
PROTRONIC-S 
 
Elektronische wastafelkraan
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Gebruiksduur

AfspoelenBevochtigen Inzepen

AfspoelenBevochtigen

Elektronische armatuur

Ongebruikte waterstroom

1,5 liter per wasbeurt bij elektronische wasarmaturen

Inzepen

3,1 liter per wasbeurt bij conventionele wasarmaturen

Bevolkingsexplosie, meer landbouw-
grond, industriële groei én een toe-
nemende welvaart zijn slechts enkele 
oorzaken die de wereldwijde watervoor-
raden in de komende decennia in toene-
mende mate zullen belasten. Het gebruik 
van schoon drinkwater is voor veel men-
sen reeds nu geen vanzelfsprekendheid 
meer. De verantwoordelijke omgang met 
onze schaarse natuurlijke hulpbronnen 
is daarom een milieupolitieke uitdaging 
die wij gemeenschappelijk zullen moeten 
aangaan.

Met name in openbare en commerciële 
sanitaire inrichtingen met een groot 
aantal anonieme gebruikers wordt veel 
water verbruikt. 

De innovatieve elektronische wastafel-
armaturen PROTRONIC-S verlagen het 
water- en energieverbruik in vergelijking 
met conventionele armaturen met wel 
50 %. Dankzij de volledig automatische 
werking stroomt het water alleen als het 
werkelijk benodigd is. 

De handen kunnen absoluut hygiënisch 
worden gewassen, zonder de armatuur 
aan te hoeven raken. De gebruiker hoeft 
de handen alleen in de buurt van het 
goed zichtbare sensorveld te houden.

Voor een optimale drinkwaterhygiëne 
kan een automatische hygiënespoeling 
via een optionele afstandsbediening 
worden ingesteld om stilstaand water 
als bron van mogelijke contaminaties te 
vermijden.

PROTRONIC-S – ZuINIg eN hygIëNISCh

Waterverbruik tijdens het wassen

Conventionele armatuur

5 10 15 20 25 s

5 10 15 20 25 s
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Papierhanddoekverdeler RODX630

Zeepverdeler RODX625

Handendroger RODX310

Bijkomende touch-free 
producten voor de  
aanrakingsvrije wasplaats

•	Innovatieve sensortechnologie: 
 - snelle en daardoor comfortabele gebruikersdetectie 
 - vermijding van ongecontroleerde waterstromen door  

 automatische instelling van de sensorreikwijdte
•	Aanvullende sensorfuncties: 
 - eenvoudige uitschakeling voor de reiniging
 - continue afgifte voor het vullen
 - alle genoemde functies bestuurbaar met Franke Touch-Code
•	Modern hygiëneconcept:
 - watervoerende onderdelen van hygiënische kunststof
 - instelling van objectspecifieke hygiënespoelingen
•	Betrouwbare veiligheidsfuncties: 
 - veiligheidsuitschakeling bij een te lage spanning

De PROTRONIC-S overtuigt bij de eerste oogopslag door de 
uitgesproken en gestroomlijnde vormgeving. Slank en elegant 
neigt de elektronische armatuur de gebruiker tegemoet.

Een fraai uiterlijk alleen voldoet zelden om tegemoet te komen 
aan de hoge eisen van moderne sanitaire armaturen. Het zijn 
juist de innerlijke kwaliteiten die de PROTRONIC-S geschikt 
maken voor een stijlvolle inrichting van openbare, semi-open-
bare en commerciële sanitaire ruimten. En dat allemaal bij een 
buitengewoon voordelige prijs/kwaliteit verhouding.

PROTRONIC-S – PROjeCT-COMPeTeNTe OPlOSSINgeN
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PROTRONIC-S – TeChNIek COMPACT veRPAkT

Menghendel met tempe-
ratuuraanslag voor een 
veilige en comfortabele 
bediening

In volume gereduceerd waterkanaal 
van hygiënische kunststof

Servogestuurde  
magneetventielpatroon

Compacte, ééndelige en  
reinigingsvriendelijke behuizing  
van massief metaal

Perlatormontage in 
metalen schroefdraad

Vlak aansluitende, goed zichtbare 
sensor voor een betrouwbare 

gebruikersdetectie

Stabiele montageset voor een 
veilige montage op de wastafel

Sokkel van  
corrosieresistent messing

In de handel verkrijgbare  
6 V lithiumbatterij voor  

ca. 275.000 bedieningen
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Optionele toebehoren:

Afstandsbediening voor de parameterinstelling 
Z-AQuA091  2000101087

Geschikt voor AQUA133 en AQUA132 
AQRe915 verlengkabel 3 m  2000101456 
AQRe916 verlengkabel 10 m  2000101457 

PROTRONIC-S – PRODuCTOveRZIChT

PROTRONIC-S – Wastafelkraan batterijgestuurd

PROTRONIC-S contactloos, opto-elektronisch bestuurde wastafelarmatuur 
DN 15, Armaturengroep I, WELL-gecertificeerd voor koud water, met 
batterijvoeding, geschikt voor sanitaire ruimten, voor aansluiting op 
voorgemengd warm water of koud water, stroomtoevoer via 6 V-lithium- 
batterij, volledig metalen behuizing, messing gepolijst verchroomd. 

Minimale stromingsdruk:  1,0 bar 
Volumestroom:  0,10 l/s bij een stromingsdruk van 3 bar 
Beschermklasse:  IP 65 
Berekeningsdebiet:  0,10 l/s

AQuA131  2000067774 

PROTRONIC-S – Mengkraan batterijgestruurd

PROTRONIC-S contactloos, opto-elektronisch bestuurde wastafel-meng-
armatuur DN 15, Armaturengroep I, WELL-gecertificeerd, met batterijvoeding, 
geschikt voor sanitaire ruimten, voor aansluiting op warm en koud water, 
stroomtoevoer via 6 V-lithiumbatterij, incl. afsluitpaneel voor verborgen 
menginrichting, volledig metalen behuizing, messing gepolijst verchroomd.

Minimale stromingsdruk:  1,0 bar 
Volumestroom:  0,10 l/s bij een stromingsdruk van 3 bar 
Beschermklasse:  IP 65 
Berekeningsdebiet:  KW 0,07 l/s, WW 0,07 l/s

AQuA130  2000067773

PROTRONIC-S – Wastafelkraan met aparte transformatorstekker

PROTRONIC-S met netvoeding, contactloos, opto-elektronisch bestuurde 
wastafelarmatuur DN 15, Armaturengroep I, WELL-gecertificeerd voor koud 
water, met aparte voedingseenheid, voor aansluiting op voorgemengd warm 
water of koud water, volledig metalen behuizing, messing gepolijst ver-
chroomd. 230 V AC.

Minimale stromingsdruk:  1,0 bar 
Volumestroom:  0,10 l/s bij een stromingsdruk van 3 bar 
Beschermklasse:  IP 65 
Bedrijfsspanning: 6 V DC 
Berekeningsdebiet:  0,10 l/s

AQuA133  2000067778

PROTRONIC-S – Wastafelkraan met aparte transformatorstekker

PROTRONIC-S met netvoeding, contactloos, opto-elektronisch bestuurde 
wastafel-mengarmatuur DN 15, Armaturengroep I, WELL-gecertificeerd, met 
aparte voedingseenheid, voor aansluiting op warm en koud water, incl. 
ombouwset voor verborgen menginrichting, volledig metalen behuizing, 
messing gepolijst verchroomd. 230 V AC. 

Minimale stromingsdruk:  1,0 bar 
Volumestroom:  0,10 l/s bij een stromingsdruk van 3 bar 
Beschermklasse:  IP 65 
Bedrijfsspanning: 6 V DC 
Berekeningsdebiet:  KW 0,07 l/s, WW 0,07 l/s

AQuA132  2000067776
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