
TECElux mini

Przyciski spłukujące do WC z uruchamianiem elektronicznym

TECElux mini biały

TECElux mini czarny

TECElux mini
n Uruchamianie elektroniczne (bezdotykowe), lub poprzez lekkie dotknięcie obszaru przycisku
n Wysokiej jakości technologia i minimalistyczny design
n Zachowanie wysokiego poziomu higieny ze względu na bezdotykowe uruchamianie spłukiwania 
n Łatwość utrzymania czystości dzięki płaskiej, odpornej na zarysowania powierzchni szkła 
n Indywidualne programowanie za pomocą pilota (opcja)
n Czujnik ruchu podświetlający kontury klawiszy “funkcja światła nocnego”
n Możliwość montażu zlicowanego (opcja) 
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TECElux mini to nowy, szklany przycisk spłukujący firmy TECE, który łączy w sobie wysokiej jakości technologię oraz 
klasyczny, minimalistyczny design. Posiada czujnik ruchu i może być obsługiwany bezdotykowo. Wyposażony jest 
także w nowoczesną technologię LED - kontury klawiszy podświetlają się automatycznie, gdy użytkownik terminala 
znajdzie się w polu działania czujnika, co dodatkowo może również służyć jako pomoc w orientacji w ciemności.

Programowanie i zmiana ustawień elektronicznych przycisku, a także dostosowanie ich do indywidualnych wymagań, 
odbywa się za pomoca pilota. Użytkownik może zaprogramować takie funkcje jak: obszar wykrywania czujnika, czas 
aktywacji, jasność wyświetlacza, jak również spłukiwanie higieniczne czy funkcję czyszczenia.

Touch-free 
actuation



TECElux mini

TECElux mini przyciski spłukujące Nr kat.
Szkło białe 9240960
szkło czarne 9240961

 

Akcesoria (proszę zamawiać oddzielnie):

TECElux mini transformator z kablem przyłączeniowym Nr kat.
 9240970
Transformator do podłączenia przycisku spłukującego 
TECElux mini. Do montowania w głębokich puszkach 
podtynkowych o średnicy 60 mm i głębokości 63 mm. 
Napięcie przyłączeniowe 230 V, wyjście 12 V-DC.

TECElux mini zabezpieczenie przed kradzieżą Nr kat.
 9820354
Ukryte połączenie śrubowe zabezpieczające przed 
kradzieżą TECElux mini. 

TECElux mini pilot do programowania Nr kat.
 9240971
Obsługa zdalna programowania elektroniki TECElux mini. 
Programowalne funkcje: 

n obszar wykrywania czujnika
n spłukiwanie higieniczne
n czas aktywacji
n funkcja czyszczenia
n jasność wyświetlacza

TECElux mini atrapy przycisków Nr kat.
Szkło białe  9240565
Szkło czarne 9240567
Ceny atrap przycisków na zapytanie.

Przyciski spłukujące do WC z uruchamianiem elektronicznym
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