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Geberit AquaClean
Komplett higiéniai berendezések
Fali WC-k

Komplett higiéniai berendezések
Fali WC-k

Cikksz . Felület / szín Ft/db
146.213.11.1 Alpin fehér 1 635 000
146.213.21.1 Fényes króm 1 675 000

Felhasználási területek
• A kényelmes és szagmentes WC-használat érdekében
• Az altáj és a női intim terület vízzel való ápoló tisztításához 
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Geberit AquaClean Mera Comfort komplett higiéniai berendezés, fali WC

• A tartozékok áttekintése – víz- és elektromos csatlakozás Geberit falsík alatti öblítőtartályokhoz → o. 18

Tartozék

• E termékhez mellékeltük a Geberit AquaClean vízkő-eltávolító szert és a Geberit AquaClean tisztítófolyadékot. Ezek a fogyóeszközök 
osztályozott veszélyes anyagokat tartalmaznak. A veszélyes anyagok biztonságos kezelésével kapcsolatos tudnivalók és intézkedések 
a mellékletben vagy a www.geberit.hu oldalon találhatóak.

Műszaki adatok
Védelmi osztály I
Érintésvédelmi osztály IPX4
Névleges feszültség 230 V AC
Hálózati frekvencia 50 Hz
Teljesítményfelvétel 2000 W
Teljesítményfelvétel készenléti állapotban ≤ 0,5 W
Víznyomás 0,5–10 bar
Üzemi hőmérséklet 5–40 °C
Vízhőmérséklet beállítási tartomány 34–40 °C
Mértékadó térfogatáram 0,03 l/s
Mértékadó térfogatáramra vonatkozó minimális folyási nyomás 0,5 bar
A zuhany időtartama 30–50 s
A WC-ülőke maximális terhelése 150 kg

Tulajdonságok
• Hibrid melegvíz-rendszer átfolyós vízmelegítővel és meleg-

víztárolóval
• Altáj zuhany két fúvókás WhirlSpray zuhanytechnológiával
• Külön női zuhany fúvóka, védett nyugalmi pozícióban
• A zuhanyvíz hőmérséklete beállítható
• A vízsugár erőssége öt fokozatban beállítható
• A zuhanykar öt fokozatban állítható
• Beállítható pulzáló vízsugár (a zuhanykar automatikus előre-

tolódása és hátrahúzódása)
• A zuhanyrózsa fúvóka automatikus elő- és utótisztítása friss 

vízzel
• Vízkőmentesítő program
• Öblítőperem nélküli WC-kerámia TurboFlush-öblítési technikával
• Mélyöblítésű WC speciális KeraTect felülettel
• Felhasználó érzékelő
• Bekapcsolható szagelszívás (kerámia méhsejt szűrőn keresztül)
• Szagelszívás utóműködtetés funkcióval
• Bekapcsolható szárító
• Kitolható szárítókar
• A szárító hőmérséklete beállítható
• WC-ülőkarima gyorsan felfűtő WC-ülőkefűtéssel
• A WC-ülőkefűtés hőmérséklete beállítható
• WC-ülőkarima és WC-fedél SoftClosing funkcióval
• WC-fedél SoftOpening funkcióval
• A WC-fedél érintésmentes nyitása és zárása
• A jelzővilágítás aktiválása közelítéskor
• A jelzővilágítás hét színben beállítható
• Funkciók és beállítások a távirányítón keresztül
• Négy felhasználói profil programozható
• A WC-kerámia mögé rejtett, bal oldalsó vízcsatlakozás
• Hálózati csatlakozás háromeres hajlékony köpenyes vezetékkel, 

a WC-kerámia mögé jobb oldalon rejtetten
• Bal oldalsó, külső vízcsatlakozás kiegészítőkkel lehetséges
• Külső hálózati csatlakozás, jobb oldalon elhelyezett dugaszoló 

aljzattal lehetséges
• Előszerelt hangszigetelés
• (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077 szerint engedélyezett 

Szállítási terjedelem
• Vízcsatlakozó készlet Geberit Sigma 12 cm-es falsík alatti 

öblítőtartályokhoz és Geberit Omega 12 cm-es falsík alatti 
öblítőtartályokhoz, beépítési magasság 112 cm

• Csatlakozó aljzat hálózati csatlakozáshoz
• Spriccelés elleni védőlap
• Vízkőtelenítő szer 125 ml
• Tisztítókészlet
• Csatlakozókészlet WC-hez, ø 90 mm
• Távirányító falikarral és CR2032 elemmel
• Rögzítési anyag 
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Geberit AquaClean
Komplett higiéniai berendezések

Fali WC-k

Cikksz . Felület / szín Ft/db
146.203.11.1 Alpin fehér 1 375 000
146.203.21.1 Fényes króm 1 415 000

Felhasználási területek
• A kényelmes és szagmentes WC-használat érdekében
• Az altáj és a női intim terület vízzel való ápoló tisztításához 
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Geberit AquaClean Mera Classic komplett higiéniai berendezés, fali WC

Műszaki adatok
Védelmi osztály I
Érintésvédelmi osztály IPX4
Névleges feszültség 230 V AC
Hálózati frekvencia 50 Hz
Teljesítményfelvétel 2000 W
Teljesítményfelvétel készenléti állapotban ≤ 0,5 W
Víznyomás 0,5–10 bar
Üzemi hőmérséklet 5–40 °C
Vízhőmérséklet beállítási tartomány 34–40 °C
Mértékadó térfogatáram 0,03 l/s
Mértékadó térfogatáramra vonatkozó minimális folyási nyomás 0,5 bar
A zuhany időtartama 30–50 s
A WC-ülőke maximális terhelése 150 kg

Tulajdonságok
• Hibrid melegvíz-rendszer átfolyós vízmelegítővel és meleg-

víztárolóval
• Altáj zuhany két fúvókás WhirlSpray zuhanytechnológiával
• Külön női zuhany fúvóka, védett nyugalmi pozícióban
• A zuhanyvíz hőmérséklete beállítható
• A vízsugár erőssége öt fokozatban beállítható
• A zuhanykar öt fokozatban állítható
• Beállítható pulzáló vízsugár (a zuhanykar automatikus előre-

tolódása és hátrahúzódása)
• A zuhanyrózsa fúvóka automatikus elő- és utótisztítása friss 

vízzel
• Vízkőmentesítő program
• Öblítőperem nélküli WC-kerámia TurboFlush-öblítési technikával
• Mélyöblítésű WC speciális KeraTect felülettel
• Felhasználó érzékelő
• Bekapcsolható szagelszívás (kerámia méhsejt szűrőn keresztül)
• Szagelszívás utóműködtetés funkcióval
• Bekapcsolható szárító
• Kitolható szárítókar
• A szárító hőmérséklete beállítható
• WC-ülőkarima és WC-fedél SoftClosing funkcióval
• WC-fedél SoftOpening funkcióval
• Funkciók és beállítások a távirányítón keresztül
• Négy felhasználói profil programozható
• A WC-kerámia mögé rejtett, bal oldalsó vízcsatlakozás
• Hálózati csatlakozás háromeres hajlékony köpenyes vezetékkel, 

a WC-kerámia mögé jobb oldalon rejtetten
• Bal oldalsó, külső vízcsatlakozás kiegészítőkkel lehetséges
• Külső hálózati csatlakozás, jobb oldalon elhelyezett dugaszoló 

aljzattal lehetséges
• Előszerelt hangszigetelés
• (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077 szerint engedélyezett 

Szállítási terjedelem
• Vízcsatlakozó készlet Geberit Sigma 12 cm-es falsík alatti 

öblítőtartályokhoz és Geberit Omega 12 cm-es falsík alatti 
öblítőtartályokhoz, beépítési magasság 112 cm

• Csatlakozó aljzat hálózati csatlakozáshoz
• Spriccelés elleni védőlap
• Vízkőtelenítő szer 125 ml
• Tisztítókészlet
• Csatlakozókészlet WC-hez, ø 90 mm
• Távirányító falikarral és CR2032 elemmel
• Rögzítési anyag 

Tartozék
• A tartozékok áttekintése – víz- és elektromos csatlakozás Geberit falsík alatti öblítőtartályokhoz → o. 18

• E termékhez mellékeltük a Geberit AquaClean vízkő-eltávolító szert és a Geberit AquaClean tisztítófolyadékot. Ezek a fogyóeszközök 
osztályozott veszélyes anyagokat tartalmaznak. A veszélyes anyagok biztonságos kezelésével kapcsolatos tudnivalók és intézkedések 
a mellékletben vagy a www.geberit.hu oldalon találhatóak.




