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Geberit 186 típusú mosdócsaptelep, elemes működtetés

   

Alkalmazási célok

• Vezetékes víz elvételéhez
• Közterületen és közösségi helyiségekben történő 

alkalmazásra
• Mosdókhoz vagy mosdólapokba történő beépítéshez
• Hideg és meleg víz csatlakoztatásához (csak keverő 

csapteleppel ellátott kivitel esetén)
• Hideg és kevert víz csatlakoztatásához (csak keverő 

csapteleppel nem rendelkező kivitel esetén)
• Rozsdamentes acél mosogatómedencékkel történő 

alkalmazásra
• A keverő csapteleppel ellátott kivitel nem alkalmas átfolyós 

vízmelegítőhöz

Tulajdonságok

• DIN 4109 szerinti I-es szerelvénycsoport
• Automatikus öblítés működtetés
• Infravörös felhasználó érzékelés
• Önkalibráló infravörös érzékelő
• Vandálbiztos
• Térfogatáram korlátozás perlátorral
• Hőmérséklet beállítása keverő csapteleppel (csak keverő 

csaptelepes kivitelnél)
• A víz nem állítható be csak melegre vagy csak hidegre (csak 

keverő csaptelepes kivitelnél)
• Elekromosenergia-ellátás elemmel
• Átszerelhető hálózati üzemre
• Az elem kb. 200 000 működtetéshez elegendő
• Figyelmeztetés gyenge elem esetén
• Beállítható energiatakarékos üzemmód
• A gyors reakcióidejű, kétsugaras letapogatási technikának 

köszönhetően víztakarékos
• A funkciók a Sevice Handy (személyzeti távirányító) 

segítségével beállíthatók és lekérdezhetők
• Beállítható víztakarékos program
• Beállítható közbenső öblítés program
• Egyénileg beállítható folyamatos öblítés
• Az öblítés működtetése a takarító személyzet részére szolgáló 

távirányítóval deaktiválható

• Kézzel beállítható különböző funkciók
• Beépített visszacsapó szeleppel

Műszaki adatok

Az elem típusa CR-P2 (6 V)

Érintésvédelmi osztály IP44

Üzemi feszültség 6 V DC

Üzemi nyomás 0.5-8 bar

Nyomáskülönbség HV/MV ≤ 1.5 bar

Víz maximális próbanyomása 16 bar

Levegő/inertgáz maximális próbanyomás 3 bar

Környezeti hőmérséklet 1–40 °C

Maximális vízhőmérséklet 60 °C

Rövid ideig tartó maximális vízhőmérséklet 90 °C

Térfogatáram mennyisége 3 bar esetén 6 l/min

Mértékadó térfogatáram 0.07 l/s

Mértékadó térfogatáramra vonatkozó minimális 
folyási nyomás

0.5 bar

Érzékelő távolság beállítási tartomány 5-33 cm

Érzékelő távolság gyári beállítás 16-18 cm

Közbenső öblítés beállítási tartománya 1-168 h

Közbenső öblítés gyári beállítása 168 h

Közbenső öblítés beállítási tartománya 3-180 s

Közbenső öblítés gyári beállítása 3 s

Alapanyag Krómozott 
sárgaréz

Szállítási terjedelem

• Szűrőkosár
• CR-P2 típusú lítium elem, 6 V
• Perlátorkulcs
• Rögzítési anyag

Cikksz. Felület / szín Keverő csaptelep

116.236.21.1 Fényes króm Keverő nélkül

116.246.21.1 Fényes króm Keverővel

116.256.21.1 Fényes króm Külső keverővel
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Tartozék

• Geberit Sevice Handy távirányító
• Geberit távirányító takarító személyzet részére


