
Plăcuțe de acționare

Montaj îngropat / tehnica în 
spatele peretelui 
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Componente  pentru acționarea spălării  pentru WC-uri și 
pișoare fabricate din materiale de calitate superioară cu 
design variat  pentru băi cu arhitectură deosebită.
 
Plăcuțele de acționare de sticlă de la Viega sunt fabricate 
dintr-o singură foaie de sticlă tratată termic.
 
Info: 
Cisternele îngropate 3H și 3L se potrivesc cu toate acționările 
 pentru  Prevista 
Serii de cisterne îngropate Viega:

 ■ începând din Trim. 2 2019: 3H, 3L
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Plăcuțe de acționare  S4

Prezentare generală a combinație: elemente WC și 
blocuri în combinație cu plăcuțe de acționare WC și 
accesorii 406

Combinație de ansamblu: cadru de instalare a 
WC-ului la nivel de faianță  pentru  Prevista în 
combinație cu elemente   Prevista  Dry 407

Clapete de acţionare  pentru elemente/module 
 pentru vase WC
 Visign  for  Style 407
 Visign  for  More 409
Acționări de la distanță 411
 Visign  for  Public 412
 Visign  for  Life 413
Prezentarea generală a combinațiilor: plăci acționare 

WC și pisoare cu accesorii 414
Accesorii  pentru clapetele  pentru elementele/modulele 

 pentru vase WC 415

Plăcuțe de acționare  pentru pișoar
 Visign  for  Style 418
 Visign  for  More 419
 Visign  for  Public 419
Accesorii  pentru clapetele de acţionare  pentru pisoar 420

CUPRINS

Codul-GTIN (Global Trade Item Number, înlocuiește EAN) 
Codul GTIN se compune din codul producătorului 4015211 și 
numărul de articol (format din 6 cifre) - în acest exemplu 
 305  611. Dacă se înlocuiesc ultimele 6 cifre cu numărul de 
articol se obţine codul GTIN al produsului.
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PREZENTARE GENERALĂ A COMBINAȚIE: ELEMENTE WC ȘI BLOCURI ÎN COMBINAȚIE CU PLĂCUȚE DE 
ACȚIONARE WC ȘI ACCESORII
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COMBINAȚIE DE ANSAMBLU: CADRU DE INSTALARE A WC-ULUI LA NIVEL DE FAIANȚĂ  PENTRU 
 PREVISTA ÎN COMBINAȚIE CU ELEMENTE   PREVISTA  DRY

CLAPETE DE ACŢIONARE  PENTRU ELEMENTE/MODULE  PENTRU VASE WC
 VISIGN  FOR  STYLE

Plăcuță de acționare WC  pentru  Prevista
 Visign  for  Style  20
 - plastic
 - acţionare manuală din faţă sau de sus, tehnică de spălare cu 2 cantităţi

componente
Ramă de fixare, set de acţionare cu tije, bolț de fixare
 model  8610.1

placă de acoperire acţionare AS articol   
plastic alb-alpin plastic alb-alpin 1 773 793    

plastic cromat mat plastic cromat mat 1 773 786    
plastic cromat plastic cromat 1 773 779    

Plăcuță de acționare WC  pentru  Prevista
 Visign  for  Style  21
 - plastic
 - acţionare manuală din faţă sau de sus, tehnică de spălare cu 2 cantităţi

componente
Ramă de fixare, set de acţionare cu tije, bolț de fixare
 model  8611.1

placă de acoperire acţionare AS articol   
plastic alb-alpin plastic alb-alpin 1 773 250    

plastic cromat mat plastic cromat mat 1 773 243    
plastic cromat plastic cromat 1 773 236    
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Plăcuță de acționare WC  pentru  Prevista
 Visign  for  Style  23
 - plastic
 - acţionare manuală din faţă sau de sus, tehnică de spălare cu 2 cantităţi

componente
Ramă de fixare, set de acţionare cu tije, bolț de fixare
 model  8613.1

placă de acoperire acţionare AS articol   
plastic alb-alpin plastic alb-alpin 1 773 151    

plastic cromat mat plastic cromat mat 1 773 069    
plastic cromat plastic cromat 1 773 052    
plastic negru plastic negru 1 773 175    

plastic culoarea inoxului plastic culoarea inoxului 1 773 168    
negru acrilic plastic negru profund mat 1/1 773 199    
negru acrilic plastic culoarea inoxului 1 773 182    

plastic culoare specială plastic culoare specială 1 773 205 1   
plastic culoare metalică plastic culoare metalică 1 773 212 1   

plastic placat cu aur plastic placat cu aur 1 773 229 2   
1) Timp de livrare  pentru gama clienți-individuali: 8 săptămâni plus transportul, nereturnabil!
2) Timp de livrare  pentru gama client-individual: 10 săptămâni plus transportul ; nereturnabil!

Plăcuță de acționare WC  pentru  Prevista
 Visign  for  Style  24
 -  pentru toate cisternele  Prevista îngropate
 - plastic
 - acţionare manuală din faţă sau de sus, tehnică de spălare cu 2 cantităţi

componente
Ramă de fixare, set de acţionare cu tije, bolț de fixare
 model  8614.1

placă de acoperire acţionare AS articol   
plastic alb-alpin plastic alb-alpin 1 773 281    

plastic cromat mat plastic cromat mat 1 773 274    
plastic cromat plastic cromat 1 773 267    
plastic negru plastic negru 1 773 304    

plastic culoarea inoxului plastic culoarea inoxului 1 773 298    
negru acrilic plastic negru profund mat 1 773 311    
negru acrilic plastic culoarea inoxului 1 773 328    

plastic culoare specială plastic culoare specială 1 773 335 1   
plastic culoare metalică plastic culoare metalică 1 773 342 1   

plastic placat cu aur plastic placat cu aur 1 773 359 2   
1) Timp de livrare  pentru gama clienți-individuali: 8 săptămâni plus transportul, nereturnabil!
2) Timp de livrare  pentru gama client-individual: 10 săptămâni plus transportul ; nereturnabil!

Plăcuță de acționare WC  pentru  Prevista
 Visign  for  Style  25
senzitiv
 -  pentru toate cisternele  Prevista îngropate
 - se utilizează doar cu set accesorii  electronic  model  8655.11
 - plastic
 - finisaj fosforescent imprimat
 - acţionare non-contact din partea frontală sau de sus, tehnică de spălare cu 2 cantităţi, cu funcţia 
 Viega  Hygiene+

componente
Ramă de fixare, set de acţionare cu tije, bolț de fixare
date tehnice
volum mic de spălare setat din fabrică aprox. 3 l
volumul mare de spălare setat din fabrică aprox. 6 l
notă
Setul de accesorii electronice se comandă separat!
Notă privind tehnologia Viega Hygiene +: Pentru asigurarea funcționării dorite, după detectarea de 
către utilizator, pot fi setate diferite intervale de timpi și volume de spălare igienică. Intervale de 
timp programabile: 1h, 12h, 24h, 72h, 168h. Cantităţi de spălare programabile: 3l, 7,5l.
 model  8615.1

placă de acoperire AS articol   
plastic alb-alpin 1 774 356    
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Plăcuță de acționare WC  pentru  Prevista
 Visign  for  More  200
 -  pentru toate cisternele  Prevista îngropate
 - metal, sticlă, lemn
 - acţionare manuală din faţă, tehnică de spălare cu 2 cantităţi

componente
Ramă de fixare, set de acţionare cu tije, bolț de fixare
 model  8620.1

placă de acoperire acţionare AS articol   
plastic negru cupru metalic/auriu 1 773 601    
plastic negru antracit metalic 1 773 595    

plastic cromat sticlă negru profund 1 773 588    
plastic cromat sticlă alb trafic 1 773 571    
plastic negru lemn de stejar băițuit 1 773 564    
plastic negru culoare metalică specială 1 773 618 1   
plastic negru metal culoare metalică 1 773 625 1   
plastic negru placare aur metalic 1 773 632 2   

1) Timp de livrare  pentru gama clienți-individuali: 8 săptămâni plus transportul, nereturnabil!
2) Timp de livrare  pentru gama client-individual: 10 săptămâni plus transportul ; nereturnabil!

CLAPETE DE ACŢIONARE  PENTRU ELEMENTE/MODULE  PENTRU VASE WC
 VISIGN  FOR  MORE

Plăcuță de acționare WC  pentru  Prevista
 Visign  for  More  201
electronic
 -  pentru toate cisternele  Prevista îngropate
 - opţionale adiţionale disponibile: cadru WC  pentru 
 Prevista  cu iluminare LED  model  8650.1

 - se utilizează doar cu set accesorii  electronic  model  8655.11
 - inox
 - acționarea electronică a spălării din față sau de deasupra, tehnică de spălare cu 2 cantităţi, cu 
funcţia  Viega  Hygiene+

componente
Ramă de fixare, set de acţionare cu tije, bolț de fixare
date tehnice
volum mic de spălare setat din fabrică aprox. 3 l
volumul mare de spălare setat din fabrică aprox. 6 l
notă
Setul de accesorii electronice se comandă separat!
Notă privind tehnologia Viega Hygiene +: Pentru asigurarea funcționării dorite, după detectarea de 
către utilizator, pot fi setate diferite intervale de timpi și volume de spălare igienică. Intervale de 
timp programabile: 1h, 12h, 24h, 72h, 168h. Cantităţi de spălare programabile: 3l, 7,5l.
 model  8621.1

placă de acoperire acţionare AS articol   
inox periat inox periat 1 773 526    

antracit inox antracit inox 1 773 519    
inox alb trafic inox alb trafic 1 773 502    

culoare specială inox culoare specială inox 1 773 533 1   
culoare inox metalic culoare inox metalic 1 773 540 1   
inox placat cu aur inox placat cu aur 1 773 557 2   

1) Timp de livrare  pentru gama clienți-individuali: 8 săptămâni plus transportul, nereturnabil!
2) Timp de livrare  pentru gama client-individual: 10 săptămâni plus transportul ; nereturnabil!
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Plăcuță de acționare WC  pentru  Prevista
 Visign  for  More  202
electronic, cu iluminare LED
 -  pentru toate cisternele  Prevista îngropate
 - se utilizează doar cu set accesorii  electronic  model  8655.11
 - zinc turnat sub presiune
 - acționarea electronică a spălării din față sau de deasupra, tehnică de spălare cu 2 cantităţi, cu 
funcţia  Viega  Hygiene+

componente
Ramă de fixare, set de acţionare cu tije, bolț de fixare
date tehnice
volum mic de spălare setat din fabrică aprox. 3 l
volumul mare de spălare setat din fabrică aprox. 6 l
notă
Setul de accesorii electronice se comandă separat!
Notă privind tehnologia Viega Hygiene +: Pentru asigurarea funcționării dorite, după detectarea de 
către utilizator, pot fi setate diferite intervale de timpi și volume de spălare igienică. Intervale de 
timp programabile: 1h, 12h, 24h, 72h, 168h. Cantităţi de spălare programabile: 3l, 7,5l.
 model  8622.1

placă de acoperire acţionare AS articol   
alb trafic metalic alb trafic metalic 1 773 458    
alb trafic metalic placare crom metalic 1 773 465    

culoare metalică specială culoare metalică specială 1 773 472 1   
metal culoare metalică metal culoare metalică 1 773 489 1   

placare aur metalic placare aur metalic 1 773 496 2   
1) Timp de livrare  pentru gama clienți-individuali: 8 săptămâni plus transportul, nereturnabil!
2) Timp de livrare  pentru gama client-individual: 10 săptămâni plus transportul ; nereturnabil!

Plăcuță de acționare WC  pentru  Prevista
 Visign  for  More  204
electronic
 -  pentru toate cisternele  Prevista îngropate
 - opţionale adiţionale disponibile: cadru WC  pentru  Prevista  cu iluminare LED  model  8650.1
 - se utilizează doar cu set accesorii  electronic  model  8655.11
 - inox
 - acționarea electronică a spălării din față sau de deasupra, tehnică de spălare cu 2 cantităţi, cu 
funcţia  Viega  Hygiene+

componente
Ramă de fixare, set de acţionare cu tije, bolț de fixare
date tehnice
volum mic de spălare setat din fabrică aprox. 3 l
volumul mare de spălare setat din fabrică aprox. 6 l
notă
Setul de accesorii electronice se comandă separat!
Notă privind tehnologia Viega Hygiene +: Pentru asigurarea funcționării dorite, după detectarea de 
către utilizator, pot fi setate diferite intervale de timpi și volume de spălare igienică. Intervale de 
timp programabile: 1h, 12h, 24h, 72h, 168h. Cantităţi de spălare programabile: 3l, 7,5l.
 model  8624.1

placă de acoperire acţionare AS articol   
inox periat metal periat 1 773 663    

antracit inox antracit metalic 1 773 656    
inox polișat metal polișat 1 773 649    
antracit inox metal periat 1 773 670    

culoare specială inox culoare metalică specială 1 773 687 1   
culoare inox metalic metal culoare metalică 1 773 694 1   
inox placat cu aur placare aur metalic 1 773 700 2   

1) Timp de livrare  pentru gama clienți-individuali: 8 săptămâni plus transportul, nereturnabil!
2) Timp de livrare  pentru gama client-individual: 10 săptămâni plus transportul ; nereturnabil!
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Plăcuță de acționare WC  pentru  Prevista
 Visign  for  More  205
senzitiv, cu iluminare LED
 -  pentru toate cisternele  Prevista îngropate
 - se utilizează doar cu set accesorii  electronic  model  8655.11
 - sticlă
 - ramă cromată
 - acţionare non-contact din partea frontală sau de sus, tehnică de spălare cu 2 cantităţi, cu funcţia 
 Viega  Hygiene+

componente
Ramă de fixare, set de acţionare cu tije, bolț de fixare
date tehnice
volum mic de spălare setat din fabrică aprox. 3 l
volumul mare de spălare setat din fabrică aprox. 6 l
notă
Setul de accesorii electronice se comandă separat!
Lumina de orientare se aprinde la apropiere
Cu spălare de siguranță reglabilă opțională după folosirea toaletei, fără spălare activă!
Notă privind tehnologia Viega Hygiene +: Pentru asigurarea funcționării dorite, după detectarea de 
către utilizator, pot fi setate diferite intervale de timpi și volume de spălare igienică. Intervale de 
timp programabile: 1h, 12h, 24h, 72h, 168h. Cantităţi de spălare programabile: 3l, 7,5l.
 model  8625.1

placă de acoperire AS articol   
sticlă negru profund 1 774 363    

CLAPETE DE ACŢIONARE  PENTRU ELEMENTE/MODULE  PENTRU VASE WC
ACȚIONĂRI DE LA DISTANȚĂ

Acționare de la distanță a spălării WC-ului  pentru  Prevista
 Visign  for  Style  23
electronic
 -  pentru toate cisternele  Prevista îngropate
 - în conexiune cu set de conectare  model  8640.14
 - se utilizează doar cu set accesorii  electronic  model  8655.11
 - plastic
 - acționarea electronică a spălării, tehnică de spălare cu 2 cantităţi, cu funcţia  Viega  Hygiene+

componente
Ramă de fixare
date tehnice
volum mic de spălare setat din fabrică aprox. 3 l
volumul mare de spălare setat din fabrică aprox. 6 l
notă
Setul de accesorii electronice se comandă separat!
Potrivit  pentru instalarea în mobilier
Notă privind tehnologia Viega Hygiene +: Pentru asigurarea funcționării dorite, după detectarea de 
către utilizator, pot fi setate diferite intervale de timpi și volume de spălare igienică. Intervale de 
timp programabile: 1h, 12h, 24h, 72h, 168h. Cantităţi de spălare programabile: 3l, 7,5l.
 model  8640.1

placă de acoperire acţionare AS articol   
plastic alb-alpin plastic alb-alpin 1 773 083    
plastic cromat plastic cromat 1 773 076    
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Acționare de la distanță a spălării WC-ului  pentru  Prevista
 Visign  for  More  200
electronic
 -  pentru toate cisternele  Prevista îngropate
 - în conexiune cu set de conectare  model  8640.14
 - se utilizează doar cu set accesorii  electronic  model  8655.11
 - sticlă
 - acționarea electronică a spălării, tehnică de spălare cu 2 cantităţi, cu funcţia  Viega  Hygiene+

componente
Ramă de fixare
date tehnice
volum mic de spălare setat din fabrică aprox. 3 l
volumul mare de spălare setat din fabrică aprox. 6 l
notă
Setul de accesorii electronice se comandă separat!
Potrivit  pentru instalarea în mobilier
Notă privind tehnologia Viega Hygiene +: Pentru asigurarea funcționării dorite, după detectarea de 
către utilizator, pot fi setate diferite intervale de timpi și volume de spălare igienică. Intervale de 
timp programabile: 1h, 12h, 24h, 72h, 168h. Cantităţi de spălare programabile: 3l, 7,5l.
 model  8641.1

acţionare AS articol   
sticlă negru profund 1 773 106    

sticlă alb trafic 1 773 090    

AS articol   
 1 789 336    

Set de conectare
 -  pentru instalarea în pereţi uscaţi, 
tencuiţi sau în suport  pentru 
sistemele cu montaj îngropat

 - potrivit  pentru acționare de la 
distanță a spălării WC-ului  pentru 
 Prevista   Visign  for  Style  23 
 model  8640.1, acționare de la 
distanță a spălării WC-ului  pentru 
 Prevista   Visign  for  More  200 
 model  8641.1

componente
Tub de protecţie, doză de perete cu 
montaj îngropat
 model  8640.14

Plăcuță de acționare WC  pentru  Prevista
 Visign  for  Public  10
 -  pentru toate cisternele  Prevista îngropate
 - inox
 - acţionare manuală din faţă sau de sus, tehnică de spălare cu 2 cantităţi, înșurubată

componente
Ramă de fixare, set de acţionare cu tije, bolț de fixare
 model  8630.1

placă de acoperire acţionare AS articol   
inox periat inox periat 1 774 349    

CLAPETE DE ACŢIONARE  PENTRU ELEMENTE/MODULE  PENTRU VASE WC
 VISIGN  FOR  PUBLIC

Plăcuță de acționare WC  pentru  Prevista
 Visign  for  Public  11
 -  pentru toate cisternele  Prevista îngropate
 - inox
 - acţionare manuală din faţă sau de sus, tehnică de spălare cu 2 cantităţi, siguranţă împotriva 
vandalismului, înșurubată

componente
Ramă de fixare, set de acţionare cu tije, bolț de fixare
 model  8631.1

placă de acoperire acţionare AS articol   
inox periat inox polișat 1 774 325    

inox alb trafic inox alb trafic 1 774 332    
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Plăcuță de acționare WC  pentru  Prevista
 Visign  for  Public  12
acţionare spălării cu infra-roșu
 -  pentru toate cisternele  Prevista îngropate
 - se utilizează doar cu set accesorii  electronic  model  8655.11
 - inox
 - acţionare non-contact cu senzor infra-roșu din partea frontală, tehnică de spălare cu 1 cantitate, 
cu funcţia  Viega  Hygiene+, siguranţă împotriva vandalismului, înșurubată

componente
Ramă de fixare, set de acţionare cu tije, bolț de fixare
date tehnice
volum mic de spălare setat din fabrică aprox. 3 l
volumul mare de spălare setat din fabrică aprox. 6 l
notă
Setul de accesorii electronice se comandă separat!
Notă privind tehnologia Viega Hygiene +: Pentru asigurarea funcționării dorite, după detectarea de 
către utilizator, pot fi setate diferite intervale de timpi și volume de spălare igienică. Intervale de 
timp programabile: 1h, 12h, 24h, 72h, 168h. Cantităţi de spălare programabile: 3l, 7,5l.
 model  8635.1

placă de acoperire AS articol   
inox periat 1 774 370    

inox alb trafic 1 774 387    

CLAPETE DE ACŢIONARE  PENTRU ELEMENTE/MODULE  PENTRU VASE WC
 VISIGN  FOR  LIFE

Plăcuță de acționare WC  pentru  Prevista
 Visign  for  Life  5
 -  pentru toate cisternele  Prevista îngropate
 -  pentru căminul de vizitare >60  mm, vă rugăm comandă separată set prelungitor  model  8570.60
 - plastic
 - acţionare manuală din faţă sau de sus, tehnică de spălare cu 2 cantităţi

componente
Set de acţionare cu tije, materiale de fixare
 model  8601.1

placă de acoperire acţionare AS articol   
plastic alb-alpin plastic alb-alpin 1 773 731    

plastic cromat mat plastic cromat mat 1 773 724    
plastic cromat plastic cromat 1 773 717    

Plăcuță de acționare WC  pentru  Prevista
 Visign  for  Life  6
 -  pentru toate cisternele  Prevista îngropate
 -  pentru căminul de vizitare >60  mm, vă rugăm comandă separată set prelungitor  model  8570.60
 - plastic
 - acţionare manuală din faţă sau de sus, tehnică de spălare cu 2 cantităţi

componente
Set de acţionare cu tije, materiale de fixare
 model  8602.1

placă de acoperire acţionare AS articol   
plastic alb-alpin plastic alb-alpin 1 773 762    

plastic cromat mat plastic cromat mat 1 773 755    
plastic cromat plastic cromat 1 773 748    
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CLAPETE DE ACŢIONARE  PENTRU ELEMENTE/MODULE  PENTRU VASE WC
PREZENTAREA GENERALĂ A COMBINAȚIILOR: PLĂCI ACȚIONARE WC ȘI PISOARE CU ACCESORII
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CLAPETE DE ACŢIONARE  PENTRU ELEMENTE/MODULE  PENTRU VASE WC
ACCESORII  PENTRU CLAPETELE  PENTRU ELEMENTELE/MODULELE  PENTRU VASE WC

Set accesorii
electronic
 - echipat cu unitate de acționare  model  8580.29
 - folosit cu plăcuță de acționare WC  pentru  Prevista   Visign  for  Style  25  model  8615.1, plăcuță de 
acționare WC  pentru  Prevista   Visign  for  More  201  model  8621.1, plăcuță de acționare WC  pentru 
 Prevista   Visign  for  More  202  model  8622.1, plăcuță de acționare WC  pentru  Prevista  
 Visign  for  More  204  model  8624.1, plăcuță de acționare WC  pentru  Prevista   Visign  for  More  205 
 model  8625.1, plăcuță de acționare WC  pentru  Prevista   Visign  for  Public  12  model  8635.1, 
acționare de la distanță a spălării WC-ului  pentru  Prevista   Visign  for  Style  23  model  8640.1, 
acționare de la distanță a spălării WC-ului  pentru  Prevista   Visign  for  More  200  model  8641.1

componente
Racord la reţeaua de alimentare (lungimea cablului 1,05  m)
date tehnice
tensiune 100–240 V AC/ 50–60  Hz
notă
Notă privind tehnologia Viega Hygiene +: Pentru asigurarea funcționării dorite, după detectarea de 
către utilizator, pot fi setate diferite intervale de timpi și volume de spălare igienică. Intervale de 
timp programabile: 1h, 12h, 24h, 72h, 168h. Cantităţi de spălare programabile: 3l, 7,5l.
 model  8655.11

AS articol   
 1 783 952    

Cadru WC  pentru  Prevista
cu iluminare LED
 -  pentru toate cisternele  Prevista îngropate
 - se utilizează doar cu plăcuță de acționare WC  pentru  Prevista   Visign  for  More  201  model  8621.1, 
plăcuță de acționare WC  pentru  Prevista   Visign  for  More  204  model  8624.1

 - plastic
componente
Ramă de fixare, bolț de fixare, conector
notă
Lumina de orientare se aprinde la apropiere
 model  8650.1

AS articol   
 1 775 803    

Cadru WC  pentru  Prevista
!
 -  pentru rezervor incastrat  Prevista, montaj al clapetei de acţionare la nivelul faianţei  pentru clapete 
 pentru vase WC, zid din construcţie uscată

 - potrivit  pentru plăcuță de acționare WC  pentru  Prevista   Visign  for  Style  20  model  8610.1, plăcuță 
de acționare WC  pentru  Prevista   Visign  for  Style  21  model  8611.1, plăcuță de acționare WC 
 pentru  Prevista   Visign  for  Style  24  model  8614.1, plăcuță de acționare WC  pentru  Prevista  
 Visign  for  More  201  model  8621.1, plăcuță de acționare WC  pentru  Prevista   Visign  for  More  202 
 model  8622.1, plăcuță de acționare WC  pentru  Prevista   Visign  for  More  204  model  8624.1

 - plastic
notă
Rama de instalare la nivelul faianței poate fi folosită la sistemele încastrate   Prevista  Dry și 
  Prevista  Dry  Plus
 model  8651.1

versiune AS articol   
cromat 1 775 810    

Suport dezinfectant WC  pentru 
 Prevista
 -  pentru tab-uri de curățare WC-uri, 
cisternă îngropată 3H, cisternă 
îngropată 3L

 - plastic
componente
Ramă de bază, titular comprimat, 
ramă de fixare
 model  8653.1

AS articol   
 1 773 366    
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Cablu prelungitor
 -  pentru sursă de alimentare și control sau de contact Reed și control, scurgere cu preaplin cu 
acţionare electrică

 - piesă de schimb  pentru kit de conversie  pentru pisoare  model  8121.020
 - potrivit  pentru   Multiplex  Trio  F- scurgere/prea-plin  model  6148.1, unitate de control  pentru pisoar 
 model  8121.21, racord la reţeaua de alimentare  model  8350.11, 8350.12, set de programare 
 model  8350.26

 model  8352.690

LC AS articol   
2000 1 628 505    

LC =  lungime cablu

Set de programare
 -  pentru !
 - echipat cu pin magnetic  model  8350.25
 - piesă de schimb  pentru kit de conversie  pentru pisoare  model  8121.020
 - potrivit  pentru acţionarea spălării vaselor WC  model  8350.31, 8350.32, 8350.34

componente
Suport
 model  8350.26

L AS articol   
500 1 664 053    

Cablu de conectare
 -  pentru acţionare din exterior a funcţiei de spălare cu un întrerupător normal cu funcția de blocare 
sau contact uscat (timp de închidere minim 350  ms)

 - opţionale adiţionale disponibile: adaptor cablu prelungitor  model  8580.49
 - potrivit  pentru plăcuță de acționare WC  pentru  Prevista   Visign  for  Style  25  model  8615.1, plăcuță 
de acționare WC  pentru  Prevista   Visign  for  More  201  model  8621.1, plăcuță de acționare WC 
 pentru  Prevista   Visign  for  More  202  model  8622.1, plăcuță de acționare WC  pentru  Prevista  
 Visign  for  More  204  model  8624.1, plăcuță de acționare WC  pentru  Prevista   Visign  for  More  205 
 model  8625.1, acționare de la distanță a spălării WC-ului  pentru  Prevista   Visign  for  Style  23 
 model  8640.1, acționare de la distanță a spălării WC-ului  pentru  Prevista   Visign  for  More  200 
 model  8641.1

 model  8570.55

LC AS articol   
3000 1 786 007    

LC =  lungime cablu

Compartiment  pentru baterie
 - potrivit  pentru plăcuță de acționare WC  pentru  Prevista   Visign  for  Style  25  model  8615.1, plăcuță 
de acționare WC  pentru  Prevista   Visign  for  More  201  model  8621.1, plăcuță de acționare WC 
 pentru  Prevista   Visign  for  More  202  model  8622.1, plăcuță de acționare WC  pentru  Prevista  
 Visign  for  More  204  model  8624.1, plăcuță de acționare WC  pentru  Prevista   Visign  for  More  205 
 model  8625.1, acționare de la distanță a spălării WC-ului  pentru  Prevista   Visign  for  Style  23 
 model  8640.1, acționare de la distanță a spălării WC-ului  pentru  Prevista   Visign  for  More  200 
 model  8641.1

componente
Bloc de baterii de 6 V
 model  8570.56

AS articol   
 1 786 014    
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Plăcuțe de acționare  S4
Adaptor
 -  pentru sursa de alimentare redundantă  pentru funcţionarea pe rețea
 - potrivit  pentru plăcuță de acționare WC  pentru  Prevista   Visign  for  Style  25  model  8615.1, plăcuță 
de acționare WC  pentru  Prevista   Visign  for  More  201  model  8621.1, plăcuță de acționare WC 
 pentru  Prevista   Visign  for  More  202  model  8622.1, plăcuță de acționare WC  pentru  Prevista  
 Visign  for  More  204  model  8624.1, plăcuță de acționare WC  pentru  Prevista   Visign  for  More  205 
 model  8625.1, acționare de la distanță a spălării WC-ului  pentru  Prevista   Visign  for  Style  23 
 model  8640.1, acționare de la distanță a spălării WC-ului  pentru  Prevista   Visign  for  More  200 
 model  8641.1, cadru WC  pentru  Prevista  cu iluminare LED  model  8650.1

componente
Adaptor, compartiment  pentru baterie, bloc de baterii de 6 V
 model  8570.57

AS articol   
 1 786 021    

Receptor radio
 -  pentru declanșarea spălării prin recepţia unui semnal radio în combinaţie cu un suport de sprijin 
 pentru braţe HEWI 802.50.01... și un kit HEWI  pentru declanșarea spălării cu emisie radio 
802.50.060 L  pentru braţul stâng, 802.50.060 R  pentru braţul drept sau în combinaţie cu suportul 
de sprijin  pentru braţe HEWI 801.50... și cu kit-ul de modernizare  pentru declanșarea spălării 
801.50.060(radio)

 - opţionale adiţionale disponibile: adaptor cablu prelungitor  model  8580.49
 - potrivit  pentru plăcuță de acționare WC  pentru  Prevista   Visign  for  Style  25  model  8615.1, plăcuță 
de acționare WC  pentru  Prevista   Visign  for  More  201  model  8621.1, plăcuță de acționare WC 
 pentru  Prevista   Visign  for  More  202  model  8622.1, plăcuță de acționare WC  pentru  Prevista  
 Visign  for  More  204  model  8624.1, plăcuță de acționare WC  pentru  Prevista   Visign  for  More  205 
 model  8625.1, acționare de la distanță a spălării WC-ului  pentru  Prevista   Visign  for  Style  23 
 model  8640.1, acționare de la distanță a spălării WC-ului  pentru  Prevista   Visign  for  More  200 
 model  8641.1

date tehnice
frecvenţe recepţionate 868,4 MHz
 model  8570.58

AS articol   
 1 786 038    

Adaptor cablu prelungitor
 -  pentru Plăcuțe de acționare WC 
 pentru  Prevista

 model  8580.49

AS articol   
 1 787 691    
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Plăcuță de acționare  pentru pișoar  Prevista
 Visign  for  Style  20
 -  pentru sistem de spălare  pentru pisoar
 - plastic
 - acţionare manuală din faţă

componente
Ramă de fixare, set de acţionare cu tije, bolț de fixare, cartuș ventil
 model  8610.2

placă de acoperire acţionare AS articol   
plastic alb-alpin plastic alb-alpin 1 774 493    

plastic cromat mat plastic cromat mat 1 774 486    
plastic cromat plastic cromat 1 774 479    

PLĂCUȚE DE ACȚIONARE  PENTRU PIȘOAR
 VISIGN  FOR  STYLE

Plăcuță de acționare  pentru pișoar  Prevista
 Visign  for  Style  21
 -  pentru sistem de spălare  pentru pisoar
 - plastic
 - acţionare manuală din faţă

componente
Ramă de fixare, set de acţionare cu tije, bolț de fixare, cartuș ventil
 model  8611.2

placă de acoperire acţionare AS articol   
plastic alb-alpin plastic alb-alpin 1 774 523    

plastic cromat mat plastic cromat mat 1 774 516    
plastic cromat plastic cromat 1 774 509    

Plăcuță de acționare  pentru pișoar  Prevista
 Visign  for  Style  23
 -  pentru sistem de spălare  pentru pisoar
 - plastic
 - acţionare manuală din faţă

componente
Ramă de fixare, set de acţionare cu tije, bolț de fixare, cartuș ventil
 model  8613.2

placă de acoperire acţionare AS articol   
plastic alb-alpin plastic alb-alpin 1 774 554    

plastic cromat mat plastic cromat mat 1 774 547    
plastic cromat plastic cromat 1 774 530    
plastic negru plastic negru 1 774 578    

plastic culoarea inoxului plastic culoarea inoxului 1 774 561    
negru acrilic plastic negru profund mat 1 774 592    
negru acrilic plastic culoarea inoxului 1 774 585    
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Plăcuțe de acționare  S4

PLĂCUȚE DE ACȚIONARE  PENTRU PIȘOAR
 VISIGN  FOR  MORE

Plăcuță de acționare  pentru pișoar  Prevista
 Visign  for  More  200
acţionare spălării cu infra-roșu
 -  pentru sistem de spălare  pentru pisoar
 - plastic, sticlă, lemn
 - acţionare non-contact cu senzor infra-roșu din partea frontală

componente
Ramă de fixare, set de acţionare cu tije, bolț de fixare, cartuș ventil electronic, racord la reţeaua de 
alimentare
date tehnice
tensiune 100–240 V AC/ 50–60  Hz
notă
Cu funcție Viega Hygiene + opțional după 1  h, 12  h, 24  h, 72 h sau 168 h de neutilizare!
 model  8620.2

placă de acoperire AS articol   
plastic alb-alpin 1 774 639    
plastic cromat 1 774 622    

plastic culoarea inoxului 1 774 646    
sticlă negru profund 1 774 677    

sticlă alb trafic 1 774 660    
lemn de stejar băițuit 1 774 653    

PLĂCUȚE DE ACȚIONARE  PENTRU PIȘOAR
 VISIGN  FOR  PUBLIC

Plăcuță de acționare  pentru pișoar  Prevista
 Visign  for  Public  11
 -  pentru sistem de spălare  pentru pisoar
 - inox
 - acţionare manuală din faţă, siguranţă împotriva vandalismului

componente
Ramă de fixare, set de acţionare cu tije, bolț de fixare, cartuș ventil
 model  8631.2

placă de acoperire acţionare AS articol   
inox periat inox polișat 1 774 608    

inox alb trafic inox alb trafic 1 774 615    

Plăcuță de acționare  pentru pișoar  Prevista
 Visign  for  Public  12
acţionare spălării cu infra-roșu
 -  pentru sistem de spălare  pentru pisoar
 - plastic, sticlă
 - acţionare non-contact cu senzor infra-roșu din partea frontală, siguranţă împotriva vandalismului

componente
Ramă de fixare, set de acţionare cu tije, bolț de fixare, cartuș ventil electronic, racord la reţeaua de 
alimentare
date tehnice
tensiune  230  V/50 Hz
notă
Cu funcție Viega Hygiene + opțional după 1  h, 12  h, 24  h, 72 h sau 168 h de neutilizare!
 model  8635.2

placă de acoperire AS articol   
inox periat 1 774 684    

inox alb trafic 1 774 691    
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Cadru de instalare  pentru pișoar  Prevista
!
 -  pentru montaj al clapetei de acţionare la nivelul faianţei  pentru clapete de pisoar
 - potrivit  pentru plăcuță de acționare  pentru pișoar  Prevista   Visign  for  Style  20  model  8610.2, 
plăcuță de acționare  pentru pișoar  Prevista   Visign  for  Style  21  model  8611.2, plăcuță de 
acționare  pentru pișoar  Prevista   Visign  for  More  200  model  8620.2

 - plastic
notă
Rama de instalare la nivelul faianței poate fi folosită la sistemele încastrate   Prevista  Dry și 
  Prevista  Dry  Plus
 model  8651.2

versiune AS articol   
cromat 1 775 827    

PLĂCUȚE DE ACȚIONARE  PENTRU PIȘOAR
ACCESORII  PENTRU CLAPETELE DE ACŢIONARE  PENTRU PISOAR

AS articol   
 1 786 588    

Compartiment  pentru baterie
 -  pentru plăcuțe de acționare  pentru 
pișoar  Prevista, 
 Visign  for  More  200, 
 Visign  for  Public  12, serii începând 
cu 2019

 model  8580.33


