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PrevistaPure

Montaj îngropat / tehnica în 
spatele peretelui

S3



430

Bloc în spatele peretelui  pentru construcții umede (perete 
masiv). Blocuri de încastrare gata de instalare   pentru 
construcții în spatele peretelui la semiînălțime și înălțimea 
camerei Fixarea blocurilor în spatele peretelui prin incastrare 
sau înzidire Decupaje integrate  pentru îmbinare sigură cu 
peretele. Este posibilă montarea în serie prin folosirea unei șine 
de montaj.

Blocuricumontajîngropatpentru:
WC, bideu, lavoar, pisoar

Info
Utilizarea sistemului  pentru alte domenii de utilizare și alți agenți 
decât cei descriși trebuie convenită cu Viega! Greutate: WC și 
bideu 400  kg, lavoar și pisoar 150  kg, mâner de sprijin și 
prindere 100  kg! Îndeplinește cerințele generale referitoare la 
izolația fonică și acustică! Informații detaliate despre izolarea 
împotriva incendiilor și fonică pot fi găsite pe site-ul Viega sau 
la persoana de contact Viega!

config.plăcuțeacționare
Aplicație web  pentru determinarea și vizualizarea simplă și 
rapidă a plăcuței de acționare corespunzătoare  pentru 
amenajarea băii.

Subiectdeschimbărișierori
Cele mai recente valori Z și dimensiuni de instalare, precum și 
informații tehnice suplimentare pot fi găsite pe site-ul web Viega 
și trebuie verificate înainte de cumpărare, planificare, lucrări de 
construcție și utilizare. Produsele noastre sunt optimizate 
continuu

Această descriere a produsului conține informații importante 
despre alegerea produsului și a sistemului, montarea, punerea 
în funcțiune, precum și utilizarea prevăzută și, dacă este 
necesar, măsurile de întreținere. Informații despre produse, 
caracteristici și tehnici de aplicare se bazează pe standardele 
valabile în prezent în Europa (de ex. EN) și / sau în Germania (de 
exemplu,  DIN  / DVGW). Anumite pasaje de text fac referire  la 
reguli tehnice în Europa/Germania Acestea ar trebui considerate 
drept recomandări  pentru țările în care nu există cerințe 
naționale corespunzătoare. Legile, standardele, reglementările, 
directivele și alte prevederi tehnice naționale relevante au 
prioritate față de directivele germane / europene specificate în 
descrierea produsului: Informațiile de aici nu sunt obligatorii 
 pentru alte țări și regiuni și ar trebui înțelese ca recomandări.



431

Prevista Pure  S3

Blocuri în spatele peretelui  pentru vasul WC 432
Blocuri  pentru lavoar cu montaj îngropat 436
Traseul apei urinare 436
Blocuri cu montaj îngropat  pentru bideu 436
Accesorii 437

CUPRINS

Codul-GTIN(GlobalTradeItemNumber,înlocuieșteEAN) 
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.

S3
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Rezervorîncastrat3H
 -  pentru vas WC pe podea, pereți interiori și înconjurători
 - compatibil cu toate plăcuțele de acționare  pentru  Prevista, acționare din față, tehnică de spălare 
cu 2 cantităţi
echipare
Clapetă  pentru fluxul de spălare, racord  pentru vasul WC, materiale de fixare, ajutaj  pentru aliniere, 
conector  pentru apă R½ la spate și deasupra
datetehnice
volum mic de spălare setat din fabrică aprox. 3 l
domeniu de reglare volum mic de spălare aprox. 2–4l
volumul mare de spălare setat din fabrică aprox. 6 l
domeniu de reglare volum mare de spălare aprox 3,5–7,5l
notă
clapete de acționare și accesorii: Grupa de produse clapete de acționare  pentru WC și urinale 
 Prevista
model8502

L AS articol  
416 1/26 771904   

L =  lăţime

BLOCURI ÎN SPATELE PERETELUI  PENTRU VASUL WC

Rezervorîncastrat3L
 -  pentru vas WC pe podea, pereți interiori și înconjurători
 - compatibil cu toate plăcuțele de acționare  pentru  Prevista, acționare din față și de sus, tehnică 
de spălare cu 2 cantităţi
echipare
Racord  pentru vasul WC, materiale de fixare, conexiune  pentru apă R½
datetehnice
volum mic de spălare setat din fabrică aprox. 3 l
domeniu de reglare volum mic de spălare aprox. 2–4l
volumul mare de spălare setat din fabrică aprox. 6 l
domeniu de reglare volum mare de spălare aprox 3,5–7,5l
notă
clapete de acționare și accesorii: Grupa de produse clapete de acționare  pentru WC și urinale 
 Prevista
model8504

L AS articol  
416 1 801090   

L =  lăţime
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Prevista Pure  S3 S3

PrevistaPure-Rezervorîncastrat
pentruvasWCstativ
8cm
 -  pentru pereți interiori și înconjurători
 - compatibil cu toate plăcuțele de acționare  pentru  Prevista, acționare din față, tehnică de spălare 
cu 2 cantităţi
echipare
Racord  pentru vasul WC, materiale de fixare, ajutaj  pentru aliniere, conexiune  pentru apă R½ 
deasupra
datetehnice
volum mic de spălare setat din fabrică aprox. 3 l
domeniu de reglare volum mic de spălare aprox. 3–4 l
volumul mare de spălare setat din fabrică aprox. 6 l
domeniu de reglare volum mare de spălare aprox 4,5–7,5 l
notă
Re-declanșarea imediată este posibilă cu setările din fabrică!
Clapete de acționare și accesorii: grupa de produse clapete de acționare și accesorii  pentru vase 
WC și pisoare!
model8503

L AS articol  
416 1/26 799410   

L =  lăţime

L Ø AS articol  
300 45 1 495169   

Setțeavădespălare
 -  pentru racordarea cotului de 
evacuare a apei de spălare din 
rezervorul încastrat și vasul WC 
stativ

 - plastic
model8310.79

PrevistaPure-BlocpentruvasWC
1077mm
 -  pentru pereți interiori și înconjurători
 - oțel
 - compatibil cu toate plăcuțele de acționare  pentru  Prevista, tehnică de spălare cu 2 cantităţi
echipare
Ramă galvanizată, rezervor încastrat 3H, clapetă  pentru fluxul de spălare, racord  pentru vasul WC, 
materiale  pentru fixarea și conectarea blocului și elementului ceramic, protecție împotriva stropirii 
cu apă, conector  pentru apă R½ la spate și deasupra, cot de racordare WC DN90 din PP, adaptor 
excentric DN90/100 din PP
datetehnice
volum mic de spălare setat din fabrică aprox. 3 l
domeniu de reglare volum mic de spălare aprox. 2–4l
volumul mare de spălare setat din fabrică aprox. 6 l
domeniu de reglare volum mare de spălare aprox 3,5–7,5l
sarcină max.  400  kg
Proiecție max.  700  mm
notă
clapete de acționare și accesorii: Grupa de produse clapete de acționare  pentru WC și urinale 
 Prevista
model8512

H AS articol  
1077 1/12 771928   

H =  înălţime
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PrevistaPure-BlocpentruvasWC
curecordpentruventilație
1077mm
 -  pentru pereți interiori și înconjurători
 - compatibil cu toate plăcuțele de acționare  pentru  Prevista, tehnică de spălare cu 2 cantităţi
echipare
Ramă galvanizată, rezervor încastrat 3H, clapetă  pentru fluxul de spălare, racord  pentru vasul WC, 
materiale de fixare, protecție împotriva stropirii cu apă, conector  pentru apă R½ la spate și 
deasupra, cot de racordare WC DN90 din PP, adaptor excentric DN90/100, țeavă de spălare cu 
racord  pentru ventilație DN50
datetehnice
volum mic de spălare setat din fabrică aprox. 3 l
domeniu de reglare volum mic de spălare aprox. 2–4l
volumul mare de spălare setat din fabrică aprox. 6 l
domeniu de reglare volum mare de spălare aprox 3,5–7,5l
sarcină max.  400  kg
Proiecție max.  700  mm
notă
clapete de acționare și accesorii: Grupa de produse clapete de acționare  pentru WC și urinale 
 Prevista
model8512.31

H AS articol  
1077 1/12 771959   

H =  înălţime

PrevistaPure-BlocpentruvasWC
820mm
 -  pentru pereți interiori și înconjurători
 - oțel
 - compatibil cu toate plăcuțele de acționare  pentru  Prevista, acționare din față și de sus, tehnică 
de spălare cu 2 cantităţi
echipare
Ramă galvanizată, rezervor încastrat 3L, racord  pentru vasul WC, materiale de fixare, protecție 
împotriva stropirii cu apă, conector  pentru apă R½ la spate, cot de racordare WC DN90 din PP, 
adaptor excentric DN90/100
datetehnice
volum mic de spălare setat din fabrică aprox. 3 l
domeniu de reglare volum mic de spălare aprox. 2–4l
volumul mare de spălare setat din fabrică aprox. 6 l
domeniu de reglare volum mare de spălare aprox 3,5–7,5l
sarcină max.  400  kg
Proiecție max.  700  mm
notă
clapete de acționare și accesorii: Grupa de produse clapete de acționare  pentru WC și urinale 
 Prevista
model8516

H AS articol  
820 1/12 771942   

H =  înălţime
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Prevista Pure  S3 S3

PrevistaPure-BlocpentruvasWC
pentruvasWCcumontajsuspendat
8cm
 -  pentru pereți interiori și înconjurători
 - oțel
 - compatibil cu toate plăcuțele de acționare  pentru  Prevista, tehnică de spălare cu 2 cantităţi
echipare
Ramă galvanizată, rezervor încastrat 3F, racord  pentru vasul WC, materiale  pentru fixarea și 
conectarea blocului și elementului ceramic, protecție împotriva stropirii cu apă, conexiune  pentru 
apă R½ deasupra, cot de racordare WC DN90 din PE
datetehnice
volum mic de spălare setat din fabrică aprox. 3 l
domeniu de reglare volum mic de spălare aprox. 3–4 l
volumul mare de spălare setat din fabrică aprox. 6 l
domeniu de reglare volum mare de spălare aprox 4,5–7,5 l
notă
clapete de acționare și accesorii: Grupa de produse clapete de acționare  pentru WC și urinale 
 Prevista
model8513

H AS articol  
1101 1/16 799427   

H =  înălţime

PrevistaPure-BlocpentruvasWC
curecordpentruventilație
pentruvasWCcumontajsuspendat
8cm
 -  pentru pereți interiori și înconjurători
 - oțel
 - compatibil cu toate plăcuțele de acționare  pentru  Prevista, tehnică de spălare cu 2 cantităţi
echipare
Ramă galvanizată, rezervor încastrat 3F, racord  pentru vasul WC, materiale  pentru fixarea și 
conectarea blocului și elementului ceramic, protecție împotriva stropirii cu apă, conexiune  pentru 
apă R½ deasupra, cot de racordare WC DN90 din PE, țeavă de spălare cu racord  pentru ventilație 
DN50
datetehnice
volum mic de spălare setat din fabrică aprox. 3 l
domeniu de reglare volum mic de spălare aprox. 3–4 l
volumul mare de spălare setat din fabrică aprox. 6 l
domeniu de reglare volum mare de spălare aprox 4,5–7,5 l
notă
clapete de acționare și accesorii: Grupa de produse clapete de acționare  pentru WC și urinale 
 Prevista
model8513.31

H AS articol  
1101 1/13 798598   

H =  înălţime
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PrevistaPure-Blocpentrulavoar
 -  pentru lavoar cu orificiu  pentru baterie, pereți interiori și înconjurători
 - oțel
echipare
Ramă galvanizată, suportul de montaj al racordului  pentru apă rece și caldă ajustbil pe înălțime și 
izolat fonic, materiale de fixare, cot de evacuare scurtabil DN40/50 cu niplu de cauciuc DN50/30
model8550

AS articol  
 1/40 776596   

BLOCURI  PENTRU LAVOAR CU MONTAJ ÎNGROPAT

PrevistaPure-Traseulapeiurinare
 -  pentru pisoar cu sistem de spălare încastrat, plăcuțe de acționare  pentru pișoar 
 Prevista(acționare manuală și senzitivă)
echipare
Calea de apa premontata vertical in cutia de instalare a pișoarului, cămin de servisare, piesă de 
spălare, închidere, racord de armătură R½
notă
clapete de acționare și accesorii: Grupa de produse clapete de acționare  pentru WC și urinale 
 Prevista
model8566

AS articol  
 1 785994   

TRASEUL APEI URINARE

PrevistaPure-Blocpentrubideu
8cm
 -  pentru bideu cu montaj suspendat, instalație de construcție umedă
echipare
Ramă din oțel zincat, plăci de montaj pe perete ajustabile continuu pe înălțime și pe lățime, din 
bronz, cu filet Rp½, cot de scurgere DN40 ajustabil pe înălțime, materiale de fixare  pentru rame
datetehnice
sarcină max.  400  kg
Proiecție max.  700  mm
model8367

AS articol  
 1 648800   

BLOCURI CU MONTAJ ÎNGROPAT  PENTRU BIDEU
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Prevista Pure  S3 S3

PrevistaPure-Blocpentrubideu
 -  pentru bideu cu montaj suspendat, pereți interiori și înconjurători
 - oțel
echipare
Ramă galvanizată, suportul de montaj al racordului  pentru apă rece și caldă ajustbil pe înălțime și 
izolat fonic, materiale de fixare, cot de evacuare scurtabil DN40/50 cu niplu de cauciuc DN50/30
datetehnice
sarcină max.  400  kg
Proiecție max.  700  mm
model8569

AS articol  
 1/42 776602   

L AS articol  
515 1 761134   

Setdemontaj
 -  pentru bloc  pentru vas WC
 - oțel zincat
 - ajutaj de montaj
model8310.88

ACCESORII

AS articol  
 1 785987   

PrevistaPure-Consolădesuport
 -  pentru montajul blocurilor de 
  Prevista  Pure individuale

 - oțel zincat
echipare
Material de fixare  pentru podea
model8570.54




