Geberit urinalstyring med elektronisk skyllestyring, batteridrift, frontplade type 50

Eksempelbillede

Anvendelser

Tekniske data

• Til automatisk aktivering af skyl i urinaler
• Til Geberit installationselementer til urinal med front betjening
• Til montering i montagesæt til Geberit urinalstyringer (fra
fremstillingsår 2009)
Egenskaber
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Frontplade med sikringsrigel
Sikker IR-afstandsregistrering
Infrarød sensor selvindstillende
Infrarød registrator med baggrundsdæmpning
Vandbesparende hybridmodus indstillelig
Skylletid kan justeres
Intervalskyl indstilleligt
Dynamisk indstilling af skylletid
Forskyl kan justeres
Kan ændres til drift med urinal med låg
Enkelt skyl efter aktivering af strømtilførslen
Batteridrevet
Advarsel ved lavt batteri
Ventillukkefunktion ved tomt batteri
Indstillinger af enheden og betjening med mobilenhed via integreret
Bluetooth®-grænseflade (fra 01.04.2022)
Kompatibel med Geberit Control appen fra 01.04.2022
Funktioner kan justeres og hentes via Service-Handy
Aktivering af skyl via Geberit Clean-Handy kan deaktiveres
Skyllemængde reducerbar via montagesættets drosselskrue op til 0,5
l pr. skyl
Armaturgruppe II iht. DIN 4109

Batteritype

Alkalisk (1,5 V
AA)

Holdbarhed medfølgende batteri

~ 2 år

Beskyttelsestype

IP45

Driftsspænding

3 V DC

Effektforbrug

< 0.5 W

Vandstrømstryk

1-8 bar

Maksimalt prøvetryk vand

16 bar

Maksimalt prøvetryk luft / inertgas

3 bar

Relativ luftfugtighed

< 100 %

Maksimal vandtemperatur

30 °C

Gennemstrømningsmængde ved 1 bar uden
gennemstrømningsregulator

0.3 l/s

Gennemstrømningsmængde ved 1 bar med
gennemstrømningsregulator

0.18 l/s

Beregnet gennemstrømningsværdi

0.23 l/s

Minimumsvandstrømstryk for beregnet
gennemstrømningsværdi

1 bar

Intervalskyl indstillingsområde

1-168 h

Intervalskyl fabriksindstilling

24 h

Intervalskylletid indstillingsområde

3-180 s

Intervalskylletid fabriksindstilling

5s

Opholdstid, indstillingsområde

3-15 s

Opholdstid fabriksindstilling

7s

Skylletid indstillingsområde

1-15 s

Skylletid fabriksindstilling

7s

Leverancens indhold
• Frontplade type 50, med infrarødt vindue
• Infrarød styring, præmonteret på montageramme
• Magnetventil

• Batterirum
• 2 alkaliske batterier type AA 1,5 V
• Monteringsbeslag

Varenr.

Farve / overflade

Materiale

116.036.GH.1

Forkromet, børstet

Støbt zink

Tilbehør
• Geberit Service-Handy
• Geberit Clean-Handy
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