
Presto 
Modul'mix® eenhendel en 

Mastermix® thermostatische
 mengkranen 

voor de zorgsector
April 2019

Nieuwe generatie eenhendel mengkranen

Nieuwe generatie thermostatische mengkranen  

Met gladde binnenkant

Geen keerkleppen benodigd  voor de Mastermix  
mengkranen  (patent)

Geen afsluiters nodig voor service van de  
thermostatische patroon 

Eenvoudig onderhoud
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PRESTO SANIFIRST MODUL'MIX EENHENDELMENGKRANEN

De Presto Sanifirst Modul'mix eenhendel mengkranen zijn specifiek 
ontwikkeld voor de gehele zorgsector. Bij de ontwikkeling van de serie is 
gefocust op:
* Hygiëne 
* Duurzaamheid 
* Veiligheid 
* Modulaire opbouw
* Onderhoud
* Betrouwbaarheid 
Het brede scala biedt alle denkbare oplossingen voor wastafelkranen voor 
blad- en wandmontage, keukenmengkranen, tapkranen en uitlopen.

Over de eenhendelmengkranen:
Voor de meeste eenhendelmengkranen geldt het volgende:

Hendels:
De mengkranen zijn leverbaar met naar keuze een dichte hendel, open 
hendel of ellebooghendel. De elleboogbedieningen werken identiek aan de 
normale hendelbediende kranen. Door de hendel omhoog te bewegen gaat 
er water stromen, door de hendel naar links of rechts te bewegen wordt de 
temperatuur gewijzigd. 

Uitgebreide mogelijkheden: 
- Mengkranen variërend in voorsprong en hoogte van de uitloop
- Demonteerbare uitlopen, met als voordeel dat de voorsprong en hoogte 
  aangepast kunnen worden aan de wens van de gebruiker.
- Afklikbare uitlopen, met als voordeel de mogelijkheid om deze afzonderlijk  
  thermisch te desinfecteren. 

Hygiëne:
- Stervormige straalregelaar (Hostaform®) beperkt kalkafzetting en  
  voorkomt dat water ter plaatse achterblijft. Materiaal bestand tegen       
  thermische desinfectie bij hoge temperaturen
- De binnenzijde van de meeste kranen en uitlopen is glad ter        
  beperking van bacteriegroei
- De volumestroombegrenzing vindt plaats in de mengkraan zelf, niet  
  via perlatoren met rubber onderdelen
- Een aantal kraanmodellen heeft afklikbare uitlopen (voor simpel     
  onderhoud en desinfectie)

Technische specificaties:
- Max. warmwater temperatuur:   85º C
- Werkdruk:     50 - 500 kPa
- Max. statische druk:    2500 kPa
- Werkdrukverschil tussen koud en warm:  Max. 100 kPa (bij   
      drukcompenserend   
      binnenwerk)

Garantie:
10 jaar op fabricagefouten



3Tel. 0342-414088 . www.radacontrols.com

04
/1

9 
Te

ch
ni

sc
he

 w
ijz

ig
in

ge
n 

vo
or

be
ho

ud
en

PR
ES

TO
 S

AN
IF

IR
ST

 M
EN

GK
RA

NE
N 

ONTWIKKELD MET HET OOG OP DE ZORG- EN UTILITEITSSECTOR

Over de keramische binnenwerken:
Alle Presto Sanifirst eenhendelmengkranen hebben een keramisch binnenwerk. 
Voor de meeste eenhendelmengkranen zijn 2 typen keramisch binnenwerk 
beschikbaar, met de onderstaande specificaties:

Specificaties keramisch binnenwerk 75312: 
Besparingen:
- Volumestroom in 2 stappen. Bij het openen van de mengkraan ondervindt de 
  hendel een kleine weerstand bij ca. 50% van de volumestroom. Dit is voldoen-   
  de om de handen te wassen en dit bespaart water en energie. Indien de hendel 
  door de weerstand gedrukt wordt en de kraan verder opengezet wordt, is er de 
  beschikking over de maximale volumestroom.  
- Instelbare volumestroombegrenzer. De binnenwerken zijn voorzien van een 
  instelschroef, waarmee de maximale "open" stand van de hendel beperkt 
  wordt, waardoor de maximale volumestroom beperkt wordt. 
Veiligheid:
- Mechanische temperatuurbegrenzing. De temperatuurblokkering kan in 7 
  standen ingesteld worden en reduceert de warmwater toevoer.
Betrouwbaarheid:
- De binnenwerken zijn getest op 500.000 cycli, zijn bestand tegen 85 ºC warm  
  water (tijdens thermische desinfectie tot 90 ºC) en zijn bestand tegen een 
  statische druk van 2500 kPa.

Specificaties drukcompenserend keramisch binnenwerk 75313: 
Besparingen:
- Volumestroom in 2 stappen, bij het openen van de mengkraan ondervindt de  
  hendel een kleine weerstand bij ca. 50% van de volumestroom. Dit is voldoen- 
  de om de handen te wassen en dit bespaart water en energie. Indien de hendel  
  door de weerstand gedrukt wordt en de kraan verder opengezet wordt, is er de 
  beschikking over de maximale volumestroom.  
Veiligheid: 
- Mechanische temperatuurbegrenzing. De temperatuurblokkering kan in 7 
  standen ingesteld worden en reduceert de warmwater toevoer.
- Drukcompenserend. Dit binnenwerk vereffent drukschommelingen tot 100 kPa.  
  Min. werkdruk 100 kPa, max. werkdruk 500 kPa. Voorkom afwijkingen van de  
  drukken t.o.v. elkaar van meer dan 100 kPa.
- Met geïntegreerde keerkleppen 
Betrouwbaarheid:
- De binnenwerken zijn getest op 500.000 cycli, zijn bestand tegen 85 ºC warm  
  water (tijdens thermische desinfectie tot 90 ºC) en zijn bestand tegen een 
  statische druk van 2500 kPa.
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Presto Sanifirst wastafelmengkraan  
Wastafelmengkraan voor bladmontage 
 
- Gladde binnenkant beperkt bacteriegroei
- Stervormige straalregelaar (Hostaform®) 
- Mechanische temperatuurbegrenzing
- Mechanisme voor halve/volledige volumestroom
- Instelbare volumestroombegrenzer*
- Bestand tegen hoge warmwater temperaturen
- Verschillende soorten hendels beschikbaar
- Uitvoeringen met drukcompenserend binnenwerk

Specificatie:
Presto Sanifirst éénhendel wastafelmengkraan voor 
bladmontage. Met gladde binnenkant en stervormige 
straalregelaar. Met mechanische temperatuur-
begrenzing, volumestroombegrenzer en 
mechanisme voor halve of volledige volumestroom. 
Bestand tegen hoge warmwater temperaturen. 

Technische gegevens:
Voorsprong uitloop:  170 mm
Hoogte uitloop:   100 mm
Werkdruk:   20 - 500 kPa
Warmwatertemperatuur: Maximaal 85ºC 
Aansluitingen:   SPEX flexibele aansluit- 
                            slangen, 3/8" wartels

Bestelnummer: 2.1931.139 (Art. nr. 75060)  
   Met dichte hendel zonder  
   drukcompenserend  
   binnenwerk

Bestelnummer: 2.1931.140 (Art. nr. 75061) 
   Met dichte hendel en   
   drukcompenserend  
   binnenwerk

Bestelnummer: 2.1931.137 (Art. nr. 75040)  
   Met open hendel zonder  
   drukcompenserend  
   binnenwerk

Onderdelen:
Bestelnummer 2.1931.173 (Art. nr. 75312)   
   Binnenwerk zonder 
   drukcompensatie
Bestelnummer 2.1931.174 (Art. nr. 75313)  
   Binnenwerk met 
   drukcompensatie

* Niet bij drukcompenserend binnenwerk
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Presto Sanifirst wastafelmengkraan  
Wastafelmengkraan met elleboogbediening 
 
- Gladde binnenkant beperkt bacteriegroei
- Stervormige straalregelaar (Hostaform®) 
- Mechanische temperatuurbegrenzing
- Mechanisme voor halve/volledige volumestroom
- Instelbare volumestroombegrenzer* 
- Bestand tegen hoge warmwater temperaturen
- Uitvoeringen met drukcompenserend binnenwerk

Specificatie:
Presto Sanifirst éénhendel wastafelmengkraan voor 
bladmontage met elleboogbediening. Met gladde 
binnenkant en stervormige straalregelaar. Met 
mechanische temperatuurbegrenzing, volume-
stroombegrenzer en mechanisme voor halve of 
volledige volumestroom. Bestand tegen hoge 
warmwater temperaturen. 

Technische gegevens:
Voorsprong hendel:  157 mm
Voorsprong uitloop:  170 mm
Hoogte uitloop:   100 mm
Werkdruk:   20 - 500 kPa
Warmwatertemperatuur: Maximaal 85ºC 
Aansluitingen:   SPEX flexibele aansluit- 
                            slangen, 3/8" wartels

Bestelnummer: 2.1931.141 (Art. nr. 75062)  
   Met elleboogbediening   
   zonder drukcompenserend  
   binnenwerk

Bestelnummer: 2.1931.142 (Art. nr. 75063)  
   Met elleboogbediening met  
   drukcompenserend   
   binnenwerk

Onderdelen:
Bestelnummer 2.1931.173 (Art. nr. 75312) 
   Binnenwerk zonder 
   drukcompensatie
Bestelnummer 2.1931.174 (Art. nr. 75313)  
   Binnenwerk met 
   drukcompensatie

* Niet bij drukcompenserend binnenwerk
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Presto Sanifirst wastafelmengkraan  
Wastafelmengkraan Modul'Mix met demonteerbare 
uitloop 
 
- Met elleboogbediening
- Gladde binnenkant beperkt bacteriegroei
- Stervormige straalregelaar (Hostaform®) 
- Mechanische temperatuurbegrenzing
- Mechanisme voor halve/volledige volumestroom
- Instelbare volumestroombegrenzer*
- Bestand tegen hoge warmwater temperaturen
- Verschillende soorten hendels beschikbaar
- Uitvoeringen met drukcompenserend binnenwerk

Specificatie:
Presto Sanifirst Modul'Mix éénhendel wastafelmeng-
kraan voor bladmontage met verwijderbare uitloop 
en elleboogbediening. Met gladde binnenkant en 
stervormige straalregelaar. Met mechanische 
temperatuurbegrenzing, volumestroombegrenzer en 
mechanisme voor halve of volledige volumestroom. 
Bestand tegen hoge warmwater temperaturen. 

Technische gegevens:
Voorsprong hendel:  220 mm
Voorsprong uitloop:  zie tabel
Hoogte uitloop:   zie tabel
Werkdruk:   20 - 500 kPa
Warmwatertemperatuur: Maximaal 85ºC 
Aansluitingen:   SPEX flexibele aansluit- 
                            slangen, 3/8" wartels

Bestel-  
nummer

Artikel- 
nummer

Hoogte  
uitloop (mm)

Voorsprong 
uitloop (mm)

Drukcom-
penserend

2.1931.152 75126 100 150 Nee

2.1931.154 75128 100 200 Nee

2.1931.153 75127 100 150 Ja

2.1931.155 75131 200 150 Nee

2.1931.157 75135 200 200 Nee

2.1931.159 75138 200 250 Nee

2.1931.156 75132 200 150 Ja

2.1931.158 75136 200 200 Ja

2.1931.160 75141 300 150 Nee

2.1931.161 75143 300 200 Nee

2.1931.162 75145 300 250 Nee

2.1931.163 75146 300 250 Ja

Onderdelen:
Bestelnummer 2.1931.173 (Art. nr. 75312)   
   Binnenwerk zonder 
   drukcompensatie
Bestelnummer 2.1931.174 (Art. nr. 75313)  
   Binnenwerk met 
   drukcompensatie

* Niet bij drukcompenserend binnenwerk
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Presto Sanifirst keukenmengkraan  
Keukenmengkraan met elleboogbediening 
 
- Gladde binnenkant beperkt bacteriegroei
- Stervormige straalregelaar (Hostaform®) 
- Mechanische temperatuurbegrenzing
- Mechanisme voor halve/volledige volumestroom
- Instelbare volumestroombegrenzer*
- Bestand tegen hoge warmwater temperaturen
- Uitvoeringen met drukcompenserend binnenwerk

Specificatie:
Presto Sanifirst éénhendel keukenmengkraan voor 
bladmontage met elleboogbediening. Met gladde 
binnenkant en stervormige straalregelaar. Met 
mechanische temperatuurbegrenzing, volume-
stroombegrenzer en mechanisme voor halve of 
volledige volumestroom. Bestand tegen hoge 
warmwater temperaturen. 

Technische gegevens:
Voorsprong hendel:  220 mm
Voorsprong uitloop:  230 mm
Hoogte uitloop:   160 mm
Werkdruk:   20 - 500 kPa
Warmwatertemperatuur: Maximaal 85ºC 
Aansluitingen:   SPEX flexibele aansluit- 
                            slangen, 3/8" wartels

Bestelnummer: 2.1931.145 (Art. nr. 75066)  
   Met elleboogbediening   
   zonder drukcompenserend  
   binnenwerk

Bestelnummer: 2.1931.146 (Art. nr. 75067)  
   Met elleboogbediening met  
   drukcompenserend   
   binnenwerk

Bestelnummer: 2.1931.143 (Art. nr. 75064)  
   Met dichte hendel zonder  
   drukcompenserend   
   binnenwerk

Bestelnummer: 2.1931.144 (Art. nr. 75065)  
   Met dichte hendel met   
   drukcompenserend   
   binnenwerk

Onderdelen:
Bestelnummer 2.1931.173 (Art. nr. 75312)   
   Binnenwerk zonder 
   drukcompensatie
Bestelnummer 2.1931.174 (Art. nr. 75313)  
   Binnenwerk met 
   drukcompensatie 

* Niet bij drukcompenserend binnenwerk
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PRESTO SANIFIRST MASTERMIX THERMOSTATISCHE MENGKRANEN

De nieuwe generatie Presto Sanifirst thermostatische mengkranen serie Mastermix is 
specifiek ontwikkeld voor de gehele zorgsector. Bij de ontwikkeling van de serie is  
gefocust op:
* Hygiëne 
* Duurzaamheid 
* Veiligheid 
* Modulaire opbouw
* Onderhoud
* Betrouwbaarheid 
Het brede scala biedt alle denkbare oplossingen voor wastafelkranen voor blad- en 
wandmontage, keukenmengkranen, tapkranen en uitlopen.

De voordelen van de unieke Mastermix thermostatische mengkranen:

Geen keerkleppen:
De gepatenteerde Mastermix technologie zorgt er voor dat kruisverbindingen tussen koud 
en warm water niet mogelijk zijn. Bij het sluiten van de kraan worden zowel de warm als 
koud water toevoer dichtgezet. Hierdoor zijn, onderhoudsgevoelige, keerkleppen ter 
voorkoming van kruisverbindingen niet nodig. 

Gladde binnenkant:
De binnenzijde van de mengkraan die in contact staat met water is, ter beperking van 
bacteriegroei, glad.

Cool body: 
Het temperatuurregelenmde gedeelte is volledig geïsoleerd van de buitenzijde, waardoor 
de mengkraan niet heet wordt.

Nauwkeurige temperatuurregeling:
Thermostatisch regeling, conform EN 1111. 

Dubbele temperatuurbegrenzing:
Op 38º C en 41º C.

Eenvoudig onderhoud: 
Het thermostatisch binnenwerk kan worden omgewisseld zonder de water toevoeren af te 
sluiten.

Simpel te reinigen:
Het kraanoppervlak heeft geen hoekjes en niet-bereikbare delen.

Uitvoering met tiptoets bediening: 
Zeer lichte bediening, met automatische cyclusspoeling. 
 

Technische specificaties:
- Max. warmwater temperatuur:   85º C
- Werkdruk:     100 - 500 kPa

Garantie:
3 jaar op het thermostatisch element en 10 jaar op de rest op fabricagefouten
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Presto Mastermix douchetablet 75708 
Thermostatisch met draaiknoppen

- Met gladde binnenkant
- Geen keerkleppen benodigd (patent)
- Bij sluiten worden zowel warm als koud  
 watertoevoer dichtgezet
- Mengkraan zelf wordt niet heet
- Eenvoudig onderhoud, geen afsluiters in de  
 toevoer nodig voor service van de  
 thermostatische patroon
-  Eenvoudig te reinigen
-  Thermische desinfectie mogelijk, enkel door  
 personeel te activeren 
-  Met dubbele temperatuurbegrenzing
-  Met plug & play bevestigingsplaat

Specificatie: 
Presto MasterMix thermostatisch douchetablet. Met 
speciale keramische afdichtingen waardoor geen 
keerkleppen nodig zijn omdat er geen kruisverbindin-
gen mogelijk zijn. Temperatuurknop met dubbele be-
grenzing op 38°C en 41°C. Instelbare volumestroom-
begrenzer. Mengkraan zelf wordt niet heet. 
Thermische desinfectie mogelijk door personeel, niet 
door gebruikers. Inclusief afsluiters.

Technische gegevens:
Behuizing:   Verchroomd zamak
Volumestroom:  Instelbaar
Aansluitingen:  ½” bu. dr. h.o.h. 150 mm 
Aansl. doucheslang: ½” bu. dr. met keerklep 
Werkdruk:   100 - 500 kPa
Max. drukverschil: 100 kPa (tussen k. en w.) 
Temperatuurknop: Begrenzing instelbaar

Bestelnummer: 1347474 (Art. nr. 75708) 
 
Het disfunctioneren van keerkleppen in thermostati-
sche mengkranen is een reëel probleem en verhoogt 
de kans op legionellabesmetting (bron: ISSO rapport 
inventarisatie keerkleppen in thermostatische meng-
kranen). Door de unieke constructie van de Master-
Mix mengkranen zijn geen keerkleppen in de inlaten 
meer nodig.

150±10 125

338

73

G1 /2

G1 /2

152

52

    Thermostatische mengkraan zonder keerkleppen
     Geopende stand (afsluiter opent warm en koud)

    Thermostatische mengkraan zonder keerkleppen
      Service van de therm. patroon mogelijk, in gesloten
      stand. Zonder het water af te sluiten!
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52

152

125

G1 /2

73

G1 /2

338

150±10

    Thermostatische mengkraan zonder keerkleppen
     Geopende stand (afsluiter opent warm en koud)

    Thermostatische mengkraan zonder keerkleppen
      Service van de therm. patroon mogelijk, in gesloten
      stand. Zonder het water af te sluiten!

Presto Mastermix douchetablet 75710 
Thermostatisch met draaiknop en Touch druktoets

- Met gladde binnenkant
- Geen keerkleppen benodigd (patent)
- Bij sluiten worden zowel warm als koud  
 watertoevoer dichtgezet
- Mengkraan zelf wordt niet heet
- Eenvoudig te reinigen
-  Automatische cyclusspoeling instelbaar
-  Thermische desinfectie mogelijk, enkel door  
 personeel te activeren 
-  Met dubbele temperatuurbegrenzing
-  Met plug & play bevestigingsplaat

Specificatie: 
Presto MasterMix thermostatisch douchetablet. Met 
Touche bediening, Start - Stop, voor openen en slui-
ten. Met twee magneetventielen als afdichtingen 
waardoor geen keerkleppen nodig zijn omdat geen 
kruisverbindingen mogelijk zijn. Temperatuurknop 
met dubbele begrenzing op 38°C en 41°C. Meng-
kraan zelf wordt niet heet. Thermische desinfectie 
mogelijk door personeel, niet door gebruikers. 
Inclusief afsluiters. Met batterij 6V Lithium CRP2.

Technische gegevens:
Behuizing:   Verchroomd zamak
Volumestroom:  8 l/min.
Aansluitingen:  ½” bu. dr. h.o.h. 150 mm 
Aansl. doucheslang: ½” bu. dr. met keerklep 
Werkdruk:   100 - 500 kPa
Max. drukverschil: 100 kPa (tussen k. en w.) 
Temperatuurknop: Begrenzing instelbaar
Instellingen:  Zie tabel linksonder

Bestelnummer: 1347475 (Art. nr. 75710) 
 
Het disfunctioneren van keerkleppen in thermostati-
sche mengkranen is een reëel probleem en verhoogt 
de kans op legionellabesmetting (bron: ISSO rapport 
inventarisatie keerkleppen in thermostatische meng-
kranen). Door de unieke constructie van de Master-
Mix mengkranen zijn geen keerkleppen in de inlaten 
meer nodig.

Instellingen: Standaard Instelbaar
Spoeltijd 30 sec. 1 sec. - 5 min.
Cyclusspoeltijd geen 15 sec. - 5 min.
Cyclusspoelinterval geen 6 - 120 h
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G″1/2

G″1/2 

295 108

84

70

52

150±10
    Thermostatische mengkraan zonder keerkleppen
     Geopende stand (afsluiter opent warm en koud)

    Thermostatische mengkraan zonder keerkleppen
      Service van de therm. patroon mogelijk, in gesloten
      stand. Zonder het water af te sluiten!

Presto Mastermix 75700 
Thermostatische douchemengkraan

- Met gladde binnenkant
- Geen keerkleppen benodigd (patent)
- Bij sluiten worden zowel warm als koud  
 toevoer dichtgezet
- Mengkraan zelf wordt niet heet
- Eenvoudig onderhoud, geen afsluiters in de  
 toevoer nodig voor service van de  
 thermostatische patroon
-  Eenvoudig te reinigen
-  Thermische desinfectie mogelijk, enkel door  
 personeel te activeren 
-  Met dubbele temperatuurbegrenzing
-  Met plug & play bevestigingsplaat

Specificatie: 
Presto MasterMix thermostatische douchemeng-
kraan. Met speciale keramische afdichtingen waar-
door geen keerkleppen nodig zijn omdat er geen 
kruisverbindingen mogelijk zijn. Temperatuurknop 
met dubbele begrenzing op 38°C en 41°C. Instelbare 
volumestroombegrenzer. Mengkraan zelf wordt niet 
heet. Thermische desinfectie mogelijk door 
personeel, niet door gebruikers. Inclusief afsluiters.

Technische gegevens:
Behuizing:   Verchroomd zamak
Volumestroom:  Instelbaar
Aansluitingen:  ½” bu. dr. h.o.h. 150 mm 
Aansl. doucheslang: ½” bu. dr. met keerklep 
Werkdruk:   100 - 500 kPa
Max. drukverschil: 100 kPa (tussen k. en w.) 
Temperatuurknop: Begrenzing instelbaar

Bestelnummer: 1347476 (Art. nr. 75700) 
 
Het disfunctioneren van keerkleppen in thermostati-
sche mengkranen is een reëel probleem en verhoogt 
de kans op legionellabesmetting (bron: ISSO rapport 
inventarisatie keerkleppen in thermostatische meng-
kranen). Door de unieke constructie van de Master-
Mix mengkranen zijn geen keerkleppen in de inlaten 
meer nodig.
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    Thermostatische mengkraan zonder keerkleppen
     Geopende stand (afsluiter opent warm en koud)

    Thermostatische mengkraan zonder keerkleppen
      Service van de therm. patroon mogelijk, in gesloten
      stand. Zonder het water af te sluiten!

Presto Mastermix 75702 
Thermostatische douchemengkraan

- Met gladde binnenkant
- Geen keerkleppen benodigd (patent)
- Bij sluiten worden zowel warm als koud  
 toevoer dichtgezet
- Mengkraan zelf wordt niet heet
- Eenvoudig onderhoud, geen afsluiters in de  
 toevoer nodig voor service van de  
 thermostatische patroon
-  Eenvoudig te reinigen
-  Thermische desinfectie mogelijk, enkel door  
 personeel te activeren 
-  Met dubbele temperatuurbegrenzing
-  Met plug & play bevestigingsplaat

Specificatie: 
Presto MasterMix thermostatische douchemeng-
kraan. Met speciale keramische afdichtingen waar-
door geen keerkleppen nodig zijn omdat er geen 
kruisverbindingen mogelijk zijn. Temperatuurknop 
met dubbele begrenzing op 38°C en 41°C. Instelbare 
volumestroombegrenzer. Mengkraan zelf wordt niet 
heet. Thermische desinfectie mogelijk door 
personeel, niet door gebruikers. Inclusief afsluiters.

Technische gegevens:
Behuizing:   Verchroomd zamak
Volumestroom:  Instelbaar
Aansluitingen:  ½” bu. dr. h.o.h. 150 mm 
Aansl. doucheslang: ½” bu. dr. met keerklep 
Werkdruk:   100 - 500 kPa
Max. drukverschil: 100 kPa (tussen k. en w.) 
Temperatuurknop: Begrenzing instelbaar

Bestelnummer: 1382155 (Art. nr. 75702) 
 
Het disfunctioneren van keerkleppen in thermostati-
sche mengkranen is een reëel probleem en verhoogt 
de kans op legionellabesmetting (bron: ISSO rapport 
inventarisatie keerkleppen in thermostatische meng-
kranen). Door de unieke constructie van de Master-
Mix mengkranen zijn geen keerkleppen in de inlaten 
meer nodig.
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Accessoires  
voor Mastermix 75700 en 75702 

Presto onderuitloop 75704 
- Draaibaar
- Vermijd stagnatie van uitstromend water
- Met stervormige straalregelaar
- Toe te passen in combinatie met Presto   
 Mastermix 75700 

Bestelnummer: 1382156 (Art. nr. 75704)

Presto bovenuitloop 75705
- Draaibaar
- Met stervormige straalregelaar
- Toe te passen in combinatie met Presto   
 Mastermix 75702 

Bestelnummer: 1382157 (Art. nr. 75705)

Presto lange hendel voor mastermix
- Ergoonomisch
-  Voor het openen en sluiten 
- Toe te passen in combinatie met Presto   
 Mastermix 75700 en 75702 

Bestelnummer: 1382158 (Art. nr. 75706)

F G1/2"

200

F G1/2"

15°

136
213

125

24

120

49

10



14

04
/1

9 
Te

ch
ni

sc
he

 w
ijz

ig
in

ge
n 

vo
or

be
ho

ud
en

PR
ES

TO
 S

AN
IF

IR
ST

 M
EN

GK
RA

NE
N

Tel. 0342-414088 . www.radacontrols.com

216 125

191
40

G″3/8

Ø 30
Ø 48     Thermostatische mengkraan zonder keerkleppen

     Geopende stand (afsluiter opent warm en koud)

    Thermostatische mengkraan zonder keerkleppen
      Service van de therm. patroon mogelijk, in gesloten
      stand. Zonder het water af te sluiten!

Presto Mastermix 75712 
Thermostatische wastafelmengkraan

- Met gladde binnenkant
- Geen keerkleppen benodigd (patent)
- Bij sluiten worden zowel warm als koud  
 toevoer dichtgezet
- Eenvoudig onderhoud, geen afsluiters in de  
 toevoer nodig voor service van de  
 thermostatische patroon
-  Eenvoudig te reinigen
-  Thermische desinfectie mogelijk, enkel door  
 personeel te activeren 
-  Met dubbele temperatuurbegrenzing

Specificatie: 
Presto MasterMix thermostatische wastafelmeng-
kraan, met draaibare uitloop. Met speciale kerami-
sche afdichtingen waardoor geen keerkleppen nodig 
zijn omdat er geen kruisverbindingen mogelijk zijn. 
Temperatuurknop met dubbele begrenzing op 38°C 
en 41°C. Instelbare volumestroombegrenzer. Meng-
kraan zelf wordt niet heet. Thermische desinfectie 
mogelijk door personeel. Met flexibele slang-
aansluitingen 3/8" wartel.

Technische gegevens:
Behuizing:   Verchroomd zamak
Volumestroom:  6 l/min. instelbaar
Aansluitingen:  3/8" wartel 
Werkdruk:   100 - 500 kPa
Max. drukverschil: 100 kPa (tussen k. en w.) 
Temperatuurknop: Begrenzing instelbaar

Bestelnummer: 1347477 (Art. nr. 75712) 
 
Het disfunctioneren van keerkleppen in thermostati-
sche mengkranen is een reëel probleem en verhoogt 
de kans op legionellabesmetting (bron: ISSO rapport 
inventarisatie keerkleppen in thermostatische meng-
kranen). Door de unieke constructie van de Master-
Mix mengkranen zijn geen keerkleppen in de inlaten 
meer nodig.
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    Thermostatische mengkraan zonder keerkleppen
     Geopende stand (afsluiter opent warm en koud)

    Thermostatische mengkraan zonder keerkleppen
      Service van de therm. patroon mogelijk, in gesloten
      stand. Zonder het water af te sluiten!

Presto Mastermix 75714 
Thermostatische wastafelmengkraan met  
handdouche

- Met gladde binnenkant
- Geen keerkleppen benodigd (patent)
- Bij sluiten worden zowel warm als koud  
 toevoer dichtgezet
- Eenvoudig onderhoud, geen afsluiters in de  
 toevoer nodig voor service van de  
 thermostatische patroon
-  Eenvoudig te reinigen
-  Thermische desinfectie mogelijk, enkel door  
 personeel te activeren 
-  Met dubbele temperatuurbegrenzing

Specificatie: 
Presto MasterMix thermostatische wastafelmeng-
kraan, met uittrekbare handdouche. Met speciale 
keramische afdichtingen waardoor geen keerkleppen 
nodig zijn omdat er geen kruisverbindingen mogelijk 
zijn. Temperatuurknop met dubbele begrenzing op 
38°C en 41°C. Instelbare volumestroombegrenzer. 
Mengkraan zelf wordt niet heet. Thermische 
desinfectie mogelijk door personeel. Met flexibele 
slangaansluitingen 3/8" wartel.

Technische gegevens:
Behuizing:   Verchroomd zamak
Volumestroom:  6 l/min. instelbaar
Aansluitingen:  3/8" wartel 
Werkdruk:   100 - 500 kPa
Max. drukverschil: 100 kPa (tussen k. en w.) 
Temperatuurknop: Begrenzing instelbaar

Bestelnummer: 1382159 (Art. nr. 75714) 
 
Het disfunctioneren van keerkleppen in thermostati-
sche mengkranen is een reëel probleem en verhoogt 
de kans op legionellabesmetting (bron: ISSO rapport 
inventarisatie keerkleppen in thermostatische meng-
kranen). Door de unieke constructie van de Master-
Mix mengkranen zijn geen keerkleppen in de inlaten 
meer nodig.

216 200
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Rada, Kohler en Mira zijn geregistreerde handelsmerken van Kohhler Mira Limited. Wij behouden ons 
het recht voor om producten te wijzigen zonder kennisgeving vooraf. Alle rechten voorbehouden.  

Al bijna 90 jaar ontwikkelt Rada producten en systemen voor openbare douche- en was-
ruimten. Nu zet Rada de toon met het digitale Rada Outlook douchebesturings- 

systeem en mengkraan in één en KIWA gekeurde douchekoppen.

        RADA, DE EXPERTS in sanitair
voor openbare douche- en wasruimten

Onze kennis van sanitaire technieken, legionellapreventie en 
regelgeving staat garant voor een waterdicht advies op maat.

www.radacontrols.com


