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Geberit Duofix rėmas pisuarui, 130 cm, universalus, pisuarų valdymo sistemai Basic

  

Naudojimo tikslas

Gipso kartono konstrukcijoms
Tinka montuoti į dalinio arba patalpos aukščio konstrukcijas
Tinka įmontuoti į patalpos aukščio montavimo sienas
Pisuarams montuoti
Geberit pisuarų valdymo sistemoms Basic (nuo 2013 pagaminimo 
metų) montuoti
Grindų konstrukcijoms, 0–20 cm
Netinka pisuarams su purkštuvo galva

Savybės

Milteliniu būdu padengtas rėmas
Atskirai montuojamas viršutinis rėmo skersinis
Rėmas su išgręžtomis ø 9 mm skylėmis tinka tvirtinti prie medinio 
karkaso
Rėmas su specialiomis angomis mūro laikikliams, skirtiems rėmams 
be viršutinio skersinio
Cinkuotos kojos
Reguliuojamos kojų atramos, 0–20 cm
Kojų plokštelės iš plastiko
Kojos plokštelės gylis leidžia montuoti rėmą U-profilyje UW50
Universalus potinkinė dėžutė Geberit pisuarų valdymo sistemoms
Elektros jungtis potinkinėje dėžutėje

Vandens tiekimo jungtis viršuje prie potinkinio korpuso
MasterFix ir MeplaFix tinkanti vandens tiekimo sistemos jungtis
Pajungimo alkūnę galima montuoti be įrankių
Iš anksto sumontuotas vandens uždarymo ventilis
Su įmontuotu apsauginiu vamzdžiu vamzdyno praplovimui
Apsauginę montavimo dėžutę, skirtą techninės priežiūros angai 13,5 x 
13,5 cm, galima patrumpinti be įrankių
Reguliuojamo aukščio vandens pajungimo tvirtinimas, ø 32 mm
Reguliuojamo aukščio jungiamosios alkūnės tvirtinimas su garso 
izoliacija
Pisuaro tvirtinimo elementai M8, reguliuojamas plotis ir aukštis
Skersiniai su pažymėtu centru, reguliuojami be įrankių
Galimi papildomi tvirtinimai pisuarams su priedais

Techniniai duomenys

Srauto slėgis 1-8 bar

Didžiausias bandymo vandens slėgis 16 bar

Oro / inertinių dujų didžiausias bandymo slėgis 3 bar

Didžiausia vandens temperatūra 30 °C

Vandens srautas, esant 1 bar, be vandens srauto ribotuvo 0.3 l/s

Vandens srautas, esant 1 bar, su vandens srauto ribotuvu 0.18 l/s

Produkto medžiaga Plienas

Tiekimo rinkinys

Vandens tiekimo jungtis R 1/2"
Apsauginė montavimo dėžutė su dangteliu
Jungiamasis vamzdis tarp ø 32 mm įleidimo angos ir pisuaro, su 
tarpikliu ant pisuaro
Apsauginis dangtelis
Nuotekų jungties alkūnė iš PE-HD, ø 63 / 50 mm

Apsauginis dangtelis
Tarpinė, ø 57 / 50 mm
Pisuaro sifonas, ø 50 mm, su tarpine pisuaro pajungimui
2 smeigės M8
Tvirtinimai

Gaminio Nr. B H T

111.665.00.5 50 cm 130 cm 7.5 cm

Priedai

Geberit Duofix Basic mūro laikiklių komplektas individualiam montavimui
Geberit Duofix sieninių inkarų rinkinys montuoti individualiai, su užmaunama skersine sija

Pavyzdinis paveikslėlis


