- LOTUS Care XL

Tilbehør

Til din LOTUS Care XL bidétilsats finnes det et stort utvalg av tilbehør:
Bilde:

Beskrivelse:

Varenr.:

HMS art.nr.:

Sprutskjerm som dekker mellom sete

4407-1001

242863

4413-1000

242853

4413-1001

242854

4407-1000

242861

4405-1103

242859

4406-1010

N/A

4405-1100

242865

4405-1101

242856

og porselen, og som kan utligne
forskjell i utforming av sete og
porselen (anbefalt tilbehør).
Armlensats standard. Monteres
mellom porselen og setet.

Armlensats med integrert bryter for
Auto 1 funksjon på LOTUS Care

Seteforhøyer 4 cm. Monteres mellom
porselen og setet. Kan også
kombineres med armlensats.

Holder for betjeningspanel for
montering på alle typer armlen.

Gulvstolpe med fot for
betjeningspanel Lotus Care XL
rustfritt stål.
Benyttes når betjeningspanel ikke kan
monteres på vegg eller armlen i
betjeningsavstand.

Veggbryter for Auto 1 funksjon på
LOTUS Care. Festes med skruer eller
dobbelsidig tape.
Auto 1 bryter for montering på alle
typer armlen. Festen med skruer
under armlen.
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Auto 1 bryter for montering på

4405-1102

242857

4400-1044

199629

4400-1045

199628

Pressalit Plus armlen. Festes med
skruer.
Toalettsteløfter R2D2 skråløft.
Oppreisingshjelp som kombineres
med LOTUS Care XL. Integrert bryter
for Auto 1 funksjon.
Toalettsteløfter R2D2-V vertikalløft.
Oppreisingshjelp som kombineres
med LOTUS Care XL. Integrert bryter
for Auto 1 funksjon.

OBS: Bruk målskjema for R2D2 ved veggmontert toalett for å få riktig seteplate:

Bilde mangler

Bilde mangler

Seteplate med spesialmål for R2D2

4406-1005

242862

Oppfellbare armlen til R2D2, pr. side.

4406-1014

242855

4407-1002

242860

OBS: Øker bredden med 5,5 cm pr.
side.

Bilde mangler

Luftfrisker for LOTUS Care

Målskjema R2D2:
Følgende mål må oppgis for varenummer
4406-1005, seteplate med spesialmål:
A:

cm

C:

cm

D:

cm

E:

cm

C = Høyde fra gulv til overkant porselen
Disse målene må oppgis ved bestilling av
R2D2 og plate for spesialmål.
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Nyttige tips:
Husk at LOTUS Care XL skal monteres av fagkyndig personell, og at strømkursen skal
være sikret med jordfeilbryter etter gjeldene forskrifter.

Når tilbehørsbrytere for Auto 1 funksjon skal benyttes, må disse tilknyttes
betjeningspanelet med bryterenhetenes tilhørende forbindelsesledninger som plugges
inn i egen inngang på betjeningspanelet.
Betjeningspanelet må derfor monteres på egnet sted.
Dersom det må benyttes lengere vanntilkoblingsledning enn medfølgende skal det
benyttes en godkjent trykkslange. Sjekk med din lokale VVS-fagmann.

R2D2 toalettseteløfter leveres standard med feste for LOTUS Care.
R2D2 er utstyrt med en tung bunnramme for å unngå at den vipper.
Brukes R2D2 til tunge personer, eller personer som bruker mye krefter på armlen for
å reise seg opp, anbefaler vi at R2D2 sikres i bakkant med medfølgende braketter.
Disse skrues eller limes fast i gulvet med silikonlim type Tech-7 eller lignende.
R2D2 levert etter juni 2018 er standard utstyrt med Auto 1 bryter på begge sider.

Husk at alle tilbehørsbrytere kun aktiviserer Auto 1 funksjonen, Auto 2 må alltid
aktiviseres fra betjeningspanelet.
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