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Urządzenie WC z funkcją higieny intymnej Geberit AquaClean Tuma Comfort, wisząca miska 
WC

   

Przeznaczenie

• Do komfortowego korzystania z toalety, z usuwaniem 
nieprzyjemnych zapachów

• Do delikatnego mycia wodą intymnych obszarów ciała i 
intymnych obszarów ciała kobiet

Właściwości

• Podgrzewanie wody przez podgrzewacz przepływowy
• Dysza główna z technologią natrysku WhirlSpray
• Oddzielna dysza perlatora w zabezpieczonej pozycji 

spoczynkowej
• Możliwość wyłączenia podgrzewacza przepływowego
• Wysuwane ramię natryskowe z dyszą do mycia intymnych 

obszarów ciała i intymnych obszarów ciała kobiet
• Możliwość regulacji intensywności strumienia w pięciu 

stopniach
• Możliwość regulacji położenia ramienia natryskowego w pięciu 

stopniach
• Możliwość regulacji oscylującego strumienia wody 

(automatyczna regulacja ruchu ramienia natryskowego do 
przodu i do tyłu)

• Automatyczne czyszczenie dyszy wodą przed i po użyciu 
dyszy natryskowej

• Program odkamieniania
• Bezkrawędziowa miska ustępowa
• Ceramiczna miska WC lejowa ze specjalnym szkliwem 

KeraTect
• Wykrywanie użytkownika
• Możliwość włączenia odsysania powietrza i oczyszczania na 

porowatym filtrze ceramicznym
• Odsysanie zanieczyszczonego powietrza z funkcją 

automatycznej aktywacji
• Możliwość włączenia funkcji suszenia
• Siedzisko z szybko nagrzewającym się ogrzewaniem deski
• Siedzisko i pokrywa deski sedesowej z wolnym opadaniem
• Pokrywa deski sedesowej z funkcją SoftOpening
• Obsługa funkcji i ustawień za pomocą pilota
• Możliwość zaprogramowania czterech profili użytkownika
• Przyłącze wody z boku z lewej strony, ukryte za miską
• Przyłącze elektryczne z trójżyłowym, elastycznym przewodem 

płaszczowym, z boku po prawej stronie, ukryte za miską
• Zgodność z (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

• Kompatybilność z aplikacją Geberit AquaClean
• Możliwość regulacji temperatury wody natrysku za pomocą 

aplikacji Geberit AquaClean
• Możliwość regulacji temperatury suszarki za pomocą aplikacji 

Geberit AquaClean
• Możliwość regulacji temperatury ogrzewania deski za pomocą 

aplikacji Geberit AquaClean

Dane techniczne

Klasa ochrony I

Stopień ochrony IPX4

Napięcie znamionowe 230 V AC

Częstotliwość sieciowa 50 Hz

Pobór mocy 2000 W

Pobór mocy w stanie gotowości ≤ 0.5 W

Ciśnienie 50–1000 kPa

Temperatura pracy 5–40 °C

Zakres temperatury wody 34–40 °C

Ustawienia fabryczne temperatury wody 37 °C

Przepływ obliczeniowy 0.02 l/s

Minimalne ciśnienie przepływu dla przepływu 
obliczeniowego

50 kPa

Czas trwania natrysku 50 s

Maksymalne obciążenie deski sedesowej 150 kg

Zakres dostawy

• Zestaw przyłączeniowy do spłuczki podtynkowej Geberit 
Sigma 12 cm i spłuczki podtynkowej Geberit Omega 12 cm, 
wysokość zabudowy 112 cm

• Gniazdo do przyłącza elektrycznego
• Zestaw do izolacji akustycznej
• Osłona zabezpieczająca
• Podkładki wyrównujące do deski sedesowej / miski ustępowej
• Odkamieniacz 125 ml
• Zestaw do czyszczenia
• Zestaw przyłączeniowy do WC, ø 90 mm
• Pilot zdalnej obsługi z uchwytem ściennym i baterią CR2032
• Elementy mocujące

Ilustracja przykładowa    
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Nr art. Kolor / powierzchnia

146.292.11.1 Biały-alpin

146.292.SI.1 Biały / Szkło

146.292.SJ.1 Czarny / Szkło

146.292.FW.1 Stal nierdzewna szczotkowana

Akcesoria

• Ścienny panel sterujący do Geberit AquaClean
• Ścienny panel sterujący bezdotykowy, do Geberit AquaClean

• Do tego produktu dołączony jest odkamieniacz Geberit AquaClean i płyn do czyszczenia Geberit AquaClean. Te materiały 
eksploatacyjne zawierają substancje sklasyfikowane jako niebezpieczne. Informacje i sposoby dotyczące bezpiecznego 
obchodzenia się z substancjami niebezpiecznymi można znaleźć w załączniku lub na stronie www.geberit.com.


