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Identificação do Produto 
 

CG34000878849 GLASSY white 

CG34000878850 GLASSY black 

CG34000878703 GLASSY red 

CG34000878702 GLASSY anthracite 

CG34000878700 GLASSY gold  

CG34000878701 GLASSY taupe 

Definição e Aplicação 
 

 Placa de comando em vidro temperado em diferentes acabamentos e de ativação sem toque através de 
sensores capacitivos. Considerada de “higiene perfeita”, devido a poder ativar a descarga sem ter de tocar na 
placa, tornando-a ideal para espaços públicos.  

Funcionamento 
 

 Acionamento por sensores capacitivos através do sistema Hydroboost ou de ligação AC. 

Sensor 

 
  Grau de proteção sensor: IP67; 

  Conectores eletrónicos anti erro e à prova de água: IP67; 

  Capacidade de deteção ajustável 

(medidas em milímetros) 

http://www.oli-world.com/


     

 

  

Ficha Técnica 
Placa de Comando Glassy 

FTC.1183.00 

Ficha Técnica 

Página 2 

www.oli-world.com  

comercial@oli-world.com 

 

 
Características  
 

 Dupla descarga que possibilita a poupança de água; 

 Compatível com sistema Hydroboost e AC 

 Acionamento através de sensores capacitivos com sinalética Led. 

 Sinalética Led com várias cores disponíveis  

 Sistema de abertura “Asa de Gaivota” que previne os danos no vidro em ações de instalação e manutenção;  

 Higiénica e de fácil limpeza; 

 Ligações eletrónicas anti erros;  

 Conectores à prova de água;  

 

 
 
 
Autoclismos Compatíveis 
 

 OLI74 Plus cap Hydroboost ou OLI74 Plus cap AC 

 OLI120 Plus cap Hydroboost ou OLI120 Plus cap AC 

Acessórios 
 

 2 Parafusos de fixação com sistema de aperto rápido. 

 1 Servomotor  

Recomendações  
 

 A instalação deve ser feita de acordo com a instrução de montagem; 

 Não substituir a fonte de tensão por uma outra; 

 Não aceitamos reclamações derivadas de um tratamento inadequado com ácidos, produtos químicos ou 
abrasivos; 

 Não dispensa a consulta do manual de instalação e programação 

Garantias 
 

 
 Garantia de 2 anos, segundo os termos gerais, coincidindo o início deste período com a data da aquisição 

do produto.  

 A garantia é apenas válida se o mesmo for instalado corretamente, de acordo com as instruções que 
acompanham cada produto.  

 

 Observações 
 
- Estão disponíveis produtos similares. Para mais informação consultar o catálogo de Sistemas de Instalação Sanitária 
OLI ou o site www.oli-world.com  
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