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Toepassingsgebied:
Rada douchepanelen worden vooral toegepast in 
collectieve installaties. De belangrijkste redenen voor 
installatie van Rada douchepanelen:
- Water- en energiebesparing
- Korte installatietijd
- Installatiegemak
- Vandaalbestendigheid
- Onderhoudsvriendelijk 

RADA DOUCHEPANELEN 

Rada douchepanelen werken sinds jaar en dag 
succesvol in leidingwaterinstallaties van:
- Sportaccommodaties
- Zwembaden
- Campings en jachthavens
- Defensie
- Justitiële inrichtingen
- Verzorgings- en verpleegtehuizen
- Ziekenhuizen
- Hotels
- Wasruimten in de industrie

Legionellapreventie:
In collectieve installaties dient bij ontwerp, installatie 
en beheer uitgebreid aandacht te worden besteed 
aan de richtlijnen met betrekking tot 
legionellapreventie. Hiervoor verwijzen wij u naar 
hoofdstuk 8. 

Onderhoud en beheer:
Naast de algemene onderhouds- en beheer-
instructies is het volgende van belang:
- Jaarlijkse controle op goede werking van  
  thermostatische mengkraan en keerkleppen
- Jaarlijkse controle op goede werking van de  
  zelfsluitende kraan.
Deze werkzaamheden kunnen door de Rada 
servicedienst verzorgd worden. 

Water- en energiebesparing:
Alle douchepanelen zijn voorzien van water- en 
energiebesparende douchekoppen en zelfsluitende 
kranen. Meer informatie hierover is te vinden in de 
hoofdstukken 1, 3, 4, 5 en 8.
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Rada douchepaneel Sport 
Strak design, met cyclusspoeling 

- Water- en energiebesparend  
- Met (instelbare) cyclusspoeling
- Met HEC batterij (levensduur 10 jaar)
-  Duurzaam composiet materiaal, krasvast en  
 kleurbestendig
- Eenvoudige montage, lage installatiekosten
- Ideaal bij renovatie

Specificatie:
Rada douchepaneel Sport, waterbesparend en 
robuust, met electronische tiptoetsbediening met 
instelbare douchetijd en cyclusspoeling, voor voorge-
mengd water. Met vaste waterbesparende 
douchekop. Wordt geleverd met geïntegreerde HEC 
batterij met levensduur van minimaal 10 jaar. Met 
bovenaansluiting 15mm, met afsluiter. 

Technische gegevens:
Behuizing:   Composiet, kunsthars/steen
Volumestroom:  6 l/min 
Aansluiting :  15 mm 
Bediening:  Electronische tiptoets
Afmetingen paneel: 1167 x 114/70 mm (l x b)
Voeding:   HEC batterij (levensduur 
   > 10 jaar*)

Basisinstellingen:
Douchetijd:  30 seconden
Cyclusspoeltijd:  60 seconden
Cyclusspoelinterval: 48 uur (Slim)

Instelmogelijkheden:
Douchetijd:  15, 30, 45, 60, 120 
   seconden
Cyclusspoeltijd:  30, 60, 120, 180, 240, 300  
                                       seconden
Cyclusspoelinterval: geen, 12, 24, 36, 48, 72 uur
Cyclusspoeltypes: Slim (afhankelijk van het  
   gebruik)
   Vast (onafhankelijk van het  
   gebruik)
Cyclusspoelmoment: Bij spoeltype Vast, kan  
   ingesteld worden dat er 
   bijvoorbeeld alleen 's nachts 
   gespoeld wordt.

Bestelnummer: 710150  (wit)   
Bestelnummer: 710160  (zilvergrijs)  
 
* Levensduur HEC batterij 10 jaar, indien er 10 jaar lang, 
365 dagen per jaar, elke dag, 50 personen douchen, elk 
met een douchetijd van 4 minuten (uitgaande van een in-
gestelde douchetijd van 30 seconden en 8 x activeren per 
douchebeurt). Bij minder frequent gebruik zal de levens-
duur van de batterij toenemen. 
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Rada rvs douchepaneel V100
Wit geëpoxeerd met mechanisch zelfsluitende kraan 

- Water- en energiebesparend  
- Vandaalbestendig
- Eenvoudige montage, lage installatiekosten
- Ideaal bij renovatie

Specificatie:
Rada wit geëpoxeerd r.v.s. douchepaneel, voor koud 
of voorgemengd water, type V100. Waterbesparend 
en robuust, met Presto 50, mechanisch zelfsluitende 
kraan met instelbare volumestroom en zelfreinigend 
onderhoudsarm binnenwerk. Spoeltijd ca. 30 secon-
den. Met waterbesparende douchekop, type Rada 
VR106, met instelbare sproeihoek. Met flexibele 
slangaansluiting ½” wartel.  

Technische gegevens:
Behuizing:   Rvs, wit geëpoxeerd
Volumestroom:  6 l/min 
Aansluiting:  ½” wartel 
Spoeltijd:  ca. 30 seconden
Afmetingen paneel: 1200 x 200 x 60 mm

Bestelnummer: 433055  

1200

200 156
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Rada rvs douchepaneel V200
Wit geëpoxeerd met piëzobediening 130

- Water- en energiebesparend  
- Vandaalbestendig
- Eenvoudige montage, lage installatiekosten
-  Met automatische cyclusspoeling
- Ideaal bij renovatie

Specificatie:
Rada wit geëpoxeerd r.v.s. douchepaneel voor koud 
of voorgemengd water, type V200. Waterbesparend 
en robuust, zelfsluitend, met Mono Control piëzo 
druktoetsbediening en ½" magneetventiel. Met een 
vaste spoeltijd van 30 sec. en een vaste cyclus-
spoeling van 60 sec. na 72 uur geen gebruik, met 
start-stop functie. Met waterbesparende douchekop, 
type Rada VR106, met instelbare sproeihoek. Met 
kogelafsluiter en flexibele slangaansluiting met ½” 
wartel voor boven- of achteraansluiting. Inclusief 
Rada netadapter 230/12 V AC.

Technische gegevens:
Behuizing:   Rvs, wit geëpoxeerd
Volumestroom:  6 l/min 
Aansluiting:  ½” wartel
Afmetingen paneel: 1200 x 170 x 50 mm
Instellingen (in sec.):
Spoeltijd:  30 sec. (vast)
Cyclusspoeltijd:  60 sec. (vast)
Cyclusinterval:  72 uur (vast)
Start-Stop:  Ja

Bestelnummer: 432000 V200 met Rada netadapter 
Bestelnummer: 432004 V210 met batterijvoeding 
    
Onderdelen V200:
Bestelnummer: 277635
Rada piëzo 130 druktoets met geïntegreerde 
elektronica
Bestelnummer: 277092
Rada Pulse ½” magneetventiel 
Bestelnummer: 277197
Rada netadapter voor één Rada Mono Control 
systeem.
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Rada rvs douchepaneel V212
Wit geëpoxeerd met piëzobediening en HEC batterij

- Water- en energiebesparend  
- Vandaalbestendig
- Met instelbare automatische cyclusspoeling
- Met HEC batterij (levensduur 10 jaar)
- Eenvoudige montage, lage installatiekosten
- Ideaal bij renovatie

Specificatie:
Rada wit geëpoxeerd r.v.s. douchepaneel voor koud 
of voorgemengd water, type V212. Waterbesparend 
en robuust, zelfsluitend met piëzo druktoetsbedie-
ning met instelbare douchetijd en cyclusspoeling, 
voor voorgemengd water. Wordt geleverd met 
magneetventiel en geïntegreerde HEC batterij met 
levensduur van minimaal 10 jaar. Met waterbe-
sparende douchekop, type Rada VR106, met 
instelbare sproeihoek. Met afsluiter en flexibele 
slangaansluiting met ½” wartel voor boven- of 
achteraansluiting. 

Technische gegevens:
Behuizing:   Rvs, wit geëpoxeerd
Volumestroom:  6 l/min 
Aansluiting:  ½” wartel
Afmetingen paneel: 1200 x 200 x 50 mm
Voeding:   HEC batterij (levensduur 
   > 10 jaar*)

Basisinstellingen:
Douchetijd:  30 seconden
Cyclusspoeltijd:  60 seconden
Cyclusspoelinterval: 48 uur (Slim)

Instelmogelijkheden:
Douchetijd:  15, 30, 45, 60, 120 sec.
Cyclusspoeltijd:  30, 60, 120, 180, 240, 300  
                                       sec.
Cyclusspoelinterval: geen, 12, 24, 36, 48, 72 uur
Cyclusspoeltypes: Slim (afhankelijk van het  
   gebruik)
   Vast (onafhankelijk van het  
   gebruik)
Cyclusspoelmoment: Bij spoeltype Vast, kan  
   ingesteld worden dat er 
   bijvoorbeeld alleen 's nachts 
   gespoeld wordt. 

Bestelnummer: 432012 V212 met HEC batterij  
 
* Levensduur HEC batterij 10 jaar, indien er 10 jaar 
lang, 365 dagen per jaar, elke dag 50 personen douchen, 
elk met een douchetijd van 4 minuten (uitgaande van een 
ingestelde douchetijd van 30 seconden en 8 x activeren 
per douchebeurt). Bij minder frequent gebruik zal de 
levensduur van de batterij toenemen. 
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Rada rvs douchepaneel V300
Wit geëpoxeerd met Rada Pulse infrarood bediening

- Aan te sluiten op een Pulse besturingskast
-  Cyclusspoeling instelbaar 
- Water- en energiebesparend  
- Vandaalbestendig
- Eenvoudige montage, lage installatiekosten
- Ideaal bij renovatie

Specificatie:
Rada wit geëpoxeerd r.v.s. douchepaneel, voor koud 
of voorgemengd water, type V300. Waterbesparend 
en robuust, met Rada Pulse infraroodbediening en 
½" magneetventiel. Spoeltijd instelbaar, cyclusspo-
eling instelbaar. Met waterbesparende douchekop, 
type Rada VR106, met instelbare sproeihoek. 
Met kogelafsluiter, magneetventiel en flexibele 
slangaansluiting ½” wartel.  
Extra benodigd: Rada Pulse besturingskast

Technische gegevens:
Behuizing:   Rvs, wit geëpoxeerd
Volumestroom:  6 l/min 
Aansluiting:  ½” wartel
Spoeltijd:  instelbaar
Cyclusspoeling:  instelbaar
Afmetingen paneel: 1200 x 170 x 50 mm

Bestelnummer: 433065 V300 met Pulse 

Accessoires:
Bestelnummer: 277350 Rada Pulse besturingskast
Bestelnummer: 277351 Rada Pulse programmeer- 
   set

170
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Rada rvs douchepaneel V500
Wit geëpoxeerd met Rada Outlook infrarood- 
bediening 

- Aan te sluiten op een Outlook systeem
- Water- en energiebesparend  
- Vandaalbestendig
- Eenvoudige montage, lage installatiekosten
-  Met cyclusspoeling en registratie
- Ideaal bij renovatie

Specificatie:
Rada wit geëpoxeerd r.v.s. douchepaneel, voor koud 
of voorgemengd water, type V500. Waterbesparend 
en robuust, met Rada Outlook infraroodbediening. 
Spoeltijd instelbaar, cyclusspoeling instelbaar via 
Rada Outlook digitale mengkraan. Met waterbe-
sparende douchekop, type Rada VR106 met KIWA 
keur laag verbruik, met instelbare sproeihoek. Met 
flexibele slangaansluiting ½” wartel en afsluiter, voor 
boven- of achteraansluiting. Extra benodigd Rada 
Outlook digitale mengkraan.

Technische gegevens:
Behuizing:   Rvs, wit geëpoxeerd
Volumestroom:  6 l/min 
Aansluiting:  ½” wartel
Spoeltijd:  instelbaar
Cyclusspoeling:  instelbaar
Afmetingen paneel: 1200 x 170 x 50 mm

Bestelnummer: 435065 V500 met Rada Outlook  en  
    VR106 
Bestelnummer: 435067 V540 met Rada Outlook en  
    glijstangset 
     
Accessoires:
Bestelnummer: 280100 Rada Outlook digitale meng- 
   kraan en douchebesturing  
   in één, voor maximaal 6 
   douchepanelen
Bestelnummer: 280212 Rada Outlook Duo digitale  
   mengkraan en douche-
   besturing in één, voor maxi- 
   maal 2 douchepanelen
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Rada rvs douchepaneel M100
Wit geëpoxeerd met geïntegreerde thermostaatkraan 
achter het douchepaneel en mechanisch 
zelfsluitende kraan 

- Water- en energiebesparend  
- Vandaalbestendig
- Eenvoudige montage, lage installatiekosten
- Ideaal bij renovatie
- Thermostaat geïntegreerd in douchepaneel  
             dus korte mengleiding

Specificatie:
Rada wit geëpoxeerd r.v.s. douchepaneel, type 
M100, met geïntegreerde, niet door de gebruiker 
te bedienen, Rada Mini thermostaatkraan. Water-
besparend en robuust, met Presto 50 mechanisch 
zelfsluitende kraan met instelbare volumestroom en 
zelfreinigend onderhoudsarm binnenwerk. Spoeltijd 
ca. 30 seconden. Met waterbesparende douchekop, 
type Rada VR106, met instelbare sproeihoek, kogel-
afsluiters en flexibele slangaansluitingen ½” wartel.  

Technische gegevens:
Behuizing:   Rvs, wit geëpoxeerd
Volumestroom:  6 l/min 
Aansluitingen:  ½” wartel 
Spoeltijd:  ca. 30 seconden
Afmetingen paneel: 1200 x 200 x 60 mm

Bestelnummer: 434055 M100 met mechanische  
     bediening 

1200

200 156
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Rada rvs douchepaneel M110
Wit geëpoxeerd met geïntegreerde thermostaatkraan 
en mechanisch zelfsluitende kraan 

- Water- en energiebesparend  
- Vandaalbestendig
- Eenvoudige montage, lage installatiekosten
- Ideaal bij renovatie
- Thermostaat geïntegreerd in douchepaneel  
             dus korte mengleiding

Specificatie:
Rada wit geëpoxeerd r.v.s. douchepaneel, type 
M100, met geïntegreerde, door de gebruiker te 
bedienen, thermostaatkraan. Waterbesparend en 
robuust, met Presto 50 mechanisch zelfsluitende 
kraan met instelbare volumestroom en zelfreinigend 
onderhoudsarm binnenwerk. Spoeltijd ca. 30 
seconden. Met waterbesparende douchekop, type 
Rada VR106, met instelbare sproeihoek, kogel-
afsluiters en flexibele slangaansluitingen ½” wartel.  

Technische gegevens:
Behuizing:   Rvs, wit geëpoxeerd
Volumestroom:  6 l/min 
Aansluitingen:  ½” wartel 
Spoeltijd:  ca. 30 seconden
Afmetingen paneel: 1200 x 200 x 60 mm

Bestelnummer: 434056 M110 met mechanische  
    bediening  

1200

200 156
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Rada rvs douchepaneel M200 
Wit geëpoxeerd met geïntegreerde thermostaatkraan 
en piëzo bediening, type 130

- Water- en energiebesparend  
- Vandaalbestendig
-  Met automatische cyclusspoeling
- Eenvoudige montage, lage installatiekosten
- Ideaal bij renovatie

Specificatie:
Rada wit geëpoxeerd r.v.s. douchepaneel, type 
M200, met geïntegreerde thermostaatkraan. 
Waterbesparend en robuust, met Mono Control 130 
piëzo druktoetsbediening. Met een vaste spoeltijd 
van 30 sec. en een vaste cyclusspoeling van 60 sec. 
na 72 uur geen gebruik, met start-stop functie. Met 
waterbesparende douchekop, type Rada VR106 met 
KIWA keur laag verbruik, met instelbare sproeihoek. 
Met kogelafsluiters, magneetventiel en flexibele 
slangaansluitingen met ½” wartel, voor boven- of 
achteraansluiting. Inclusief Rada 
netadapter 230/12V AC.

Technische gegevens:
Behuizing:   Rvs, wit geëpoxeerd
Volumestroom:  6 l/min 
Aansluitingen:  ½” wartel
Afmetingen paneel: 1200 x 200 x 60 mm
Instellingen (in sec.):
Spoeltijd:  30 sec. (vast)
Cyclusspoeltijd:  60 sec. (vast)
Cyclusinterval:  72 uur (vast)
Start-Stop:  ja

Bestelnummer: 990007 M200 met Rada netadapter
Bestelnummer: 990002 M210 met batterijvoeding 
 
Ook leverbaar met uit het zicht, in het douchepaneel  
geïntegreerde thermostaat en netadapter:
Bestelnummer: 990008 M220

Onderdelen (enkel voor M200 en M220):
Bestelnummer: 277635
Rada piëzo 130 druktoets met geïntegreerde  
elektronica
Bestelnummer: 277092
Rada Pulse ½” magneetventiel 
Bestelnummer: 277197
Rada netadapter 

200
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Rada rvs douchepaneel M212 
Wit geëpoxeerd met thermostaatkraan,  
piëzobediening en HEC batterij

- Water- en energiebesparend  
- Vandaalbestendig
- Met instelbare automatsiche cyclusspoeling
- Met HEC batterij (levensduur 10 jaar)
- Eenvoudige montage, lage installatiekosten
- Ideaal bij renovatie

Specificatie:
Rada wit geëpoxeerd r.v.s. douchepaneel, type 
M212, met geïntegreerde thermostaatkraan. 
Waterbesparend en robuust, zelfsluitend met piëzo 
druktoetsbediening met instelbare douchetijd en 
cyclusspoeling. Wordt geleverd met magneetventiel 
en geïntegreerde HEC batterij met levensduur van 
minimaal 10 jaar. Met waterbesparende douchekop, 
type Rada VR106, met instelbare sproeihoek. Met 
afsluiters en flexibele slangaansluitingen met ½” 
wartel voor boven- of achteraansluiting. 

Technische gegevens:
Behuizing:   Rvs, wit geëpoxeerd
Volumestroom:  6 l/min 
Aansluitingen:  ½” wartel
Afmetingen paneel: 1200 x 200 x 60 mm
Voeding:   HEC batterij (levensduur 
   > 10 jaar*)

Basisinstellingen:
Douchetijd:  30 seconden
Cyclusspoeltijd:  60 seconden
Cyclusspoelinterval: 48 uur (Slim)

Instelmogelijkheden:
Douchetijd:  15, 30, 45, 60, 120 sec.
Cyclusspoeltijd:  30, 60, 120, 180, 240, 300  
                                       sec. 
Cyclusspoelinterval: geen, 12, 24, 36, 48, 72 uur
Cyclusspoeltypes: Slim (afhankelijk van het  
   gebruik)
   Vast (onafhankelijk van het  
   gebruik)
Cyclusspoelmoment: Bij spoeltype Vast, kan  
   ingesteld worden dat er 
   bijvoorbeeld alleen 's nachts 
   gespoeld wordt.

Bestelnummer: 990012 M212 met HEC batterij  
 
* Levensduur HEC batterij 10 jaar, indien er 10 jaar 
lang, 365 dagen per jaar, elke dag 50 personen 
douchen, elk met een douchetijd van 4 minuten 
(uitgaande van een douchetijd van 30 seconden en 8 
x activeren per douchebeurt). Bij minder frequent 
gebruik zal de levensduur van de batterij toenemen. 



2-12 Tel. 0342-414088 . www.radacontrols.com

05
/1

8 
Te

ch
ni

sc
he

 w
ijz

ig
in

ge
n 

vo
or

be
ho

ud
en

DO
UC

HE
PA

NE
LE

N
Rada rvs douchepaneel M300
Wit geëpoxeerd met geïntegreerde thermostaatkraan 
en Rada Pulse infrarood bediening

- Aan te sluiten op een Pulse besturingskast
- Water- en energiebesparend  
- Vandaalbestendig
- Eenvoudige montage, lage installatiekosten
- Ideaal bij renovatie
- Thermostaat geïntegreerd in douchepaneel  
             dus korte mengleiding

Specificatie:
Rada wit geëpoxeerd r.v.s. douchepaneel, type 
M300, met geïntegreerde, door de gebruiker te 
bedienen, thermostaatkraan. Waterbesparend en ro-
buust, met  Rada Pulse infraroodbediening. Spoeltijd 
instelbaar, cyclusspoeling instelbaar. Met 
waterbesparende douchekop, type Rada VR106, 
met instelbare sproeihoek, kogelafsluiters, magneet-
ventiel en flexibele slangaansluitingen ½” wartel. 
Extra benodigd Rada Pulse centrale besturingskast.

Technische gegevens:
Behuizing:   Rvs, wit geepoxeerd
Volumestroom:  6 l/min 
Aansluitingen:  ½” wartel
Spoeltijd:  instelbaar
Cyclusspoeling:  instelbaar
Afmetingen paneel: 1200 x 200 x 60 mm

Bestelnummer: 434065 M300 met Pulse 
Bestelnummer: 434066 M330 met Mono Control  
    Pulse systeem 

Accessoires:
Bestelnummer: 277350 Rada Pulse besturingskast
Bestelnummer: 277351 Rada Pulse 
   programmeerset
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Rada gvk douchepaneel GM100
Glasvezelversterkt kunststof 
Met thermostaatkraan en zelfsluitende kraan 

- Water- en energiebesparend  
- Vandaalbestendig
- Leverbaar in diverse kleuren
- Eenvoudige montage, lage installatiekosten
- Ideaal bij renovatie
- Thermostaat geïntegreerd in douchepaneel  
             dus korte mengleiding

Specificatie:
Rada glasvezelversterkt kunststof douchepaneel, 
type GM100, met thermostatische mengkraan. 
Waterbesparend en robuust, met mechanisch 
zelfsluitende kraan met instelbare volumestroom en 
zelfreinigend onderhoudsarm binnenwerk. Spoeltijd 
ca. 30 seconden. Met waterbesparende douchekop, 
type Rada VR106, met instelbare sproeihoek. Met 
kogelafsluiters, flexibele aansluitingen ½”. 

Technische gegevens:
Behuizing:   Glasvezelversterkt kunststof
Volumestroom:  6 l/min 
Aansluitingen :  ½” 
Spoeltijd:  ca. 30 seconden
Afmetingen paneel: 1200 x 220 x 85 mm

Bestelnummer: 444055 met bovenaansluiting
Bestelnummer: 444155 met achteraansluing 
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Rada gvk douchepaneel GM200
Glasvezelversterkt kunststof 
Met thermostaatkraan en piëzobediening 

- Water- en energiebesparend  
- Vandaalbestendig
- Leverbaar in diverse kleuren
- Eenvoudige montage, lage installatiekosten
-  Met cyclusspoeling
- Ideaal bij renovatie
- Thermostaat geïntegreerd in douchepaneel  
             dus korte mengleiding

Specificatie:
Rada glasvezelversterkt kunststof douchepaneel, 
type GM200. Waterbesparend en robuust, zelfslui-
tend, met piëzo 130 druktoetsbediening. Spoeltijd 
30 seconden (vast), cyclusspoeling 72 uur na het 
laatste gebruik (vast). Met waterbesparende douche-
kop, type Rada VR106, met instelbare sproeihoek. 
Met kogelafsluiters en flexibele slangaansluitingen 
½”.  Extra benodigd Rada netadapter of 
transformator 230/12 V AC.

Technische gegevens:
Behuizing:   Glasvezelversterkt kunststof
Volumestroom:  6 l/min 
Aansluitingen :  ½” 
Spoeltijd:  30 seconden, start – stop,  
   (vast)
Cyclusspoeling:  72 uur na het laatste 
   gebruik, spoeltijd, 60  
   seconden (vast)
Afmetingen paneel: 1200 x 220 x 85 mm

Bestelnummer: 444060 met bovenaansluiting
Bestelnummer: 444160 met achteraansluiting

Accessoires:
Bestelnummer: 277197 Rada netadapter voor één  
   Rada piëzo douchepaneel.


