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Geberit WC-styrning med elektronisk spolning, nätdrift, dubbelspolning, spolplatta Sigma80, 
beröringsfri

  

Användningsändamål

För privata och delvis offentliga miljöer
För aktivering av en dubbelspolning
För massiv och lätt väggkonstruktion
För beröringsfri spolning på Geberit Sigma inbyggnadscisterner 12 
cm
Ej lämplig för användning med Geberit insats för WC-tabletter
Lämplig för tillgänglighetsanpassade byggnation

Egenskaper

Manuell spolmanövrering, beröringsfri
Automatisk spolning kan aktiveras
Spolmanövrering möjlig via extern knapp
Spolplatta utan mekaniska knappar
Knapp identifierbar genom ljusbalkar
Knappbelysning aktiveras vid närmande
Knappbelysning kan ställas in i fem färger
Orienteringsljus kan tillkopplas
Strömförsörjning med nätdel
Extern nätdel
Omvandling av nätspänning till lågspänning 4,1 V DC
Drift med lågspänning, ingen nätspänning i cisternen
Vid rengöring kan spolningen inaktiveras manuellt
Med felkopplingssäker instickskoppling
Infraröd användarregistrering med tonad bakgrund
Infraröd sensor självkalibrerande

Säker IR-avståndsregistrering
Användaridentifieringens mätområde justerbart
Intervallspolning kan ställas in
Förspolning inställbar
Minsta väntetid justerbar
Kompatibel med Geberit Service-Handy
Funktioner med Geberit Service-Handy justerbara och avläsningsbara
Spolmanövrering kan deaktiveras via fjärrkontrollen Geberit Clean-
Handy
Lyftanordning ljuddämpad
Elektrisk lyftanordning självkalibrerande
Låsbar
Lätt att underhålla och rengöra

Tekniska data

Kapslingsklass IP45

Märkspänning 85-240 V AC

Nätfrekvens 50-60 Hz

Driftspänning 4.1 V DC

Intervallspolning, inställningsområde 1-168 h

Intervallspolning, fabriksinställning Av

Väntetid, inställningsområde 1-60 s

Reaktionstid, fabriksinställning 7 s

Leveransomfattning

Spolplatta Sigma80
Monteringsram

Stödkloss med servomotor och lyftanordning, förmonterad
Infästningsmaterial

Måste beställas extra

Geberit installationssats för WC-styrningar med elektronisk 
spolning

Artikelnr RSK nr. Färg / yta Material B H T

116.090.SG.1 7972394 Svart Glas 24.7 cm 16.4 cm 1 cm

116.090.SM.1 7972395 Speglat Glas 24.7 cm 16.4 cm 1 cm

Tillbehör

Geberit Service-Handy
Geberit Clean-Handy

Nödvändig gipsbeklädnadstjocklek ≥ 20 mm

Exempelbild


