
1

Geberit WC öblítés elektronikus működtetése, hálózati üzem, 2 mennyiséges öblítés, 
Sigma80 működtetőlap, érintésmentes

    

Alkalmazási célok

• Magánterületen és közösségi helyiségekben történő 
alkalmazásra

• 2 mennyiséges öblítés indításához
• Hagyományos tömörfalas építési módhoz és szárazépítéshez
• Érintésmentes öblítőtartály működtetéshez Geberit Sigma 12 

cm-es falsík alatti öblítőtartályok esetén
• Nem építhető össze Geberit vízkezelő tabletta fogadására 

alkalmas átszerelő készlettel
• Akadálymentes építésre alkalmas

Tulajdonságok

• Manuális, érintésmentes öblítőtartály működtetés
• Automatikus öblítés működtetés bekapcsolható
• Öblítőtartály működtetés külső nyomógombbal lehetséges
• Mechanikus nyomógombok nélküli működtetőlap
• Világító ledsorral jelzett működtető
• WC-hez lépéskor bekapcsoló működtető világító ledsor
• Öt szín közül választható működtető világító ledsor
• Bekapcsolható jelzővilágítás
• Elekromosenergia-ellátás tápegységen keresztül
• Külső tápegység
• A hálózati feszültség 4,1 V DC gyengeárammá való átalakítása
• Tisztításhoz az öblítés működtetés kézileg kikapcsolható
• Gyengeárammal való üzem, az öblítőtartályban nincs hálózati 

feszültség
• Polaritás biztosítással rendelkező elektromos csatlakozással
• Infravörös felhasználó érzékelés a háttér kiiktatásával
• Önkalibráló infravörös érzékelő
• Biztonságos infravörös távolságérzékelés
• A felhasználó érzékelési tartománya beállítható
• Beállítható közbenső öblítés
• Beállítható előöblítés

• Beállítható minimális várakozási idő
• Kompatibilis a Sevice Handy-vel (személyzeti távirányítóval)
• A funkciók a Sevice Handy (személyzeti távirányító) 

segítségével beállíthatók és lekérdezhetők
• Az öblítés működtetése a takarító személyzet részére szolgáló 

távirányítóval deaktiválható
• Alacsony zajkibocsátású emelő mechanizmus
• Önkalibráló elektromos emelő berendezés
• Lezárható
• Egyszerűen karbantartható és tisztítható

Műszaki adatok

Érintésvédelmi osztály IP45

Névleges feszültség 85-240 V AC

Hálózati frekvencia 50-60 Hz

Üzemi feszültség 4.1 V DC

Közbenső öblítés beállítási tartománya 1-168 h

Közbenső öblítés gyári beállítása Ki

Érzékelési idő beállítási tartománya 1-60 s

Érzékelési idő gyári beállítása 7 s

Szállítási terjedelem

• Sigma80 működtetőlap
• Működtetőlap-rögzítőkeret
• Himbaegység szervomotorral és emelő berendezéssel, 

előszerelt
• Rögzítési anyag

Kiegészítőleg rendelhető

• Geberit beépítőkészlet WC öblítés elektronikus 
működtetéséhez
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Cikksz. Felület / szín Alapanyag B H T

116.090.SG.1 Fekete Üveg 24.7 cm 16.4 cm 1 cm

116.090.SM.1 Tükröződő Üveg 24.7 cm 16.4 cm 1 cm

Tartozék

• Geberit Sevice Handy távirányító
• Geberit távirányító takarító személyzet részére


