Geberit AquaClean Tuma Classic toiletsysteem staande wc

Voorbeeldafbeelding
• Doorstroomverwarmer met Geberit Home app deactiveerbaar
• Douchearm met Geberit Home app in vijf stappen positioneerbaar
• Vloeraansluitingen van 7–28 cm vanaf wand in combinatie met Geberit
Monolith sanitairmodules voor staande wc mogelijk
• Met Geberit Monolith sanitairmodule voor staande wc combineerbaar

Gebruiksdoelen
• Voor de verzorgende reiniging met water van de anale zone
• Voor comfortabel wc-gebruik
Eigenschappen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Technische gegevens

Warmwaterproductie via doorstroomverwarmer
Anale douche met WhirlSpray-douchetechnologie
Douchearm met sproeikop voor de anale zone uitschuifbaar
Douchestraalsterkte in vijf stappen instelbaar
Oscillerende douche (automatisch voor- en achterwaarts bewegende
douchearm)
Automatische reiniging van de douchekop vooraf en achteraf met
vers water
Ontkalkingsprogramma
Wc-keramiek spoelrandloos
Eenvoudige bevestiging door Geberit wandbevestiging type EFF3
voor wc
Diepspoel-wc met speciaal KeraTect glazuur
Wc-zittingsring en wc-deksel met softclose
Wc-deksel met SoftOpening
Wateraansluiting links opzij verborgen achter het wc-keramiek
Netaansluiting met drie-aderig flexibele mantelkabel, zijdelings rechts
verborgen achter wc-keramiek
Goedkeuring conform (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
Met Geberit Home app compatibel
Temperatuur van het douchewater met Geberit Home app instelbaar

Beschermingsgraad

IPX4

Beschermingsklasse

I

Nominale spanning

230 V AC

Netfrequentie

50 Hz

Opgenomen vermogen

2000 W

Opgenomen vermogen in stand-by

≤ 0.5 W

Stromingsdruk

0.5–10 bar

Bedrijfstemperatuur

5–40 °C

Watertemperatuur instelbereik

34–40 °C

Fabrieksinstelling watertemperatuur

37 °C

Berekende volumestroom

0.02 l/s

Minimale stromingsdruk voor berekende volumestroom

0.5 bar

Doucheduur

50 s

Maximale belasting wc-zitting

150 kg

Leveringsomvang
•
•
•
•

Wateraansluitset
Koppelingsbus voor netaansluiting
Geluidsisolatieset
Compensatiebuffer voor wc-zitting / wc-keramiek
Art. nr.

Kleur / oppervlak

146.320.11.1

Alpien wit

•
•
•
•

Ontkalkingsmiddel 125 ml
Spatbescherming
Aansluitset voor wc, ø 90 mm
Bevestigingsmateriaal

Toebehoren
• Geberit aansluitset voor staande wc
• Geberit set P-aansluitbocht voor staande wc
• Geberit aansluitset voor staande wc

• Bij dit product is Geberit AquaClean ontkalkingsmiddel ingesloten. Dit verbruiksmateriaal bevat geclassificeerde gevaarlijke stoffen. Opmerkingen
en maatregelen voor een veilige omgang met gevaarlijke stoffen zijn in de bijlage of onder www.geberit.com vermeld.
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