
NIghT & DAy:  
DRINKWATERhygIENE
AQUAFIT – de innovatieve eengreepsmengkraan  
voor veiligheid en hygiëne
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MAxIMAlE bEschERMINg, MAxIMAlE hygIëNE
Behoud van de drinkwaterkwaliteit in alle drinkwaterinstallaties

Het gebruik van schoon drinkwater is tegenwoordig nog steeds voor veel mensen geen vanzelfsprekendheid, ook al hebben 
de Verenigde Naties het recht op toegang tot schoon drinkwater in 2010 als recht van de mens erkend.

Onder de voorwaarde van een overeenkomstige infrastructuur, zijn exploitanten van drinkwaterinstallaties verantwoordelijk 
voor een probleemloze waterkwaliteit.

Verkeerd geconstrueerde en onjuist functionerende drinkwatersystemen kunnen in het gebouw het “zuivere” water  
besmetten. De belangrijkste oorzaken zijn stagnatie en kritieke temperaturen.

Franke helpt erbij om met de armatureninnovatie AQUAFIT dag en nacht maximale drinkwaterhygiëne te garanderen:  
met de optie voor hygiënische spoeling en thermische desinfectie.

De verplichte taken  
van een intelligente 
mengkraan zijn:

– Ter bescherming van de 
gebruikers tegen 
verbranding door 
begrenzing van de 
warmwatertemperatuur 
op max. 43 °C  (conform 
regelgeving)

– Waarborgen van de 
drinkwaterhygiëne door 
hygiënische spoelingen 
en thermische desinfec-
ties

– Waarborgen van de 
drinkwaterhygiëne door 
hygiënische spoelingen 
en thermische desinfec-
ties
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VEIlIghEID VolgENs DIN EN 1111
Actieve bescherming tegen verbranding

De AQUAFIT eengreepsmengkraan wordt met een nieuwe kera-
miek patroon in twee uitvoeringen aangeboden. Naast de stan-
daardversie met instelbare temperatuuraanslag  wordt ook een 
comfortvariant met thermostatische bescherming tegen ver- 
branding (conform DIN EN 1111) aangeboden.

In compacte bouwwijze zorgt dit patroon voor de reglementaire 
begrenzing van de temperatuur van het warme water conform 
DIN EN 806-2 van max. 43 °C en stopt de waterstroom bij een 
eventuele uitval van het koude water. Een in het mengpatroon 
geïntegreerd thermische element waarborgt de bescherming  
tegen verbranding.

Uitstekende mengverhouding door breed instelbereik van 
de bedieningshendel en grote comfortzone (draaihoek van 
35°) voor een uiterst fijne temperatuurbesturing

38 °C 34 °C

Comfortzone

15 °C

34 °C38 °C

 Draaihoek 95°

EIsEN VAN DE REgElWERKEN

Europese richtlijn voor Drinkwater 
98/83/EG (EU: 31998L0083) 
over de kwaliteit van water voor menselijk 
gebruik

Deze richtlijn definieert in de EU een maxi-
maal loodgehalte in het drinkwater van  
10 µg/l. Deze grenswaarde werd op  
01-12-2013 van kracht.

Geselecteerde planningsvoorwaarden 
conform DIN EN 806-2

– Aftaparmaturen mogen alleen, waar dat 
wordt geëist, met beveiliging tegen ver-
branding worden gebruikt

– Op de afnameplaats wordt een water- 
temperatuur van 43 °C aanbevolen 

– Thermostatische mengsystemen voor  
temperatuurbegrenzing moeten voldoen 
aan DIN EN 1111 
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Hygiëne zonder vastpakken – dat wordt mogelijk dankzij de combinatie van de AQUAFIT-eengreepsmengkraan met 
een optionele hygiënische eenheid. Ze bestaat uit een functieblok van loodarme messing met magneetventielen, dat 
aan de onderzijde van de wastafel direct met de armatuurvoet van de hendelmengkraan wordt verbonden. Via twee 
kabels, die in een kabelgoot kunnen worden geplaatst, worden de magneetventielen, met de aan de wand onder de 
wastafel gemonteerde, elektronische regeleenheid verbonden.

Het extra functieblok biedt de mogelijkheid de nieuwe AQUAFIT-eengreepsmengkraan conform de regels thermisch  
te desinfecteren en de automatische hygiënische spoeling van alle watervoerende delen uit te voeren.

Met de afstandsbediening uit het toebehorenprogramma kunnen de af fabriek ingestelde parameters, zoals spoeltijd 
en spoelinterval alsmede de instellingen voor de thermische desinfectie worden gewijzigd. Bovendien wordt de  
programmagestuurde thermische desinfectie per knopdruk gestart.

hygIëNE pER AFsTANDsbEDIENINg
Spoeling en desinfectie zonder handmatig openen

– Bekroonde armatuur- 
innovatie:  
De nieuwe AQUAFIT-eengreep-
smengkraan heeft in het kader 
van de German Design Award 
2014 de onderscheiding 
»Special Mention« (Speciale 
Vermelding) ontvangen voor de 
bijzondere designkwaliteit in de 
categorie Home Interior. 

– De AQUAFIT-eengreepsmeng-
kraan maakt met zijn duidelijke 
lijnvoering en de ergonomische 
menghendel voor elke gebrui-
ker een comfortabele bedie-
ning mogelijk

– Dankzij gladde oppervlakken 
en een slijtbestendige meng-
markering is de armatuur 
makkelijk te reinigen

– Voor een zuinige omgang met 
het water zorgt een geïnte-
greerde debietregelaar voor 
een constante volumestroom 
van 6 l/min

4
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Er hoeft in barrièrevrije sanitaire ruimtes niet ingeleverd te  
worden op de voordelen van AQUAFIT. Voor dit gebruiksgebied 
is de AQUAFIT-eengreepsmengkraan met een ergonomisch 
vormgegeven, 150 mm lange menghendel beschikbaar, zodat 
mensen met lichamelijke beperkingen op comfortabele wijze 
hun handen kunnen wassen.

De duidelijke en eenvoudige bedienbaarheid van deze armatu-
uruitvoering is gericht op het zogenaamde 2-zintuigen-princi-
pe. Aan de ene kant zorgt de hendelvorm met lichte welving 
en vingeruitsparing in het voorste gebied voor een tasthulp. 

... VooR ElKE sANITAIRE INsTAllATIE
Innovatieve armaturentechniek ook in barrièrevrije sanitaire ruimtes

Aan de andere kant biedt een contrastrijk, gelaserd vlak  
op de bovenzijde van de hendel, visuele ondersteuning en  
oriëntering.

De AQUAFIT voor barrièrevrije wasinstallaties is standaard  
uitgerust met een mengpatroom met thermostatische beveili-
ging tegen verbranding. Een drukonafhankelijke laminaire  
straalregelaar met een constante volumestroom van 6 l/min 
behoort eveneens tot de standaard uitrusting van deze arma-
tuur. Laminaire straalregelaars zijn zeer geschikt voor het  
gebruik in hygiënisch, gevoelige gebieden, zoals ziekenhuizen 
en zorginstellingen.
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De af fabriek ingestelde inwerktijd bedraagt 5 min, die water- 
en energiebesparend wordt opgedeeld in 2 min „permanente 
waterloop“ en 3 min „pulserende waterafgifte“. Tijdens de 
daarbij aansluitende afkoeltijd opent gedurende 10 s de zijde 
van het koude water en verwijdert het resterende warme  
water uit de armatuur. Met behulp van de optionele afstands-
bediening kunnen deze parameters altijd door de exploitant 
worden gewijzigd.

sTop DE lEgIoNEllAbAcTERIëN
Thermische desinfectie doet het infectierisico door legionellabacteriën dalen

De thermische desinfectie wordt met de afstandsbe-
diening gestart. Via de elektronische besturingseen-
heid wordt een impuls om te openen gestuurd naar het 
magneetventiel aan de warmwaterzijde.  
De doorstroming van de watervoerende binnenopper- 
vlakken van de armatuur geschiedt met minstens  
70 °C warm water via het functieblok direct naar de 
uitloop.

DE gARANTIE VooR opTIMAAl DRINKWATER

Hygiënische-eenheid voor AQUAFIT eengreeps-
mengkraan, bestaande uit:
– Armatuurblok met twee magneetventielen 
– Elektronische regeleenheid 
– Afstandsbediening  voor de instelling van 

de functieparameter voor thermische 
desinfecties en hygiënische spoelingen

Hygiënische spoelingen:
– Bij de voorafingestelde hygiënespoeling van 

24 uur openen automatisch beide magneet-
ventielen gedurende 3 minuten en zorgen 
voor voldoende water verversing ondanks de 
gesloten menghendel.

– Een gewenste wijziging van de parameters 
spoelinterval en spoeltijd alsook de selectie 
van het magneetventiel kan via de afstands-
bediening worden uitgevoerd.

Thermische desinfecties:
– Bij thermische desinfecties heeft gedurende  

5 minuten  een temperatuurverhoging van  
het binnenoppervlak van de eengreepsmeng-
kraan conform het regelwerk op ≥ 70 °C 
plaats.

– De parameters inwerktijd en afkoeltijd zijn per 
afstandsbediening installatie afhankelijk 
instelbaar.

Normaal gebruik Hygiënische  
spoeling

Voor parameter-
wijziging

Voor activering en 
parameterwijziging

Thermische desinfectie
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hygiënische eenheid voor AQUAFIT-eengreepsmengkraan

voor de uitvoering van een automatische hygiënische spoeling en program-
magestuurde thermische desinfectie.

Bestaande uit functieblok met twee magneetventielen voor de montage op 
eengreepsmengkranen onder de wastafel, elektronische besturingseenheid in 
de behuizing met afdekplaat van roestvrij staal voor de wandmontage, voor ge-
bruik met batterij of netaansluiting, functieblok van loodarme messing, volgens 
de eisen van de drinkwaterverordening en de aanbevelingen van DIN 50930-6.

Integrated control function:
- Hygiënische spoeling (3 min), vaste intervaltijd om de 24 uur.

Instelbare functieparameter via optionele afstandsbediening:
- Vaste intervaltijd (8, 24, 48 of 72 uur) en spoeltijd (10 s–10 min)  

voor automatische hygiënische spoeling aan koud- en warmwaterzijde
- Inwerktijd: 3–20 min, afkoeltijd: 10–60 s voor thermische desinfectie 
- Parameter thermische desinfectie: inwerktijd 3 min., 

afkoeltijd: 10 s (activeerbaar via optionele afstandsbediening)
- Activering van de thermische desinfectie

Type Artikelnummer

Uitvoering voor AQUAFIT-eengreepsmengkraan met aansluitslangen
Z-AQFT0001  2000110483

Uitvoering voor AQUAFIT-eengreepsmengkraan met aansluitpijpen
Z-AQFT0002  2000110484

Technische gegevens

Debiet 
thermische desinfectie: 0,03 l/s bij 3 bar dynamische druk
Debiet 
hygiënische spoeling: TW 0,05 l/s; TWW 0,02 l/s 
  bij 3 bar dynamische druk
Aansluitspanning: 6 V DC
Opgenomen vermogen: 3 W 
Veiligheidsgraad: IP 67

Vereiste toebehoren (naar keuze)

 – Batterijvak incl. 6 V batterij 
Z-AQCT0003 2000109466

 – Stekkervoedingseenheid 
Z-PRTRS0001 2000105799

 – Inbouwvoedingseenheid 
Z-AQCT0001 2000109417

Optioneel toebehoren

 – Afstandsbediening voor het instellen van de functieparameters 
Z-AQUA091 2000101087

Aanwijzing

De AQUAFIT-eengreepsmengkraan moet apartworden besteld.

hygiënische eenheid voor AQUAFIT-eengreepsmengkraan
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AQUAFIT-eengreepsmengkraam voor het barrièrevrije bereik,  
met thermostatische beveiliging tegen verbranding

AQUAFIT-eengreepsmengkraan DN 15 met mengpatroon met keramische 
schijven en thermostatische beveiliging tegen verbranding conform 
DIN EN 1111, vast ingesteld op maximaal 38°C. Voor barrièrevrije wasinstal-
laties conform DIN 18040 als wastafelkraan.

Menghendel ergonomisch vormgegeven conform het 2-zintuigen-principe 
(tast en visueel). Met inrichting voor de optionele hygiënische eenheid voor de 
uitvoering van een automatisch hygiënische spoeling en programmagestuurde 
thermische desinfectie, mengpatroon met thermostatische regeleenheid en 
veiligheidsuitschakeling bij koudwateruitval. Laminaire straalregelaar met 
geïntegreerde debietregelaar. Voor de aansluiting op warm en koud water.

Uitvoering volledig van metaal, messing gepolijst en verchroomd, armatuur-
behuizing van loodarme messing, volgens de eisen van de drinkwaterverorde-
ning en de aanbevelingen van DIN 50930-6 met aansluitslangen en zeefjes.

Type Artikelnummer

AQFT0019 2030017091

Uitvoering met aansluitpijpen
AQFT0020 2030017096

Technische gegevens

Minimale dynamische druk: 1 bar
Berekeningsdebiet: TW 0,07 l/s; TWW 0,07 l/s
Volumestroon: 0,1 l/s bij 1,2 bar dynamische druk

Optioneel toebehoren

 – Hygiënische eenheid en voeding

Aanwijzing

Voor de uitvoering van de hygiënische spoeling en de thermische desinfectie 
zijn de hygiënische eenheid en de voeding als aparte toebehoren vereist.

AQUAFIT-eengreepsmengkraan, barrièrevrij
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AQUAFIT-eengreepsmengkraan met temperatuuraanslag

AQUAFIT-eengreepsmengkraan DN 15 met mengpatroon met keramische 
schijven en instelbare temperatuuraanslag. Voor openbare en com-
merciële wasinstallaties, als wastafelkraan, met inrichting voor optionele 
hygiënische eenheid voor de uitvoering van een automatische hygiënische 
spoeling en programmagestuurde thermische desinfectie. Perlator met geïnte-
greerde debietregelaar, voor de aansluiting op warm en koud water. Uitvoering 
volledig van metaal, messing gepolijst en verchroomd, armatuurbehuizing 
van loodarme messing, volgens de eisen van de drinkwaterverordening en de 
aanbevelingen van DIN 50930-6 met aansluitslangen en zeefjes.

Type Artikelnummer

AQFT0001 2000106659

Uitvoering met aansluitpijpen
AQFT0002 2000106660

Technische gegevens

Minimale dynamische druk: 1 bar
Berekeningsdebiet: TW 0,07 l/s; TWW 0,07 l/s
Volumestroon: 0,1 l/s bij 1,2 bar dynamische druk

Optioneel toebehoren

 – Hygiënische eenheid en voeding

Aanwijzing

Voor de uitvoering van de hygiënische spoeling en de thermische desinfectie 
zijn de hygiënische eenheid en de voeding als aparte toebehoren vereist.

AQUAFIT-eengreepsmengkraan met thermostatische  
beveiliging tegen verbranding

AQUAFIT-eengreepsmengkraan DN 15 met mengpatroon met keramische 
schijven en thermostatische beveiliging tegen verbranding volgens  
DIN EN 1111, vast ingesteld op maximaal 38 °C. Voor openbare, com-
merciële wasinstallaties, als wastafelkraan, met inrichting voor optionele 
hygiënische eenheid voor het uitvoeren van een automatische hygiënische 
spoeling en programmagestuurde thermische desinfectie, mengpatroon met 
thermostatische regeleenheid en veiligheidsuitschakeling bij koudwateruitval. 
Perlator met geïntegreerde debietregelaar, voor de aansluiting op warm en 
koud water. Uitvoering volledig van metaal, messing gepolijst en verchroomd, 
armatuurbehuizing van loodarme messing, volgens de eisen van de drinkwa-
terverordening en de aanbevelingen van DIN 50930-6 met aansluitslangen en 
zeefjes.

Type Artikelnummer

AQFT0017 2030017069

Uitvoering met aansluitpijpen
AQFT0018 2030017084
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AQUAFIT-eengreepsmengkraan
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