Nastavek za WC Geberit AquaClean 4000

Slika primera

Predvidene vrste uporabe

Tehnični podatki

• Za komfortno uporabo WC-ja
• Za negovalno čiščenje z vodo v analnem področju
• Za naknadno montažo na keramike WC-jev (menjava za sedež in WCpokrov)
Lastnosti
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

WC-sedež in WC pokrov s funkcijo počasnega spuščanja
Integrirani grelni kotliček
Izvlečna pršna ročica s šobo za analno področje
Jakost tuš prhe nastavljiva v petih različnih stopnjah
Samodejno predčiščenje in naknadno čiščenje tuš šobe s čisto vodo
Pršni curek počasi in kontinuirano hladi med postopkom prhanja
Način obratovanja grelnega kotlička nastavljiv (VKLOP/IZKLOP/
energijsko varčni način)
Zaznavanje uporabnika za pripravo tople vode
Nazadnje uporabljene nastavitve se samodejno shranijo
Priključek vode z leve strani
Omrežni priključek zadaj, z možnostjo napeljave v levo ali desno
Omrežni kabel se lahko po potrebi skrajša
Dovoljenje v skladu z (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

Vrsta zaščite

IPX4

Razred zaščite

I

Nazivna napetost

230 V AC

Frekvenca omrežna

50-60 Hz

Poraba energije

800 W

Poraba energije v energijsko varčnem načinu/pri
vključenem ogrevanju

0.45/5.8
W

Dolžina kabla

2m

Tlak pretoka

0.5-10
bar

Obratovalna temperatura

10–40 °C

Tovarniška nastavitev temperature vode

37 °C

Izračunani pretok

0.04 l/s

Najnižji pretočni tlak za izračunani pretok

0.5 bar

Trajanje prhanja

20 s

Maksimalna obremenitev sedeža

150 kg

Obseg dobave
• Set za priključitev vode za priključek stransko levo, za nadometni
splakovalnik
• Zaščita pred pršenjem
Št. artikla

Barva / površina

146.130.11.2

alpsko bela

• Izravnalni obroč za sedež/keramiko
• Pritrdilni material

Dodatki
• Set za priključitev vode Geberit za nadometne splakovalnike s priključkom vode zadaj na sredini
• Set za priključitev vode Geberit za nadometne splakovalnike s priključkom vode desno
• Set za predelavo za uporabo nastavkov Geberit AquaClean

• Priloženi standardni priključni material je namenjen povezavi vseh nadometnih splakovalnikov s priključkom vode na levi strani (pogled od spredaj)
Dodatno naročilo za podometne splakovalnike: Set za priključitev vode za podometni splakovalnik Geberit Omega 12 cm, vgradna višina 82/98 cm
(št. artikla 240.635.00.1) Set za priključitev vode za podometni splakovalnik Geberit Sigma 12 cm (št. artikla 249.801.00.1)
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