
NIGHT & DAY:  
HIGIENA WODY PITNEJ
AQUAFIT – innowacyjna armatura jednodźwigniowa 
zapewniająca bezpieczeństwo i higienę
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MAksYMAlNA OcHrONA, MAksYMAlNA HIGIENA
Zapewnienie odpowiedniej jakości wody pitnej we wszystkich instalacjach

Korzystanie z czystej wody pitnej dla wielu nadal nie jest sprawą oczywistą, mimo iż nawet Organizacja Narodów 
Zjednoczonych prawo dostępu do czystej wody uznała w roku 2010 za podstawowe prawo człowieka.

Zakładając istnienie odpowiedniej infrastruktury, to na zarządcach instalacji wody pitnej spoczywa obowiązek zapewnienia 
nieskazitelnej jakości wody.

Źle wykonane i źle zarządzane systemy wody pitnej mogą doprowadzać w obrębie danego obiektu do kontaminacji wody. 
Podstawowymi przyczynami takiego stanu rzeczy są stagnacja wody i krytyczne temperatury.

Wprowadzając na rynek innowacyjne baterie AQUAFIT z opcjonalną funkcją płukania higienicznego i dezynfekcji termicznej, 
Franke umożliwia zapewnienie zarówno w dzień, jak i w nocy najwyższej higieny wody pitnej.

Inteligentne baterie 
z mieszaczami powinny 
realizować poniższe 
funkcje:

– Ochrona przed oparze-
niami przez ograniczenie 
temperatury wody do 
maks. 43 °C  (zgodnie 
z obowiązującymi nor- 
mami)

– Zapewnienie higieny 
wody pitnej przez 
płukania higieniczne 
i dezynfekcję termiczną

– Zapewnienie możliwości 
precyzyjnego ustawienia 
temperatury przez 
użytkownika o ograniczo-
nej motoryce w kluczo-
wym przedziale komfor-
towych temperatur od  
34 °C do 38 °C
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BEzPIEczEńsTWO  
zGODNIE z DIN EN 1111
Aktywne zabezpieczenie przeciwoparzeniowe

Wyposażona w mieszacz bateria AQUAFIT oferowana jest 
z dwoma rodzajami głowic ceramicznych do wyboru.  
Obok wersji standardowej z regulowanym ogranicznikiem  
temperatury wody, dostępna jest wersja komfortowa z termo-
statycznym zabezpieczeniem przeciwoparzeniowym (zgodnie 
z DIN EN 1111).

Głowica komfortowa o zwartej budowie zapewnia zgodne 
z DIN EN 806-2 ograniczenie temperatury c.w.u. do maks. 
43 °C i wstrzymuje, w przypadku braku dostępności z.w.u., 
całkowicie wypływ wody. Zintegrowany z głowicą mieszacza 
moduł termostatyczny stanowi zabezpieczenie przeciwoparze-
niowe.

Doskonałe sterowanie mieszaczem dzięki szerokiemu zakresowi 
ustawienia dźwigni oraz komfortowej strefie regulacyjnej  
(kąt obrotu 35°), umożliwiającej precyzyjne ustawienie  
optymalnej temperatury w kluczowym zakresie 34 - 38 °C

38 °C 34 °C

komfortowa strefa regulacyjna

15 °C

34 °C38 °C

 Kąt obrotu 95°

UNOrMOWANIA PrAWNE 

Europejska Dyrektywa 98/83/EG (EU: 
31998L0083) ws. jakości wody pitnej
precyzująca wymogi jakościowe wody prze-
znaczonej do spożycia przez ludzi

Norma ta określa w krajach UE maksymalną 
zawartość ołowiu w wodzie pitnej na  
10 µg/l. Ta wartość graniczna obowiązuje 
od 01.12.2013.

Wybrane założenia projektowe  
wg. DIN EN 806-2

– Tam gdzie jest to wymagane, armatura 
sanitarna powinna być wyposażona 
w zabezpieczenie przeciwoparzeniowe

– W miejscu poboru zaleca się maks. tem-
peraturę wody 43 °C

– Mieszacze termostatyczne z ogranicznika-
mi temperatury muszą spełniać normę 
DIN EN 1111
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Higiena bez dotykania - staje się to możliwe dzięki kombinacji baterii AQUAFIT z oferowanym opcjonalnie podzespo-
łem higienicznym. W skład podzespołu wchodzi umieszczony na spodzie umywalki i połączony bezpośrednio z podsta-
wą baterii blok funkcyjny wykonany z niskoołowiowego mosiądzu i wyposażony w dwie głowice z zaworami elektroma-
gnetycznymi. Zawory elektromagnetyczne sprzęgnięte są dwoma kablami - ułożonymi na ogół w tunelu kablowym - 
z drugim elementem podzespołu w postaci elektronicznego sterownika zamocowanego na ścianie pod umywalką. 

Dodatkowy blok funkcyjny stwarza możliwość przeprowadzania - zgodnie z wymogami - dezynfekcji termicznej i auto-
matycznego płukania higienicznego wszystkich wodonośnych części.

Wśród akcesoriów dostępny jest pilot zdalnego sterowania, który służy do zmiany ustawień fabrycznych takich para-
metrów jak czas i częstotliwość płukania, jak również ustawień dezynfekcji termicznej. Po naciśnięciu przycisku na-
stępuje uruchomianie zaprogramowanej dezynfekcji termicznej.

zDAlNIE sTErOWANA HIGIENA
Płukanie i dezynfekcja bez manualnego otwierania 

– Wyróżniona za innowacyj-
ność i wzornictwo:  
Nowa bateria AQUAFIT z regu- 
lacją temperatury uzyskała na 
German Design Award 2014 
wyróżnienie »Special Mention« 
za szczególną jakość wzornic-
twa w kategorii Home Interior.

– Bateria AQUAFIT z regulacją 
temperatury stwarza, dzięki 
swej czystej linii wzorniczej 
i ergonomicznej dźwigni 
mieszacza, możliwość prostej 
i komfortowej obsługi przez 
każdego użytkownika.

– Gładkie powierzchnie i odporne 
na ścieranie oznaczenia 
mieszacza sprzyjają utrzymy-
waniu baterii w czystości.

– Zintergrowany regulator 
przepływu zapewniający stałe 
natężenie wypływającej wody 
na poziomie 6 l/min. dba 
jednocześnie o oszczędność 
wody, która jest cennym 
zasobem.

4
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Z zalet baterii AQUAFIT można korzystać również w pomiesz-
czeniach sanitarnych przystosowanych do potrzeb osób nie-
pełnosprawnych. Przykładowo, zgodnie z niemieckim rozpo- 
rządzeniem VDI 3818, w każdym publicznie dostępnym budyn-
ku powinno być co najmniej jedno takie pomieszczenie. Do 
tego zakresu zastosowań udostępniamy baterię AQUAFIT 
z ukształtowaną ergonomicznie dźwignią o długości 150 mm, 
zwiększającą komfort mycia rąk osobom niepełnosprawnym.

Jednoznaczna i prosta obsługa tej wersji baterii wynika z wy-
korzystania tzw. zasady dwóch zmysłów. Z jednej strony po-
ręczny kształt dźwigni z lekką wypukłością i luką na palce 
w jej przedniej części stanowi pomoc dotykową. Z drugiej stro-
ny laserowo skontrastowana górna powierzchnia dźwigni 
wspiera wizualnie i służy poprawie orientacji. 

... DO WszYsTkIcH sANITArIATóW 
Innowacyjna bateria również w łazienkach bez barier

Bateria AQUAFIT w wersji do łazienek bez barier jest standar-
dowo wyposażona w głowicę mieszacza z zabezpieczeniem 
przeciwoparzeniowym. Również regulator przepływu wody za-
pewniający stałe natężenie wypływu wody wynoszące 6 l/min. 
niezależnie od ciśnienia wody, jest standardowym oprzyrządo-
waniem tej wersji baterii. Perlatory ze zintegrowanymi regula-
torami przepływu wody są zalecane szczególnie w obiektach 
o wysokich wymaganiach higienicznych, takich jak szpitale 
i ośrodki opiekuńcze.
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Fabrycznie ustawiony czas działania wynosi 5 min., 
które dzieli się w celu oszczędności wody i energii na 
2 min. »permanentnego przepływu« oraz 3 min. »pulsu-
jącego przepływu«. Potem następuje faza schładzania, 
w trakcie której na 10 sek. otwarty zostaje zawór z.w.u. 
w celu usunięcia pozostałej c.w.u. z baterii. Za pomocą 
pilota w każdej chwili parametry te mogą zostać skory-
gowane bezpośrednio przez użytkownika.

zATrzYMAć lEGIONEllE I sPóŁkĘ
Dezynfekcja termiczna obniża ryzyko infekcji legionellozą

Dezynfekcja termiczna uruchamiana jest za pomo-
cą przycisku pilota. Z elektronicznego sterownika wy-
słany zostaje impuls otwierajcy zawór elektromagne-
tyczny c.w.u. Następuje przepłukanie wewnętrznych 
powierzchni baterii za pomocą wody o temperaturze 
wynoszącej co najmniej 70 °C począwszy od bloku 
funkcyjnego aż po wypływ. 

GWArANT PIErWszOrzĘDNEJ WODY PITNEJ:

Na podzespół higieniczny do baterii AQUAFIT 
z regulacją temperatury składają się: 
– Blok funkcyjny z dwoma zaworami  

elektromagnetycznymi 
– Sterownik elektroniczny 
– Pilot zdalnego sterowania  do ustawiania 

parametrów funkcyjnych dezynfekcji 
 termicznej i płukania higienicznego

Płukanie higieniczne:
– Przy płukaniu higienicznym zaprogramowa-

nym fabrycznie oba zawory elektromagne-
tyczne otwierają się automatycznie mimo 
zamkniętej dźwigni mieszacza po 24 
godzinach na 3 minuty zapewniając tym 
samym wystarczającą wymianę wody

– Korzystając z pilota istnieje możliwość 
dokonania preferowanej zmiany częstotliwo-
ści płukania i czasu płukania oraz wyboru 
zaworu elektromagnetycznego

Dezynfekcja termiczna:
– Przy dezynfekcji termicznej następuje 

zgodne z normami podwyższenie tempera- 
tury wewnętrznych powierzchni baterii 
AQUAFIT ≥ 70 °C na okres 5 minut

– Parametry „czas trwania” i „czas schładza-
nia” są ustawiane za pomocą pilota odpo-
wiednio do specyfiki danego obiektu

Normalna 
eksploatacja

Płukanie 
higieniczne

do zmiany  
parametrów

do uruchamiania 
i zmiany 
parametrów

Dezynfekcja 
termiczna
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Podzespół higieniczny do baterii AQUAFIT z regulacją temperatury

Do przeprowadzania automatycznego płukania higienicznego oraz programowa-
nej dezynfekcji termicznej.

W skład podzespołu wchodzi blok funkcyjny z dwoma głowicami wyposażonymi 
w zawory elektromagnetyczne montowany do baterii AQUAFIT pod umywal-
ką, sterownik elektroniczny w obudowie z przykrywką ze stali szlachetnej 
montowany do ściany i zasilany baterią alkaliczną lub sieciowo. Blok funkcyjny 
wykonany z mosiądzu niskoołowiowego zgodnie z wymaganiami niemieckiego 
rozporządzenia TrinkwV i zaleceniami normy DIN 50930-6.

Zintegrowane funkcje sterujące:
- Płukanie higieniczne (3 min.), stała częstotliwość co 24 godz.

Programowalne za pomocą opcjonalnego pilota parametry funkcyjne:
- Stała częstotliwość (co 8, 24, 48 lub 72 godz.) i czas trwania 

(10 sek.–10 min.) automatycznego płukania higienicznego osobno po stronie 
z.w.u. i c.w.u.

- Czas trwania dezynfekcji termicznej: 3–20 min., czas schładzania:  
10–60 sek. 

- Parametry fabryczne dezynfekcji termicznej: czas trwania: 3 min., czas 
schłodzenia: 10 sek. (aktywacja za pomocą opcjonalnego pilota)

- Aktywacja dezynfekcji termicznej

Typ Nr katalogowy

Wersja do baterii AQUAFIT z giętkimi wężykami podłączeniowymi
Z-AQFT0001  2000110483

Wersja do baterii AQUAFIT z rurkami podłączeniowymi
z-AQFT0002  2000110484

Dane techniczne

Natężenie przepływu przy
dezynfekcji termicznej: 0,03 l/s przy ciśnieniu 3 bary
Natężenie przepływu przy 
płukaniu higienicznym: z.w.u. 0,05 l/s; c.w.u. 0,02 l/s 
  przy ciśnieniu 3 bary
Napięcie zasilania: 6 V DC
Pobór mocy: 3 W 
Stopień ochrony: IP 67

Niezbędne akcesoria (do wyboru)

 – Uchwyt na baterię z baterią 6 V 
Z-AQCT0003 2000109466

 – Zasilacz wtyczkowy 
Z-PRTRS0001 2000105799

 – Zasilacz do zabudowy ściennej 
Z-AQCT0001 2000109417

Akcesoria opcjonalne

 – Pilot zdalnego sterowania parametrami 
Z-AQUA091 2000101087

Wskazówki

Baterię AQUAFIT należy zamawiać dodatkowo.

Podzespół higieniczny do baterii AQUAFIT z regulacją temperatury
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Bateria AQUAFIT do sanitariatów bez barier, z regulacją tempera-
tury i termostatycznym zabezpieczeniem przeciwoparzeniowym

Bateria AQUAFIT DN 15 wyposażona w głowicę mieszacza z tarczami cera-
micznymi oraz w termostatyczne zabezpieczenie przeciwoparzeniowe 
zgodne z normą DIN EN 1111, ustawione na stałe na maksymalną tempe-
raturę 38 °C. Przystosowana do umywalni bez barier jako bateria stojąca. 

Ergonomiczna dźwignia zaprojektowana według zasady dwóch zmysłów 
(dotyk i wzrok). Oprzyrządowanie do podłączenia opcjonalnego podzespołu 
higienicznego do przeprowadzania automatycznego płukania higienicznego 
i programowanej dezynfekcji termicznej. Głowica mieszacza z modułem 
termostatycznym i blokadą wypływu wody ciepłej w przypadku awaryjnego 
braku wody zimnej. Perlator ze zintegrowanym regulatorem przepływu wody. 
Podłączenie do wody zimnej i ciepłej.  
 
Całość wykonana z metalu. Zgodnie z wymaganiami niemieckiego rozpo-
rządzenia TrinkwV i zaleceniami normy DIN 50930-6 korpus wykonany z mo-
siądzu niskoołowiowego, polerowany, powłoka chromowana.

Typ Nr katalogowy

Bateria z giętkimi wężami przyłączeniowymi  
AQFT0019 2030017091

Bateria z rurkami przyłączeniowymi
AQFT0020 2030017096

Dane techniczne

Wymagane ciśnienie robocze: 1 bar
Normatywny wypływ wody: z.w.u. 0,07 l/s, c.w.u. 0,07 l/s
Natężenie przepływu: 0,10 l/s przy ciśnieniu 1,2 bara

Akcesoria

 – Podzespół higieniczny i źródło napięcia zasilającego

Wskazówki

Do przeprowadzania płukania higienicznego i dezynfekcji termicznej niezbęd-
ny jest podzespół higieniczny oraz źródło napięcia zasilającego (zamawiać 
dodatkowo).

Bateria AQUAFIT z regulacją temperatury do łazienek bez barier
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Bateria AQUAFIT z regulacją temperatury i regulowanym ogranicz-
nikiem temperatury

Bateria AQUAFIT DN 15 wyposażona w głowicę mieszacza z tarczami cera-
micznymi oraz w regulowany ogranicznik temperatury. Przystosowana 
do umywalni publicznych i firmowych jako bateria stojąca. Oprzyrządowanie 
do podłączenia opcjonalnego podzespołu higienicznego do przeprowadza-
nia automatycznego płukania higienicznego i programowanej dezynfekcji 
termicznej. Głowica mieszacza z modułem termostatycznym i blokadą wy-
pływu wody ciepłej w przypadku awaryjnego braku wody zimnej. Perlator ze 
zintegrowanym regulatorem przepływu wody. Podłączenie do wody zimnej 
i ciepłej. Całość wykonana z metalu. Zgodnie z wymaganiami niemieckiego 
rozporządzenia TrinkwV i zaleceniami normy DIN 50930-6 korpus wykonany 
z mosiądzu niskoołowiowego, polerowany, powłoka chromowana.

Typ Nr katalogowy

Bateria z giętkimi wężami przyłączeniowymi 
AQFT0001 2000106659

Bateria z rurkami przyłączeniowymi
AQFT0002 2000106660

Dane techniczne

Wymagane ciśnienie robocze: 1 bar
Normatywny wypływ wody: z.w.u. 0,07 l/s, c.w.u. 0,07 l/s
Natężenie przepływu: 0,10 l/s przy ciśnieniu 1,2 bara

Akcesoria

 – Podzespół higieniczny i źródło napięcia zasilającego

Wskazówka

Do przeprowadzania płukania higienicznego i dezynfekcji termicznej niezbęd-
ny jest podzespół higieniczny oraz źródło napięcia zasilającego (zamawiać 
dodatkowo).

Bateria AQUAFIT z regulacją temperatury i termostatycznym 
zabezpieczeniem przeciwoparzeniowym

Bateria AQUAFIT DN 15 wyposażona w głowicę mieszacza z tarczami cera-
micznymi oraz w termostatyczne zabezpieczenie przeciwoparzeniowe 
zgodne z normą DIN EN 1111, ustawione na stałe na maksymalną tem-
peraturę 38 °C. Przystosowana do umywalni publicznych i firmowych jako 
bateria stojąca. Oprzyrządowanie do podłączenia opcjonalnego podzespołu 
higienicznego do przeprowadzania automatycznego płukania higienicznego 
i programowanej dezynfekcji termicznej. Głowica mieszacza z modułem 
termostatycznym i blokadą wypływu wody ciepłej w przypadku awaryjnego 
braku wody zimnej. Perlator ze zintegrowanym regulatorem przepływu wody. 
Podłączenie do wody zimnej i ciepłej. Całość wykonana z metalu. Zgodnie 
z wymaganiami niemieckiego rozporządzenia TrinkwV i zaleceniami normy 
DIN 50930-6 korpus wykonany z mosiądzu niskoołowiowego, polerowany, 
powłoka chromowana.

Typ Nr katalogowy

Bateria z giętkimi wężami przyłączeniowymi  
AQFT0017 2030017069

Bateria z rurkami przyłączeniowymi
AQFT0018 2030017084

Stan: 06.15

Bateria AQUAFIT z regulacją temperatury
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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
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