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De installatie-elementen DuraSystem® beschikken over betrouwbare inbouwoplossingen voor wc,
urinoir, wastafel en bidet. Voor alle gebruikelijk inbouwsituaties, zowel droog- en natbouw. Vooraf
gemonteerde installatie-elementen waarborgen een snelle, veilige en economische installatie.
Dankzij Duravit kunnen vormgevers en gebruikers van badkamers er zeker van zijn dat alles perfect
op elkaar afgestemd is, zowel qua functie als qua vormgeving.

Voor de wand:
origineel Duravit-design.
Achter de wand:
DuraSystem®.

Dat bewijzen de hoogwaardige bedieningsplaten, die de DuraSystem®-technologie zichtbaar en voelbaar
maakt. De bedieningsplaten zijn verkrijgbaar voor wc’s en urinoirs met mechanische en elektronische
spoeling. Dankzij hun helder, tijdloos modern voorkomen passen ze harmonisch in elke badkamerwereld.

DuraSystem® wc-elementen:
Vijf verschillende installatie-elementen voor
droog- en natbouw. Vier bedieningsplaten,
mechanisch en elektronisch.

DuraSystem® wastafel-elementen:
Drie installatie-elementen en accessoires
voor alle wastafelinstallaties, ook voor
muurkranen.

DuraSystem® urinoir-elementen:
Twee installatie-elementen: standaard (voor opbouwdrukspoeler, geïntegreerde sensorbesturing en waterloze
urinoirs) en inbouwdrukspoeler. Zeven bedieningsplaten,
voor mechanische en elektronische werking.

Met DuraSystem® installatie-elementen, bijpassende bedieningsplaten en een omvangrijk assortiment –
keramiek, wellnesstechnologieën, badkamermeubels, accessoires, kranen en installatiesystemen –
levert Duravit technologisch weldoordachte en alomvattende oplossingen, voor nieuwbouw en renovatie
in private, semiopenbare en openbare ruimtes. Voorstellen voor een perfecte productcombinatie vindt
u in deze brochure bij “Perfect ﬁt”.

DuraSystem® bidet-element:
Een installatie-element voor bidets,
inclusief bijpassende accessoires.
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Zowel in grote sanitaire ruimtes als in luxueuze privébadkamers biedt DuraSystem®
wc-elementen voor elk project en elke portefeuille:
— Bedieningsplaten voor mechanische en elektronische werking
— Comfortabele extra’s, zoals autospoelen, hygiënespoeling, nachtlicht, geurafzuiging
— Optimaal afgestemd op Duravit Rimless®-spoeltechnologie
— Voorbereid voor de combinatie met SensoWash® douche-wc’s

Het geschikte product
voor elke toepassing.

— Afgestemd op Duravit Rimless®
— Voorbereid voor SensoWash®
(niet voor massiefbouw)
— Mechanische bedieningsplaat A1 in
kunststof wit, kunststof chroom hoogglans of enkel veiligheidsglas wit

Standard
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— Afgestemd op Duravit Rimless®
— Voorbereid voor SensoWash®
— Manuele geurafzuiging
— Mechanische bedieningsplaat A1 in
kunststof wit, kunststof chroom hoogglans of enkel veiligheidsglas wit

Standard +

— Afgestemd op Duravit Rimless®
— Voorbereid voor SensoWash®
— Geïntegreerde hygiënespoeling
— Autospoelen
— Nachtlicht
— Elektronische bedieningsplaat A2 in
enkel veiligheidsglas wit

Premium

— Afgestemd op Duravit Rimless®
— Voorbereid voor SensoWash®
— Geïntegreerde hygiënespoeling en
geurafzuiging
— Autospoelen
— Nachtlicht
— Elektronische bedieningsplaat A2 in
enkel veiligheidsglas wit

Premium +
5

DuraSystem® wc-element mechanisch

Overtuigende techniek,
veilige en
efficiënte installatie.

— DuraSystem® bedieningsplaat A1
in chroom hoogglans

— Hygiënespoeling
(optioneel)

De DuraSystem® wc-elementen voor hoge eisen, met speciale comfortabele functies.
Zowel in projectontwikkeling als in privébadkamers: overal waar wand-wc’s met mechanische
spoeling geïnstalleerd worden, zijn de zelfdragende DuraSystem® installatie-elementen de ideale
technische basis. De vooraf vervaardigde installatie-elementen maken een snelle inbouw mogelijk,
het open systeem garandeert een optimale ﬂexibiliteit bij het leggen van alle aan- en afvoerleidingen.
— Karree accessoires

Voor de droogbouw zijn twee installatie-elementen beschikbaar, een daarvan met geïntegreerde
beluchting voor een comfortabele geurafzuiging, die met een afzonderlijke schakelaar (door de klant)
aan de muur geactiveerd wordt. Beide producten kunnen ook voorbereid worden voor de inbouw
van een Duravit-wc met SensoWash®. Een andere variant is geschikt voor het in- en
uitmetselen in massiefbouw. Zowel het standaard- als het natinbouwelement kunnen bovendien
van een hygiënespoeling voorzien worden.

— Wc-zitting met zachte sluittechniek,
afneembare wc-zitting

— Duravit Rimless® spoeltechnologie
voor hygiënische spoeling

Perfect ﬁt
— DuraSystem® wc-element Standaard
# WD1001 000 000

— Geluidsisolatieset
— Duraﬁx, het gepatenteerde,
verborgen bevestigingssysteem
voor uiterst snelle installatie

— DuraSystem® bedieningsplaat A1
chroom hoogglans
# WD5001 021 000
— ME by Starck wand-wc, Duravit Rimless®
met HygieneGlaze 2.0, inclusief Duraﬁx
# 252909 20 00

— ME by Starck
wand-wc

— Geluidsisolatieset voor wand-wc
# 005064 00 00

— HygieneGlaze 2.0
antibacteriële, duurzaam
ingebrande keramiekglazuur

— Wc-zitting met zachte sluittechniek
# 002009 00 00
— Karree borstelgarnituur chroom
# 009957 10 00

— Staat niet op bodem, daarom
gemakkelijk te reinigen

— Karree papierrolhouder chroom
# 009955 10 00
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DuraSystem® wc-elementen mechanisch

— Markering in het midden van
het frame: vereenvoudigt
de plaatsing van het element

— Montage van de transparante controlebeschermplaat zonder gereedschap, voor zicht
op binnenkant van spoelbak en eenvoudige
toegankelijkheid van alle onderdelen

Wc-element met manuele geurafzuiging
# WD1002 000 000
Inbouwspoelbak, maximaal spoelvolume 9,0 l,
geïsoleerd tegen condens, incl. SensoWash®voorbereiding. Bediening langs voren.
Geschikt voor droogbouw.

Wc-element Standaard
# WD1001 000 000
Inbouwspoelbak, maximaal spoelvolume 9,0 l,
geïsoleerd tegen condens, incl. SensoWash®voorbereiding. Bediening langs voren.
Geschikt voor droogbouw.

Wc-element voor massiefbouw
# WD1005 000 000
Inbouwspoelbak, maximaal spoelvolume 9,0 l,
geïsoleerd tegen condens, bediening langs voren.
Geschikt voor massiefbouw.

— Afvlakkingen voor optimale toegang
van persgereedschap, bij wateraansluiting
langs achteren of de zijkant

— Meteraanduiding op het frame:
vereenvoudigt de plaatsing van
het element

— Instelbare spoelhoeveelheid via afvoerventiel
— Instelbare spoelstroomklep voor spatvrij
spoelen dankzij optimaal, aan de wc-geometrie
aangepast spoelvermogen
— Wateraansluiting met geïntegreerd hoekventiel
en versterkte slang in de fabriek gemonteerd
en aansluitklaar, voor snelle en eenvoudige
ingebruikname

— Spoelbak CE-getest conform
EN 14055, geïsoleerd tegen
condens, niveaumarkering, spoeltechniek met 2 hoeveelheden
— Geluidsisolatie getest conform
DIN 4109 en VDI 4100, in combinatie met geluidsisolatieset
# WD6008 000 000 (niet voor
natbouw)

— Vooraf gemonteerd verzinkt
frame, zelfdragend voor droogbouwmontage
— Eenvoudige bekleding met
2 × 12,5 mm gipskartonplaten

DuraSystem® bedieningsplaat A1,
voor wc, kunststof wit
# WD5001 011 000
Spoeltechniek met 2 hoeveelheden,
mechanische bediening langs voren.
Vlakke inbouw in combinatie met
inbouwframe mogelijk (niet bij natbouw).

DuraSystem® bedieningsplaat A1,
voor wc, kunststof chroom hoogglans
# WD5001 021 000
Spoeltechniek met 2 hoeveelheden,
mechanische bediening langs voren.
Vlakke inbouw in combinatie met
inbouwframe mogelijk (niet bij natbouw).

DuraSystem® bedieningsplaat A1,
voor wc, enkel veiligheidsglas wit
# WD5002 012 000
Spoeltechniek met 2 hoeveelheden,
mechanische bediening langs voren.

Inbouwframe voor A1
in kunststof wit
# WD6001 011 000
Inbouwframe voor A1
in kunststof chroom hoogglans
# WD6001 021 000
Voor vlakke inbouw
(niet voor natbouw).

— Voorbereiding voor SensoWash®:
element is voorbereid voor
douche-wc-aansluiting (niet voor
massiefbouw)

Accessoires
— In hoogte verstelbare poten van
0 – 240 mm, draaibare bodemplaat voor ﬂexibele en stabiele
bevestiging op de vloer

Geluidsisolatieset voor
individuele montage
# WD6008 000 000
(niet voor massiefbouw)
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Verlengingsset 240 mm
# WD6005 000 000
(niet voor massiefbouw)

Wc-wandaansluitset,
verlengd, 365 mm
# WD6010 000 000

Ruwbouwset voor
netaansluiting
# WD6004 000 000
Ruwbouwset is nodig tijdens
de ruwbouwmontage.

Hygiënespoeling, batterij-aansluiting
# WD6003 000 000
Hygiënespoeling, netaansluiting
# WD6002 000 000
Hygiënespoeling voor standaard- en natbouwelementen mogelijk. Batterij-aansluiting
ook geschikt voor latere plaatsing.
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DuraSystem® wc-element elektronisch

Summum van hygiëne,
comfort en design.
— DuraSystem® bedieningsplaat A2

Hygiënespoeling:
de DuraSystem® installatie-elementen voor wc’s met elektronische spoeling zijn ideaal voor semiopenbare en openbare ruimtes, evenals voor extra hygiëne in de privébadkamer. Om stilstaand water
en eventueel extra kiemvorming te voorkomen, worden regelmatig automatische hygiënespoelingen
uitgevoerd. Deze intervallen kunnen, net als de hoeveelheid spoelwater, naar wens ingesteld worden.
Ook mechanische wc-elementen kunnen van hygiënespoeling worden voorzien.
Geurafzuiging:
voor goede lucht zorgt het wc-element met een stille beluchter. Zo worden geurtjes uit de wc afgezogen, voor ze zich kunnen verspreiden. Aangezien de afzuiging rechtstreeks via de wc-spoelbuis
gebeurt, is een extra afvoerleiding niet nodig. Het systeem werkt geluidsarm en zonder ﬁlter, waardoor geen kosten ontstaan voor de vervanging of het onderhoud van de ﬁlter.

— Intuïtief te gebruiken afstandsbediening SensoWash® Slim

— Karree accessoires

— SensoWash® Slim douchezitting
met nachtlichtfunctie

De geurafzuiging kan zowel manueel als met automatische personenregistratie geactiveerd worden.
De DuraSystem® bedieningsplaat A2, die bij de elektronische wc-elementen past, is aantrekkelijk
dankzij zijn vorm en werking: hij is vervaardigd van hoogwaardig, enkel veiligheidsglas en is voorzien
van een sensor, waardoor ook contactloze bediening mogelijk is. Als personen in de buurt komen,
lichten de bedieningssymbolen op de plaat zachtjes op.

Perfect ﬁt
— Duravit Rimless® spoeltechnologie
voor hygiënische spoeling

— DuraSystem® wc-element
met hygiënespoeling en geurafzuiging
# WD1004 000 000
— DuraSystem® bedieningsplaat A2
enkel veiligheidsglas wit
# WD5003 012 000
— ME by Starck wand-wc, Duravit Rimless®
inclusief aansluitingen voor SensoWash®,
inclusief Duraﬁx, met HygieneGlaze 2.0
# 252959 20 00
— Geluidsisolatieset voor wand-wc (optioneel)
# 005064 00 00
Als de nachtlichtfunctie geactiveerd
is, gaat de verlichting – afhankelijk
van de helderheid van de omgeving –
automatisch aan of uit. Dat betekent
dat de bedieningssymbolen op
de bedieningsplaat in het donker
permanent oplichten.

— ME by Starck
wand-wc

— Geluidsisolatieset
— Duraﬁx, het gepatenteerde,
verborgen bevestigingssysteem
voor uiterst snelle installatie

— SensoWash® Slim douchezitting
# 611000 00 2 00 4300
— HygieneGlaze 2.0
antibacteriële, duurzaam
ingebrande keramiekglazuur

— Aansluitset voor SensoWash® Slim
voor aansluiting in de spoelbak
# 100691 00 00
— Karree borstelgarnituur chroom
# 009957 10 00

— Staat niet op bodem, daarom
gemakkelijk te reinigen

— Karree papierrolhouder chroom
# 009955 10 00
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DuraSystem® wc-elementen elektronisch

— Markering in het midden van
het frame: vereenvoudigt
de plaatsing van het element

Accessoires

— Montage van de transparante controlebeschermplaat zonder gereedschap, voor zicht
op binnenkant van spoelbak en eenvoudige
toegankelijkheid van alle onderdelen

Wc-element met
geïntegreerde hygiënespoeling
# WD1003 000 000
Ruwbouwset incl. opbouw-netaansluiting, maximaal
spoelvolume 9,0 l, geïsoleerd tegen condens, incl.
voorbereiding voor SensoWash®. Bediening langs voren.
Geschikt voor droogbouw.

Wc-element met hygiënespoeling
en geurafzuiging
# WD1004 000 000
Reukafzuiging met geïntegreerde beluchter, manueel
of automatisch te activeren. Ruwbouwset incl. opbouwnetaansluiting, maximaal spoelvolume 9,0 l, geïsoleerd
tegen condens, incl. voorbereiding voor SensoWash ®.
Bediening langs voren. Geschikt voor droogbouw.

Verlengingsset 240 mm
# WD6005 000 000

— Ingebouwde beluchter voor geurafzuiging
(alleen in combinatie met # WD1004 000 000)

Geluidsisolatieset voor
individuele montage
# WD6008 000 000

— Instelbare spoelhoeveelheid via
afstandsbediening
— Instelbare spoelstroomklep voor spatvrij
spoelen dankzij optimaal, aan de wc-geometrie
aangepast spoelvermogen
— Wateraansluiting met geïntegreerd hoekventiel
en versterkte slang in de fabriek gemonteerd
en aansluitklaar, voor snelle en eenvoudige
ingebruikname

Wc-wandaansluitset,
verlengd, 365 mm
# WD6010 000 000

— Meteraanduiding op het frame:
vereenvoudigt de plaatsing van
het element

— Spoelbak CE-getest conform
EN 14055, geïsoleerd tegen
condens, niveaumarkering, spoeltechniek met 2 hoeveelheden
— Geluidsisolatie getest conform
DIN 4109 en VDI 4100, in
combinatie met geluidsisolatieset
# WD6008 000 000

— Vooraf gemonteerd verzinkt
frame, zelfdragend voor droogbouwmontage
— Eenvoudige bekleding met
2 × 12,5 mm gipskartonplaten

— Voorbereiding voor SensoWash®:
element is voorbereid
voor douche-wc-aansluiting
DuraSystem® bedieningsplaat A2,
voor wc, enkel veiligheidsglas wit
# WD5003 012 000
Unieke vorm en functie:
dankzij de heldere, rechtlijnige vormgeving past de
bedieningsplaat A2 perfect bij het design van de
Duravit-wc’s. De basisfuncties kunnen contactloos
met een sensor of via aanraking geactiveerd worden.
Basisfuncties:
spoelwaterhoeveelheid (groot/klein) vrijgeven,
geurafzuiging (aan/uit) (alleen in combinatie met
# WD1004 000 000).
Extra functies:
autospoelen, hygiënespoeling, nachtlicht,
reinigingsfunctie, blokkeerfunctie.

In stand-byfunctie schakelt de
verlichting uit.

— In hoogte verstelbare poten van
0 – 240 mm, draaibare bodemplaat voor ﬂexibele en stabiele
bevestiging op de vloer

Meer informatie op pagina 40.
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DuraSystem® urinoir-element

De flexibele oplossing
voor alle projecten.
— DuraSystem® bedieningsplaat A2,
netaansluiting
— Contactloze activering door infraroodnaderingselektronica
— Spuitgietzink chroom hoogglans,
beveiligd tegen vandalisme

Geen enkele openbare of semiopenbare sanitaire ruimte kan zonder urinoir. Ook in een hoogwaardige
privébadkamer wordt dat steeds populairder. Voor een veilige en betrouwbare techniek achter de
wand zorgen gepaste DuraSystem® installatie-elementen. Het programma omvat een versie voor
inbouwdrukspoelers en een standaardelement dat met waterloze urinoirs, urinoirs voor opbouwdrukspoelers en urinoirs met geïntegreerde sensorbesturing gecombineerd kan worden.
Het urinoirelement voor inbouwdrukspoelers kan erg ﬂexibel gebruikt worden, aangezien het zowel
met bedieningsplaten met manuele spoeling als met infrarood-naderingselektronica geactiveerd
wordt. De elektronische variant is zowel met batterij- als met netaansluiting beschikbaar. Het element
is ook geschikt voor urinoirs met aanvoer langs achteren. De snelle en eenvoudige installatie biedt
een hoge ﬂexibiliteit bij alle projecten.

— HygieneGlaze 2.0 antibacteriële,
duurzaam ingebrande keramiekglazuur

— 0,5-liter-Rimless-urinoir ME by Starck
met open spoelrand voor krachtige watergeleiding en snelle, hygiënische reiniging

Ook vóór de wand is de functionaliteit optimaal dankzij bijpassende bedieningsplaten, die op de wand
worden gemonteerd. De elektronische bedieningsplaten A2 zijn ook geschikt voor urinoirs met deksel.

— Ook verkrijgbaar met urinoirdeksel en
alternatief met mikvlieg, voor snellere
reiniging en meer netheid in semiopenbare ruimtes

Perfect ﬁt
— DuraSystem® urinoir-element
voor inbouwdrukspoelers
# WD3002 000 000
— DuraSystem® bedieningsplaat A2 voor urinoir
met netaansluiting, spuitgietzink chroom hoogglans
# WD5007 023 000
— ME by Starck urinoir, Duravit Rimless®
aanvoer langs achteren, met HygieneGlaze 2.0,
inclusief bevestiging
# 280930 20 00
— Afzuigsifon
# 005113 00 00
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DuraSystem® urinoir-elementen

Accessoires

Verlengingsset 240 mm
# WD6005 000 000

Geluidsisolatieset voor
individuele montage
# WD6008 000 000
Urinoirelement standaard
# WD3001 000 000
Traploos in hoogte verstelbare dwarslatten.
Geschikt voor droogbouw.

DuraSystem®
bedieningsplaat A1,
voor urinoir, kunststof
chroom hoogglans
# WD5004 021 000
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DuraSystem®
bedieningsplaat A2,
voor urinoir, batterij,
spuitgietzink chroom
hoogglans
# WD5006 023 000

— Dwarslat met vooraf
gemonteerde inbouwbehuizing en
snelle bevestiging

— Meteraanduiding op het frame:
vereenvoudigt de plaatsing van
het element

— Geluidsarme installatie in
combinatie met geluidsisolatieset
# WD6008 000 000

— Vooraf gemonteerd verzinkt
frame, zelfdragend voor droogbouwmontage
— Eenvoudige bekleding met
2 × 12,5 mm gipskartonplaten

DuraSystem®
bedieningsplaat A1,
voor urinoir, enkel
veiligheidsglas wit
# WD5005 012 000

Bedieningsplaten elektronisch:
contactloze, met infrarood gestuurde spoeling
langs voren, materiaal spuitgietzink, beveiligd
tegen vandalisme, beschermingsklasse IPX4,
geschikt voor urinoirs met deksel, folietoetsenbord voor instelling van de basisfuncties:
spoeltijd, voorspoeling, hygiënespoeling,
activeringsgebied. IR-afstandsbediening
voor instelling van overige functies. Adapter
100 – 240 V AC 50/60 Hz, magneetklep.
DuraSystem®
bedieningsplaat A2,
voor urinoir, batterij,
spuitgietzink wit
# WD5006 013 000

— Markering in het midden van
het frame: vereenvoudigt
de plaatsing van het element

Urinoirelement voor inbouwdrukspoeler
# WD3002 000 000
Dwarslat met kunststof inbouwbehuizing en
snelle bevestiging. Traploos in hoogte verstelbare
dwarslatten. Geschikt voor droogbouw.

Bedieningsplaten mechanisch:
materiaal kunststof, instelbare drukspoeler,
mechanische bediening langs voren, voor
opbouwmontage.

DuraSystem®
bedieningsplaat A1,
voor urinoir,
kunststof wit
# WD5004 011 000

— Bedieningsplaat met instelbare
spoelhoeveelheid

DuraSystem®
bedieningsplaat A2,
voor urinoir, netaansluiting, spuitgietzink wit
# WD5007 013 000

DuraSystem®
bedieningsplaat A2,
voor urinoir, netaansluiting, spuitgietzink
chroom hoogglans
# WD5007 023 000

Batterij-aansluiting:
Batterijmodule 6 volt, magneetklep. Geschikt
voor opbouwmontage.

— In hoogte verstelbare poten van
0 – 240 mm, draaibare bodemplaat voor ﬂexibele en stabiele
bevestiging op de vloer
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DuraSystem® wastafel-element
— Spiegel met indirect
led-licht rondom
en sensorschakelaar

De beste basis voor
diverse toepassingen.

— Karree accessoires

— C.1 kraan
Design by Kurt Merki Jr.

Zowel in privébadkamers, in openbare of semiopenbare ruimtes vormen DuraSystem® wastafelelementen een stevige, technische basis voor bijna alle toepassingen. Het wastafel-element Standaard
is compatibel met bijna alle Duravit-wastafels, bijv. met halve zuilen of designsifon. Bij wastafels met
speciale montageafmetingen en wastafels met zuil biedt het DuraSystem® wastafel-element Speciaal
met houten dwarslat een optimale ﬂexibiliteit. Ook voor de combinatie met een muurkraan is een
geschikt element verkrijgbaar. Snelle en eenvoudige montage gegarandeerd, bij alle varianten.

— ME by Starck wastafel

Ook de Duravit-kraanseries zijn perfect afgestemd op de DuraSystem®-installatie-elementen en
Duravit-wastafels: iconisch en rechtlijnig zoals C.1, elegant en tijdloos zoals B.1 of modern en minimalistisch zoals B.2. Een omvangrijk programma omvat alle stilistische voorkeuren en indelingen
van de wasplek.

— Alternatief designsifon
i.p.v. halve zuil

Perfect ﬁt
— DuraSystem® wastafel-element Standaard
# WD2001 000 000
C.1-eengreeps-wastafelmengkraan in vier maten,
als driegatsarmatuur
en als wandversie.

— ME by Starck wastafel 600 mm
met WonderGliss
# 233560 00 001
— C.1-eengreeps-wastafelmengkraan M chroom
met afvoerdeksel met trekstang
# C11020 0010 10
— Designsifon
# 005113 00 00

B.1-eengreeps-wastafelmengkraan in twee maten.

— Halve zuil
# 085840 00 00
— Snelle bevestiging
# 005503 00 00
— Spiegel 600 mm breed
# LM7815

B.2-eengreeps-wastafelmengkraan in twee maten.
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— Karree handdoekhouder chroom
# 009958 10 00
— Karree glashouder chroom
# 009951 10 00
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DuraSystem® wastafel-elementen

— Markering in het midden van
het frame: vereenvoudigt
de plaatsing van het element

— Meteraanduiding op het frame:
vereenvoudigt de plaatsing van
het element

Wastafel-element standaard
# WD2001 000 000
Compatibel met Duravit-wastafels, met de
standaard bevestigingsmaten: afstand
hoekventielen 80 – 150 mm, afstand schroefdraadbout 280 mm resp. 150 – 240 mm in
langwerpige opening binnenin. Bevestigingsmaten instelbaar via metalen dwarslat.
Traploos in hoogte verstelbare dwarslatten.

Wastafel-element speciaal
# WD2002 000 000
Compatibel met Duravit-wastafels, met
afwijkende bevestigingsmaten: afstand
hoekventielen 80 – 290 mm, afstanden
stokschroeven 50 – 330 mm, bijv. voor
handwasbakken met afstand stokschroeven
< 150 mm of wastafels met zuil. Bevestigingsmaten instelbaar via houten dwarslat.
Traploos in hoogte verstelbare dwarslatten.

Wastafel-element voor muurkraan
# WD2003 000 000
Voor keramische wastafels zonder kraanopening, muurkraan kan met houten dwarslat
gemonteerd worden. Traploos in hoogte
verstelbare dwarslatten.

— Geluidsarme installatie in
combinatie met geluidsisolatieset
# WD6008 000 000

— Vooraf gemonteerd verzinkt
frame, zelfdragend voor droogbouwmontage
— Eenvoudige bekleding met
2 × 12,5 mm gipskartonplaten

Accessoires

Geluidsisolatieset voor
individuele montage
# WD6008 000 000
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Verlengingsset 240 mm
# WD6005 000 000

Steun voor
uitbreidingselement
# WD6007 000 000

Uitbreidingselement
# WD6006 000 000

— In hoogte verstelbare poten van
0 – 240 mm, draaibare bodemplaat voor ﬂexibele en stabiele
bevestiging op de vloer

21

DuraSystem® bidet-element

Perfecte oplossing
voor extra hygiëne.

Zowel in een luxueuze hotelkamer als in een hoogwaardige privébadkamer: als er veel ruimte is,
biedt het bidet extra hygiënisch comfort. Bij de plaatsing van alle wandhangende bidetoplossingen
biedt het DuraSystem® bidetelement een perfecte, veilige oplossing. Bovendien is dankzij het
installatie-element een uiterst snelle en eenvoudige montage mogelijk.

— Karree accessoires

Bijbehorende Duravit-kranen maken het plaatje volledig. C.1, B.1 en B.2 bieden drie eengreepsbidetkranen met een verschillend design.
— C.1 bidetkraan
design by Kurt Merki Jr.

— ME by Starck wand-bidet

C.1 eengreepsbidetkraan

Perfect ﬁt
— DuraSystem® bidet-element
# WD4001 000 000

B.1 eengreepsbidetkraan

— Duraﬁx, het gepatenteerde,
verborgen bevestigingssysteem
voor uiterst snelle installatie

— ME by Starck wand-bidet
met WonderGliss, inclusief Duraﬁx
# 228815 00 001
— C.1 eengreeps-bidetkraan
met afvoerdeksel met trekstang
# C12400 0010 10

B.2 eengreepsbidetkraan
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— Karree handdoekring chroom
# 009961 10 00
— Karree zeepschaal chroom
# 009952 10 00
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DuraSystem® bidet-element

— Markering in het midden van
het frame: vereenvoudigt
de plaatsing van het element

— Meteraanduiding op het frame:
vereenvoudigt de plaatsing van
het element

— Vooraf gemonteerd verzinkt frame,
zelfdragend voor droogbouwmontage
— Eenvoudige bekleding met
2 × 12,5 mm gipskartonplaten

Bidetelement
# WD4001 000 000
Traploos in hoogte verstelbare
dwarslatten. Geschikt voor droogbouw.

Accessoires

Geluidsisolatieset voor
individuele montage
# WD6008 000 000

24

— Geluidsarme installatie in
combinatie met geluidsisolatieset
# WD6008 000 000

Verlengingsse 240 mm
# WD6005 000 000

— In hoogte verstelbare poten van
0 – 240 mm, draaibare bodemplaat voor ﬂexibele en stabiele
bevestiging op de vloer

25

DuraSystem® installatie-elementen

Algemene technische
informatie.

Uitvoering en
functies.
Standaarduitvoering van
alle installatie-elementen:

Droogbouw voor massieve muur

Droogbouw met lichtgewichtconstructie

Massiefbouw

Soorten montage

Droogbouw

Massiefbouw (wc-element)

DuraSystem® installatie-elementen
zijn beschikbaar voor verschillende
inbouwvarianten. Dankzij de hoge mate
van prefabricatie en knowhow zijn
deze snel en eenvoudig te installeren.

— Voor wand-wc-installaties met
individuele montage voor massieve
muur of in lichtgewichtconstructie
(ook houten frames)
— Wc-element incl. voorbereiding
voor SensoWash®
— Geïsoleerd tegen condens
— Mechanische en elektronische
bediening langs voren

— Voor wand-wc-installaties in
massiefbouw, voor het in- en
uitmetselen
— Zonder voorbereiding voor
SensoWash®
— Geïsoleerd tegen condens
— Mechanische bediening
langs voren

Als open systemen zorgen ze voor
optimale ﬂexibiliteit bij de installatie
van alle aan- en afvoerleidingen.

Speciale uitvoering bij
bepaalde modellen:

In hoogte verstelbare poten van
0 – 240 mm, verhoogde vloeropbouw
tot max. 480 mm met accessoires
(# WD6005 000 000) mogelijk

Optimale bereikbaarheid bij gebruik
van persgereedschap, dankzij afvlakkingen bij wateraansluiting langs
achteren of de zijkant

Draaibare bodemplaat voor
ﬂexibele en stabiele bevestiging
op de vloer bij lichtgewichtproﬁelen
UW 50 en UW 75

Dwarslat met vooraf gemonteerde
kunststof inbouwbehuizing en snelle
bevestiging voor urinoir-element

Instelbare wandhoek

Wc-element is vooraf gemonteerd
voor de aansluiting van SensoWash®
douche-WC’s

Dwarslatten traploos
in de hoogte verstelbaar

Hygiënespoeling: frequentie, interval
en aantal tussenspoelingen instelbaar

Meteraanduiding (bovenkant
afgewerkte vloer + 1 m) en markering
van het midden: vereenvoudigen de
plaatsing van het element

Element is voorbereid voor
elektronische bedieningsplaat

Wc-element met beluchter: reukjes
worden rechtstreeks uit de wc gezogen.
Te combineren met alle mechanische
en elektronische bedieningsplaten
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DuraSystem® wc-element
Standaard

— Vooraf gemonteerd wc-element voor wand-wc
— Zelfdragend
— Voor droogbouw
— Geschikt voor bekleding met gipskartonplaten
— Verzinkt frame
— In de hoogte verstelbare poten 0 – 240 mm
— Voorbereiding voor SensoWash®
— Mechanische bediening langs voren
— Afvlakkingen voor optimale toegang
met persgereedschap
— Meteraanduiding en aanduiding van midden
— Montage van de transparante controlebeschermplaat zonder gereedschap
— Geluidsisolatie getest conform DIN 4109 en
VDI 4100

155

340

0

Instelring voor de instelling
van de kleine spoelhoeveelheid

Spoelbak

230

— Inbouwspoelbak CE-getest conform EN 14055
— Maximaal spoelvolume 9,0 l
— Niveaumarkering
— Spoeltechniek met 2 hoeveelheden
— Instelbare spoelhoeveelheden
— Geïsoleerd tegen condens
— Spoelstroomklep voor de instelling
van de spoelstroom

500

Leveringsomvang
— PE-wand-wc-afvoerbocht DN 90/90
— PE-wand-wc-aansluiting DN 90
— Wand-wc-bevestigingsset M12
— Montageaccessoires voor lichtgewichtconstructie
— Montageaccessoires voor individuele
montage
— PE-reduceerstuk DN 90/110 voor afvoerbocht
Schuifklep voor de instelling
van de grote spoelhoeveelheid

De spoelstroom kan onafhankelijk van
het wc-model individueel aangepast
worden, zonder de spoelhoeveelheid te
verminderen. Indien nodig, is door de
geïntegreerde spoelstroomklep ook na
de installatie een vermindering van de
spoelstroom mogelijk. De spoelstroom
wordt met een eenvoudige draaibeweging gereduceerd.

Meer informatie over het product
op pagina 6
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Spoelstroom perfect ingesteld dankzij
spoelstroomklep.

DuraSystem ® installatie-element
Wc-element, standaard

# WD1001 000 000

Bijpassende accessoires
Inbouwframe vlak, voor kunststof wit

# WD6001 011 000

Inbouwframe vlak, voor kunststof chroom hoogglans

# WD6001 021 000

Hygiënespoeling, batterij-aansluiting

# WD6003 000 000

Hygiënespoeling, netaansluiting

# WD6002 000 000

Ruwbouwset voor hygiënespoeling netaansluiting

# WD6004 000 000

Verlengingsset 240 mm

# WD6005 000 000

Geluidsisolatieset voor individuele montage

# WD6008 000 000

Wc-wandaansluitset verlengd, 365 mm

# WD6010 000 000

Bijpassende bedieningsplaten
DuraSystem®
bedieningsplaat A1, voor wc,
kunststof wit
# WD5001 011 000

Spoelstroomklep

DuraSystem®
bedieningsplaat A1, voor wc,
enkel veiligheidsglas wit
# WD5002 012 000

DuraSystem®
bedieningsplaat A1, voor wc,
kunststof chroom hoogglans
# WD5001 021 000

Bovenop de
standaarduitvoering:

Spatvrij spoelen
dankzij perfecte
spoelstroom
28
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240

De spoelhoeveelheden kunnen volgens
behoefte via het afvoerventiel (mechanische variant) of met afstandsbediening
(elektronische variant) zonder problemen aangepast worden. Grote spoeling:
fabrieksinstelling ca. 6 liter, aan te
passen tot max. 7 liter en min. 4,5 liter
(+/– 0,1 liter). Kleine spoeling: fabrieksinstelling vanaf 3 liter, aan te passen.
Als het afvoersysteem problematisch is,
kan het spoelvolume in een handomdraai verhoogd worden door de instelling van het afvoerventiel.

Wc-element

1012

Royaal of zuinig: spoelhoeveelheden
op maat.

Productbeschrijving

1000

Flexibel aan te passen: spoelhoeveelheid en spoelstroom.

1148

DuraSystem® installatie-elementen
Afvoerventiel

Voorbereiding
voor SensoWash®

Opmerkingen
— Geluidsisolatieset # WD6008 000 000 is enkel nodig bij speciale vereisten inzake geluidsisolatie.
— Bedieningsplaat A1 in kunststof kan vlak gemonteerd worden (niet bij natbouw), inbouwframe
moet afzonderlijk besteld worden. Geschikt voor bekleding in droogbouw met een minimumdikte van
25 mm, tijdens de ruwbouwmontage is een vlak inbouwframe nodig.
— Voor de installatie van de hygiënespoeling met netaansluiting is voor de ruwbouwmontage de
ruwbouwset # WD6004 000 000 vereist.
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DuraSystem® wcwc-element
voor massiefbouw
b

Productbeschrijving

Productbeschrijving

Wc-element

Wc-element

Spoelbak

Leveringsomvang
— Ruwbouwset incl. inbouwadapter
100 – 240 V AC/24 V DC
— PE-wand-wc-afvoerbocht DN 90/90
— PE-wand-wc-aansluiting DN 90
— Wand-wc-bevestigingsset M12
— Montageaccessoires voor lichtgewichtconstructie
— Montageaccessoires voor individuele montage
— PE-reduceerstuk DN 90/110 voor afvoerbocht

500

— PE-wand-wc-afvoerbocht DN 90/90
— PE-wand-wc-aansluiting DN 90
— Wand-wc-bevestigingsset M12
— PE-reduceerstuk DN 90/110 voor afvoerbocht

DuraSystem ® installatie-element
Wc-element met manuele geurafzuiging

# WD1002 000 000

Bijpassende accessoires

X

DuraSystem ® installatie-element
# WD1005 000 000

Bijpassende accessoires

# WD6001 011 000

Hygiënespoeling, batterij-aansluiting

# WD6003 000 000

Inbouwframe vlak, voor kunststof chroom hoogglans

# WD6001 021 000

Hygiënespoeling, netaansluiting

# WD6002 000 000

Verlengingsset 240 mm

# WD6005 000 000

Ruwbouwset voor hygiënespoeling netaansluiting

# WD6004 000 000

Geluidsisolatieset voor individuele montage

# WD6008 000 000

Wc-wandaansluitset verlengd, 365 mm

# WD6010 000 000

Wc-wandaansluitset verlengd, 365 mm

# WD6010 000 000

Bijpassende bedieningsplaten
Bijpassende bedieningsplaten
DuraSystem
bedieningsplaat A1, voor wc,
kunststof wit
# WD5001 011 000

DuraSystem®
bedieningsplaat A1, voor wc,
kunststof wit
# WD5001 011 000

®

DuraSystem
bedieningsplaat A1, voor wc,
enkel veiligheidsglas wit
# WD5002 012 000

— Geluidsisolatieset # WD6008 000 000 is enkel nodig bij speciale vereisten inzake geluidsisolatie.
— Bij het gebruik van de geurafzuiging bij een wc-element met manuele geurafzuiging is ter plekke een
schakelaar nodig. Door het beperkte vermogen van de beluchter en bijgevolg het beperkte afvoerdebiet
is de geurafzuiging geen vervanging voor de kamerventilatie conform DIN 18017.
— Geurafzuiging niet mogelijk in combinatie met keramiek # 254609, # 021009, # 221509.
— Bedieningsplaat A1 in kunststof kan vlak gemonteerd worden (niet bij natbouw), inbouwframe moet
afzonderlijk besteld worden. Geschikt voor bekleding in droogbouw met een minimumdikte van
25 mm, tijdens de ruwbouwmontage is een vlak inbouwframe nodig.

DuraSystem®
bedieningsplaat A1, voor wc,
enkel veiligheidsglas wit
# WD5002 012 000

DuraSystem®
bedieningsplaat A1, voor wc,
kunststof chroom hoogglans
# WD5001 021 000

Opmerkingen
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0

Inbouwframe vlak, voor kunststof wit

DuraSystem
bedieningsplaat A1, voor wc,
kunststof chroom hoogglans
# WD5001 021 000

Voorbereiding
voor SensoWash®

180

Wc-element voor massiefbouw

Meer informatie over het product
op pagina 6

®

Bovenop de
standaarduitvoering:

760

— Inbouwspoelbak CE-getest conform EN 14055
— Maximaal spoelvolume 9,0 l
— Niveaumarkering
— Spoeltechniek met 2 hoeveelheden
— Instelbare spoelhoeveelheden
— Geïsoleerd tegen condens
— Spoelstroomklep voor de instelling
van de spoelstroom
Leveringsomvang

®

Meer informatie over het product
op pagina 6
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230
— Inbouwspoelbak CE-getest conform EN 14055
— Maximaal spoelvolume 9,0 l
— Niveaumarkering
— Spoeltechniek met 2 hoeveelheden
— Instelbare spoelhoeveelheden
— Geïsoleerd tegen condens
— Spoelstroomklep voor de instelling
van de spoelstroom

— Vooraf gemonteerd wc-element voor wand-wc
— Afvlakkingen voor optimale toegang met
persgereedschap
— Mechanische bediening langs voren
— Montage van de transparante
controlebeschermplaat zonder gereedschap
— Voor het in- en uitmetselen
— Verzinkt bandstaal

170244

140

— Vooraf gemonteerd wc-element voor wand-wc
— Zelfdragend
— Voor droogbouw
— Geschikt voor bekleding met gipskartonplaten
— Verzinkt frame
— In de hoogte verstelbare poten 0 – 240 mm
— Voorbereiding voor SensoWash®
— Mechanische bediening langs voren
— Meteraanduiding en aanduiding van midden
— Montage van de transparante controlebeschermplaat zonder gereedschap
— Geluidsisolatie getest conform DIN 4109 en
VDI 4100
— Geurafzuiging met geïntegreerde beluchter
— Manuele activering beluchter
— Lekluchtdichte terugslagklep

915

DuraSystem® wcwc-element
Manuele geurafzuiging
f

Opmerkingen
Bovenop de
standaarduitvoering:

— Voor de installatie van de hygiënespoeling met netaansluiting is voor de ruwbouwmontage de ruwbouwset
# WD6004 000 000 vereist.

Optimale
toegang

31

DuraSystem® wc-element
met geïntegreerde hygiënespoeling

DuraSystem® wc-element
met hygiënespoeling en geurafzuiging

Productbeschrijving

Productbeschrijving

Wc-element

Wc-element

230

Spoelbak

500

— Inbouwspoelbak CE-getest conform EN 14055
— Maximaal spoelvolume 9,0 l
— Niveaumarkering
— Spoeltechniek met 2 hoeveelheden
— Instelbare spoelhoeveelheden
— Geïsoleerd tegen condens
— Spoelstroomklep voor de instelling
van de spoelstroom
Leveringsomvang
— Ruwbouwset incl. inbouwadapter
100 – 240 V AC/24 V DC
— PE-wand-wc-afvoerbocht DN 90/90
— PE-wand-wc-aansluiting DN 90
— Wand-wc-bevestigingsset M12
— Montageaccessoires voor lichtgewichtconstructie
— Montageaccessoires voor individuele montage
— PE-reduceerstuk DN 90/110
voor afvoerbocht

0-240

180

DuraSystem ® installatie-element
Wc-element met hygiënespoeling

# WD1003 000 000

Bijpassende accessoires
Verlengingsset 240 mm

# WD6005 000 000

Geluidsisolatieset voor individuele montage

# WD6008 000 000

Wc-wandaansluitset verlengd, 365 mm

# WD6010 000 000

Bijpassende bedieningsplaten
Bedieningsplaat A2, voor wc,
enkel veiligheidsglas wit
# WD5003 012 000

Elektronische
besturing
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— Inbouwspoelbak CE-getest conform EN 14055
— Maximaal spoelvolume 9,0 l
— Niveaumarkering
— Spoeltechniek met 2 hoeveelheden
— Instelbare spoelhoeveelheden
— Geïsoleerd tegen condens
— Spoelstroomklep voor de instelling
van de spoelstroom
Leveringsomvang
— Ruwbouwset incl. inbouwadapter
100 – 240 V AC/24 V DC
— PE-wand-wc-afvoerbocht DN 90/90
— PE-wand-wc-aansluiting DN 90
— Wand-wc-bevestigingsset M12
— Montageaccessoires voor lichtgewichtconstructie
— Montageaccessoires voor individuele montage
— PE-reduceerstuk DN 90/110 voor afvoerbocht

DuraSystem ® installatie-element
Wc-element met hygiënespoeling en geurafzuiging

# WD1004 000 000

Bijpassende accessoires
Verlengingsset 240 mm

# WD6005 000 000

Geluidsisolatieset voor individuele montage

# WD6008 000 000

Wc-wandaansluitset verlengd, 365 mm

# WD6010 000 000

Bijpassende bedieningsplaten
Bedieningsplaat A2, voor wc,
enkel veiligheidsglas wit
# WD5003 012 000

Meer informatie over het product
op pagina 10

Bovenop de
standaarduitvoering:

Optimale
toegang

155

Spoelbak

Meer informatie over het product
op pagina 10

Voorbereiding
voor
SensoWash®

170244
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— Vooraf gemonteerd wc-element voor wand-wc
— Geïntegreerde hygiënespoeling
— Zelfdragend
— Voor droogbouw
— Geschikt voor bekleding met gipskartonplaten
— Verzinkt frame
— In de hoogte verstelbare poten 0 – 240 mm
— Voorbereiding voor SensoWash®
— Elektronische bediening langs voren
— Meteraanduiding en aanduiding van midden
— Montage van de transparante controlebeschermplaat zonder gereedschap
— Geluidsisolatie getest conform DIN 4109
en VDI 4100
— Geurafzuiging met geïntegreerde beluchter
— Elektronische activering van de beluchter
door personenregistratie of manueel via
bedieningsplaat
— Lekluchtdichte terugslagklep

1000

170244

1148

— Vooraf gemonteerd wc-element voor wand-wc
— Geïntegreerde hygiënespoeling
— Zelfdragend
— Voor droogbouw
— Geschikt voor bekleding met gipskartonplaten
— Verzinkt frame
— In de hoogte verstelbare poten 0 – 240 mm
— Voorbereiding voor SensoWash®
— Elektronische bediening langs voren
— Afvlakkingen voor optimale toegang met
persgereedschap
— Meteraanduiding en aanduiding van midden
— Montage van de transparante controlebeschermplaat zonder gereedschap
— Geluidsisolatie getest conform DIN 4109
en VDI 4100

Bovenop de
standaarduitvoering:
Elektronische
besturing
Opmerkingen

Opmerkingen
— Geluidsisolatieset # WD6008 000 000 is enkel nodig bij speciale vereisten inzake geluidsisolatie.
— Het registratiebereik van de gebruikersherkenning kan met afstandsbediening ingesteld worden.

Voorbereiding voor
SensoWash®

Geurafzuiging

— Geluidsisolatieset # WD6008 000 000 is enkel nodig bij speciale vereisten inzake geluidsisolatie.
— Door het beperkte vermogen van de beluchter en bijgevolg het beperkte afvoerdebiet is de geurafzuiging
geen vervanging voor de kamerventilatie conform DIN 18017.
— Geurafzuiging niet mogelijk in combinatie met keramiek # 254609, # 021009, # 221509.
— Het registratiebereik van de gebruikersherkenning kan met afstandsbediening ingesteld worden.
33

Productbeschrijving

Urinoir-element

Urinoir-element

Meer informatie over het product
op pagina 14

500

0-240

0

Leveringsomvang
— Stokschroeven M8
— Panhead-schroeven 5,0 × 16 mm
— Geluidsgeïsoleerde muurplaat G½
— Afvoerbuisklem DN 50
— HT-afvoerbocht DN 50/40
— Bevestigingshoek voor DuraStyle-urinoir
— Montageaccessoires voor lichtgewichtconstructie
— Montageaccessoires voor individuele montage

— Vooraf gemonteerd urinoir-element
— Voor urinoirs met wateraansluiting langs
achteren
— Houten dwarslat voor ﬂexibele bevestiging
van keramiek
— Dwarslat met kunststof inbouwbehuizing
en snelle bevestiging
— Zelfdragend
— Voor droogbouw
— Geschikt voor bekleding met gipskartonplaten
— Verzinkt frame
— In de hoogte verstelbare poten 0 – 240 mm
— Meteraanduiding en aanduiding van midden
— Dwarslatten in de hoogte verstelbaar
— Geschikt voor mechanische/elektronische
bedieningsplaten

170244
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— Vooraf gemonteerd urinoir-element
— Voor waterloze urinoirs, urinoir
voor opbouwdrukspoelers, urinoirs met
geïntegreerde sensorbesturing
— Houten dwarslat voor ﬂexibele bevestiging
van keramiek
— Zelfdragend
— Voor droogbouw
— Geschikt voor bekleding met gipskartonplaten
— Verzinkt frame
— In de hoogte verstelbare poten 0 – 240 mm
— Meteraanduiding en aanduiding van midden
— Dwarslatten in de hoogte verstelbaar
— Geschikt voor mechanische/elektronische
opbouwdrukspoelers

850

Productbeschrijving

0

Kunststof inbouwbehuizing

500

— Universele kunststofbehuizing voor urinoirbesturing, inclusief montageafdekking
— Netaansluitklem 100 – 240 V AC 50/60 Hz

0-240

DuraSystem® urinoir-element
voor inbouwdrukspoeler

1000

DuraSystem® urinoir-element
Standaard

Leveringsomvang
DuraSystem ® installatie-element
Urinoirelement standaard

# WD3001 000 000

Bijpassende accessoires
Verlengingsset 240 mm

# WD6005 000 000

Geluidsisolatieset voor individuele montage

# WD6008 000 000

— Stokschroeven M8
— Geluidsgeïsoleerde muurplaat G½
— Afvoerbuisklem DN 50
— HT-afvoerbocht DN 50/40
— Versterkte slang R½
— Invoerverbinding G½ A met lipafdichting
— Montageaccessoires voor lichtgewichtconstructie
— Montageaccessoires voor individuele montage
Meer informatie over het product
op pagina 14

DuraSystem ® installatie-element
Urinoirelement, voor inbouwdrukspoeler

# WD3002 000 000

Bijpassende accessoires
Verlengingsset 240 mm

# WD6005 000 000

Geluidsisolatieset voor individuele montage

# WD6008 000 000

Bijpassende bedieningsplaten
DuraSystem® bedieningsplaat A2,
batterij, voor urinoir,
spuitgietzink wit
# WD5006 013 000

DuraSystem® bedieningsplaat A1,
voor urinoir,
kunststof wit
# WD5004 011 000

DuraSystem® bedieningsplaat A2,
batterij, voor urinoir,
spuitgietzink chroom hoogglans
# WD5006 023 000

DuraSystem® bedieningsplaat A1,
voor urinoir,
kunststof chroom hoogglans
# WD5004 021 000

DuraSystem® bedieningsplaat A2,
netaansluiting, voor urinoir,
spuitgietzink wit
# WD5007 013 000

DuraSystem® bedieningsplaat A1,
voor urinoir,
enkel veiligheidsglas wit
# WD5005 012 000

DuraSystem® bedieningsplaat A2,
netaansluiting, voor urinoir,
spuitgietzink chroom hoogglans
# WD5007 023 000

Opmerkingen

Bovenop de
standaarduitvoering:

— Geluidsisolatieset # WD6008 000 000 is enkel nodig bij speciale vereisten inzake geluidsisolatie.
90°
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Dwarslat met vooraf
gemonteerde inbouwbehuizing en snelle
bevestiging

Opmerkingen
— Geluidsisolatieset # WD6008 000 000 is enkel nodig bij speciale vereisten inzake geluidsisolatie.
— De leveringsomvang van de bedieningsplaten omvat de instelbare spoeltechniek.
— Het registratiebereik van de gebruikersherkenning kan met afstandsbediening ingesteld worden.
— Urinoir-bedieningsplaten A2 zijn geschikt voor urinoirs met deksel.
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Productbeschrijving

Productbeschrijving

Wastafel-element

Wastafel-element

0

80150
500

0-240

— Schroefdraadbout M10
— Geluidsgeïsoleerde muurplaten G½
— Afvoerbuisklem DN 50
— HT-afvoerbocht DN 50/40
— Montageaccessoires voor lichtgewichtconstructie
— Montageaccessoires voor individuele montage
Meer informatie over het product
op pagina 18

90

Leveringsomvang
— Stokschroeven M10
— Geluidsgeïsoleerde muurplaten G½
— Afvoerbuisklem DN 50
— HT-afvoerbocht DN 50/40
— Montageaccessoires voor lichtgewichtconstructie
— Montageaccessoires voor individuele montage

0

80290
500

Meer informatie over het product
op pagina 18
DuraSystem ® installatie-element
Wastafel-element standaard

DuraSystem ® installatie-element
# WD2001 000 000

Bijpassende accessoires
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170244

50330

560

520

Leveringsomvang

90

590

800

1000

1148

150240

— Vooraf gemonteerd wastafel-element
— Houten dwarslat voor ﬂexibele
bevestiging van keramiek
— Zelfdragend
— Voor droogbouw
— Geschikt voor bekleding met gipskartonplaten
— Verzinkt frame
— In de hoogte verstelbare poten 0 – 240 mm
— Meteraanduiding en aanduiding van midden
— Dwarslatten in de hoogte verstelbaar

100

170244

0-240

280

1148

— Vooraf gemonteerd wastafel-element
— Metalen dwarslat voor bevestiging
op keramiek
— Zelfdragend
— Voor droogbouw
— Geschikt voor bekleding met gipskartonplaten
— Verzinkt frame
— In de hoogte verstelbare poten 0 – 240 mm
— Meteraanduiding en aanduiding van midden
— Dwarslatten in de hoogte verstelbaar

800

DuraSystem® wastafel-element
Speciaal

1000

DuraSystem® wastafel-element
Standaard

Wastafel-element speciaal

# WD2002 000 000

Bijpassende accessoires

Verlengingsset 240 mm

# WD6005 000 000

Verlengingsset 240 mm

# WD6005 000 000

Geluidsisolatieset voor individuele montage

# WD6008 000 000

Geluidsisolatieset voor individuele montage

# WD6008 000 000

Uitbreidingselement

# WD6006 000 000

Uitbreidingselement

# WD6006 000 000

Steun voor uitbreidingselement

# WD6007 000 000

Steun voor uitbreidingselement

# WD6007 000 000

Opmerkingen

Opmerkingen

— Geluidsisolatieset # WD6008 000 000 is enkel nodig bij speciale vereisten inzake geluidsisolatie.

— Geluidsisolatieset # WD6008 000 000 is enkel nodig bij speciale vereisten inzake geluidsisolatie.
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Productbeschrijving

Wastafel-element

Bidet-element

170244

520

800

90

Meer informatie over het product
op pagina 18

500

0
80

87
500

Meer informatie over het product
op pagina 22
DuraSystem ® installatie-element
Wastafel-element voor muurkranen

DuraSystem ® installatie-element
# WD2003 000 000

Bijpassende accessoires

38

180
230

100150

— Schroefdraadbout M12
— Geluidsgeïsoleerde muurplaten G½
— Afvoerbuisklem DN 50
— HT-afvoerbocht DN 50/40
— Montageaccessoires voor lichtgewichtconstructie
— Montageaccessoires voor individuele montage

50330
0-240

0

170244

Leveringsomvang

Leveringsomvang
— Stokschroeven M10
— Geluidsgeïsoleerde muurplaten G½
— Afvoerbuisklem DN 50
— HT-afvoerbocht DN 50/40
— Montageaccessoires voor lichtgewichtconstructie
— Montageaccessoires voor individuele montage

— Vooraf gemonteerd bidet-element
voor wand-bidet
— Metalen dwarslat voor
bevestiging op keramiek
— Zelfdragend
— Voor droogbouw
— Geschikt voor bekleding met gipskartonplaten
— Verzinkt frame
— In de hoogte verstelbare poten 0 – 240 mm
— Meteraanduiding en aanduiding van midden
— Dwarslatten in de hoogte verstelbaar

0-240

1000

1148

100

50330

1148

— Vooraf gemonteerd wastafel-element
— Houten dwarslat voor ﬂexibele
bevestiging van keramiek
— Voor keramieken wastafels zonder
kraangatbank voor muurkranen
— Zelfdragend
— Voor droogbouw
— Geschikt voor bekleding met gipskartonplaten
— Verzinkt frame
— In de hoogte verstelbare poten 0 – 240 mm
— Meteraanduiding en aanduiding van midden
— Dwarslatten in de hoogte verstelbaar

295345

Productbeschrijving

50/70

DuraSystem® bidet-element

1000

DuraSystem® wastafel-element
voor muurkraan

Bidet-element

# WD4001 000 000

Bijpassende accessoires

Verlengingsset 240 mm

# WD6005 000 000

Verlengingsset 240 mm

# WD6005 000 000

Geluidsisolatieset voor individuele montage

# WD6008 000 000

Geluidsisolatieset voor individuele montage

# WD6008 000 000

Uitbreidingselement

# WD6006 000 000

Steun voor uitbreidingselement

# WD6007 000 000

Opmerkingen

Opmerkingen

— Geluidsisolatieset # WD6008 000 000 is enkel nodig bij speciale vereisten inzake geluidsisolatie.

— Geluidsisolatieset # WD6008 000 000 is enkel nodig bij speciale vereisten inzake geluidsisolatie.
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DuraSystem® bedieningsplaten voor wc
Algemene technische informatie

DuraSystem®
bedieningsplaat A1
# WD5001 011 000
kunststof wit

DuraSystem®
bedieningsplaat A1
# WD5001 021 000
kunststof chroom hoogglans

Functies bedieningsplaat A2 voor wc
Manuele bediening
De basisfuncties – grote en kleine spoeling,
geurafzuiging – kunt u rechtstreeks met
de desbetreffende symbolen op de bedieningsplaat aanduiden. De functie geurafzuiging
is enkel in combinatie met het wc-element
# WD1004 000 000 beschikbaar.

Contactloze bediening
Vanaf ca. 1 cm voor de bedieningsplaat kunt u
de basisfuncties ook contactloos kiezen. Als
de bedieningsplaat niet actief is, is deze niet
verlicht (behalve bij geactiveerd nachtlicht).
Pas als u in de buurt komt, gaan de symbolen
op de bedieningsplaat branden. De reikwijdte
van de personenregistratie kunt u aan de
plaatselijke omstandigheden aanpassen.

DuraSystem®
bedieningsplaat A1
# WD5002 012 000
enkel veiligheidsglas wit

Instelling met de meegeleverde
afstandsbediening
— Spoelhoeveelheid: grote of kleine spoeling
— Autospoelen (activeren/deactiveren)
— Hygiënespoeling: (starttijdstip,
aantal spoelingen, spoelinterval)
— Geurafzuiging (automatisch/manueel/
nalooptijd/afzuigvermogen)
— Nachtlicht (activeren/deactiveren)
— Blokkeerfunctie (activeren/deactiveren)
— Registratiebereik: reikwijdte instellen
(dichtbij ca. 20 – 60 cm resp. veraf ca.
60 – 100 cm)
— Reset: uitgevoerde instellingen resetten
naar fabrieksinstellingen
Extra functies
— Autospoelen: als de gebruiker de wc verlaat
zonder te spoelen, vindt automatisch een
grote spoeling plaats.
— Hygiënespoeling: om stilstaand water in de
leidingen te vermijden, worden regelmatig
automatische spoelingen uitgevoerd als de
wc niet gebruikt wordt.
— Nachtlicht: in het donker zijn alle toetsen
permanent verlicht voor een goed zicht.
— Afhankelijk van de helderheid van de omgeving schakelt de nachtlichtfunctie automatisch in of uit.
— Reinigingsfunctie: Om tijdens het reinigen
geen spoeling te activeren, kan deze met
een toetsencombinatie gedurende 2 minuten

Opbouwmontage
Bij deze klassieke installatie wordt de bedieningsplaat volledig op het oppervlak gelegd, bijv.
op tegels. In deze montagevariant kunnen
alle bedieningsplaten A1 en A2 geïnstalleerd
worden. De levering omvat montageframe
en -accessoires.
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DuraSystem® bedieningsplaten voor urinoir
Algemene technische informatie

DuraSystem®
bedieningsplaat A2
# WD5003 012 000
met infrarood-naderingselektronica,
enkel veiligheidsglas wit

geblokkeerd worden (grote spoeling en
kleine spoeling gedurende 3 seconden ingedrukt houden).
— Blokkeerfunctie: voorkomt ‘spelen’ met de
bedieningsplaat en hierdoor een eventueel
hoger waterverbruik. Als de bedieningsplaat
op korte tijd (5× binnen 2 minuten) gebruikt
wordt, gaan de toetsen gedurende 2 minuten
uit en zijn de functies in deze periode
geblokkeerd.
Bescherming en veiligheid
Als de hoofdstroomvoorziening uitvalt, wordt
meteen omgeschakeld naar noodstroomvoeding (batterijwerking) en worden verschillende
functies automatisch gedeactiveerd om het
nodige vermogen te beperken. De leds in de
bedieningsplaat geven de actuele batterijstatus
weer, zodat u tijdig de batterijen kunt vervangen.

Hier vindt u een video
over de werking van
de bedieningsplaat A2.
www.duravit.nl/durasystem

Hier vindt u een video
over de werking van
de bedieningsplaat A2.
www.duravit.be/durasystem

DuraSystem®
bedieningsplaat A1
# WD5004 011 000
kunststof wit

DuraSystem®
bedieningsplaat A1
# WD5004 021 000
kunststof chroom hoogglans

Functies bedieningsplaat A2 voor urinoirs,
infrarood-naderingselektronica
Naderende gebruikers worden met de infraroodsensor geregistreerd en na een bepaalde
periode vindt automatisch een spoeling plaats.
De infrarood-naderingselektronica bevindt
zich aan de achterzijde van de bedieningsplaat.
Via een folietoetsenbord kunnen de basisfuncties ingesteld en gewijzigd worden en kan
de elektronica gereset worden naar de fabrieksinstellingen.
Basisfuncties
— Voorspoelen*: bovenop de hoofdspoeling
kan een voorspelling geactiveerd worden,
die plaatsvindt zodra een gebruiker in
het registratiebereik komt.
— Hoofdspoelen: instelbare spoeltijd van
2 – 10 seconden.
— Registratiebereik: instelbare reikwijdte
van ca. 40 – 110 cm
— Met de resetfunctie kunnen uitgevoerde
instellingen naar de fabrieksinstellingen
gereset worden.
— Alle basis- en bijkomende functies kunnen
ook met de meegeleverde afstandsbediening
bestuurd worden.

DuraSystem®
bedieningsplaat A1
# WD5005 012 000
enkel veiligheidsglas wit

DuraSystem®
bedieningsplaat A2
# WD5006 013 000 batterijaansluiting
# WD5007 013 000 netaansluiting
met infrarood-naderingselektronica
spietgietzink wit

Extra functies
— Dynamische spoelhoeveelheid: Bij een hoge
gebruikersfrequentie wordt de spoeltijd
van de hoofdspoeling automatisch beperkt,
waardoor het waterverbruik minder is.
— Hygiënespoeling: spoelhoeveelheid en
-interval kunnen ingesteld worden.
— Om stilstaand water in de leidingen te
vermijden, worden regelmatig automatische
spoelingen uitgevoerd als het bidet niet
gebruikt wordt.
— Reinigingsfunctie*: gedwongen onderbreking van de hoofdspoeling om het urinoir te
reinigen en schoonmaakmiddelen te laten
inwerken.
— Reinigingsspoeling*: gedwongen spoeling
om schoonmaakmiddelen uit het urinoir te
spoelen.

DuraSystem®
bedieningsplaat A2
# WD5006 023 000 batterijaansluiting
# WD5007 023 000 netaansluiting
met infrarood-naderingselektronica
spuitgietzink chroom hoogglans

Opbouwmontage
Bij deze klassieke installatie wordt de bedieningsplaat volledig op het oppervlak gelegd,
bijv. op tegels. De levering omvat montageframe en -accessoires.
Montage met veiligheidsschroef
Beveiligt de bedieningsplaten op de montageplaats en zorgt voor meer veiligheid in openbare/semiopenbare ruimtes.

* Niet bij batterijvoeding, gereduceerde
functie-omvang ter
besparing van batterijcapaciteit.

Vlakke montage
Met het afzonderlijk te bestellen montageframe kunt
u de bedieningsplaat volledig in de wand monteren.
Alleen beschikbaar voor A1 in kunststof wit en
kunststof chroom hoogglans. Absoluut vereist tijdens
de ruwbouwmontage. Geschikt voor bekleding bij
droogbouw met minimumdikte van 25 mm.
41

DuraSystem® afstandsbediening voor wc en urinoir
Bedieningsplaten A2

Afstandsbediening voor wc

Grote spoelhoeveelheid
Kleine spoelhoeveelheid

Autospoelen
Reset

Snelheid beluchter
Nalooptijd beluchter

Geurafzuiging
(Auto)

Hygiënespoeling
Aantal spoelingen

Interval
Verschuiving starttijdstip

Bereik dichtbij
Bereik veraf

Blokkeerfunctie
Nachtlicht

Verhogen (plus)
Verminderen (min)

On
Off

Afstandsbediening voor urinoir

Hygiënespoeling
activeren/deactiveren
Dynamische spoelhoeveelheid
Automatische reductie van
de spoeltijd om waterverbruik
bij hoge gebruikersfrequentie
te beperken
Voorspoeltijd
Spoelduur wijzigen
(0 – 4 seconden)
Hoofdspoeltijd
Spoelduur wijzigen
(2 – 10 seconden)

Instellingen voor hygiënespoeling
(voorselectie-toets)
Resetknop

Frequentie hygiënespoeling
Aantal spoelpakketten
(bijv. 3 spoelpakketten)
Registratiebereik
Afstand wijzigen
(40 – 120 cm)
Tijdinterval hygi.nespoeling
Aantal tussenspoelingen
indien niet gebruikt (bijv.
1 × per dag of om de 3 dagen)

Reinigingsspoeling
Gedwongen spoeling voor
het wegspoelen van
schoonmaakmiddelen
(1 × 10 seconden)
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Reinigingsfunctie
Gedwongen onderbreking
van de automatische spoeling
om te reinigen (30 minuten)

