Wastafelkranen
automatische en zelfsluitende

Aantrekkelijk design

automatisch, met infrarooddetectie
of zelfsluitend, met handbediening
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Zelfsluitende wastafelkraan met handbediening
Het indrukken van de bedieningsknop doet water
stromen. Na een vooraf, tijdens de montage ingestelde
tijd, wordt de watertoevoer onderbroken zodat waterverspilling geen kans krijgt.

Automatische wastafelkranen met infrarooddetectie
zorgen voor bliksemsnelle reacties
Deze kranen zijn betrouwbaar en reageren
ogenblikkelijk dankzij de techniek met 2 infraroodsensoren van Geberit. Enig in zijn genre. Zolang de
sensoren de handen van een gebruiker detecteren,
stroomt er water uit de kraan. Dit voorkomt waterverspilling en het aanraken van de kraan met de handen.
Voor perfecte hygiëne met muuruitloop: kalk- en vuilafzettingen rond de kraanbasis op de wastafel horen
nu tot het verleden.
De kranen zijn verkrijgbaar met batterijvoeding of
kunnen op het elektriciteitsnet worden aangesloten via
een apart verkrijgbare transformator.
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Performante infraroodtechnologie
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Vergeet de transformator en de
muurinbouwkast niet !

Gelieve bij de kranen

kraan met muuruitloop

met muuruitloop de
transformator en de
muurinbouwkast voor
het kraanlichaam apart
te bestellen. (3 artikelnummers !)
De kranen voor montage
op de wastafel worden
geleverd met of zonder
transformator (in de

muurinbouwkast voor het
kraanlichaam,
art. nr. 616.030.00.1

verpakking).

transformator,
art. nr. 241.631.00.1
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Automatische wastafelkranen

Assortiment

Geberit HyTronic87, wastafelkraan met muuruitloop

165

en infrarooddetectie - kort model

15

13

25°

R1/2

13

55

25°
14

koud water 230 V chroom
mengkraan 230 V chroom

art. nr.
116.107.21.1
116.127.21.1

Geberit HyTronic88, wastafelkraan met muuruitloop

215
15

en infrarooddetectie - lang model
13

25°

55

R1/2

13

25°
19

koud water 230 V chroom
mengkraan 230 V chroom

art. nr.
116.108.21.1
116.128.21.1

Varox MeplaFix muurinbouwkast voor Geberit
wastafelkranen met muuruitloop
104 11
R1/2

R1/2

2
11

55

55

7

7
14

6

art. nr.
616.030.00.1

Transformator met bijhorende muurinbouwkast
77

77
6

art. nr.
241.631.00.1

Geberit HyTronic85, wastafelkraan met infrarood-

115

detectie

Ø 64
165
Ø 27-38

art. nr.
koud water
mengkraan
koud water
mengkraan

230 V chroom
230 V chroom
6 V chroom
6 V chroom

116.105.21.1
116.125.21.1
116.205.21.1
116.225.21.1

448

25° 13

14

2-38
3/8"

Geberit HyTronic86, wastafelkraan met infrarood-

13

Ø 64

detectie

12 Ø 27-38

koud water
mengkraan
koud water
mengkraan

230 V chroom
230 V chroom
6 V chroom
6 V chroom

art. nr.
116.106.21.1
116.126.21.1
116.206.21.1
116.226.21.1

25° 10

14

448

2-38

3/8"

Geberit HyTronic60, wastafelkraan met infrarood-

122

detectie
193 56
35

koud water
mengkraan
koud water
mengkraan

230 V chroom
230 V chroom
6 V chroom
6 V chroom

art. nr.
115.732.21.1
115.722.21.1
115.733.21.1
115.723.21.1

135
05-3

36
22

3/8”
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Zelfsluitende
wastafelkraan
Assortiment

Geberit HyTouch26, zelfsluitende wastafelkraan met
handbediening - verchroomd
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Geberit nv
Beaulieustraat 6
1830 Machelen

51
21

47

mengkraan (met draaiknop)
koud water (zonder draaiknop)

art. nr.
115.721.21.1
115.720.21.1
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