
Nieuw

Toepassing
• Voor het gebruik met automatische, waterbesparende spoeling 
• Voor Geberit installatie-elementen voor geïntegreerd urinoirstuursysteem 
• Voor het afdekken van bestaande aansluitingen bij renovaties 

Eigenschappen
• Infrarood gebruikersherkenning met beenherkenning 
• Zonder spoelrand 
• Onderhouds- en reinigingsvriendelijk 
• Urinoirstuursysteem van voren vervangbaar, zonder verwijderen van de keramiek 
• Sproeikop van voren vervangbaar, zonder verwijderen van de keramiek 
• Sifon van boven vervangbaar, zonder verwijderen van de keramiek 
• Sifonhouder zonder gereedschap in hoogte verstelbaar 
• Reiniging van het afvoersysteem zonder verwijderen van de keramiek 
• Waterbesparende hybridemodus instelbaar 
• Spoeltijd instelbaar 
• Spoeltijd handmatig instelbaar 
• Interval spoeling instelbaar 
• Dynamische spoeltijdaanpassing 
• Voorspoeling instelbaar 
• Stroomvoorziening via generator en accu 
• Stroomvoorziening autonoom 
• Continue spoelparaatheid door autonome stroomvoorziening vanaf dagelijks 10 spoelingen van ca. 7 sec 
• Waarschuwing bij lage laadtoestand van de accu 
• Functies met Geberit Service Handy instelbaar en opvraagbaar 
• Spoelactivering via Geberit HyTronic Clean Handy de-activeerbaar 
• Spoelvolume via spoeltijd reduceerbaar naar 0,5 l per spoeling 
• Uitspoelen van het urinoir met 0,5 l per spoeling gewaarborgd, bij naleving van EN 13407 
• Kraangroep II conform DIN 4109 

Geberit urinoir Tamina, met geïntegreerde besturing, generatorvoeding 
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  Trechterhoogte van minstens 58 cm boven de afgewerkte vloer, voor de montage en 
demontage van het urinoirstuursysteem zonder verwijderen van de keramiek

  Beschikbaar vanaf oktober 2018

Technische gegevens

Beschermingsgraad IP45 

Bedrijfsspanning 6,6 V DC 

Opgenomen vermogen < 0,5 W 

Opgenomen vermogen in stand-by < 0,1 W 

Stromingsdruk 1–8 bar 

Maximale testdruk water 16 bar 

Maximale watertemperatuur 30 °C 

Watervolumestroom bij 1 bar met begrenzer van 
watervolumestroom 

0,18 l/s 

Berekende volumestroom 0,22 l/s 

Minimale stromingsdruk voor berekende 
volumestroom 

1 bar 

Instelbereik interval spoeling 1–168 h 

Fabrieksinstelling interval spoeling 24 h 

Instelbereik tijd interval spoeling 3–180 s 

Fabrieksinstelling tijd interval spoeling 5 s 

Instelbereik verblijftijd 3–15 s 

Fabrieksinstelling verblijftijd 7 s 

Instelbereik spoeltijd 1–15 s 

Fabrieksinstelling spoeltijd 7 s 

Leveringsomvang
• Urinoirstuursysteem met generator en magneetventiel 
• Accu 
• Bevestigingsmateriaal 
• Urinoirsifon met afzuigfunctie 
• Afvoerzeef 
• Afvoergarnituur 
• Toevoergarnituur 

Artikel

Art. nr. 

116.144.00.1 

Toebehoren
• Geberit wandbevestiging compleet, voor droogbouw 
• Geberit sifonadapter voor urinoirs Preda, Selva en Tamina 
• Geberit hybride sifon voor urinoirs 
• Geberit Service Handy 
• Geberit HyTronic Clean Handy 
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