Elektronische
bedieningspanelen

WISA Tronic
Hygiënische non-touch spoeltechniek

Een streling voor het oog
Met de Eos panelen van WISA haalt u state of the art

lichten dan langzaam op. Wanneer u simpelweg uw

bedieningspanelen in huis. Een sieraad voor iedere

hand voor het bedieningspaneel beweegt neemt de

toilet of badkamer. Comfortabel en hygiënisch spoelen

techniek het van u over en zal er volautomatisch worden

door middel van moderne elektronica. Wanneer u het

gespoeld. Fraai van buiten, slim van binnen.

toilet nadert komt het paneel tot leven, twee indicatoren

Eos bedieningspanelen

Fraai en functioneel in
iedere omgeving
Een fraai vormgegeven bedieningspaneel geeft elke
toiletruimte iets extra’s. De Eos bedieningspanelen van
WISA voldoen niet alleen aan veel functionele eisen,
maar geven uw toilet of badkamer ook een bijzondere

Kunststof

Glas

uitstraling. WISA Tronic panelen, vervaardigd uit
hoogwaardige kunststoffen, glas of roestvast staal,
zijn te gebruiken in particuliere woningen, maar ook bij
uitstek geschikt voor semi-openbare gebouwen zoals
kantoren en hotels. Speciaal voor openbare gebouwen
is er de Eos Vandalissimo. Een robuust maar elegant
bedieningspaneel uitgevoerd in 6 mm dik RVS.

RVS Steel Design

RVS Vandalissimo

Eos glas zwart/wit
Subtiele vormgeving en perfectie in techniek maken
dit bijzondere

bedieningspaneel tot een

sieraad

aan de wand. Het verfijnde design van dit glazen
bedieningspaneel in combinatie met LED verlichting in
een door u gewenste kleur, geeft iedere sanitaire ruimte
een bijzondere uitstraling. Modern, luxueus, comfortabel
en hygiënisch kenmerken dit bijzondere paneel.
Materiaal: glas
Kleur: wit of zwart
Afmeting: 16x16 cm.
Artikelnummer zwart: 8050419638
Artikelnummer wit: 8050419821

Innovatieve techniek
Wie meent dat er over spoeltechniek makkelijk gedacht

Geen permanente netvoeding voorzien? Geen probleem!

kan worden heeft het mis. Achter het bijzonder fraai

De Eos panelen werken ook op batterijspanning of

vormgegeven

moderne

middels speciale hydrogenerator. Deze hydrogenerator

techniek. Of het nu gaat om de kleur van de verlichting,

wekt duurzaam energie op bij elke spoeling. De

of het instellen van de periodieke spoeling, tal van

combinatie van design, optimale hygiëne, functionaliteit

functies zijn eenvoudig in te stellen vanaf uw mobiele

en maximaal gebruiksgemak in uw sanitaire ruimte.

bedieningspaneel

schuilt

telefoon of tablet.

Eos Steel Design
Design en techniek komen samen in de Eos Steel.
Achter deze stoere, maar elegante afdekplaat van
geborsteld RVS schuilt een ingenieus mechanisme.
Zonder aanraking van het paneel wordt het dual flush
spoelmechanisme geactiveerd. Een bijzonder, tijdloos
design voor de moderne badkamer of toilet.
Materiaal: RVS
Kleur: naturel
Afmeting: 16x16 cm.
Artikelnummer: 8050419640

Eos kunststof wit
Dit bedieningspaneel, vervaardigd uit hoogwaardig
kunststof,

wordt

gekenmerkt

door

zijn

subtiele

vormgeving. Hoogglans wit met een zwart venster
waarin twee oplichtende indicatoren de grote- en kleine
spoeling aangeven. Achter het front zorgt de elektronica
ervoor dat zonder aanraking het spoelmechanisme in
werking wordt gesteld. Een modern bedieningspaneel
dat door de infra rood technologie comfort en hygiëne
biedt.
Materiaal: kunststof
Kleur: wit
Afmeting: 16x16 cm.
Artikelnummer: 8050419811

Gemak dient de mens
WISA Tronic is zeer eenvoudig te installeren en past op ieder WISA XS spoelreservoir. Ook als het gaat
om een reeds geplaatst systeem dat is voorzien van mechanische- of pneumatische bediening (retro-fit).
Haal met een simpele beweging het standaard mechanisme met hefboom uit het reservoir. Plaats hier met
dezelfde eenvoud het nieuwe mechanisme met zeer krachtige servomotor terug. Het bedieningspaneel
met elektronica wordt middels een kleine connector met het hefboommechanisme verbonden en stuurt
de servomotor aan.

Eos Vandalissimo
Speciaal voor alle openbare ruimtes met grote
gebruiksfrequentie

biedt

de

(Semi)

Vandalissimo

de ideale oplossing voor het bedienen van het XS
inbouwreservoir. Kies het robuuste rechthoekige RVS
frontpaneel met een dikte van 6 mm of het vierkante
paneel van gezet RVS en afsluitbaar d.m.v. verzonken
schroef. Roestvast staal i.c.m. het slagvaste kunstof
venster geeft met zekerheid voldoende sterkte. De
techniek hierachter garandeert optimale hygiëne en een
lange levensduur.
Materiaal: RVS
Kleur: naturel
Afmeting: 23x16 cm.
Artikelnummer Dual Flush: 8050419650

Vandalissimo

Artikelnummer Single Flush: 8050419655
Artikelnummer Semi Vandaal Dual Flush: 8050505601
Semi Vandaal

App
Met een speciale WISA applicatie voor uw
mobiele telefoon of tablet kunt u makkelijk
instellingen

van

het

bedieningspaneel

wijzigen. U kunt onder andere de kleur van
de led-verlichting op het bedieningspaneel
aanpassen en de intervalspoeling instellen.

Voor meer informatie ga
naar onze website.

Stroomvoorziening

Batterijvoeding

De WISA Tronic bedieningspanelen kunnen worden gevoed

Bij

door

of

spoelsystemen waarbij netspanning niet (meer) mogelijk

netstroomadapter), batterijen of een hydrogenerator. Voor elke

is kan worden gekozen voor batterijvoeding. Hierbij

situatie is een geschikte oplossing. Als er geen netspanning is

schakelt de intelligente elektronica automatisch over

voorzien kan er gekozen worden voor een hydrogenerator of

op de energiezuinige Eco-modus. Volledig opgeladen

batterijvoeding.

batterijen zorgen voor een minimale standby-tijd van

middel

van

netspanning

(inbouwtransformator

nieuwplaatsing

of

eerder

ingebouwde

XS

2 jaar of circa 2.200 spoelingen in de Eco+ modus.
(Artikelnummer. 8050883140)

Haal elektrische energie uit waterkracht.
Hydrogenerator
Haal

elektrische

energie

uit

waterkracht.

Met

deze

zelfvoorzienende hydro-elektrische dynamo hoeft u zich nooit
meer zorgen te maken over voldoende energie. De generator
wordt aangesloten tussen waterleiding en vlotterkraan. Deze
ingenieuze waterkrachtcentrale wekt energie op bij iedere
spoeling van het toilet en slaat dit op in een speciale Lithium
Ion accu. Deze accu wordt geplaatst in het waterdichte batterij
compartiment. (Artikelnummer 8050999011)

WISA Arnhem
WISA ontwikkelt, produceert en verkoopt sanitaireproducten sinds 1865. Vanuit ons hoofdkantoor en onze productielocatie in Nederland
zijn wij dagelijks bezig met sanitair. En dat al anderhalve eeuw lang. Groot geworden in sanitaire spoeltechniek, voeren wij tegenwoordig
een compleet 
assortiment met 
onder 
andere spoelsystemen en 
toebehoren, keramiek, 
toiletzittingen en een wellness programma.

Met WISA kiest u voor zekerheid.
Daarom

geven

we

naast

fabrieksgaranties ook 25 jaar
nalevergarantie op onderdelen.

Kenmerken WISA Tronic
-- Voor alle XS spoelsystemen

-- RGB LED-verlichting (elke kleur mogelijk)

-- Activering door non-touch infrarood techniek

-- WISA Intelligente Sensor Technology (WIST)

-- inbouwtransformator of netstroomadapter (optioneel)

-- Walk-away spoeling inschakelbaar

-- Hydrogenerator of batterij pack 6V (optioneel)

-- Hygiëne spoeling voor optimale waterkwaliteit

-- Designplaat in kunststof, glas of RVS

-- Eco-modus energiespaarstand

-- Dual Flush spoeltechniek (3/6L of 2,5/4L)

-- Draadloos instellingen wijzigen door middel van app

-- Single Flush (Eos Vandalissimo)

Wilt u technische uitleg, een training of andere aanvullende informatie?

ART.NR. 5095831031 VERSIE 2016.07

Wij zijn u graag van dienst! Kijk op www.wisa-sanitair.com/contact.

WISA BV Driepoortenweg 5 6827 BP Arnhem Postbus 2194 6802 CD Arnhem
T +31 (0)26 362 90 20 F +31 (0)26 361 45 50 info@wisa-sanitair.com www.wisa-sanitair.com

