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Geberit urinoirsturing met elektronische spoelactivering, netvoeding, afdekplaat Mambo

  

Gebruiksdoelen

• Voor de automatische spoelactivering van urinoirs
• Voor Geberit installatie-elementen voor urinoir met 

frontbediening
• Voor montage in ruwbouwsets voor Geberit urinoirsturingen 

(vanaf bouwjaar 2009)

Eigenschappen

• Afdekplaat met veiligheidsvergrendeling
• Betrouwbare IR-afstandsdetectie
• Infraroodsensor zelfinstellend
• Infrarooddetectie van de gebruiker met uitfiltering van de 

achtergrond
• Waterbesparende hybride modus instelbaar
• Spoelduur instelbaar
• Spoelduur manueel instelbaar
• Intervalspoeling in te stellen
• Dynamische aanpassing van de spoelduur
• Voorspoeling instelbaar
• Omschakelbaar naar werking met urinoir met deksel
• Stroomvoorziening door aansluiting op elektriciteitsnet
• Na aansluiting op het elektriciteitsnet bedrijfsklaar
• Voedingsblok met LED-indicator
• Beveiliging tegen stroompannes
• Magneetventiel sluit bij stroomuitval
• Eenmalige spoeling na activering van de stroomtoevoer
• Functies instelbaar en opvraagbaar met Geberit Service 

Handy
• Spoelactivering met Geberit Clean Handy deactiveerbaar
• Spoelvolume met smoorventiel van ruwbouwset reduceerbaar 

naar 0,5 l per spoeling
• Kraangroep II volgens DIN 4109

Technische gegevens

Beschermingsgraad IP45

Nominale spanning 110-240 V AC

Netfrequentie 50-60 Hz

Bedrijfsspanning 4.5 V DC

Opgenomen vermogen < 0.5 W

Stromingsdruk 100-800 kPa

Maximale testdruk water 1600 kPa

Maximale testdruk lucht / inert gas 300 kPa

Relatieve luchtvochtigheid < 100 %

Maximale watertemperatuur 30 °C

Debiet bij 1 bar zonder 
volumestroombegrenzer

0.3 l/s

Debiet bij 1 bar met volumestroombegrenzer 0.18 l/s

Berekend debiet 0.22 l/s

Minimale stromingsdruk voor berekend 
debiet

100 kPa

Instelbereik intervalspoeling 1-168 h

Fabrieksinstelling intervalspoeling 24 h

Instelbereik tijd intervalspoeling 3-180 s

Fabrieksinstelling tijd intervalspoeling 5 s

Instelbereik verblijftijd 3-15 s

Fabrieksinstelling verblijftijd 7 s

Instelbereik spoelduur 1-15 s

Fabrieksinstelling spoelduur 7 s

Leveringsomvang

• Afdekplaat Mambo, met IR-venster
• Montagekader
• Infraroodsturing, voorgemonteerd op bevestigingskader
• Magneetventiel
• Voedingsblok
• Bevestigingsmateriaal

Art. nr. Oppervlak / kleur Materiaal
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Toebehoren

• Geberit Service Handy
• Geberit HyTronic Clean Handy


