
TECEconstruct unitazo modulis su Octa vandens bakeliu, 8 cm,

montavimo aukštis – 1200 mm

Artikulo numeris: 9300040

Unitazo modulis, skirtas montuoti metalinėse ar medinėse karkasinėse sienose, prie sienos ar kampe; taip pat tinka montuoti

atskirai. 

Modulis visiškai surinktas, jo sudėtis:

Octa 8 cm vandens bakelis, valdymas iš priekio:

• Iš smūgiams atsparaus plastiko pagamintas tvirtas bakelis

• Visiškai surinktas ir užsandarintas vandens bakelis

• Vandens jungtis su 1/2" vidiniu sriegiu

• 9.5 litrų talpos vandens bakelis; iš anksto nustatytas 6 litrų standartinis vandens nuleidimo kiekis; galimybė bet kada nustatyti

4.5 ar 9 litrų nuleidžiamo vandens kiekį; dvigubo vandens nuleidimo sistemai skirtas sumažintas (3 litrai) nuleidžiamo vandens

kiekis Likusį vandenį galima iš karto panaudoti papildomam nuplovimui

• Išbandyta pagal DIN EN 14055

• Izoliacija, apsauganti nuo kondensato susidarymo

• Tinka mechaninėms TECE vandens nuleidimo plokštelėms ir rankenoms

• Priklausomai nuo vandens plokštelės gali būti nustatyta viengubo arba dvigubo vandens nuleidimo technologija

• Tyliai veikiantis hidraulinis užpildymo vožtuvas

Modulis visiškai surinktas, jo sudėtis:

• Milteliniu būdu dažytas tvirtas montavimo rėmas

• Atstumas tarp unitazo keramikos tvirtinimo varžtų – 180 mm arba 230 mm

• Nuotekų alkūnė DN 90/90

• Unitazo pajungimo komplektas DN 90

• Tvirtinimai prie sienos (žiūrėti 9380007)

Pardavimų duomenys:

Produkto pavadinimas: TECEconstruct unitazo modulis su Octa vandens bakeliu, 8 cm, montavimo aukštis – 1200 mm

Prekių grupė: 905

Produktų grupė: 2009050010
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Brėžiniai su matmanimis:

Atsarginės dalys:
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1 9820250 Octa vamdens bakelis, 8 cm

2 9820015 Išleidimo vamzdžio tarpinė

3 9820145 Unitazų nuotėkų alkūnės laikiklis, skirtas sausos

konstrukcijos moduliams, užfiksuojamas

4 9820042 Nuotekų alkūnės laikiklio rėmelis (iki 03/2017)

5 9820139 Nuotekų alkūnės tarpinė

6 9820150 Unitazo pajungimo alkūnė DN 90/90 PE-HD, 8 cm

bakeliams

7 9820192 Vandens išleidimo vamzdis su tarpine, įmūrijamiems

moduliams

8 9820147 Detalių komplektas, skirtas unitazų moduliui su 8

cm Octa bakeliu (tvirtinimo medžiagos ir kt.)

9 9820057 Unitazo pajungimo komplektas DN 90

10 9820254 Išleidimo vamzdžio laikiklis
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