Produktdatablad
Duofresh WC - fixtur, Höjd 112 med Sigma-cistern, luftutsugningsanslutning med
filtrering

Användning
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

För golvkonstruktion 0 - 20 cm
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 bultavstånd 18 cm eller 23 cm
För montering i massiv vägg framför massiv vägg
Kan anslutas till Geberit AquaClean
För anslutning av Geberit manövreringsplatta Sigma40 med luktutsug
Ej lämplig för ingjutning

Egenskaper
• Inbyggnadscistern med spolning framifrån, Sigma
• Dubbelspolning med Geberit spolplatta Sigma40
• Kan alternativt användas utan luftutsugning: Dubbelspolning med Geberit spolplattorna Sigma20, Sigma50
eller Bolero
• Kan alternativt användas utan luftutsugning: Enkelspolning med Geberit spolplatta Sigma10
• Kan alternativt användas utan luftutsugning: Spola/stopp-funktion med Geberit spolplatta Tango
• Inställbar spolmängd
• Vid fabriksinställning finns möjlighet för omedelbar efterkylning
• Inbyggnadscistern för verktygsfri montering och verktyggsfri service
• Skyddsramen monteras och förkortas utan verktyg
• Skyddsramen skyddar mot smuts och fukt
• Ljudisolerade tryckstänger som monteras utan verktyg
• Kopplingsslang till avstängningsventil, kan skruvas utan verktyg
• Avloppsböj försedd med ljuddämpning ställbart djup 45 mm
• Självstående fötter för lätt höjdinställning
• Förzinkade fötter, steglöst inställbar 0 - 20 cm
• Möjligt till inbyggnad vid vägghängd toalett med liten kontaktyta med tillbehör
• Ram med ø 9 mm-hål för fastsättning i trästomme
• Dold cistern med frontmanövrering, kondensisolerad
• 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
• Universalvattenanslutning till PEX-system
• Vattenanslutning vänster
• Eluttag med universalplacering
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Produktdatablad
Tekniska data
Intervall för flödestryck

0,1-10 bar

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

Artikel
Artikelnr.

RSK

111.356.00.5

8097760

Anmärkningar
Spolplattan beställs separat
Anmärkningar
Nedre väggfäste beställs separat

Skapad med Geberit Online katalog - 5.4.2016

sida 2 av 2

