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Normen en Keuren
De Rada Outlook mengkraan voldoet aan alle relevante CE richtlijnen.
De Rada Outlook mengkraan is een type 1 elektronische besturing voor opbouw montage.

Algemeen

Vervuilingsgraad Mengkraan - 3
Sensorbox - 2

Bescherming Mengkraan - IP24
Sensorbox - IP20

Aansluitingen Inlaten 3/4" buitendraad, uitlaten 1/2" buitendraad
Installatie omgeving Alleen geschikt voor binnenshuis
Drukken
Maximale statische druk 800kPa (8 bar)
Minimaal drukverlies * 100kPa (1 bar)
Drukverhouding Max. 3:1 (Gelijke drukken aanbevolen)

Minimale volumestroom per tappunt 6L/min (<500kPa statische druk) 
8L/min (>500kPa statische druk)

Temperaturen
Fabrieksinstelling douche 38°C
Fabrieksinstelling cyclusspoeling 41°C
Instelbaar 30 – 50 °C
Minimaal temperatuur verschil tussen 
meng- en warmwater 2°C

Optimale temperatuurregeling 30 - 50°C
Koud water temperatuur 1 - 20°C
Warm water temperatuur 50 - 65°C (Tijdens thermische desinfectie maximaal 80 °C)
Temperatuurstabiliteit ± 1 °C bij aanbevolen aanvoeromstandigheden
Omgevingstemperatuur 1 - 40°C
Maximale rela ieve vochtigheid 95% niet-condenserend
Elektrisch
Voedingsspanning 100 - 240V ~ 50 - 60Hz, 1.5A
Spanning naar mengkraan 12V DC, 30W (via transformator)
Spanning naar sensorbox 12V DC, 10W (via mengkraan)
PIR veiligheidssensor Voeding 5V. Output= 5V signaal. Potentiaal vrije contacten
Bedieningssensoren 5V DC (via de sensorbox)
Desinfectie Fabrieksinstellingen Instelmogelijkheden
Minimum temperatuur 60 °C 60 - 85 °C
Minimum tijd 5 minuten 0 – 50 minuten
Bedieningssensoren
Voeding 5V DC geleverd door de Rada Outlook Sensorbox
PIR bewegingssensor (niet meegeleverd)
Voeding 5V

Output 5V Logic Level Signaal
Potentiaal vrije contacten

* Het drukverlies van het systeem is het gemiddelde van de twee toevoerdrukken  minus de druk ter plekke van 
het tappunt. Het drukverlies wordt bepaald door de weerstand in de mengkraan, mengleiding en uitlaatfitting.

SPECIFICATIES
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Tappunten 1- 6
Type Douche
Stand Vaste tijd
Looptijd 30 seconden
Cyclusspoeling geactiveerd
Pomp niet geac iveerd
Ventilator niet geactiveerd
Aantal tappunten voor activering 
ventilator 1

Nalooptijd ventilator 15 seconden
Cyclusspoeling
Cyclusspoeltype standaard
Cyclusspoel interval 3 dagen
Tijd van cyclusspoelen* 02:00 uur (Let op!! De cyclusspoeling vindt enkel op dit tijdstip plaats indien 

                het systeem is ingeregeld)
Spoeltemperatuur 38 °C
Cyclusspoel voorlooptijd 60 seconden
Cyclusspoel looptijd 2 minuten
Mengkraan instellingen
Ingestelde temperatuur 38 °C
Maximum temperatuur 45 °C
Minimum temperatuur 30 °C
Thermische Desinfectie
Type Slim, Exponentieel
Maximale opwarmtijd 1 minuut
Gewenste desinfectie tijd 20 minuten
Desinfectie timeout 25 minuten
Minimale temperatuur 60 °C
Maximale temperatuur 70 °C

Standaard instellingen

De onderstaande tabel toont de standaardinstellingen af fabriek van de 
Sensorbox. De instellingen kunnen gewijzigd worden met behulp van de 
“Rada Outlook inregel software”, deze wordt geleverd tijdens het inregelen van

* Let op! De interne klok schakelt niet automatisch naar zomer/wintertijd.

Afmetingen mengkraan: 600 x 250 x 90 mm
Afmetingen sensorbox: 260 x 140 x 40 mm
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Tabel Storingen en oplossingen

Storing Oorzaak Oplossing
1. Sensorbox led brand

niet.
A. Geen spanning op de 

sensorbox.

B. Transformator 
aansluiting.

A. Controleer verbinding tussen 
mengkraan en sensorbox.

B. Controleer stroomaansluiting, 
koppel de transformator los 
van de mengkraan en de 
stroomvoorziening, en sluit 
deze weer aan.

2. De sensorbox is
aangesloten, led
brand, maar er
stroomt geen water
uit de tappunten.

A. Probleem in 
watertoevoer.

B. Blokkade bij het 
tappunt.

C. Blokkade bij de inlaten 
van de mengkraan.

D. Bedieningssensor.

E. De mengkraan zou
    gereset moeten
    worden

A. Controleer of alle afsluiters in 
de toevoeren open staan.

B. Controleer de sproeiplaat of 
perlator op vervuiling

C. Controleer de inlaten van 
de mengkraan op vervuiling, 
reinig de zeeffilters.

D. Zie storing 10.

E. Koppel de transformator van 
de mengkraan los en sluit 
deze weer aan.

3. Water stroomt uit het
ene tappunt maar
niet uit de anderen.

A. Blokkade bij het 
tappunt.

B. Bedieningssensor.

C. Tappunt ingesteld als 
“niet gebruikt”.

A. Controleer de sproeiplaat of 
perlator op vervuiling

B. Controleer de aansluitingen 
van de 
bedieningssensor.  
Controleer of de 
beidingssensor werkt

C. Wijzig de instellingen 
met behulp van de 
inregelsoftware.

4. Er stroomt enkel
koud water uit de
tappunten.

A. Warmwatervoorziening 
werkt niet of is niet 
aangesloten.

B. Warmwatertoevoer is 
geblokkeerd.

C. Mengkraan heeft 
onderhoud nodig.

A. Controleer 
warmwatervoorziening.

B. Controleer op blokkades in 
de warmwaterinlaat, reinig de 
zeeffilters.

C. Neem contact op met de 
Rada servicedienst.
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Storing Oorzaak Oplossing
5. Fluctuerende

volumestromen,
mengtemperatuur is
goed.

A. Blokkade bij het 
tappunt.

B. Blokkade bij de 
inlaten van de 
mengkraan.

C. Waterdruk bij het 
tappunt te laag.

D. Fluctuerende 
volumestroom.

E. Mengkraan heeft 
onderhoud nodig.

A. Controleer de sproeiplaat of 
perlator op vervuiling.

B. Controleer op blokkades 
bij de inlaten, reinig de 
zeeffilters.

C. Controleer of de minimale  
volumestroom aan het 
tappunt aanwezig is (zie 
Specificaties).

D. Controleer of de minimale  
stromingsdrukken aanwezig 
zijn (zie specificaties).

E. Neem contact op met de 
Rada servicedienst.

6. Water stroomt continu. A. Magneetventielen 
sluiten niet.

A. Sluit water af, schakel 
stroom uit en vervang 
het magneetventiel, of 
het membraan.

7. Fluctuerende
mengwatertemperatuur.

A. Fluctuerende 
temperaturen aan de 
inlaten.

B. Mengkraan heeft 
onderhoud nodig.

A. Meet de inlaat temperatuur 
verschillen en controleer 
of deze voldoen (zie 
specificaties).Controleer 
het leidingwerk op:

1. Warmte overdracht tussen
warm en koud leidingen.

2. Blootstelling van
leidingen aan hoge
omgevingstemperaturen.

3. Te lange uittapleidingen.
4. Waterafname door een

ander tappunt.
5. Warmwatervoorziening

(zorgt niet voor de juiste
temperaturen warm
water).

B. Neem contact op met de 
Rada servicedienst.
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Storing Oorzaak Oplossing
8. Lekkende mengkraan.

Waarschuwing!: risico 
op persoonlijk letsel of 
productschade. Schakel 
meteen de stroom uit en 
sluit het water af.

A. De aansluitingen 
van warm, koud of 
mengleidingen zijn niet 
waterdicht.

B. Interne lekkage.

A. Controleer alle 
aansluitingen naar en van 
de mengkraan.

B. Neem contact op met 
de Rada servicedienst. 
Alle interne afdichtingen, 
appendages en 
aansluitingen moeten 
gecontroleerd worden. Alle 
verdachte componenten 
dienen vervangen te 
worden.

9. Alleen warm water,
mengkraan sluit vrijwel
meteen af.

A. Koud en warmwater 
inlaat zijn 
omgewisseld.

A. Sluit systeem af en wissel 
toevoerleidingen om.

10. Bedieningssensor 
werkt niet.
Bedieningssensor
werkt eenmalig en
daarna niet weer.

A. Aansluitingen niet juist.

B. Storing in de 
bedieningssensor.

A. Controleer de bedradings 
aansluitingen van de 
bedieningssensor. 
Controleer of de 
aansluitingen goed contact 
maken met de sensor 
box. Indien de bedrading 
verlengd is de connectors 
controleren.

B. Vervang de 
bedieningssensor.

11. Nieuwe of vervangen
bedieningssensor
werkt de eerste paar
seconden niet en
daarna wel.

A. Het systeem kalibreert 
de sensor.

B. Bedieningssensor 
aangesloten op een 
sensorbox terwijl de 
stroom ingeschakeld 
stond.

A. Geef het systeem 5 - 10 
seconden de tijd om 
de  bedieningssensor te 
kalibreren.

B. Schakel de stroom 
uit voordat de 
bedieningssensor 
aangesloten wordt.
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Storing Oorzaak Oplossing
12. Sensorbox wordt

niet gevonden met
de inregelsoftware.
Sensorbox kan niet
ingeregeld worden,
maar de
bedieningssensoren
werken wel.

A. Sensorbox aansluiting.

B. Onjuist adres ingesteld.

C. Storende sensor box.

A. Controleer de 
bedradingsaansluitingen. 
Controleer of de 
aansluitingen goed contact 
maken met de sensorbox(en). 
Controleer de aansluitingen 
tussen de mengkraan en 
de sensorbox of tussen de 
genetwerkte sensorboxen.

B. Controleer het volgende:

1. Zijn er sensorboxen met
hetzelfde adres in het
netwerk?

2. Zijn de instellingen voor de
voeding juist?

C. Neem contact op met Rada 
Sanitairtechniek.

13. Te hoge temperatuur/
Overtemperature
Foutmelding wordt
getoond in de
inregelsoftware.

A. Warm water 
temperaturen aan 
inlaat te hoog.

B. Storende mengkraan.

A. Verlaag de warm water 
temperatuur. Controleer de 
aanvoertemperaturen en 
temperatuurverschillen en 
controleer of deze voldoen 
(zie specificaties). 
Controleer het leidingwerk op 
het volgende:

1. Warmte overdracht
tussen koud en
warmwater leidingen.

2. Blootstelling van
leidingen aan hoge
omgevingstemperaturen.

B. Neem contact op met Rada 
Sanitairtechniek.
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Storing Oorzaak Oplossing
14. Desinfectie mislukt. Oorzaken die verband 

houden met de PIR 
bewegingssensor.

A. PIR geactiveerd tijdens 
thermische desinfectie.

B. Aansluiting tussen PIR 
sensor en sensorbox.

C. PIR sensor storing (er 
licht een groen lampje  
op als de PIR sensor 
niets doet).

A. Zorgt dat er geen toegang is 
tot het gebied waarbinnen de 
PIR sensor actief is.

B. Controleer de aansluitingen.

C. Controleer de aansluitingen 

en vervang de PIR indien 
nodig.

Slechte communicatie Bedradingsfouten. Controleer de kwaliteit van de 
aansluitingen.  
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Een storing aan de mengkraan is vrijwel altijd progressief en wordt waargenomen 
bij routinematige temperatuurcontrole en onderhoud.
Nog steeds komt het voor dat zich in installaties dode einden (legionellagevaar) 
bevinden en/of dat er kruisverbindingen met de mengleiding voorkomen. Dergelijke 
installaties kunnen het begin van een storing van de mengkraan verbloemen en 
dienen voor plaatsing van de apparatuur aangepast te worden.
Voor installatie in de zorgsector in het Verenigd Koninrijk gelden de 
navolgende specifieke onderhoudsrichtlijnen en bedrijfstesten welke ook voor 
andere landen geadviseerd worden.

Gezondheidszorg
Onder toepassingen in de gezondheidszorg wordt verstaan: 
ziekenhuizen,  verpleegtehuizen, bejaardentehuizen e.d. en alle andere 
toepassingen waar de gebruiker een verhoogd risico loopt.
De gebruiker of verzorger moet de nodige voorzichtigheid in acht nemen om ervoor te 
zorgen dat het warme water op een stabiele veilige temperatuur geleverd wordt. 
Dit geldt met name tijdens procedures zoals baden en douchen onder toezicht, 
wanneer patiënten niet direct op onveilige temperaturen kunnen reageren.
De kritische onderdelen, zoals vermeld in de tabel hieronder, moeten minimaal 
eens per 5 jaar vervangen worden, ongeacht de installatietechnische- en 
gebruiksomstandigheden of het uitvoeren van bedrijfstesten.
Let op! Tijdens het vervangen van kritische onderdelen kan het nodig zijn om andere, 
niet-kritische, onderdelen te vervangen.

Kritische onderdelen

Artikelnummer Omschrijving
464.40 Magneetventielen
463.08 Temperatuursensor set
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