Sensorflow®
Tijd voor contactloos.

TOGETHER FOR BETTER

Herdefiniëren
wat mogelijk is.
Bij Ideal Standard geven we al meer dan 100 jaar
vorm aan het moderne leven. We zijn er trots
op innovatieve producten van hoge kwaliteit te
blijven leveren, zodat we samen veiligere, betere
ervaringen in de wasruimte kunnen creëren.
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INTRODUCTIE SENSORFLOW®

Tijd om verandering
aan te brengen.
Naarmate de hygiënenormen evolueren, zouden uw toilet- en
wasruimtes dat ook moeten doen. Sensorflow® contactloze
kranen zijn een eenvoudige en uitstekende keuze die u kunt
maken om de hygiëne in uw sanitaire ruimten te verbeteren.
Sensorflow® is volledig contactloos, snel te installeren,
eenvoudig te onderhouden en maakt het gemakkelijker dan
ooit om sanitaire ruimte te upgraden naar de nieuwe normen
van hygiëne die gebruikers vandaag de dag verwachten.

S063401 - Silhouette wastafel met achterwand 180cm voor openbare ruimtes
A7560AA - Sensorflow electronische wandkraan, chroom
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A7556XG - Sensorflow electronische opbouwkraan opbouw, Black Onyx

06

ONTWORPEN MET PRAKTIJK IN DE GEDACHTE

Contactloos
getransformeerd.
In het verleden waren contactloze oplossingen vaak ingewikkelder
om te installeren en moeilijker te onderhouden dan traditionele
kranen. Met Sensorflow® wilden we daar verandering in brengen.

Het resultaat is een kraan die innovatieve sensortechnologie
combineert met betrouwbaarheid en bijzonder gemakkelijke
montage en onderhoud.

Sensorflow® is ontworpen om handen perfect te detecteren, elke
keer weer en de duurzame massieve messing behuizing zorgt voor
jarenlange duurzaamheid in omgevingen met veel gebruik.

Zelfs faciliteiten zonder handige elektriciteitsvoorziening kunnen
dag in dag uit betrouwbare prestaties leveren tot 5 jaar* dankzij
onze modellen met batterijen van een lange levensduur.

Sensorflow® maakt contactloos eindelijk mogelijk voor
elk project.

*Gebaseerd op 200
gebruikscycli per dag.

A7556XG - Sensorflow electronische opbouwkraan, Silk Black
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Sensorflow® is speciaal ontwikkeld voor een
moeiteloze vervanging van bestaande kranen.

A7556AA - Sensorflow electronische opbouwkraan, chroom

A7562AA - Sensorflow electronische wandkraan, chroom
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GEZONDHEID EN WELZIJN
BESCHERMEN

Tijd voor betere
hygiëne

We weten allemaal,beter dan ooit, hoe belangrijk
handhygiëne is om de verspreiding van bacteriën
te beperken en de overdracht van virussen te
voorkomen.

Dat is de reden waarom Sensorflow® contactloze
kranen niet langer een optionele extra zijn in het
ontwerp van wasruimtes, of uw project nu een
renovatie of nieuwbouw is. Ze zijn essentieel de sleutel tot het verminderen van contact, het
beschermen van gebruikers en het bevorderen
van een goede gezondheid voor iedereen.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

100%
CONTACTLOOS

GEOPTIMALISEERDE
WATERWEG

STAGNATIEBEVEILIGING*

ONTWORPEN OM
SCHOON TE BLIJVEN

Een infraroodsensor is
opzettelijk dicht bij de
tuit geplaatst om handen
perfect te detecteren en de
waterstroom te activeren,
waardoor contact
wordt verminderd en de
verspreiding van bacteriën
wordt beperkt.

Om waterstagnatie
en bacteriegroei te
minimaliseren, heeft
Sensorflow® een
geoptimaliseerde waterweg
die het watervolume in de
kraan zeer laag houdt.

Sensorflow® bevat een
optionele automatische
hygiënespoeling die
de leidingen spoelt
en beschermt tegen
bacteriegroei en
waterverontreiniging.

Door de cilindrische
vorm van de kraan en het
ontbreken van randen of
ribbels is het veel moeilijker
voor vuil en kalkaanslag om
te hechten aan de kraan.
Dit helpt om de kraan
zelf, maar ook het gebied
eromheen schoon en
hygiënisch te houden.
*Vereist aankoop van optionele afstandsbediening.
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EENVOUDIGE INSTALL ATIE EN ONDERHOUD

Tijd voor een upgrade

Verbeterde hygiëne hoeft niet ten koste te gaan
van gemak. Sensorflow® biedt u dit.

Omdat Sensorflow® speciaal is ontworpen voor
snelle renovatie, is upgraden van handmatige
of drukknopkranen eenvoudig gemaakt. De
nieuwe kraan past in het bestaande kraangat
en dankzij de geïntegreerde batterij en
magneetventiel kan Sensorflow® eenvoudig in
elke sanitaire ruimte worden ingebouwd, ook
zonder elektriciteitsaansluiting.

SNELLE INSTALL ATIE

MAKKELIJK SCHOON
TE MAKEN

Voorgemonteerde
componenten verkorten de
installatietijd en beperken
de installatiekosten tot een
minimum.

Reiniging is snel en eenvoudig
dankzij een gestroomlijnd,
cilindrisch ontwerp dat stagnatie
van water voorkomt.

PROBLEEMLOOS
ONDERHOUD

BAT TERIJ MET L ANGE
LEVENSDUUR

Met de batterij- en
magneetaansluitingen
geïntegreerd in het lichaam
van de kraan kan onderhoud
moeiteloos via de voorkant
of bovenkant worden
gedaan. En met standaard
serviceonderdelen zijn
vervangingen gemakkelijk te
vinden.

Onze hoogwaardige
lithiumbatterij gaat ongeveer
380.000 schakelcycli mee, wat
betekent dat hij tot 5 jaar lang
betrouwbaar blijft*. Bovendien
kan hij eenvoudig vanaf de
bovenkant van de wastafel
worden vervangen zonder dat
de hele kraan hoeft te worden
verwijderd.

*Dit is gebaseerd op 200 gebruikscycli per dag en is ca. 30% beter dan producten van concurrenten die batterijen van het type AA gebruiken
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ONTWORPEN OM
VEELZIJDIG TE ZIJN

Gemaakt voor elke
wasruimte
Elk project heeft unieke eisen en Sensorflow® staat klaar om
hieraan te voldoen. Het is verkrijgbaar in diverse uitvoeringen
met keuze uit wastafel-, wand- en paneelmodellen,
verschillende afwerkingen en kan worden gevoed via een
netaansluiting of een geïntegreerde batterij. Of u nu van plan
bent een bestaande wasruimte te renoveren of een nieuwe
te bouwen, Sensorflow® biedt de perfecte oplossing.

S062601 - Silhouette wastafel 180cm openbare ruimtes
A7557AA - Sensorflow electronische opbouwkraan, chroom
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SENSORFLOW®
BLACK ONYX EN SILK BLACK

Tijd om een statement
te maken
Om klanten meer keuze en ontwerpflexibiliteit
te geven, bieden we Sensorflow® ook aan in de
afwerkingen Silk Black en Black Onyx.
Zwart voegt een gedurfd statement toe aan elke
ruimte, of u nu kiest voor een zachtere, matte look of
een opvallende, glanzende afwerking.
Onze Black Onyx-modellen worden geproduceerd
met behulp van Physical Vapour Deposition (PVD).
Onder vacuüm wordt een dunne beschermende
coating aangebracht, die niet alleen de levendigheid
van de kleur behoudt, maar onze producten ook tien
keer beter bestand maakt tegen chemicaliën, slijtage,
impact, verkleuring en corrosie.
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A7557B3 - Sensorflow electronische opbouwkraan, Black Onyx

100 JAAR IN DE MAAK

Van binnen
naar buiten
ontworpen
Sensorflow® is het resultaat
van meer dan 100 jaar
kennis en ervaring. Elk
element - van de massieve
messing behuizing tot
de infraroodsensor en
meerdere montageopties - is
gekozen om u prestaties en
duurzaamheid te bieden.
Het is de betrouwbaarheid
van traditionele kranen
gecombineerd met de
technologie van vandaag om
te voldoen aan de huidige
normen.

A7563B3 - Sensorflow electronische wandkraan, Black Onyx
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Lange levensduur van de batterij
(tot 5 jaar) en interne toegang
tot de kraan van boven de
wastafel, houdt het onderhoud
eenvoudig en kosteneffectief

Sensorsymbool
op de kraan voor
gebruiksgemak

Geïntegreerde batterij
en magneetventiel
maken het gemakkelijk
om over te schakelen
naar onze sensorkraan

100%
contactloos met
infraroodsensor
dicht bij de wateruitgang voor
een perfecte
handdetectie.

Eenvoudig
te reinigen
cilindrisch
ontwerp

Instelbare
temperatuurregeling met
twee stops

A7559AA - Sensorflow electronische wandkraan met temperatuurcontrole, chroom

Snelle en
eenvoudige
installatie bespaart
tijd en verlaagt de
kosten
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Belangrijk

Volledig contactloos

Sensorflow®
Infrarood wastafelmengkraan
Chromen afwerking
A7556AA Bladmontage / Batterij
A7557AA Bladmontage / Netvoeding

Automatische hygiënespoeling

Sensorflow®
Infrarood wastafelmengkraan met
temperatuurcontrole
Chromen afwerking
A7559AA Bladmontage / Batterij
A7558AA Bladmontage / Netvoeding

EasyFix-installatie

Black Onyx afwerking
A7556B3 Bladmontage / Batterij
A7557B3 Bladmontage / Netvoeding

Black Onyx afwerking
A7559B3 Bladmontage / Batterij
A7558B3 Bladmontage / Netvoeding

Silk Black afwerking
A7556XG Bladmontage / Batterij
A7557XG Bladmontage / Netvoeding

Silk Black afwerking
A7559XG Bladmontage / Batterij
A7558XG Bladmontage / Netvoeding

Lichaam van messing, geoptimaliseerde waterweg

Lichaam van messing, geoptimaliseerde waterweg

Uitloophoogte 97 mm, sprong 120 mm

Uitloophoogte 97 mm, sprong 120 mm

Laminar Flow straalregelaar M24x1 5 LPM gemonteerd

Laminar Flow straalregelaar M24x1 5 LPM gemonteerd

Sensor Infrarood, 11 cm

Sensor Infrarood, 11 cm

Stagnatiespoeling gedurende 60 seconden na 24 uur na

Stagnatiespoeling gedurende 60 seconden na 24 uur na

laatste gebruik – standaard UIT

laatste gebruik – standaard UIT

Veiligheidsstop na 55 seconden

Veiligheidsstop na 55 seconden

Reinigingsfunctie

Mechanisch mengen met hendel aan de zijkant

Flexibele slangen met G3/8 moeraansluiting met filter

Temperatuurstop bij 43°C, aanpassing mogelijk

Schacht fixatie

Reinigingsfunctie

A7556AA - Batterij geïntegreerd, 6V CR-P2 223 Lithium

Flexibele slangen met G3/8 moeraansluiting met filter en

A7557AA - AC-adapterstekker 100 – 240V AC, 50 - 60 Hz

terugstroombeveiliging
EasyFix-installatie
A7559AA - Batterij geïntegreerd, 6V CR-P2 223 Lithium
A7558AA - AC-adapterstekker 100 – 240V AC, 50 - 60 Hz
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Sensorflow®
Infrarood wastafelmengkraan
Chromen afwerking
A7560AA Wandmontage / Batterij
A7561AA Paneelmontage / Batterij
A7562AA Paneelmontage / Netvoeding

Sensorflow®
Infrarood wastafelmengkraan met
temperatuurcontrole
Chromen afwerking
A7563AA Paneelmontage / Batterij
A7564AA Paneelmontage / Netvoeding

Black Onyx afwerking
A7560B3 Wandmontage / Batterij
A7561B3 Paneelmontage / Batterij
A7562B3 Paneelmontage / Netvoeding

Black Onyx afwerking
A7563B3 Paneelmontage / Batterij
A7564B3 Paneelmontage / Netvoeding

Silk Black afwerking
A7560XG Wandmontage / Batterij
A7561XG Paneelmontage / Batterij
A7562XG Paneelmontage / Netvoeding

Silk Black afwerking
A7563XG Paneelmontage / Batterij
A7564XG Paneelmontage / Netvoeding

Lichaam van messing, geoptimaliseerde waterweg

Lichaam van messing, geoptimaliseerde waterweg

Sprong 170 mm

Sprong 170 mm

Laminar Flow straalregelaar M24x1 5 LPM gemonteerd

Laminar Flow straalregelaar M24x1 5 LPM gemonteerd

Sensor Infrarood, 11 cm

Sensor Infrarood, 11 cm

Stagnatiespoeling gedurende 60 seconden na 24 uur na

Stagnatiespoeling gedurende 60 seconden na 24 uur na

laatste gebruik – standaard UIT

laatste gebruik – standaard UIT

Veiligheidsstop na 55 seconden

Veiligheidsstop na 55 seconden

Reinigingsfunctie

Mechanisch mengen met hendel aan de zijkant

A7560AA - G 1/2-aansluiting

Temperatuurstop bij 43°C, aanpassing mogelijk

A7561AA & A7562AA - Schachtbevestiging voor

Reinigingsfunctie

paneelmontage & flexibele slangen met G3/8

Schachtbevestiging voor paneelmontage

moeraansluiting met filter

Flexibele slangen met G3/8 moeraansluiting met filter en

A7560AA & A7561AA - Batterij geïntegreerd, 6V CR-P2 223

terugstroombeveiliging

Lithium

A7563AA - Batterij geïntegreerd, 6V CR-P2 223 Lithium

A7558AA - AC-adapterstekker 100 – 240V AC, 50 - 60 Hz

A7564AA - AC-adapterstekker 100 – 240V AC, 50 - 60 Hz
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Samen hebben we een positieve
invloed op de toekomst van het
moderne leven. Samen denken
we groter. Samen stellen we de
regels vast voor een doordacht
ontwerp. Samen brengen
we emotie tot functionele
perfectie. Samen vormen
we duurzame partnerships.
Samen voorzien we in de
behoeften van alle generaties.
Samen geven we vorm aan de
toekomst van de categorie die
we hebben gedefinieerd.
Together for Better.

Ideal Standard Nederland BV
Hambakenwetering 3
5231 DD – ‘s-Hertogenbosch, Nederland
www.idealstandard.nl
www.idealstandardnederland.nl
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