OVE
TWO-PIECE TOILET
WITH SEAT

Features
Vitreous china
Elongated bowl
Includes quiet close seat
Includes polished push button
Wash down ushing system
Dual ush 2.6/4 liter per ush
305 mm rough-in for S-trap
or 185 mm rough-in for P-trap
• 85 mm glazed trapway
• 100 x 85 mm water area
• 740 x 390 x 777 mm
•
•
•
•
•
•
•

K-45679X

Codes/Standards Applicable
Specified model meets or exceeds the following:
• EN 997
• GB 6952
• SS 378-1996
• SS 379-1996
• TIS 792-2544		
			

Colors/Finishes
• 0: White

Accessories:
• 0: White
• CP: Polished Chrome

Specified Model
Model

Description

Color/Finished

K-45679X-S

Ove two-piece toilet, S-trap with quiet close seat

0: White

K-45679X-SP

Ove two-piece toilet, P-trap with quiet close seat

0: White

Product Specification:
The Elongated two-piece toilet shall be made of vitreous china. Toilet shall be 740 mm in length, 390 mm in width, and 777 mm
in height with a 100 x 85 mm water area. Toilet shall be 305 mm rough-in for S-trap or 185 mm rough-in for P-trap with a 85
mm glazed trapway.Toilet shall be dual flush 2.6/4 liter per flush with wash down flushing system. Toilet shall include polished
chrome push button and quiet close seat. Toilet shall be Kohler Model K-45679X-_____-_____.
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Technical Information
Included Components:

Fixture:
Configuration

two-piece, elongated

Tank cover

1196477-SP

Water per ush

2.6/4 Liter

Push button and rod kit

1128157-CP

Passageway

85 mm

Water area

100 x 85 mm

S-trap connector assembly
or P-trap connector assembly

1066987
or 1138552

Water depth form rim

240 mm

Tank gasket

1032265

Seat post hole centers

140 mm

Tank accessory pack

1050618

Floor mounted fixing pack

1181552

Shut-off valve

1105915-CP

Water supply hose

1022908

Included Components:
Bowl

K-17736X-M

Tank

K-45678X

Quiet close seat

K-17660X-M

Installation Notes
Install this product according to the installation guide.

Dimensions are approximate.
Unit: mm.
480
362

155

262

370

740

12

390

196

Front of Bowl

305
60

777

1/2" Supply

25
180

390
200

For outlet S-trap

160

220

For outlet P-trap

CL of Outlet

185
305
CL of Outlet
Note: The recommended dimension for installation can be adjusted according to user preferences and layout.

Product Diagram
OVE TWO-PIECE TOILET WITH SEAT
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โอฟ

สุขภัณฑ์สองชิ้น
พร้อมฝารองนั่ง

คุณลักษณะ
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

สุขภัณฑ์เซรามิกประเภทวิเทรียสไชน่า (Vitreous china)
โถสุขภัณฑ์แบบหน้ายาว
พร้อมฝารองนั่งแบบกันกระแทก
พร้อมปุ่มกดชำ�ระสีโครมเงา
ระบบชําระล้างแบบวอชดาวน์
ดูอัลฟลัช 2.6/4 ลิตร
ระยะจุดกึ่งกลางท่อนํ้าทิ้งถึงผนัง 305 มม. สำ�หรับการติดตั้ง
ท่อนํ้าทิ้งลงพื้น หรือระยะจุดกึ่งกลางท่อนํ้าทิ้งถึงพื้น 185 มม.
สำ�หรับการติดตั้งท่อนํ้าทิ้งออกผนัง
ขนาดท่อ 85 มม. พร้อมเคลือบภายใน
ผิวหน้านํ้าขนาด 100 x 85 มม.
740 x 390 x 777 มม.

K-45679X

มาตรฐาน

คุณสมบัติตามมาตรฐาน
• EN 997
• GB 6952
• SS 378-1996
• SS 379-1996
• มอก. 792-2544

			

สี/วัสดุเคลือบผิว

•

0: สีขาว

ส่วนประกอบอื่นๆ:
•
•

0: สีขาว
CP: สีโครมเงา

รุ่นผลิตภัณฑ์
รุ่น
K-45679X-S
K-45679X-SP

ชื่อผลิตภัณฑ์
สุขภัณฑ์สองชิ ้น แบบท่อลงพื ้น พร้ อมฝารองนัง่ แบบกันกระแทก รุ่น โอฟ
สุขภัณฑ์สองชิ ้น แบบท่อออกผนัง พร้ อมฝารองนัง่ แบบกันกระแทก รุ่น โอฟ

สี/วัสดุเคลือบผิว
0: สีขาว
0: สีขาว

ข้อมูลผลิตภัณฑ์:

สุขภัณฑ์สองชิ ้นแบบหน้ ายาวซึ่งผลิตจากวัสดุวิเทรี ยสไชน่า สุขภัณฑ์มีขนาดยาว 740 มม. กว้ าง 390 มม. และสูง 777 มม. มีผิวหน้ านํ ้า
ในโถสุขภัณฑ์ขนาด 100 x 85 มม. ติดตังท่
้ อนํ ้าทิ ้งแบบลงพื ้น มีระยะจุดกึง่ กลางท่อนํ ้าทิ ้งถึงผนัง 305 มม. หรื อติดตังท่
้ อนํ ้าทิ ้งออกผนัง มีระยะ
จุดกึ่งกลางท่อนํ า้ ทิง้ ถึงพืน้ 185 มม. ขนาดท่อนํ า้ ทิง้ 85 มม. พร้ อมเคลือบผิวภายในท่อ สุขภัณฑ์ ใช้ นํา้ ในการช�ำระล้ างแบบ ดูอัลฟลัช
2.6/4 ลิตร ด้ วยระบบช�ำระล้ างแบบวอชดาวน์ สุขภัณฑ์ประกอบด้ วยปุ่ มกดช�ำระสีโครมเงาและฝารองนัง่ แบบกันกระแทก สุขภัณฑ์รุ่ นนี ้คือ
สุขภัณฑ์์โคห์เลอร์ รุ่น K-45679X-_____-_____.
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ข้อมูลเฉพาะ
สุขภัณฑ์
ลักษณะ
ใช้ นํ ้าช�ำระล้ างต่อครัง้
ขนาดท่อนํ ้าทิ ้ง
ผิวหน้ านํ ้า
ความลึกจากขอบโถสุขภัณฑ์ถงึ
ผิวหน้ านํ ้า
ระยะห่างระหว่างรูยดึ ฝารองนัง่
ส่วนประกอบสุขภัณฑ์
โถสุขภัณฑ์
ถังพักนํ ้า
ฝารองนัง่ แบบกันกระแทก

ส่วนประกอบสุขภัณฑ์
ฝาปิ ดถังพักนํ ้า
ชุดปุ่ มกดช�ำระพร้ อมก้ านกด
ชุดข้ อต่อนํ ้าทิ ้งแบบลงพื ้น
หรื อ ชุดข้ อต่อนํ ้าทิ ้งแบบออกผนัง
ประเก็นยางถังพักนํ ้า
ชุดนอตยึดถังพักนํ ้า
ชุดนอตยึดโถสุขภัณฑ์
วาล์วเปิ ด-ปิ ดนํ ้า
สายนํ ้าดี

สุขภัณฑ์สองชิ ้น, หน้ ายาว
2.6/4 ลิตร
85 มม.
100 x 85 มม.
240 มม.
140 มม.
K-17736X-M
K-45678X
K-17660X-M

1196477-SP
1128157-CP
1036902
หรื อ 1138552
1032265
1050618
1181552
1105915-CP
1022908

ข้อสังเกตสำ�หรับการติดตั้ง

ติดตังสุ
้ ขภัณฑ์โดยใช้ คมู่ ือข้ อแนะน�ำการติดตัง้
480

ขนาดระยะแสดงค่าโดยประมาณ
หน่วย: มม.

362

155

262

370

740

12

390

196

ดานหนาของโถสุขภัณฑ
305

เกลียวท่อนํ �าดี

60

777

1/2"

25
180

390
200

แบบท่อนํ �าทิ �งลงพื �น

160

220

แบบท่อนํ �าทิ �งออกผนัง

กึง� กลางท่อนํ �าทิ �ง
185
305

กึง� กลางท่อนํ �าทิ �ง

หมายเหตุ: ระยะแนะน�ำการติดตังสามารถปรั
้
บได้ ตามความเหมาะสมของผู้ใช้ งานและพื ้นที่ตดิ ตัง้

สุขภัณฑ์สองชิ ้นพร้ อมฝารองนัง่ รุ่น โอฟ
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ภาพแสดงผลิตภัณฑ์

240

