
Toepassing
• Voor particuliere en semiopenbare ruimtes 
• Voor het activeren van een 2-toets spoeling 
• Voor massief- en droogbouw 
• Voor de touch-free spoelactivering bij Geberit Sigma inbouwreservoirs 12 cm 
• Niet geschikt voor gebruik met Geberit toiletblokhouders voor inbouwreservoir 
• Niet geschikt voor barrièrevrij bouwen 

Eigenschappen
• Handmatige spoelactivering, touch-free 
• Automatische spoelactivering 
• Herhalingsspoeling instelbaar 
• Touch-free activeren van een 1- of 2-toets spoeling door nadering met de hand 
• Stroomvoorziening via voedingsapparaat 
• Extern voedingsapparaat 
• Transformatie van de netspanning naar zwakstroom 4,1 V DC 
• Werking met zwakstroom, geen netspanning in het reservoir 
• Met verwisselbare steekverbinding 
• Infrarood gebruikersherkenning met achtergrondverberging 
• Infrarood sensor zelf instellend 
• Veilige IR-ruimtelijke detectie 
• Interval spoeling standaardinstelling 
• Interval spoeling instelbaar 
• Voorspoeling instelbaar 
• Minimale verblijftijd instelbaar 
• Met Geberit Service Handy compatibel 
• Functies met Geberit Service Handy instelbaar en opvraagbaar 
• Spoelactivering via Geberit HyTronic Clean Handy de-activeerbaar 
• Hefmechanisme geluidsarm 
• Elektrische hefinrichting zelfkalibrerend 
• Bedieningsplaat van kunststof 
• Onderhouds- en reinigingsvriendelijk 

Technische gegevens

Beschermingsgraad IP45 

Nominale spanning 85-240 V AC 

Netfrequentie 50-60 Hz 

Bedrijfsspanning 4,1 V DC 

Instelbereik interval spoeling 1-168 h 

Fabrieksinstelling interval spoeling 24 h 

Instelbereik verblijftijd 1-60 s 

Fabrieksinstelling verblijftijd 7 s 

Geberit wc-besturing met elektronische spoelactivering, netvoeding, 2-toets spoeling, 
bedieningsplaat Sigma10, automatisch / touch-free 
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Leveringsomvang
• Bedieningsplaat Sigma10 
• Montageframe met infrarood sturing, voorgemonteerd 
• Beschermplaat 
• Brugstuk met servomotor en hefinrichting, voorgemonteerd 
• Drukstift 
• Bevestigingsmateriaal 
Niet inbegrepen:
• Ruwbouwset met voedingsapparaat, voor Geberit wc-besturing met elektronische spoelactivering 

Artikel

Art. nr. Kleur / oppervlak 

115.907.KH.1 Glans- / mat / 
glansverchroomd 

115.907.KJ.1 Wit / 
glansverchroomd / 
wit 

115.907.KK.1 Wit / goudeffect / 
wit 

115.907.KL.1 Wit / mat / mat 
verchroomd 

115.907.KM.1 Zwart / 
glansverchroomd / 
zwart 

115.907.KN.1 Mat / glans- / mat 
verchroomd 

115.907.SN.1 Geborsteld rvs / 
gepolijst / 
geborsteld 

Toebehoren
• Ruwbouwset, voor Geberit wc-besturingen met elektronische spoelactivering 
• Geberit Service Handy 
• Geberit HyTronic Clean Handy 
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