Bidéra Lyft Flexible
Produktblad

På www.vastiacare.se kan du ladda ned dokumentation så att du garanterat har den senaste versionen.
Modell: Bidera Lyft Flexible
Version: 2020-1

Avsedd användning
Bidéra Lyft Flexible underlättar för den som har svårt att resa och sätta sig vid toalettbesök. Med ett enkelt
knapptryck höjs och sänks sitthöjden till önskad nivå. Lyften monteras direkt på WC-stolen och behöver varken
fästas i väggen eller stödja mot golvet. Bidéra Lyft Flexible är avsedd för montering på befintlig golvmonterad
skruvat toalettporslin. Lyften går även att montera på vissa vägghängda toalettstolar under förutsättning att
toalettstolen och dess installation är dimensionerad för lyftens angivna brukarvikt, samt dess egenvikt. Bidéra
Lyft Flexible är endast avsedd som hjälp vid toalettbesök i inomhusmiljö. Produkten får inte användas för andra
ändamål.
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Tekniska data
Maximal brukarvikt: 150 kg
Vikt: 35 kg
Maxhöjd från porslinskant till ovankant sittplatta: 275 mm
Manöverenhet: Inspänning: 230 V ~ 50 Hz Manöverspänning: 24 V DC
Kapslingsklass elektronik: IP 66
Mått:
Total bredd: 600 mm
Avstånd mellan armstöd: 505 cm
Material: Stål, plast, aluminium, gummi

Tillbehör
Batteri
Modellbeteckning batteri TBB7
Kapacitet 2.9Ah
Inkommande spänning 29~45V DC
Utgående spänning 24V DC, 2.9A
IP-klassning: IP54
Batteriladdare
Modellbeteckning laddare TBC2

Batteri
Bidéra Top Lyft Flexible har ett bly-syra batteri på 24V med 2,9 Ah. Batteriet har en förväntad
livslängd på ca 300 laddningscykler. Under förutsättning att man använder det enligt Batterier
För att optimera batteriets livslängd och prestanda ska batteriet laddas i 24 h var 3.e
månad.rekommenderad anvisning.

Batteriladdare
Modellbeteckning laddare TBC2
Laddstället kan stå fritt på ex ett bord alternativt skruvas upp på vägg (med skruv via de två hålen i
mitten av stället).
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Batteriladdare: 28VDC
Art nr: TBC2-2022-004 med EU kontakt och TBC2-2022-005 med UK kontakt.
SP-2022-046 laddstället som laddaren kopplas mot och som batterit dockas i vid laddning.

Top bidéra Automatic – Standard och XL.
Produktbeskrivning
Bidéra Automatik är en automatisk bidétillsats med dusch och torkfunktion som monteras på
befintligt porslin/toalettstol. Bidéra Automatik kan på ett enkelt sätt programmeras så att alla kan
använda den, oavsett förutsättningar. Bidéra Automatik är extra lätt att sköta och lätt att hålla ren!
Den spolar rent och torkar torrt helt automatiskt. Ett lätt tryck på touchkontrollen startar dusch- och
torkningsprogrammet med marknadens effektivaste tork. Balansen mellan den främre och bakre
duschstrilen kan ställas in så att den duschar där den gör bäst nytta. Tack vare en smart funktion i
sittringen, startar inte programmet om inte någon sitter på ringen Bidéra Automatik passar de
vanligaste förekommande WC stolarna i Sverige. Installationen förutsätter tillgång till varmt och kallt
vatten samt 220 volt. Bidéra Automatik är fabriksinställd med lämpliga inställningar, men dessa kan
givetvis justeras. Läs mer på www.vastiacare.se eller kontakta oss så skickar vi mer information.

Bild: Bidéra automatic standard.(toalettporslin ingår ej)
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Care Bidets – Jasmin Care Standard och XL
Produktbeskrivning
En helautomatisk bidésits med effektiv tvätt och torkfunktion. Enkel att använda, endast ett
knapptryck och du kan välja mellan två standardprogram. Läs mer på www.vastiacare.se eller
kontakta oss så skickar vi mer information.

Bild: Care Bidets – Jasmin Care standard
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