TECEbox – Module pentru WC cu rezervor Uni

Modul WC TECEbox cu rezervor Uni, înălțime de instalare 1060 mm
Pentru instalare într-o structură din zidărie sau zidit în fața unui perete solid.
Constă din:
Rezervor Uni pentru acționare frontală:
• Rezervor de siguranță din plastic rezistent la impact
• Rezervor complet preasamblat și sigilat
• Conexiune rezervor cu filet interior de 1/2"
• Volum rezervor de 10-litri; Volum de spălare standard presetat de 6-litri; setare a volumului de spălare la 4,5/7,5/9-litri în orice moment; volum parțial
de spălare de 3-litri cu sistemul cu acționare dublă. Volumul rămas poate fi
folosit pentru o spălare ulterioară imediată.
• Izolat împotriva condensului
• Pentru clapete de acționare TECE, acționări electronice pentru WC și mâner
pentru acționare WC
• Se poate seta ca rezervor pentru acționare simplă sau dublă, în funcție de
clapeta de acționare utilizată
• Testat conform DIN EN 14055
• Grupa acustică 1 în conformitate cu DIN 4109
• Supapă de umplere hidraulică, zgomot redus
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Modul constând din:
• Cadru din oțel galvanizat
• Două șuruburi de fixare și piulițe M 12, Distanță de montaj a vasului WC de
180 sau 230 mm.
• Cot scurgere WC DN 90 incluzând adaptor DN 90/100 din PP
• Adaptorul poate fi folosit pentru instalare orizontală
• Set de conectare WC DN 90, inclusiv capace de protecție pentru șuruburile
de prindere.
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Vă rugăm să comandați separat:
• Clapetă de acționare pentru WC (a se vedea clapetele de acționare)
• Ușa de vizitare pentru tablete dezinfectante
• Suport de montaj 9030024
• Set de montaj pentru TECEone pentru construcții din cărămidă
OKFF

Notă:
Ideal pentru asamblare în rânduri prin fixare direct cu colțare și țeava
TECEprofil ca ajutor pentru aliniere.
lei/buc.
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