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Deska sedesowa Geberit AquaClean 4000

   

Przeznaczenie

• Do komfortowego korzystania z toalety
• Do delikatnego mycia wodą intymnych obszarów ciała
• Do skompletowania z miską ustępową (zastępuje deskę 

sedesową)

Właściwości

• Siedzisko i pokrywa deski sedesowej z wolnym opadaniem
• Zintegrowany zbiornik z podgrzewaczem wody
• Wysuwane ramię natryskowe z dyszą do mycia intymnych 

obszarów ciała
• Możliwość regulacji intensywności strumienia w pięciu 

stopniach
• Automatyczne czyszczenie dyszy wodą przed i po użyciu 

dyszy natryskowej
• Strumień natrysku ulega powolnemu, ciągłemu ochłodzeniu 

podczas podmywania
• Możliwość regulacji trybu pracy zbiornika ciepłej wody (wł. / 

wył. / tryb oszczędzania energii)
• Wykrywanie użytkownika dla podgrzewania ciepłej wody
• Ostatnio stosowane ustawienia są automatycznie 

zapamiętywane
• Przyłącze wody z boku z lewej strony
• Przyłącze elektryczne z tyłu, zakryte, możliwość ułożenia 

przewodów po lewej lub po prawej stronie
• Przewód sieciowy z możliwością skrócenia
• Zgodność z (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

Dane techniczne

Klasa ochrony I

Stopień ochrony IPX4

Napięcie znamionowe 230 V AC

Częstotliwość sieciowa 50-60 Hz

Pobór mocy 800 W

Pobór mocy w trybie oszczędzania energii / przy 
włączonym podgrzewaniu

0.45/5.8 
W

Długość kabla 2 m

Ciśnienie 50-1000 
kPa

Temperatura pracy 10–40 °C

Ustawienia fabryczne temperatury wody 37 °C

Przepływ obliczeniowy 0.04 l/s

Minimalne ciśnienie przepływu dla przepływu 
obliczeniowego

50 kPa

Czas trwania natrysku 20 s

Maksymalne obciążenie deski sedesowej 150 kg

Zakres dostawy

• Zestaw przyłączeniowy do przyłącza z boku z lewej strony, do 
spłuczki natynkowej

• Osłona zabezpieczająca
• Podkładki wyrównujące do deski sedesowej / miski ustępowej
• Elementy mocujące

Nr art. Kolor / powierzchnia

146.130.11.2 Biały-alpin

Akcesoria

• Zestaw przyłączeniowy Geberit do spłuczek natynkowych z przyłączem wody z tyłu na środku
• Zestaw przyłączeniowy Geberit do spłuczek natynkowych z przyłączem wody z boku po prawej stronie
• Zestaw adaptacyjny do desek sedesowych Geberit AquaClean
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