ACQUA-NET® is hét nieuwe douchesysteem voor
openbare gebouwen. Het douchesysteem – dat
kan worden opgebouwd uit diverse modulaire
units – kan volledig naar wens van de klant
worden samengesteld. Ongeacht of deze klant

een basis- of geavanceerd systeem wenst. De
units worden geleverd en geïnstalleerd inclusief
magneetkleppen en vloer- of wandsensoren met
optische fiberkabel. De douchesystemen beschikken
over wifi en Bluetooth en kunnen eenvoudig met het
vaste netwerk én centrale gebouwbeheersysteem
worden verbonden, waardoor douchewaterbeheer
op afstand mogelijk wordt.”

Douchefuncties
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Voordelen
>
>
>
>
>
>
>
>

Temperatuur gestuurd spoelen (koud waterleidingen)
Aanmaken logboek voor beheersplan
Eventlog, statusmeldingen van het systeem
Email notificatie
Handmatig en/of automatisch starten
van de thermische desinfectie
In gebouw een thermische desinfectie starten
Ter plaatse de app douche aansturen in het gebouw
Schoonmaakstand, alle douches open en dicht

Douchetijden instelbaar van 1 seconde tot 1 uur.
Start en stop functie (voor campings)
Cyclusspoeling instelbaar van 1 tot max 72 uur. Tijd en dag instelbaar
Heetwaterspoeling (thermische desinfectie)
Temperatuur gestuurd spoelen b.v. koud waterleidingen
Beheren op afstand
Beheer van uw waterhuishouding
Signaal vanuit boiler dat hij heet is, dan pas begint heet water spoeling

Communiceren met ACQUA-NET®
>
>
>
>

Beveiligingen ACQUA-NET®
>
>

Ieder tappunt heeft een vooraf in te
stellen temperatuurbeveiliging.
Ruimtebeveiliging tijdens thermische
desinfectie dmv PIR/deurcontacten

ACQUA-NET® modulaire unit

ACQUA-NET® douchesensoren
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>
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Kast van 6 units
Kast van 10 tot max 16 units
Daarnaast zijn ook single units verkrijbaar
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>
>
>
>

Vandaalbestendige RVS douchesensor
met optical fiber
Customized douchesensor op aanvraag
10 jaar garantie op de sensor
Sensor is te koppelen met
andere douchesystemen
Inbouw, opbouw, vloerbediening
Te gebruiken voor ieder watergevend
tappunt (urinior,wastafel,toilet,enz)

Koppeling met het lokale netwerk, beheren op afstand
Via WiFi
GBS ModBus
Bluetooth
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