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Bakterie z rodzaju Legionella – niewidoczne zagro enie w wodzie pitnej

Legionelle i pseudomonady stanowi  powa ne zagro enie w wodzie pitnej. W Niemczech wed ug
szacunków co roku choruje na legionelle od 6 do 10 tysi ce osób. miertelno  wynosi od 15 do 20%.
W szczególno ci u osób o s abym systemie immunologicznym, jak na przyk ad dzieci w wieku
przedszkolnym i szkolnym oraz u osób starszych wyst puje znacz co podwy szone ryzyko
zaka enia.  To w nie w obiektach publicznych zaka enie to powoduje natychmiastowe ich
zamkni cie przez instytucje sanitarne.

Niestety legionelle stanowi  naturalny sk adnik naszego rodowiska i znajduj  one w stoj cej wodzie
w temperaturze mi dzy 25 a 50°C idealne warunki do wzrostu. W takich warunkach rozmna aj  si
wyk adniczo i staj  si  pal cym zagro eniem dla u ytkowników instalacji sanitarnych, przede
wszystkim w obszarze natrysków. Z instalacji wody ciep ej p ynie szczególne zagro enie do basenów,
szkó , szpitali lub tak e o rodków fitness.

Zapobiega  wzostowi legionelli – ale jak?

 zimna woda w instalacji stale poni ej 25ºC
 ciep a woda minimum 60°C
 unikanie stoj cej wody
 krótkie drogi przewodów rurowych do miejsc poboru wody
 unikanie lub demonta  przewodów nieczynnych
 regularny pobór wody
 regularne kontrole i konserwacje

 przestrzeganie miarodajnych standardów technicznych jak
- DIN EN 806
- DIN 1988 1-8
- DIN EN 1717
- VDI 6023
- VDI 6024
- Arkusz Roboczy W551 Niemieckiego Stowarzyszenia Specjalistów Gazownictwa i

Zasilania Wodnego DVGW
- Niemieckie zarz dzenie o wodzie pitnej TrinkwV 2011 (wersja przepracowana wa na

od 1. listopada 2011)

Legionelle pod mikroskopem elektronowym

1) Strona tytu owa: wy cznie pogl dowa! Nie jest w ciwym uk adem instalacyjnym dla instalacji Rada Outlook!

http://www.rada-armaturen.de
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Co to jest Rada Outlook?
Rada Outlook jest systemem sterowania natryskami i umywalkami. Mo na nim zasila  mieszan
wod  do 6 miejsc poboru wody. Dzi ki po czeniu w sie  kilku systemów mo liwe jest rozszerzenie
systemu a  do 60 miejsc poboru wody.

Jak funkcjonuje Rada Outlook?
Sercem systemu Rada Outlook jest cyfrowo sterowany zawór mieszaj cy, który jest pod czony
bezpo rednio do przewodów wody zimnej i ciep ej. Elektronicznie sterowany zespó  mieszaj cy i
pod czone do niego bezpo rednio zawory elektromagnetyczne zasilaj  maksymalnie 6 wylotów wody
o swobodnie programowalnej temperaturze mieszanej wody. Dzi ki dwóm pracuj cym niezale nie od
siebie czujnikom temperatury temperatura mieszanej wody jest stale kontrolowana i regulowana na
sta  warto . Aktywacja miejsc poboru wody odbywa si  b  poprzez czujniki podczerwieni, b
elementy piezoelektryczne.
Programowanie systemu Outlook odbywa si  za pomoc  laptopa lub PC, który mo na pod czy
bezpo rednio do systemu. Za pomoc  oprogramowania zawartego w zakresie dostawy przeprowadza
si  wszystkie ustawienia jak temperatura, czas przebiegu, p ukanie higieniczne oraz dezynfekcja
termiczna. Skrzynka czujników s y jako interfejs pomi dzy zespo em mieszaj cym a laptopem / PC.
Ten zespó  konstrukcyjny dysponuje obok z czy dla czujników sterowniczych, zespo u mieszaj cego
i programowania dalszymi mo liwo ciami przy czeniowymi jak na przyk ad czujniki bezpiecze stwa
lub wy cznik kluczykowy. Ponadto skrzynka czujników zapami tuje protoko y p ukania higienicznego
i dezynfekcji termicznej.

Co mo e Rada Outlook?
 Zasilanie do 6 miejsc poboru wody, alternatywnie natrysków lub umywalek
 Temperatura mieszanej wody dla wszystkich wyp ywów wody
 Programowalny czas przebiegu dla ka dego wyp ywu wody, alternatywnie z funkcj  startu-stopu
 Programowalne p ukanie higieniczne – moment czasowy, czas trwania, cykl, temperatura

ukania
 Zapami tywanie danych do maksymalnie 365 operacji p ukania – czas trwania, data i czas

zegarowy dla ka dego wyp ywu wody
 P ukanie higieniczne przy normalnym lub zredukowanym nat eniu przep ywu wody
 Dezynfekcja termiczna z rejestracj  danych
 Dodatkowe sterowanie dla wywietrzników i wiat a
 Mo liwo  ca kowitego od czenia systemu do celów czyszczenia i konserwacji
 Po czenie w sie  maksymalnie 10 systemów Outlook w jeden system
 Programowanie poprzez laptop lub PC

Jakie zalety ma Rada Outlook?
 Mniej elementów do zainstalowania
 Zespó  mieszaj cy, uk ad sterowania i zawory elektromagnetyczne po czone razem w jeden

zespó
 Jedno zasilanie pr dowe dla wszystkich elementów sk adowych
 Mniejszy koszt oprzewodowania i instalacji przewodów rurowych
 Alternatywnie sterowanie miejscami poboru wody poprzez sensoryk  podczerwieni lub

piezoelektryczn
 Bardo dobra profilaktyka przeciw bakteriom legionella dzi ki p ukaniu higienicznemu i

dezynfekcji termicznej
 Rozszerzenie systemów Outlook-Systeme poprzez proste po czenie w sie

Gdzie mo na stosowa  Rada Outlook?
 P ywalnie i o rodki sportowe
 Koszary
 Umywalnie w przemy le
 Zak ady karne
 Kampingi

http://www.rada-armaturen.de
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Rada Outlook z programowaniem poprzez PC lub laptop

Rada Outlook z programowaniem poprzez PC / laptop

 Odpowiednie do pomieszcze  natrysków lub umywalni z maksymalnie 6 miejscami poboru wody
 Mo liwo  alternatywnego zastosowania do natrysków lub umywalek
 Proste programowanie za pomoc  PC lub laptopa
 Idealnie dostosowany zarówno do obiektów modernizowanych jak i nowych budowli

Skrzynka czujników
Rada Outlook

Sufit
podwieszany

Cyfrowy zespó
mieszaj cy Rada Outlook

Zasilacz
230 V AC
12V DC

Ciep a woda

Zimna woda

Przewód wylewowy

owica natryskowa Rada

Czujnik podczerwieni Rada Outlook

Element piezoelektryczny Rada Outlook

http://www.rada-armaturen.de
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Po czony w sie  system Rada Outlook z programowaniem
poprzez PC lub laptop

Rada Outlook z programowaniem poprzez PC / laptop

 Odpowiedni do rednich i du ych pomieszcze  natryskowych i umywalni do maksymalnie 60 miejsc
poboru wody

 Mo liwo  alternatywnego zastosowania do natrysków lub umywalek
 Po czenie kilku systemów Rada Outlook w jeden system ca ciowy poprzez proste po czenie w

sie  skrzynek czujników
 Proste programowanie ca ego systemu za pomoc  jednego PC lub laptopa poprzez pojedyncze

cze
 Idealnie dostosowany zarówno do modernizowanych obiektów jak i nowych budynków

Ciep a woda

Zimna woda

Przewód wylewowy

owica natryskowa Rada

Czujnik podczerwienie Rada Outlook

Element piezoelektryczny Rada Outlook

Skrzynka czujników
Rada Outlook

Skrzynka czujników
Rada Outlook

Zasilacz 230 V
AC 12V DC

Sufit podwieszany

Cyfrowy zespó  mieszaj cy
Rada Outlook

Cyfrowy zespó  mieszaj cy
 Rada Outlook

Zasilacz 230 V
AC 12V DC

http://www.rada-armaturen.de
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Rada Outlook z programowaniem poprzez technik  sterowania budynku

Programowanie Rada Outlook poprzez technik  sterowania budynku

 Odpowiedni do rednich i du ych pomieszcze  natryskowych i umywalni z maksymalnie 60 miejscami
poboru wody

 Mo liwo  alternatywnego zastosowania do natrysków lub umywalek
 Po czenie kilku systemów Rada Outlook w jeden system ca ciowy poprzez proste po czenie w

sie  skrzynek czujników
 Proste programowanie ca ego systemu poprzez pod czona technik  sterowania budynku
 Pod czenie techniki budynku poprzez interfejs RS485 (skrzynka czujników)
 Odpowiedni do systemów techniki sterowania budynku wg standardu MODbus

Idealnie dostosowany zarówno do modernizowanych obiektów jak i nowych budynków

Ciep a woda

Zimna woda

Przewód wylewowy

owica natryskowa Rada

Czujnik podczerwienie Rada Outlook

Element piezoelektryczny Rada Outlook

Skrzynka czujników
Rada Outlook

Skrzynka czujników
Rada Outlook

Zasilacz 230 V
AC 12V DC

Zasilacz 230 V
AC 12V DC

Cyfrowy zespó  mieszaj cy
 Rada Outlook

Cyfrowy zespó  mieszaj cy
 Rada Outlook

Sufit podwieszany

TSB

http://www.rada-armaturen.de
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Oprogramowanie Rada Outlook do ustawiania parametrów systemowych
za pomoc  PC lub laptopa

Ustawienie zaworu – w tym menu ustawia si  temperatur  mieszanej wody i istnieje mo liwo  zadania
miejsca monta u zespo u mieszaj cego.

Ustawienie wyp ywów wody – za pomoc  tego menu ustawia si  oddzielnie wszystkie stosowne
parametry jak typ wyp ywu wody, czas przebiegu i dalsze dodatkowe opcje dla ka dego  z 6 wyp ywów
wody.

Ustawienie p ukania higienicznego – menu to s y do konfiguracji p ukania higienicznego pod wzgl dem
czasu zegarowego, temperatury i czasu trwania p ukania oraz cyklu p ukania.

http://www.rada-armaturen.de
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Cyfrowy zespó  mieszaj cy Rada
Outlook

W pe ni elektroniczna armatura mieszaj ca z 6 wyp ywami
wody do natrysków lub umywalek, z programowaln
temperatur  mieszania, p ukaniem higienicznym i dezynfekcj
termiczn ; sk adaj ca si  z elektronicznego zespo u
zaworowego do pod czenia do gor cej i zimnej wody, do
monta u zakrytego, komplet z zaworami zwrotnymi i filtrami;
zintegrowane czujniki temperatury, zintegrowane zawory
elektromagnetyczne dla 6 wyp ywów wody, z cza wyp ywów
wody ½“, gwint zewn trzny DN15, sterowanie poprzez
oddzieln  skrzynk  czujników (w zakresie dostawy), z
przewodem do pod czenia elektronicznego zespo u
mieszaj cego i skrzynki czujników; z oddzielnym zasilaczem
230 V AC / 12 V DC 20 W 50/60 Hz do zasilania pr dowego
skrzynki czujników, elektronicznym zespo em zaworowym i
czujnikami sterowniczymi.

Dane techniczne

Materia y: mosi dz DZR,
tworzywo sztuczne ABS

Maks. nat enie
przep ywu: 80 l/min przy ci nieniu 3 bary
Min. nat enie
przep ywu: 6 l/min przy ci nieniu 3 bary
Min. ci nienie: 0,2 bar
Stosunek ci nienia: maks. 1 : 3
Maks. ci nienie
robocze: 8 bar
Temp. gor cej wody: 50 – 75°C

maks. 85°C (w czasie dez. term.)
Temp. zimnej wody: 5 – 20°C
Temp. otoczenia: 5 – 40°C przy maks. wilgotno ci

wzgl dnej 95%
Dok adno  temperatury: 1°C

cza wlotowe: ¾”, gwint zewn trzny DN20
cza wylotowe: ½”, gwint zewn trzny DN15

Klasy ochrony: zespó  zaworowy IP24
przedzia  elektroniki IP45
zasilacz IP45

Zasilanie pr dowe: 230 DC V AC / 12 V DC 20W
Wymiary: SxWxG 511 x 188 x 86 mm
Dopuszczenia: KIWA, EN1111

Numer artyku u: 08 2760 00

Wykres przep ywu

Rysunek wymiarowy
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Skrzynka czujników Rada Outlook

Jednostka steruj ca dla jednego zaworu mieszaj cego
Outlook z maksymalnie 6 wyp ywami wody s y jako interfejs
pomi dzy elektronicznym zaworem mieszaj cym a czujnikami
sterowniczymi oraz do programowania parametrów dla
wszystkich wyp ywów wody, p ukania higienicznego i
dezynfekcji termicznej za pomoc  PC, laptopa lub techniki
sterowania budynku, wewn trznej pami ci do rejestracji
danych dotycz cych p ukania higienicznego i danych na
temat ostatnio przeprowadzonej dezynfekcji termicznej,
dodatkowe z cza do po czenia w sie  dla dalszych skrzynek
czujników  kilku systemów Outlook, wy cznik kluczykowy do
dezaktywacji do celów konserwacji lub czyszczenia,
dodatkowe urz dzenia jak wywietrzniki lub wiat o, jako
urz dzenie zabezpieczaj ce w czasie dezynfekcji termicznej
oraz z cze dla przewodu programuj cego dla PC, laptopa
lub techniki sterowania budynku (standard MODbus).

Dane techniczne

cza: 6 x czujniki sterownicze
(podczerwie  i elementy piezoelektryczne)
1 x skrzynka przeka ników (wywietrzniki,
wiat o, pompa)

1 x wy cznik kluczykowy
1 x czujnik zabezpieczaj cy PIR
1 x zawór mieszaj cy
1 z cze programuj ce
1 x sie  (MODbus)
maksymalnie 10 systemów Outlook

Klasa ochrony: IP20
Wymiary: SxWxG 255 x 140 x 37 mm

Zasilanie pr dowe odbywa si  poprzez cyfrowy zespó
mieszaj cy.

Wskazówka! Skrzynka czujników jest zawsze zawarta w
zakresie dostawy cyfrowego zespo u mieszaj cego.

Rysunek wymiarowy
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Czujnik podczerwieni Rada Outlook

Aktywny czujnik sterowniczy podczerwieni do pod czenia
do skrzynki czujników Outlook, do bezdotykowego

czenia natrysku lub umywalki, z 3- owym przewodem
przy czeniowym  d ugo ci 6 m, zamontowany w
obudowie z tworzywa sztucznego ABS, z p yt
nakrywaj  z chromowanego tworzywa sztucznego,
elektronik  ca kowicie zalan ywic  poprzez
wstrzykiwanie, do monta u na ciennego, 2 otworami
monta owymi Ø 6 mm, os on  czujników z pokrytego
chromem tworzywa sztucznego ABS, okienkiem czujnika
odpornym na p kni cia.

Dane techniczne

Materia y: tworzywo sztuczne ABS,
wielow glan

Obszar aktywacji: 0 – 50 mm
Klasa ochrony: IP 65

ugo  przewodu: 6 m, 3- owy
Temperatura otoczenia: 0 – 40°C
Zasilanie pr dowe: poprzez skrzynk  czujników

Outlook
Wymiary: Ø 84 mm x 22 mm

Numer artyku u 08 2760 01
Rysunek wymiarowy
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Element piezoelektryczny Rada
Outlook

Element piezoelektryczny do pod czenia do skrzynki
czujników, do w czenia natrysku lub umywalki, z
przewodem przy czeniowym d ugo ci 3 m, elektronik
ca kowicie zalan ywic  poprzez wstrzykiwanie, do
monta u na ciennego, zamontowany w p ycie kryj cej ze
stali szlachetnej do monta u na cianie.

Dane techniczne

Materia y: aluminium, stal szlachetna,
tworzywo sztuczne

Klasa ochrony: IP 69
ugo  przewodu: 3 m

Temperatura otoczenia: 0 – 40°C
Zasilanie pr dowe: poprzez skrzynk  czujników

Outlook

Numer artyku u 08 2760 02

Wskazówka! Do monta u na ciennego czujnika
piezoelektrycznego polecamy zastosowanie puszek
podtynkowych Ø60 x 40 mm.

Rysunek wymiarowy
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Skrzynka przeka ników Rada

Do sterowania dodatkowymi urz dzeniami jak wiat o,
pompa i wentylator poprzez skrzynk  przeka ników
Outlook, obudowa wykonana z tworzywa sztucznego ABS,
do monta u na ciennego, z przelotkami przewodów dla
wszystkich z czy elektrycznych, zasilanie pr dowe
poprzez skrzynk   czujników Rada Outlook.

Dane techniczne

Wej cie: 12 V AC, 200 mA
Wyj cia: wiat o maks. 240 V AC, 5A

pompa maks. 240 V AC, 5A
wentylator maks. 240 V AC, 5A

Klasa ochrony: IP 45
Temperatura otoczenia: 0 – 40°C
Maksymalna wilgotno
wzgl dna  powietrza: 80% w 25°C
Wymiary: SxWxG 200x120x57mm

Numer artyku u 06 2772 00

Wskazówka: oprzewodowanie elektryczne mo e wykona
wy cznie specjalista elektryk zgodnie z DIN VDE 105-
100. Oprzewodowanie nale y wykona  wy cznie z

yciem elastycznych przewodów.

Rysunek wymiarowy
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Czujnik zabezpieczaj cy Rada Outlook

Do monitorowania pomieszczenia w przypadku
automatycznie sterowanych dezynfekcji termicznych
poprzez system Outlook, do w czania i wy czania

wietlenia pomieszczenia lub wentylacji.

Dane techniczne

Zasilanie pr dowe 9 – 16 V DC, maks. 21 mA
Obszar rejestracji 9 x 9 m, 90°
Wysoko  monta u: 1,80 – 2,40 m
Temperatura otoczenia: -10 do +50°C
Wymiary: WxSxG 104 x 60 x 32 mm
Certyfikacja: EN50131, CE

Numer artyku u 06 2773 02

Wskazówka: oprzewodowanie elektryczne mo e wykona
wy cznie specjalista elektryk zgodnie z DIN VDE 105-
100. Oprzewodowanie nale y wykona  wy cznie z

yciem elastycznych przewodów.

Rysunek wymiarowy
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Wy cznik kluczykowy Rada

Do dezaktywacji systemu Outlook do celów konserwacji
lub czyszczenia, obudowa z tworzywa sztucznego
ABS, wymiary SxWxG 75x75x65 mm, dostawa
obejmuje 2 klucze.

Uwaga:
Ten wy cznik kluczykowy s y wy cznie do
wy czania!
W po eniu wy czenia nie mo na wyci gn
kluczyka!

Numer artyku u 06 2751 53

Wskazówka: oprzewodowanie elektryczne mo e wykona
wy cznie specjalista elektryk zgodnie z DIN VDE 105-
100. Oprzewodowanie nale y wykona  wy cznie z

yciem elastycznych przewodów.

czka obej ciowa
wyp ywu wody Rada Outlook

czka obej ciowa do utworzenia kana u od
nieu ywanego wyp ywu do otwartego wyp ywu wody
wewn trz cyfrowo sterowanego zespo u mieszaj cego
Outlook; jest potrzebna, kiedy stosuje si  nieparzyst
liczb  wyp ywów, ale trzeba dezynfekowa  wszystkie
wyp ywy termicznie; stosowana do unikni cia stoj cej
wody w nieu ywanych wyp ywach.

Numer artyku u 08 2760 05

Przewód obej ciowy RS485  Rada
Outlook

Przewód obej ciowy do stworzenia trwa ej mo liwo ci
pod czenia przewodu programuj cego Rada Outlook z
wtyczk USB typu A dla PC lub laptopa przy po czeniu
w sie  kilku skrzynek czujników Rada Outlook.

Numer artyku u 08 2760 04
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Oprogramowanie i przewód
programuj cy Rada Outlook

Przewód programuj cy i oprogramowanie Outlook do
programowania parametrów dla poszczególnych
zaworów mieszaj cych Outlook,  jak temperatury,
czasy przebiegów, p ukanie higieniczne oraz
dezynfekcja termiczna za pomoc  laptopa lub techniki
sterowania budynku (MODbus), Przewód programuj cy

ugo ci 1,70 m z wtyczk USB typu A do pod czenia
PC lub laptopa.

Dane techniczne

Ustawienie czujnika: sta y czas przebiegu
ze startem-stopem
z czasem blokowania

Ustawienie czasu przebiegu: 1 s do 60 min
Cykl p ukania higienicznego: standardowy
Cykl odst pów czasu mi dzy

ukaniem higienicznym: 1 - 7 dni
Czas trwania czasu p ukania
higienicznego: 1 s do 10 min
Temperatury cyklu: nastawne
Temperatura mieszanej wody: nastawna
Rejestracja, archiwizacja i
wywo anie nastawionych cykli: tak
Przegl d cykli: tak
Zg aszanie ró nych
zespo ów mieszaj cych: tak
Rejestracja z dat  i czasem: : tak
Rejestracja cykli: min. 365 cykli

zostanie
zapami tanych

Numer artyku u 08 2760 03
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