
  

SensoWash® Starck f Lite kompakt bidettoalettSensoWash® Starck f Lite kompakt bidettoalett DimensjonerDimensjoner VektVekt OrdrenummerOrdrenummer

vanlig-, komfort- og damevask, Setevarme, Intelligent
energisparefunksjon, Varmluft tørker, individuell justering av
vann, luft - og setetemperatur samt justering av posisjon til
spylearm og styrke på vannstråle, Automatisk tømming i
perioder uten bruk, Afkalkningsfunksjon, nattlys, uten
skyllekant, inkludert fjernkontroll, nordisk modell, Styring via
app, selvrensende dyse, Sete/lokk materiale Thermoplast, med
skjult tilslutning

   

    

FargerFarger       

00 Hvit (alpin)    

    

VariantVariant       

220-240V 50/60Hz, Overholder beskyttelse mot
tilbakestrømning i henhold til EN 1717 378 x 575 mm 32,500 kg 650001012004310

    

InfoboxInfobox   

Velg passende Før monteringssett eller tilslutning avhengig av det valgte innbyggingsstativ  

    

Installation accessoriesInstallation accessories   

Feste til veggmontert bidet og toalett Ø 12 x 180 mm 0,200 kg 006500

Lyddempingssett til veggmontert toalett 0,300 kg 005064

Monteringssett i kombinasjon med SensoWash Starck f, for
funksjonell funksjon med DuraSystem betjeningsplate A2 100729

Tilkoblingssett i kombinasjon med SensoWash Starck f, Ekstra
vanntilførsel med antiknekk tilslutningsslange og T-stykke 100731

Før monteringssett i kombinasjon med SensoWash, til
innbyggingssisterner med vannrett bæreskinne uten formontert
tomrør

005072

SensoWash® Starck f SensoWash® Starck f Lite kompakt
bidettoalett   # 650001012004310

|< 378 mm >|



    

Egnede produkterEgnede produkter   

Innbyggingssisterne, integrert hygieneskyll Hygieneskyll
integrert, selvbærende, til montering bak gipsplater, egnet for
gipsplatebekledning, galvanisert ramme, til toaletter med en
dybde <= 625 mm, høyde-justerbare ben 0-240 mm,
SensoWash forberedt, elektronisk betjening fra fronten, Enkel
tilgang med trykkverktøy, Meter og sentermarkering, verktøyfri
montering av den gjennomsiktige kontrollplaten, Lydisolert i
henhold til DIN 4109 og VDI 4100 (i kombinasjon med
lyddempingssett # WD6008 000 000), Sisterne, Skjulte
sisterner CE testet i henhold til EN 14055, maksimal
skyllemengde 9 l, Merking av fyllhøyde, 2-skylls skylleteknikk,
justerbar skyllemengde, kondensisolert, Spjeld for å regulere
skyllestrømmen, Leveringsomfang, Før monteringskit inkludert
strømforsyning 100-240 V AC / 24 V DC, PE toalettbend for
veggmontert toalett DN90/90, PE tilkoblingssett for
veggmontert toalett DN 90, Festesett til veggtoalett M12,
Montasjetilbehør til lett veggmontering, Montasjetilbehør til
separat montering, PE reduksjonsmuffe 90/110 , 2 kapper,
Formontert WC-element for veggtoalett, 500 x 1148 mm

500 x 1148 mm WD1003

Innbyggingssisterne, luktavsug, hygieneskyll Hygieneskyll
integrert, selvbærende, til montering bak gipsplater, egnet for
gipsplatebekledning, galvanisert ramme, til toaletter med en
dybde <= 625 mm, høyde-justerbare ben 0-240 mm,
SensoWash forberedt, elektronisk betjening fra fronten, Meter
og sentermarkering, verktøyfri montering av den
gjennomsiktige kontrollplaten, Lydisolert i henhold til DIN 4109
og VDI 4100 (i kombinasjon med lyddempingssett # WD6008
000 000), Luktutvinning med integrert vifte, Luktekstraksjon
elektronisk via personlig registrering eller manuell via
kontrollpanelet, Lekkasjesikker kontraventil, Sisterne, Skjulte
sisterner CE testet i henhold til EN 14055, maksimal
skyllemengde 9 l, Merking av fyllhøyde, 2-skylls skylleteknikk,
justerbar skyllemengde, kondensisolert, Spjeld for å regulere
skyllestrømmen, Leveringsomfang, Før monteringskit inkludert
strømforsyning 100-240 V AC / 24 V DC, PE toalettbend for
veggmontert toalett DN90/90, PE tilkoblingssett for
veggmontert toalett DN 90, Festesett til veggtoalett M12,
Montasjetilbehør til separat montering, PE reduksjonsmuffe
90/110 , 2 kapper, Formontert WC-element for veggtoalett, 500
x 1148 mm

500 x 1148 mm WD1004

Betjeningsplate, til toalett, hvitt glass berøringsfri, infrarødstyrt
aktivering av skyll fra fronten, uten mekaniske taster,
Nøkkelbelysning aktiveres ved personregistrering, Utløsning av
skyll enten ved berøring eller berøringsfri, til synlig montering,
2-skylls skylleteknikk, drift med lav spenning: 24 V DC SELV,
Beskyttelsesklasse IP X4, Beskyttelsesklasse III, med kodede
pluggtilkoblinger, Funksjoner, Luktutvinning, Infrarød sensor,
Hygieneskyll, Auto-skyll, Rengjøringsfunksjon, Nattelys,
Sperrefunksjon, Nødstrømsforsyning, Funksjoner kan justeres
med fjernbetjeningen, Leveringsomfang, Montasjeramme,
Montasjetilbehør, Frontplate i glass, 229,8 x 157 mm

229,8 x 157 mm WD5003

    

Alle tegninger inneholder de nødvendige mål som er gjenstand for standard toleranser. De fremkommer i mm og er ikke bindende. Eksakte
mål, spesielt ved særskilte tilpassede monteringsforhold, kan bare skaffes fra det ferdige porselensprodukt.
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