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Geberit szerelőelemek kiegészítő
funkcióval

A fürdőszobai kellemetlen szagok
problémájára számos megoldás
létezik, melyek többsége nem
tökéletesen kielégítő. A Geberit
fejlesztésének köszönhetően
azonban most egy beépített szagelszívóval rendelkező WC-elemet
kínálhat ügyfeleinek.
A Geberit DuoFresh beszerelése
ugyanolyan egyszerű, mint a már
jól ismert Geberit Duofix WC
szerelőelemé, ráadásul
olyan innovatív szagelszívó
funkcióval rendelkezik, amely
közvetlenül a kerámiából távolítja
el a kellemetlen szagokat. Az így
elszívott szagokat a falsík
alatti Geberit tartályba épített
aktívszén-szűrő szűri meg.
A tisztított levegő végül oldalt, a
nyomólap mögül kerül vissza a
légtérbe. Az új technológia révén
a Geberit DuoFresh külön szellőztető berendezés használata,
vagy külső levegő beáramoltatása
nélkül is képes működni. Ezáltal
rengeteg energiát takaríthat
meg, különösen az év hidegebb
hónapjaiban.
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Friss levegő –
csupán három lépésben

A Geberit DuoFresh közvetlenül a kerámiából szívja el a szagokat, a levegőt pedig
megfelelő szűrés és tisztítás után visszaáramoltatja a légtérbe. A hasznos többletfunkciót kínáló szerelőelem teljes egészében,
roppant egyszerűen integrálható a már
jól ismert Geberit szerelési rendszerekbe.
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Beépített szagelszívás: Ön kivitelezőként olyan újszerű megoldást tud ajánlani, amely ügyfeleinek is megelégedésére szolgál.

1 Duofix beszerelése

3a Védőfedél eltávolítása

Beépítés
Végezze el a szükséges beépítési lépéseket a Geberit Duofix WC-elemek szereléséhez hasonlóan! Csatlakoztassa a szerelőelemet a szennyvíz és ivóvíz hálózathoz,
majd kösse be az elektromos hálózatba is!
3b Csatlakozás a transzformátorhoz
Csempézés
A gipszkarton fal burkolási munkáinak
elkészülte után felszerelhető a Geberit
Sigma40 nyomólap.
A szerelőkeret előtt csempével burkolt
gipszkarton falszerkezet vastagsága
2-4,5 cm közötti, a 242.525.00.1 cikkszámú
hosszabbító elem felhasználásával pedig
4,5-6 cm közötti lehet.
Készreszerelés
Üzemelje be a tartályt a szokásos módon,
helyezze be a mellékelt szagelszívó egységet, majd csatlakoztassa az elektromos
hálózathoz! Szerelje fel a Sigma40 nyomólapot és illessze be a szűrőt! A Geberit
DuoFresh máris használatra kész.

3c Szagelszívó egység behelyezése

2 Csempézés

3d Aktív szénszűrő behelyezése

3e Nyomólap visszazárása – kész!

A Geberit DuoFresh beépítéséről bővebb
információt a következő helyen talál:
→ www.geberit.hu

5

A már jól ismert szerelési rendszer
A Geberit DuoFresh esetében
egy speciális WC-elemre van
szükség, amelyre gyárilag felszerelték az elszívócsövet, melyet a
tartályba vezettek. A szükséges
WC-elem a már jól ismert Geberit
Duofix szerelési rendszer formájában rendelkezésre áll.
→ 115.600.KQ.1

A szűrőt is magában foglaló
szagelszívó egység a Sigma40
nyomólap tartozéka. A későbbi
szerelés, átszerelés vagy korszerűsítés a megfelelő WC-elem
felszerelésével bármikor elvégezhető.

→ 115.600.KR.1

→ 115.600.SI.1

→ 115.600.SQ.1

→ 115.600.SJ.1

A DuoFresh rendszerhez alkalmas Geberit
Duofi x WC szerelőelem

A Sigma40 nyomólap egyszerűen
beszerelhető tartozékai

Nyomólap választék

→ 111.370.00.5

→ 115.600.XX.1

→
→
→
→
→

Szagelszívó egység aktívszén-szűrővel,
átalakító készlet tartályba helyezhető
vízkezelő tablettákhoz, valamint alapanyagtól
függően fehér, fekete vagy umbra (barna) nyomólap szálcsiszolt alumínium gombokkal.
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115.600.KQ.1
115.600.KR.1
115.600.SI.1
115.600.SJ.1
115.600.SQ.1

fehér
fekete
fehér
fekete
umbra

műanyag / alumínium
műanyag / alumínium
üveg / alumínium
üveg / alumínium
üveg / alumínium

A rendszer használatának előnyei

A rendszer előnyei az Ön számára:

A rendszer előnyei az Ön ügyfele számára:

→ Rendkívül egyszerű beszerelés a megbízható
Geberit rendszereknek köszönhetően

→ Hatékony, csendes és gyakorlatilag észrevétlen

→ Megbízható megoldás, hiszen a Geberit sok
éves tapasztalattal rendelkezik a szagelszívó
rendszerek alkalmazása terén, ideértve a
Geberit AquaClean berendezéseknél alkalmazott megoldást is
→ Nem kell csatlakoztatni semmilyen fürdőszobai
szellőztető berendezéshez

→ Energiatakarékos: friss levegőt biztosít, és alkalmazását az ablak kinyitásával vagy a hagyományos fürdőszobai szellőztető berendezésekkel szemben nem kíséri hőveszteség
→ A későbbi átszerelés a moduláris rendszerű
felépítésének köszönhetően egyszerűen megoldható
→ A kerámiák többségével alkalmazható
→ Egyszerű használat egyetlen gombnyomással
→ A vízkezelő tabletták adagoló nyílása és a cserélhető aktívszén-szűrő könnyen hozzáférhető
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→ sales.hu@geberit.com
→ www.geberit.hu

