
Nieuw

Toepassing
• Voor afname van drinkwater 
• Voor openbare en semiopenbare ruimtes 
• Voor het inbouwen in Geberit installatie-elementen voor wastafel, voor wandkraan met inbouw-functiebox 
• Voor de aansluiting van koud, warm of mengwater 
• Voor het gebruik met roestvast stalen bakken 
• Niet geschikt voor kleine doorstroomboilers 
• Für Beplankungsstärken von 10–50 mm 

Eigenschappen
• Kraangroep I conform DIN 4109 
• Automatische spoelactivering 
• Infrarood gebruikersherkenning 
• Infrarood sensor zelf instellend 
• Vandaalbestendig 
• Volumestroombegrenzing door straalregelaar 
• Temperatuurinstelling via meng unit (alleen bij uitvoering met meng unit) 
• Water niet puur warm of puur koud instelbaar (alleen bij uitvoering met meng unit) 
• Stroomvoorziening via batterij 
• Batterij voldoende voor ca. 200'000 activeringen 
• Waarschuwing bij lege batterij 
• Energiespaarmodus instelbaar 
• Waterbesparing door reactiesnelle aftasttechniek met twee stralen 
• Functies met Geberit Service Handy instelbaar en opvraagbaar 
• Programma waterbesparing instelbaar 
• Programma interval spoeling instelbaar 
• Continue spoeling individueel instelbaar 
• Spoelactivering via Geberit HyTronic Clean Handy de-activeerbaar 
• Verschillende functies handmatig instelbaar 
• Met geïntegreerde terugstroombeveiliging 
• Functie-eenheid met geïntegreerde korffilters 

Geberit wastafelkraan Brenta, wandmontage, batterijvoeding, voor inbouw-functiebox 
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  Beschikbaar vanaf april 2017

Technische gegevens

Batterijtype Alkaline batterij (1,5 V AA) 

Bedrijfsspanning 3 V DC 

Stromingsdruk 0,5–10 bar 

Min. stromingsdruk 0,5 bar 

Verschildruk KW/WW ≤ 1,5 bar 

Omgevingstemperatuur 1–40 °C 

Opslagtemperatuur -20 - +70 °C 

Maximale watertemperatuur 60 °C 

Maximale watertemperatuur voor korte tijd 90 °C 

Watervolumestroom bij 3 bar 5 l/min 

Berekende volumestroom 0,07 l/s 

Instelbereik interval spoeling 1–168 h 

Fabrieksinstelling interval spoeling 24 h 

Instelbereik tijd interval spoeling 5–200 s 

Fabrieksinstelling tijd interval spoeling 5 s 

Materiaal Messing verchroomd / 
kunststof 

Leveringsomvang
• Wastafelkraan 
• Infrarood sensor met aansluitkabel 
• Besturingselektronica 
• Functie-eenheid 
• Batterijbox 
• 2 alkaline batterijen type AA 1,5 V 
• Sleutel voor straalregelaar 
• Bevestigingsmateriaal 
Niet inbegrepen:
• Geberit installatie-element voor wastafel 

Artikel

Art. nr. Oppervlak Mengkraan L
[cm] 

116.273.21.1 Glansverchroomd Zonder meng 
unit 

17 

116.274.21.1 Glansverchroomd Met meng unit 17 

116.293.21.1 Glansverchroomd Zonder meng 
unit 

22 

116.294.21.1 Glansverchroomd Met meng unit 22 

Toebehoren
• Geberit Service Handy 
• Geberit HyTronic Clean Handy 
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