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Franke Water 
Systems

kwaliteit
Onze ingenieurs ontwikkelen innova-
tieve mengkranen- en systeemtechniek 
voor het veeleisende gebruik in de uti-
liteitsbouw.

innovaties
Onze competentiecentra in Duitsland en 
Groot-Brittanië zijn verantwoordelijk 
voor de product- en technologie-ontwik-
keling.

Franke Water Systems richt zich  
op de slimme uitrusting van publieke, 
(semi-)publieke en commerciële 
sanitaire faciliteiten. Wij realiseren voor 
onze klanten het onmogelijke op innova-
tie wijze. Samen ontwikkelen we esthe-
tisch aansprekende en complete oplos-
singen voor sanitaire ruimtes.

Wonderbaarlijk 
goed voor iedere 
sanitaire ruimte
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u vindt ons over de hele wereld
Franke Water Systems verkoopt haar 
producten wereldwijd via de eigen 
verkooporganisatie, in samenwerking 
met andere partners over de hele 
wereld.

state-of-the-art productie
De producten van Franke Water Sys-
tems worden in eigen beheer gepro-
duceerd in Duitsland, Groot-Brittannië, 
Finland, Canada, Polen, Zuid-Afrika, 
China en de Verenigde Arabische Emira-
ten.

onze expertise
Als toonaangevende sanitairspecialist 
bieden wij vernieuwende en in eigen 
huis geproduceerde, intelligente oplos-
singen. Wij zijn er bijzonder trots op dat 
we nog steeds 90% van onze producten 
in onze eigen fabrieken produceren. 
Door continu te investeren in onderzoek 
en ontwikkeling zijn we in staat onze 
kennis voortdurend uit te bouwen en te 
verbeteren.

innovatieve systeemoplossingen zijn al 
decennialang het waarmerk van Franke
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onze speerpunten:  
innovatie, design & technologisch koploper

Het nieuwe, indrukwekkende industriële design 
van de complete Water System lijn drukt zijn 
stempel op de nieuwste armaturenlijn.

De nieuwe  
Franke-lijnen

De uitrustingselementen van Franke 
Water Systems zijn gereed voor de 
toekomst en worden continu verder ont-
wikkeld. Dit is duidelijk te zien bij de 
ontwikkeling van de nieuwe lijnen F3 en 
F5 met drie technologieën voor meng-
kranen (hydraulische, elektronische 
zelfsluitende kranen en eengreeps-
mengkranen). Onze filosofie is geba-
seerd op drie pijlers:

1 Productprogramma dat op de 
doelgroep aansluit
De toepassingsgebieden zijn heel erg 
gevarieerd en de mogelijkheden vrijwel 
onbeperkt. Franke biedt met deze 
nieuwe armaturenlijnen een product-
segment aan dat geschikt is voor 
uiteenlopende toepassingen en voldoet 
aan alle eisen.

2 technologisch koploper
Innovatieve systeemoplossingen zijn al 
decennialang het waarmerk van Franke. 
Deze nieuwe generatie mengkranen is 
voorzien van de -gepatenteerde- eerste 
keramische, zelfsluitende patroon ter 
wereld. Een mijlpaal met het oog op 
duurzaamheid, functionele veiligheid en 
onderhoudsvriendelijkheid. Dezelfde 
voordelen biedt de Franke-systeembox 
voor een eenvoudige wandinbouw en 
een veilige afdichting.

3 Merkidentiteit: design
De nieuwe F3 en F5 generatie omvat 
twee designlijnen, die uitstekend har-
moniëren met verschillende inrichtingen 
en objecten.

Wereldprimeur:  
de door Franke 
gepatenteerde, eerste 
keramische zelfsluitende 
kraan met aanpasbare 
menger voor hydraulische 
mengkranen. Het innovatieve 
hoogtepunt van de F5-reeks.
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f5-lijn
De nieuwe F5-armaturenlijn van Franke 
maakt indruk door de geometrische ver-
binding tussen cilinder en blok. Dankzij 
de combinatie van grote overgangslijnen 
en precieze randen is de designtaal van 
Franke consequent terug te vinden in 
alle wastafel- en douche-armaturen van 

deze lijn. De gesloten, volledig metalen 
behuizingen kunnen zeer eenvoudig 
gereinigd worden. F5-armaturen laten 
als eengreepsmengkraan, zelfsluitende 
en elektronische mengkraan wat betreft 
comfort en vormgeving niets te wensen 
over.

f3-lijn
Het design van de schuin geplaatste, 
cilindrische basisvorm van de F3 wasta-
felmengkraan is minstens zo mooi als 
dat van eerdere mengkranen van Franke 
en is vertaald in een eigentijdse vorm.
De geoptimaliseerde mengkraanvorm 
biedt een verbeterde gebruikersergo. 
Dankzij de pure basisvorm met rechte 
lijnen zijn de F3 mengkranen uiterst 
eenvoudig te reinigen. De minimalisti-
sche zelfsluitende en elektronische 
mengkranen van de F3-reeks verenigen 
functionaliteit, robuustheid en onder-
houdsvriendelijkheid in veelvuldig geb-
ruikte was- en doucheruimtes.
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Zelfsluitende technologie (f3s)
Voor sanitaire ruimtes waar veel gebruik 
van wordt gemaakt, zijn betrouwbare 
mengkranen met een intuïtieve bedie-
ning en een laag waterverbruik ideaal. 
De watersturing vindt plaats volgens het 
succesvolle, zuigerloze zelfsluitende 
principe. De ontelbare keren gebruikte, 
robuuste en zelfreinigende patroon 
staat garant voor een lange levensduur.

Door licht op de robuuste, tegen diefstal 
beveiligde bedieningsknop te drukken, 
wordt de waterstroom geactiveerd. Na 
afloop van de, door de gebruiker indivi-
dueel ingestelde, stromingstijd stopt de 
mengkraan automatisch. Na het wassen 
van de handen hoeft de mengkraan niet 
nogmaals te worden aangeraakt.

contactloze bediening (f3e)
De opto-elektronisch aangestuurde 
mengkranen zijn uitermate geschikt 
voor natte ruimtes van bedrijven waar 
voedingsmiddelen wordt verwerkt, voor 
grootkeukens of voor ziekenhuizen en 
verpleeghuizen. Een korte handbewe-
ging activeert de waterstroom en het 
water stroomt zolang het nodig is.  
Een ingebouwde hygiënische spoeling 
garandeert een hygiënische drinkwater-
voorziening. Met behulp van de optio-
nele, bidirectionele afstandsbediening 
kunnen parameters worden ingesteld  
en statistische gegevens worden uitge-
lezen.

De F3-lijn  
in twee technologieën

tijdloos mooi. 
topkwaliteit. 
Transparant in 
vorm en bediening.
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f3s  
zelfsluitende staande 
kranen en 
wandkranen

f3s-Mix  
zelfsluitende 
wastafelmengkranen 
en wandkranen

f3e  
elektronische 
staande kranen en 
wandkranen

f3e-Mix 
 elektronische  
wastafelmengkranen 
en wandkranen

f3e-therm 
 elektronische 
wandkranen met 
thermostaat

WASSEN DOuCHEN
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Nog nooit zag water- en energiebespa-
ring in openbare sanitaire ruimtes er zo 
goed uit. De F5-mengkranen overtuigen 
met elegante vormgeving en innovatieve 
functies. Bij de uitvoeringen met ther-
mostaat wordt er een actieve beveiliging 
tegen verbranding gegarandeerd. De 
combinatie met een hygiënische een-
heid maakt automatische hygiënische 
spoelingen mogelijk. Indien gewenst 
kunnen de mengkranen conform de 
voorschriften thermisch worden gedes- 
infecteerd. Alle F5 wandkranen voor 
wandmontage beschikken over een Safe 
Touch-behuizing die tegen verbranding 
beschermt. Bij de uitvoeringen voor 
wandinbouw biedt de nieuwe Franke-
box als wandinbouwsysteem met een 
schuif-lijmflens voor een betrouwbare 
afdichting ideale installatievoorwaarden.

Zelfsluitende technologie (f5s)
Alle F5S zelfsluitende kranen zijn uitge-
rust met de innovatieve en drukonafhan-
kelijke keramische patroon van Franke. 
Zoals normaal wordt de waterstroom 
geactiveerd door op de greepkap te 
drukken. Na het handenwassen stopt de 
waterstroom na het aflopen van de inge-
stelde stromingstijd, zonder opnieuw de 
kraan te hoeven aanraken.

contactloze elektronica (f5e)
De opto-elektronisch gestuurde F5 
mengkranen zijn uitstekend geschikt 
voor natte ruimtes. Hier is comfort en 
veiligheid essentieel. Zodra de infra-
rood-elektronica herkent dat er een 
gebruiker nadert, licht de sensor kort op 
en wordt de waterstroom geactiveerd. 
Een ingebouwde hygiënische spoeling 
garandeert een hygiënische drinkwater-
voorziening. Alle elektronische kranen 
zijn naar keuze met batterij of met net-
voeding verkrijgbaar en kunnen verbon-

den worden met het watermanagement-
systeem AQuA 3000 open. Met behulp 
van de optionele, bidirectionele 
afstandsbediening kunnen parameters 
worden ingesteld en statistische gege-
vens worden uitgelezen. 

eengreepsmengtechnologie (f5l)
De F5 eengreepsmengkraan, die nu  
ook voor douches wordt aangeboden, 
biedt een betrouwbaar comfort en een 
overtuigend design. De ergonomisch 
gevormde greep biedt tegelijkertijd een 
indicatiefunctie voor de mengmarkering. 
De ingebouwde keramische patroon 
beschikt, dankzij het brede instelbereik, 
over een excellente mengverhouding en 
heeft bovendien een ingebouwde bevei-
liging tegen verbranding via de ther-
mostaat. Dankzij de combinatiemoge- 
lijkheid met optionele hygiënische een-
heden bieden deze unieke eengreeps-
mengkranen extra mogelijkheden op het 
gebied van hygiëne.

De F5-lijn in drie technologieën
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geometrische elegantie 
met een uitstekende  
kwalititeit en een vernieu-
wende technologie voor een 
betoverende sfeer.

f5s  
zelfsluitende staande 
kraan

f5s-Mix  
zelfsluitende 
wastafelmengkranen 
en wandkranen

f5s-therm  
zelfsluitende 
wandkranen met 
thermostaat

f5e  
elektronische 
staande kraan

f5e-Mix  
elektronische 
wastafelmengkraan

f5e-therm  
elektronische 
wandkranen met 
thermostaat

f5l-Mix  
 eengreeps-  
 wastafelmengkranen 
en wandkranen

WASSEN DOuCHEN
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Geweldige innovatie met de eerste kera-
mische zelfsluitende patroon ter wereld. 
De baanbrekende technologie van 
Franke zet dankzij betrouwbare kwali-
teit, duurzaamheid en geschiktheid voor 
continu gebruik nieuwe accenten in de 
sanitairtechniek. 

De nieuwe FRAMIC-patroon maakt een 
stagnatievrije, hydraulische sturing van 
de waterstroom mogelijk. Deze functie 
levert een belangrijke bijdrage aan de 
hygiënische drinkwatervoorziening.

Bovendien werkt de nieuwe FRAMIC- 
patroon dankzij de constructie met 
gescheiden media onafhankelijk van de 
stroomdruk. De stromingstijd kan voor 
een optimaal wascomfort en in over-
eenstemming met de wensen van de 
gebruiker traploos worden ingesteld. 
Naast de variant met mengfunctie is de 
FRAMIC-patroon ook verkrijgbaar voor 
zelfsluitende kranen in combinatie met 
koud water of voorgemengd warm 
water.

frAMic - de nieuwe zelfsluitende 
keramische patroon
Franke Modular Innovation Cartridge

FRAMIC inside

F5S-mix mengkraan met de nieuwe
zelfsluitende FrAmiC-patroon met 
keramisch ventiel.
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Hydraulische sturing  
De hydraulische sturing regelt de  
tijdgestuurde sluiting van de zelfsluitende kraan.

 
Keramisch ventiel  
Binnen het keramische ventiel 
wordt de waterstroom geregeld.

Watergeleiding  
De watergeleiding vormt de verbinding met de 
behuizing van de mengkraan en zorgt voor de 
toe- en afvoer binnen de behuizing.

mengeenheid  
De keramische mengeenheid vermengt warm 
en koud water overeenkomstig de instellingen 
van de gebruiker.
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Het vlak ingebouwde sensorvenster in het 
mengkraanelement is een van buiten zicht-
baar bestanddeel van de elektronica, zoals 
hier te zien is bij de F5e-mix.

Optische elektronica

Eén voor alle - Voor de opto-elektro-
nisch gestuurde F3 en F5 mengkranen 
ontwikkelde Franke een uniforme elek- 
tronische module, die afhankelijk van de 
toepassing met verschillende functies 
en sturingsopties kan worden gepro-
grammeerd.

Deze elektronica maakt bijvoorbeeld in 
combinatie met hygiënische eenheden 
automatische en individueel instelbare 
hygiënische spoelingen mogelijk. Boven-
dien kunnen er thermische desinfectie-
programma's gestart worden om de 
drinkwaterhygiëne te garanderen. Voor 
het instellen van de betreffende functie-
parameters en voor het uitlezen van sta-
tistische gegevens staat er een nieuwe, 

bidirectionele afstandsbediening ter 
beschikking. Met behulp van deze optio-
nele afstandsbediening kan de gebruiker 
indien gewenst ook tussen verschillende 
gebruiksmodi wisselen.

De 'Power on' - spoelfunctie reinigt na 
het vervangen van de batterij of een 
eventuele stroomstoring de sanitaire 
objecten. Als toebehoren is er, uitslui-
tend bij objecten met een afscha-
kelfunctie voor schoonmaakwerk, een 
afzonderlijke afstandsbediening verkrijg-
baar. De geoptimaliseerde elektronica, 
die met batterijen of een netstekkervoe- 
ding werkt, wordt toekomstig in alle 
elektronisch gestuurde Franke-produc-
ten geïntegreerd.

voorbeelden functies f5:
– Sensorbereik tot 700 mm 
– Omschakelmogelijkheid van tijdstu-

ring naar lichaamsreflexie via optio-
nele afstandsbediening

– Combineerbaar met het  
watermanagementsysteem 
AQuA 3000 open

voorbeelden functies f3:
– Sensorbereik tot 300 mm
– Automatische hygiënische spoeling, 

opslag en uitlezen van statistische 
gegevens

f5eAQuA 3000 open f3e

de nieuwe opto-elektronische 
sturing met bidirectionele 
afstandsbediening
Van een afzonderlijke mengkraan tot 
een watermanagementsysteem
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dankzij het goed leesbare display en de 
gebruiksvriendelijke bediening vereenvoudigt 
de nieuwe, bidirectionele afstandsbediening 
uit het programma met accessoires de sturing 
van mengkranen en de evaluatie van  
gebruiksgegevens.
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Franke-systeembox

De nieuwe Franke-systeembox voor 
wandmontage van F5-armaturen 
beschikt over een traploos verstelbare 
schuif-lijmflens met een flexibele afdich-
tingsmanchet. Het afdichtingsmateriaal 
van thermoplastisch elastomeer biedt 
bij de montage belangrijke voordelen:

–  absoluut waterdicht
–  duurzaam elastisch
–  alkalibestendig
–  overbrugt scheuren
–  met 70 mm breed polypropyleen-vlies

Op deze manier lukt de betrouwbare 
afdichting van wandinbouw-mengkranen 
in zowel droge als natte omgevingen. De 
nieuw ontwikkelde schuif-lijmflens werd 
door Franke aangemeld voor een 
patent. Er is telkens een montageset 
voor was- en douche-installaties ver- 
krijgbaar.

Voor de F3 kranen staan maar liefst 
twee grote montagesets beschikbaar 
voor wandinbouw met resp. zonder 
mengkraan en voor was- en douche- 
oplossingen.

de uniforme montageset voor 
eenvoudige wandinbouw
Betrouwbare afdichting

profielafdichting

Schuifframe

Afdichtingsmanchet
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de hier weergegeven montagestappen tonen het installatieproces van 
de Franke-systeembox voor de douchemengkraan F5S-Therm voor een 
veilige afdichting met nieuw ontwikkelde schuif-lijmflens.
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Productoverzicht
f3 wasmengkranen

f3s-Mix elektronische wastafelmengkraan
- Met hendel voor temperatuurkeuze
- Ingebouwde functie voor hygiënische 

spoeling
- Extern batterijvak of met/voor 

netstekkervoeding
- Parametrisatie en communicatie via optionele 

afstandsbediening

f3e-Mix elektronische inbouwkraan
- Voor montage in Franke-systeembox
- Ingebouwde functie voor hygiënische 

spoeling
- Met batterij of voor netstekkervoeding
- Parametrisatie en communicatie via o 

ptionele afstandsbediening

f3e-therm elektronische thermo-
staatkraan
- Voor montage aan wand, werkt op batterij
- Vergrendelbare zwenkuitloop
- Ingebouwde functie voor hygiënische 

spoeling
- Parametrisatie en communicatie via  

optionele afstandsbediening

f3s-Mix zelfsluitende wandkraan
- Eengreepsmengkraan: start + 

temperatuurkeuze
- Vergrendelbare zwenkuitloop
- Er worden drie uitlooplengtes aangeboden
- Automatische waterstop

f3e elektronische staande kraan
- Voor voorgemengd water of koud water
- Ingebouwde functie voor hygiënische 

spoeling
- Extern batterijvak of met/voor 

netstekkervoeding
- Parametrisatie en communicatie via  

optionele afstandsbediening

f3e elektronische inbouwkraan
- Voor montage in Franke-systeembox
- Voor voorgemengd water of koud water
- Ingebouwde functie voor hygiënische 

spoeling
- Met batterij of voor netstekkervoeding
- Parametrisatie en communicatie via  

optionele afstandsbediening
- Ook met bedekte thermostaat verkrijgbaar

f3s zelfsluitende staande kraan
- Voor voorgemengd warm of koud water
- Automatische waterstop

f3s zelfsluitende wandkraan
- Voor voorgemengd warm of koud water
- Automatische waterstop

f3s-Mix zelfsluitende wastafelmengkraan
- Met hendel voor temperatuurkeuze
- Automatische waterstop

F3SV1001 F3SV1002 F3Sm1001

F3Sm1003 F3eV1001 F3eV1011

F3em1001 F3em1011 F3eT1002
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f3 douchemengkranen

f3s-Mix zelfsluitende inbouwkraan
- Voor montage in Franke-systeembox
- Eengreepsmengkraan: start + 

temperatuurkeuze
- Automatische waterstop

f3e elektronische inbouwkraan
- Voor montage in Franke-systeembox
- Ingebouwde functie voor hygiënische 

spoeling
- Met batterij of voor netstekkervoeding
- Parametrisatie en communicatie via  

optionele afstandsbediening

f3e-therm elektronische thermo-
staatkraan
- Voor montage in Franke-systeembox
- Ingebouwde functie voor hygiënische 

spoeling
- Met batterij of voor netstekkervoeding
- Parametrisatie en communicatie via  

optionele afstandsbediening

f3s zelfsluitende wandkraan
- Voor montage van afvoerbochten of voor 

opbouwmontage met doucheleiding
- Voor voorgemengd warm of koud water
- Automatische waterstop

f3s zelfsluitende inbouwkraan
- Voor montage in Franke-systeembox
- Voor voorgemengd warm of koud water
- Automatische waterstop

f3s-Mix zelfsluitende wandkraan
- Voor montage van afvoerbochten of voor 

opbouwmontage met doucheleiding
- Eengreepsmengkraan: start + 

temperatuurkeuze
- Automatische waterstop
- Wordt ook aangeboden met aansluiting  

voor handdouche

f3s zelfsluitende kraan
- Voor opbouwmontage met doucheleiding
- Met binnenschroefdraad
- Voor voorgemengd warm of koud water
-  Automatische waterstop

f3s zelfsluitende kraan
- Voor opbouwmontage met doucheleiding
- Met buitenschroefdraad
- Voor voorgemengd warm of koud water
- Automatische waterstop

f3s zelfsluitende kraan
- Voor wandinbouw
- Met geluidsdempende piepschuim-

ommanteling
- Voor voorgemengd warm of koud water
- Automatische waterstop

F3SV2004 F3SV2002 F3SV2003

F3SV2001 F3SV2005 F3Sm2001

F3Sm2004 F3eV2001 F3eT2001
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Productoverzicht
f5 wasmengkranen

f5s-Mix elektronische wastafelmengkraan
- Met hendel voor temperatuurkeuze
- Ingebouwde functie voor hygiënische spoeling
- Met batterij of voor netstekkervoeding
- Parametrisatie en communicatie via optionele 

afstandsbediening
- Netwerkafhankelijke AQuA 3000 open-

verbinding mogelijk

f5s-Mix elektronische wastafelmengkraan
- Voor de aansluiting op een onderbouwtank
- Ingebouwde functie voor hygiënische spoeling
- Met batterij of voor netstekkervoeding
- Parametrisatie en communicatie via optionele 

afstandsbediening
- Netwerkafhankelijke AQuA 3000 open-

verbinding mogelijk

f5e-therm elektronische thermostaatkraan
- Voor montage aan wand, werkt op batterij
- Vergrendelbare zwenkuitloop in 3 lengtes
- Safe-Touch-behuizing met beveiliging tegen 

verbranding
- Ingebouwde functie voor hygiënische spoeling
- Parametrisatie en communicatie via optionele 

afstandsbediening

f5s-therm zelfsluitende thermostaatkraan
- FRAMIC zelfsluitend patroon met keramische-

schijftechniek
- Voor wandmontage, met vergrendelbare 

zwenkuitloop in 3 lengtes
- Safe-Touch-behuizing met beveiliging tegen 

verbranding
- Optionele hygiënische spoeling

f5s-therm zelfsluitende thermostaatkraan
- FRAMIC zelfsluitend patroon met keramische-

schijftechniek
- Safe-Touch-behuizing met beveiliging tegen 

verbranding
- Ingebouwde functie voor hygiënische 

spoeling
- Parametrisatie en communicatie via  

optionele afstandsbediening

f5e elektronische staande kraan
- Voor voorgemengd water of koud water
- Ingebouwde functie voor hygiënische 

spoeling
- Met batterij of voor netstekkervoeding
- Parametrisatie en communicatie via  

optionele afstandsbediening
- Netwerkafhankelijke AQuA 3000 open-

verbinding mogelijk

f5s zelfsluitende staande kraan
- Voor voorgemengd warm of koud water
- FRAMIC zelfsluitend patroon met keramische-

schijftechniek
- Automatische waterstop

f5s-Mix zelfsluitende wastafelmengkraan
- Eengreepsmengkraan: start + 

temperatuurkeuze
- FRAMIC zelfsluitend mengpatroon met 

keramische-schijftechniek
- Automatische waterstop

f5s-Mix zelfsluitende wandkraan
- Eengreepsmengkraan: start + 

temperatuurkeuze
- FRAMIC zelfsluitend mengpatroon met 

keramische-schijftechniek
- Vergrendelbare zwenkuitloop in 3 lengtes
- Automatische waterstop

F5SV1001 F5Sm1001 F5Sm1004

F5ST1002 F5ST1005 F5eV1001

F5em1001 F5em1005 F5eT1002
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f5 wasmengkranen

f5l-Mix eengreepswandkraan
- Keramisch patroon met thermostatische 

beveiliging tegen verbranding
- Vergrendelbare zwenkuitloop in 3 lengtes
- Safe-Touch-behuizing met beveiliging tegen 

verbranding
- Optionele hygiënische spoeling

f5l-Mix eengreepswandkraan
- Keramisch patroon met thermostatische 

beveiliging tegen verbranding
- Vergrendelbare zwenkuitloop in 3 lengtes
- Safe-Touch-behuizing met beveiliging tegen 

verbranding
- Ingebouwde functie voor hygiënische spoeling
- Parametrisatie en communicatie via optionele 

afstandsbediening

f5l-Mix eengreepsmengkraan
- Keramisch patroon met thermostatische 

beveiliging tegen verbranding
- Hygiënische spoeling mogelijk in combinatie 

met optionele hygiënische eenheid
- uitloopsprong 125 mm

f5l-Mix eengreepsmengkraan
- Met trekstang-afvoergarnituur
- Keramisch patroon met thermostatische 

beveiliging tegen verbranding

f5l-Mix eengreepsmengkraan, rolstoel-
toegankelijk
- Met ergonomische, verlengde hendelkap
- Keramisch patroon met thermostatische 

beveiliging tegen verbranding
- Hygiënische spoeling mogelijk in combinatie 

met optionele hygiënische eenheid

f5e-therm elektronische thermostaatkraan
- Voor wandmontage, voor netstekkervoeding
- Vergrendelbare zwenkuitloop in 3 lengtes
- Safe-Touch-behuizing met beveiliging tegen 

verbranding
- Ingebouwde functie voor hygiënische spoeling
- Parametrisatie en communicatie via optionele 

afstandsbediening
- AQuA 3000 open-verbinding mogelijk

f5e-therm elektronische thermostaatkraan
- Voor montage in Franke-systeembox
- Ingebouwde functie voor hygiënische spoeling
- Met batterij of voor netstekkervoeding
- Parametrisatie en communicatie via optionele 

afstandsbediening
- Netwerkafhankelijke AQuA 3000 open-

verbinding mogelijk

f5l-Mix eengreepsmengkraan
- Keramisch patroon met thermostatische 

beveiliging tegen verbranding
- Hygiënische spoeling mogelijk in combinatie 

met optionele hygiënische eenheid 
- uitloopsprong 100 mm

F5eT1005 F5eT1011 F5lm1001

F5lm1002 F5lm1003 F5lm1010

F5lm1005 F5lm1013

23

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



Productoverzicht
f5 douchemengkranen

F5Sm2001 F5Sm2004 F5ST2001

F5ST2009 F5ST2004 F5ST2006

F5eT2001 F5eT2005 F5eT2004

f5e-therm elektronische thermostaatkraan
- Voor montage van afvoerbochten of voor 

opbouwmontage met doucheleiding, werkt op 
batterij

- Safe-Touch-behuizing met beveiliging tegen 
verbranding

- Ingebouwde functie voor hygiënische spoeling
- Parametrisatie en communicatie via optionele 

afstandsbediening
- Wordt ook aangeboden met aansluiting  

voor handdouche

f5e-therm elektronische thermostaatkraan
- Voor montage van afvoerbochten of voor 

opbouwmontage met doucheleiding, voor 
netstekkervoeding

- Safe-Touch-behuizing met beveiliging tegen 
verbranding

- Ingebouwde functie voor hygiënische spoeling
- Parametrisatie en communicatie via optionele 

afstandsbediening
- AQuA 3000 open-verbinding mogelijk

f5e-therm elektronische thermostaatkraan
- Voor montage in Franke-systeembox
- Ingebouwde functie voor hygiënische spoeling
- Met batterij of voor netstekkervoeding
- Parametrisatie en communicatie via optionele 

afstandsbediening
- Netwerkafhankelijke AQuA 3000 open-

verbinding mogelijk

f5s-therm zelfsluitende thermostaat-
mengkraan
- Voor montage van afvoerbochten of voor 

opbouwmontage met doucheleiding
- FRAMIC zelfsluitend patroon met keramische-

schijftechniek
- Safe-Touch-behuizing met beveiliging tegen 

verbranding
- Ingebouwde functie voor hygiënische spoeling
- Parametrisatie en communicatie via optionele 

afstandsbediening

f5s-therm zelfsluitende  
thermostaatkraan
- Voor montage in Franke-systeembox
- FRAMIC zelfsluitend patroon met keramische-

schijftechniek
- Optionele hygiënische spoeling

f5s-therm zelfsluitende thermostaat-
mengkraan
- Voor montage in Franke-systeembox
- FRAMIC zelfsluitend patroon met keramische-

schijftechniek
- Ingebouwde functie voor hygiënische spoeling
- Parametrisatie en communicatie via optionele 

afstandsbediening

f5s-Mix zelfsluitende wandkraan
- Voor montage van afvoerbochten of voor 

opbouwmontage met doucheleiding
- FRAMIC zelfsluitend mengpatroon met 

keramische-schijftechniek
- Eengreepsmengkraan: start + 

temperatuurkeuze
- Wordt ook aangeboden met aansluiting  

voor handdouche

f5s-Mix zelfsluitende inbouwkraan
- Voor montage in Franke-systeembox
- FRAMIC zelfsluitend mengpatroon met 

keramische-schijftechniek
- Eengreepsmengkraan: start + 

temperatuurkeuze

f5s-therm zelfsluitende thermostaat-
mengkraan
- Voor montage van afvoerbochten of voor 

opbouwmontage met doucheleiding
- FRAMIC zelfsluitend patroon met keramische-

schijftechniek
- Safe-Touch-behuizing met beveiliging tegen 

verbranding
- Optionele hygiënische spoeling
- Wordt ook aangeboden met aansluiting  

voor handdouche
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F5 douchemengkranen

F5L-Mix eengreepswandkraan
- Voor montage van afvoerbochten of voor 

opbouwmontage met doucheleiding
- Safe-Touch-behuizing met beveiliging tegen 

verbranding
- Keramisch patroon met thermostatische 

beveiliging tegen verbranding
- Optionele hygiënische spoeling
- Wordt ook aangeboden met aansluiting  

voor handdouche

F5L-Mix eengreepswandkraan
- Voor montage van afvoerbochten of voor 

opbouwmontage met doucheleiding
- Safe-Touch-behuizing met beveiliging tegen 

verbranding
- Keramisch patroon met thermostatische 

beveiliging tegen verbranding
- Ingebouwde functie voor hygiënische spoeling
- Parametrisatie en communicatie via optionele 

afstandsbediening

F5L-Mix eengreepsinbouwkraan
- Voor montage in Franke-systeembox
- Keramisch patroon met thermostatische 

beveiliging tegen verbranding
- Optionele hygiënische spoeling

F5LM2001 F5LM2004 F5LM2005

F5LM2007 SHAC0007 ACEX9005

R3 R5

F5L-Mix eengreepsinbouwkraan
- Voor montage in Franke-systeembox
- Keramisch patroon met thermostatische 

beveiliging tegen verbranding
- Ingebouwde functie voor hygiënische 

spoeling
- Parametrisatie en communicatie via  

optionele afstandsbediening

AQUAJET-Comfort douchekop
- Traploos hoekverstelbare kunststof 

straalbodem
- Weinig verkalking en geringe vorming van 

aerosol
- Voor wandaansluiting en voor 

opbouwmontage met doucheleiding
- Ook geschikt voor douchebakken

Afstandsbediening
- Voor de instelling van functieparameters bij 

elektronische F3 en F5 mengkranen
- Weergeven, opslaan en overdragen van 

statistische gegevens naar pc

R3 Franke-systeembox
- Voor de wandinbouw van afbouwsets van de 

F3 mengkranenlijn

R5 Franke-systeembox
- Voor de wandinbouw van afbouwsets van de F5 mengkranenlijn
- Met een schuif-lijmflens voor een veilige afdichting
- Inclusief vergrendelbare aansluitschroefverbindingen

25

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


