Rada SENSE
FÖR BAD- OCH IDROTTSANLÄGGNINGAR

RADA SENSE

Rada Sense är ett modernt och flexibelt
duschsystem framtaget speciellt för publika
duschutrymmen.
Systemet består av en elektronisk blandarenhet
för maximal kontroll av utloppstemperatur till en
duschplats med eller utan handdusch.

Aktivering av duschen samt temperaturinställning
görs beröringsfritt vilket ger en hög komfort och
hygien. Som standard har systemet funktioner som
automatisk hygienspolning och hetvattenspolning
för att förhindra stillastående vatten och minimera
tillväxten av legionellabakterier.

Komplett lösning

Driftekonomiskt

Rada Sense är ett komplett och smart system som
är både enkelt att projektera och att installera då
det innehåller få komponenter.

Förutom den enkla installationen så är Rada Sense
ett intelligent och driftsäkert system vilket även gör
att underhållet blir smidigt och enkelt.

Rada Sense passar i en mängd olika anläggningar
såsom till exempel i gym, simhallar och sporthallar.

Med flexibla inställningar för bland annat flödestider och temperatur så bidrar det också till en stor
energibesparing för anläggningen.

RADA SENSE

Hygien och komfort

Kontroll på legionella

Rada Sense sensorpanel ger högsta tänkbara
komfort. Start av duschen och reglering av
temperatur görs helt beröringsfritt av användaren.
Den beröringsfria tekniken ger en hög hygien och
sensorpanelens utformning gör att det är lätt att
hålla rent vid duschplatsen. Med automatisk
hygienspolning undviker man stillastående vatten
i rörsystem och med det minskar man risken för
bakterietillväxt och avlopp som torkar ut.

Med funktionen för automatisk hygienspolning
begränsar man tiden av stillastående vatten genom
att spola i duschen med 30-38 gradigt vatten, och på
så sätt minimeras tillväxten av legionellabakterier.
Med hetvattenspolning spolas rörsystemet igenom
med hetvatten på omkring 70 grader, för att eliminera legionellabakterier.
Rada Sense uppfyller byggkraven (BBR) gällande
tappvattensystemet.

Smidig programmering via app
Med hjälp av Rada Sense-appen kan man kan man
enkelt läsa av och ändra inställningar för exempelvis flödestider, utloppstemperatur och automatisk
hygienspolning samt läsa av alla händelser som
lagras i systemets loggningsfunktion, till exempel
genomförda hygienspolningar. Från appen kan
man även starta en hetvattenspolning.

Rada duschhuvuden
Sense blandarenhet
Elektronisk blandarenhet för maximal kontroll av utloppstemperatur med
integrerad magnetventiler för en dusch eller en dusch med handdusch.

Duschhuvud med flöde på 9 l/min, kan även fås med
6 l/min. Finns i flera olika utföranden, antingen med
dold anslutning för RiR-system eller synligt med CU-rör.

Programmeras via app men kan även sammankopplas i ett eget nätverk om
max 31st Rada Sense eller Rada Outlookenheter. Då programmeras systemet
från PC eller fastighetens BMS-system via DUC.

Undertak

Sense sensorpanel
Stilren, robust och hygienisk sensorpanel för väggmontage. Av/på av duschen samt temperaturinställning sker helt beröringsfritt. Sensorpanelen har
inbyggd Bluetooth för programmering och kontroll av systemet via app.

Systemskiss
Rada Sense är smart och enkelt uppbyggt med få
komponenter vilket gör installationen mycket enkel.

Heno AB har sedan 1966 levererat innovativa och driftsäkra
lösningar inom sanitet för publik miljö, det bästa från de bästa.
Vi är generalagent för ett antal av de ledande tillverkarna i
Europa. Heno driver också egen produktutveckling, främst
inom elektronisk styrning av system där säkerhet, hygien och
miljötänkande är viktigt.

www.heno.se

