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Een verantwoordelijke en efficiënte omgang met de 
natuurlijke bron water is het centrale doel van 
moderne gebouwen. Bij het plannen van projecten 
ondersteunen optimaal ontwikkelde sanitaire 
oplossingen van Franke Washroom Systems  
een duurzaame ontwikkeling. Het waterbeheersys-
teem AQUA 3000 open brengt balans aan tussen 
ecologie en efficiency, tussen hygiëne en verbruik, 
tussen planning en bedrijf. 

Een geavanceerd, compleet waterbeheer maakt een 
zuinig bedrijf van alle aangesloten componenten mo-
gelijk. Aangesloten kunnen worden:  
douche-, was- en spoelarmaturen. Het systeem is 
individueel programmeerbaar en kan willekeurig 
worden uitgebreid. Waterhoeveelheden, hygiëne-
spoelingen, thermische desinfecties en tempera-
tuurgrenswaarden kunnen per ruimte en zelf’s’ per 
armatuur individueel worden gecontroleerd en 
ingesteld. Defecten worden direct herkend en door 
het systeem gemeld. Door een efficiënt verwarmen 
van het water wordt het energieverbruik verminderd. 
Hieruit resulterende besparingen verkorten de 
terugverdientijd aanzienlijk.

WATeR eFFICIËnT, SuCCeSVoL en  
MoBIeL BeHeRen
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Het waterbeheersysteem AQUA 3000 open is gebaseerd op 
een innovatief elektronicaplatform en is door de gemoderni-
seerde architectuur voor installateurs en exploitanten veel 
eenvoudiger, bedrijfszekerder, functioneler, hygiënischer, 
rendabeler en kan nog makkelijker in overkoepelende netwer-
ken worden opgenomen. 

AQUA 3000 open, het doorontwikkelde, intelligente waterbe-
heersysteem, wordt consequent in twee niveaus – armaturen 
en netwerk – onderverdeeld, die via verschillende dataprotocol-
len, zoals Ethernet, BacNet, KNX of ModBus met elkaar kunnen 
communiceren. Op het niveau van de armaturen worden de 
belangrijkste waterafgiftefuncties geregeld.  
Met de ECC2 (ECC = Ethernet-CAN-Coppler)-functiecontroller 
en de ingebouwde WEB-server ontstaan op netwerkniveau extra 
functies tot en met een GBS-koppeling.

Twee extra, verschillende modules bieden optionele uitbrei-
dingsmogelijkheden: I/O-module met digitale in- en uitgangen 
voor volgorde besturing en een GSM-module voor mobiel 
onderhoud op afstand.

Het efficiënt en op behoefte afge-
stemd gebruik van ressources (water, 
energie, tijd) maakt het sanitaire 
systeem rendabel.

ECONOMISCH

Een flexibel, uitbreidbaar en 
daardoor toekomstgericht 
systeem, dat op zinvolle wijze in 
het gebouwbeheer kan worden 
geïntegreerd.

DUURZAAM

Regelmatige hygiënespoelingen en 
programma's voor thermische desinfec-
tie garanderen een hoge kwaliteit van 
het drinkwater.

HYGIËNISCH



De ARMATuuR 
DenkT Mee
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De intelligente elektronicamodule vormt het hart van elke armatuur. Door 
de module worden al op armatuurniveau waterloop- en besturingsfuncties 
verenigd, onafhankelijk van een overkoepelende Dankzij de elektronicamo-
dules, die in de fabriek zijn geprogrammeerd, kunnen de armaturen 
gewoon met "plug and play" in gebruik worden genomen. Elke armatuur 
beschikt in de geïntegreerde elektronicamodule over een op het toepas-
singsgebied afgestemd functieprogramma voor alle belangrijke waterafgif-
tefuncties. Bovendien levert een uniek serienummer voor verdere bestu-
ringsfuncties.

Eenvoudige  
parameterinstellingen

Piekbelastings-
optimaliseringen

Omschakelingen
programmamodi

Waterafgitefuncties 
afgestemd op de vraag

Automatische
hygiënische spoelin-
gen

Veiligheids-
uitschakelingen

Thermische
desinfectie
programma's

Reinigingsuit-
schakelingen

Statistische functies
en temperatuurprotocollen

ARMATuuRnIVeAu                         
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 Eenvoudige parameterinstellingen 

 Objectspecifieke programmaparameters kunnen 
met behulp van een internetbrowser worden 
ingesteld. 

 Waterafgiftefuncties afgestemd op de vraag 

 De elektronicamodule regelt automatisch de 
basisfuncties van de toepassing zoals start/stop 
van de waterstroom en de stromingstijd. De 
verschillende programmamodificaties, zoals 
individuele hygiënische spoelfuncties en 
piekbelastingsprogramma's zijn op wens van de 
klant bij de inbedrijfstelling instelbaar.

 Omschakelingen programmamodi 

 Alle armaturen beschikken over twee alternatieve 
besturingsprogramma's (waterafgiftefuncties) die 
in de elektronicamodule zijn opgeslagen. Voor de 
omschakeling van de modi, bijv. dag/nacht, 
school/vereniging, betaalde/onbetaalde wateraf-
gifte, onderwijs/vakantie, stadion/pauze, ruimte 
bezet/niet bezet enz. kunnen de betreffende 
programma's via een ECC-functiecontroller of de 
internetbrowser worden omgeschakeld. De 
optionele module AQUAPAY voor betaalde 
waterafgifte zorgt voor extra efficiency, aangezien 
de gebruikers hierdoor bewuster met de bron 
water omgaan.

 Piekbelastingsoptimaliseringen 

 De programma's voor de piekbelastingsoptimali-
sering zijn in de elektronicamodules opgeslagen 
en kunnen via de systeemsoftware worden 
geactiveerd.  
Het programma voor de gebruikersafhankelijke 
reductie van de stromingstijd stuurt de waterafgifte 
afhankelijk van hoe vaak de armatuur wordt gebruikt.

 Bij gelijktijdigheidsonderdrukking spoelen de 
armaturen na elkaar. 

Thermische desinfectie
- Hygiënespoelingen
- Reinigingsuitschakeling
- Bedrijfsmodi-overschakeling
- Gelijktijdigheidsonderdrukking
- Lekkagedetectie
- Collectieve storingsmeldingen
- Volgordebesturingen
- Externe ventielen

1. 2. 3.

1. 2.



 De volgende twee functies zorgen er vooral voor dat verontrei-
niging van het leidingsysteem voorkomen wordt dat de 
kwaliteit van het drinkwater wordt gewaarborgd resp. wordt 
hersteld, doordat bacteriën (legionella) worden bestreden. 
Duur en intervallen van vereiste thermische desinfecties 
kunnen eveneens specifiek worden ingesteld, net als aparte 
hygiënespoelingen ter voorkoming van stagnerend water. Het 
succes van de hygiënemaatregelen moet door regelmatige 
monsternames worden gecontroleerd.

 Automatische hygiënespoelingen

 Bij de programma's voor de hygiënische 
spoelingen die in de elektronicamodules zijn 
opgeslagen, zijn afhankelijk van het object 
drie besturingsfuncties oproepbaar:

 -  Binnen een vast interval wordt een automa-
tische hygiënespoeling van het armatuur 
uitgevoerd.  

 -  Dynamische hygiënespoelingen vinden plaats 
na een vastgelegde tijd na het laatste gebruik 
van een armatuur (fabrieksmatig voorpro-
grammeerd op 24 uur na het laatste gebruik). 

 -  Temperatuurgestuurde hygiënische spoelin-
gen worden in combinatie met optionele 
temperatuursensoren door middel van 
temperatuurcontrole van het koude en/of 
warme water uitgevoerd. 

 Thermische desinfectieprogramma's

 De belangrijkste parameters (inwerktijd, 
waterstromingstijd, temperatuurcontrole) van 
de thermische desinfectie (TD) zijn in de 
elektronicamodule van elke afzonderlijke 
armatuur opgeslagen. Ook de temperatuur-
protocollen worden daar opgeslagen. Via een 
digitale ingang op de ECC2-functiecontroller 
of een internetbrowser kan de thermische 
behandeling worden gestart. Er kan tussen 
een dynamisch temperatuurafhankelijk 
gestuurd en een tijdgestuurd desinfectiepro-
gramma worden gekozen. Verder zorgt het 
optionele aftappen bij de laatste armatuur 
voor een snelle doorstroming van de circula-
tieleiding met heet water en de thermische 
desinfectie (TD) kan efficiënt en snel worden 
uitgevoerd.
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 Veiligheidsuitschakelingen:

 Bij een eventuele armatuurbediening tijdens 
een thermische desinfectie wordt het thermi-
sche desinfectieprogramma onmiddellijk 
onderbroken. Ook bij continue activering van 
de waterstroom – bijv. door onjuist gebruik – 
wordt de veiligheidsuitschakeling actief en 
onderbreekt de waterstroom.

 Reinigingsuitschakelingen

 Deze functie garandeert dat de sanitaire 
ruimtes kunnen worden gereinigd. Hierbij 
wordt een onbedoelde activering van de 
armaturen voorkomen.

 Statistische functies en temperatuurproto-
collen

 Temperatuurwaarden en andere belangrijke 
systeemdata worden opgeslagen. Deze data 
kunnen met een USB-stick of als download via 
de internetbrowser worden uitgelezen.
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De eCC2-FunCTIeConTRoLLeR en 
exTRA MoDuLeS

Ingebouwde Ethernet-CAN-koppeling 
en systeemspanningsvoeding

24 V DC/60 W

2 bedrijfsmodi

Hygiëne- 
spoeling

max. 32 armaturen 
kunnen op het systeem 

worden aangesloten

Statistische 
functies

Thermische  
desinfectie

Reinigingsuit-
schakeling

Systeemstorings-
meldingen

 Ingebouwde realtime klok 
voor het starten van 

realtime functies

 Ingebouwd 
display

Ingebouwde 
WEB-server

Extern onder-
houd

System Messages 
via SMS (bijv. 
storingsmeldingen,  
Start therm. 
desinfectie)

Extra programmeerbare 
in- en uitgangen  
(bijv. vervolgbesturingen)

Gebouwleidtechniekkoppeling 
(Ethernet, BacNet, ModBus, KNX)

321

eCC2-functie-controller
en extra modules

1

2

3

ECC2-functie-controller

Optioneel:

I/O uitbreidingsmodule

Zendmodule GSM

eCC2-FunCTIeConTRoLLeR
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 Fabrieksmatig geprogrammeerde digitale 
uitgangen

 - Thermische desinfectie actief

 - Thermische desinfectie afgebroken

 - Veiligheidsafbreking thermische desinfectie

 - Collectieve storingsmeldingen

 Fabrieksmatig geprogrammeerde digitale 
ingangen

 - Start thermische desinfectie

 - Afbreking thermische desinfectie

 - Bedrijfsmodi-overschakeling

 -  Bevestiging van de uitgangen,  
bijv. bij een collectieve storingsmelding

 Vanaf 5 gewenste functies via de digitale in- en 
uitgangen  is een I/O-uitbreidingsmodule  
vereist.

 Als de armaturen via de systeemleiding met de 
ECC-functiecontroller worden verbonden, 
neemt deze de spanningsvoorziening en ook 
nog de datacommunicatie in het CAN-eiland-
netwerk over. De multifunctionele eenheid 
biedt verder de mogelijkheid van volgordebe-
sturingen. In combinatie met de GSM-zendmo-
dule  zijn onderhoud op afstand en systeem-
berichten via SMS realiseerbaar.

 Datacommunicatie

   De ECC-functiecontroller beschikt over een 
gestandaardiseerde ethernetaansluiting voor 
pc of gebouwnetwerk (GBS). De dataprotocol-
len Ethernet, BacNet, KNX en ModBus worden 
beschikbaar gesteld.

 Systeemaansluiting voor armaturen

  Op de ECC-functiecontroller kunnen twee 
systeemleidingen voor spanningvoorziening en 
datacommunicatie worden aangesloten met 
een totale lengte van 200 meter. Er kunnen in 
totaal 32 armaturen worden aangesloten.

  Realtime dataopslag

  Het interne datageheugen van de ECC2- 
functiecontroller slaat met concrete opgave 
van datum en tijd met instelbare intervallen 
termperatuurwaarden, actorteller en –door-
looptijden, aantal bedrijfsuren, hygiënespoelin-
gen, thermische desinfecties en reinigingsuit-
schakelingen op. De data kunnen in csv-for-
maat met een USB-stick of als download via de 
WEB-browser worden uitgelezen en vervolgens 
bijv. in Excel worden opgeslagen en gevisuali-
seerd.



SySTeeMopLoSSIngen 
In HeT neTWeRk

Communicatieniveaus

Met AQUA 3000 open zorgt u voor een geslaagde 
koppeling van elke sanitaire ruimte in het gebouw-
netwerk en koppeling op een aanwezige gebouwlei-
dingtechniek op basis van verschillende dataproto-
collen. De ECC-functiecontroller vormt het over-
drachtspunt naar het gebouwnetwerk. Het 
bijbehorende eilandnetwerk wordt op basis van 
CAN-Bus-technologie aangestuurd. Het seriële 
CAN-bus-systeem (Controller Area Network) zorgt 
voor een snelle, veilige en gunstige verbinding van 
de armaturen. Daarbij zijn in het netwerk meerdere 
gelijkgestelde regelapparaten (busdeelnemers) voor 
een snelle gegevensoverdracht met elkaar verbon-
den. 

Het CAN-bussysteem is in 1983 door Bosch voor de 
verbinding van regelapparaten in auto's ontwikkeld 
om het bedradingswerk bij kabelbomen te vereen-
voudigen en het gewicht te verminderen. CAN-bus-
systemen worden vooral toegepast op gebieden 
waar een hoge mate van gegevensbeveiliging van 
groot belang is (automatisering, medische technolo-
gie, luchtvaarttechniek). 

Met de intelligente armatuurtechniek en de open 
systeemstructuur van AQUA 3000 open zijn op maat 
gemaakte waterafgiftefuncties mogelijk en kunnen 
er te allen tijde aanpassingen en uitbreidingen 
specifiek voor het object worden uitgevoerd.

Welkom bij AquA 3000 open

Start
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Het watermanagementsysteem AQUA 3000 open bestaat uit 
een armatuurniveau en een netwerkniveau. Op het armatuurni-
veau is aan een ECC-functiecontroller een CAN-eilandnetwerk 
met maximaal 32 armaturen toegekend. Tegelijk vormt de 
ECC-functiecontroller het overdrachtspunt naar het netwerk- 
niveau. 

Voor grotere objecten is installatie van meerdere ECC2-functie-
controllers een geschikte oplossing. Via de RJ45-interface van 
de afzonderlijke ECC's kunnen alle armaturen die in een 
gebouw zijn geïnstalleerd, op een pc worden aangesloten of 
met het bestaande gebouwbeheersysteem (GBS) worden 
verbonden en gezamenlijk worden beheerd en bestuurd.

Met behulp van de GSM-radiomodule 
kan voor onderhoud op afstand via 
het internet toegang tot de installatie 
worden verkregen. Via deze module 
kunnen bovendien storingsmeldingen 
via SMS tot maximaal vijf ontvangers 
worden verzonden.

Voorwaarden hiervoor zijn een 
SIM-kaart, een servicecontract, 
UMTS-mobiel netwerk en een 
optionele antenne, afhankelijk van de 
individuele sterkte van het ontvangst-
signaal in een gebouw.

Armatuur-eilandgroepen in het netwerk

De nIVeAuSTRuCTuuR VAn AquA 3000 open

Mobiel watermanagement

Communicatie via: Ethernet, BacNet, ModBus, KNX

NETWERKNIVEAU

ARMATUURNIVEAU

11



Met behulp van de in ECC2 geïntegreerde WEB-server kunnen 
alle sanitairtechnische processen erg gebruiksvriendelijk en via 
een WEB-browser in de gaten worden gehouden, gecontroleerd 
en geprotocolleerd. Verder kunnen de systeemcomponenten 
probleemloos worden ingesteld. Alarm- en gebeurtenissen 
kunnen met behulp van de optionele GSM-zendmodule 
individueel worden verzonden.

Alle aan ECC2-functiecontrollers gekoppelde, actieve armatu-
ren worden als eilandnetwerken overzichtelijk weergegeven. 
Naast de instelling van looptijden van verschillende media 
(water, zeep, lucht enz.) en de communicatieparameters 

kunnen hygiënische spoelingen en thermische desinfecties 
worden uitgevoerd en geprotocolleerd. Met behulp van virtuele 
armatuureilanden, die gegroepeerd, verschoven en opnieuw 
toegekend kunnen worden, geeft de standaard internetbrowser 
het hele reële sanitaire systeem weer. 

Voor toepassingen waar een hoge mate van gegevensbeveili-
ging van groot belang is, bijv. penitentiaire inrichtingen, waar 
tijdgestuurde functies, evt. gebruiksbeperkingen en bewakingen 
vereist zijn, worden deze via individueel instelbare functies en 
programmaprocessen binnen de WEB-server gewaarborgd.

Netwerk- en armatuuroverzichten
Op het niveau »Netwerk«  
worden alle aangesloten 
ECC2-functiecontrollers weerge-
geven. Van hieruit kan een 
ECC-eilandnetwerk worden 
geselecteerd en als armatuur-
overzicht worden weergegeven. 
Op het niveau »ECC« is de 
bedrijfstoestand van elke 
sanitaire armatuur af te lezen, 
bijv. actuele temperatuur, 
bedrijfsmodus en de toestand 
van aangesloten sensoren en 
actuatoren. Hier kunnen via het 
tabblad »TD« processen van 
thermische desinfecties worden 
geconfigureerd. 

WATeRMAnAgeMenT op LoCATIe oVeR VIA 
InTeRneT

12
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netwerk- en armatuurover-
zichten
Via de tabbladen »Vrijgave« en 
»Hygiëne« kan elke armatuur 
optimaal op het gebruik worden 
afgestemd. Zo kunnen 
bijv. hygiënespoelingen en 
thermische desinfectie zoals 
inwerktijd en temperatuur van 
elke afzonderlijke armatuur 
worden geconfigureerd. Boven-
dien worden hier ook de 
parameters van piekbelastings-
programma's en reinigingsuit-
schakelingen ingesteld.

Statistische functies voor 
armaturen
Onder het tabblad »Statistiek« op 
het niveau »Armatuur« worden 
alle cijferwaarden (magneetklep- 
activeringen), bedrijfsuren, 
temperatuurverlopen en de 
verstreken tijden sinds de laatste 
hygiënespoeling voor elke 
armatuur weergegeven. Er wordt 
eveneens statusinformatie met 
betrekking tot de laatste thermi-
sche desinfectie gegeven. Bij 
activering van de statistische 
registratie van de ECC's worden 
de belangrijkste data continu 
geregistreerd en kunnen deze 
voor verdere analyse als csv- 
bestand worden geëxporteerd.

Armatuuroverzicht met programmaverlopen
Voor elke armatuur wordt een automatisch over-
zicht gegenereerd, waarin in één oogopslag alle 
belangrijke parameters die voor het bedrijf nodig 
zijn, af te lezen zijn.  
Zo wordt de armatuurfunctie – bijv. douche met 
piëzo duwknop – via een pictogram eenvoudig en 
begrijpelijk afgebeeld. Stromingstijden en actieradi 
van sensoren kunnen van hier uit worden ingesteld.
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ToepASSIngen MeT 
SySTeeM

Aangezien de eisen aan efficiency, comfort en hygiëne in de 
projectbouw continu toenemen, wordt watermanagement hier 
steeds belangrijker. Dit geldt ook voor het complete gebouw-
beheer. AQUA 3000 open staat voor een toekomstgericht 
watermanagement, dat eenvoudig kan worden uitgebreid en 
met het gebouw meegroeit. Dit is een open systeem, dat in 
bestaande gebouwmanagementsystemen kan worden geïnte-
greerd. Ook veranderingen in het gebruik van het gebouw 
vormen geen probleem. Armaturen kunnen na jaren moeite-
loos worden toegevoegd of verwijderd.

Vooral met het oog op mogelijke infectieziektes door drinkwa-
tersystemen staan douche-inrichtingen in het middelpunt van 
de belangstelling. Technieken van de thermische desinfectie 
zijn op dit vlak tot erkende standaards uitgegroeid. Met 
armatuursystemen met busverbindingen kan er aan de 
speciale hygiëne-eisen perfect worden voldaan. De individuele 
instelmogelijkheden zijn even veelzijdig als de condities van de 
gebouwen zelf. Het watermanagementsysteem kan van de 
gebruikers leren en zichzelf aanpassen. 

Specialisten van Franke Washroom Systems verzorgen de 
inbedrijfstelling, bieden geschikte trainingen aan en staan ook 
bij lopend bedrijf altijd beschikbaar.

Toepassingsvoorbeelden en systeemweergaves kunnen 
inspiratie leveren voor uitvoeringen in detail en voorbeeldinstal-
laties van AQUA 3000 open.

//  VRIjE TIjD
Zwembaden, 
fitness-studio's, 
recreatie, 
etc.

//  OPlEIDINGEN
Scholen, 
kinderdagverblijven, 
scholings- en 
trainingsinstituten, 
etc.

 //  REIZEN
Vliegvelden, 
stations, 
campings, 
rustplaatsen, 
etc.

//   GEZONDHEID
Ziekenhuizen,  
verpleeghuizen, 
etc.

//   VEIlIGHEID
Gevangenissen,  
politiebureaus, 
militaire  
kazernes, 
etc.
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De STRuCTuuR VAn De AAnSLuITIng

Via een systeemleiding voor de spanningsvoorziening 24 V DC worden de armaturen 
eenvoudig in serie gemonteerd. Op grond van het opgenomen vermogen en van de 
lengte van de leidingen alsook het gebruikte CAN-bus-protocol is bij deze installatieva-
riant het aantal armaturen tot 32 beperkt. Bij standaard-waterafgiftefuncties is een 
inbedrijfstelling door de fabrikant niet nodig, omdat de elektronicamodules die in de 
armaturen zijn geïntegreerd, in de fabriek zijn geprogrammeerd en met "plug and play" 
werken. Extra besturingsfuncties, zoals hygiënische spoelingen, behoren tot deze 
basisprogrammering. De systeemkabel wordt aangelegd in een lege buis tot in de 
armaturen.

Optioneel:
Bij de integratie van een ECC-functiecontroller in het hele systeem heeft de systeem-
kabel de dubbele functie van spanningsvoorziening en datacommunicatie in het 
CAN-eilandnetwerk. Een afsluitweerstand beveiligt de datacommunicatie tussen de 
ECC-functiecontroller en de afzonderlijke armaturen. Daarbij neemt de ECC2 centrale 
besturingstaken en de spanningsvoorziening voor zijn rekening. Voor de aanpassing 
van de besturingsprogramma's van de ECC2 en de elektronicamodules van de 
armaturen aan het object kan het systeem door de klantenservice van de fabriek in 
bedrijf worden genomen.

Max. 32 armaturen

ECC2,
optioneel

legenda:

PWC (drinkwater koud)

PWH (drinkwater warm)

Systeemkabel 24 V DC
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Over vrij programmeerbare, digitale in-
gangen ECC2 of van de optionele 
I/O-uitbreidingsmodule alsmede met 
behulp van dataprotocollen kunnen 
thermische desinfecties (TD), groepsge-
relateerde hygiënespoelingen alsook 
groepsgerelateerde reinigingsuitschake-
lingen worden gestart of gestopt. 
Optioneel kunnen voor de procesbewa-
king temperatuursensoren per arma-
tuur worden geïntegreerd. 
 
Voor het uitvoeren van de thermische 
desinfectie (TD) is bij thermostaatarma-
turen een bypass-magneetventielpa-
troon in het functieblok van de arma-
tuur vereist. Binnen een CAN-eilandnetwerk met ECC2 kunnen 
de armaturen voor de thermische desinfectie worden opge-
deeld in maximaal 8 na elkaar openende groepen. Dat betekent 
bij kleine drinkwaterverwarmers bijv. 8 groepen met elk 4 
armaturen, die achtereenvolgens thermisch gedesinfecteerd 
worden en daardoor het systeem de mogelijkheid tot heropwar-
men bieden. Parallel met de in de fabriek geprogrammeerde  

armatuurfuncties is voor de datacommunicatie en instelling 
van de thermische desinfectie een inbedrijfstelling door de 
klantenservice vereist. De mogelijkheid bestaat om een 
AQUAPAY-muntcontactsensor voor betaalde waterafgifte 
binnen het complete armaturennetwerk te integreren. 
Daarbij is per muntautomaat met max. 31 armaturen een 
ECC2 nodig.

MoDeLLen VAn De THeRMISCHe DeSInFeCTIe

Systeemvoorstelling thermische desinfectie, gecombineerd met betaalde waterafgifte.

Max. 32 componenten

ECC2

Thermische desinfectie met drinkwaterverwarmer.

Armatuurgroep 1 Armatuurgroep 2

Armatuurgroep 4Armatuurgroep 3

ECC2

EM-Z
EM-T

(PWH)

Door het vormen van armatuurgroepen wordt een efficiënte 
uitvoering van thermische desinfecties mogelijk, vooral bij 
drinkwaterverwarmers met kleinere opslagvolumes. Bij deze 
systeemindeling is het aantal armaturen beperkt tot 30. Er 
komen nog een systeemelektronicamodule voor het aansturen 

van de drinkwaterverwarmer (EM-T) en een systeemelektroni-
camodule circulatieleiding (EM-Z) voor de thermische desinfec-
tie bij. Laatstgenoemde zorgt ervoor dat er snel verwarmd 
drinkwater ter beschikking staat in de circulatieleiding door 
gericht aftappen van water in de circulatieretourleiding. 
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WATeRMAnAgeMenT op HeT 
HoogSTe nIVeAu

legenda: 
 
EM-T = elektronicamodule voor 
  drinkwaterverwarmer 

EM-Z = elektronicamodule voor 
  circulatieleiding 

(PWH) = drinkwaterverwarmer 

GBS = gebouwbeheersysteem

Overige installatiecomponenten 
zie legenda op pag. 15

Thermische desinfectie voor het hele netwerk

Deze planningsvariant is geschikt voor gebouwen met verschillende trajecten tussen 
hydraulisch leidingsysteem en A3000 open systeemkabels. Bij deze systeemconstruc-
tie worden de armaturen in max. 8 groepen onderverdeeld. Een van de in het gebouw 
gebruikte ECC2-functiecontrollers wordt via een dataprotocol als »Master« gedefini-
eerd en waarborgt daardoor de communicatie met de onderverdeelde bereiken. De 
programmaverlopen van een thermische desinfectie (TD) kunnen vrij worden gepro-
grammeerd, de armaturen vrij worden gekozen en de afzonderlijke thermische 
desinfectiezones worden gestart. 

Met deze systeemarchitectuur kunnen thermische desinfecties optimaal op het 
project en variërende parameters worden aangepast. Deze thermische desinfectie 
voor het hele netwerk kan via de digitale ingangen voor maximaal 8 netwerkgroepen 
in vrij te kiezen volgorde worden gestart. 

ECC2
(Master)

ECC2

ECC2 ECC2

GBS

EM-TEM-Z EM-T/EM-Z

(PWH) (PWH)

Netwerkgroep 1 Netwerkgroep 2
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TRAnSpARAnTIe WAARBoRgT een 
opTIMALe eFFICIenCy 

Via de ECC2-functiecontrollers en dataprotocolverbindingen kunnen de in een gebouw 
geïnstalleerde armaturen op een pc of op het bestaande gebouwbeheersysteem 
worden aangesloten. 

Het vormen van logische functie-eenheden, bijv. per etage of toepassingsveld, maakt 
het optimaliseren van waterloopfuncties binnen de eenheden makkelijker. Hierbij 
behoren waterstromingstijden, hygiënische spoelingen, thermische desinfecties, 
reinigingsuitschakelingen, dag- en nachtschakelingen, betaalde/gratis waterafgifte 
alsook volgordebesturingen bij douche-installaties. 

Met behulp van de bewakings- en besturingsfuncties kan het aantal keer dat een 
armatuur wordt gebruikt worden geanalyseerd en het onderhoudsmanagement daarop 
worden afgestemd. Natuurlijk dient het netwerkniveau ook voor de systeembewaking 
en maakt het snelle corrigerende maatregelen mogelijk bij storingen.

Gebouwintegratie van 
AQUA 3000 open

18



SySTeeMCoMponenTen AquA 3000 open

Zo simpel als mogelijk – zo flexibel als nodig:  
Het systeem AQUA 3000 open is gebaseerd op de 
basisgedachte van een heldere en eenvoudige 
systeemarchitectuur. Daarbij worden alleen de 
componenten gebruikt, die daadwerkelijk voor de 
specifieke eisen van de betreffende toepassing 
nodig zijn. Met slechts weinig systeemmodules kan 
op die manier een optimaal watermanagement 
worden gerealiseerd. 

Alle hoofdcomponenten van AQUA 3000 open 
worden op de volgende pagina's weergegeven.

Van idee tot omzetting

De basis voor een optimale inrichting van een 
sanitaire ruimte is een gedegen voorafgaande 
planning. Hier wordt bekeken met welke specifieke 
omstandigheden van het object rekening moet 
worden gehouden en aan welke eisen de sanitaire 
ruimte moet voldoen op grond van het verwachte 
gebruik. Een gekwalificeerd advies specifiek voor 
het betreffende object en conform de bestaande 
voorschriften is daarbij de belangrijkste schakel in 
de keten van concept tot en met uitvoeringsplan-
ning. Wij helpen u graag bij de planning en stellen u 
onze knowhow ter beschikking.  
Wij begeleiden u in alle fases van de omzetting van 
de planning – ook en juist vooral als het om 
complexere systeemoplossingen gaat.
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AquA 3000 open – pRoDuCToVeRzICHT

AQUATIMER - A3000 open thermostaatkraan 
met piëzoknop voor inbouw

AquA604 ruwbouwset met lijmflens 
AquA602 ruwbouwset zonder lijmflens 
AquA622 afwerkset

AQUATIMER - A3000 open douchearmatuur 
met piëzoknop, voor wandinbouw

AquA605 ruwbouwset met lijmflens 
AquA603 ruwbouwset zonder lijmflens 
AquA627 afwerkset

AQUATIMER - A3000 open douchearmatuur 
met piëzoknop voor constructie montage op de 
achterwand

AquA629

PROTRONIC - A3000 open roestvrij stalen 
douche- 
paneel met opto-sensor en thermostaat- 
kraan, voor opbouw

AquA641  
AquA642 met geïntegreerde douchegelhouder

Met oppervlakteveredeling InoxPlus 
– easy to clean
AquA643  
AquA644 met geïntegreerde douchegelhouder

AQUATIMER - A3000 open roestvrij stalen 
douchepaneel met piëzoknop en thermostaat-
kraan, voor opbouw

AquA612  
AquA614 met geïntegreerde douchegelhouder

Met oppervlakteveredeling InoxPlus 
– easy to clean
AquA616  
AquA618 met geïntegreerde douchegelhouder

AQUATIMER - A3000 open roestvrij stalen dou-
chepaneel met piëzoknop, voor opbouw 

AquA623  
AquA621 met geïntegreerde douchegelhouder

Met oppervlakteveredeling InoxPlus 
– easy to clean
AquA619  
AquA625 met geïntegreerde douchegelhouder

DouCHe-ARMATuRen VooR WAnDInBouW

DouCHepAneeL VooR opBouW  

www.hygiene-shop.nl   -   info@hygiene-shop.nl
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AquA 3000 open – pRoDuCToVeRzICHT

PROTRONIC - A3000 open thermostaatkraan 
met opto-sensor voor wandinbouw

AquA604 ruwbouwset met lijmflens 
AquA602 ruwbouwset zonder lijmflens 
AquA640 afwerkset

PROTRONIC - A3000 open 
douchearmatuur met opto-sensor 
voor montage op de achterwand

AquA615

AQUATIMER - A3000 open 
douchepaneel met piëzoknop en 
thermostaatkraan, voor opbouw

AquA620

Klantspecifieke opdruk van 
het glazen front op aanvraag 
leverbaar.

AQUATIMER - A3000 open douchepaneel 
van MIRANIT-S met piëzoknop en thermostaat-
kraan, voor opbouw

AquA653  
AquA654 met voegloos gevormde  
 douchegelhouder

AQUATIMER - A3000 open douchepaneel van 
MIRANIT-S met piëzoknop, voor opbouw

AquA647  
AquA648 met voegloos gevormde  
 douchegelhouder

AQUAPAY- muntcontactsensor voor betaalde 
waterafgifte voor aansturing van 2-31 douches.

voor opbouw
AquA802 voor waardebonnen 
AquA803 voor 0,50 €

voor inbouw
AquA806 voor waardebonnen 
AquA807 voor 0,50 €

Toebehoren:
Z-AQRP001 waardebonnen (50 stuks)

MunTConTACTSenSoRen

www.hygiene-shop.nl   -   info@hygiene-shop.nl
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PROTRONIC-T - A3000 open 
wastafelmengkraan 

pR3o0002

PROTRONIC-T - A3000 open 
wastafelmengkraan

pR3o0003

PROTRONIC-C - A3000 open 
wastafelmengkraan 

AquA103

PROTRONIC-C - A3000 open 
wastafelmengkraan

AquA102

PROTRONIC - A3000 open wasplaats- 
armatuur met opto-sensor voor achterwand- 
installatie

AquA109

PROTRONIC - A3000 open wasplaats- 
armatuur met opto-sensor voor wandinbouw

AquA105 Ruwbouwset 
AquA107 Afwerkset

PROTRONIC - A3000 open wasplaats- 
thermostaatkraan met opto-sensor voor wan-
dinbouw

AquA104 Ruwbouwset 
AquA106 Afwerkset

PROTRONIC - A3000 open WC-spoelarma-
tuur met opto-sensor voor montage op de 
achterwand

AquA505

PROTRONIC - A3000 open WC-spoelarmatuur 
met opto-sensor voor wandinbouw

AquA500 Ruwbouwset 
AquA502 Afwerkset

AQUATIMER - A3000 open WC-spoelarmatuur 
met piëzoknop voor wandinbouw

AquA500 Ruwbouwset 
AquA501 Afwerkset

PROTRONIC - A3000 open urinoir-
spoelarmatuur met opto-sensor 
voor montage op de achterwand

AquA402

PROTRONIC - A3000 open 
urinoirspoelarmatuur met opto-
sensor voor wandinbouw

AquA400 Ruwbouwset 
AquA401 Afwerkset

AQUATIMER - A3000 open 
toiletbesturing met piëzoknop 
voor inbouwspoelbakken

AquA503

PROTRONIC - A3000 open 
toiletbesturing met opto-sensor 
voor inbouwspoelbakken

AquA504

WASARMATuRen

SpoeLARMATuRen

AquA 3000 open – pRoDuCToVeRzICHT

www.hygiene-shop.nl   -   info@hygiene-shop.nl
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Temperatuursensoren

z-AquA020 voor warm water 
z-AquA021 voor koud water

Elektronicamodule voor 
driewegventiel

z-AquA076

Driewegventiel

z-AquA023 DN 20 
z-AquA024 DN 25 
z-AquA025 DN 32 
z-AquA090 DN 40

Vermogensscha-
kelaar

z-AquA026

Veiligheidstrans- 
formator 230/24V AC

z-AquA027 100 VA 
z-AquA028 250 VA

ECC2-functiecontroller

z-A3op0011

Uitbreidingsmodulel I/O

z-A3op0012

Ononderbroken 
voeding

z-AquA006

Compacte systeem-
voedingseenheid

z-AquA007

Zendmodule GSM

z-A3op0013
vereiste toebehoren (naar keuze):
Z-A3OP0015 Staafantenne 
Z-A3OP0016 Wandantenne 
Z-A3OP0017 Antenne met versterker

Afsluit- 
weerstand

z-AquA014

Elektro- 
T-verdeler

z-AquA075

Bypass-magneet-
ventielpatroon

z-AquA015

Koppeling op 
systeemkabel

z-AquA013

Inschroefbare temperatuur-
opnemer voor functieblok

z-AquA017

Insteek-temperatuuropnemer 
voor waterhoeveelheidregulering

z-AquA018 voor warm water 
z-AquA019 voor koud water

Sleutelschakelaar, 
-knop

z-AquA022

AquA 3000 open – pRoDuCToVeRzICHT
SySTeeMToeBeHoRen

Elektronicamodule voor systeemspoeling

z-AquA029

Elektronicamodule voor circulatieleiding

z-AquA030

Elektronicamodule voor drinkwater- 
verwarmer

z-AquA031

Systeemleiding

z-AquA077 100 m/ring 
z-AquA078   25 m/ring
Halogeenvrije uitvoering
z-AquA011 100 m/ring 
z-AquA012   25 m/ring

(2 stuks)

www.hygiene-shop.nl   -   info@hygiene-shop.nl


