
Toepassing
l Voor inbouw in ruimtehoog Duofix systeemwand 
l Voor inbouw in ruimtehoog droogbouwwand 
l Voor inbouw in deelhoog Duofix systeemwand voor gemetselde of droogbouwwand 
l Voor montage bevestigd aan gemetselde of droogbouwwand 
l Voor inbouw in deelhoog of ruimtehoog voorzetwandinstallatie bevestigd aan gemetselde of 

droogbouwwand 
l Voor montage van urinoirs 
l Voor vloerafwerklaag dikte 0 - 20 cm  
l Voor montage van de Geberit infrarood of pneumatische urinoir stuursystemen (13 x 13 cm) 

Eigenschappen
l Frame met gaten Ø 9 mm voor bevestiging in houtconstructies 
l Zelfdragend 
l Frame met C-profiel 4/4 cm  
l Frame met poedercoating, kleur blauw 
l Vloerbevestigingsconsoles draaibaar, voor montage mogelijkheid in metallstud 50 en 75 mm 
l Elementhoogte 112 cm, afhankelijk van urinoir keramiek aan te passen tot 130 cm 
l Wateraansluiting 1/2", geschikt voor Fixadapter 
l Wateraansluiting gereedschapsloos te monteren 
l Wateraansluiting vlakdichtend 
l Stopkraan met fijnstelling voorgemonteerd 
l Spoelbuis voorgemonteerd 
l Elektroaansluitklemmen aanwezig 
l Sparingkoker beschermt service-opening tegen vocht en vuil  
l Sparingkoker voor service-opening afkortbaar  
l Flexibele spoelverbinding bij de toevoer 
l Spoelbocht Ø 32 mm in hoogte verstelbaar 
l Bevestiging voor urinoir met draadstangen M8 in hoogte en afstand verstelbaar 
l Bevestiging voor afvoerbocht in hoogte verstelbaar en geluiddempend 
l Vloerpoten traploos inschuifbaar van 0 to -5 cm  
l Vloerpoten traploos uitschuifbaar van 0 tot 20 cm 
l Zelfstabiliserende poten, voor gereedschapsloos stellen van het element 
l Additionele bevestiging voor de urinoir keramiek inclusief toebehoren is mogelijk 
l Ombouw voor urinoirs met sproeikop inclusief toebehoren is mogelijk 

Duofix urinoir element 
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Technische gegevens

Leveringsomvang
l Inbouwkast, stopkraan met fijnstelling, spoelbuis en elektroaansluitklemmen 
l Speciedop met deksel 
l Wateraansluiting 1/2" 
l Verbindingsbuis met dichting tussen spoelbocht ø32 mm en urinoir, inclusief 

afvoerbochtbevestigingstraverse 
l Afzuigsifon ø50 mm, inclusief dichting op urinoir 
l Sifonaansluitbocht gereduceerd ø63/57 mm op ø50/44 mm, inclusief dichting op afzuigsifon 
l 2 draadstangen M8 voor de urinoirbevestiging 
l Bevestigingsmateriaal 

Niet inbegrepen:
l urinoirsturing 

Artikel

Doorstroomvolume bij 1 bar zonder begrenzer 
van doorstroomvolume 

0,3 l/s 

Maximale proefdruk water 16 bar 

Maximale proefdruk lucht / inert gas 3 bar 

Relatieve luchtvochtigheid < 100 % 

Bedrijfsdruk 1-8 bar 

Maximale bedrijfstemperatuur water 30 °C 

Artikelnummer 

111.616.00.1 
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