
CONTI+ Service APP

Duurzaam | Hygiënisch | Veilig | Smart



De CONTI+ Service APP laat een modern, 
draadloos beheer van elektronische CONTI+ 
armaturen ter plaatse toe.

In combinatie met de CONTI+ BLE converter 
wordt via Bluetooth® een veilige 
communicatie verzekerd tussen de armatuur 
en het bedieningsapparaat (bijv. mobiele 
telefoon of tablet). Met de 
gebruiksvriendelijke, intuïtief te bedienen 
interface van de CONTI+ Service APP kunnen 
armaturen worden geïdentificeerd, 
geselecteerd en vervolgens zeer eenvoudig 
worden beheerd, geprogrammeerd of 
kunnen hun gegevens worden uitgelezen. 
Met de app-software wordt de gebruiker 
systematisch en logisch naar alle menuopties 
en functies geleid, zoals hygiënespoelingen 
programmeren, waterlooptijden controleren 
en instellen, sensorbereik optimaliseren, 
instellingen en gebruiksgegevens opslaan – 
draadloos, eenvoudig, smart en veilig.

Het gebruik van de CONTI+ Service APP is 
dubbel beveiligd: de gebruiker moet zich 
niet alleen met een wachtwoord aanmelden, 
hij wordt ook geclassificeerd overeenkomstig 
zijn gedefinieerde bevoegdheid.

De CONTI+ Service APP is beschikbaar in het 
Duits en Engels en is compatibel met alle 
elektronische kranen, douches en urinoirs 
vanaf bouwjaar 2018.  

Professioneel armaturenbeheer ter  
plaatse – draadloos en intuïtief  
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De CONTI+ BLE converter fungeert 
als Bluetooth®-zender en -ontvanger 
voor een individuele armatuur. Hij 
kan vast geïnstalleerd blijven op 
deze armatuur of als “mobiele 
eenheid” telkens slechts tijdelijk op 
een armatuur worden aangesloten

INSTALLATIE

De CONTI+ BLE converter wordt bij 
elke armatuur tussen elektronica 
en stroomvoorziening ingestoken – 
eenvoudig en zonder gereedschap.

FUNCTIONALITEITEN

Indicaties en evaluaties 
per armatuur 
• Batterijstatus
• Bedrijfsuren
• Gebruiksaantal
• Waterverbruik
• Aantal hygiënespoelingen
• Max. watertemperatuur (alleen in  
 speciale gevallen)

Parameterinstellingen per armatuur
• Waterlooptijd en waternalooptijd
• Vulmodus en reinigingsstop
• Modus en looptijd van de hygiënespoeling
• Vertraging bij opnieuw inschakelen
• Sensorbereik instellingen
• Informatie over installatielocatie 
• Hygiënespoeling afhankelijk van het  
 gebruiksinterval
• Max. waterlooptijd (veiligheidsuitschakeling)
• Gegevens over de berekening van het   
 waterverbruik



Betrouwbaar en innovatief

Reeds meer dan 45 jaar staat de 
merknaam CONTI+ voor flexibele en 
holistische oplossingen voor douche- 
en wasruimten voor de openbare, 
semiopenbare en commerciële sector 
en voor de gezondheidssector.
 
Innovatieve technologie en 
hoogwaardige materialen vormen 
de basis voor betrouwbare kwaliteit. 
Dankzij een ruim productassortiment 
en vele jaren ervaring met productie 
op maat is de merknaam CONTI+ 
bekend bij ontwerpers, architecten 
en professionele partners. Intelligente 
en individuele oplossingen worden tot 
in het kleinste detail aangepast aan 
de meest uiteenlopende inrichtingen 
en toepassingen. Het assortiment 
omvat douche- en wastafelkranen in 
zowel inbouw- als opbouwuitvoering 
in uiteenlopende kleuren en 
oppervlakken. Bij de ontwikkeling 
van alle producten ligt de nadruk op 
duurzaamheid, hygiëne en veiligheid.

De merknaam CONTI+ overtuigt met 
betrouwbare kwaliteit en innovatieve 
technologie, gebaseerd op meer dan 
45 jaar ervaring in Duitsland. 

CONTI Sanitärarmaturen GmbH
Hauptstraße 98
35435 Wettenberg | Duitsland
Tel.  +49 641 98221 0
Fax   +49 641 98221 50
info@conti.plus
www.conti.plus
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Drukfouten, vergissingen en technische wijzigingen en maatwijzigingen voorbe-
houden.

Member of Fortuna Group 

*Certifi caten zijn productgerelateerd, niet geldig in het algemeen


