
Get 
Clean.

Touchless Oras Electra.
Hygienic, easy to use and keep clean. 

Oras Electra
Kosketusvapaa pesuallashana

Get
Clean.



Oras Electra. Touchless washbasin faucet for
cold or pre-mixed water.
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6188
Touchless washbasin faucet for cold or pre-mixed water. Battery-
operated 3 V. Spout length 175 mm. Laminar fl ow. The faucet is 
equipped with a litter fi lter, non-return valve, shut-o�  valve and 
G 1/2” external connection thread.

 

6189
Touchless washbasin faucet for cold or pre-mixed water. Battery-
operated 3 V. Spout length 225 mm. Laminar fl ow. The faucet is 
equipped with a litter fi lter, non-return valve, shut-o�  valve and 
G 1/2” external connection thread.

The touchless washbasin 

faucet is especially for 

use in public facilities.

As the faucet responds 

to movement, and 

so does not have to 

be “operated”, it is 

user-friendly, safe, 

and hygienic. Further 

the water is only ever 

supplied in the actual 

quantity and temperature 

required, no resources 

are wasted. You save on 

water and energy every 

time the faucet is used.

Oras Electra touchless washbasin faucets are hygienic, as hands can be washed
without touching the faucet. There are no extra seams because all components
are inside the spout. Laminar fl ow (no air mixed in the water fl ow) reduces 
the risk of spreading microbes. Water is fl owing only when hands are under 
the faucet, this saves on water and energy. There is an integrated shut-o�  
valve, which enables the spout to be removed without the inner body. Oras 
Electra is battery-operated (2 x AA lithium batteries 1.5 V) and battery lifetime is 
approximately 3 years.

• Hygienic 
• Laminar fl ow
• Easy to keep clean
• Saves on water and energy

Oras Electra. Kosketusvapaa pesuallashana
kylmälle tai esisekoitetulle tulovedelle.

• Hygieeninen
• Laminaarinen virtaus
• Helppo pitää puhtaana
• Säästää vettä ja energiaa

Oras Electra kosketusvapaat pesuallashanat ovat hygieenisiä, kädet voidaan 
pestä hanaan koskematta. Ei ylimääräisiä saumoja, koska kaikki tekniset 
komponentit ovat juoksuputken sisällä. Laminaarinen virtaus (veteen ei sekoiteta 
ilmaa) vähentää mikrobien leviämisen riskiä. Hanasta tulee vettä ainoastaan käsiä 
pestessä, tämä säästää niin vettä kuin energiaakin. Integroidun sulkuventtiilin 
ansiosta juoksuputki voidaan irroittaa tarvittaessa, esimerkiksi paristonvaihtoa 
varten. Oras Electra on paristokäyttöinen (2 x AA litium paristo 1,5V) ja 
paristoiden käyttöikä noin kolme vuotta.

Kosketusvapaa pesuallahana 

on tarkoitettu erityisesti 

julkisissa tiloissa 

käytettäväksi. Hana 

tunnistaa kädet ja vesi alkaa 

virrata ilman, että tarvitsee 

koskea mihinkään –käyttö 

on helppoa, hygieenistä ja 

turvallista. Vettä virtaa 

ainoastaan käsienpesun 

ajan, jolloin vältytään 

hukkajuoksutukselta – näin 

säästetään vettä ja energiaa.

6188 6189
Kosketusvapaa pesuallashana kylmälle tai esisekoitetulle 
tulovedelle. Paristokäyttöinen 3V. Juoksuputken pituus 175 mm. 
Laminaarinen virtaus. Hana on varustettu roskasihdillä, yksisuunta- 
ja sulkuventtiilillä. Hanassa G½” ulkokierre vesijohtoverkostoon 
liittämiseksi.

Kosketusvapaa pesuallashana kylmälle tai esisekoitetulle 
tulovedelle. Paristokäyttöinen 3V. Juoksuputken pituus 225 mm. 
Laminaarinen virtaus. Hana on varustettu roskasihdillä, yksisuunta- 
ja sulkuventtiilillä. Hanassa G½” ulkokierre vesijohtoverkostoon 
liittämiseksi.
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