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Domenii de utilizare 
• Pentru construcţie cu pereţi uşori 
• Pentru montare în instalații aplicate la înălțimea elementului sau a încăperii 
• Pentru montare în pereţi de instalaţii la înălţimea încăperii 
• Pentru vase WC suspendate cu dimensiuni de racordare conform EN 33:2011 
• Pentru vase WC suspendate cu o proiecţie de până la 62 cm 
• Pentru spălare cu două volume de apă 
• Pentru grosimi de pardoseală de 0–20 cm 

 
Caracteristici 
• Cadru autoportant, cu strat de acoperire cu pulbere 
• Ramă deschisă sus 
• Cadru cu orificii ø 9 mm pentru fixare pe construcţie de lemn 
• Ramă cu orificii de prindere pentru ancore de perete Geberit Duofix, pentru elemente de instalare cu ramă deschisă sus 
• Ramă pregătită pentru profilele suport pentru vasele de WC cu suprafaţă de contact mică 
• Picioare galvanizate 
• Picioare reglabile, 0–20 cm 
• Plăci suport din plastic 
• Adâncimea plăcilor suport adecvată pentru montare în profiluri U UW 50 
• Cot de conectare, cu posibilitate de montare fără unelte 
• Rezervor încastrat cu acţionare din faţă 
• Rezervor încastrat izolat cu apă de condens 
• Rezervorul îndeplineşte cerinţele normelor conform EN 14055, clasa II 
• Post spălarea imediată posibilă cu setarile din fabrică 
• Conectare la alimentarea cu apă din centru spate sau de sus 
• Echipat cu tub de ghidaj pentru alimentarea cu apă pentru racordarea vaselor WC cu funcţie de bideu inclusă Geberit AquaClean 
• Cu posibilitate de fixare pentru doza de curent electric 

 
Date tehnice 

Temperatura maximă a apei 25 °C 

Setare din fabrică pentru volumul de spălare 5,8 şi 3 l 

Interval de setare pentru volum mare de spălare 4,5 / 6 / 7,5 l 

Interval de setare a volumului mic de spălare 3–4 l 

 

Lista elementelor livrate 
• Robinet colţar R 1/2", cu inel adaptor 
• Casetă de protecţie pentru gura de vizitare, din spumă de polistiren 
• 2 tije de distanţare 
• Clapetă de acționare Delta50 
• 2 ancore de perete 
• Set de racordare pentru WC, ø 90 mm 
• Mufă de adaptare din PE-HD, ø 90 / 110 mm 
• Cot de conectare 90° din PE-HD, ø 90 mm 
• 2 dopuri de protecţie 
• Vas pentru reducerea cantităţii de spălare 4.0 / 2.6 l 
• Traversă pentru suport de panouri 
• 2 tije filetate M12 
• Material de fixare 

 

 
 

• Noua denumire Delta35 (până în 2021 Delta50) 
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