Ovládací tlačítka
Ovládací tlačítka pro nádržky pod omítku Sigma
Geberit ovládání WC, elektronické, napájení ze sítě, 2
množství splachování, ovládací tlačítko Sigma80,
bezdotykové
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Rozsah dodávky
- Ovládací tlačítko
- Upevňovací rámeček
- Držák ovládání splachování se servomotorem a zvedacím
zařízením, předmontované
- Upevňovací materiál
- Neobsahuje: Soupravu pro hrubou montáž - síŅový zdroj
(115.861.00.1)
Informace o výrobku
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Barva

Položka č.

Sklo černé

116.090.SG.1

Sklo zrcadlové

116.090.SM.1
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Připojovací kabel pro ovládání WC Sigma80, délka 2 m
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Účel použití
- Pro Geberit Sigma splachovací nádržky pod omítku (UP320)
- Pro použití v soukromém a částečně veřejném sektoru
- Pro ovládání splachování splachovacích nádržek pod omítku
Geberit
- Nevhodné pro použití se splachovací nádržkou pod omítku Geberit
Delta
- Nevhodné pro použití se splachovací nádržkou pod omítku Geberit
Kappa
- Nevhodné pro použití s ovládacím tlačítkem Geberit Sigma40
s integrovaným odsáváním zápachu
- Nevhodné pro použití se soupravou s otvorem pro vhazování tabet
Geberit
Vlastnosti
-

Ovládací tlačítko ze skla, blokovatelné
Ruční, bezdotykové ovládání splachování
Ovládací deska bez mechanických tlačítek
Tlačítka rozpoznatelná pomocí světelného pruhu
Osvětlení tlačítek nastavitelné na pět barev
2 množství splachování
Elektrické samokalibrovací zvedací zařízení
Nízká hlučnost zvedacího zařízení
Napájení elektrickým proudem pomocí síŅového zdroje
Provoz s nízkým napětím, žádné síŅové napětí ve splachovací
nádržce
Zástrčka s jednoduchým připojením vodiče
Osvětlení tlačítek se aktivuje při vstupu
Infračervené čidlo pro zaznamenání uživatele
Samonastavitelné infračervené ovládání
Infračervené snímání se zatmívacím pozadím
Ovládání splachování možné externím tlačítkem
Funkce nastavitelné pomocí Geberit servisního dálkového ovládání
Deaktivace spouštění pomocí ovládání pro údržbu Geberit
Pro čistění lze ovládání splachování deaktivovat
Nastavitelná minimální doba zdržení
Nastavitelné předspláchnutí
Nastavitelné opakované spláchnutí
Lze aktivovat automatické ovládání splachování
Jednoduché čištění a údržba
Jednoduchá montáž a servis

Účel použití
- Pro připojení dodatečného externího tlačítka
Informace o výrobku
Popis

Položka č.

Krycí deska pro splachovací nádržky pod omítku
Sigma (UP300 a UP320)
Novinka
246

Účel použití
- Pro zakrytí servisního otvoru u splachovacích nádržek pod omítku
Geberit Sigma
Technické informace
Materiál

- Upevňovací rámeček
- 2 stavitelné úchytky
- Sada šroubů
Informace o výrobku
Barva

4.1 V stejnosměrný proud
230 V střídavý proud

SíŅová frekvence

50 Hz

Druh ochrany

IP45

68

nerezová ocel

Rozsah dodávky

Technické informace
Jmenovité napětí

12

164

Nerezová ocel kartáčovaná

Provozní napětí

242.658.00.1

Připojovací kabel 2m pro Sigma80
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