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TECEprofil innbygningssisterne m/Sealingbag 
 
 

Beskrivelse: 
 

TECE innbygningssisterne leveres i to ulike høyder: 1120 mm og 820 mm. Standardutgaven, 1120 
mm, er kun for frontbetjening, mens ved bruk av 820 mm har man valget mellom front og 
toppbetjening. Begge versjonene leveres med installasjonsutstyr. I tillegg er det en rekke 
festemateriell som tilfredsstiller andre installasjonsvarianter enn standard inne i eller utenpå 
vegg. Når det benyttes doble betjeningsplater, kan det velges mellom to spylevolum. Sisternen 
leveres fra fabrikk med innstilt spylevolum på henholdsvis 3 og 6 l. Ved enkel betjeningsplate er 
spylevolumet levert standard med 6 l. Det store spylevolumet kan reguleres mellom 4 og 9 l. 
Det lille spylevolumet kan justeres mellom 2,5 og 3 l. 
Hele programmet med betjeningsplater passer til innbygningssisternene. 
 
Sealingbag er en plastkappe som er dokumentert å være vanntett med tilfredsstillende 
dreneringskapasitet. Kappens funksjon er å lede eventuelt lekkasjevann fra sisterna, ut mellom 
vegg og skål, gjennom drensåpningen i støydempingsplaten til sluk i våtrom eller til lekkasjeføler 
i tørre rom. Det er da ikke behov for dreneringsspalte nede ved gulvet. Sealingbag kan benyttes i 
våtrom med påstryknings-membran som tettesjikt foran sisternen, dersom det er enkel tilgang til 
utskifting av sisternen fra tilstøtende rom. I andre rom enn våtrom, gjelder ikke dette kravet. 
 
 

NRF Høyde 

6122374 1120 mm 

6122375 820 mm 
 
 

Tilbehør: 
NRF 6122322 – Veggfester, justerbare, sett à 2 stk. 
NRF 6122323 – Festeskruer for betongvegger, sett à 2 stk.  
NRF 6122327 – Veggfeste for vinkelmontasje på vegg 
NRF 6122328 – Festeskruer for trestendere, sett à 4 stk.  
NRF 6122329 – Festesett for stålprofil, sett à 4 stk. 
NRF 6122421 – Støttestag for skål med redusert høyde 
NRF 6122326 – Variable veggfester for hjørner 
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Rengjøring 
 

- 

 
 

 

Kontroll 
 
Innbygningssisternen er i utgangspunktet vedlikeholdsfri, men det anbefales et ha lvårlig 
ettersyn. Stengeventil funksjonsprøves.  
 

 
Generell informasjon 
 
TECE Norge AS leverer i henhold til FL-VA/VVS 2016. 
Ytterligere teknisk informasjon kan lastes ned fra TECE Norge AS’ hjemmeside, 
www.tece.no 

 

Kontakt og service 
 
Produsent:  
TECE GmbH, Emsdetten, Tyskland 
 
Salg i Norge: 
TECE Norge AS 
Snipetjernveien 4 
1405 LANGHUS 
Tlf. 03654 
E-post: post@tece.no 
Web: www.tece.no 
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