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Clapetă de acționare pentru WC TECEplanus cu sistem cu acționare dublă

Clapetă de acționare din oțel inoxidabil, pentru rezervoare TECE, pentru acțio-
nare frontală sau din partea de sus, cu șuruburi ascunse. Opritor cu inserții de
cauciuc pe ambele laturi. Include tije de acționare și materiale de montaj.
Compatibile cu ușa de vizitare pentru tablete dezinfectante.
Dimensiuni (L x Î x A): 214 x 144 x 15 mm

Culoare Mostre de expunere Cod UL 1 UL 2 €/buc.
Alb semilucios Da 9240322 1 buc. 10 buc. 69
Alb lucios Da 9240324 1 buc. 10 buc. 152
Oțel inoxidabil mat Da 9240320 1 buc. 10 buc. 84
Crom lucios Da 9240321 1 buc. 10 buc. 91
Cupru antichizat Da 9240365 1 buc. 10 buc. 369
Alamă veche Da 9240366 1 buc. 10 buc. 369

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

Clapetă de acționare pentru WC TECEplanus cu sistem cu o singură acționa-
re

Clapetă de acționare din oțel inoxidabil, pentru rezervoare TECE, pentru acțio-
nare frontală sau din partea de sus, cu șuruburi ascunse. Opritor cu inserții de
cauciuc pe ambele laturi. Include tijă de acționare și materiale de montaj.
Compatibile cu ușa de vizitare pentru tablete dezinfectante.
Dimensiuni (L x Î x A): 214 x 144 x 15 mm

Culoare Mostre de expunere Cod UL 1 UL 2 €/buc.
Alb semilucios Da 9240312 1 buc. 10 buc. 99
Alb lucios Da 9240314 1 buc. 10 buc. 125
Oțel inoxidabil mat Da 9240310 1 buc. 10 buc. 94
Crom lucios Da 9240311 1 buc. 10 buc. 96

Informații privind mostrele de expunere pot fi găsite în secțiunea „Mostre de expunere”.
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Clapetă electronică pentru WC TECEplanus cu senzor IR, baterie de 6 V

Pentru acționarea spălării fără atingere a rezervoarelor TECE. Adecvată pentru
toate rezervoarele TECE (adâncime de instalare de 13 cm) cu acționare frontală 
și înălțime de acționare de aprox. 1 m.

Constând din:
• Senzor cu infraroșu cu focalizare automată, cu două zone de recunoaștere

pentru recunoașterea persoanelor care stau în picioare sau așezat
• Clapetă de acționare din oțel inoxidabil pentru declanșarea manuală 

opțională a spălării
• Compartiment pentru baterie etanș, incluzând baterie pe bază de litiu, tip

2CR5, 6 V cc.
• Dispozitiv de acționare electric, cu servo-motor montat complet pe blocul

de acționare
• Volum de spălare presetat de 4,5/6/7,5 sau 9 litri
• Tijă de acționare și materiale de montaj
• Cheie de programare
• Posibillitate de configurare funcție de spălare igienică

Compatibile cu ușa de vizitare pentru tablete dezinfectante.

Culoare Cod UL 1 €/buc.
Oțel inoxidabil mat 9240350 1 buc. 779
Crom lucios 9240351 1 buc. 681
Alb lucios 9240361 1 buc. 744

Clapetă electronică pentru WC TECEplanus cu senzor IR, alimentare de la
rețea 12 V

Pentru acționarea spălării fără atingere a rezervoarelor TECE. Adecvat pentru
toate rezervoarele TECE (adâncime de instalare 13 cm) cu funcție de acționare
frontală și înălțime de acționare de aprox. 1 m.

Compusă din:
• Senzor infraroșu cu autofocalizare, cu două zone de recunoaștere, pentru

recunoașterea persoanelor care stau în picioare sau așezat
• Clapetă de acționare din oțel inoxidabil pentru declanșarea opțională 

manuală a spălării
• Operarea cu alimentare de rețea, de la un transformator extern de 230/12 

V (neinclus în pachetul de livrare)
• Dispozitiv electric de acționare electric cu servomotor montat complet pe

blocul de acționare
• Volum de spălare presetat de 4,5/6/7,5 sau 9 litri
• Tijă de acționare și materiale de montaj
• Cheie de programare
• Posibilitate de configurare funcție de spălare igienică

Vă rugăm să comandați separat:
• Transformator TECEplanus 230/12 V – cod produs 9810003
• Cablu de conexiune TECEplanus 12 V – cod produs 9810004

Compatibil cu ușa de vizitare pentru tablete dezinfectante.

Culoare Cod UL 1 €/buc.
Oțel inoxidabil mat 9240352 1 buc. 772
Crom lucios 9240353 1 buc. 691
Alb lucios 9240362 1 buc. 721

Clapete de acționare pentru WC – TECEplanus - Unități electronice de acționare pentru WC
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Acționare de la distanță TECEplanus pentru brațul de susținere de siguranță, 
6 V alimentat de la baterii

Pentru construcții fără bariere, pentru acționarea de la distanță a rezervoarelor 
TECE prin comutatorul radio din brațul de susținere de siguranță. Adecvat
pentru toate tipurile de rezervoare TECE (adâncime de instalare 13 cm) cu 
acționare frontală și înălțime de acționare de aprox. 1 m. Acționare suplimentară
a spălării posibilă prin intermediul clapetei de acționare (neinclusă în pachetul
de livrare), volum de spălare reglabil de 4,5/6/7,5 sau 9 litri.

Adecvat pentru brațele de susținere de siguranță cu acționare radio:
• Seria HEWI LifeSystem brațele de susținere de siguranță 802.50.., cu set de

actualizare HEWI 802.50.060R (dreapta) sau HEWI 802.50.060L (stânga)
• Seria HEWI 801 brațele de susținere de siguranță 801.50.., cu set de 

actualizare HEWI 801.50.060
• Seria HEWI 805 brațele de susținere de siguranță 805.50.., cu set de 

actualizare HEWI 801.50.060
• KEUCO Plan Care 34903 și 34905 cu acționare radio

Pachetul include:
• Compartiment al bateriilor impermeabil la apă, pentru instalarea în rezervor
• patru baterii, tip Mono/D/LR20
• motor de acționare

Vă rugăm să comandați separat:
• Clapetă de acționare manuală
• Clapetă cu o singură acționare sau dublă

Cod UL 1 €/buc.
9240354 1 buc. 1170

6 V

Acționare de la distanță TECEplanus pentru brațul de susținere de siguranță, 
12 V alimentat de la rețea

Pentru construcții fără bariere, pentru acționarea de la distanță a rezervoarelor 
TECE prin comutatorul radio din brațul de susținere de siguranță. Adecvat
pentru toate tipurile de rezervoare TECE (adâncime de instalare 13 cm) cu 
acționare frontală și înălțime de acționare de aprox. 1 m. Acționare 
suplimentară a spălării posibilă prin intermediul clapetei de acționare (neinclusă 
în pachetul de livrare), volum de spălare reglabil de 4,5/6/7,5 sau 9 litri.

Adecvat pentru brațele de susținere de siguranță cu acționare radio:
• Seria HEWI LifeSystem brațele de susținere de siguranță 802.50.., cu set de

actualizare HEWI 802.50.060R (dreapta) sau HEWI 802.50.060L (stânga)
• Seria HEWI 801 brațele de susținere de siguranță 801.50.., cu set de 

actualizare HEWI 801.50.060
• Seria HEWI 805 brațele de susținere de siguranță 805.50.., cu set de 

actualizare HEWI 801.50.060
• KEUCO Plan Care 34903 și 34905 cu acționare radio

Pachetul include:
• Alimentare electrică prin intermediul transformatorului extern 230/12 V

(transformatorul nu este inclus în pachetul de livrare).
• motor de acționare

Vă rugăm să comandați separat:
• Transformator TECEplanus 230/12 V – cod produs 9810003
• Cablu de conexiune TECEplanus 12 V – cod produs 9810004
• Clapetă cu o singură acționare sau cu acționare duală

Cod UL 1 €/buc.
9240355 1 buc. 1054

230 V

12 V

Clapete de acționare pentru WC – TECEplanus - Unități electronice de acționare pentru WC
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Acționare de la distanță pentru WC TECEplanus, pentru butoane electronice
conectate cu cablu, 6 V cu baterie

Pentru construcții fără bariere, pentru acționarea de la distanță a 
rezervoarelor TECE prin buton conectat cu cablu montat in brațul de susținere 
de siguranță. Adecvat pentru toate tipurile de rezervoare TECE (adâncime de 
instalare 13 cm) cu acționare frontală și înălțime de acționare de aprox. 1 m. 
Acționare suplimentară a spălării posibilă prin intermediul clapetei de 
acționare (neinclusă în pachetul de livrare), volum de spălare reglabil de 
4,5/6/7,5 sau 9 litri.

Pachetul include:
• Compartiment al bateriilor impermeabil la apă, pentru instalarea în rezervor
• patru baterii, tip Mono/D/LR20
• motor de acționare

Vă rugăm să comandați separat:
• Clapetă cu o singură acționare sau dublă

Cod UL 1 €/buc.
9240356 1 buc. 453

6 V

Acționare de la distanță pentru WC TECEplanus, pentru butoanele 
electronice conectate cu cablu, 12 V de la rețea

Pentru construcții fără bariere, pentru acționarea de la distanță a 
rezervoarelor TECE prin buton conectat cu cablu montat in brațul de susținere 
de siguranță. Adecvat pentru toate tipurile de rezervoare TECE (adâncime de 
instalare 13 cm) cu acționare frontală și înălțime de acționare de aprox. 1 m. 
Acționare suplimentară a spălării posibilă prin intermediul clapetei de 
acționare (neinclusă în pachetul de livrare), volum de spălare reglabil de 
4,5/6/7,5 sau 9 litri.

Constând din:
• Alimentare electrică prin intermediul transformatorului extern 230/12 V

(transformatorul nu este inclus în pachetul de livrare)
• motor de acționare

Vă rugăm să comandați separat:
• Transformator TECEplanus 230/12 V – cod produs 9810003
• Cablu de conexiune TECEplanus 12 V – cod produs 9810004
• Clapetă cu o singură acționare sau cu acționare duală

Cod UL 1 €/buc.
9240357 1 buc. 471

230 V

12 V

Clapete de acționare pentru WC – TECEplanus - Unități electronice de acționare pentru WC
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Transformator TECEplanus pentru alimentarea cu 230/12 V de la rețea,
WC/urinal

Pentru instalarea rezervoarelor incastrate standard, cu ø 60 mm, pot fi conec-
tate până la 5 elemente electronice de urinal sau 1 sistem electronic de toale-
tă.
Conexiunea electrică: 230 V
Ieșire: 12 V CC

Cod UL 1 €/buc.
9810003 1 buc. 91

Cablu de conexiune TECEplanus pentru alimentarea cu 12 V de la rețea,
toaletă/urinal

Cablu de alimentare cu două fire, lungime 10 m.

Cod UL 1 €/buc.
9810004 1 buc. 37

TECEplanus buton wireless

Buton pentru brațul de susținere de siguranță, pentru sistemul de spălare toa-
letă TECE controlat radio.

Cod UL 1 €/buc.
9240360 1 buc. 585
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