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Geberit AquaClean Tuma Classic WC-kompletné 
zariadenie, závesné WC

   

Účely použitia
• Pre ošetrujúce čistenie análnej oblasti pomocou 

vody
• Pre pohodlné používanie WC

Vlastnosti
• Príprava teplej vody pomocou prietokového 

ohrievača
• Análna sprcha so sprchovacou technológiou 

WhirlSpray
• Vysúvateľné rameno sprchy s dýzou pre análnu 

oblasť
• Intenzita sprchového prúdu nastaviteľná v piatich 

stupňoch
• Oscilačná sprcha (automatický pohyb ramena 

sprchy dopredu a dozadu)
• Automatické predbežné a dodatočné čistenie 

sprchovacej dýzy čerstvou vodou
• Odvápňovací program
• Keramika WC bez splachovacieho okraja
• WC s hlbokým splachovaním a s keramickým 

povrchom odpudzujúcim nečistoty
• WC-sedadlo a kryt WC s funkciou SoftClosing
• Kryt WC s funkciou SoftOpening
• Prípojka vody na ľavej strane skrytá za WC 

keramikou
• Sieťové pripojenie trojžilovým ohybným káblom, 

skryté, vpravo za keramikou WC
• Povolenie podľa (DIN) EN 1717/(DIN) EN 13077
• Kompatibilné s aplikáciou Geberit AquaClean
• Teplota sprchovacej vody nastaviteľná pomocou 

aplikácie Geberit AquaClean
• Prietokový ohrievač deaktivovateľný pomocou 

aplikácie Geberit AquaClean
• Rameno sprchy s nastaviteľnou polohou v 5 

krokoch pomocou aplikácie Geberit AquaClean

Technické údaje

Trieda ochrany I

Spôsob ochrany IPX4

Menovité napätie 230 V AC

Sieťová frekvencia 50 Hz

Príkon 2000 W

Príkon v pohotovostnej prevádzke ≤ 0.5 W

Dynamický pretlak 50–1000 
kPa

Prevádzková teplota 5–40 °C

Rozsah nastavenia teploty vody 34–40 °C

Výrobné nastavenie teploty vody 37 °C

Výpočtový prietok 0.02 l/s

Minimálny dynamický pretlak pre 
výpočtový prietok

50 kPa

Trvanie sprchovania 50 s

Maximálne zaťaženie WC-sedadla 150 kg

Rozsah dodávky
• Súprava pre pripojenie vody, pre podomietkovú 

splachovaciu nádržku Geberit Sigma 12 cm a 
podomietkovú splachovaciu nádržku Geberit 
Omega 12 cm, inštalačná výška 112 cm

• Pri výpadku napájania ostáva magnetický ventil 
zatvorený

• Súprava pre akustickú izoláciu
• Ochrana proti ostriekaniu
• Pripájacia súprava pre WC, ø 90 mm
• Pripevňovací materiál

Č. výr. Povrch/farba
146.092.11.1 Alpská biela
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Príslušenstvo
• Odvápňovací prostriedok Geberit AquaClean

Vytvorené pomocou online katalógu výrobkov Geberit - 11/05/2018


