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Element Geberit Kombifix za stensko WC-školjko, 108 cm, s podometnim splakovalnikom Sigma 12 cm, 
za odzračevanja neprijetnih vonjav na zunanje odzračevanje

  

Predvidene vrste uporabe

Za zidane stene
Za vgradnjo v predstenske instalacije, v višini prostora
Za stenske WC-školjke s priključnimi merami v skladu z EN 33:2011
Za priključitev zunanjega odzračevanja neprijetnih vonjav
Za enokoličinsko, dvokoličinsko ali start/stop splakovanje
Ni primerno za keramike stenskih WC-jev z višjim položajem sedenja

Lastnosti

Montažni okvir, površinsko obdelan s praškanjem
Montažni okvir s štirimi pritrdilnimi kotniki
Montažna globina, nastavljiva, 12–20,5 cm
Priključno koleno, se montira brez orodja
Pritrditev priključnega kolena, montira se brez orodja od spredaj
PO splakovalnik z aktiviranjem spredaj
Polno protikondenčno izoliran podometni splakovalnik
Pri tovarniški nastavitvi je možno takojšnje naknadno splakovanje
Zunanje odzračevanje neprijetnih vonjav s priključno spojko ø 50 mm, 
ki se lahko priključi prek splakovalnega kolena

Montaža in servis podometnega splakovalnika brez orodja
Priključek vode, zadaj ali zgoraj na sredini
Vgradna zaščita za servisno odprtino ščiti pred vlago in umazanijo
Vgradna zaščita za servisno odprtino, se lahko reže na dimenzijo
S prazno cevjo za dotok vode za priključek straniščnih školjk s prho 
Geberit AquaClean
Možnost pritrditve za električni priključek

Tehnični podatki

Tlak pretoka 0.1-10 bar

Maksimalna temperatura vode 25 °C

Tovarniška nastavitev splakovalne količine 6 in 3 l

Območje nastavitve velike splakovalne količine 4 / 4.5 / 6 / 7.5 l

Območje nastavitve male splakovalne količine 2-4 l

Izračunani pretok 0.11 l/s

Najnižji pretočni tlak za izračunani pretok 0.5 bar

Obseg dobave

Priključek vode R 1/2", možnost MF, z integriranim kotnim ventilom in 
krmilnim kolesom
Vgradna zaščita za servisno odprtino
Priključni set za WC, ø 90 mm
Priključno koleno iz polietilena visoke gostote, ø 90 mm

Prehodna spojka iz polietilena visoke gostote, ø 90/110 mm
2 zaščitna čepa
Zvočno izolacijski set
2 navojni palici M12
Pritrdilni material

Št. artikla B H T

110.367.00.5 42 cm 108 cm 12 cm

Dodatki

Priključni set za odzračevanje neprijetnih vonjav Geberit za podometni splakovalnik Sigma z odcepom za priključitev odzračevanja neprijetnih 
vonjav na zunanje odzračevanje
Set nožnih podpor Geberit Kombifix
Set stojk Geberit Kombifix z nožno ploščo
Podometna doza Geberit za suhomontažno in masivno gradnjo

Dodatno naročilo: priključni set za odzračevanje neprijetnih vonjav za podometni splakovalnik Geberit Sigma z odcepom (št. artikla 349.352.00.1)

Slika primera
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