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Torneira de lavatório Geberit Piave, instalação em bancada, alimentação elétrica, com caixa 
técnica exterior

  

Campos de aplicação

• Para zonas pública e semipúblicas
• Para a montagem em lavatórios ou bancadas de lavatórios
• Para a ligação de água fria e quente (apenas na versão com 

misturadora)
• Para a ligação de água fria ou prémisturada (apenas na versão 

sem misturadora)
• Para a aplicação com cubas de aço inox
• Versão com misturadora não adequada para aquecedor 

individual

Características

• Grupo de torneiras I conforme DIN 4109
• Acionamento automático
• Deteção por infravermelhos
• Sensor infravermelho autorregulável
• Antivandalismo
• Limitação do caudal volúmico através do perlator da torneira
• Ajuste da temperatura com misturadora (apenas na versão 

com misturadora)
• Distribuição de corrente por fonte de alimentação elétrica
• Modo de poupança de energia regulável
• Economia de água graças a técnica de amostragem de jato 

duplo com reação rápida
• Funções com comando de serviço Geberit regulável e 

consultável
• Programa economizador de água regulável
• Programa de descarga com intervalo regulável
• Descarga contínua regulável individualmente
• Acionamento desativável através do comando de limpeza 

Geberit
• Diversas funções reguláveis manualmente
• Com válvula antirretorno integrada
• Unidade funcional com filtro tipo cesto incorporado

Dados técnicos

Nível de proteção IPX4

Voltagem nominal 110-240 V AC

Frequência da rede 50-60 Hz

Corrente 4.5 V DC

Consumo de energia 0.1 W

Comprimento do cabo 1 m

Pressão de serviço 0.5-10 bar

Pressão diferente água fría/água quente ≤ 1.5 bar

Pressão de teste máxima da água 16 bar

Pressão de teste máxima do ar/gás inerte 3 bar

Temperatura ambiente 1–40 °C

Temperatura durante o armazenamento -20 – +70 °C

Temperatura máxima da água 60 °C

Temperatura máxima da água transitória 90 °C

Taxa de fluxo com 3 bar 5 l/min

Pressão de escoamento mínima para taxa 
de fluxo calculada

0.5 bar

Gama de ajuste da descarga com intervalo 1-168 h

Definições de fábrica da descarga com 
intervalo

24 h

Gama de ajuste do tempo de descarga com 
intervalo

5-200 s

Definições de fábrica do tempo de descarga 
com intervalo

5 s

Material Latão 
cromado/
plástico

Fornecimento

• Torneira de lavatório com sensor infravermelho e tubo de 
ligação

• Caixa técnica exterior com controlo eletrónico, unidade 
funcional e fonte de alimentação elétrica

• Bichas de ligação reforçadas 3/8"
• Chave para perlator da torneira
• Material de fixação

Imagem de exemplo   
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Refª Cor / superfície Misturadora

116.161.21.1 Cromado brilhante Sem misturadora

116.162.21.1 Cromado brilhante Com misturadora

Acessórios

• Comando de serviço Geberit
• Comando de limpeza Geberit

• Disponibilidade da torneira nas versões:
• Sem misturador, alimentação a rede; refª 116.161.21.1, consultar serviços técnicos Geberit
• Sem misturador, alimentação a bateria; refª 116.163.21.1, consultar serviços técnicos Geberit
• Com misturador, alimentação a bateria; refª 116.164.21.1, consultar serviços técnicos Geberit


