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Geberit DuoFresh pre splachovaciu nádržku Geberit Sigma 12 cm

1.	 Odsávanie	zápachu	Geberit	Duofresh	pre	splachovaciu	nádržku	 
 Geberit Sigma 12 cm

1.1	 Jednotka	odsávania	zápachu	Geberit	DuoFresh	podľa	spôsobu	ovládania	a farby	rámika

1.2	 Odporúčaný	inštalačný	systém	Geberit	pre	WC	s nádržkou	Sigma	12	cm	pre	kombináciu
	 s Geberit	DuoFresh

1.3	 Odporúčané	ovládacie	tlačidlá	Geberit	pre	kombináciu	s Geberit	DuoFresh

Automatické spúšťanie
lesklé pochrómovanie  - č. výr. 115.050.21.1
antracitová šedá  - č. výr. 115.050.BZ.1

Manuálne spúšťanie
lesklé pochrómovanie  - č. výr. 115.051.21.1
antracitová šedá  - č. výr. 115.051.BZ.1

111.300.00.5
111.355.00.5
111.375.00.5
111.350.00.5
111.380.00.5

Geberit Duofix: Geberit Kombifix: 110.302.00.5 
110.300.00.5

Geberit Sigma01
Geberit Sigma10

Geberit Sigma20
Geberit Sigma21

Geberit Sigma30
Geberit Sigma50

Jednotka odsávania zápachu Geberit DuoFresh 
s dávkovačom tyčiniek Geberit DuoFresh 
pre podomietkovú splachovaciu nádržku 
Geberit Sigma 12 cm
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Geberit DuoFresh pre splachovaciu nádržku Geberit Sigma 8 cm

2.	 Odsávanie	zápachu	Geberit	Duofresh	pre	splachovaciu	nádržku	 
 Geberit Sigma 8 cm

2.1	 Jednotka	odsávania	zápachu	Geberit	DuoFresh	podľa	spôsobu	ovládania	a farby	rámika

2.2	 Odporúčaný	inštalačný	systém	Geberit	pre	WC	s nádržkou	Sigma	8	cm	pre	kombináciu
	 s Geberit	DuoFresh

2.3	 Odporúčané	ovládacie	tlačidlá	Geberit	pre	kombináciu	s Geberit	DuoFresh

Automatické spúšťanie
lesklé pochrómovanie  - č. výr. 115.052.21.1
antracitová šedá  - č. výr. 115.052.BZ.1

Manuálne spúšťanie
lesklé pochrómovanie  - č. výr. 115.053.21.1
antracitová šedá  - č. výr. 115.053.BZ.1

111.794.00.1Geberit Duofix: Geberit Kombifix: 110.790.00.1

Geberit Sigma01
Geberit Sigma10

Geberit Sigma20
Geberit Sigma21

Geberit Sigma30
Geberit Sigma50

Jednotka odsávania zápachu Geberit DuoFresh 
s dávkovačom tyčiniek Geberit DuoFresh 
pre podomietkovú splachovaciu nádržku 
Geberit Sigma 8 cm
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Stavebná príprava elektriny do inštalačného prvku pre WC

3.	 Stavebná	príprava	na	prívod	elektrického	prúdu

3.1	 Stavebná	príprava	elektriny	do	inštalačného	prvku	pre	WC

3.1.1	 Stavebná	príprava	pre	prívod	elektrického	prúdu	pre	odsávanie	zápachu	DuoFresh
	 s automatickým	spúšťaním	pomocou	kombinovanej	elektrokrabice	(244.120.00.1)

3.1.2	 Stavebná	príprava	pre	prívod	elektrického	prúdu	pre	odsávanie	zápachu	DuoFresh
	 s manuálnym	spúšťaním	pomocou	kombinovanej	elektrokrabice	(244.120.00.1)

1.  Prívod 230 V treba pripraviť pomocou rúrkovej elektrikárskej 
chráničky, ktorá sa ukončí v inštalačnom ráme Geberit na mieste 
označenom žltou krytkou.

2.  Do chráničky následne vtiahnite flexibilný elektrický 3-žilový kábel 
napájania 230 V, ktorý musí mať presah pred stenou min. 50 cm.

3.  Pri kompletáži sa sieťový zdroj (243.971.00.1) umiestni do elek-
trokrabice (244.120.00.1) a kábel s bezpečným napätím sa 
pritiahne do nádržky (chráničkou na pripojenie vody pre Geberit 
AquaClean).

1.  Prívod 230 V treba pripraviť pomocou rúrkovej elektrikárskej 
chráničky, ktorá sa ukončí v inštalačnom ráme Geberit na mieste 
označenom žltou krytkou.

2.  Druhou chráničkou treba prepojiť bežný vypínač (nie je súčasťou 
dodávky), ktorým sa bude ovládať spúšťanie a zastavenie od-
sávania zápachu DuoFresh, s inštalačným rámom Geberit pod 
miestom označenom žltou krytkou.

3.  Do chráničiek následne vtiahnite flexibilné elektrické káble, ktoré 
musia mať presah pred stenou min. 50 cm. 

4.  Pri kompletáži sa sieťový zdroj (243.971.00.1) umiestni do elek-
trokrabice (244.120.00.1), kde sa prepojí s káblom od bežného 
vypínača a kábel s bezpečným napätím sa pritiahne do nádržky 
(chráničkou na pripojenie vody pre Geberit AquaClean).

Systém Geberit DuoFresh vyžaduje pre svoju funkčnosť napojenie na elektrickú sieť. Ideálna je príprava
cez samostatný elektrický obvod priamo z domového/bytového rozvádzača.
Jednotka DuoFresh má príkon síce iba 7 W, avšak príprava elektriny do rámu inštalačného prvku pre
WC (pozri bod 3.1) umožňuje v budúcnosti jednoduché napojenie ďalších výrobkov, napr. sprchovacieho
WC Geberit AquaClean. Preto odporúčame pripojenie cez 16 A istič.

Takéto	pripojenie	elektro	je	vhodné	pri	použití	celokapotovaných	WC	mís,	ktoré	majú	dostatok	
priestoru	na	umiestnenie	elektrokrabice	vo	vnútri	misy	(napr.	Geberit	AquaClean	Sela).
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Stavebná príprava elektriny do externej krabice

chránička

bežný vypínač

nie je súčasťou
dodávky Geberitu

3.2	 Stavebná	príprava	elektriny	do	externej	krabice

3.2.1	 Stavebná	príprava	pre	prívod	elektrického	prúdu	pre	odsávanie	zápachu	DuoFresh
	 s automatickým	spustením	pomocou	súpravy	pre	hrubú	montáž	s krabicou	pod	
	 omietku	(244.999.00.1)

3.2.2	 Stavebná	príprava	pre	prívod	elektrického	prúdu	pre	odsávanie	zápachu	DuoFresh
	 s manuálnym	spustením	pomocou	súpravy	pre	hrubú	montáž	s krabicou	pod	
	 omietku	(244.999.00.1)

1.  Elektrokrabicu umiestnite do vzdialenosti max. 1,5 m  
od otvoru v hornej časti nádržky (viď. obrázok).

2.  Elektrokrabicu prepojte priloženou rúrkovou elektrikárskou 
chráničkou s otvorom v hornej časti nádržky (použite prilo-
ženú zátku s otvorom).

3.  Do elektrokrabice priveď te flexibilný elektrický 3-žilový 
kábel napájania 230 V.

4.  Pri kompletáži sa sieťový zdroj (243.971.00.1) umiestni do 
elektrokrabice (244.999.00.1) a kábel s bezpečným napä-
tím sa pritiahne do nádržky predpripravenou chráničkou.

1.  Elektrokrabicu umiestnite do vzdialenosti max. 1,5 m od 
otvoru v hornej časti nádržky (viď. obrázok)

2.  Elektrokrabicu prepojte priloženou rúrkovou elektrikárskou 
chráničkou s otvorom v hornej časti nádržky (použite prilo-
ženú zátku s otvorom).

3.  Do elektrokrabice priveď te flexibilný elektrický 3-žilový 
kábel napájania 230 V.

4.  Elektrokrabicu prepojte samostatne elektrikárskou chrá-
ničkou a káblom s bežným vypínačom (nie je súčasťou 
dodávky Geberit).

5.  Pri kompletáži sa sieťový zdroj (243.971.00.1) umiestni do 
elektrokrabice (244.999.00.1) a kábel s bezpečným napä-
tím sa pritiahne do nádržky predpripravenou chráničkou.

Takéto	pripojenie	elektro	je	vhodné	pri	použití	nekapotovaných	WC	mís,	ktoré	nemajú	
dostatok	priestoru	na	umiestnenie	elektrokrabice	vo	vnútri	misy.

Pre prípravu pripojenia Geberit AquaClean odporúčame priviesť samostatný elektrický 3-žilový 
kábel 230 V pomocou rúrkovej elektrikárskej chráničky, ktorá sa ukončí v inštalačnom ráme 
Geberit na mieste označenom žltou krytkou, ktorý musí mať presah pred stenou min. 50 cm.
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Doplnkové výrobky k jednotke Geberit DuoFresh

4.1	 Pre	prípravu	elektriny	do	inštalačného	prvku	pre	WC

4.2	 Pre	prípravu	elektriny	do	externej	krabice

4.	 Doplnkové	výrobky	k jednotke	Geberit	DuoFresh	–	nutné	doobjednať

243.971.00.1 – sieťový zdroj 230 V/12 V/50 Hz k jednotke odsá-
vania zápachu Geberit DuoFresh do elektrokrabice 244.120.00.1 
alebo k súprave pre hrubú montáž s podomietkovou krabicou 
244.999.00.1. Stačí objednať s jednotkou Geberit DuoFresh pri 
kompletáži.

244.120.00.1 – kombinovaná elektrická krabica Geberit (v prípade 
elektroprípojky v ráme inštalačného prvku, ktorá je zároveň 
prípravou pre pripojenie zariadenia Geberit AquaClean). Stačí 
objednať s Geberit DuoFresh pri kompletáži.

244.999.00.1 – súprava na hrubú montáž s podomietkovou krabicou 
pre jednotku odsávania zápachu Geberit DuoFresh. Nutné objednať 
hneď so splachovacou nádržkou v rámci hrubej stavby.

Stiahnite si bezplatnú aplikáciu
Geberit Home na nastavenie funkcií
jednotky Geberit DuoFresh.

Android iOS





Geberit	Slovensko	s r.o.
Karadžičova 10 
821 08 Bratislava

T +421 2 4920 3071
E-mail: sekretariat.sk@geberit.com 
 
→ www.geberit.sk
 
 

Technická	pomoc:
Bratislava a západ SK: 0904 891 385, 0911 959 559, 0903 458 937
Stred SK: 0903 281 989, 0903 549 381, 0905 747 176 
Východ SK: 0903 463 416, 0905 541 547


