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Geberit AquaClean 8000plus WC-kompletné zariadenie 
stojace WC

   

Účely použitia
• Pre pohodlné používanie WC bez zápachu
• Pre ošetrujúce čistenie análnej a vaginálnej oblasti 

pomocou vody

Vlastnosti
• Kryt WC s funkciou SoftOpening
• WC-sedadlo a kryt WC s funkciou SoftClosing
• Rozpoznávanie používateľa
• So splachovacou nádržkou umiestnenou na WC 

mise
• Aktivovateľné odsávanie zápachu s filtrom s 

aktívnym uhlím
• Integrovaný zásobník teplej vody
• Vysúvateľné rameno sprchy s dýzou pre análnu a 

vaginálnu oblasť
• WC s hlbokým splachovaním a s keramickým 

povrchom odpudzujúcim nečistoty
• Intenzita sprchového prúdu nastaviteľná v 

siedmich stupňoch
• Možnosť nastavenia polohy ramena sprchy v 

siedmich stupňoch
• Nastaviteľný prevádzkový režim zásobníka teplej 

vody (ZAP/VYP/úsporný režim)
• Funkcia pulzujúcej masážnej sprchy
• Nastaviteľná oscilačná sprcha (automatický pohyb 

ramena sprchy dopredu a dozadu)
• Nastaviteľná teplota sprchovacej vody
• Sprchový prúd sa počas sprchovania pomaly a 

plynulo ochladzuje
• Automatické predbežné čistenie sprchovacej dýzy 

čerstvou vodou a dodatočné čistenie pomocou 
čistiaceho prostriedku pre dýzy Geberit

• Funkcia teplovzdušného fénu
• Nastaviteľná teplota fénu
• Vysúvateľné rameno fénu
• Funkcie a nastavenia prostredníctvom diaľkového 

ovládania
• Možnosť naprogramovať tri užívateľské profily
• Možnosť aktivácie splachovania WC pomocou 

diaľkového ovládania

• Možnosť nastavenia výšky sedadla v 2 cm 
stupňoch v rozmedzí 41 až 53 cm

• Povolenie podľa (DIN) EN 1717/(DIN) EN 13077

Technické údaje

Trieda ochrany I

Spôsob ochrany IPX4

Menovité napätie 230 V AC

Sieťová frekvencia 50-60 Hz

Príkon 1000 W

Príkon v úspornom režime/pri 
zapnutom ohrievaní

1/9 W

Dĺžka kábla 0.7 m

Dynamický pretlak 100-1000 
kPa

Prevádzková teplota 10-40 °C

Rozsah nastavenia teploty vody 10-39 °C

Výrobné nastavenie teploty vody 37 °C

Výrobné nastavenie teploty fénu 45 °C

Výrobné nastavenie splachovacieho 
množstva

6 a 3 l

Výpočtový prietok 0.13 l/s

Minimálny dynamický pretlak pre 
výpočtový prietok

100 kPa

Trvanie sprchovania 20 s

Maximálne zaťaženie WC-sedadla 150 kg

Rozsah dodávky
• Súprava pre pripojenie vody s rohovým ventilom, 

pancierovou hadicou a závitovým spojením
• Ochrana proti ostriekaniu
• Čistiaci prostriedok pre dýzy 400 ml
• Čistiaca súprava
• Filter s aktívnym uhlím
• Súprava pre akustickú izoláciu
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• Pripájacia súprava pre WC, ø 90 mm
• Krycia doska pre priehradku pre diaľkové 

ovládanie

• Diaľkové ovládanie s LCD displejom, nástenným 
držiakom a batériami, LR03 (AAA)

• Pripevňovací materiál

Č. výr. Povrch/farba Typ zástrčky
185.100.11.1 Alpská biela CEE 7/7

• K tomuto výrobku sú priložené čistiaci prostriedok pre dýzy Geberit AquaClean a čistiaci prostriedok 
Geberit AquaClean. Tieto spotrebné materiály obsahujú klasifikované nebezpečné látky. Informácie a 
opatrenia potrebné pre bezpečnú manipuláciu s nebezpečnými látkami sú uvedené v prílohe alebo na 
stránke www.geberit.com.

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


