
Modul de WC TECEprofil cu rezervor Uni 750, înălțimea de instalare
750 mm

Cod produs: 9300291

Descriere:

Echpat cu sistem de montaj al clapetei de acționare "easy fit". Modul de WC pentru montarea în structuri din profile TECEprofil sau
pentru instalarea în pereți cu structuri de susținere metalice sau de lemn, în fața unui perete solid sau ca modul de colț; adecvate
de asemenea pentru ansamblu monobloc.

Rezervor Uni 750 cu acționare superioară:
• Rezervor de siguranță confecționat din plastic rezistent la impact, testat conform EN 14055
• Rezervor complet preasamblat și sigilat
• Racord de rezervor cu filet exterior 1/2" lateral, compatibil cu adaptoarele rapide
• Rezervor cu volumul de 8 litri; volum de spălare standard presetat de 6 litri, poate fi setat opțional în orice moment un volum de

spălare de 4,5 litri; volum parțial de spălare de 3 litri cu sistem cu acționare dublă. Volumul rămas poate fi utilizat imediat pentru
o spălare ulterioară.

• Izolat împotriva condensului
• Pentru clapetele de acționare TECE și mânerul pentru acționare WC
• Se poate seta ca rezervor pentru acționare simplă sau dublă, în funcție de clapeta de acționare utilizată.
• Echipare "easy fit" pentru montajul clapetei de acționare
• Tunel de protecție pentru accesul in rezervor poate fi scurtat fără scule
• Supapă de umplere silențioasă, grupa acustică 1 în conformitate cu DIN 4109

Modul compus din:
• Ramă de montaj autoportantă, vopsită în câmp electrostatic
• Două șuruburi de fixare M 12 cu piulițe
• Cot scurgere DN 90 cu adaptor excentric DN 90/100 produs din PP
• Adaptorul excentric de îmbinare este adecvat si pentru instalarea orizontală
• Set de racordare WC DN 90, inclusiv capace de protecție
• Casetă de încastrare pentru conexiunile vaselor de WC cu bideu

Permite fixarea vasului ceramic la o inaltime a sezutului de 48 cm in conformitate cu DIN 18040-1 (DIN 18040-1: constructii fara
bariere – Partea 1: Cladiri si spatii publice).

Date de vânzare
:

Denumire produs: Modul de WC TECEprofil cu rezervor Uni 750, înălțimea de instalare 750 mm
Grup de mărfuri: 905
Grup de produse: 2009050010
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Desene dimensionale:
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1 9820633 Rezervor Uni 750
2 9820040 Set de asamblare pentru rezervor
3 9820015 O-ring teava spalare inferior
4 9820134 Cot scurgere DN 90 (PP)
5 9820139 Garnitură de etanșare pentru cotul de scurgere WC/

adaptor
6 9820348 Suport complet pentru cot de scurgere cu montaj pe

traversă de jos (din 04/2017)
7 9820136 Adaptor DN 90/DN 100 (PP)
8 9820447 Frână de picior cu arc din oțel
9 9820335 Profil C pentru picior modul
10 9820332 Talpă sprijin stânga
11 9820333 Talpă sprijin dreapta
12 9820592 Carcasă de protecția la montaj pentru conexiunile vase-

lor de WC cu bideu la rezervoarele Uni 750
13 9820057 Kit de racordare vas WC, DN 90
14 9820043 Pachet accesorii pentru modulul WC (material de mon-

taj etc.)
15 9820634 Sistem de fixare modul cu reglaj al adâncimii
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