TECElux, het toilet van de toekomst
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TECElux

TECElux: een waanzinnig idee?

Het multifunctionele toilet, compleet
met geurafzuiging, aanraakbediening,
duospoeltechniek en in de hoogte
verstelbaar: in de ogen van de
cartoonist een nogal dwaas idee.
Dat het toilet van de toekomst er ook
heel anders uit kan zien, namelijk
functioneel en zeer esthetisch, is wat
deze folder wil demonstreren. Veel
leesplezier!

Op www.tece.be kunt u onder
Spoeltechniek alle informatie
over TECElux zien.

3

TECElux heeft al meerdere onderscheidingen gekregen voor zijn intelligente combinatie
van design en functie.
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TECElux design

TECElux, alles geïntegreerd
in plaats van veel losse delen.

De TECElux verbergt de techniek onzichtbaar in de wand. Een extra vlakke glasplaat sluit de service-opening af
en verbergt het inbouwreservoir, de aansluitingen voor water en stroom en, al naar gelang de uitvoering, ook
een geurafzuiging of een hoogteverstelling voor het keramiek.
Door zijn discrete vormgeving sluit TECElux aan op de architectuur van elk toilet en badruimte. Het grote
glasoppervlak van TECElux bestaat uit twee delen die samen een visuele eenheid vormen. De glasplaat dient
als spatbescherming voor de wand, zodat die niet betegeld hoeft te worden. TECElux kan worden gecombineerd met bijna elk type keramisch toilet en douche-wc.

"sen-Touch"
Bij het benaderen van de toetsen
gaan de lampjes branden. Het activeren van de spoeling geschiedt
door deze licht aan te raken, maar
kan ook zonder aanraking
geschieden.

"m-Lift"
Het toilet voor groot en klein: de hoogte van het toilet is over een afstand
van 8 cm met de hand instelbaar.

"ceramic-Air"
Altijd frisse lucht dankzij de
"ceramic-Air", die is uitgevoerd
met keramische actiefkoolfilters.

"smart-Connect"
TECElux kan worden gecombineerd met
bijna elk type toilet en douche-wc.
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TECElux sen-Touch

TECElux "sen-Touch",
spoelen op magische wijze.

De TECElux "sen-Touch" elektronische activering:

"sen-Touch"

Wanneer iemand het toilet nadert, wordt dat herkend door een sensor.
De lampjes in de toetsen gaan dan branden. Om een kleine of grote spoeling te
activeren, hoeft de glasplaat slechts licht met de vingertoppen te worden
aangeraakt. Binnen een afstand van 10 mm is bovendien een aanraakvrije
spoeling mogelijk. De elektronische activering van het spoelen wordt verlicht
met energiezuinige LED‘s.
Mechanische activering:
Bij de mechanische activering wordt het spoelen geactiveerd door toetsen.
Deze zijn verkrijgbaar in wit en glanzend chroom.
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TECElux sen-Touch

TECElux "sen-Touch",
te programmeren voor comfort.

"sen-Touch"

Dankzij de programmeerbaarheid van de sen-Touch-elektronica kan het comfort
worden aangepast aan individuele voorkeuren en aan eisen die van geval tot geval
kunnen verschillen. Met het programmeren kan meteen worden begonnen, nadat
het systeem is aangesloten op de netvoeding. Dit geschiedt eenvoudig met het
toetsenpaneel en de duidelijke uitleg in de gebruikshandleiding.

Programmeerbare functies:
1.) Herkenningsbereik van de sensor
2.) Lichtsterkte van de display
3.) Hygiënisch spoelen
4.) Verzekerd spoelen
5.) Nalooptijd van de geurafzuiging
6.) Intensiteit van de geurafzuiging
7.) Schoonmaakfunctie

Een gedetailleerde beschrijving van de programmeerfuncties is
te vinden op de pagina‘s 22 en 23.
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TECElux ceramic-Air

TECElux "ceramic-Air",
frisse lucht zonder ventileren.

Frisse lucht zonder ventileren: het luchtfiltersysteem "ceramic-Air" werkt met een
nieuw soort actiefkoolfilter van keramiek.

"ceramic-Air"

De geur wordt daar afgezogen waar hij ontstaat, en de gereinigde lucht wordt in de
ruimte teruggevoerd. Er hoeft verder geen frisse lucht te worden aangevoerd die
eerst opgewarmd moet worden.
Het luchtfiltersysteem start zodra er iemand naderbij komt en stopt automatisch na
de nalooptijd. Zo wordt onnodig energiegebruik vermeden. Het keramische actiefkoolfilter heeft een lange levensduur en is pas na vijf jaar aan vervanging toe.
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TECElux m-Lift

TECElux "m-Lift",
het toilet voor klein en groot.

Met TECElux kunt u de hoogte van het toilet te allen tijde aanpassen, ook nadat
het inbouwreservoir al is ingebouwd. Het toilet hoeft daarvoor niet gedemonteerd
te worden.
"m-Lift "

De hoogte van het toilet kan met een stelspindel over een afstand van 8 cm
traploos worden ingesteld. Het glazen front beweegt mee. Zodoende ontstaan er
geen voegen of naden die afbreuk doen aan de algehele visuele beleving.
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TECElux smart-Connect

TECElux "smart-Connect",
techniek snel bereikbaar.

"smart-Connect"

Extra functies voor het toilet nemen ruimte in. Vaak moet er dan ook een extra
aansluiting komen voor water of stroom. Tot dusver was het de gewoonte om een
dergelijk systeem dan simpelweg nabij het toilet te bevestigen en de noodzakelijke
water- en elektriciteitsleidingen naast het toilet in het zicht te installeren. Dit soort
noodoplossingen behoren nu tot het verleden. Bij TECElux is met het esthetische
aspect net zoveel rekening gehouden als met de functionele vereisten. Bij TECElux
is alle techniek onzichtbaar en bedrijfszeker geïntegreerd. De grote service-opening
wordt afgedekt door de vlakke glasplaat. Dankzij de smart-Connect-techniek is het
technische gedeelte altijd gemakkelijk en snel bereikbaar.

Om tegemoet te komen aan de vele stijlwensen op het gebied van badarchitectuur,
kan TECElux worden gecombineerd met bijna elk type toilet en douche-wc.
De aansluitingen voor water en stroom liggen onzichtbaar achter de wand.
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TECElux is verkrijgbaar in drie verschillende uitvoeringen (zie pagina‘s 24-25). Alle uitvoeringen
bestaan uit een zelfdragend, stabiel frame en het inbouwreservoir met de beproefde TECE
duospoeltechniek.

1.) Flexibele wateraansluiting (verborgen)
2.) Stelschroef voor de hoogteverstelling
3.) Elektronische duospoeltechniek

1

2

4.) Luchtreinigingssysteem "ceramic-Air"

3

5.) Uitstroomopening voor gereinigde lucht, actiefkoolfilter
6.) Stroomaansluiting, stopcontact*
7.) In diepte verstelbare steun voor de onderste glasplaat

4

8.) Bevestigingsbouten voor het keramiek
9.) Flexibele afvoerbuis

* (wordt standaard niet meegeleverd)

5
6
7

8

9
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TECElux techniek en montage

De TECElux kan net als elk ander TECEprofil-inbouwreservoir op
verschillende wijzen worden geïnstalleerd.

Inbouw in een TECEprofil voorwand

Inbouw in een vrijstaande
TECEprofil wand

Inbouw als los inbouwreservoir
voor een gemetselde wand

Hoekopstelling: inbouw met een
variabele hoekbevestiging

Inbouw in een metalen staander,
C-profiel of een UA-profielwand

Inbouw in houtskeletbouw
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Ondanks de vele functies van TECElux kan de montage in slechts een paar stappen
worden gerealiseerd. Aangezien de TECE voorwandtechniek volledig is doorontwikkeld,
hoeft hier niet opnieuw het wiel voor te worden uitgevonden.

Inbouw van TECElux in een TECEprofil voorwand.
Hierna volgt het aansluiten van water, riool en stroom.

Eerst de ruwbouwbeveiliging plaatsen en daarna
de beplating.

De voorwand is bekleed met de daarvoor geschikte
beplating en kan betegeld worden.
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TECElux techniek en montage

Na het verwijderen van de ruwbouwbeveiliging kan het
plaatsen van de bevestigingsglasplaat en het
keramiek worden voorbereid.

De bevestigingsglasplaat en het keramiek kunnen
gemonteerd worden.

Het geheel is gereed met het monteren van de
bedieningsglasplaat.
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De techniek blijft achter de wand, maar is toch goed toegankelijk dankzij de afneembare bovenste bedieningsglasplaat en de grote service-opening. Zowel de montage als
het onderhoud worden daardoor aanzienlijk vergemakkelijkt.

De bedieningsglasplaat wordt door twee magneten in
positie gehouden en kan daardoor te allen tijde open
worden gezet.

1

Bij de met de hand in hoogte verstelbare modules
"m-Lift" wordt de hoogte versteld met behulp van een
goed toegankelijke stelschroef (1). Hiervoor moeten
eerst de zijdelingse verankeringen worden losgezet (2).

2

1
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2

Bij inbouwreservoirs met de "m-Lift"functie wordt standaard een flexibele
afvoerbuis meegeleverd. Deze kan
zowel horizontaal (1) als verticaal (2)
worden ingebouwd.

TECElux techniek en montage

Bij inbouwreservoirs met het "ceramic-Air-systeem"
moet het actiefkoolfilter (1) ongeveer om de vijf
jaar worden vervangen. Deze bevindt zich goed
toegankelijk in de uitstroomopening van de geurafzuiging.
1

TECElux is geschikt voor alle toiletten met een afstand
tussen de bouten van 180 mm.

Zelfs de inbouw van een douche-wc is mogelijk. De daarvoor
noodzakelijke aansluitingen voor water en stroom zijn
onzichtbaar aangebracht achter de wand.
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"sen-Touch" programmering
Het programmeren gebeurt met hulp van het toetsenpaneel en is aan de hand van
de TECElux gebruiksaanwijzing eenvoudig en snel te doen. Met het invoeren kan
meteen begonnen worden nadat het systeem is aangesloten op de netvoeding.
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1. Herkenningsbereik van de sensor
De achter de glasplaat geïnstalleerde elektronica
schakelt zodra er iemand aankomt de verlichting in en
activeert de TECElux. Om te voorkomen dat dit in een
kleine badkamer per ongeluk telkens opnieuw gebeurt,
kan het herkenningsbereik worden verkleind.

Herkenningsbereik

2. Lichtsterkte van de display
De helderheid van de display kan individueel worden
ingesteld.
Bij de instelling "fel" kan de display ook behulpzaam
zijn bij het oriënteren in het donker.

Helderheid

3. Hygiënisch spoelen
De functie van het hygiënisch spoelen wordt automatisch geactiveerd wanneer de gebruiker het toilet
na het verstrijken van een vooraf ingestelde tijdsduur
nog niet heeft laten spoelen. Hierbij wordt het water in
de aansluitleiding naar het inbouwreservoir ververst.
Het hygiënisch spoelen kan geheel naar wens op
verschillende intervallen worden ingesteld.

Interval

klein
normaal

fel
standaard
gedimd
donkerder

uit
1 x per dag
3 x per week
2 x per week
1 x per week
1 x in de 2 weken
1 x in de 4 weken

TECElux sen-Touch programmering

4. Verzekerd spoelen
Wanneer het toilet na gebruik niet gespoeld wordt, is
dat ergerlijk voor de volgende gebruiker. Zulke onaangename verrassingen doen zich vooral in de publieke
ruimten nogal eens voor. Door de functie van het
verzekerd spoelen te activeren kan dit echter worden
voorkomen.
Functie aan: wordt na de laatste keer dat iemands
aanwezigheid gesignaleerd is, niet binnen 2 minuten
gespoeld, dan gebeurt dit alsnog automatisch. Deze
functie is alleen geschikt voor openbare toiletten met
hokjes.

Functie

5. Nalooptijd van de geurafzuiging
De geurafzuiging wordt geactiveerd zodra er iemand
in het detectiegebied wordt waargenomen en blijft
dan actief gedurende de hele tijd dat er van het toilet
gebruik wordt gemaakt. Wanneer de desbetreffende
persoon het detectiegebied weer verlaat, wordt de
nalooptijd geactiveerd.

Nalooptijd

6. Geluidsvolume en intensiteit van de geurafzuiging
De afzuigkracht van de ventilator is te programmeren,
en daarmee ook het bijbehorende geluidsvolume.
In de standaardafstelling maakt de ventilator een
bescheiden geluid bij een goede afzuigende werking.

Geluidsvolume

7. Schoonmaakfunctie
Om te voorkomen dat bij het schoonmaken van de
sensortoetsen de spoeling geactiveerd wordt, kan
gebruik worden gemaakt van de schoonmaakfunctie.
De toetsen blijven dan 30 seconden lang gedeactiveerd. Daarna zijn de vooraf ingestelde functies weer
automatisch op te roepen.

Functie

aan
uit

1 minuut
2 minuten
5 minuten

zacht
standaard
power

uit
aan

De schoonmaakfunctie kan onafhankelijk van de programmamodus worden geactiveerd. Hiervoor moeten de
beide toetsen 10 seconden continu ingedrukt worden.
Fabrieksinstelling =
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TECElux laat alle opties open:
er is keus uit drie inbouwreservoirs in verschillende uitvoeringen.

"sen-Touch"
Bij het benaderen van de toetsen
gaan de lampjes daarin branden.
Het activeren van de spoeling
geschiedt door ze licht aan te raken
of zonder aanraking.

"m-Lift"
Het toilet voor klein en groot.
De hoogte van het toilet is over een
afstand van 8 cm met de hand
instelbaar.

Inbouwreservoir TECElux 100
Met TECE inbouwreservoir en duospoeltechniek.
Activeren van de spoeling geschiedt mechanisch met een
toets of elektronisch met de "sen-Touch".

"ceramic-Air"
Altijd frisse lucht dankzij de
"ceramic-Air" met actiefkoolfilters
van keramiek.

Opties:

Als extra kan de module worden voorzien van het
"ceramic-Air" luchtfiltersysteem (alleen in combinatie
met de "sen-Touch" bovenste glasplaat).

Inbouwreservoir TECElux 200
Met TECE inbouwreservoir, duospoeltechniek en handmatige hoogteverstelling. Activeren van de spoeling
geschiedt mechanisch met een toets of elektronisch
met de "sen-Touch".
Als extra kan de module worden voorzien van het
"ceramic-Air" luchtfiltersysteem (alleen in combinatie
met de "sen-Touch" bovenste glasplaat).

Inbouwreservoir TECElux 400
Met TECE inbouwreservoir, duospoeltechniek, handmatige hoogteverstelling en het "ceramic-Air" luchtfiltersysteem. Activeren van de spoeling geschiedt
uitsluitend elektronisch met de "sen-Touch".
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Opties:

"smart-Connect"
TECElux kan worden gecombineerd
met bijna elk type toilet
en douche-wc.

TECElux assortiment
Zo plaatst u de juiste bestelling…
Een TECElux bestaat altijd uit: (A) een TECElux inbouwreservoir, (B) een bedieningsglasplaat met
bedieningseenheid, (C) een bevestigingsglasplaat met sparingen.

A Inbouwreservoirs

TECElux 100
9 600 100

TECElux 200
9 600 200

TECElux 400
9 600 400

B Bedieningsglasplaat

toetsen wit
(mechanisch)
9 650 000

toetsen chroom glanzend
(mechanisch)
9 650 001

"sen-Touch"
(elektronisch)
9 650 002
TECElux

C Bevestigingsglasplaat

standaard-wc
9 650 100

douche-wc
9 650 101

douche-wc aanbouwset
9 650 102
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500

OKFFB

1120

220

355

1000

150

0-200
160
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min. 18
max. 45

TECElux inbouwmaten

Vlakke opbouw:
De tweedelige plaat van
veiligheidsglas is 6 mm dik
en wordt op 10 mm voor de
wand gemonteerd.

446

1001

555

430
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TECE Belgium BVBA
Kievitplein 20/C12
B-2018 Antwerpen
Tel. +32 2 401 61 37
Fax +32 2 401 61 38
info@tece.be
www.tece.be

Op www.tece.be kunt u onder
Spoeltechniek alle informatie
over TECElux zien.

