
AquA 3000 Open
Efektywne i elastyczne zarządzanie wodą
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efektywne, skuteczne i elAstyczne 
zArządzAnie wOdą

Odpowiedzialne i efektywne gospodarowanie naturalnym zasobem, jakim jest woda, 
stało się głównym celem przy projektowaniu nowoczesnych budynków. Uwzględnione na 
etapie planowania obiektów, zoptymalizowane koncepcyjnie rozwiązania sanitarne 
Franke Water Systems zapewniają długotrwałą eksploatację. System zarządzania wodą 
AQUA 3000 open stwarza równowagę między ekologią i ekonomiką, higieną i zużyciem 
oraz planowaniem i eksploatacją.

Przemyślany, kompleksowy system zarządzania wodą pozwala na oszczędną eksploatację 
wszystkich podłączonych do niego komponentów. Możliwe jest podłączenie zarówno 
armatury umywalkowej, natryskowej, jak również spłukującej. System można 
programować indywidualnie i dowolnie rozbudowywać. Takie parametry jak ilość wody, 
terminy płukania higienicznego i dezynfekcji termicznej oraz ich graniczne wartości tem-
peratury można kontrolować i ustawiać w odniesieniu do danego pomieszczenia, a nawet 
konkretnej armatury. Usterki są przez system natychmiast rozpoznawane i zgłaszane. 
Efektywne ogrzewanie wody obniża zużycie energii. Wynikające z tego oszczędności  
zdecydowanie skracają okres amortyzacji systemu. 
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Elastyczny, możliwy do rozbudowy, a 
zatem zorientowany na przyszłość 
system; doskonale integruje się 

z automatyką budynkową.

PONADCZASOWY

Regularne płukania higieniczne oraz 
programy do dezynfekcji termicznej 

zapewniają wysoką jakość wody 
użytkowej.

higiENiCZNY
Efektywne i zoptymalizowane pod 
kątem potrzeb wykorzystanie za-

sobów (wody, energii i czasu) czyni 
system sanitarny ekonomicznym.

EkONOmiCZNY

System zarządzania wodą AQUA 3000 open został oparty o innowacyjną platformę 
elektroniczną. Dzięki swej zmodernizowanej architekturze jest dla instalatorów i zarządców 
budynków znacznie prostszy w obsłudze, stabilniejszy, bardziej funkcjonalny, higieniczny i 
ekonomiczny oraz jeszcze prostszy do zintegrowania z nadrzędnymi sieciami.

W najnowszej generacji systemu zarządzania wodą AQUA 3000 open konsekwentnie wy-
dzielane są dwa poziomy: armatura i sieć. Oba poziomy mogą ze sobą współdziałać poprzez 
różne protokoły komunikacyjne, takie jak Ethernet, BacNet, KNX lub ModBus. Na po-
ziomie armatury następuje sterowanie najważniejszymi funkcjami dozowania wody. Na pozio-
mie sieciowym, przy zastosowaniu sterownika funkcji ECC2 (ECC = Ethernet-CAN-Coppler) 
oraz zintegrowanego serwera WWW, pojawiają się kolejne dodatkowe funkcje, w tym łącze 
z automatyką budynkową BMS.
 
W ramach opcjonalnej rozbudowy systemu są do dyspozycji dwa dodatkowe moduły: 
wyposażony w cyfrowe wejścia i wyjścia moduł uzupełniający I/O do sterowania programo-
walnego oraz moduł radiokomunikacyjny GSM do mobilnego, zdalnego serwisowania syste-
mu.
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ArmAturA myśli z nAmi

Inteligentny moduł elektroniczny stanowi serce danej armatury. Już na poziomie armatu-
ry łączy funkcje dozowania wody i funkcje sterujące niezależnie od nadrzędnej jednostki 
sterującej. Dzięki fabrycznie zaprogramowanym modułom elektronicznym, armatura 
może zostać uruchomiona po prostu w trybie »plug and play«. Każda armatura dysponuje 
w zintegrowanym module elektronicznym specyficznym dla jej zastosowania programem 
funkcyjnym obsługującym wszystkie istotne funkcje dozowania wody. Unikalny numer 
seryjny stanowi podstawę do uruchamiania dodatkowych funkcji sterujących.
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Proste ustawianie 
parametrów

Optymalizacja 
obciążeń szczytowych

Zmiana trybu pracy 
programów 
sterujących

Zoptymalizowane 
pod kątem 

zapotrzebowania 
funkcje dozowania 

wody

Zautomatyzowane 
płukania higieniczne

Wyłączanie  
awaryjne

Programy  
do dezynfekcji 
termicznej

Wyłączanie 
serwisowe

Funkcje statystyczne 
i raporty temperaturowe

POZiOm ARmAtuRY                        
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 PROStE uStAWiANiE PARAmEtRóW 

 Specyficzne dla danego obiektu parametry 
można ustawić przy pomocy przeglądarki inter-
netowej. 

 ZOPtYmAliZOWANE POD kątEm ZAPO-
tRZEbOWANiA FuNkCjE DOZOWANiA 
WODY 

 Moduł elektroniczny steruje automatycznie 
podstawowymi funkcjami takimi jak start/stop 
wypływu wody oraz czas jej wypływu. Na 
życzenie istnieje możliwość uruchomienia 
różnych modyfikacji oprogramowania, takich 
jak indywidualne funkcje płukania higieniczne-
go i programy na obciążenia szczytowe.

 ZmiANA tRYbu PRACY PROgRAmóW 
StERująCYCh 

 Każda armatura dysponuje dwoma alternaty-
wnymi programami sterującymi funkcjami 
dozowania wody, umieszczonymi w module 
elektronicznym. Zmiana trybu pracy, np. 
dzień/noc, szkoła/klub, odpłatnie/
nieodpłatnie, nauka/wakacje, stadion/
przerwa, pomieszczenie zajęte/puste itd., 
odbywa się za pomocą sterownika funkcji 
ECC2 lub przeglądarki internetowej. Opcjonal-
ny moduł AQUAPAY do odpłatnego dozowania 
wody powoduje wzrost efektywności zużycia 
wody oddziałując na podwyższenie 
świadomości użytkowników.

 OPtYmAliZACjA ObCiążEń SZCZY-
tOWYCh 

 Procedury optymalizacji obciążeń szczytowych 
są umieszczone w modułach elektronicznych 
i można je aktywować przy pomocy programu 
funkcyjnego. Uwarunkowany liczbą 
użytkowników program redukcji czasu 
wypływu wody steruje dostępnością wody 
w zależności od frekwencji na danej armatu-
rze. W przypadku programu tłumienia jedno-
czesnego użycia, armatury spłukują jedna po 
drugiej.

- Dezynfekcja termiczna
- Płukania higieniczne
- Wyłączenia serwisowe
- Zmiany trybu pracy
- Tłumienie jednoczesnego użycia
- Wykrywanie przecieków
- Komunikaty o awariach
- Sterowanie programowalne
- Zawory zewnętrzne

1. 2. 3.

1. 2.



 Poniższe dwie funkcje służą głównie unikaniu kontaminacji, czyli skażenia biologicznego instalacji wodnej, oraz zachowaniu bądź 
odzyskaniu wysokiej jakości wody użytkowej, gdyż umożliwiają zwalczanie zarazków i bakterii (np. Legionella). Czas trwania oraz 
interwały niezbędnych dezynfekcji termicznych można indywidualnie zaprogramować, podobnie jak funkcję płukania higienicznego 
likwidującego wodę stagnacyjną. Skuteczność podejmowanych zabiegów higienicznych należy kontrolować przez pobieranie 
i badanie próbek.

 AutOmAtYCZNE PłukANiE higiENiCZNE

 W umieszczonych w modułach elektronicznych 
programach płukania higienicznego dostępne są 
trzy funkcje sterownicze:

 -  Automatyczne płukania higieniczne armatury 
w stałych odstępach czasu.  

 -  Dynamiczne płukania higieniczne uruchamiane 
w ustalonym czasie po ostatnim uruchomieniu 
armatury (fabryczne ustawienie wynosi 24 
godz. po ostatnim uruchomieniu).

 -  Sterowane temperaturowo płukania higienicz-
ne odbywające się we współpracy z opcjonal-
nymi czujnikami temperatury w oparciu 
o pomiar temperatury wody zimnej i/lub 
ciepłej.

 PROgRAmY DO DEZYNFEkCji tERmiCZNEj

 Najważniejsze parametry dezynfekcji termicznej 
DT (czas oddziaływania podczas cyrkulacji wody, 
czas przepływu wody, pomiar temperatury) są 
zapisywane w module elektronicznym każdej 
armatury. W tym samym miejscu zapisywane są 
do rejestru protokoły temperaturowe. Urucho- 
mienie procesu dezynfekcji następuje poprzez 
wejście cyfrowe sterownika funkcji ECC2 lub 
przeglądarkę internetową. Istnieje możliwość 
wyboru między dynamicznym programem  
dezynfekcji sterowanym temperaturowo oraz 
programem sterowanym czasowo. Ponadto 
opcjonalny wypływ wody z ostatniej armatury 
zapewnia szybki przepływ gorącej wody przez 
rurę cyrkulacyjną, co z kolei zapewnia skrócenie 
czasu DT.
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 WYłąCZANiE AWARYjNE

 Ewentualne uruchomienie armatury w czasie 
przeprowadzanego procesu dezynfekcji 
termicznej powoduje natychmiastowe przerwa-
nie programu DT. Wyłącznik awaryjny zareagu-
je również przy ciągłym otwarciu armatury, np. 
na skutek nieprawidłowej jej obsługi, 
przerywając wypływ wody.

 WYłąCZANiE SERWiSOWE

 Funkcja ta umożliwia sprzątanie pomieszczeń 
sanitarnych, nie dopuszczając do 
niepożądanego uruchamiania armatury 
w trakcie wykonywania prac.

 FuNkCjE StAtYStYCZNE i RAPORtY 
 tEmPERAtuROWE

 Zapisywane są dane dotyczące temperatury 
wody oraz inne ważne informacje systemowe. 
Odczyt tych danych może być następnie 
dokonany po ich zgraniu na pamięć USB lub 
pobraniu za pomocą przeglądarki internetowej.
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maksymalny okres: 3 miesiące
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Zintegrowane złącze Ethernet-CAN 
oraz systemowe zasilanie elektryczne

24 V DC/60 W

2 tryby pracy

Płukanie 
higieniczne

możliwość podłączenia 
maksymalnie 32 

jednostek armatury

Funkcje 
statystyczne

Dezynfekcja 
termiczna

Wyłączanie 
serwisowe

komunikaty o awa-
riach systemowych

 Zintegrowany zegar  
czasu rzeczywistego  

do uruchamiania funkcji  
w czasie rzeczywistym

Zintegrowany 
wyświetlacz

Zintegrowany serwer 
internetowy

Zdalne przeglądy

SmS-owe komunika-
ty systemowe (np. 
komunikaty o awa-
riach, uruchamianiu 
dezynfekcji termicz-
nej)

Programowane dodatkowo 
wejścia i wyjścia  
(np. sterowanie programowane)

łącze do automatyki budynkowej bmS  
(Ethernet, bacNet, modbus, kNX)

321

sterownik funkcji ecc2
i moduły uzupełniające

Sterownik funkcji ECC2

Opcjonalnie:

moduł uzupełniający i/O

moduł radiokomunikacyjny gSm

StEROWNik FuNkCji ECC2

sterOwnik funkcji ecc2 i mOduły uzupełniAjące

Na poziomie sieciowym, przy zastosowaniu sterownika funkcji ECC2 (ECC =Ethernet-
CAN-Coppler) oraz zintegrowanego serwera WWW, pojawiają się kolejne dodatkowe 
funkcje, w tym łącze z automatyką budynkową BMS.
 
W ramach opcjonalnej rozbudowy systemu są do dyspozycji dwa dodatkowe moduły: 
wyposażony w cyfrowe wejścia i wyjścia moduł uzupełniający I/O do sterowania progra-
mowalnego oraz moduł radiokomunikacyjny GSM do mobilnego, zdalnego serwisowania 
systemu.

1

2

3
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 tRANSFER DANYCh

   Sterownik funkcji ECC2 dysponuje znormalizo-
wanym łączem komunikacyjnym do kompu-
terów PC lub do automatyki budynkowej BMS. 
Do dyspozycji są protokoły danych BacNet, 
KNX i ModBus.

 łąCZE SYStEmOWE DO ARmAtuRY

 Do sterownika funkcji ECC2 można podłączyć 
dwa kable systemowe służące do zasilania 
w energię elektryczną i do transferu danych. 
Łączna długość kabli może wynieść 200 m, 
a maksymalna ilość jednostek armatury to 32 
sztuki.

  ZAPiSYWANiE DANYCh W CZASiE RZECZY-
WiStYm

  W wyznaczalnych odstępach czasu, z zachowa-
niem w wewnętrznej pamięci sterownika ECC2 
daty i godziny, zapisywane są dane temperatu-
rowe, dane licznikowe i okresy uruchomienia 
serwomechanizmów, liczby roboczogodzin, 
płukania higieniczne, dezynfekcje termiczne 
i wyłączenia serwisowe. Dane te są dostępne 
w formacie csv do zgrania na pamięć USB lub 
do pobrania za pomocą przeglądarki interneto-
wej, a następnie mogą być zapamiętane 
i wyświetlone przy wykorzystaniu programu 
Excel.

 WYjśCiA CYFROWE ZAPROgRAmOWANE  
FAbRYCZNiE

 - Aktywna dezynfekcja termiczna

 - Przerwana dezynfekcja termiczna

 - Przerwanie dezynfekcji termicznej ze  
  względów bezpieczeństwa

 - Raporty zbiorowe o awariach

 WEjśCiA CYFROWE ZAPROgRAmOWANE  
FAbRYCZNiE

 - Uruchomienie dezynfekcji termicznej

 - Przerwanie dezynfekcji termicznej

 - Zmiana trybu pracy

 -  Specyfikowanie wyjść, np. przy raportach 
zbiorowych o awariach

 Przy zastosowaniu co najmniej 5 pożądanych 
funkcji uruchamianych przez cyfrowe wejścia 
i wyjścia, niezbędny staje się moduł 
uzupełniający I/O  .

 W przypadku połączenia armatury ze sterowni-
kiem funkcji ECC2 za pomocą kabla systemo-
wego, sterownik przejmuje zadanie zasilania 
w energię elektryczną, a ponadto funkcję 
transferu danych w obszarze sieci wyspowej 
CAN. Ta wielofunkcyjna jednostka stwarza 
w dalszym ciągu możliwość sterowania 
programowanego. W zestawie z modułem 
radiokomunikacyjnym GSM  zakres funkcji 
rozszerza się o zdalne serwisowanie oraz 
komunikaty systemowe przesyłane za pomocą 
SMS.



10

POZiOmY kOmuNikACji

W efekcie zastosowania systemu AQUA 3000 open możliwe jest włączenie 
każdego pomieszczenia sanitarnego do sieci komputerowej budynku 
i podłączenie do istniejącej automatyki budynkowej przy pomocy określonych 
protokołów danych. Sterownik funkcji ECC2 stanowi punkt przekaźnikowy do 
sieci komputerowej budynku. Przynależna sieć wyspowa sterowana jest 
z zastosowaniem technologii CAN-Bus. Szeregowa magi-strala CAN (Controller 
Area Network) umożliwia szybkie, stabilne i ekonomiczne włączenie armatury 
do sieci.  W sieć spiętych jest ze sobą kilka równouprawnionych urządzeń 
sterujących, przeznaczonych do szybkiej transmisji danych (komponentów  
magistrali).

System CAN-Bus został zaprojektowany w 1983 roku przez firmę Bosch 
w celu połączenia w sieci urządzeń sterujących zainstalowanych 
w samochodach, a jego zaletą było znaczne skrócenie okablowania 
w wiązkach kablowych i zminimalizowanie ich wagi. Systemy CAN-Bus 
stosowane są w szczególności w obszarach narażonych na zakłócenia, które 
wymagają wysokiej niezawodności transmisji danych (automatyka, technika 
medyczna i technika lotnicza).

welcome to AquA 3000 open

Start

rOzwiązAniA systemOwe w sieci

Inteligentna technika zastosowana w armaturze oraz otwartość systemowa AQUA 3000 
open umożliwiają  uruchomienie dostosowanych do lokalnych potrzeb funkcji dozowania 
wody oraz ich dostosowanie lub rozbudowę w zależności od okoliczności zaistnia- 
łych w danym obiekcie.
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System zarządzania wodą AQUA 3000 open składa się z poziomu armatury i poziomu sieci. Na poziomie armatury sterownikowi 
funkcji ECC2 przyporządkowana jest sieć wyspowa CAN z możliwością podłączenia do 32 jednostek armatury. Jednocześnie 
sterownik funkcji ECC2 stanowi punkt przekaźnikowy do poziomu sieciowego.
W większych obiektach istnieje możliwość instalacji kilku sterowników funkcji ECC2. Poprzez porty RJ45 poszczególnych sterowni-
ków ECC2 istnieje możliwość podłączenia wszystkich zainstalowanych w danym budynku jednostek armatury do komputera PC lub 
do istniejącej automatyki budynkowej (BMS) w celu ich zbiorczego zarządzania i sterowania.

Przy zastosowaniu modułu radioko-
munikacyjnego GSM istnieje możli- 
wość mobilnej, zdalnie sterowanej 
obsługi obiektu przez internet. Moduł 
ma ponadto możliwość wysyłania 
komunikatów SMS o zaistniałych 
awariach do maksymalnie pięciu 
adresatów.

Niezbędne do tego są karta SIM, 
umowa serwisowa, sieć telefonii 
komórkowej UMTS oraz dostępna 
opcjonalnie antena dostosowana do 
lokalnej siły sygnału telefonii 
komórkowej w danym budynku.

Wyspy z pogrupowaną armaturą połączone w sieć

mObilNE ZARZąDZANiE WODą

komunikacja poprzez: Ethernet, BacNet, ModBus, KNX

POZiOm SiECi

POZiOm ARmAtuRY

strukturA pOziOmów AquA 3000 Open
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Przy pomocy zintegrowanego ze sterownikiem ECC2 serwera internetowego można w przeglądarce internetowej wygodnie śledzić, 
kontrolować i protokołować wszystkie procesy sanitarno-techniczne. Bezproblemowo można przeprowadzać parametryzacje 
komponentów systemowych. Przy użyciu opcjonalnego modułu radiokomunikacyjnego GSM można również rozsyłać indywidualnie 
komunikaty o zdarzeniach i awariach.

Wszystkie jednostki armatury pracujące w jednej grupie z danym sterownikiem funkcji ECC2 pokazywane są w przejrzysty sposób 
jako sieci wyspowe. Obok ustawienia czasu wypływu wody, mydła, powietrza itd. oraz parametrów komunikacyjnych, można 
przeprowadzać i protokołować płukania higieniczne i dezynfekcje termiczne. Przy pomocy wirtualnych wysp armatury, które można 
grupować, przesuwać i na nowo przyporządkowywać, odwzorowywany jest w przeglądarce internetowej cały realny system 
sanitarny.

W przypadku stref wymagających podwyższonego bezpieczeństwa, np. w zakładach karnych, w których wymagane są funkcje 
sterowane czasowo, ograniczenia użytkowania i funkcje kontrolne, są one gwarantowane poprzez indywidualnie ustawione funkcje i 
przebieg programów na serwerze internetowym.

PANElE SiECi i ARmAtuRY
Na poziome »sieć« ukazane są 
wszystkie podłączone sterowniki 
funkcji ECC2. Na tym panelu  
można wybrać jedną z sieci 
wyspowych ECC i przejść do 
panelu armatury w tej sieci. Na 
poziomie »ECC« ukazany jest stan 
eksploatacyjny każdej armatury 
sanitarnej, np. aktualna tempera-
tura, tryb działania, jak również 
stan podłączonych czujników 
i serwomechanizmów. W tym 
miejscu można również 
konfigurować przy pomocy 
tabulatora »TD« procesy dezyn-
fekcji termicznej.

zArządzAć wOdą lOkAlnie lub przez internet
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pAnele sieci i ArmAtury
Stosując tabulatory »akceptuję« 
i »higiena« można optymalnie 
dopasować każdą armaturę do 
warunków eksploatacyjnych. Tym 
sposobem istnieje możliwość 
indywidualnej konfiguracji 
płukania higienicznego i parame-
trów dezynfekcji termicznej, 
takich jak czas i temperatura 
oddziaływania, indywidualnie 
w odniesieniu do każdej armatu-
ry. Ponadto następuje tu 
określenie parametrów pro-
gramów do unikania obciążeń 
szczytowych oraz wyłączeń 
serwisowych.

funkcje stAtystyczne  
ArmAtury
Stosując tabulatory »statystyka« 
na poziomie »armatura« ukazywa-
ne są wszystkie wartości liczniko-
we (włączenia zaworu elektroma-
gnetycznego), godziny pracy, wy- 
kresy temperaturowe, jak również 
okresy czasu jakie upłynęły od 
ostatniego płukania higienicznego 
każdej armatury. Odczytać można 
również informacje odnośnie 
przebiegu ostatniej dezynfekcji 
termicznej. Po aktywacji automa-
tycznego zapisu długookresowych 
danych sterowników ECC2, 
pojawiają się do dyspozycji 
najważniejsze parametry, które 
w celu dalszej analizy, mogą być 
wyeksportowane jako pliki csv.

pAnel ustAwień ArmAtury ze schemAtA-
mi OperAcyjnymi prOgrAmów
Do każdej armatury generowany jest automatycznie 
panel ustawień, w którym przedstawione są 
wszystkie parametry niezbędne do jej funkcjonowa-
nia. Funkcjonalność danej armatury - np. natrysku 
z przyciskiem piezoelektrycznym - obrazowana jest 
w prosty i zrozumiały sposób za pomocą piktogra-
mu. Można z tego miejsca bezproblemowo ustawić 
czas wypływu wody oraz zasięg czujnika.
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Ponieważ wymagania w zakresie ekonomiki, komfortu i higieny 
w budownictwie obiektowym nieustannie rosną, systematycznie 
rośnie również znaczenie zarządzania wodą. Podobnie jest z całym 
zarządzaniem budynkami. AQUA 3000 open to synonim zorientowa-
nego na przyszłość zarządzania wodą, to system, który można 
uzupełniać i który rośnie wraz z budynkiem. To ponadto system 
otwarty, dający integrować się z istniejącymi systemami automatyki 
budynkowej. Nawet zmiany w zakresie sposobu użytkowania 
budynku nie stanowią nierozwiązywalnego problemu. Po latach nadal 
można w prosty sposób dodawać lub usuwać kolejne jednostki 
armatury.

W związku z ciągłym niebezpieczeństwem zachorowań infekcyjnych 
za pośrednictwem instalacji wody użytkowej, w centrum uwagi 
znajdują się pomieszczenia natryskowe. Okoliczność ta sprawiła, iż 
szybkiemu rozwojowi podlegały różne metody dezynfekcji termicznej 
osiągając bardzo wysoki, potwierdzony fachowymi opiniami poziom 
techniczny. Systemy armatury integrowane sieciami opartymi 
o technologię CAN-Bus pozwalają w sposób bliski ideału spełniać 
szczególne wymagania higieniczne. Możliwości ustawiania indywidu-
alnych parametrów są tak zróżnicowane, jak zróżnicowane są same 
warunki w budynkach. System zarządzania wodą może uczyć się od 
użytkowników i odpowiednio się dostosowywać.

Specjaliści Franke Water Systems obsługują uruchomienie instalacji, 
prowadzą odpowiednie szkolenia i są do dyspozycji również w trakcie 
bieżącej eksploatacji.

Przykłady zastosowania i schematy systemowe inspirują rozwiązania 
szczegółowe i powstawanie instalacji wzorcowych AQUA 3000 open.

CZAS WOlNY
Pływalnie, 

studia fitness, 
zabawa, 

itd.

 PODRóżE
lotniska, 
dworce, 

kempingi, 
zajazdy, 

itd.

 bEZPiECZEńStWO
Zakłady karne,  

posterunki policji, 
obiekty wojskowe, 

itd.

EDukACjA
Szkoły, 
przedszkola, 
uczelnie,  
centra szkoleniowe,  
itp.

ZDROWiE
Szpitale,  
domy opieki, 
itd.

system i jegO zAstOsOwAniA
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Poszczególne jednostki armatury połączone są ze sobą szeregowo kablem syste-
mowym 24 V DC. Z uwagi na pobór mocy, długość kabli oraz zastosowaną magistralę 
przesyłu danych CAN-Bus, przy tym wariancie montażowym liczba jednostek armatury 
ograniczona jest do 32 sztuk. W wypadku standardowych funkcji dozowania wody nie 
ma konieczności uruchamiania instalacji przez serwis fabryczny. Wynika to z 
wyposażenia armatury w zintegrowane moduły elektroniczne zaprogramowane 
fabrycznie i pracujące w systemie „plug and play”. Dodatkowe funkcje sterujące, takie 
jak płukanie higieniczne i optymalizacja obciążeń szczytowych, są zaprogramowane 
standardowo. Rozłożenie kabla systemowego następuje w peszlu bezpośrednio do 
samej armatury.

Opcja:
W przypadku integracji sterownika funkcji ECC2 w cały system, kabel systemowy 
spełnia dwojaką rolę: dostarcza prąd elektryczny oraz stanowi przekaźnik danych 
w sieci wyspowej CAN. Umieszczone na obu końcach kabla systemowego oporniki
obciążeniowe zapewniają przepływ danych pomiędzy sterownikiem ECC2 i poszczegól-
nymi jednostkami armatury. Sterownik ECC2 przejmuje w tej sytuacji centralne 
funkcje sterujące oraz zapewnia armaturze napięcie 24 V DC. W celu dopasowania 
programów sterujących ECC2 i modułów elektronicznych armatury do specyficznych 
warunków obiektowych, uruchomienie systemu może zostać przeprowadzone przez 
serwis fabryczny.

Maksymalnie 32 jednostki armatury

ECC2,
opcja

legenda:

ZWu (zimna woda użytkowa)

CWu (ciepła woda użytkowa)

kabel systemowy 24 V DC

strukturA pOwiązAń
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Przez swobodnie programowalne, 
cyfrowe wejścia sterownika funkcji 
ECC2 lub modułu uzupełniającego I/O 
oraz przy pomocy protokołów danych 
można uruchamiać bądź zatrzymywać 
dezynfekcje termiczne (DT), zbiorcze 
płukania higieniczne, jak również 
zbiorcze wyłączenia serwisowe. Do 
kontroli procesów istnieje możliwość 
zintegrowania z każdą armaturą 
opcjonalnego czujnika temperatury.
 
Do przeprowadzenia DT w bloku funk- 
cyjnym armatury termostatycznej nie- 
zbędny jest pomostowy zawór elektro-
magnetyczny. W ramach jednej sieci 

Wizualizacja systemowa dezynfekcji termicznej w kombinacji z płatnym dozowaniem wody

Maksymalnie 32 jednostki

ECC2

Dezynfekcja termiczna w instalacjach z podgrzewaczem wody użytkowej.

1 grupa armatury 2 grupa armatury

4 grupa armatury3 grupa armatury

ECC2

ME-R
ME-P

(PWU)

mOdele dezynfekcji termicznej

wyspowej CAN z ECC2 można podzielić armaturę na makymalnie 8 otwierających się kolejno grup, tzn. że np. przy mniejszych 
podgrzewaczach wody można stworzyć 8 grup po 4 armatury, których DT przebiega jedna po drugiej dając tym samym instalacji 
możliwość ponownego podgrzania wody. Niezależnie od zaprogramowanych fabrycznie funkcji armatury, do przesyłania danych 
oraz ustawienia dezynfekcji termicznej konieczne jest uruchomienie systemu przez serwis fabryczny. Istnieje możliwość sprzężenia 
całego systemu z modułem poboru monet AQUAPAY do płatnego dozowania wody. Wówczas na jeden moduł poboru monet 
z maksymalną liczbą 31 jednostek armatury, przypadać musi jeden sterownik ECC2.

Podział armatury na grupy umożliwia efektywne przeprowadzanie dezynfekcji termicznych, szczególnie w przypadku zastosowania w 
instalacji podgrzewaczy wody użytkowej (PWU) o raczej małych pojemnościach zbiornika. Ten układ systemowy ogranicza liczbę 
jednostek armatury do 30. Dodatkowo dochodzą systemowy moduł elektroniczny obsługujący podgrzewacz wody (ME–P) oraz 
systemowy moduł elektroniczny instalacji cyrkulacyjnej (ME–R) do DT. Ostatni element zapewnia szybsze udostępnianie gorącej 
wody w tej instalacji przez jej celowe pobranie z powrotu cyrkulacyjnego.
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legenda: 
 
me-p = moduł elektroniczny
  do podgrzewacza wody
 
me-r = moduł elektroniczny 
  instalacji cyrkulacyjnej
 
(pwu) = podgrzewacz wody  
  użytkowej
 
bms = automatyka budynkowa 
  (Building Management  
  System)

Dalsze komponenty instalacyjne  
patrz legenda na stronie 15

Jest to wariant planistyczny przystosowany do budynków charakteryzujących się 
odrębnymi trasami ułożenia hydraulicznych systemów przewodów i kabli systemowych 
A3000 open. W jego schemacie systemowym armatura zostaje podzielona na 
maksymalnie 8 grup. Jeden z zastosowanych w budynku sterowników funkcji ECC2 
zostaje zdefiniowany za pośrednictwem protokołu danych jako »master« i tym samym 
zapewnia komunikację z wydzielonymi obszarami. Przebieg dezynfekcji termicznej (DT) 
można swobodnie zaprogramować, a ponadto można dobrać odpowiednią armaturę 
oraz odpowiednio uruchamiać poszczególne obszary DT.

Taka architektura systemu umożliwia optymalne dopasowanie dezynfekcji termicznych 
do specyficznych warunków obiektowych oraz zmieniających się parametrów. 
Ogólnosieciowa DT obejmująca do 8 grup sieciowych może zostać uruchomiona 
poprzez wejścia cyfrowe w dowolnie wybranej kolejności.

Ogólnosieciowa dezynfekcja termiczna

ECC2
(master)

ECC2

ECC2 ECC2

BMS

ME-PME-R ME-P/ME-R

(PWU) (PWU)

1 grupa sieciowa 2 grupa sieciowa

zArządzAnie wOdą nA nAjwyższym pOziOmie
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Przy pomocy sterowników funkcji ECC2 oraz łączy obsługiwanych protokołami danych, zainstalowana w budynku armatura może 
zostać zobrazowana na monitorze komputera PC bądź sprzężona z istniejącą automatyką budynkową (BMS).

Utworzenie logicznych zespołów funkcyjnych urządzeń, np. według kryterium piętra lub pola zastosowania, ułatwia 
zindywidualizowaną optymalizację dozowania wody w ramach tych zespołów. Optymalizowane są parametry takich funkcji, jak czas 
otwarcia armatury (czas wypływu wody), płukania higieniczne, dezynfekcje termiczne, wyłączenia serwisowe, dzienny/nocny tryb 
pracy oraz płatny/bezpłatny wypływ wody jak również sterowanie programowalne w urządzeniach natryskowych.

Za pomocą funkcji kontrolnych i sterujących można dokonać analizy częstotliwości użytkowania urządzeń oraz odpowiednio 
zaplanować ich serwisowanie. Poziom sieciowy służy również bieżącemu nadzorowi systemu i umożliwia szybkie interwencje 
w przypadku powstania błędów.

System AQUA 3000 open integrujący cały budynek

przejrzystOść zApewniA OptymAlną efektywnOść
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tAk PROStE, jAk tO mOżliWE - tAk ElAStYCZNE, 
jAk tO kONiECZNE: 
 
System AQUA 3000 open opiera się na podstawowej idei 
przejrzystej i prostej architektury systemowej. 

Stosowane są w związku z tym jedynie te komponenty, 
które rzeczywiście są niezbędne do spełnienia wymogów 
wynikających z danych uwarunkowań użytkowych. Przy 
zastosowaniu niewielkiej liczby podzespołów syste-
mowych udaje się zatem w sposób zoptymalizowany 
zarządzać wodą.

Wszystkie podstawowe komponenty AQUA 3000 open są 
przedstawione na kolejnych stronach.

OD POmYSłu DO REAliZACji

Podstawą zoptymalizowanego zaaranżowania pomiesz-
czenia sanitarnego jest uprzednie planowanie. 

Uwzględnia ono specyficzne uwarunkowania obiektowe 
oraz wymagania użytkowników stawiane pomieszcze- 
niom sanitarnym. Najistotniejszym elementem jest przy 
tym fachowe i zgodne ze sztuką doradztwo obiektowe 
towarzyszące projektowi od powstania koncepcji do 
opracowania projektu wykonawczego. Z przyjemnością 
udzielimy pomocy w planowaniu i przekażemy Państwu 
nasze know-how. Będziemy Państwu towarzyszyć 
również we wszystkich fazach realizacji projektu - także, 
a może nawet szczególnie w przypadku złożonych 
rozwiązań systemowych.

kOmpOnenty systemOwe AquA 3000 Open
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Podtynkowa, termostat. armatura AQUATIMER - 
A3000 open z przyciskiem piezoelektrycznym

AquA604 puszka montażowa z kołnierzem 
AquA602 puszka montażowa bez kołnierza 
At3O0038 mechanizm podstawowy

Podtynkowa armatura natryskowa AQUATIMER 
- A3000 open z przyciskiem piezoelektrycznym

AquA605 puszka montażowa z kołnierzem 
AquA603 puszka montażowa bez kołnierza 
AquA627 mechanizm podstawowy

Modułowa armatura AQUATIMER - A3000 
open z przyciskiem piezoelektrycznym, 
montaż od strony korytarza technologicz-
nego

AquA629

Panele natryskowe PROTRONIC - A3000 open 
ze stali szlachetnej, czujnik optoelektroniczny, 
armatura termostatyczna, montaż natynkowy

pr3O0023  
pr3O0025 ze zintegrowaną półką na żel

Panele natryskowe AQUATIMER - A3000 open 
ze stali szlachetnej, przycisk piezoelektryczny, 
armatura termostatyczna, montaż natynkowy

At3O0039  
At3O0041 ze zintegrowaną półką na żel

Panele natryskowe AQUATIMER - A3000 open 
ze stali szlachetnej, przycisk piezoelektryczny, 
montaż natynkowy

AquA623  
AquA621 ze zintegrowaną półką na żel

przegląd prOduktów AquA 3000 Open

ś c i e n n A  A r m A t u r A  n A t r y s k O w A

n A t y n k O w e  p A n e l e  n A t r y s k O w e 



21

Podtynkowa, termostat. armatura PROTRONIC - 
A3000 open z czujnikiem optoelektronicznym

AquA604 puszka montażowa z kołnierzem 
AquA602 puszka montażowa bez kołnierza 
pr3O0022 mechanizm podstawowy

Modułowa armatura PROTRONIC 
- A3000 open z czujnikiem opto-
elektronicznym, montaż od strony 
korytarza technologicznego

AquA615

Panele natryskowe AQUATIMER - A3000 open, 
MIRANIT-S, przycisk piezoelektryczny, armatura 
termostatyczna, montaż natynkowy

At3O0044  
At3O0046 z bezspoinowo wkomponowaną  
 półką na żel

Panele natryskowe AQUATIMER - A3000 open, 
MIRANIT-S, przycisk piezoelektryczny, montaż 
natynkowy

AquA647  
AquA648 z bezspoinowo wkomponowaną  
 półką na żel

Moduł poboru monet AQUAPAY do odpłatnego 
udostępniania wody i sterowania natryskami 
(od 2 do 31 stanowisk)

do montażu natynkowego
AquA802 na żetony 
AquA803 na monety 0,50 €

do montażu podtynkowego
AquA806 na żetony 
AquA807 na monety 0,50 €

Akcesoria:
Z-AQRP001 żeton (50 sztuk)

m O d u ł y  p O b O r u  m O n e t

g ł O w i c e  n A t r y s k O w e

AQUAJET-Comfort głowica natryskowa, 
o bezstopniowo regulowanym kącie 
nachylenia 13° - 23°, 0,15 l/s  
(0,10 i 0,20 l/s dodatkowo w  
komplecie), montaż naścienny

shAc0007

AQUAJET-Slimline głowica natryskowa, 
montaż naścienny

AquA751 0,15 l/s 
AquA752 0,20 l/s
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Bateria PROTRONIC-T - A3000 
open, woda zimna/zmieszana

pr3O0002

Bateria PROTRONIC-T - A3000 
open z regulacją temperatury

pr3O0003

Bateria PROTRONIC-C -A3000 
open, woda zimna/zmieszana 

AquA103

Bateria PROTRONIC-C - A3000 
open z regulacją temperatury

AquA102

Modułowa armatura PROTRONIC - A3000 
open, czujnik optoelektroniczny, montaż od 
strony korytarza technologicznego

AquA109

Podtynkowa armatura PROTRONIC - A3000 
open z czujnikiem optoelektronicznym

AquA105 puszka montażowa 
AquA107 mechanizm podstawowy

Podtynkowa, termostat. armatura PROTRONIC - 
A3000 open z czujnikiem optoelektronicznym

AquA104 puszka montażowa
pr3O0020 mechanizm podstawowy

Modułowa armatura PROTRONIC - A3000 
open do WC, czujnik optoelektroniczny, mon-
taż od strony korytarza technologicznego

AquA505

Podtynkowa armatura AQUATIMER - A3000 
open do WC, czujnik optoelektroniczny

AquA500 puszka montażowa 
AquA502 mechanizm podstawowy

Podtynkowa armatura AQUATIMER - A3000 
open do WC, czujnik piezoelektryczny

AquA500 puszka montażowa 
AquA501 mechanizm podstawowy

Modułowa, pisuarowa armatura 
PROTRONIC - A3000 open, 
optoelektr., montaż od strony 
korytarza technologicznego

AquA402

Podtynkowa, pisuarowa armatura 
PROTRONIC - A3000 open z czuj-
nikiem optoelektronicznym

AquA400 puszka montażowa 
AquA401 mech. podstawowy

Piezoelektryczny sterownik czaso-
wy AQUATIMER - A3000 open  
do podtynkowych zbiorników WC

At3O0051

Optoelektroniczny sterownik cza-
sowy PROTRONIC - A3000 open  
do podtynkowych zbiorników WC

pr3O0027

przegląd prOduktów AquA 3000 Open

A r m A t u r A  u m y w A l k O w A

A r m A t u r A  s p ł u k u j ą c A
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Przylgowy czujnik temperatury  
do regulacji ilości wody

z-AquA020 po stronie c.w.u. 
z-AquA021 po stronie z.w.u.

Moduł elektroniczny  
do zaworu trójdrożnego

z-AquA076

Zawór trójdrożny

z-AquA023 DN 20 
z-AquA024 DN 25 
z-AquA025 DN 32 
z-AquA090 DN 40

Wyłącznik mocy

z-AquA026

Transformator bezpie-
czeństwa 230/24V AC

z-AquA027 100 VA

Sterownik funkcji ECC2

z-A3Op0011

włącz. z protokołami dla BMS 
z-A3Op0022

Moduł uzupełniający I/O

z-A3Op0012

Zasilacz awaryjny

z-AquA006

Zasilacz systemowy

z-AquA007

Moduł radiokomunikacyjny GSM

z-A3Op0013
Niezbędne akcesoria (zamiennie):
Z-A3OP0015 antena prętowa 
Z-A3OP0016 antena naścienna 
Z-A3OP0017 antena ze wzmacniaczem

Opornik  
obciążeniowy

z-AquA014

Rozdzielacz 
elektryczny 
typu T

z-AquA075

Pomostowy 
zawór elektro-
magnetyczny

z-AquA015

Łącznik kabli 
systemowych

z-AquA013

Wkręcany czujnik  
temperatury bloku 
funkcyjnego armatury

z-AquA017

Wtykowy czujnik temperatury 
do regulacji ilości wody

z-AquA018 po stronie c.w.u. 
z-AquA019 po stronie z.w.u.

Włącznik/przycisk 
kluczykowy

z-AquA022

Moduł elektroniczny  
do płukania systemowego

z-AquA029

Moduł elektroniczny  
do instalacji cyrkulacyjnej

z-AquA030

Moduł elektroniczny  
do podgrzewacza wody użytkowej

z-AquA031

Kabel systemowy

z-AquA077 100 m/zwój 
z-AquA078   25 m/zwój
Wersja bezhalogenowa
z-AquA011 100 m/zwój 
z-AquA012   25 m/zwój

k O m p O n e n t y  s y s t e m O w e

(2 sztuki)
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Franke Aquarotter GmbH
Water Systems
Parkstraße 1– 5
D-14974 Ludwigsfelde

Tel. +48 22 711 67 17/87
Fax +48 22 711 67 18
ws-info.pl@franke.com
www.franke.pl


