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WIDOK Typ / WyKONANIE NUMEr KATALOGOWy

Baterie AQUALINE oraz AQUAMIX serii „Classic” i „Style” firmy Franke Aquarotter zostały poddane bada-
niom w ramach klasyfikacji według ich efektywności (Water Efficiency Label - WELL) i na ich podstawie 
uznane za produkty użyteczności publicznej „Public”.
Większość standardowych wersji nowej generacji baterii otrzymało klasę oszczędności „B-pięć gwiazdek” 
a tym samym zostały zakwalifikowane do najwyższej klasy baterii samozamykających. Ocenie poddane 

aQuaLIne oraz aQuamIX SĄ efektywne

Pionowa bateria samozamykająca aQuaLIne-C
Pionowa bateria samozamykająca AQUALINE-C DN 15. Podłączene do wody 
ciepłej wstępnie zmieszanej lub wody zimnej. Regulowany czas przepływu. Całość 
wykonana z metalu. Korpus mosiężny polerowany, powłoka chromowana.  
AQUA203 i AQUA203W: I klasa głośności, certyfikaty DIN-DVGW i WELL.
do podłączenia wody zimnej
aQua203   2000061859 
aQua213 z funkcją ABS  2000061885

do podłączenia wody ciepłej wstępnie zmieszanej
aQua203w   2000061883 
aQua213w z funkcją ABS  2000061890

naścienna bateria samozamykająca aQuaLIne-S

Naścienna bateria samozamykająca AQUALINE-S DN 15. Podłączene do wody 
ciepłej wstępnie zmieszanej lub wody zimnej. Regulowany czas przepływu. Całość 
wykonana z metalu. Korpus mosiężny polerowany, powłoka chromowana. 
AQUA205 i AQUA205W: I klasa głośności, certyfikaty DIN-DVGW i WELL.

do podłączenia wody zimnej
aQua205   2000065910 
aQua215 z funkcją ABS  2000065912

do podłączenia wody ciepłej wstępnie zmieszanej
aQua205w   2000065911 
aQua215w z funkcją ABS  2000065913

Akcesoria opcjonalne:
Przedłużka zwiększająca zasięg baterii, długość 30 mm, wielokrotna
z-aQua002   2000101433
Rozeta maskująca szczelinę montażową i wyrównująca odstęp baterii od ściany
z-aQua003   2000101432

ukośna bateria samozamykająca aQuaLIne-S
Ukośna bateria samozamykająca AQUALINE-S DN 15. Podłączene do wody ciepłej 
wstępnie zmieszanej lub wody zimnej. Regulowany czas przepływu. Całość wyko-
nana z metalu. Korpus mosiężny polerowany, powłoka chromowana. 
AQUA201 i AQUA201W: I klasa głośności, certyfikaty DIN-DVGW i WELL.

do podłączenia wody zimnej
aQua201   2000061898 
aQua211 z funkcją ABS  2000061926

do podłączenia wody ciepłej wstępnie zmieszanej
aQua201w   2000061909 
aQua211w z funkcją ABS  2000061927

Akcesoria opcjonalne:
Zestaw montażowy do zamontowania rury rozprowadzającej
z-aQua001   2000101431
Blokada przekręcania stojącej baterii samozamykającej
aQrm910   2000103179
Termostat podblatowy PURETHERM
Pure0031   2030012758

zostały następujące kryteria: uregulowany przepływ wody (2**gwiazdki), ograniczenie temperatury/zawór  
zimnej wody (2**gwiazdki) oraz technika samozamykająca (1*gwiazdka).
Klasę oszczędności „D” otrzymały jedynie baterie do wody ciepłej wstępnie zmieszanej, czego powodem był brak ogranicznika  
temperatury wynikający z ich specyficznego rodzaju podłączenia.
System oceniania WELL koncentruje się przede wszystkim na odpowiedzialnym użytkowaniu wody i służy operatorom oraz 
użytkownikom do lepszej klasyfikacji stosowanych produktów w skali międzynarodowej. Certyfikat Water Efficiency Label jest  
przyznawany przez Stowarzyszenie EUnited Valves (European Valve Manufacturers Association).
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WIDOK Typ / WyKONANIE NUMEr KATALOGOWy

Pionowa bateria aQuamIX-C

Pionowa bateria samozamykająca AQUAMIX-C DN 15 z regulacją temperatury. 
Podłączenie do wody ciepłej i zimnej. Regulowany czas przepływu. Całość wykona-
na z metalu. Korpus mosiężny polerowany, powłoka chromowana. 
AQUA202: I klasa głośności, certyfikaty DIN-DVGW i WELL.

aQua202   2000065915 
aQua212 z funkcją ABS  2000065918

Z rurkami przyłączeniowymi
aQua202P   2000101049

Akcesoria opcjonalne:
Termostat podblatowy PURETHERM
Pure0031   2030012758

ukośna bateria aQuamIX-S z opcją podłączenia podzespołu higienicznego

Ukośna bateria samozamykająca AQUAMIX-S DN 15 z regulacją temperatury. 
Przystosowana do podłączenia opcjonalnego podzespołu higienicznego do prze-
prowadzania płukania higienicznego i dezynfekcji termicznej. Podłączenie do wody 
ciepłej i zimnej. Regulowany czas przepływu. Całość wykonana z metalu. Korpus 
mosiężny polerowany, powłoka chromowana. 
AQUA200: I klasa głośności, certyfikaty DIN-DVGW i WELL.

aQua200   2030004942 
aQua210 z funkcją ABS  2030008500

Z rurkami przyłączeniowymi
aQua200P   2030008502

Wskazówka:
W celu przeprowadzania płukania higienicznego i dezynfekcji termicznej niezbęd-
ne są dodatkowe akcesoria w postaci podzespołu higienicznego oraz zasilania 
elektrycznego.

Podzespół higieniczny do baterii stojącej aQuamIX-S

Podzespół higieniczny do ukośnej baterii AQUAMIX-S do przeprowadzania auto- 
matycznego płukania higienicznego oraz sterowanej programowo dezynfekcji 
termicznej. W jego skład wchodzą blok funkcyjny z 2 kartuszami z zaworami elek-
tromagnetycznymi oraz sterownik elektroniczny do montażu na ścianie. Zasilanie 
na baterię lub sieciowe. 

Funkcje zintegrowane: płukanie higieniczne. Regulowane opcjonalnym pilotem 
parametry: określenie czasu trwania płukania higienicznego i interwałowego czasu 
jego uruchamiania, określenie czasu trwania dezynfekcji termicznej, czasu studze-
nia oraz czasu uruchamiania dezynfekcji.

z-aQft0006   2030004943

Niezbędne akcesoria (do wyboru):
z-aQCt0003 uchwyt na baterię   2000109466 
 z baterią 6 V
z-PrtrS0001 zasilacz wtyczkowy  2000105799
z-aQCt0001 zasilacz do zabudowy  2000109417

Akcesoria opcjonalne:
Pilot zdalnego sterowania parametrami
z-aQua091   2000101087
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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


