
De hybride keukenmengkraan met IR sensor

H10



De intelligente keukenmengkraan

Innovatie in de keuken

De hybride keukenmengkraan H10 

biedt U een variëteit aan opties om 

koken makkelijker te maken. Ver-

schillende functies kunnen zeer een-

voudig geactiveerd worden: de sen-

sor kan 2 minuten gestopt worden 

of geblokkeerd aangezet worden 

om een pan te vullen met water 

door gewoon op een knop te druk-

ken. Op dezelfde wijze kan een hy-

giënische afspoeling om de 12 of 

24 uur ingesteld worden. De ho-

ge draaibare slang biedt een gro-

te werkruimte in de spoelbak, en 

de roterende sensor biedt optimale 

activering, zelfs bij dubbele spoelb-

akken. Voor een optimale werking, 

heeft de sensor twee actie stralen: 

een korte straal (4- 5cm) voor acti-

vatie en een lange straal voor ge-

bruik. De lange straal blijft altijd 

twee extra seconden actief na het 

afsluiten van de waterstraal.

H10 met batterij | chroom

Code bestelling  131.800.11CO

H10 met adapter | chroom

Code bestelling  131.810.11CO

H10 met  VARIOconnect | chroom

Code bestelling  131.816.11CO



De dagelijkse keukenhulp

Ongeacht we in een restaurant- of privé keuken staan, 

vaak hebben we besmeurde of bezette handen. De H10 

keukenmengkraan komt ter hulp met intelligente ‘no 

touch’ functies en zal het leven een stuk makkelijker 

maken voor alle chefs, professionelen en particulieren. 

De sensor biedt een gemakkelijke bediening en draagt 

aan een verhoogde hygiëne bij. Watertemperatuur en 

-debiet kunnen eenvoudig ingesteld worden met de 

hendel aan de zijkant. De H10 onderscheidt zich door 

hygiëne en gebruiksvriendelijkheid en biedt een hoge 

kwaliteitstandaard.





Technische specificaties

Hybride keukenmengkraan met mono bediening en ‘no touch’ IR sensor

Watertemperatuur instelbaar met de hendel

Compact modulair design

De batterijdoos (6V) wordt onder het aanrecht bevestigd

Massief verchroomd koper 

Hoge, draaibare slang

Keramisch binnenwerk (gepatenteerd)

Dubbele IR sensor met automatische instelling

De positie van de sensor kan naar wens bepaald worden

Automatisch hygiënisch afspoelen instelbaar om de 12 of 24 uur

Voeding: batterij (6V lithium CRP2), adapter. (de batterij gaat 4 jaar mee bij een 

gemiddelde gebruik van 150 werkingen per dag) 

Druk tijdens gebruik: 0.3- 10 bars

Debiet bij gebruik met de hendel: circa 11 liters/ minuut (3 bars)

Debiet bij gebruik met de sensor: circa 5 liters/ minuut (1- 5 bars)

Flexibele aansluiting: 35 mm

Filters: 0.5 mm

Sensitiviteit van de sensor: auto-instelbaar

Twee instelbare detectie stralen, kort en lang

Zwitsers design en technologie; handmatig individueel geïnstalleerd

Elektroklep en eigen elektronisch systeem (gepatenteerd)
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Competentie in 
design en technologie

Onze drijfveer is het ontwikkelen van 

duurzame producten die weinig wa-

ter verbruiken en een toegevoegde 

waarde bieden door hun eenvoudig 

gebruik en hygiëne. 

Jarenlang ervaring in het ontwikkelen 

van “green” producten en waterma-

nagement systemen dragen bij ons 

aanbod aan sanitaire oplossingen.

Moderne designs, degelijkheid, het 

gemak in gebruik, makkelijke instal-

latie en onderhoud; dat is voor ons 

fundamenteel.

Het CONTI+ merk staat bekend voor 

constante inventiviteit, dankzij het 

implementeren van de nieuwste 

technieken voor een verlaagde wate-

ren energieverbruik.

Daarom is CONTI+ een leider in elek-

tronische sanitaire installaties.

Aquis Systems AG

Balgacherstrasse 17

CH-9445 Rebstein, Zwitserland

phone +41 71 775 9500

fax  +41 71 777 1641

info@aquis.ch 

www.conti.plus

*Certifi caten zijn productgerelateerd, niet geldig in het algemeen
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