
Zastosowanie
• Do delikatnego mycia wodą intymnych obszarów ciała 
• Do komfortowego użytkowania toalety 

Charakterystyka
• Ceramiczna muszla toaletowa z odporną na zabrudzenia powierzchnią ceramiczną 
• Deska sedesowa i pokrywa wolnoopadająca 
• Radarowe wykrywanie użytkownika 
• Wysuwane ramię dyszy służącej do higieny intymnych obszarów ciała 
• Ramię natryskowe, możliwość ustawienia w 5 położeniach 
• Oscylujący strumień wody (automatyczna regulacja ruchu ramienia dyszy do przodu i do tyłu) 
• 5 stopni ustawienia intensywności strumienia 
• Automatyczne wstępne i końcowe czyszczenie dyszy natryskowej wodą 
• Wbudowany zbiornik ciepłej wody 
• Możliwość ustawienia trybu eksploatacji zbiornika ciepłej wody (wł./wył./tryb oszczędzania energii) 
• Ostatnio stosowane ustawienia są zapamiętywane automatycznie 
• Włącznik 
• Obsługa i dokonywanie ustawień za pomocą pilota 
• Przyłącze wody z boku po lewej stronie, ukryte za miską ustępową 
• Możliwość wykonania zewnętrznego przyłącza wody z boku po lewej stronie przy wykorzystaniu akcesoriów 
• Przyłącze elektryczne z boku po prawej stronie, ukryte za miską ustępową (przyłącze bezpośrednie za pomocą 

wtyczki systemowej przy zastosowaniu 3-żyłowego, elastycznego przewodu płaszczowego) 
• Możliwość wykonania zewnętrznego przyłącza elektrycznego z prawej strony za pomocą gniazdka 
• Zgodność z normami EN 1717/13077 

Dane techniczne

Napięcie znamionowe 230 V prąd zmienny 

Częstotliwość sieciowa 50-60 Hz 

Stopień ochrony IPX4  

Klasa ochronna I  

Maksymalne obciążenie deski sedesowej 150 kg 

Temperatura składowania -10 - +60 °C 

Temperatura robocza 10-40 °C 

Liczba stopni regulacji strumienia natrysku 5  

Ustawienie fabryczne czasu natrysku 20 s 

Fabryczne ustawienie temperatury wody 37 °C 

Pobór mocy 800 W 

Przepływ przez końcówkę natrysku 0,9-1,5 l/min 

Przepływ obliczeniowy 0,04 l/s 

Minimalne ciśnienie hydrauliczne 0,5 bar 

Geberit AquaClean Sela - urządzenie WC z funkcją higieny intymnej, UP 
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Zakres dostawy
• Pilot zdalnej obsługi z uchwytem ściennym i baterią, CR2032 
• Materiał mocujący 
• Zestaw dźwiękochłonny 
• Zestaw przyłączeniowy wody do spłuczek Geberit Sigma 12 cm i Omega (element montażowy o wysokości 112 

cm) 
• Przewód z wtyczką systemową przy urządzeniu 
• Gniazdo do przyłącza elektrycznego 
• Female socket for mains connection 
• Zestaw do czyszczenia Geberit AquaClean 
• Poduszki wyrównawcze do deski 
• Osłona zabezpieczająca 
• Zaślepki do miski ustępowej 

Artykuł

Art. Nr. Kolor 

146.143.11.1 biały-alpin 

• Za pomocą dostarczonych przyłączy można podłączyć spłuczkę Sigma i Omega (od 
elementu montażowego o wysokości 112 cm) z wylotem rurki ochronnej położonym 
wyłącznie w odległości 5 cm od osi stelaża. W przypadku wylotu rurki w odległości 19,5 
cm od osi stelaża należy zakupić zestaw przyłączeniowy o nr art. 147.022.00.1 - dla 
spłuczki Sigma lub art. nr 147.023.00.1 - dla spłuczki Kappa. W przypadku wylotu rurki 
w odległości 5 cm od osi oraz spłuczki Kappa i Omega w stelażu o wysokości 82 lub 98 
cm należy zakupić zestaw przyłączeniowy o nr art. 147.020.00.1. 
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