Presto Sensao wandmodel
De zelflerende elektronische wastafelkraan voor wandmontage
Hygiëne speelt een grote rol in sanitaire ruimten in openbare
gebouwen. Met de introductie van de Presto Sensao elektronische
wastafelkraan, stapt u een nieuw sanitair tijdperk binnen. Hygiëne,
comfort en functionaliteit zijn door de Presto Squale op een uniek
niveau gebracht.

Toepassing:
Voor wastafels in:
 Horeca- en recreatiesector
 Zorgsector en ziekenhuizen
 Kantoorgebouwen en industrie
 Openbare en semi-openbare sanitaire ruimten

Voordelen:








Infrarood bediening dus hygiënisch
Automatische cyclusspoeling
Zelflerend, heeft geen last van reflectie door gladde oppervlakken
Voorzien van schoonmaakstand
Vier spoelprogramma’s instelbaar m.b.v. meegeleverde reflector
Uitvoeringen met batterij en uitvoeringen met transformatorvoeding
Water- en energiebesparend, volumestroom 0.1 l/sec

Technische gegevens:



Werkdruk
Beschermingsklasse

: 60 – 1000 kPa
: IP 65

Instelbare spoelprogramma’s:
Programmanummer
1 Standaard, herkenning van
handen
2 Standaard, herkenning van
personen
3 Vullen
4 Ziekenhuizen

T1
1,5 seconden

T2
30 seconden

1,5 seconden

30 seconden

1,5 seconden
30 seconden

2 minuten
5 minuten

T1 = nalooptijd, spoeltijd na verwijderen van handen
T2 = maximale spoeltijd
De kraan wordt geleverd met als instelling programma nummer 1

Cyclusspoeling:
Deze Presto kranen zijn standaard voorzien van een automatische cyclusspoeling van 3
seconden, 24 uur na het laatste gebruik.
Schoonmaakstand:
De kraan is op eenvoudige wijze met behulp van de meegeleverde reflector handmatig te blokkeren,
gedurende 30 seconden, voor schoonmaakwerkzaamheden.
Handmatig activeren van desinfectiespoeling:
Met behulp van de reflector is het mogelijk handmatig een spoeling van 30 minuten te activeren. Indien
de kraan voor activering van deze spoeling op “warm” gezet is en de temperatuur van het uitstromende
water boven 60 ºC is, kan de kraan op deze wijze semi-automatisch thermisch gedesinfecteerd worden.

Inbouwuitvoeringen:
Presto Sensao 5100, 12V
Presto Sensao 5100, zelflerende elektronische wastafelkraan voor wandmontage, inbouw uitvoering, voor
koud of voorgemengd water. Inclusief afsluiter en zeeffilter. Inclusief reflector voor programmering.
Aansluitspanning 12V AC, wordt geleverd zonder transformator.
Bestelnummer: met epoxy coating, ivoor wit, met standaard uitloop
55200
verchroomd met standaard uitloop
55210
Extra benodigd bij uitvoeringen 12V
Voor 1 – 4 wastafelkranen: Presto transformator 230/12 V AC, 18 VA
Bestelnummer: 90464
Voor 5 – 15 wastafelkranen: Presto transformator 230/12 V AC, 75 VA
Bestelnummer: 90610
Presto Sensao 5300, batterijvoeding
Presto Sensao 5300, zelflerende elektronische wastafelkraan voor wandmontage, inbouwuitvoering, voor
koud of voorgemend water. Inclusief afsluiter en zeeffilter. Inclusief reflector voor programmering. Met
batterijvoeding.
Bestelnummer: met epoxy coating, ivoor wit, met standaard uitloop
55240
verchroomd met standaard uitloop
55250
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