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Rada infoblad
Voorwaarden voor het inregelen van Rada Outlook en Rada Sense systemen door de Rada  
servicedienst

Voorwaarden en benodigde voorbereidingen:

Om een Rada Outlook en/of Rada Sense installatie te kunnen inregelen dient aan onderstaande 
voorwaarden te zijn voldaan (zie ook de Rada Outlook en Rada Sense installatiehandleiding) *:

1.  De Rada mengkranen dienen op de juiste wijze en volledig geïnstalleerd te zijn zoals omschreven in de  
 desbetreffende handleidingen. Is dit niet het geval dan worden extra kosten in rekening gebracht.
2. De Rada mengkranen en sensorboxen dienen eenvoudig (zonder bijkomende werkzaamheden zoals het  
 verwijderen van plafondplaten etc.) bereikbaar te zijn.
3. Voor locaties waar onze servicemonteur, volgens de geldende voorschriften, niet alleen ter plaatse mag zijn  
 (bijvoorbeeld installaties onder vloeren en in een aantal gevallen boven plafonds) dient iemand direct beschik 
 baar gesteld te worden.  
4.  Alle aansluitingen op de Rada mengkranen en sensorboxen dienen eenvoudig toegankelijk te zijn ter controle.
5. Er dient warm en koud water aanwezig te zijn op de aansluitingen van de Rada Outlook mengkranen.
6.  In de warm- en koudwatertoevoer dienen (de meegeleverde) afsluiters gemonteerd te zijn.
7. De Rada mengkranen dienen d.m.v. de meegeleverde transformatoren aangesloten te zijn op 230 V AC.  
8.  De Rada Outlook sensorbox en bedieningssensoren dienen aangesloten te zijn. 
9.  Indien de Rada mengkranen in een netwerk aangesloten zijn, dient de netwerkkabel aangesloten te zijn.
10.  Indien de Rada mengkranen in een netwerk aangesloten zijn, dienen de sensorboxen geadresseerd te zijn.
11.  Onderhoud vindt plaats tijdens kantooruren, voor werkzaamheden buiten kantooruren geldt een meerprijs.
12. Het uitvoeren van een thermische desinfectie valt niet onder het inregelen van de installatie, het dient van  
 tevoren aangegeven te worden, de extra kosten worden doorberekend.
13. Vertragingen van de werkzaamheden door factoren waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is, zoals  
 onjuist of onvolledig installeren worden aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

* Als tijdens het inregelbezoek blijkt dat niet aan de bovenstaande punten 1 t/m 11 is voldaan, kan de     
   Rada Outlook installatie niet volgens de voorwaarden ingeregeld worden! Dit brengt extra kosten met  
   zich mee die aan de opdrachtgever doorberekend worden. In het ergste geval moet er dan een nieuwe afspraak  
   gemaakt worden om de werkzaamheden af te kunnen ronden.
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Warm Water Rada douchekop (VR106)

Rada Outlook infrarood bedieningssensor (280103)

Rada Outlook piëzo bedieningssensor (280104)
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Installatie schema 8

Rada Outlook sensorbox Rada Outlook sensorbox

Rada Outlook
mengkraan

Meerdere Rada Outlook digitale mengkranen 
met registratie van cyclusspoelingen 

MODbus (Cat 5 twisted pair)MODbus (RS485)

Rada Outlook digitale mengkraanRada Outlook
mengkraan
Rada Outlook
mengkraan met sensorbox (280100)


