
TECEprofil – WC-modulen met TECE-spoelkast,
bediening aan voorzijde, bouwhoogte 1120 mm

Voor bevestiging aan TECEprofil-profielbuizen of voor de inbouw in 
metaal- of houtstaanderwanden en als voorwand- of hoekmodule,
ook voor individuele montage geschikt.

Voor WC-armaturen en TECE-bedieningsplaten.

Compleet voorgemonteerde eenheid, bestaande uit:

TECE-inbouwspoelkast met bediening aan voorzijde:  
 � Veiligheidstank van 10 liter uit slagvast kunststof PE-HD
 � Spoelkast volledig voorgemonteerd en verzegeld
 � Voorgemonteerde stopkraan en wateraansluiting 1/2" bi.dr.
 � Spoeltechniek: spoelvolume vooringesteld op 6 liter,  
eenvoudig verstelbaar op 4,5/6/7,5/9 liter, en 3 liter  
voor kleine spoeling bij duospoeltechniek.  
Restvolume meteen beschikbaar voor naspoeling

 � Geïsoleerd tegen condenswatervorming
 � Afhankelijk van de bedieningsplaat toepasbaar als  
enkel- of duospoeltechniek

 � Getest volgens DIN 19542 - testrapport 7391275-01z
 � Armaturengroep 1 volgens DIN 4109 - testrapport P-IX3837/I
 � Hydraulisch geruisarm vulventiel - Lap <= 17 dB(A)  
bij 3 bar waterdruk

Module bestaande uit: 

 � Zelfdragend montageframe voorzien van rode poedercoating
 � Traploos in hoogte verstelbare voetsteunen voor  
vloeropbouw van 0–200 mm

 � Twee draadstangen en moeren M12 voor de bevestiging van  
WC-keramiek met tussenafstand 180 of 230 mm

 � WC-afvoerbocht DN 90 met excentrisch recht verloopstuk  
DN 90/100 uit PP – Verloopstuk ook geschikt voor horizontale 
afvoeraansluiting

 � WC-aansluitgarnituur DN 90, incl. ruwbouw-beschermkappen
 � Merkteken 1 m pashoogte

Het instellen van een verhoogde keramiekbevestiging voor een  
zithoogte van 48 cm, volgens DIN 18024-2 is mogelijk.  
(DIN 18024-2: barrièrevrije bouwen – Deel 2: publiek toegankelijke 
gebouwen en werkplaatsen) 

Afzonderlijk te bestellen:
 � WC-bedieningsplaat (zie: bedieningsplaten)
 � Bevestiging voor individuele montage in voorwand,  
hoek- of houtstaanderwanden (pagina 153 e.v.)

Meeruitrusting bij WC-modulen Best.-Nr. 9.300.035  
(Belgische module):

 � WC-afvoerbocht DN 90 uit PE met excentrisch recht verloopstuk 
DN 90/100 uit PP – Verloopstuk ook geschikt voor horizontale 
afvoeraansluiting

 � Twee in de diepte verstelbare modulebevestigingen  
(Art. Nr. 9.380.000)
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