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Clapetă de acționare TECElux Mini cu actionare electronică fără atingere

Clapetă de acționare electronică cu acționare fără atingere a rezervoarelor
standard TECE (adâncimea de instalare 13 cm) cu acționare frontală și 
înălțime de acționare de aprox. 1 m (clapetă de acționare centrală). Clapetă 
de acționare din sticlă plană, inclusiv materialele de montaj și motorul de 
acționare pentru acționare dublă. Adecvat pentru instalare încastrată. 
Compatibile cu ușa de vizitare pentru tablete dezinfectante.
Dimensiuni: (L x Î x A): 220 x 150 x 8 mm

Funcționarea sistemului electronic:
Senzorul detectează apropierea unei persoane de toaletă și luminează numai
butonul de spălare. Acționarea spălării este fără atingere sau cu atingerea 
zonei butonului. Prin programarea cu telecomanda de programare TECElux 
Mini (cod produs 9240971), funcțiile electronice pot fi ajustate la cerințele 
individuale.

Funcții programabile (cu telecomanda de programare):
• Distanța de recunoaștere a senzorului
• Spălare igienică
• Timpul de acționare
• Spălarea de siguranță
• Intensitatea de iluminare a afişajului

Vă rugăm să comandați separat:
• TECElux Mini Mini transformator, inclusiv cablu de alimentare (cod produs

9240970)
• Rama de montaj pentru WC pentru montaj încastrat
• Telecomandă programabilă (cod produs 9240971)

Notă:
• TECElux Mini necesită o conexiune electrică.
• Nu este compatibil cu TOTO Washlet RX și SX.
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Culoare Mostre de expunere Cod UL 1 €/buc.
Sticlă albă Da 9240960 1 buc. 572
Sticlă neagră Da 9240961 1 buc. 548

Informații privind mostrele pot fi găsite în secțiunea „Mostre de expunere”.

Transformator, incl. cablu de conexiune TECElux Mini

Transformator pentru conexiunea electrică a clapetei de acționare TECElux Mi-
ni, o clapetă putând fi conectată la fiecare transformator. Pentru montarea în
doze cu un diametru de 60 mm și o adâncime de 63 mm. Tensiunea de ali-
mentare 230 V (100–240 V, 50–60 Hz), ieșire 12 V CC. Lungimea cablului
5 m.

Cod UL 1 €/buc.
9240970 1 buc. 93

Dispozitiv antifurt TECElux Mini

Prindere ascunsă cu filet pentru protecție antifurt la TECElux Mini.

Cod UL 1 €/buc.
9820354 1 buc. 5
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Telecomandă de programare TECElux Mini

Telecomandă pentru programarea clapetelor electronice TECElux Mini. Funcții
programabile: Câmp de recunoaștere, spălare igienică, timp de acționare,
spălare de siguranță și luminozitatea afişajului.

Cod UL 1 €/buc.
9240971 1 buc. 31

Ramă de montaj pentru montaj încastrat

Kit de instalare pentru montaj încastrat al clapetelor de acționare pentru
TECEloop din sticlă, TECEloop plastic, TECEvelvet, TECEsquare din sticlă,
TECElux Mini și TECEnow. Ramă de montajajustabilă în adâncime pentru aco-
periri ale peretelui de la 5 la 18 mm (de la 18 la 33 mm cu bolț de ajustare –
cod produs 9820181). Include cheia pentru demontat clapeta de acționare.

Ramă de montaj este necesară în timpul asamblării structurii!

Atenție: 
Adecvat pentru module de toaletă pentru structuri portante; de asemenea,
pentru construcții din zidărie în combinație cu sistemul de protecție pentru
montaj TECEbox (Cod 9030029).
Pentru a obține o margine uniformă a ceramicii, vă rugăm să utilizați un dispo-
zitiv de tăiat cu jet de apă pentru decuparea plăcii de faianță.

Culoare Mostre de expunere Cod UL 1 UL 2 €/buc.
Alb Da 9240646 1 buc. 20 buc. 49
Negru Da 9240647 1 buc. 20 buc. 49
Crom lucios Da 9240649 1 buc. 20 buc. 57
Auriu — 9240648 1 buc. 20 buc. 442
Metal lucios — 9240644 1 buc. 20 buc. 98

Informații privind mostrele pot fi găsite în secțiunea „Mostre de expunere”.

Ramă decorativă pentru rama de montaj încastrat

Ramă decorativă de metal pentru combinarea cu rama de montaj încastrat.
Pentru acoperirea marginilor neuniforme ale plăcilor ceramice. Ramă de mon-
taj decorativă ajustabilă în adâncime pentru acoperiri ale peretelui de la
5-18 mm (de la 18-33 mm cu bolț de ajustare – cod produs 9820181).

Culoare Cod UL 1 UL 2 €/buc.
Lucios 9240645 1 buc. 10 buc. 185
Periat 9240643 1 buc. 10 buc. 185
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Sistem de protecție pentru zidărie de cărămidă TECEbox pentru montaj în-
castrat

Un sistem mai mare de protecție pentru montaj, pentru construcții de zidărie,
pentru pregătirea instalării ramei de montaj a clapetelor de acționare pen-
tru WC îngropate. Adecvate pentru utilizarea cu toate modulele pentru WC
TECEbox.

Grosimea peretelui cel puțin 30 mm!

Cod UL 1 €/buc.
9030029 1 buc. 6
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