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Daar zit systeem in: de spoeltechniek van TECE

Als systeemaanbieder heeft TECE een integrale benadering!
Het integreren van het inbouwreservoir in systemen voor natte en droge afbouw is daarbij net zo belangrijk als het
activeren van de spoeling aan de frontzijde of via het planchet. Bij TECE past iedere TECE bedieningsplaat op alle
TECE inbouwreservoirs. De urinoirspoeler completeert de intelligente en waterbesparende spoeltechniek.
Onze klanten waarderen dat en vertrouwen op onze knowhow. Zo heeft het TECE inbouwreservoir zich al miljoenen
keren tijdens langdurig gebruik bewezen.
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25 % waterbesparing!
Het TECE inbouwreservoir bespaart dankzij de duospoeltechniek van 4,5 liter 25 % water
in vergelijking met de enkele spoeltechniek van 4,5 liter.

Elke druppel telt!

Het spoelventiel van TECE kreeg voor zijn waterbesparende techniek en zijn grote universaliteit de Duitse onderscheiding Design
Plus Preis 2009.
Met een eenvoudige schijf kan de installateur het spoelventiel instellen op 4,5 / 6 / 7,5 of 9 liter voor de volspoeling, terwijl de
kleine spoeling van 3 liter constant blijft. Deze flexibiliteit betekent
dat TECE echte duurzame oplossingen biedt: het spoelvolume en
de spoeldruk zijn voor elke situatie aanpasbaar.
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TECE inbouwreservoirs: de garantie voor duurzaam

Waterbesparend

Ecologisch

Duurzaam

Water besparen waar mogelijk, goed doorspoelen, wanneer nodig!
Marktleiders op het gebied van keramiek bieden al speciale toiletten aan die geschikt zijn voor een waterbesparende volspoeling van 4,5 liter. Omdat de duospoeltechniek ontbrak, werd met enkele spoeltechniek gespoeld.
Het gevolg: ook bij een “kleine boodschap” werd met 4,5 liter gespoeld en daardoor water verkwist.

Het TECE inbouwreservoir met het
spoelventiel, dat de Design Plus prijs
heeft gewonnen, biedt een echte
waterbesparing dankzij de duospoeltechniek: 4,5 liter voor de volspoeling
en 3 liter voor de kleine spoeling.
Daardoor kan de gebruiker in vergelijking tot de enkele spoeltechniek
van 4,5 liter, rond 25 % water besparen.

Geschikt voor natte en droge afbouw
Het TECE inbouwreservoir is universeel: voor de droge
afbouw wordt het als TECEprofil inbouwreservoir
geleverd, voor de natte afbouw als TECEbox inbouwreservoir.
TECEprofil inbouwreservoir voor droge bouw
en voorwandsystemen

TECEbox inbouwreservoir
voor natte bouw
(metselwerk)
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Nieuw: de spoeldruk niet alleen
reduceren, maar ook vergroten.
Ongeacht welk keramisch sanitair wordt toegepast, de spoeldruk kan flexibel aan iedere wc worden aangepast.
Een voorbeeld: na de installatie blijkt dat de wc niet goed wordt doorgespoeld. Bij traditionele spoelventielen
kan de spoeldruk achteraf alleen nog worden verminderd, maar niet meer worden vergroot. Het spoelventiel van
TECE heeft daarvoor een oplossing: door het vervangen van de standaard ingebouwde reduceerring, kan de
spoeldruk ook achteraf worden vergroot. Anderzijds, bij opspattend water kan de spoeldruk vanzelfsprekend
worden gereduceerd.

Volspoeling: 4,5/6/7,5 of 9 liter
Kleine spoeling: 3 liter
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TECE inbouwreservoir

De rode trekstang bedient de kleine spoeling,
de blauwe de volspoeling. Het spoelventiel biedt
de keuze tussen 4,5/6/7,5 en 9 liter voor de volspoeling, terwijl de kleine spoeling van 3 liter
constant blijft. Met behulp van vier reduceerringen
kan de spoeldruk flexibel worden ingesteld.

Even gemakkelijk als de installatie is ook het onderhoud. Voor het vervangen van het spoelventiel hoeven
geen onderdelen uit elkaar gehaald of geschroefd te
worden. Het spoelventiel vormt een eenheid waarbij
alle onderdelen onafscheidelijk met elkaar zijn verbonden.

Het TECE inbouwreservoir is
in de fabriek voorgemonteerd en verzegeld, zodat
bouwvuil niet intreedt. Deze
hoeft tijdens de ruwbouwfase alleen op de waterleiding
worden aangesloten. Het
openen van het inbouwreservoir is pas bij de afstelling na de afbouw nodig.

Na de ruwbouwfase: De
gepantserde slang wordt
zonder gereedschap met de
steekverbinding op het
vulventiel bevestigd.

De afdekplaat is een compacte eenheid, bestaande
uit een spatwaterdichte afdekplaat, het bedieningsmechanisme en de bevestiging.

Eenvoudige montage van
het spoelventiel, ondanks
de kleine serviceopening.

De bedieningsstangen
kunnen door de instelmarkeringen snel en precies
worden geplaatst.

Bij onderhoud kan de complete technische eenheid,
inclusief het bedieningsmechanisme, de afdekplaat en
bevestigingspaneel worden
gedemonteerd. Alle instellingen blijven behouden.

110%
100%
90%
80%

Door het uitwisselen van
de in de ventielzitting
aanwezige reduceerring
kan de spoeldruk worden
verkleind, maar ook worden vergroot.
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TECEprofil inbouwreservoirs
Het TECE inbouwreservoir voor de droge afbouw is universeel inzetbaar en dankzij de praktische voetrem
gemakkelijk te installeren. Het programma biedt inbouwreservoirs in verschillende inbouwhoogten.
En speciale uitvoeringen, zoals een model voor de geurafzuiging in de wc, voor het inbouwen van een
barrièrevrije wc en voor de installatie van douche-wc's van TOTO.

TECEprofil inbouwreservoir
Inbouwhoogte: 1.120 mm
Bediening vanaf de frontzijde

TECEprofil inbouwreservoir
Inbouwhoogte: 980 mm
Bediening vanaf de front
of planchet

TECEprofil inbouwreservoir
Inbouwhoogte: 820 mm
Bediening vanaf de front
of planchet

Het TECEprofil inbouwreservoir, geschikt voor iedere inbouwsituatie

In een TECEprofil voorwand
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In een vrijstaande
TECEprofil voorwand

Tegen een gemetselde
wand

Met een in hoogte verstelbare universele bevestiging

TECE inbouwreservoirs bij droge afbouw

Het voorwandsysteem TECEprofil
Er is geen voorwandsysteem waarvoor zo weinig basisonderdelen nodig zijn als voor TECEprofil. De eenvoud
maakt het systeem uiterst flexibel en dat biedt zekerheid bij de planning van zowel kleine als grote objecten.
Naast het voorwandsysteem bestaat het assortiment uit wc-, wastafel-, urinoir- en bidetmodulen. Met een
beperkt aantal basiscomponenten kunnen in de badkamer voorwanden, hoekopstellingen en vrijstaande
wanden snel en stabiel worden geïnstalleerd.

Inbouw met een variabele
hoekbevestiging

In metalen UA-wandprofielen: ook geschikt voor
senioren en mindervalide
wc-opstellingen

In metalen C-wandprofielen

In houtskeletbouw
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TECEprofil: ideaal voor nieuwbouw
en renovatie.
TECEprofil is een al jaren bewezen voorwandsysteem, waarmee u snel en schoon stabiele wanden kunt installeren. Het biedt ook vele praktische voordelen ten opzichte van metselwerk.

Besparing van tijd is essentieel
Alle werkzaamheden inclusief het bekleden kan door
de installateur zelf worden uitgevoerd. Uit onderzoek
is gebleken dat de werkzaamheden schoner, sneller en
goedkoper zijn in vergelijking tot metselwerk. Wachten droogtijden zijn niet van toepassing, dus dat bespaart op tijd en kosten.
10

TECEprofil voorwandsysteem

Met de vier basisdelen kunt u snel en schoon een sterke en stabiele constructie installeren en bent u niet
afhankelijk van derden. Dankzij de unieke hoekverbinder zijn bouwkundige maatafwijkingen tot zelfs 3 cm op te
vangen. Er is geen speciaal gereedschap nodig. Ontbramen van de profielen is niet nodig. Na montage is een
voorwand weer eenvoudig te demonteren.

De montage van leidingen is simpel dankzij de open constructie en vrije toegang tot rioolaansluitingen.
Daarnaast is TECEprofil perfect te combineren met de voorgemonteerde universele modulen voor toiletten,
bidets, wastafels en urinoirs. Optioneel zijn geluiddempende rubbers leverbaar.

Voor projecten
Voor hoog- en projectbouw levert TECE compleet
gemonteerde leidingkokers, de serie TECEregister en
prefab voorwanden, TECEsysteembouw.
Prefab bespaart op kosten en verkort de installatietijd
aanzienlijk. Dankzij seriebouw is de uitvoering uniform
en de kwaliteit hoog. Ideaal voor project- en hoogbouw
en toepasbaar bij zowel renovatie als nieuwbouw.
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TECEbox, zo eenvoudig kan natte
afbouw zijn: inmetselen, betegelen,
klaar!

TECEbox inbouwreservoir
Voor de bediening vanaf
de frontzijde.
Ideaal voor seriemontage
door de directe bevestiging met hoekverbinders
en TECEprofil buis.
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TECEbox inbouwreservoir
820 mm
In de diepte verstelbaar.
Afhankelijk van de montage keuze voor de bediening aan de front- of
planchet. Te betegelen
front met 30 mm bouwplaat.

TECEbox plus inbouwreservoir
Met regelbare stelvoeten.

TECEbox frame voor
wastafel
Met in de diepte verstelbare wandbevestiging.
Inbouwdiepte 8–18 cm.

TECE inbouwreservoirs: inbouw bij natte afbouw

Eenvoudige seriemontage van de
TECEbox inbouwreservoirs met
TECEprofil buis en hoekverbinders.
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8 cm inbouwreservoir
Voor o.a. renovatie levert TECE inbouwreservoirs die slechts 8 cm diep zijn. De afstand van de muur tot
de voorzijde is slechts 9,5 cm. De unieke constructie is het resultaat van jarenlange ervaringen van
TECE met spoeltechnologie. Het 8 cm inbouwreservoir heeft drie inbouwvarianten voor natte bouw en
één voor losse montage en installatie in voorwandsystemen. De bediening kan zowel aan de frontzijde
als op het planchet.
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TECE 8 cm inbouwreservoir

TECE 8 cm inbouwreservoir:
van binnen bekeken.
Het 8 cm inbouwreservoir biedt zelfs een spoelvolume van 9,5 liter. Het spoelvolume is afhankelijk van de
instelling van het spoelventiel en de keuze voor de waterbesparende enkele of duospoeltechniek. Daarom kan
indien gewenst direct na de eerste spoeling van 9,5 liter een tweede spoeling plaatsvinden. Het reservoir wordt
gevuld door het uiterst stille hydraulische spoelventiel. Het wordt volledig voorgemonteerd en verzegeld in de
fabriek. Zo blijft deze gevrijwaard van vuil en het hoekventiel gesloten. Voor een druktest hoeft u het reservoir
niet te openen. Het spoelventiel is standaard ingesteld op 3 liter voor de kleine spoeling en op 6 liter voor de
volspoeling.

Volspoeling: 4,5/6 of 9 liter
Kleine spoeling: 3 liter
15

De rode trekstang bedient de kleine spoeling, de blauwe de volspoeling. Het spoelventiel biedt de keuze
tussen een volspoeling van 4,5/6 of 9 liter en een
constante kleine spoeling van 3 liter.

1
Het inbouwreservoir is in de
fabriek voorgemonteerd en verzegeld. Het openen is pas bij de
afstelling na de afbouw nodig.

3
Na de ruwbouwfase wordt de
gepantserde slang zonder
gereedschap aan het vulventiel
bevestigd.

5
Na ontgrendelen en verwijderen
van de verankeringsarm, kan het
spoelventiel uit zijn zitting getild
worden en de bedieningsstangen
naar de opening worden gebogen.

Voor het vervangen van het spoelventiel hoeven geen
onderdelen uit elkaar gehaald of geschroefd te
worden. Het spoelventiel vormt een eenheid waarbij
alle onderdelen onafscheidelijk met elkaar zijn
verbonden. Deze kan eenvoudig uit het reservoir
worden gehaald door te knikken en te draaien.
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2
De afdekplaat is een compacte
eenheid, bestaande uit een
spatwaterdichte afdekplaat, het
bedieningsmechanisme en de
bevestiging. Deze is eenvoudig
en snel afneembaar.

4
Voor service of onderhoud kan
de complete technische eenheid,
inclusief bedieningsmechanisme,
afdekplaat en bevestigingspaneel, worden gedemonteerd.
Alle instellingen blijven daarbij
behouden.

6
Door het spoelventiel te draaien,
kan deze uit het inbouwreservoir
worden gehaald.

7

8

De zitting van het spoelventiel
kan eenvoudig worden verwijderd
met behulp van de verankeringsarm.

Ook het de- en monteren van het
vulventiel is eenvoudig dankzij de
intelligente constructie van de
vulventiel-houder.

Installatievarianten

TECEbox voor natte afbouw en TECEprofil bij droge afbouw
Het 8 cm assortiment omvat diverse inbouwreservoirs voor iedere gangbare inbouwsituatie. In al deze inbouwreservoirs is het TECE 8 cm reservoir geïntegreerd. Ze zijn voorgemonteerd, verzegeld en hebben een spoelvolume van 9,5 liter. Geïsoleerd tegen condens en geschikt voor de waterbesparende duospoeltechniek.
Elk inbouwreservoir is combineerbaar met alle TECE bedieningsplaten (TECEsquare, TECEloop, TECEplanus
(met uitzondering van wc-elektronica), TECEambia, TECEbase en de wc-armaturen).
Met enkel- of duospoeltechniek al naargelang de gekozen bedieningsplaat.

TECEbox inbouwreservoir
voor natte afbouw
Met isolatie tegen condens. En in hoogte verstelbare spoelbuis.
Voor staande wc.

TECEbox inbouwreservoir
voor natte afbouw
Voor hangende wc’s.

TECEbox plus inbouwreservoir voor natte afbouw
Voor hang-wc’s, met
geluidsisolatie.

TECEprofil inbouwreservoir
voor droge afbouw
Voor inbouw in een metalen- of houten voorwand
of voor een gemetselde
wand.

Individuele installatie van
een enkele module voor
een gemetselde wand.

Inbouw in een metalen
C-profiel.

Inbouwmogelijkheden 8 cm inbouwreservoirs

Inbouw in een gemetselde
wand.

Inbouw in een voorwandconstructie.
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Altijd compatibel:
de bedieningsplaten van TECE.
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Uniform design: de TECE bedieningsplaten
voor wc en urinoir
Exclusief voor de TECE inbouwreservoirs
Dankzij de bijzondere constructie van het inbouwreservoir zijn de wc-bedieningsplaten van TECE relatief
klein. Zo worden ze volledig in iedere badkameromgeving opgenomen, zonder zich optisch op te
dringen. Al in het basisassortiment voor de particuliere
en utiliteitsbouw heeft TECE veel aandacht besteed aan
een goede vormgeving. Dat komt tot uitdrukking in de
series TECEambia, TECEbase en TECEplanus. Voor de
elegante uitstraling van exclusieve badkamers zorgen de
inox en glazen serie TECEsquare en de glazen en
kunststof fronten uit de serie TECEloop.
WC- en urinoirbedieningsplaten in hetzelfde design
worden in de series TECEloop, TECEplanus, TECEambia
en TECEsquare aangeboden.

Vlakke inbouw
De glazen fronten uit de series TECEloop en TECEsquare
kunnen vlak met het wandoppervlak worden ingebouwd.
Daarvoor biedt TECE speciale wc- en urinoir-inbouwramen aan.
19

TECEsquare

TECEloop

TECEplanus

TECEambia

TECEbase

Design armaturen
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TECEplanus met IR-sensor
(niet geschikt voor 8 cm inbouwreservoirs)

Daar zit systeem in: de spoeltechniek van TECE

TECE inbouwreservoirs en TECE bedieningsplaten zijn altijd onderling
compatibel!
De keuze van de juiste wc-bediening is bij
veel fabrikanten van inbouwreservoirs
lang niet zo eenvoudig. Zelfs als het
inbouwreservoir en de bedieningsplaat
van dezelfde fabrikant zijn, wil het nog
niet zeggen dat ze ook probleemloos zijn
te installeren. Dat is anders bij TECE,
hier is de keuze van de juiste wc-bediening geen probleem en de installatie
uniform en eenvoudig.
Kijk voor meer informatie in de brochure
“Het complete gamma TECE
bedieningsplaten” of kijk op
www.tece.be.

Inbouwreservoir
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Elektronische urinoirspoeler:
accurate detectie dankzij autofocus
sensor.
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Elektronische urinoirspoeler van TECE

De TECE elektronica voor de aanraakvrije automatische spoeling is gebaseerd op een infraroodsensor met autofocus.
De sensor meet de invalshoek van het licht dat door een persoon wordt gereflecteerd. Bovendien herkent de
sensor ook de afstand tot het urinoir, of de persoon nadert of vertrekt. Door deze exacte analyse worden foutieve
activeringen tot een minimum beperkt. De situatie is heel anders met eenvoudige IR-sensoren waarbij de spoeling
uitsluitend wordt geactiveerd door de hoeveelheid gereflecteerd licht, die een mogelijke gebruiker reflecteert.
De heldere kleding van een voorbijganger kan zelfs leiden tot een spoeling. Met als gevolg een hoger waterverbruik.

Om de exacte positie van een persoon te bepalen
werkt de TECE autofocussensor met de intelligente
PSD-technologie (Unique Position Sensitive Detection).
Dankzij de goede zwartherkenning van de sensor wordt
de spoelactivering niet bepaald door de kleur van de
kleding van de gebruiker. Daarnaast zorgt de ongevoeligheid van de sensor bij wisselende lichtomstandigheden voor een nog betere spoelactivering.

PSD

LED

Het energieverbruik van de TECE elektronica is minimaal. Het vervangen van de batterij is pas na twee
jaar of 500.000 spoelingen nodig. Voor de TECEplanus
urinoirbediening zijn ook oplossingen op netspanning
verkrijgbaar.

Werkingsprincipe van de TECE PSDtechnologie met achtergrondonderdrukking.
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Tijdgestuurd spoelen voor een
ecologisch verantwoord watergebruik.

TECE heeft zijn urinoirelektronica van een pauzefunctie voorzien. Met deze techniek kan het waterverbruik
van urinoirs tot 40 % worden verminderd.
Pauzefunctie*: wordt het urinoir in een tijdspanne van
minder dan 2 minuten opnieuw gebruikt, dan schakelt
het systeem over op de spaarmodus. Een reinigingsspoeling vindt plaats 45 minuten na de laatste spaarspoeling.
Reinigingsfunctie: bij de reiniging van het urinoir is de
automatische werking van de spoeling meestal niet
gewenst. Daarom kan de spoeling voor 10 minuten
onderbroken worden. De functie schakelt zichzelf altijd
weer uit.
Voorspoeling*: zorgt voor bevochtiging van het keramiek
kort voor gebruik (0 - 2 seconden), zodat het aanhechten
van de urine vermindert.
Variabele spoeltijd: het spoelvolume kan ingesteld
worden gedurende de spoeltijd (2 – 10 sec.) in
overstemming met individuele behoeften.
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Afstand: bij extreem kleine of grote urinoirruimtes kan
het herkenningsbereik aangepast worden.
Hygiënespoeling*: is deze functie geactiveerd, verhindert deze het uitdrogen van de sifon en geuroverlast,
alsmede de afzetting van residuen. Is naar keuze op 24
ofwel 255 uur na de laatste spoeling instelbaar.
Navulfunctie*: moderne urinoirs zuigen de sifoninhoud
meestal volledig af en vullen dan voldoende water na.
Functioneert dit niet, dan kan de navulfunctie
geactiveerd worden. Een korte spoelimpuls vult dan
de sifon weer.

(*Als optie instelbare functies)

Elektronische urinoirspoeler van TECE

In de programmeermodus is de elektronica eenvoudig met een magneetsleutel in te stellen. In de standaardmodus kan met deze sleutel alleen de reinigingsfunctie worden geactiveerd.

De pauzefunctie reduceert de waterhoeveelheid
automatisch.

Standaard
spoelvolume*
Gereduceerd
spoelvolume
Gereduceerd
spoelvolume

Standaard
spoelvolume*
Gereduceerd
spoelvolume

Eenvoudig instellen van de elektronica met behulp van
een magneetsleutel en programmeerlijst.

Standaard
spoelvolume*
*Het standaard spoelvolume kan ingesteld worden
van 2 tot 10 seconden.
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De urinoir-cartouche, door TECE met moderne techniek opgewaardeerd
De door TECE zelf ontwikkelde cartouche zorgt voor een constant watervolume, zelfs bij variërende spoeldruk.
TECE heeft veel vernieuwingen geïntegreerd en een markt compatibele cartouche gecreëerd met de modernste
techniek. De drukspoeler wordt hydraulisch gestuurd, is robuust en betrouwbaar. Een automatische sproeier
reinigingsfunctie zorgt voor een lange onderhoudsvrije werking.

5

4

1

2

3

1. Voorafsluiter
2.	Automatische reinigingsnaald in het stromingsbereik
3. Slijtvaste zuigerafdichting van robuust kunststof
(geen leer)
4. Instelling voor spoelvolume 4/2/1 liter
(2 liter fabrieksinstelling)
5. Inwendige asafdichting van hoogwaardig kunststof
6. Geluiddemper

26
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Zowel de handbediende als de elektronische cartouches
beschikken over dezelfde drukspoelerbehuizing en hoge
spoelcapaciteit van > 0,3 l/s bij 1 bar. De drukspoeler is
instelbaar op 1 liter spaarvolume. Onafhankelijk van de
leidingdruk blijft het spoelvolume altijd constant.
Drukspoeler volgens DIN EN 12541.

TECEprofil urinoirmodule

Zoals alle TECEprofil voorwandsystemen, is de TECEprofil urinoirmodule met drukspoelbehuizing universeel
toepasbaar.
De module is voor alle handbediende en elektronische bedieningsplaten van TECE geschikt. Zoals alle TECE
modulen is ook deze geschikt voor de inbouw in het TECEprofil voorwandsysteem, in houtskeletbouw en metalen
profielwanden of individueel tegen een wand of in de hoek. Het urinoir drukspoelbehuizing is ook verkrijgbaar
voor natte afbouw.

Professioneel tijdens de installatie:
betrouwbaar in gebruik.

Voor natte en droge afbouw
De TECE urinoirdrukspoeler is voor de droge en natte afbouw verkrijgbaar. In de
droge afbouw wordt de montage samen met de TECE urinoirmodulen uitgevoerd.
Speciale waterafvoerende bescherming tijdens ruwbouw
Of het nu om natte of droge afbouw gaat, bij de TECE urinoirspoeler zorgt een
waterafvoerende bescherming van kunststof voor droge wanden. Deze waterafvoerende ruwbouwbescherming wordt bij de eindafwerking gelijk met de tegels
afgesneden. Daardoor kan water alleen naar buiten weglopen. Een lekkage is
dus direct zichtbaar.

De waterafvoerende ruwbouwbescherming van
kunststof voorkomt dat
water achter de voorwand
wegsijpelt.

Bij de afwerking wordt de
waterafvoerende ruwbouwbescherming van kunststof
met een mes op maat
afgesneden.

TECEprofil urinoirmodule
met TECE drukspoelbehuizing
Voor de inbouw in een
TECEprofil voorwand, met
gelijke behuizing voor de
handbediende en elektronische bedieningssystemen.
27
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Elektronisch gestuurde wc-spoeling van TECE

TECE biedt drie elektronische varianten aan voor de activering die perfect passen op de inbouwreservoirs. Dit zijn
bedraad, draadloos en infrarood. De drie versies zijn zowel in de uitvoering met accu als in netspanning verkrijgbaar.
De elektronische bedieningseenheid werkt met een servomotor, die met een standaard 6 Volt lithium accu of een
12 Volt voedingsadapter aangedreven wordt.
Aanrakingsvrij spoelen
Aanrakingsvrije wc spoelingen zijn hygiënischer dan handbediende, vooral in openbare sanitaire installaties. Echter
wordt vaak van deze hygiënische oplossing afgezien, omdat veelvuldige valse activeringen van de spoeling, het waterverbruik onnodig doet toenemen. Daarom is de infrarood elektronica van TECE gebaseerd op een autofocussensor.
De sensor herkent met hoge nauwkeurigheid zittende of staande personen. Ongewenste activering van de spoeling
komt daarbij zelden voor. De passende bedieningsplaat van de serie TECEplanus biedt naast de automatische
activering van de spoeling ook de mogelijkheid tot handbediende activering.

WC-elektronica van TECE: comfortabele
activering van de spoeling.

Eenvoudig op te waarderen
Een opwaardering naar accugevoede elektronica bij
een al ingebouwd TECE inbouwreservoir is eenvoudig
te realiseren. De aanwezige spatwaterdichte afdekplaat van het TECE inbouwreservoir wordt door een
spatwaterdichte afdekplaat met servomotor vervangen.
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Speciaal voor barrièrevrije wc’s biedt TECE bedrade en draadloze spoelactiveringen aan. De afstandsactivering
met kabel kan zowel met een elektrische bedieningsknop in de steungreep of aan de muur worden verbonden.
Met de draadloze afstandsactivering bestaat de mogelijkheid op iedere plaats binnen het ontvangstbereik van
de elektronica het spoelen te activeren. Bovendien is altijd de activering van de spoeling via de bedieningsplaat
mogelijk.
De wc-elektronica met afstandsactivering is compatibel met de draadloze bedieningsknop op de opklapbare
steungrepen van HEWI, KEUCO, LEHNEN, NORMBAU, PBA en PRESSALIT. De installatie is eenvoudig: de draadloze bedieningsknop en de wc-elektronica hoeven slechts eenmalig op elkaar te worden afgestemd.
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WC-afstandsbediening draadloos,
voor opklapbare steungrepen
Batterijvoeding 6 Volt

WC-afstandsbediening voor draadgebonden
elektrische bedieningsknop
Batterijvoeding 6 Volt

WC-afstandsbediening draadloos,
voor opklapbare steungrepen
Netvoeding 230/12 Volt

WC-afstandsbediening voor draadgebonden
elektrische bedieningsknop
Netvoeding 230/12 Volt

Oplossingen voor barrièrevrije wc’s

Barrièrevrije oplossingen van TECE:
duurzaam, functioneel en eenvoudig.

TECE geronto inbouwreservoir, universeel toepasbaar
Het TECE geronto inbouwreservoir is speciaal voor barrièrevrije wc’s ontwikkeld en is gebaseerd op het universele inbouwreservoir uit het TECEprofil assortiment. Het inbouwreservoir is voorzien van voorgemonteerde lege
mantelbuizen voor de bedrading. Dit vereenvoudigt de installatie van de bedieningsknop in de opklapbare
steungrepen.
Voor de snelle montage van de opklapbare steungrepen biedt TECE staalplaten aan. Voor bijna iedere opklapbare steungreep op de markt is er een plaat met schroefdraadboringen voorhanden. De montage is eenvoudig:
met vier bevestigingsschroeven kunnen deze platen op het basisframe worden geschroefd.
3
2
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1. Set staalplaten voor de bevestiging van de opklapbare steungrepen.
2. Voorgemonteerde lege mantelbuizen.
3. De aansluitdoos bovenop de neerklapbare dekplaat
van het inbouwreservoir is altijd bereikbaar.
4. Stabiele dwarsbalk met vastgeklonken moeren, voor
een betrouwbare bevestiging van het toilet, ook bij
hoge belasting. De vooraf ingestelde zithoogte
is 48 cm.

4
TECE geronto inbouwreservoir als modulair systeem
voor de montage van opklapbare steungrepen
Set staalplaten voor de montage van opklapbare
steungrepen van verschillende fabrikanten
Nadere gegevens vindt u in onze prijslijst.
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Perfecte samenwerking op
het gebied van wc-hygiëne.
TECE heeft met de Japanse fabrikant van keramisch sanitair TOTO, een strategisch partnerschap.
TOTO heeft speciaal voor de Europese markt de wandhangende douche-wc's ontwikkeld. De spoeltechniek hiervoor
levert TECE. Namelijk een inbouwreservoir en de bedieningsplaat TECEloop. Met behulp van een ruwbouwset wordt
het universele TECE inbouwreservoir opgewaardeerd voor TOTO douche-wc’s. De set omvat een geluiddempende
muurplaat voor de wateraansluiting, een stroomaansluiting met steunplaat en een hollewand inbouwdoos.

Uitbreidingsset voor
TECEprofil standaard
inbouwreservoir
Voor de TOTO Washlet,
inclusief geluiddempende
muurplaat voor de
wateraansluiting,
stroomaansluiting met
steunplaat en hollewand
inbouwdoos ruwbouwset.
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TECEprofil inbouwreservoir voor TOTO douche-wc’s

TECEprofil inbouwreservoir voor TOTO Neorest
douche-wc
De afstandsbediening is
via de douche-wc mogelijk.
Met controlekabel voor de
elektronische spoelactivering, hollewand inbouwdoos en geluiddempende muurplaat.

Voor het topmodel onder de TOTO-douche-wc's, het model Neorest, biedt TECE een
passend inbouwreservoir. Deze is uitgerust met een automatische spoeling, die
eenvoudig kan worden aangesloten op de douche-wc. De keramiek en de motor
met speciale activering op basis van de wc-bediening met de TECEloop bedieningsplaat, wordt door TOTO Europe GmbH in Düsseldorf via de groothandel verhandeld.
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Het TECE inbouwreservoir met geurafzuiging heeft rechtstreeks op de spoelbuis
een aansluiting voor het ventilatiesysteem.
Via de spoelrand van de wc worden de geuren door het ventilatiesysteem afgezogen.
Het TECE systeem zuigt de geur af op de plek waar die ontstaat, rechtstreeks in de
pot. De luchtaansluiting van DN 70 is compatibel met alle handelsgebruikelijke
ventilatoren. De montage is eenvoudig, snel en genormeerd.

Universeel TECEprofil inbouwreservoir met geurafzuiging
Voor de inbouw in een
TECEprofil voorwand of als
individuele opstelling.

Eenvoudige oplossing
voor geurvrije wc's.

Universele oplossingen voor
verschillende ventilatiesystemen

Geurafzuiging met centraal
ventilatiesysteem/gecontroleerde woningventilatie
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Geurafzuiging met buisventilator

Geurafzuiging met aansluiting aan individuele- of centrale ventilatiesystemen
met gemeenschappelijke
afvoerbuis - luchtafvoer

TECEprofil inbouwreservoir met geurafzuiging

Bij inpandig gelegen wc-ruimten van meergezinswoningen, kan het inbouwreservoir
met geurafzuiging eenvoudig worden aangesloten op het ventilatiesysteem (afb.
links). Dit geschiedt via de DN 70 luchtaansluiting, die de verbinding aan individuele- of centrale ventilatiesystemen mogelijk maakt. De grote diameter van 70 mm
zorgt voor een lage luchtsnelheid en een effectieve en tochtvrije geurafzuiging. Het
vocht in de afgezogen lucht condenseert tegen de binnenwand van de luchtafvoerbuis voordat het de ventilator bereikt.
Ook in een eengezinswoning kan het inbouwreservoir met geurafzuiging worden toegepast (afb. rechtsonder). Bij een tegen de buitenmuur liggende badkamer kan de
luchtafvoerbuis met een buisventilator worden verbonden. Zo kan op eenvoudige
wijze een geurafzuiging worden gerealiseerd zonder de negatieve gevolgen, zoals
temperatuurdaling door het openen van een raam en de daaraan verbonden hogere
verwarmingskosten.
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Intelligente spoeltechniek,
made by TECE.

TECE Belgium BVBA
Kievitplein 20/C12
B-2018 Antwerpen
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Meer over spoeltechniek is te
vinden op www.tece.be

