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RADA INSTALLATIESCHEMA VOOR AUTOMATISCH CYCLUSSPOELEN, 
THERMISCH DESINFECTEREN EN LOGGEN VAN RESULTATEN 
KRANEN VOOR WASTAFELS

Rada installatieschema 17, 19 en 21:

De revolutionaire, nieuwe Rada Intelligent Care 
digitale mengkranen bieden veiligheid, gebruiks-
gemak en installatie- en beheersgemak op 
ongekend niveau. 

De Rada Intelligent Care mengkranen zijn ontwikkeld 
met het oog op de zorg- en utiliteitssector om:
- Het risico van interne bactergroei te minimaliseren 
- Het risico van kruisbesmetting te helpen beheersen 
- Te voldoen aan alle denkbare normen en richtlijnen 
- Te beschermen tegen verbrandingsrisico’s 
- Beheerders en eigenaren te voorzien van  
  spoelrapportages 
- De totale eigendomskosten te verlagen
 
De wastafelmengkranen zijn infrarood bediend (ook 
de temperatuurregeling) en Safe-To-Touch. 
Alle modellen zijn eenvoudig te reinigen, naden en 
oneffenheden zijn geminimaliseerd. 
De superieure digitale temperatuurregeling zorgt 
voor veiligheid en comfort.

De mengkranen bieden een breed scala aan opties 
voor instellingen en beheersmaatregelen zoals: 
- Programmeerbare minimum, maximum en  
  starttemperaturen 
- Programmeerbare spoeltijden en spoeltypen 
- Automatische cyclusspoeling  
- Automatische cyclusspoeling met enkel koud water 
- Thermische desinfectie met eco stand 
- Realtime inroosteren van beheersmaatregelen 
- Temperatuurmeetfunctie voor koud en warmwater  
  toevoertemperatuur en voor mengwatertemperatuur
 
De resultaten van de beheersmaatregelen worden 
minstens 12 maanden opgeslagen in de mengkraan 
zelf. Optioneel kunnen de kranen aangesloten 
worden in een netwerk en aan een gbs. De kranen 
worden geprogrammeerd met een iPad.
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Warm Water Rada IC digitale bladmengkraan

Rada IC digitale wandmengkraanKoud water

Mengwater

Installatieschema 17Rada Intelligent Care digitale wastafelmengkranen, Stand-Alone, 
met automatische cyclusspoeling, thermische desinfectie,
temperatuurcontrole, registratie en opslag van 
resultaten van beheersmaatregelen

Rada IC digitale bladmengkraan

Rada IC digitale wandmengkraan

Installatieschema 19Rada Intelligent Care digitale wastafelmengkranen in een sub-netwerk
met automatische cyclusspoeling, thermische desinfectie,
temperatuurcontrole, registratie en opslag van 
resultaten van beheersmaatregelen

Rada IC netwerkbox

Ipad

Max. 31 mengkranen
per sub-netwerk

Rada IC transformator

Gateway

Wifi router

LAN 1

Rada IC digitale bladmengkraan

Rada IC digitale wandmengkraan

Installatieschema 21Rada Intelligent Care digitale wastafelmengkranen in een
sub-netwerk met automatische cyclusspoeling, thermische desinfectie,
temperatuurcontrole, registratie en opslag van resultaten van 
beheersmaatregelen gekoppeld aan een GBS.

Rada IC netwerkbox
Rada IC transformator (End-
of-line-kit)

Gebouw Beheer Systeem

LAN 1

Netwerkkabel: 2 x twisted pair, 22AWG, met 
een max. buitendiameter 6.5 mm (geen CAT-5)  

Max. 31 mengkranen
per sub-netwerk

GBS

GBS
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Installatieschema 17, 19 en 21
Benodigde Rada apparatuur
 
Rada Intelligent Care MX1-20NF wastafel-
mengkraan, laag, vaste temperatuur

Specificatie:
Rada Intelligent Care digitale wastafelmengkraan 
voor bladmontage, met digitale thermostatische rege-
ling voor een vaste tempera-tuur, type MX1-20NF. 
Waterbesparend, met infraroodbediening voor 
activering. De mengkraan beschikt over een uitzon-
derlijk breed scala aan instelmogelijkheden voor 
cyclusspoelingen en thermische desinfectie en kan 
aangesloten worden in een netwerk en aan een gbs. 
Wordt geleverd inclusief transformator, 12V DC. 

Bestelnr.: 1398384-CP (Art.nr. MX1-20NF)

Rada Intelligent Care MX1-20F wastafel-
mengkraan laag
 
Specificatie:
Rada Intelligent Care digitale wastafelmengkraan 
voor bladmontage, met digitale thermostatische rege-
ling, type MX1-20F. Waterbesparend, met infrarood-
bediening voor activering en temperatuurkeuze. De 
mengkraan beschikt over een uitzonderlijk breed 
scala aan instelmogelijkheden voor cyclusspoelingen 
en thermische desinfectie en kan aangesloten 
worden in een netwerk en aan een gbs. Wordt 
geleverd inclusief transformator, 12V DC. 

Bestelnr.: 1398383-CP (Art.nr. MX1-20F)
 

Rada Intelligent Care MX1-40F wastafel-
mengkraan hoog
 
Specificatie:
Rada Intelligent Care digitale wastafelmengkraan 
voor bladmontage, met digitale thermostatische rege-
ling, type MX1-40F. Waterbesparend, met infrarood-
bediening voor activering en temperatuurkeuze. De 
mengkraan beschikt over een uitzonderlijk breed 
scala aan instelmogelijkheden voor cyclusspoelingen 
en thermische desinfectie en kan aangesloten 
worden in een netwerk en aan een gbs. Wordt 
geleverd inclusief transformator, 12V DC. 

Bestelnr.: 72938-CP (Art.nr. MX1-40F)
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Installatieschema 17, 19 en 21
Benodigde Rada apparatuur*

Rada Intelligent Care MX1-80 wandmeng-
kraan
 
Specificatie:
Rada Intelligent Care digitale wastafelmengkraan 
voor wandmontage, met digitale thermostatische 
regeling, type MX1-80. Waterbesparend, met infra-
roodbediening voor activering en temperatuurkeuze. 
De mengkraan beschikt over een uitzonderlijk breed 
scala aan instelmogelijkheden voor cyclusspoelingen 
en thermische desinfectie en kan aangesloten 
worden in een netwerk en aan een gbs. Wordt 
geleverd inclusief transformator, 12V DC. 

Bestelnr.: 72947-CP (Art.nr. MX1-80)
Bestelnr.: 76678-CP (Art.nr. MX1-80N) Met vaste  
           temperatuur

Rada Intelligent Care glijstangset 
 
Specificatie:
Rada Intelligent Care glijstangset, met soepele 
hoogteverstelling van de handdouche met één hand. 
Met handdouche met ver-wisselbare en reinigbare 
nozzlemat en gladde doucheslang. 
 
Bestelnr.: 72965-CP (Art.nr SF1-20EV) Voor  
           opbouw mengkraan, slang  
           1,5 m, glijstang 1,0 m

Rada Intelligent Care vaste douchekop 
 
Specificatie:
Rada Intelligent Care vaste douchekop met aansluit-
bocht. Met douchekop met verwisselbare en reinig-
bare nozzlemat. 
 
Bestelnr.: 72967-CP (Art.nr. SH1-EUR)

Rada Intelligent Care ACI-2 netwerkbox 
 
Rada Intelligent Care netwerkbox, type ACI-2. Voor 
het aansluiten op een netwerk van één Rada Intelli-
gent Care mengkraan. Via het netwerk kunnen 
instellingen uitgelezen en gewijzigd worden en kan 
gelogde data uitgelezen worden.  

Bestelnr.: 72981-NA (Art.nr. ACI-2) 


