktivirna tipka iz nerjavnega jekla 

6055700231

  

T1 Set za splakovalnik 
Basic

Tehnologija za 
preprečevanje prelivanja

Brez napačnega splakovanja

Set za splakovalnik T1 je sestavljen iz dveh delov: prvega uporabite v fazi grobe montaže, drugega pa v fazi 
zaključne montaže 

Izdelki za grobo montažo (id. št. 8050452734)
• Nosilni WC element

 

Izdelki za zaključno montažo  
(id. št. 6055700231)
• Keramična WC školjka z vgrajeno IPEE-

tehnologijo
• WC deska iz duroplasta s počasnim zapiranjem
• Senzorska aktivirna tipka iz nerjavnega jekla
• Napajanje 230 V
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Keramika

Serija Dome

Tip Straniščna školjka standardne velikosti

Zaključni premaz Standardna glazura 

Vrsta splakovanja Rimless

Posebnosti Deska s počasnim zapiranjem

Standardi EN 997, EN 33

Nosilni element

Količina splakovanja 3l / 6l

Višina 1.180 - 1.380 mm

Širina 380 mm

Globina 140 - 200 mm

Standardi EN 14055, NF D12-208

Tehnologija

Senzorska tehnologija IR + IPEE Spectre

Količina splakovanja Dvojno splakovanje

Senzorska aktivirna tipka Nerjavno jeklo

Zaznavanje preobremenitve Da

Preprečevanje prelivanja Da

Napajanje 230V

Standardi EN 61000-6-3

Številka za naročanje

Nosilni WC element XS 8050452734

T3, Dvojno splakovanje, senzorska 
aktivirna tipka iz nerjavnega jekla

6055700233

  

T3Set za splakovalnik     
Plus

Tehnologija za 
preprečevanje prelivanja

Dvojno splakovanje  3l / 6l

Brez napačnega splakovanja

Set za splakovalnik T3 je sestavljen iz dveh delov: prvega uporabite v fazi grobe montaže, drugega pa v fazi 
zaključne montaže 

Izdelki za grobo montažo (id. št. 8050452734)
• Nosilni WC element

 

 

Izdelki za zaključno montažo  
(id. št. 6055700233)
• Keramična WC školjka z vgrajeno IPEE-

tehnologijo
• WC deska iz duroplasta s počasnim zapiranjem
• Senzorska aktivirna tipka iz nerjavnega jekla
• Napajanje 230 V
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T5 Set za splakovalnik 
Premium

Tehnologija za 
preprečevanje prelivanja

Dvojno splakovanje 3l / 6l

Sijajna površina

Brez napačnega splakovanja

Keramika

Serija Dome

Tip Straniščna školjka standardne velikosti

Zaključni premaz Standardna glazura

Vrsta splakovanja Rimless

Posebnosti Tanka deska s počasnim zapiranjem

Standardi EN 997, EN 33

Nosilni element

Količina splakovanja 3l / 6l

Višina 1.180 - 1.380 mm

Širina 380 mm

Globina 140 - 200 mm

Standardi EN 14055, NF D12-208

Tehnologija

Senzorska tehnologija IR + IPEE Spectre

Količina splakovanja Dvojno splakovanje

Senzorska aktivirna tipka Steklo

Zaznavanje preobremenitve Da

Preprečevanje prelivanja Da

Napajanje 230V

Standardi EN 61000-6-3

Številka za naročanje

Nosilni WC element XS 8050452734

T5, Dvojno splakovanje, senzorska 
aktivirna tipka iz črnega stekla

6055700238

T5, Dvojno splakovanje, senzorska 
aktivirna tipka iz belega stekla 

6055700201

  

Set za splakovalnik T5 je sestavljen iz dveh delov: prvega uporabite v fazi grobe montaže, drugega pa v fazi 
zaključne montaže 

Izdelki za grobo montažo (id. št. 8050452734)
• Nosilni WC element

 

Izdelki za zaključno montažo  
(id. št. 6055700238/6055700201)
• Keramična WC školjka z vgrajeno IPEE-

tehnologijo
• Tanka WC deska iz duroplasta s počasnim 

zapiranjem
• Steklena senzorska aktivirna tipka
• Napajanje 230 V
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  ▲ Set IPEE T5

Inteligenca 



Težave so vidne.

  ▲ Set IPEE U3
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Seti pisoarjev
Keramika 
z vgrajenim samodejnim sistemom splakovanja

Kakovostna keramika
Vsi seti pisoarjev IPEE vključujejo visokokakovosten, 

trajen keramičen pisoar. Minimalističen, vendar 

prefinjen dizajn pisoarjev IPEE se odlično prilega v 

vsako kopalnico ali toaleto. Pisoarji Plus in Premium 

(U3 in U5) so prevlečeni s keramično prevleko 

Hydrofobe+. Ta prevleka zagotavlja preprosto čiščenje 

in odlično higieno. Ponuja ultra gladko površino, na 

kateri se ne morejo zadrževati umazanija ali bakterije.

Najsodobnejša tehnologija
Tehnologija splakovanja IPEE je zasnovana in razvita 

za popolno vgradnjo v pisoarje. Vsebuje vse pametne 

funkcije, ki jih pričakujete od sodobnega sistema 

splakovanja – in še več! Ker so sistemi splakovanja 

nameščeni povsem nevidno za uporabnika, so 

odporni proti vandalizmu in s tem izredno primerni za 

komercialno sanitarno opremo. 
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Majhna velikost, velika zmogljivost
IPEE Mini je zelo široko uporabna rešitev za pisoarje 

s samodejnim splakovanjem. Pametni senzor prek 

plastičnih in keramičnih površin zaznava, kdaj je 

pisoar v uporabi in splakuje na podlagi teh podatkov. 

Ker senzor nikoli ne pride v stik z urinom, je sistem 

neobčutljiv za obrabo in ne zahteva skoraj nobenega 

vzdrževanja. IPEE Mini se prilepi v notranjosti pisoarja 

in se samodejno kalibrira na keramično ali plastično 

površino. Namestitev je hitra in preprosta. IPEE Mini 

je celovit sistem brez skritih stroškov. Zaradi nizkih 

skupnih stroškov lastništva in optimalne preprostosti 

uporabe je IPEE Mini idealna rešitev za inštalaterje, 

upravljavce in končne uporabnike.

Seti pisoarjev
Mini

Preprečevanje prelivanja

Odpornost proti vandalizmu

Brez napačnega splakovanja
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Poudarek na preprostosti
IPEE Vortex je najboljša rešitev za pisoarje s 

samodejnim splakovanjem. Pametni senzor se namesti 

na sifon pisoarja in meri nivo vode in koncentracijo 

urina v njej. Če zazna uporabo, sproži splakovanje in 

to šele po končani uporabi pisoarja. Nobenih napačnih 

splakovanj in nepotrebne porabe vode! Ker senzor 

nikoli ne pride v neposreden stik z urinom, je sistem 

neobčutljiv za obrabo in ne zahteva skoraj nobenega 

vzdrževanja.

Namestitev sistema splakovanja IPEE je zelo 

preprosta. Primeren je za keramične, plastične in 

kovinske pisoarje z dovodom in odvodom vode na 

zadnji strani.

Seti pisoarjev
Vortex

Preprečevanje prelivanja

Odpornost proti vandalizmu

Brez napačnega splakovanja
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Trajna keramika, čvrsta tehnologija
IPEE U1 je osnovni model setov pisoarjev. Združuje 

tehnologijo splakovanja IPEE Mini z osnovnim, trajnim 

keramičnim pisoarjem. Količina splakovanja se lahko 

nastavi s pametnim ključem. Set IPEE U1 je izredno 

primeren za objekte, kot so šole, kjer je potrebna 

cenovno ugodna, a trajna sanitarna oprema.

U1 Set pisoar 
Basic

Keramika

Serija Edge

Tip splakovanja Klasično splakovanje 

Standardi EN 13407, EN80

Tehnologija

Senzorska tehnologija IPEE Mini

Količina splakovanja Nastavljiva: 0,8 l – 1,5 l – 3,0 l

Preprečevanje prelivanja Da

Način pripravljenosti Da

Zaznavanje preobremenitve Da

LED-signalizacija Ne

Namestitev Skrita

Standardi EN 274, EN 61000-6-3,

EN 15091

Številka za naročanje

U1, Napajanje 230 V 6055700082

U1, Baterija 6 V 6055700083

  

Preprečevanje prelivanja

Odpornost proti vandalizmu

Brez napačnega splakovanja

Hitra in preprosta namestitev

Vključeno v setu:
• Keramični pisoar

• Sistem splakovanja IPEE Mini

• Vodoraven sifon

• Cevi, ventil, napajalni adapter, komplet za 

namestitev itd.
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Udobje
IPEE U3 je srednji model setov pisoarjev. Združuje 

tehnologijo splakovanja IPEE Vortex s kompaktnim, 

sijajnim keramičnim pisoarjem. Količina splakovanja 

se lahko nastavi med namestitvijo. Set IPEE U3 je 

popolna rešitev za komercialne objekte, kjer sta 

ključna dizajn in učinkovitost.

U3Set pisoar 
Plus

Keramika

Serija Dome

Prevleka Glazura Hydrophobe+

Tip splakovanja Klasično splakovanje 

Standardi EN 13407, EN80

Tehnologija

Senzorska tehnologija IPEE Vortex

Količina splakovanja Nastavljiva: 0,8 l – 1,5 l – 3,0 l

Preprečevanje prelivanja Da

Način pripravljenosti Ne

Zaznavanje preobremenitve Da

LED-signalizacija Ne

Namestitev Skrita

Standardi EN 274, EN 61000-6-3,

EN 15091

Številka za naročanje

U3, Napajanje 230 V 6055700084

U3, Baterija 6 V 6055700085

  

Preprečevanje prelivanja

Odpornost proti vandalizmu

Brez napačnega splakovanja

Hitra in preprosta namestitev

Vključeno v setu:
• Keramični pisoar

• Sistem splakovanja IPEE Vortex

• Vodoraven sifon

• Cevi, ventil, napajalni adapter, komplet za 

namestitev itd.
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U5 Set pisoar
Premium

Vrhunskost na vsaki ravni
IPEE U5 je naš najboljši set pisoarja. Sodobna oblika 

pisoarja brez roba v kombinaciji z najsodobnejšo 

tehnologijo splakovanja IPEE Vortex. Količina 

splakovanja se lahko vedno nastavi z magnetnim 

ključem. IPEE U5 ponuja optimalno higieno 

zahvaljujoč izvedbi keramičnega pisoarja brez roba 

in učinkovitemu razpršilcu z nadzorovanim pretokom 

vode. IPEE U5 je ultimativen set za objekte, ki 

zahtevajo najboljši mogoči dizajn, tehnologijo in 

uporabniško izkušnjo.

Keramika

Serija Conic

Prevleka Glazura Hydrophobe+

Tip splakovanja Rimless in razpršilnik

Posebnosti LED-razpršilnik

Standardi EN 13407, EN80

Tehnologija

Senzorska tehnologija IPEE Vortex

Količina splakovanja Nastavljiva: 0,8 l – 1,5 l – 3,0 l

Preprečevanje prelivanja Da

Način pripravljenosti Ne

Zaznavanje preobremenitve Da

LED-signalizacija Da

Namestitev Skrita

Standardi EN 274, EN 61000-6-3,

EN 15091

Številka za naročanje

U5, Napajanje 230 V 6055700086

U5, Baterija 6 V 6055700087

Izvedba brez roba

Vključeno v setu:
• Keramični pisoar

• Sistem splakovanja IPEE Vortex

• LED-razpršilec

• Vodoraven sifon

• Cevi, ventil, napajalni adapter, komplet za 

namestitev itd.

Preprečevanje prelivanja

Odpornost proti vandalizmu

Brez napačnega splakovanja

Hitra in preprosta namestitev
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  ▲ Set IPEE U5



Vortex Sistem splakovanja
Dopolnilni set

Dopolnilni set po načelu namesti in 
zaženi
Če želite nadgraditi svojo obstoječo sanitarno opremo 

s tehnologijo splakovanja, je odlična rešitev dopolnilni 

set IPEE Vortex. Ta sistem splakovanja je izjemno 

preprost za namestitev v številnih keramičnih pisoarjih 

z dovodom in odvodom vode na zadnji strani.

IPEE Vortex je združljiv s široko paleto pisoarjev. 

Preverite seznam združljivosti za celoten pregled.

Seznam združljivosti

Tehnologija

Senzorska tehnologija IPEE Vortex

Količina splakovanja Nastavljiva: 0,8 l – 1,5 l – 3,0 l

Preprečevanje prelivanja Da

Način pripravljenosti Ne

Namestitev Skrita

Standardi EN 274, EN 61000-6-3,

EN 15091

Številka za naročanje

Vortex, Napajanje 230 V 6055700090

Vortex, Baterija 6 V 6055700091

  

Preprečevanje prelivanja

Odpornost proti vandalizmu

Brez napačnega splakovanja

Hitra in preprosta namestitev

Vključeno v setu:

• Sistem splakovanja IPEE Vortex

• Vodoraven sifon

• Cevi, ventil, napajalni adapter, komplet za 

namestitev itd.
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Seti za splakovalnike brez nosilnega WC elementa

T1 brez nosilnega WC elementa Enojno splakovanje, senzorska aktivirna tipka iz nerjavnega jekla 6055700231

T3 brez nosilnega WC elementa Dvojno splakovanje, senzorska aktivirna tipka iz nerjavnega jekla 6055700233

T5 brez nosilnega WC elementa Dvojno splakovanje, senzorska aktivirna tipka iz črnega stekla 6055700238

Dvojno splakovanje, senzorska aktivirna tipka iz belega stekla 6055700201

Nosilni WC element

Nosilni WC element Nosilni WC element za T1, T3, T5 8050452734

Seti pisoarjev

U1 Napajanje 230 V 6055700082

Baterija 6 V 6055700083

U3 Napajanje 230 V 6055700084

Baterija 6 V 6055700085

U5 Napajanje 230 V 6055700086

Baterija 6 V 6055700087

Vortex Retrofit kit Napajanje 230 V 6055700090

Baterija 6 V 6055700091

  

Pridržujemo si pravico tiskarskih in drugih napak ter tehničnih sprememb.
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Fluidmaster d.o.o.

Industrijska cesta 2

SI-6230 Postojna

T (05) 728 37 00

F (05) 728 38 11

sanitary.liv@fluidmaster.com

www.liv.si, www.livklub.si
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