Beknopt assortiment

Duofix montage-element

HyTouch urinoirsturing,

voor urinoir,

druktoets

universeel model,
hoogte 112 - 130 cm
art. nr.
111.616.00.1

art. nr.
116.01x.xx.1 *

GIS montage-element

HyTronic urinoirsturing,

voor urinoir,

automatisch,

universeel model,

batterijvoeding

hoogte 114 - 132 cm
art. nr.
461.621.00.1

( 2 x 1,5 V)
art. nr.
116.03x.xx.1 *

Sanbloc installatie-

HyTronic urinoirsturing,

element voor urinoir,

automatisch,

universeel model,

netvoeding

hoogte 122 cm
art. nr.
440.604.00.1

art. nr.
116.02x.xx.1 *

Urinoirscheidingswand,

Urinoirscheidingswand

ovaal,

kunststof

glas

lichtgrijs RAL 7035
lichtgroen RAL 6027

art. nr.
115.200.11.1

alpenwit

Geberit nv
Beaulieustraat 6
1830 Machelen

Urinoirscheidingswand,
rechthoeking,
glas
art. nr.
115.214.CD.1
115.214.GT.1

lichtgrijs RAL 7035
lichtgroen RAL 6027

* De 3 x‘s in het artikelnumer worden
vervangen door karakters,
afhankelijk van vorm en kleur (zie ook de
vorige bladzijde en de aparte brochure)
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F + 32 2 251 08 67
info.be@geberit.com
www.geberit.be
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art. nr.
115.210.CD.1
115.210.GT.1

Sturingen, installatie-elementen en
scheidingswanden voor urinoir
HyTronic en HyTouch urinoirsturingen

Geberit urinoirsturingen –
innovatieve oplossingen voor
ongeëvenaarde bedrijfszekerheid

De gebruiker wordt gedetecteerd tussen
10 en 60 cm.

 De dubbele filter behoedt het spoelventiel voor vuildeeltjes in het

leidingwater
De urinoirsturingen waarbij de
 Infrarooddetectie volgens het triangulatieprincipe neemt elke gebruiker


spoeling manueel wordt

waar, ongeacht de kleur van de kleding en de inrichting van de sanitaire

geactiveerd heten HyTouch, ook

ruimte

gekend als pneumatisch
bediende sturingen. HyTronic is

 Laag energieverbruik bij een optimale werking (minder dan 0,5 Watt)


dan weer de verzamelnaam voor
de automatische of elektronische

 De Service Handy (afstandsbediening) is eenvoudig te gebruiken dankzij
het geïntegreerde beeldscherm

urinoirsturingen. De bedienings- of
afdekplaten van beide passen bij
het design van de bedieningsplaten voor inbouwspoelreservoirs.
De accurate werking van de
elektronische sturingen wordt
gegarandeerd door het
onverstoorbare spoelventiel en het
superieure detectieprocédé.
Superieure detectie bij de
automatische spoelingen
HyTronic
Elke automatische sturing bestaat in
twee versies: eentje voor netvoeding
en eentje voor batterijvoeding. De
infrarooddetectie is gebaseerd op
het principe van triangulatie of driehoeksmeting. Deze methode vereist
één component die de infraroodstraal uitzendt en een tweede die
voor de detectie zorgt. Aldus wordt
een doeltreffende werking gegarandeerd in “moeilijke“ omstandigheden zoals ruimtes met veel
reflecties of te detecteren personen
met donkere kleding.
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De vervangbare grove filter en de vaste,
zelfreinigende fijne filter garanderen een
hoge bedrijfszekerheid.

Service Handy met uitgebreid aantal functies voor urinoir- en wc-sturingen, wastafelkranen
en Geberit hygiënespoeling. art. nr. 115.860.00.1

Minimale drukkracht en afgelegde

netvoeding maar kan ook met

TV-toestel) en waarmee men in

weg bij de handbediende urinoir-

batterijen gevoed worden.

interactie treedt met de

spoelingen HyTouch

elektronische toestellen van Geberit,

Bij de pneumatisch bediende modellen

Geringe gevoeligheid voor

met name automatische urinoir-

bedraagt de drukkracht vereist voor

vuildeeltjes in het water

sturingen en kranen, automatische

een spoeling slechts 12 Newton; de

De spoelventielen van de urinoir-

wc-spoelingen en hygiëne-

drukknop legt daarbij een weg af van

sturingen zijn uitgerust met twee

spoelingen. Het kleine beeldscherm

slechts 7 mm! Deze handbediende

filters (zie afbeelding bovenaan) die

van de Service Handy maakt de

modellen met aantrekkelijke vorm-

beletten dat vuilpartikels doordrin-

interacties met de urinoirspoelingen

geving zijn voornamelijk bedoeld om

gen in de fijne kanaaltjes die naar

gebruikervriendelijk; we

de plaatsing van urinoirs aan te

het servomembraan leiden. Even-

onderscheiden hierbij 2 soorten

moedigen in woningen en andere

tuele vuildeeltjes, tegengehouden

interacties:

gebouwen die niet een uitgesproken

door de twee filters, worden bij de

1. Instellingen opvragen en eventueel

publiek karakter hebben.

volgende spoeling met het spoel-

wijzigen: instellen dynamische

water naar het urinoir afgevoerd.

spoeling, voorspoeling, herhaal-

Toch liever een automatische

spoeling om de 24 u., verblijftijd,

urinoirsturing?

Service Handy voor gebruiks-

Geen probleem ! De handbediende

vriendelijke interactie

sturing kan heel snel worden

Geberit biedt eveneens een Service

serienummer, productiedatum,

vervangen door een automatische

Handy aan, een toestel dat vergelijk-

datum van ingebruikstelling, aantal

sturing. Deze sturing met infrarood-

baar is met een afstandsbediening

spoelingen totnogtoe enz.

detectie is niet alleen leverbaar op

(van een audio-, video- of

Minimale duwkracht voor HyTouch
urinoirsturingen.

De muurinbouwkast, al dan niet gevat in een montage-element, wordt naar keuze uitgerust
met een manueel bediende of een automatische sturing (netvoeding of batterij).

spoeltijd, dekselmodus enz.
2. Gegevens opvragen zoals
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Geberit urinoirelementen –
voor een snelle montage
van urinoir en sturing

De installatie-elementen voor

smaak indelen. Men plaatst de

componenten. Met slechts vier

urinoir vergemakkelijken in aan-

sanitaire toestellen of urinoirs precies

bevestigingspunten verloopt de

zienlijke mate de installatie; houd

daar waar men ze wil hebben; leidin-

montage snel en probleemloos.

er ook rekening mee dat volgende

gen zijn onzichtbaar. De structuur is

componenten meegeleverd

snel en makkelijk te monteren en

GIS (Geberit Installation System)

worden: muurinbouwkast, spoel-

voorzien van alle bevestigingspunten

GIS leent zich bij uitstek voor pre-

bocht, toevoermanchet, reukaf-

voor sanitaire toestellen.

fabricage, zowel extern als ter
plaatse. De componenten klikken

sluiter en bevestigingsmateriaal
Duofix

zonder gereedschap in elkaar.

Geïntegreerde muurinbouwkast

Het robuuste stalen Duofix

Hang-wc’s, wastafels, bidets en

Deze kast is universeel, ze is zowel

installatie-element voor urinoirs

urinoirs kunnen met behulp van GIS

geschikt voor de manuele als voor

wordt geleverd met alle nodige

geïnstalleerd worden.

Geen waterstagnatie met GIS en
Duofix door de vorm van de spoelslang.

Vrije uitloop van het spoelwater met de
telescopische spoelbocht bij Sanbloc.

de automatische urinoirsturing. Ze
maakt deel uit van alle Geberit
installatie-elementen voor urinoir.
Eenvoudige en veilige montage
Geberit denkt ook aan de
installateur: het spoelventiel kan
enkel worden verwijderd bij gesloten
stopkraan om “koude douches“ te
vermijden.
Spoelleiding met vrije uitloop
Alle Geberit urinoirelementen zijn zo
ontworpen dat stagnatie van water
in de spoelleiding uitgesloten is.
Sanitaire wanden
Met Geberit installatiewanden kan
men de sanitaire ruimte naar eigen
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 Duofix: regelbare voetsteunen voor eenvoudige hoogteregeling van de

installatie-elementen
 GIS: uiterst handig bij prefabricage

 Sanbloc: ideaal voor metselwerk
 Montage-elementen zonder stagnerend water in de spoelleiding

(hygiëne - NBN EN 1717)

Sanbloc
Sanbloc installatie-elementen komen
volledig tot hun recht in metselwerk.
Ze worden beschouwd als volle
wandelementen die tijdens de ruwbouwfase in de muur geïntegreerd
worden. Het aldus ingemetselde
Sanbloc element kan zonder voorbereiding bezet of betegeld worden.

Het spoelventiel kan enkel met gesloten
stopkraan worden gedemonteerd.

Voor elke toepassing heeft Geberit een aangepast urinoirelement. Hierboven ziet men een
GIS en een Sanbloc element. Dit laatste is uitstekend geschikt om ingemetseld te worden.
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Geberit design –
compatibiliteit met de bedieningsplaten
voor de inbouwspoelreservoirs

De bedieningsplaten voor wc - Bolero, Mambo, Samba, Sigma10, Sigma50 en Tango - hebben model gestaan voor
de vormgeving van de urinoirplaten; met elke van de genoemde platen voor wc corresponderen zowel
automatische, infraroodgestuurde (HyTronic) als handbediende exemplaren (HyTouch). Ze staan borg voor
harmonieuze vormgeving in bad- en toiletruimte.
Aantrekkelijk design met

tallen uitvoeringen. Voor elk wat

overtuigende Geberit techniek

wils!

Geringe omvang en strak design
verlenen de afdek- en bedienings-

Beveiliging tegen vandalen

platen voor urinoirsturingen een niet

Bedienings- of afdekplaat zijn zó

te ontkennen distinctie. Ze zijn

bevestigd dat kwaadwilige personen

beschikbaar in 3 verschillende

ontmoedigd worden en dat bonafide

materialen (hoogwaardig kunststof,

onderhoudstechnici hun werk kunnen

metaal en roestvrij staal) en tien-

doen.

Urinoirsturingen in combinatie met Geberit scheidingswanden.
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 Compatibiliteit in design: bedienings- en afdekplaten voor wc en

urinoir in perfecte harmonie

 Hedendaags design: strak, vlak, klein en hoekig

wc

urinoir
HyTouch

artikelnummer

HyTronic

Bolero

115.777.xx.1 (wc)
116.012.xx.1 (manueel)
116.022.xx.1 (netvoeding)
116.032.xx.1 (batterijen)

Mambo

115.751.00.1 (wc)
116.013.FW.1 (manueel)
116.023.FW.1 (netvoeding)
116.033.FW.1 (batterijen)

Samba

115.770.xx.1 (wc)
116.011.xx.1 (manueel)
116.021.xx.1 (netvoeding)
116.031.xx.1 (batterijen)

Sigma10

115.758.xx.1 (wc)
116.015.xx.1 (manueel)
116.025.xx.1 (netvoeding)
116.035.xx.1 (batterijen

Sigma50

115.788.xx.1 (wc)
116.016.xx.1 (manueel)
116.026.GH.1 (IR/netvoeding)
116.036.GH.1 (IR/batterijen)

Tango

115.760.xx.1 (wc)
116.014.xx.1 (manueel)
116.024.xx.1 (netvoeding)
116.034.xx.1 (batterijen)
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