Přehled sortimentu – Ovládání WC Geberit s elektronickým ovládáním splachování, manuální
Geberit Česká republika, Stav: leden 2022

Pol. č.

Spuštění
Rozeznání / řídicí jednotka
Napájení elektrickým proudem
Vhodné pro splachovací nádržky pod omítku

Sigma10

Sigma10

Sigma10

Sigma10

Bez ovládacího tlačítka

Bez ovládacího tlačítka

Bez ovládacího tlačítka

Bez ovládacího tlačítka

Bez ovládacího tlačítka

Bez ovládacího tlačítka

Bez ovládacího tlačítka

115.863.SN.6

115.864.SN.6

115.867.SN.6

115.869.SN.6

115.862.00.6

115.885.00.6

115.955.00.6

115.897.00.6

115.898.00.6

116.109.00.6

116.110.00.6

Interval proplachu

Interval proplachu

Manuální

Manuální

Manuální

Manuální

Manuální

Manuální

Manuální

Manuální

Manuální

(hygienický proplach

(hygienický proplach pro

Manuální (kabel)

Manuální (kabel)

Manuální (rádio)

Manuální (rádio)

Manuální (kabel)

Manuální (kabel)

Manuální (kabel)

Manuální (rádio)

Manuální (rádio)

Elektrická síť

Elektrická síť

Baterie

Elektrická síť

Baterie

Elektrická síť

Baterie

Splachovací nádržka

Splachovací nádržka

Splachovací nádržka

Splachovací nádržka

Splachovací nádržka

Splachovací nádržka

pod omítku Sigma

pod omítku Sigma

pod omítku Sigma

pod omítku Sigma

pod omítku Sigma

pod omítku Sigma

12 cm

12 cm

12 cm

12 cm

12 cm

12 cm
Abstand
max. 1,7 m

Omega concealed

pro studenou vodu)

studenou vodu)

Časové ovládání

Časové ovládání
Baterie

Elektrická síť

Baterie

Elektrická síť

Splachovací nádržka

Splachovací nádržka

Splachovací nádržka

pod omítku Sigma

pod omítku Sigma

pod omítku Sigma

12 cm

12 cm

12 cm

cistern 12 cm

Abstand
max. 1,7 m

Abstand
max. 1,7 m

Oblast použití

Lze objednat dodatečně ( je zapotřebí jen jedna z následujících volitelných možností)
115.861.00.6
Geberit souprava pro hrubou montáž s síťovým
zdrojem, pro ovládání WC s elektronickým

Napájení elektrickým proudem v
externí krabici pod omítku

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ovládáním splachování, 12 V
116.061.00.1
Elektrická a komunikační krabice pro prvek pro
závěsné WC Geberit

Elektrická krabice pro skrytou
instalaci, v instalačním prvku
Geberit Duofix nebo Geberit GIS,
za WC keramiku

Sada sestávající z elektrické krabice a síťového zdroje pro skrytou
Sada elektrické a komunikační krabice a síťového instalaci, v instalačním prvku
Geberit Duofix nebo Geberit GIS,
zdroje pro prvek pro závěsné WC Geberit
za WC keramiku

ü1)

ü1)

ü1)

ü1)

ü1)

ü1)

116.098.00.1

ü

ü

ü

ü

ü

ü

111.900.00.5
Montážní prvek Geberit Duofix pro závěsné WC,
112 cm, se splachovací nádržkou pod omítku
Sigma 12 cm a elektrickou a komunikační

Instalační prvky s elektrickou
krabicí pro skrytou instalaci za
WC keramiku

ü1)

ü1)

připojovací krabicí
Síťový zdroj
116.096.00.1
Síťový zdroj Geberit pro elektrickou a
komunikační přípojnou krabici

Síťový zdroj pro instalaci do
skryté elektrické a komunikační
krabice

ü

ü

ü

ü

ü

ü

Příslušenství
241.155.00.1
Souprava pro hrubou montáž Geberit pro

ü

ovládání WC s mechanickým ovládáním

ü

ü

splachování, tlačítko
241.568.00.1
Radiové tlačítko Geberit pro elektronická
ovládání splachování
ü Kompatibilní
1)

Při použití elektrické krabice pro skrytou instalaci, je třeba dodatečně objednat síťový zdroj 116.096.00.1

ü

ü

ü

ü

Splachovací nádržka
pod omítku Sigma 12 cm

