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Modul de WC TECEprofil cu rezervor Uni, înălțime de instalare de
1120 mm

NEW

Modul de WC pentru montarea în structuri din profile TECEprofil sau pentru 
instalarea în pereți cu structuri de susținere metalice sau de lemn, în fața unui
perete solid sau ca modul de colț; adecvate de asemenea pentru ansamblu
monobloc. Echpat cu sistem de montaj al clapetei de acționare "easy fit". 

Rezervor Uni pentru acționare frontală:
• Rezervor de siguranță realizat din plastic rezistent la impact, testat conform

EN 14055
• Rezervor complet preasamblat și sigilat
• Conexiunea rezervorului cu filet exterior de 1/2" pe lateral, compatibilă cu

adaptoarele rapide
• Volumul rezervorului 10 litri; volum de spălare standard presetat de 6 litri,

poate fi setat opțional în orice moment un volum de spălare de 4,5/7,5/9
litri; volum parțial de spălare de 3 litri cu sistem cu acționare dublă; volumul
rămas poate fi folosit pentru o spălare ulterioară.

• Izolat împotriva condensului
• Pentru clapetele de acționare TECE și mânerul pentru acționare WC
• Se poate seta ca rezervor pentru acționare simplă sau dublă, în funcție de

clapeta de acționare utilizată.
• Echipare "easy fit" pentru montajul clapetei de acționare
• Supapă de umplere hidraulică silențioasă, grupa acustică 1 în conformitate

cu DIN 4109

Cadru modul:
• autoportant, vopsit în câmp electrostatic
• Două șuruburi de fixare și piulițe M 12,
• Cot scurgere WC DN 90 cu adaptor de îmbinare DN 90/100 din PP
• Adaptorul excentric de îmbinare este adecvat si pentru instalarea orizontală
• Set de conectare WC DN 90, inclusiv capace de protecție pentru șuruburile

de prindere.

Permite fixarea vasului ceramic la o inaltime a sezutului de 48 cm in conformitate 
cu DIN1804 (DIN18040; constructii fara bariere – Partea 1: Cladiri si spatii 
publice).

Vă rugăm să comandați separat:
• Clapetă de acționare pentru WC (consultați clapetele de acționare)
• Sistem de fixare pentru montaj in fața unui perete solid, în structuri 

portante, de colț sau structuri din lemn
• Ușă de vizitare pentru tablete dezinfectante (opțional)
• Set montaj TECEone pentru structuri din gips-carton (opțional)

Notă:
Dacă se utilizează vase ceramice pentru WC cu o suprafață redusă de 
susținere (= distanța de la centrul bolțului de prindere la marginea inferioară a 
suprafeței de susținere nu este mai mare de 18 cm) – de ex. V & B Memento, 
Subway 2.0 – este necesară instalarea unui set de bare din oțel cod 
9041029 în spațiul de construcție inferior al cadrului.

Cod UL 1 UL 2 UL 3 €/buc.
9300302 NEW 1 buc. 10 buc. 60 buc. 220
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Modul de WC TECEprofil cu rezervor Uni, înălțime de instalare de 980 mm

Modul de WC pentru instalarea în structuri TECEprofil sau în fața unui perete
solid.

Unitate complet preasamblată, compusă din:

rezervor Uni pentru acționare frontală sau superioară:
• Rezervor de siguranță realizat din plastic rezistent la impact
• Rezervor complet preasamblat și sigilat
• Conexiunea rezervorului cu filet interior de 1/2"
• Rezervor cu un volum de 10 litri; volum de spălare standard presetat de 6

litri, poate fi setat opțional în orice moment un volum de spălare de
4,5/7,5/9 litri; volum parțial de spălare de 3 litri cu sistem cu acționare du-
blă. Volumul rămas poate fi utilizat imediat pentru o spălare ulterioară.

• Izolat împotriva condensului
• Pentru clapetele de acționare TECE și mânere de acționare pentru WC
• Se poate seta ca rezervor pentru acționare simplă sau dublă, în funcție de

clapeta de acționare utilizată
• Certificare în conformitate cu DIN EN 14055
• Grupa acustică 1 în conformitate cu DIN 4109
• Supapă de umplere hidraulică silențioasă

Modul compus din:
• Ramă de montaj autoportantă, vopsită în câmp electrostatic
• Două șuruburi de fixare și piulițe M 12
• Două elemente de fixare reglabile în adâncime
• Cot scurgere DN 90 cu adaptor excentric DN 90/100 produs din PP
• Adaptorul excentric de îmbinare este adecvat si pentru instalarea orizontală
• Set de conectare WC DN 90, inclusiv capace de protecție pentru șuruburile

de prindere.

Vă rugăm să comandați separat:
• Clapetă de acționare pentru WC (a se vedea clapetele de acționare)
• Ușa de vizitare pentru tablete dezinfectante (numai la acționare frontală)
• Set de adaptare pentru TECEone pentru pereți din gips-carton

Notă:
Dacă se utilizează vase ceramice pentru WC cu o suprafață redusă de susține-
re (= distanța de la centrul bolțului de prindere la marginea inferioară a supra-
feței de susținere nu este mai mare de 18 cm) – de ex. V & B Memento, Senti-
que, Subway 2.0 – este necesară instalarea unui set de bare din oțel cod
9041029 în spațiul de construcție inferior al cadrului.

Atenție:
În cazul în care clapeta de acționare este montată frontal și este utilizat un
sistem ceramic compact,  în cazul rezervoarelor cu o înălțime de instalare re-
dusă, capacul de WC ar putea cădea accidental. Atunci când utilizați sisteme
ceramice compacte (de ex.: Ideal-Standard: San Remo slimline R 3493; V & B:
Viala 765310, Viala 765210; Keramag: Renova-Comprimo 204550; Joly
203060) montați numai clapete de acționare cu acționare superioară.

Cod UL 1 UL 2 UL 3 €/buc.
9300022 SALE 1 buc. 10 buc. 60 buc. 299
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Modul de WC TECEprofil cu rezervor Uni, înălțime de instalare de 820 mm

Modul de WC pentru instalarea în structuri TECEprofil sau în fața unui perete
solid.

Unitate complet preasamblată, compusă din:

Rezervor UNI pentru acționare frontală sau superioară:
• Rezervor de siguranță realizat din plastic rezistent la impact
• Rezervor complet preasamblat și sigilat
• Conexiunea rezervorului cu filet interior de 1/2"
• Rezervor cu un volum de 10 litri; volum de spălare standard presetat de 6

litri, poate fi setat opțional în orice moment un volum de spălare de
4,5/7,5/9 litri; volum parțial de spălare de 3 litri cu sistem cu acționare du-
blă. Volumul rămas poate fi utilizat imediat pentru o spălare ulterioară.

• Izolat împotriva condensului
• Pentru clapetele de acționare TECE și mânerul pentru acționare WC
• Se poate seta ca rezervor pentru acționare simplă sau dublă, în funcție de

clapeta de acționare utilizată
• Certificare în conformitate cu DIN EN 14055
• Grupa acustică 1 în conformitate cu DIN 4109
• Supapă de umplere hidraulică silențioasă

Modul compus din:
• Ramă de montaj autoportantă, vopsit în câmp electrostatic
• Două șuruburi de fixare și piulițe M 12
• Cot scurgere DN 90 cu adaptor excentric DN 90/100 produs din PP
• Adaptorul excentric de îmbinare este adecvat si pentru instalarea orizontală
• Set de conectare WC DN 90, inclusiv capace de protecție pentru șuruburile

de prindere.
• Două elemente de fixare reglabile în adâncime

Vă rugăm să comandați separat:
• Clapetă de acționare pentru WC (consultați clapetele de acționare)
• Ușa de vizitare pentru tablete dezinfectante (numai pentru acționarea fron-

tală)
• Set de adaptare TECEone pentru pereți de gips-carton

Notă:
Dacă se utilizează vase ceramice pentru WC cu o suprafață redusă de susține-
re (= distanța de la centrul bolțului de prindere la marginea inferioară a supra-
feței de susținere nu este mai mare de 18 cm) – de ex. V & B Memento, Sub-
way 2.0 – este necesară instalarea unui set de bare din oțel cod 9041029 în
spațiul de construcție inferior al cadrului.

Atenție:
În cazul în care clapeta de acționare este montată frontal și este utilizat un
sistem ceramic compact, în cazul rezervoarelor cu o înălțime de instalare re-
dusă, capacul de WC ar putea cădea accidental Atunci când utilizați sisteme
ceramice compacte, montați numai clapete de acționare cu acționare supe-
rioară.

Cod UL 1 UL 2 UL 3 €/buc.
9300001 SALE 1 buc. 10 buc. 60 buc. 299

OKFF

7
5

0
160

150 90

100

0 -200

500

8
2

0

3
5

5

3
2

0

2
2

0

230

180

TECEprofil – Module pentru WC cu cadru

121

M
od

ul
e 

sa
ni

ta
re



w
w
w
.o
rm
o
te
x.
m
d

Modul de WC TECEprofil cu rezervor Uni, pentru WC cu bideu TOTO
Neorest (WC) AC 2.0/EW 2.0, înălțimea de instalare 1120 mm

NEW

Modul de WC pentru montarea în structuri din profile TECEprofil sau pentru 
instalarea în pereți cu structuri de susținere metalice sau de lemn, în fața unui
perete solid sau ca modul de colț; adecvate de asemenea pentru ansamblu
monobloc. Echpat cu sistem de montaj al clapetei de acționare "easy fit".

Rezervor Uni pentru acționare frontală:
• Rezervor de siguranță realizat din plastic rezistent la impact, testat conform

EN 14055
• Rezervor complet preasamblat și sigilat
• Racord rezervor cu filet exterior de R 1/2" pe lateral, compatibil cu 

adaptoarele rapide
• Volumul rezervorului 10 litri; volum de spălare standard presetat de 6 litri,

poate fi setat opțional în orice moment un volum de spălare de 4,5/7,5/9
litri; volum parțial de spălare de 3 litri cu sistem cu acționare dublă; volumul
rămas poate fi folosit pentru o spălare ulterioară.

• Izolat împotriva condensului
• Pentru clapetele de acționare TECE și mânerul pentru acționare WC
• Se poate seta ca rezervor pentru acționare simplă sau dublă, în funcție de

clapeta de acționare utilizată.
• Echipare "easy fit" pentru montajul clapetei de acționare
• Tunelul de protecție pentru accesul in rezervor poate fi scurtat fără scule
• Supapă de umplere hidraulică silențioasă, grupa acustică 1 în conformitate

cu DIN 4109

Cadru modul:
• autoportant, vopsit în câmp electrostatic
• Două șuruburi de fixare și piulițe M 12,
• Cot scurgere WC DN 90 cu adaptor de îmbinare DN 90/100 din PP
• Adaptorul excentric de îmbinare este adecvat si pentru instalarea orizontală
• Set de conectare WC DN 90, inclusiv capace de protecție pentru șuruburile

de prindere.
• Cablu de control premontat pentru acționarea automată a spălării, cu TOTO

Neorest Washlet (WC) AC 2.0/EW 2.0
• Casetă premontată pentru pereți falși, pentru conexiunea electrică a vasului

de WC cu funcție de bideu
• Placă de susținere premontată pentru conexiunea de apă a vasului de WC

cu funcție de bideu
• Cot cu talpă 1/2" x 1/2" inclusiv izolație fonică
• Patru sisteme de fixare modul TECEprofil reglabil în adâncime

Permite fixarea vasului ceramic la o inaltime a sezutului de 48 cm in 
conformitate cu DIN 1804 (DIN 18040; constructii fara bariere – Partea 1: 
Cladiri si spatii publice).

Vă rugăm să comandați separat:
• Clapetă de acționare pentru WC (consultați clapetele de acționare)
• Sistem de fixare pentru montaj in fața uni perete solid, în structuri portante,

de colț sau structuri din lemn
• Ușă de vizitare pentru tablete dezinfectante (opțional)

Cod UL 1 UL 2 UL 3 €/buc.
9300344 NEW 1 buc. 10 buc. 60 buc. 343
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Modul de WC Geronto TECEprofil, cu rezervor Uni, în conformitate cu
DIN 18040-1, înălțime de instalare de 1120 mm

NEW

Modul de WC pentru instalare in structură TECEprofil sau pentru montaj 
încastrat în structuri portante sau în fața unui perete solid. Pentru instalare 
fără bariere cu montaj ridicat al vasului ceramic. Modul cu cadre din oțel 
laterale și conducte pentru pozarea cablurilor, inclusiv materiale de montaj. 
Echipat cu sistem de montaj al clapetei de acționare "easy fit".
Inaltimea manerelor de sprijin = 760 mm

Rezervor Uni pentru acționare frontală:
• Rezervor de siguranță realizat din plastic rezistent la impact, testat conform

EN 14055
• Rezervor complet preasamblat și sigilat
• Racord rezervor cu filet exterior de R 1/2" pe lateral, compatibil cu 

adaptoarele rapide
• Volumul rezervorului 10 litri; volum de spălare standard presetat de 6 litri,

poate fi setat opțional în orice moment un volum de spălare de 4,5/7,5/9
litri; volum parțial de spălare de 3 litri cu sistem cu acționare dublă; volumul
rămas poate fi folosit pentru o spălare ulterioară.

• Izolat împotriva condensului
• Pentru clapete de acționare TECE și acționări electronice pentru WC
• Se poate seta ca rezervor pentru acționare simplă sau dublă, în funcție de

clapeta de acționare utilizată.
• Echipare "easy fit" pentru montajul clapetei de acționare
• Supapă de umplere hidraulică silențioasă, grupa acustică 1 în conformitate

cu DIN 4109

Cadru modul:
• autoportant, vopsit în câmp electrostatic
• Doi suporți pentru sustinere pe podea reglabili in intervalul 0–200 mm.
• Două șuruburi de fixare și piulițe M 12,
• Opt elemente de prindere modulare ajustabile în adâncime
• Patru cleme multiple pentru prinderea in structura TECEprofil
• Cadre laterale din oțel pentru fixarea seturilor de placă din oțel pentru 

susținerea mânerelor de sprijin.
• Cot scurgere WC DN 90 cu adaptor de îmbinare DN 90/100 din PP
• Adaptorul excentric de îmbinare este adecvat si pentru instalarea orizontală
• Set de conectare WC DN 90 extins (30 cm) inclusiv capace de protecție

pentru șuruburile de prindere.

Vă rugăm să comandați separat:
• Set plăci de oțel/lemn pentru susținerea brațelor de susținere de siguranță

(90420xx)
• Elemente electronice pentru WC (precum acționare de la distanță pentru

toaletă TECEplanus)
• Clapetă de acționare pentru WC (consultați clapetele de acționare)
• Set de adaptare TECEone pentru pereți din gips-carton (opțional)

Notă:
Dacă se utilizează vase ceramice pentru WC cu o suprafață redusă de 
susținere (= distanța de la centrul bolțului de prindere la marginea inferioară a 
suprafeței de susținere nu este mai mare de 18 cm) – de ex. V & B Memento, 
Subway 2.0 – este necesară instalarea unui set de bare din oțel cod 9041029 
în spațiul de construcție inferior al cadrului.

În funcție de producător, este posibil ca ascunderea cablurilor să nu poată fi
efectuată pentru toate brațele de susținere.

Cod UL 1 UL 2 UL 3 €/buc.
9300381 NEW 1 buc. 10 buc. 60 buc. 428
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Set plăci de oțel TECEprofil pentru susținerea brațului de susținere de sigu-
ranță

Compus din două plăci de oțel, inclusiv materiale de montaj pentru instalarea
pe modulul WC Geronto. Șuruburile de fixare pentru asamblarea brațelor de
susținere de siguranță nu sunt incluse în pachetul de livrare.

Cod Producator Tip

9042010 Erlau

Hewi

Keuco

Linido

Normbau

Pressalit

Ovalgrip 

Serie 801/802 (Lifesystem)/805

Collection Plan

LI2601

Nylon Care 

Care R3016-RF016, R3018-RF018

9042011 Erlau

FSB

Linido

Economy 

82 8224 06011, 82 8224 06012  

82 8224 07011, 82 8224 07012

LI2603

9042012 Erlau

Lehnen

PBA

SAM

XSE

Evolution

4CN.445.00RL u.a. der Serie 400-NY

free line

9042013 Deubad

Emco

Hergert

Normbau

rehagrip

Terma

Maxima Typ G40 

35 85 212 85, 35 85 212 60

10.036.00.1000, 10.036.01.1000, 

10.037.01.1000,

10.056.00.1000, 10.056.01.1000, 

10.056.18.1000, 10.056.19.1000, 

10.057.00.1000, 10.057.01.1000, 

10.058.06.1000

Inox Care

A-, B-, D- und E-Serie

Wlon

9042016 Deubad

FSB

Hewi

Normbau

DEU-WAVE 

82 8224 06001, 82 8224 06002

82 8224 07001, 82 8224 07002

82 8224 08501 bis 82 8224 08508

82 8224 08531, 82 8224 08532

82 8224 09001, 82 8224 09002

82 8224 09031, 82 8224 09032

82 8224 06041, 82 8224 06042

82 8224 07041, 82 8224 07042

82 8224 08541, 82 8224 08542

Serie 950

Cavere Care-Vario

9042017 Lehnen Basic, Concept, Novus, Funktion

9042018 Erlau

PROVEX

ASK

Serie 400/Serie 300/Serie 250

Cod UL 1 UL 2 €/set
9042010 1 set 10 set 105
9042011 1 set 10 set 100
9042012 1 set 10 set 85
9042013 1 set 10 set 81
9042016 1 set 10 set 112
9042017 1 set 10 set 86
9042018 1 set 10 set 97
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Set plăci de lemn TECEprofil pentru montajul brațelor de susținere de sigu-
ranță

Set plăci de lemn compus din două plăci de lemn impermeabile la apă, reali-
zate din furnir lipit, inclusiv materiale de montaj pentru instalarea pe modulul
de toaletă Geronto. Șuruburile de conectare pentru asamblarea brațelor de
susținere de siguranță nu sunt incluse în pachetul de livrare.

Notă:
Nepotrivit pentru brațe de susținere cu acționare cu cablu.

Cod UL 1 UL 2 €/set
9042008 1 set 10 set 90
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TECEprofil Modul de WC cu rezervor Uni, cu conexiune pentru sistem
de extracție miros, înălțime de instalare 1120 mm

NEW

Modul de WC pentru montarea în structuri din profile TECEprofil sau pentru 
instalarea în pereți cu structuri de susținere metalice sau de lemn, în fața unui
perete solid sau ca modul de colț; adecvate de asemenea pentru ansamblu
monobloc. Echipat cu sistem de montaj al clapetei de acționare "easy fit" și
conducta pentru alimentarea modulului de WC cu bideu.

Rezervor Uni pentru acționare frontală:
• Rezervor de siguranță realizat din plastic rezistent la impact, testat conform

EN 14055
• Rezervor complet preasamblat și sigilat
• Racord de rezervor cu filet exterior de R 1/2" pe lateral, compatibil cu 

adaptoarele rapide
• Volumul rezervorului 10 litri; volum de spălare standard presetat de 6 litri,

poate fi setat opțional în orice moment un volum de spălare de 4,5/7,5/9
litri; volum parțial de spălare de 3 litri cu sistem cu acționare dublă; volumul
rămas poate fi folosit pentru o spălare ulterioară.

• Izolat împotriva condensului
• Pentru clapetele de acționare TECE și mânerul pentru acționare WC
• Se poate seta ca rezervor pentru acționare simplă sau dublă, în funcție de

clapeta de acționare utilizată.
• Echipare "easy fit" pentru montajul clapetei de acționare
• Tunelul de protecție pentru accesul in rezervor poate fi scurtat fără scule
• Supapă de umplere hidraulică silențioasă, grupa acustică 1 în conformitate

cu DIN 4109
• Conexiune pentru extracție miros (DN 70), ventilator potrivit de ex. Maico

ER 100

Cadru modul:
• autoportant, vopsit în câmp electrostatic
• Două șuruburi de fixare și piulițe M 12,
• Cot scurgere WC DN 90 cu adaptor de îmbinare DN 90/100 din PP
• Adaptorul excentric de îmbinare este adecvat si pentru instalarea orizontală
• Set de conectare WC DN 90, inclusiv capace de protecție pentru șuruburile

de prindere.
• Conductă pentru conexiuni universale ale vaselor de WC cu bideu (verificati

pozitia conexiunilor).
• Structură de încastrare pentru conexiunile vaselor de WC cu bideu, inclusiv

pentru transformator și cablu

Permite fixarea vasului ceramic la o inaltime a sezutului de 48 cm in conformitate 
cu DIN1804 (DIN18040; constructii fara bariere – Partea 1: Cladiri si spatii 
publice).

Vă rugăm să comandați separat:
• Clapetă de acționare pentru WC (consultați clapetele de acționare)
• Sistem de fixare pentru montaj in fața uni perete solid, în structuri portante,

de colț sau structuri din lemn
• Ușă de vizitare pentru tablete dezinfectante (opțional)
• Set de adaptare TECEone pentru pereți din gips-carton (opțional)

Notă:
• Dacă se utilizează vase ceramice pentru WC cu o suprafață redusă de 

contact (= distanța de la centrul bolțului de fixare la marginea inferioară a 
suprafeței de susținere nu este mai mare de 18 cm) – de ex. V & B 
Memento, Subway 2.0 – este necesară instalarea unui set de bare de 
susținere din oțel cod 9041029 în spațiul de construcție inferior al cadrului.

• Montarea elementelor de extracție miros este posibilă pentru toate vasele
ceramice de toaletă uzuale. Cu toate acestea, apa de spălare rămâne în
țeava de spălare a unor vase ceramice cu o poziție de fixare mai înaltă sau
cu o margine de spălare mai înaltă, rezultând în umplerea parțială sau 
completă a vasului. „Manualul Tehnic” actual oferă o imagine de ansamblu 
a elementelor ceramice afectate în care nu este posibilă montarea opțiunii 
de extracție miros.

Cod UL 1 UL 2 UL 3 €/buc.
9300303 NEW 1 buc. 10 buc. 60 buc. 348
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TECEprofil Modul de WC cu rezervor Uni pentru conexiunea universa-
lă a unui WC cu funcție de bideu, înălțime de instalare 1120 mm

NEW

Modul de WC pentru montarea în structuri din profile TECEprofil sau pentru 
instalarea în pereți cu structuri de susținere metalice sau de lemn, în fața unui
perete solid sau ca modul de colț; adecvate de asemenea pentru ansamblu
monobloc. Echipat cu sistem de montaj al clapetei de acționare "easy fit" și
conductă pentru conducta pentru alimentarea modulului de WC cu bideu.

Rezervor Uni pentru acționare frontală:
• Rezervor de siguranță realizat din plastic rezistent la impact, testat conform

EN 14055
• Rezervor complet preasamblat și sigilat
• Racord de rezervor cu filet exterior de R 1/2" pe lateral, compatibil cu 

adaptoarele rapide
• Volumul rezervorului 10 litri; volum de spălare standard presetat de 6 litri,

poate fi setat opțional în orice moment un volum de spălare de 4,5/7,5/9
litri; volum parțial de spălare de 3 litri cu sistem cu acționare dublă; volumul
rămas poate fi folosit pentru o spălare ulterioară.

• Izolat împotriva condensului
• Pentru clapetele de acționare TECE și mânerul pentru acționare WC
• Se poate seta ca rezervor pentru acționare simplă sau dublă, în funcție de

clapeta de acționare utilizată.
• Echipare "easy fit" pentru montajul clapetei de acționare
• Supapă de umplere hidraulică silențioasă, grupa acustică 1 în conformitate

cu DIN 4109

Cadru modul:
• autoportant, vopsit în câmp electrostatic
• Două șuruburi de fixare și piulițe M 12,
• Cot scurgere WC DN 90 cu adaptor de îmbinare DN 90/100 din PP
• Adaptorul excentric de îmbinare este adecvat si pentru instalarea orizontală
• Set de conectare WC DN 90, inclusiv capace de protecție pentru șuruburile

de prindere.
• Casetă de cabluri pentru poziționarea universală a conexiunilor electrice
• Capac de protecție la montaj cu dopuri de protecție
• Conducta universală pentru alimentarea modulelor de WC cu bideu (verifi-

caţi poziția conexiunilor!)
• Structură de încastrare pentru conexiunile vaselor de WC cu bideu, inclusiv

pentru transformator și cablu

Permite fixarea vasului ceramic la o inaltime a sezutului de 48 cm in conformitate 
cu DIN1804 (DIN18040; constructii fara bariere – Partea 1: Cladiri si spatii 
publice).

Vă rugăm să comandați separat:
• Clapetă de acționare pentru WC (consultați clapetele de acționare)
• Sistem de fixare pentru montaj in fața uni perete solid, în structuri portante,

de colț sau structuri din lemn
• Set de instalare finisaj pentru modulul universal de WC cu funcție de bideu

1120 mm
• Ușă de vizitare pentru tablete dezinfectante (opțional)

Notă:
Dacă se utilizează vase ceramice pentru WC cu o suprafață redusă de 
susținere (= distanța de la centrul bolțului de prindere la marginea inferioară a 
suprafeței de susținere nu este mai mare de 18 cm) – de ex. V & B Memento, 
Subway 2.0 – este necesară instalarea unui set de bare din oțel cod 
9041029 în spațiul de construcție inferior al cadrului.

Cod UL 1 UL 2 UL 3 €/buc.
9300379 NEW 1 buc. 10 buc. 60 buc. 264
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TECEprofil Modul de WC cu rezervor Uni pentru conexiunea universa-
lă a unui WC cu funcție de bideu, înălțime de instalare 980 mm

NEW

Modul de WC pentru montarea în structuri din profile TECEprofil sau în fața
unui perete solid. Echipat cu sistem de montaj al clapetei de acționare "easy
fit" și conductă pentru alimentarea modulului de WC cu bideu.

Rezervor Uni pentru acționare frontală sau de sus:
• Rezervor de siguranță realizat din plastic rezistent la impact, testat conform

EN 14055
• Rezervor complet preasamblat și sigilat
• Racord de rezervor cu filet exterior de R 1/2" pe lateral, compatibil cu 

adaptoarele rapide
• Volumul rezervorului 10 litri; volum de spălare standard presetat de 6 litri,

poate fi setat opțional în orice moment un volum de spălare de 4,5/7,5/9
litri; volum parțial de spălare de 3 litri cu sistem cu acționare dublă; volumul
rămas poate fi folosit pentru o spălare ulterioară.

• Izolat împotriva condensului
• Pentru clapetele de acționare TECE și mânerul pentru acționare WC
• Se poate seta ca rezervor pentru acționare simplă sau dublă, în funcție de

clapeta de acționare utilizată.
• Echipare "easy fit" pentru montajul clapetei de acționare
• Supapă de umplere hidraulică silențioasă, grupa acustică 1 în conformitate

cu DIN 4109

Cadru modul:
• autoportant, vopsit în câmp electrostatic
• Două șuruburi de fixare și piulițe M 12,
• Două elemente de fixare ajustabile în adâncime
• Cot scurgere WC DN 90 cu adaptor de îmbinare DN 90/100 din PP
• Adaptorul excentric de îmbinare este adecvat si pentru instalarea orizontală
• Set de conectare WC DN 90, inclusiv capace de protecție pentru șuruburile

de prindere.
• Casetă de cabluri pentru poziționarea universală a conexiunilor electrice
• Capac de protecție la montaj cu dopuri de protecție
• Conducta universală pentru alimentarea modulelor de WC cu bideu (verifi-

caţi poziția conexiunilor!)
• Structură de încastrare pentru conexiunile vaselor de WC cu bideu, inclusiv

pentru transformator și cablu

Vă rugăm să comandați separat:
• Clapetă de acționare pentru WC (consultați clapetele de acționare)
• Ușă de vizitare pentru tablete dezinfectante (opțional, numai pentru 

acționare frontală)
• Set de instalare finisaj pentru modulul universal de WC cu funcție de bideu

980 mm

Notă:
Dacă se utilizează vase ceramice pentru WC cu o suprafață redusă de 
susținere (= distanța de la centrul bolțului de prindere la marginea inferioară a 
suprafeței de susținere nu este mai mare de 18 cm) – de ex. V & B Memento, 
Subway 2.0 – este necesară instalarea unui set de bare din oțel cod 
9041029 în spațiul de construcție inferior al cadrului.

Atenție:
În cazul în care clapeta de acționare este montată frontal și este utilizat un
sistem ceramic compact, în cazul rezervoarelor cu o înălțime de instalare 
redusă, capacul de WC ar putea cădea accidental. Atunci când utilizați 
sisteme ceramice compacte, montați numai clapete de acționare cu acționare 
superioară.

Cod UL 1 UL 2 UL 3 €/buc.
9300382 NEW 1 buc. 10 buc. 60 buc. 324
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TECEprofil Modul de WC cu rezervor Uni pentru conexiunea universa-
lă a unui WC cu funcție de bideu, înălțime de instalare 820 mm

NEW

Modul de WC pentru montarea în structuri din profile TECEprofil sau în fața
unui perete solid. Echipat cu sistem de montaj al clapetei de acționare "easy
fit" și conducta pentru alimentarea modulului de WC cu bideu.

Rezervor Uni pentru acționare frontală sau de sus:
• Rezervor de siguranță realizat din plastic rezistent la impact, testat conform

EN 14055
• Rezervor complet preasamblat și sigilat
• Racord de rezervor cu filet exterior de R 1/2" pe lateral, compatibil cu 

adaptoarele rapide
• Volumul rezervorului 10 litri; volum de spălare standard presetat de 6 litri,

poate fi setat opțional în orice moment un volum de spălare de 4,5/7,5/9
litri; volum parțial de spălare de 3 litri cu sistem cu acționare dublă; volumul
rămas poate fi folosit pentru o spălare ulterioară.

• Izolat împotriva condensului
• Pentru clapetele de acționare TECE și mânerul pentru acționare WC
• Se poate seta ca rezervor pentru acționare simplă sau dublă, în funcție de

clapeta de acționare utilizată.
• Echipare "easy fit" pentru montajul clapetei de acționare
• Supapă de umplere hidraulică silențioasă, grupa acustică 1 în conformitate

cu DIN 4109

Cadru modul:
• autoportant, vopsit în câmp electrostatic
• Două șuruburi de fixare și piulițe M 12,
• Două elemente de fixare ajustabile în adâncime
• Cot scurgere WC DN 90 cu adaptor de îmbinare DN 90/100 din PP
• Adaptorul excentric de îmbinare este adecvat si pentru instalarea orizontală
• Set de conectare WC DN 90, inclusiv capace de protecție pentru șuruburile

de prindere.
• Casetă de cabluri pentru poziționarea universală a conexiunilor electrice
• Capac de protecție la montaj cu dopuri de protecție
• Conductă pentru conexiuni universale ale vaselor de WC cu bideu (verificati

pozitia conexiunilor).
• Structură de încastrare pentru conexiunile vaselor de WC cu bideu, inclusiv

pentru transformator și cablu

Vă rugăm să comandați separat:
• Clapetă de acționare pentru WC (consultați clapetele de acționare)
• Ușă de vizitare pentru tablete dezinfectante (opțional, numai pentru 

acționare frontală)
• Set de instalare finisaj pentru modulul universal de WC cu funcție de bideu

820 mm

Notă:
Dacă se utilizează vase ceramice pentru WC cu o suprafață redusă de 
susținere (= distanța de la centrul bolțului de prindere la marginea inferioară a 
suprafeței de susținere nu este mai mare de 18 cm) – de ex. V & B Memento, 
Subway 2.0 – este necesară instalarea unui set de bare din oțel cod 
9041029 în spațiul de construcție inferior al cadrului.

Atenție:
În cazul în care clapeta de acționare este montată frontal și este utilizat un
sistem ceramic compact, în cazul rezervoarelor cu o înălțime de instalare 
redusă, capacul de WC ar putea cădea accidental. Atunci când utilizați 
sisteme ceramice compacte, montați numai clapete de acționare cu acționare 
superioară.

Cod UL 1 UL 2 UL 3 €/buc.
9300380 NEW 1 buc. 10 buc. 60 buc. 283
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Modul de WC TECEprofil cu rezervor Uni, cu funcție de spalare igienică,
înălțime de instalare de 1120 mm

Modul de WC pentru montarea în structuri din profile TECEprofil sau pentru 
instalarea în pereți cu structuri de susținere metalice sau de lemn, în fața unui
perete solid sau ca modul de colț; adecvate de asemenea pentru ansamblu
monobloc. Echipat cu sistem de montaj al clapetei de acționare "easy fit".

Rezervor Uni pentru acționare frontală:
• Rezervor cu funcție integrată de spălare igienică
• Unitate de spălare complet preasamblată cu funcție de spălare igienică
• Robineți de izolare cu funcții pentru spălarea conductelor înainte de 

punerea în funcțiune
• Două racorduri cu filet exterior de R 1/2" în partea superioară, pentru 

spălarea conductelor de apă caldă și rece (2x apă rece posibil)
• Rezervor de siguranță realizat din plastic rezistent la impact, testat conform

EN 14055
• Rezervor complet preasamblat și sigilat
• Volumul rezervorului 10 litri; volum de spălare standard presetat de 6 litri,

poate fi setat opțional în orice moment un volum de spălare de 4,5/7,5/9
litri; volum parțial de spălare de 3 litri cu sistem cu acționare dublă; volumul
rămas poate fi folosit pentru o spălare ulterioară.

• Izolat împotriva condensului
• Pentru clapete de acționare TECE, acționări electronice pentru WC și 

mânere pentru acționare WC
• Se poate seta ca rezervor pentru acționare simplă sau dublă, în funcție de

clapeta de acționare utilizată.
• Echipare "easy fit" pentru montajul clapetei de acționare
• Tunelul de protecție pentru accesul in rezervor poate fi scurtat fără scule
• Supapă de umplere hidraulică silențioasă, grupa acustică 1 în conformitate

cu DIN 4109

Operarea:
• Prin intermediul interfeței Bluetooth cu ajutorul aplicației TECE Smartflow
• Opțional prin intermediul interfeței BCT
• Reglare continuă a intervalului de spălare și a volumului de spălare
• Reglare a intervalului de spălare și a volumului de spălare
• Înregistrarea istoricului de spălări

Cadru modul:
• autoportant, vopsit în câmp electrostatic
• Două șuruburi de fixare și piulițe M 12,
• Cot scurgere WC DN 90 cu adaptor de îmbinare DN 90/100 din PP
• Adaptorul excentric de îmbinare este adecvat si pentru instalarea orizontală
• Set de conectare WC DN 90 inclusiv capace de protecție pentru șuruburile

de prindere.

Permite fixarea vasului ceramic la o inaltime a sezutului de 48 cm in conformitate 
cu DIN1804 (DIN18040; constructii fara bariere – Partea 1: Cladiri si spatii 
publice).

Atenție:
• Transformatorul, inclusiv cablul de alimentare sunt absolut obligatorii

(consultați 9810010).
• Nu sunt compatibile cu ușa de vizitare TECE pentru tablete dezinfectante.

Vă rugăm să comandați separat:
• Clapetă de acționare pentru WC (consultați clapetele de acționare)
• Sistem de fixare pentru montaj in fața uni perete solid, în structuri portante,

de colț sau structuri din lemn
• Cablu de alimentare pentru conectarea la sistemul de control al clădirii 

(opțional)
• Set de adaptare TECEone pentru pereți din gips-carton (opțional)

Cod UL 1 UL 2 UL 3 €/buc.
9300100 1 buc. 10 buc. 60 buc. 649
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