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Clapetă de acționare pentru WC TECEsolid cu sistem cu acționare dublă

Clapetă de acționare pentru rezervoare TECE, pentru acționare frontală sau
din partea de sus. Clapetă de acţionare extraplată din oţel inoxidabil, cu inser-
ţii de cauciuc pe butoanele de acționare, inclusiv tijele de acţionare şi materia-
lele de montaj. Clapetă de acţionare ce poate fi securizată cu şuruburi ascun-
se. Compatibile cu ușa de vizitare pentru tablete dezinfectante.
Dimensiuni (L x h x l): 220 x 150 x 6 mm

Notă:
asigurați o grosime minima a finisajului peretelui de 26 mm în construcție
din zidărie!
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Culoare Mostre de expunere Cod UL 1 UL 2 €/buc.
Alb lucios Da 9240432 1 buc. 10 buc. 152
Alb mat — 9240433 1 buc. 10 buc. 152
Oțel inoxidabil mat — 9240430 1 buc. 10 buc. 135
Oțel inoxidabil mat (anti amprentă) Da 9240434 1 buc. 10 buc. 193
Crom lucios Da 9240431 1 buc. 10 buc. 152
Negru mat — 9240416 NEW 1 buc. 10 buc. 174

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

Şuruburi ascunse TECEsolid

Prindere cu şurub ascuns pentru protecţia antifurt a clapetei de acţionare
TECEsolid, include scula de montaj.

Cod UL 1 €/buc.
9240442 1 buc. 11

Ramă distanțier TECEsolid

Pentru combinaţia cu clapeta de acţionare TECEsolid, utilizabilă ca ramă dis-
tanţier intermediară.
Dimensiuni (L x h x l): 220 x 150 x 4 mm

Culoare Cod UL 1 UL 2 €/buc.
Alb 9240440 1 buc. 10 buc. 23
gri 9240441 1 buc. 10 buc. 23
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TECEsolid Sistem de acționare electronic pentru WC, fără atingere,
alimentare cu baterie 6 V

NEW

Clapetă de acționare electronică cu acționare igienică 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 oțel inoxidabil, plată, inclusiv materiale de 
fixare, compartiment al bateriilor impermeabil la apă, pentru instalarea în 
rezervor (cu patru baterii de tip Mono/D/LR 20) și motor de acționare pentru 
spălare simplă sau duală. Compatibile cu ușa de vizitare pentru tablete 
dezinfectante. Dimensiuni (L x Î x A): 220 x 150 x 6 mm

Funcționarea sistemului electronic:
Senzorul detectează apropierea unei persoane de toaletă și luminează 
butonul de spălare. Acționarea spălării este fără atingere sau cu atingerea 
zonei butonului. Sistemul electronic de acționare pentru WC TECEsolid poate 
fi adaptat cerințelor individuale prin programarea cu ajutorul unei aplicații.

Funcții programabile (prin interfața și aplicația Bluetooth):
• Acționare simplă sau dublă cu volum de apă variabil pentru economisirea

apei
• Raza de detectare a senzorului
• Spălare igienică la intervale
• Timpul de activare
• Prespălare
• Spălare automată (spălare de siguranță)
• Luminozitatea ecranului

Funcție de evaluare/înregistrare prin intermediul aplicației, interfață pen
tru sistemul de management al clădirii și pentru acționare de la distanță prin
intermediul unui buton electric cu fir, pe brațul de susținere de siguranță.

Notă:
• Nu este compatibil cu TOTO Washlets RX și SX.
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Culoare Mostre de expunere Cod UL 1 €/buc.
Crom lucios — 9240461 NEW 1 buc. 848
Alb lucios — 9240462 NEW 1 buc. 773
Alb mat — 9240463 NEW 1 buc. 848
Oțel inoxidabil mat (anti amprentă) Da 9240464 NEW 1 buc. 873
Negru mat — 9240465 NEW 1 buc. 892

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

Clapete de acționare pentru WC – TECEsolid – Sisteme de acționare electronice pentru WC
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TECEsolid Sistem de acționare electronic pentru WC, fără atingere,
alimentare 12 V cu transformator, de la rețea

NEW

Clapetă de acționare electronică cu acționare igienică 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 oțel inoxidabil, plată, inclusiv materiale de fixare și 
motor de acționare pentru spălare simplă sau duală. Compatibile cu ușa de 
vizitare pentru tablete dezinfectante.
Dimensiuni (L x Î x A): 220 x 150 x 6 mm

Funcționarea sistemului electronic:
Senzorul detectează apropierea unei persoane de toaletă și luminează 
butonul de spălare. Acționarea spălării este fără atingere sau cu atingerea 
zonei butonului. Sistemul electronic de acționare pentru WC TECEsolid poate 
fi adaptat cerințelor individuale prin programarea cu ajutorul unei aplicații.

Funcții programabile (prin interfața și aplicația Bluetooth):
• Acționare individuală sau dublă cu volum de apă variabil pentru 

economisirea apei
• Raza de detectare a senzorului
• Spălare igienică la intervale
• Timpul de activare
• Prespălare
• Spălare automată (spălare de siguranță)
• Luminozitatea ecranului

Funcție de evaluare/înregistrare prin intermediul aplicației, interfață pen
tru sistemul de management al clădirii și pentru acționarea de la distanță prin
intermediul unui buton electric cu fir, pe brațul de susținere de siguranță, 
include baterie încorporată de 9 volți pentru alimentarea electrică de urgență.

Vă rugăm să comandați separat:
• Pentru o conexiune de 230/12 V: transformator, inclusiv cablu electric de

alimentare (tensiune de alimentare 230 V, cod produs 9810012)

Notă:
• Sistemul de acționare electronic pentru WC TECEsolid necesită o conexiune

electrică.
• Nu este compatibil cu TOTO Washlets RX și SX.
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Culoare Mostre de expunere Cod UL 1 €/buc.
Crom lucios — 9240451 NEW 1 buc. 733
Alb lucios — 9240452 NEW 1 buc. 733
Alb mat — 9240453 NEW 1 buc. 873
Oțel inoxidabil mat (anti amprentă) Da 9240454 NEW 1 buc. 748
Negru mat — 9240455 NEW 1 buc. 761

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

TECEsolid Dispozitiv antifurt pentru sistemul de acționare electronic
pentru WC

NEW

Prindere ascunsă cu șurub pentru protecție antifurt a clapetelor electronice
pentru WC TECEsolid.

Cod UL 1 €/buc.
9240443 NEW 1 buc. 31

Clapete de acționare pentru WC – TECEsolid – Sisteme de acționare electronice pentru WC
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TECE Transformator pentru acționare electronică pentru WC, incl. ca-
blu de conexiune

NEW

Transformator pentru conexiunea electrică a elementelor de acționare electro-
nică pentru WC TECEsolid. O clapetă de acționare poate fi conectată prin in-
termediul unui singur transformator. Pentru montaj în doze încastrate cu un
diametru de 60 mm și o adâncime de 63 mm. Tensiunea de alimentare 230 V
(100–240 V, 50–60 Hz), ieșire 12 V CC. Lungimea cablului 5 m.

Cod UL 1 €/buc.
9810012 NEW 1 buc. 97
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