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Rada infoblad
Onderwerp: Rada Outlook Gebruiksstatistieken
 

Bij gebruik van de universele Rada inregelsoftware (geleverd vanaf ca. oktober 2015) 
kunnen zogenaamde "Gebruikersstatistieken" uitgelezen worden. De onderstaande infor-
matie is daardoor beschikbaar in het scherm "Mengkraan instellen" (zie onderstaande 
afbeelding):

1. Aantal keren gebruik: 
Dit is het aantal keren dat de mengkraan in de status/stand "Aan" heeft gestaan. D.w.z. 
zodra één van de aangesloten tappunten geactiveerd wordt, gaat de mengkraan in de 
"Aan" stand. Hij blijft in deze stand zolang er 1 of meerdere tappunten aan staan. Zodra er 
geen tappunt meer aan is, gaat de mengkraan uit de "Aan" stand.  
Met één keer gebruik, wordt hier dus bedoeld het starten van de mengkraan totdat alle 
tappunten gesloten zijn en kan dus betekenen dat er slechts 1 douche een keer aan was, 
maar ook dat er gedurende langere tijd constant douches aanstonden.   

2. Mengkraan tijd van gebruik (in minuten): 
De som van de tijd dat elk van de tappunten van de mengkraan geactiveerd geweest is. 
De tijd start bij assemblage in de fabriek. Inclusief Cycluspoelingen en Thermische Desin-
fecties.  

3. Tijd sinds het laatste gebruik (in uren): 
Dit is de tijd, in uren, die verstreken is sinds de mengkraan voor het laatst geactiveerd is. 
(In het voorbeeld 0 uren)

In het onderstaande voorbeeld worden de gebruikersstatistieken getoond van een Rada 
Outlook mengkraan, in een zwembad die ca. 1 jaar geleden geïnstalleerd is. De meng-
kraan is 12173 keer in de "Aan" positie gegaan en heeft gedurende 226397 minuten (= ca. 
3650 uur), oftewel 10 uur per dag aan gestaan. Dit betekent dat de mengkraan extreem 
veel gebruikt cq zwaar belast wordt en dat regelmatig onderhoud geadviseerd wordt!


