RADA INSTALLATIESCHEMA VOOR AUTOMATISCH CYCLUSSPOELEN
KRANEN VOOR WASTAFELS, URINOIRS, CLOSETS EN DOUCHES

LEGIONELLAPREVENTIE
LEGIONELLAPREVENTIE

Rada wastafelkranen, urinoirspoelkranen, douchemengkranen en closetspoelsystemen met een
automatische cyclusspoeling.
Thermisch beheersconcept en stilstand
In het kader van beheer dienen installaties zodanig
te worden ontworpen dat stilstaand water en langere
verblijftijden zoveel mogelijk worden vermeden.
Afhankelijk van de risicoclassificatie dient er dagelijks of wekelijks gebruik te zijn of gespoeld te
worden.
Het handmatig uitvoeren en registreren van deze
beheersmaatregel, is erg tijdrovend en daardoor
financieel onaantrekkelijk.
De Rada Tec elektronische kranen zijn voorzien van
een automatische instelbare cyclusspoeling. Ze
zorgen ervoor dat kranen en uittapleidingen ook als
er een periode geen gebruikers zijn, regelmatig
geactiveerd worden en daarmee de doorstroming
bevorderen en de inhoud verversen.

Deze oplossingen bieden de volgende voordelen:
- Kranen met automatische cylusspoeling voor elk
type tappunt
- Instelbare automatische cycluspoeling
- Instelbaar sensorbereik
- Anti-blokkeringsmechanisme, schakelt automatisch uit na enige tijd, ook wanneer er bijvoorbeeld
een sticker op de sensor is geplakt
- Thermische desinfectie stand, waarmee de
kraan 10 minuten continu spoelt (de temperatuur
moet handmatig boven de 60 ºC gebracht worden.)

Installatieschema 16

Rada elektronische kranen
met automatische cyclusspoeling

Warm Water

Rada elektronische wastafelkraan

Koud water

Rada elektronische urinoirspoelkraan

Mengwater
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Rada installatieschema 16:

Installatieschema 16
Benodigde Rada apparatuur*

Rada Tec 100 wastafel(meng)kraan

Rada Tec 600, therm. douchemengkraan
Specificatie:
Rada Tec 600, elektronische thermostatische
douche-mengkraan, met start-stop bediening, voor
wandmontage. Waterbesparend en robuust, is
voorzien van een instelbare automatische cyclusspoeling. Met standaard mogelijkheid om de mengkraan thermisch te desinfecteren! Met S-koppelingen, aansluitingen 1/2” buitendraad. Inclusief batterij.
Bestelnr: 2.1931.348 (Art.nr. 600750)

Rada Tec 700, urinoirspoelkraan

LEGIONELLAPREVENTIE

Specificatie:
Rada Tec 100, elektronische wastafelkraan, voor
bladmontage. Waterbesparend en robuust, met
begrenzer 6 l/min, voorzien van instelbare automatische cyclusspoeling. Met intelligent, autofocus, actief
infrarood systeem. Met flexibele slangaansluiting met
stopkraan, aansluiting 3/8” wartel.
Uitvoeringen inclusief batterijhouder en batterij:
Bestelnr: 2.1931.257 (Art.nr. 100750) Koud
Bestelnr: 2.1931.258 (Art.nr. 100760) Mengkraan
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Specificatie:
Rada Tec 700, elektronische urinoirspoelkraan voor
opbouw, voor wandmontage, inclusief spoelpijp (20
cm) en urinoirverbinder. Waterbesparend en robuust,
voorzien van een instelbare spoeltijd en automatische cyclusspoeling. Aansluiting 1/2” buitendraad.
Inclusief batterij.
Bestelnr: 2.1931.352 (Art.nr. 700750)			

Rada Tec 800, closetspoelsysteem
Specificatie:
Rada Tec 800, elektronisch closetspoelsysteem
bestaande uit een zelfdragend frame met reservoir,
bedieningspaneel met infrarood bedieningssensoren
en handmatige bediening. Robuust, voorzien van
een instelbare automatische cyclusspoeling. Aansluiting 1/2". Extra benodigd netadapter 6V DC
Bestelnr: 2.1931.898 (Art.nr. 800750)
Wit bedieningspaneel
Bestelnr: 2.1931.899 (Art.nr. 800760)
Rvs bedieningspaneel
* Voor meer modellen en technische specificaties,
zie onze website.
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