
 

 

DE MELKER SIRIUS 

DOUCHETHERMOSTAAT MET START/STOP 

FUNCTIE 
Met standaard cyclusspoeling 

 

In installaties waar een veilige, constante temperatuur, hygiëne 

en/of gebruiksgemak belangrijk zijn, is de De Melker Sirius 

thermostatische douchemengkraan goed op zijn plaats. Een 

bijkomend voordeel is een aanzienlijke water- en energiebesparing 

ten opzichte van traditionele kranen. 

 

Toepassing: 
Voor douches in: 

 Alle installaties waar naast een veilige, constante douchetemperatuur, 

hygiëne en/of gebruiksgemak geëist wordt, zoals openbare sanitaire 

gelegenheden, hotels, industrie, zorgsector. 

 

Voordelen: 
 Voldoet aan de hoogste hygiëne eisen. 

 Water- en energiebesparend.. 

 Veilige constante douchetemperatuur door thermostatisch  

binnenwerk. 

 Temperatuurknop met begrenzing (te overbruggen door de 

knop in te drukken). 

 Cyclusspoeling instelbaar 24, 48 of 72 uur na het laatste gebruik. 

 

Technische gegevens: 
 Werkdruk   : 30 – 1000 kPa 

 Capaciteit   : ca. 12 liter per minuut 

 Maximale aanvoertemperatuur : 80ºC 

 Beschermingsklasse  : IP 67  

 Voedingsspanning  : Lithium batterij 6V (geïntegreerd) 

: Transformator 

 Automatische cyclusspoeling : 24, 48 of 72 uur na het laatste 

  gebruik 

 Spoeltijd cyclusspoeling : Gelijk aan looptijd 

 Looptijd instelbaar  : 2 seconden tot 2 minuten. 

 Standaard 45 seconden 

 Bediening   : Infrarood of piëzo tiptoets 

 Normering   : DIN EN 200 en CE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Omschrijving: 
De Melker Sirius elektronische batterij gestuurde inbouw douche thermostaatkraan met start/stop functie en 

instelbare cyclusspoeling. Mengtemperatuur is vrij instelbaar. Diverse instellingen als looptijden, 

schoonmaakstand en andere, zijn mogelijk. Bediening geschied door een infrarood sensor. Alle 

componenten zijn verwerkt in dit afbouwdeel. Standaard voorzien van batterij 6V. Werkdruk 30 - 1000kPa. 

Hierbij benodigd inbouwdeel: ER.00620022. 

Bestelnummer: ER.11046021 

 

De Melker Sirius elektronische inbouw douche thermostaatkraan met start/stop functie en instelbare 

cyclusspoeling. Deze kraan is voorbereid voor aansluiting aan een externe inbouw transformator. 

Mengtemperatuur is vrij instelbaar. Diverse instellingen als looptijden, schoonmaakstand en andere, zijn 

mogelijk. Bediening geschied door een infrarood sensor. Alle componenten zijn verwerkt in dit afbouwdeel. 

Werkdruk 30 - 1000kPa. Hierbij benodigd: transformator ER.00620055 & inbouwdeel ER.00620022. 

Bestelnummer: ER.11056021 

 

De Melker Sirius elektronische batterij gestuurde inbouw douche thermostaatkraan met start/stop functie en 

instelbare cyclusspoeling. Mengtemperatuur is vrij instelbaar. Diverse instellingen als looptijden, 

schoonmaakstand en andere, zijn mogelijk. Bediening geschied door een tiptoets. Alle componenten zijn 

verwerkt in dit afbouwdeel. Standaard voorzien van batterij 6V. Werkdruk 30 - 1000kPa. Hierbij benodigd 

inbouwdeel: ER.00620022. 

Bestelnummer: ER.11146021 

 

De Melker Sirius elektronische inbouw douche thermostaatkraan met start/stop functie en instelbare 

cyclusspoeling. Deze kraan is voorbereid voor aansluiting aan een externe inbouw transformator. 

Mengtemperatuur is vrij instelbaar. Diverse instellingen als looptijden, schoonmaakstand en andere, zijn 

mogelijk. Bediening geschied door een tiptoets. Alle componenten zijn verwerkt in dit afbouwdeel. 

Werkdruk 30 - 1000kPa. Hierbij benodigd: transformator ER.00620055 & inbouwdeel ER.00620022 

Bestelnummer: ER.11156021 

 
De Melker Sirius inbouwdeel ten behoeve van inbouw douche- en wastafel kraanwerk. Voorzien van 

ingebouwde afsluiters. 

Bestelnummer: ER. 00620022 

 

België: 

De Melker Belgium s.a 

Beukenlei 50 

2960 St. Job-in-’t Goor  

 

Tel.: +32 3 636 46 50 

Fax: +32 3 636 41 03  

 

info@melker.be 

www.melker.be 

Nederland: 

De Melker Sanitair 

De Schutterij 20 

3905 PL  Veenendaal 

 

Tel.: +31 318 52 48 00 

Fax: +31 318 52 61 93 

 

info.sanitair@melker.nl 

www.melker.nl 


