
 

 

 

Stern Smart. 
Beröringsfri armatur med temperaturreglering. 

 

                                                   
 
 
Smart är en beröringsfri elektronisk armatur för installationer med stränga hygieniska krav.  
Armaturen har en mycket robust konstruktion med elektronik, magnetventil och vred for  
temperaturreglering färdig monterat i armaturkroppen.  
Strömförsörjningen sker via 9V standardbatteri som monteras under vasken eller 
med transformator (230 v). Innställningen sker automatisk, men kan programmeras med fjärrkontroll 
(extra tillbehör). Filter och backventiler ingår. 
Lämplig inom sjukvården, tandläkar och läkarmottagningar, livsmedelsindustrin, restauranger eller på 
andra ställen där mat tillagas. Passar dessutom mycket bra på skolor och offentliga toaletter.  
Armaturen är vatten och energibesparande, något som har en mycket stor betydelse. 
 

Modeller:                                                           
 
- Smart Batteri monterat under bänk  
- Smart Transformator (jordfelsbrytare skall användas ingår ej) 
 

Tekniska data:  
Arbetstryck 0,3 - 6,0 bar 
Vattentemperatur max. 70º C 
Vattenmängd 6 l/min. 
Batteri 9 v eller 230 v         

                                                                                                                         

           Botan  
Muskötgatan 11  
254 66 Helsingborg  
Tel : 042-12 62 45 
Web : www.botan.se 
 
 
 
 
 



 
 

 

  

Stern Swan.  
 Beröringsfri armatur med temperaturreglering. 

 
 

                               
 
Swan är en beröringsfri elektronisk armatur för installationer med stränga hygieniska krav.  
Armaturen har en mycket robust konstruktion med elektronik, magnetventil och vred for  
temperaturreglering färdig monterat i armaturkroppen.  
Strömförsörjningen sker via 9V standardbatteri som monteras under vasken eller med transformator 
(230 v). Innställningen sker automatisk, men kan programmeras med fjärrkontroll (extra tillbehör).  
Filter och backventiler ingår. 
Mycket lämplig på skolor och offentliga toaletter, inom sjukvården, tandläkare och läkarmottagningar, 
livsmedelsindustrin, restauranger eller på andra ställen där mat tillagas.  
Armaturen är vatten och energibesparande, något som har en mycket stor betydelse. 
 
 
Modeller:                                                           

- Swan Batteri monteras under bänk 
- Swan Transformator (jordfelsbrytare skall användas ingår ej) 
 
Tekniska data:  
Arbetstryck 0,3 - 6,0 bar 
Vattentemperatur max. 70º C 
Vattenmängd 6 l/min. 
Batteri 9 v eller 230 v                                                                                              
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Stern Free. 
Beröringsfri elektronisk urinoarspolnings armatur. 

 

                                                  
Free är en beröringsfri elektronisk Urinoar spolnings armatur för installationer med stränga  
hygieniska krav.  
Armaturen har en mycket robust konstruktion med elektronik, magnetventil och vred for 
temperaturreglering färdig monterat i armaturkroppen.  
Strömförsörjningen sker via 9V standardbatteri som monteras under vasken. 
Innställningen sker automatisk, men kan programmeras med fjärrkontroll (extra tillbehör).  
Lämplig inom sjuvården, tandläkare och läkarmottagningar, livsmedelsindustrin, restauranger eller på 
andra ställen där mat tillagas. Passar dessutom mycket bra på skolor och offentliga toaletter.                                                      
  

Tekniska data:  
Kromad i mässing, lock i syrafast stål. Arbetstryck 0,5 - 6,0 bar. Drift 9V Batteri Vandalsäker. 
Spoltid 3-20 sekunder, justerbar, 24 t automatisk spolning                                                                                                                                                                
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                                         Stern Classic. 
    Beröringsfri elektronisk armatur med temperaturreglering. 
 
 

                                      
 
Classic är en beröringsfri elektronisk armatur för installationer med stränga hygieniska krav.  
Armaturen har en mycket robust konstruktion med elektronik, magnetventil och vred for  
temperaturreglering färdig monterat i armaturkroppen.  
Strömförsörjningen sker via 9V standardbatteri som monteras under vasken eller 
med transformator (230 v). Innställningen sker automatisk, men kan programmeras  
med fjärrkontroll (extra tillbehör). Filter och backventiler ingår. 
Mycket lämplig på skolor och offentliga toaletter, sjukvården, tandläkare och läkarmottagningar, 
livsmedelsindustrin, restauranger eller på andra ställen där mat tillagas.  
Armaturen är vatten och energibesparande, något som har en mycket stor betydelse. 
 
 
Modeller:                                                           

- Classic  Inbyggt batteri  
- Classic  Batteri monteras under bänk 
- Classic  Transformator (jordfelsbrytare skall användas ingår ej) 
 
Tekniska data:  
Arbetstryck 0,3 - 6,0 bar 
Vattentemperatur max. 70º C 
Vattenmängd 6 l/min. 
Batteri 9 v eller 230 v                                                                                              
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                  Stern Extreme. 
         Beröringsfri armatur med temperaturreglering. 
 

 

                                               
 
Extreme är en beröringsfri elektronisk armatur för installationer med stränga hygieniska krav.  
Armaturen har en mycket robust konstruktion med elektronik, magnetventil och vred for  
temperaturreglering färdig monterat i armaturkroppen.  
Strömförsörjningen sker via 9V standardbatteri som monteras under vasken eller med transformator 
(230 v). Innställningen sker automatisk, men kan programmeras med fjärrkontroll (extra tillbehör).  
Filter och backventiler ingår. 
Lämplig inom sjukvården, tandläkare och läkarmottagningar, livsmedelsindustrin, restauranger eller  
på andra ställen där mat tillagas. Passar dessutom mycket bra på skolor och offentliga toaletter.  
Armaturen är vatten och energibesparande, något som har en mycket stor betydelse. 
 

Modeller:                                                           
 

- Extreme B Batteri monterat under bänk  
- Extreme B E Transformator (jordfelsbrytare skall användas ingår ej) 

 

Tekniska data:  
Arbetstryck 0,3 - 6,0 bar 
Vattentemperatur max. 70º C 
Vattenmängd 6 l/min. 
Batteri 9 v eller 230 v                                                                                                                                                                                            
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Stern Tubular 

 

Beröringsfri väggarmatur . 
 

                                                                   
 
Tubular för förblandat vatten är en beröringsfri elektronisk armatur för installationer med  
stränga hygieniska krav.  
Armaturen har en mycket robust konstruktion med elektronik, magnetventil och vred for 
temperaturreglering färdig monterat i armaturkroppen.  
Strömförsörjningen sker via 9V standardbatteri som monteras under vasken eller med transformator  
(230 v). Innställningen sker automatisk, men kan programmeras med fjärrkontroll (extra tillbehör). 
Filter och backventiler ingår. Lämplig på sjukhus, tandläkare och läkarmottagningar, livsmedelsindustrin, 
restauranger eller på andra ställen där mat tillagas. 
Passar dessutom mycket bra på skolor och offentliga toaletter.  
Armaturen är vatten och energibesparande, något som har en mycket stor betydelse. 
 

Modeller:                                                           
 

- Tubular B Batteri inbyggt batteri.  
- Extreme B E Transformator (jordfelsbrytare skall användas ingår ej) 

 

Tekniska data:  
Arbetstryck 0,3 - 6,0 bar 
Vattentemperatur max. 70º C 
Vattenmängd 6 l/min. 
Batteri 9 v eller 230 v                                                                                                                                                                                   
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Stern Jupiter. 
Beröringsfri elektronisk Urinoar spolningsarmatur. 

                                             
Jupiter är en beröringsfri elektronisk Urinoar spolningsarmatur för installationer med stränga  
hygieniska krav.  
Armaturen har en mycket robust konstruktion med elektronik, magnetventil färdig monterat 
i armaturkroppen.  
Strömförsörjningen sker via 9V standardbatteri integrerat i armaturkroppen. 
Innställningen sker automatisk, men kan programmeras med fjärrkontroll (extra tillbehör).  
Lämplig på sjukvården, tandläkare och läkarmottagningar, livsmedelsindustrin, restauranger eller 
på andra ställen där mat tillagas. Passar dessutom mycket bra på skolor och offentliga toaletter.                                                      
Armaturen är vatten och energibesparande, något som har en mycket stor betydelse. 
Tekniska data:  
Kromad mässing, lock i syrafast stål. Arbetstryck 0,5 - 6,0 bar. Drift 9V Batteri Vandalsäker. 
Spoltid 3-20 sekunder, justerbar, 24 t automatisk spolning        
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 Stern Neptune. 
 Beröringsfri elektronisk termostat duschbatteri. 

 

                                                                 

 

 

 

Sirius Neptune beröringsfri elektronisk armatur for installationer med stränga hygienkrav.  
Armaturen har en mycket robust konstruktion med elektronisk, magnetventil och vred för 
temperaturreglering färdig monterat i armaturkroppen. Strömförsörjningen sker via 9V standardbatteri 
integrerat i armaturkroppen eller med transformator 230v. Innställningen sker automatisk, men kan 
programmeras med fjärrkontroll (extra tillbehör). Filter och backventiler er ingår. Lämplig  på 
sjukvården, eller där man har behov att spara på vatten & energi  
 
Modeller: 
- Neptune T Innebyggt batteri 
- Neptune TE Transformator 
 
Tekniske data: 
Arbetstryck 0,3 - 8,0 bar 
Vatten mängd 6 l/min.  
Batteri 9v eller 230 v 
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