Produktdatablad
Duofix WC - fixtur topp/front, med Omega cistern, Höjd 98 cm

Användning
•
•
•
•
•
•
•
•

För montering i halvhög Duofix systemvägg framför massiv vägg eller lätt skiljevägg
För montering i rumshög Duofix systemvägg
För montering i halvhög eller rumshög GIS vägg framför massiv vägg eller lätt skiljevägg
För montering framför massiv vägg eller lätt skiljevägg
För montering i halvhög eller rumshög installation framför massiv vägg eller lätt skiljevägg
För montering i rumshög lätt skiljevägg
För vägghängd WC med utstående del upp till 62 cm
Ej lämplig för ingjutning

Egenskaper
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ram med ø 9 mm-hål för fastsättning i trästomme
Självbärande
Ram med C-profil 4/4 cm
Pulverlackerad ram, färg Geberit-blå
Vid golvmontering, kan fotstöden dras in ytterligare 5 cm
Vridbar fotplatta för montering i U-profil
Ramen förberedd för stöd där WC-stolen har liten bäryta
Fotstödet förzinkat, justerbart 0–20 cm
Fotstöd med halkmotstånd
Anslutningsböj i olika höjdlägen som kan installeras utan verktyg, justeringsintervall 45 mm
Infästning för utloppsböj ljudisolerad
Dold cistern med topp- eller frontmanövrering, kondensisolerad
Vid fabriksinställning finns möjlighet för omedelbar efterkylning
Monterings- och servicearbeten på den dolda cisternen kan utföras utan verktyg
Vattenanslutning på vänster sida
Skyddsramen skyddar mot smuts och fukt
Skydd för serviceöppning kan avkortas
Försett med tomrör för vattenframledning till anslutning av Geberit AquaClean-enheter

Tekniska data
Beräknat flöde

0,11 l/s

Min. flödestryck

0,5 bar

Min. flödestryck

50 kPa

Intervall för flödestryck

0,1-10 bar

Intervall för flödestryck

101000 kPa

Max. driftstemperatur vatten

25 °C

Spolmängd fabriksinställning

6 och 3 l

Spolmängd vid stor spolning

4,5 / 6 / 7,5 l

Spolmängd vid liten spolning

3-4 l
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Produktdatablad
Leveransomfattning
• 2 väggankare
• Duofix väggfäste nedre
• PEX vattenanslutning G 1/2" med skruvkoppling 15 x 2.5 mm, 16 x 2.5 mm och adapter
• Skydd för serviceöppning
• 2 skyddspluggar
• WC-vattenlås, ø 90 mm
• WC-utloppsböj, PEH, ø 90 mm
• Klosettmuff, PEH, ø 90/110 mm
• 2 gängade stänger M12
• Fästmaterial
Ingår inte:
• Spolplatta

Artikel
Artikelnr.

RSK

Beskrivning

111.034.00.1

8097982

Duofix Omega
WC H=98cm
nedre v.fästen
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