
Perfect voor de 
gezondheids- en 
zorgsector

Ontwikkeld voor meer zekerheid en comfort in 
een gevoelige omgeving
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Inleiding

Mengkranen 
voor het leven gemaakt

Gezondheid
In een veeleisende omgeving, zoals 
bijv. in ziekenhuizen, worden hoog-
waardige hygiëneoplossingen gevraagd.
Zij moeten het werk voor het vakpersoneel 
vergemakkelijken en tegelijkertijd voldoen 
aan strenge, officiële voorschriften. 

Zorg
Of het nu om een privéhuishouden 
gaat of een professionele zorgomge-
ving – ons productassortiment voor 
de zorg wordt gekenmerkt door vei-
ligheid, comfort en betrouwbaarheid. 
Voor uiteenlopende gebruikers met 
uiteenlopende motorische vaardig-
heden.

Bij Hansa plaatsen we de behoeften van de mens centraal in ons totale handelen. Onze 
mengkranen zorgen voor:

1. Geringer besmettingsgevaar
Met thermische desinfectiefunctie, laminaire straal, rei-
nigingsvriendelijke oppervlakken en volledig afgedichte 
aansluitingen ontstaan er minder microben en aeroso-
len op onze oplossingen.

2. Meer veiligheid in een veeleisende omgeving
Onze oplossingen zijn functioneel ontworpen en 
beschikken bijvoorbeeld over een bescherming tegen 
verbranding, die met een vooraf ingestelde maximale 
watertemperatuur verbrandingen voorkomt.

3. Optimaal bedieningscomfort
Markeringen op de juiste locatie evenals bedienings-
vriendelijke hendels en bedieningselementen vereen-
voudigen de dagelijkse routines voor personeel en 
patiënt en zijn zodoende een betrouwbare investering 
voor gezondheids- en zorginstellingen.

4. Duurzaamheid
Aan de hand van de modernste technologie kan met al 
onze oplossingen water worden bespaard – en ze staan 
altijd garant voor de naleving van de officiële voorschriften.

Bij HANSA streven wij naar slimme mengkranen die in elke omgeving passen en Bij HANSA streven wij naar slimme mengkranen die in elke omgeving passen en Bij HANSA streven wij naar slimme mengkranen die in elke omgeving passen en 
voldoen aan alle behoeften.voldoen aan alle behoeften.voldoen aan alle behoeften.

Dat is bijzonder belangrijk in een gevoelige omgeving in de gezondheids- en Dat is bijzonder belangrijk in een gevoelige omgeving in de gezondheids- en Dat is bijzonder belangrijk in een gevoelige omgeving in de gezondheids- en 
zorgsector. Daarom zijn onze mengkranen doelbewust zo ontworpen dat ze voldoen zorgsector. Daarom zijn onze mengkranen doelbewust zo ontworpen dat ze voldoen zorgsector. Daarom zijn onze mengkranen doelbewust zo ontworpen dat ze voldoen 
aan de hoge normen die gelden voor ziekenhuizen, klinieken of andere aan de hoge normen die gelden voor ziekenhuizen, klinieken of andere aan de hoge normen die gelden voor ziekenhuizen, klinieken of andere 
gezondheidsinstellingen. Ze werden in samenwerking met gezondheidsexperts gezondheidsinstellingen. Ze werden in samenwerking met gezondheidsexperts gezondheidsinstellingen. Ze werden in samenwerking met gezondheidsexperts 
ontwikkeld en richten zich op optimale ergonomie en betrouwbaarheid – en ontwikkeld en richten zich op optimale ergonomie en betrouwbaarheid – en ontwikkeld en richten zich op optimale ergonomie en betrouwbaarheid – en 
overtreffen bovendien de verwachtingen op het gebied van hygiëne, veiligheid, overtreffen bovendien de verwachtingen op het gebied van hygiëne, veiligheid, overtreffen bovendien de verwachtingen op het gebied van hygiëne, veiligheid, 
flexibiliteit en comfort.flexibiliteit en comfort.flexibiliteit en comfort.

Ons productaanbod is onderverdeeld in twee categorieën en ondersteunt zowel Ons productaanbod is onderverdeeld in twee categorieën en ondersteunt zowel Ons productaanbod is onderverdeeld in twee categorieën en ondersteunt zowel 
personeel als patiënten zo goed mogelijk om de dagelijkse uitdagingen in de bad-personeel als patiënten zo goed mogelijk om de dagelijkse uitdagingen in de bad-personeel als patiënten zo goed mogelijk om de dagelijkse uitdagingen in de bad-
kamer het hoofd te bieden. kamer het hoofd te bieden. kamer het hoofd te bieden. 

En omdat we over meer dan 100 jaar ervaring beschikken, kunt u op elk punt in uw En omdat we over meer dan 100 jaar ervaring beschikken, kunt u op elk punt in uw En omdat we over meer dan 100 jaar ervaring beschikken, kunt u op elk punt in uw 
besluitvorming rekenen op ons vakkundige advies en ondersteuning.besluitvorming rekenen op ons vakkundige advies en ondersteuning.besluitvorming rekenen op ons vakkundige advies en ondersteuning.
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Voor optimale 
hygiënische voorwaarden

Infecties in ziekenhuizen kosten elk jaar meer dan € 7 miljard. Onze mengkranen 
zijn ontworpen voor de bescherming tegen waterverontreiniging en bacterie-
groei en kunnen daardoor uitstekend voldoen aan de continu veranderende 
eisen van de gezondheids- en zorgsector.

Thermische desinfectie: 
Met het meegeleverde gereedschap 
kan de spoelfunctie bij de mengkraan 
worden geactiveerd, zodat heet water 
door de leidingen stroomt.

Elektronisch:
onze elektronisch bedienbare meng-
kranen zijn eenvoudig in gebruik en 
verhinderen de verspreiding van 
microben als gevolg van direct con-
tact – en zorgen daarmee voor meer 
veiligheid.

Ontworpen voor optimale hygiëne en veiligheid

Microben kunnen zich op een mengkraan overal verbergen, maar met het juiste ontwerp 
kan de hygiëne worden verbeterd en het besmettingsgevaar worden verminderd.

*De afbeelding dient alleen voor de verduidelijking en vormt geen concreet product. 

Drievoudig afgedichte afdekkingen
Door de afdekkingen van elke excentri-
sche aansluiting zijn er minder verborgen 
oppervlakken waar microben zich kunnen 
nestelen

uitlooplediging
De functie van de uitloop-
lediging elimineert het gevaar 
van stilstaand water

Optimale flexibiliteit 
Verschillende uitlooplengten of 
de mogelijkheid van een asymme-
trische positionering voorkomen 
dat het water rechtstreeks de 
afvoer van de wastafel raakt

Aerosol-arm
Wanneer er geen lucht met de 
waterstraal wordt bijgemengd, 
bestaat er geen gevaar voor wer-
velingen – wat de verspreiding 
van luchtkiemen vermindert

Onderhoudsvriendelijk 
Door gladde overgangen, minder 
tussenruimtes en zonder naden is 
onze HANSAMEDIPRO-thermostaat 
bijvoorbeeld extreem reinigingsvrien-
delijk, wat het gevaar van bacterie-
groei vermindert

Ultieme hygiëne
Onze thermostaten en een-
greepsmengkranen zijn 
geschikt voor thermische 
desinfectie  

Inleiding
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De onzichtbare voordelen van 
elektronische mengkranen

Elektronische mengkranen elimineren het gevaar van de 
bacterieoverdracht van hand naar hand en vereisen een 
geringere reiniging dan traditionele mengkranen. Daar-
naast kunnen deze mengkranen via een smartphone of 
een ander smart-apparaat worden aangestuurd, zodat de 
officiële voorschriften met betrekking tot duur en fre-
quentie van de spoelprocessen van de voorzieningen 
gemakkelijker kunnen worden nagekomen. Ze zijn daar-
door perfect geschikt voor elke gevoelige omgeving: van 
een operatiekamer tot en met een openbaar toilet.

Gemiddeld aantal 
microben op een hand

Tot wel 
80% minder 
bacteriën op 
elektronische 
mengkranen

Via de HANSA Connect-app kan de automatische spoelfunctie worden geactiveerd en bewaakt – 
en zo de vorming van gevaarlijke bacteriën, zoals bijv. legionella, worden voorkomen.

onder elke nagel

in een ontstoken wond

onder een ring

7 miljoen

65 miljard

740 miljoen

Met behulp van de laminaire technologie 
zijn onze mengkranen ontworpen voor de 
toevoer van het schoonste water. Met een 
aerosol-arme straal die de bacteriegroei 
minimaliseert - en op lange termijn de 
gezondheid van de mensen beschermt.

Inleiding

Normaal oppervlak

Elektronische meng-
kraan met tot wel 80% 

minder bacteriën 
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Voor maximale veiligheid

Bij projecten in de gezondheids- en zorgsector is de nale-
ving van zeer gevoelige voorschriften een elementaire – 
en veeleisende – voorwaarde. Dat loopt uiteen van 
hygiëne ëneoplossingen die de dagelijkse taken voor de 
medewerkers vergemakkelijken en borg staan voor hun 

Bescherming tegen verbranding 
In zorginstellingen en kinderdagverblijven zijn verbrandingen geen uitzonde-
ring. Onze intelligente thermostaten kunnen dergelijke brandwonden met de 
volgende eigenschappen verhinderen: 
•  Wanneer om welke reden dan ook er geen koud water meer stroomt, onder-

breken onze thermostaten de afgifte van heet water
•  Een geïntegreerde heetwaterblokkering voorkomt een temperatuurstijging 

van meer dan 38 °C
•  Voor een opzettelijke verandering van de hoogste temperatuur, moet een 

speciale knop worden ingedrukt 

Betrouwbaar en nauwkeurig
•  Heetwater-veiligheidsblokkering bij 

38 °C (kan handmatig worden inge-
steld tussen 36 en 44 °C) ter 
bescherming tegen verbranding

•  Nauwkeurig geregeld warm en 
koud water is meteen beschikbaar

HANSAPROTEC voor het schoonste drinkwater.
Onze mengkranen met HANSAPROTEC beschikken over 
nikkelvrije waterwegen en bevatten minder dan 0,3% lood 
voor de hoogste waterkwaliteit. Om de hygiëne nog verder 
te verhogen en de toename van biofilmen te verminderen, 
zijn alle kunststoffen die met water in aanraking komen, 
goedgekeurd volgens KTW BWGL.

Drinkwaterhygiëne volgens voorschrift
Waterkwaliteit is voor ons én u, onontbeerlijk.
Daarom zijn de meeste van onze mengkranen geschikt 
voor een thermische desinfectie volgens DVGW W 551. 
Zodat er bacterievrij water beschikbaar is.

“In ziekenhuizen en zorginstellingen gelden de hoogste normen op het gebied 
van hygiëne. Dat geldt vooral ook voor water dat dagelijks uit de mengkraan 
stroomt. Hansa-producten geven ons daarbij een goed gevoel. Op deze 
kwaliteit kunnen wij altijd vertrouwen."
Norbert Scholtissek, technisch hoofd van de orthopedische kliniek Markgröningen, vertrouwd al jaren
op mengkranen en thermostaat van HANSA.

De innovatieve weg naar meer veiligheid

Geen verbranding aan de behuizing
Onze thermostaten beschikken 
bovendien over een THERMO-COOL-
functie die voorkomt dat buitenop-
pervlakken heet worden.

Duurzaam en schoon 
•  Dubbele behuizing voorkomt 

warmteoverdracht
•  Waterwegen met nikkelvrije 

coating

Thermische desinfectie 
Eenvoudige, veilige en betrouw-
bare bediening – ter bescherming 
van het personeel

veiligheid bij het werk, tot het verhinderen van brandwon-
den voor patiënten. Wij bij Hansa ondersteunen u bij uw 
inspanningen vanaf het eerste moment. Wij leren u en uw 
projecteisen kennen, zodat we gemeenschappelijk echt 
iets kunnen veranderen.

Inleiding

De waterwegen zijn dusdanig ontworpen, dat de oppervlakken niet te heet 
worden

Een dubbele behuizing zorgt voor een thermische scheiding tussen 
regeldeel en afdekking

En omdat de VDI 6000 de 
gezondheids- en zorginstellingen 
adviseert om thermostaten bij 
wastafels te installeren, is onze 
achteraf in te bouwen 
minithermostaat HANSAMINIMAT een 
slimme oplossing om een veilige 
watertemperatuur te garanderen.
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De eenvoudige weg 
naar het hoogste comfort

Elektronische technologie die doet wat zij belooft 
Druppels, weerkaatsingen of glanzende oppervlakken zijn 
voor ons geen probleem – de door onszelf ontwikkelde, 
modernste PDS-sensortechnologie garandeert dat onze 
elektronische mengkranen alleen op handbewegingen 
reageren. Daardoor zijn ze technisch net zo briljant als 
hygiënisch. En voor de gebruiker aangenaam en bijna 
moeiteloos te bedienen.

Wij streven naar oplossingen die zowel door verpleegkun-
digen als door mensen met lichamelijke beperkingen pro-
bleemloos kunnen worden gebruikt. Bijvoorbeeld onze 
mengkranen met lange, soepele grepen, die zonder ver-
wondingsgevaar met de elleboog kunnen worden 
bediend – en tevens de hygiëne verbeteren.

Wij bieden bovendien functionele douches, XL-uitvoerin-
gen, draaibare uitlopen, hendels in kleur voor mensen 
met verminderd gezichtsvermogen en heetwaterblokkerin-
gen aan. Ontworpen voor maximale veelzijdigheid, veilig-
heid en bedieningsvriendelijkheid.

Hendel voor elke behoefte
ontworpen voor de eisen van elke 
gebruiker, ook van mensen met ver-
schillende motorische vaardigheden.

Draaibare uitloop
kan onder een hoek van 120° draaien 
en zorgt voor grotere flexibiliteit 
tijdens het nemen van water.

Bediening met de elleboog
vermindert de overdracht van bacte-
riën van hand tot hand, waardoor dit 
model ideaal is voor omgevingen 
met een hoger risico, zoals bijv. een 
operatiekamer.

XL-uitvoeringen
met hoge uitloop, zodat onder de uit-
loop meer ruimte voor de handen is.

Hendel in kleur 
speciaal ontworpen voor mensen 
met een verminder gezichtsvermo-
gen, zodat ze de mengkraan beter 
kunnen zien en bedienen.

Functionele douche
voor wastafels, zorgt voor meer 
zekerheid, welzijn en hygiëne.

Altijd gereed. Altijd flexibel.
Ons veelzijdige productassortiment voor de gezondheids- en zorgsector is ontworpen voor 
een groot aantal behoeften. Of het nu gaat om het personeel de grootst mogelijke mobiliteit 
te verlenen bij het uitvoeren van veeleisende taken of de mensen en patiënten die op hulp 
zijn aangewezen een gevoel van zelfstandigheid te bieden. 

Batterijvoeding of werking op netspanning mogelijk
Dat biedt de planner maximale flexibiliteit en functionali-
teit in verschillende toepassingsgebieden, waardoor de 
onderhoudskosten dalen en water en energie worden 
bespaard – en het nakomen van de budgetgrenzen verge-
makkelijkt. 

Inleiding

Zenderlens

Ontvangerlens

PSD

LED
(infrarood)
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Beslissing voor een betere toekomst
Dankzij onze doordachte productieprocessen en 
door het gebruik van hoogwaardige grondstoffen 
beschikken onze producten over een uitzonder-
lijke lange levensduur. Elektronisch, efficiënt en duurzaam 

Onze elektronische mengkranen kunnen het waterverbruik 
overal met 30-51% verlagen, waarbij in druk bezochte, 
openbare ruimtes en in de gezondheids- en zorgsector 
een duidelijk sterkere daling te behalen valt.

Meteen gereed
Met behulp van onze thermostaten kan het personeel de 
watertemperatuur snel inregelen en hoeft het water niet 
onnodig te stromen. Op de lange termijn kan het water-
verbruik op die manier met 60% dalen.

Besparing bij koud water
Omdat de thermostaten 
altijd met de ingestelde 
temperatuur starten.

Besparing bij warm water
Omdat de thermostaten 
altijd op de gewenste 
temperatuur regelbaar zijn

Duurzaamheid en rentabiliteit hebben bij de projectplanning in de gezondheids- en 
zorgsector een hoge prioriteit. Onze producten zijn ontworpen voor een laag water- 
en energieverbruik, waardoor ze bij uitstek geschikt zijn voor een kostenbewuste en 
milieuvriendelijke planning - en daarnaast de mensen aanzetten tot het nadenken 
over hun waterverbruik.

Ecologisch en 
economisch

Inleiding

Waterverbruik
met slimme 

mengkraan met wel 
50% verlagen

Met de juiste meng-
kraan het 

waterverbruik met 
max. 60% verlagen

Besparen op een intelligente manier 
Intelligente thermostaat in vergelijking met tweegreepsmengkraan

Tweegreepsmengkraan
Slimme thermostaat

Ervan uitgaande dat een persoon op 
365 dagen per jaar dagelijks 5 minuten 
lang doucht. Elke douchebeurt met 
ongeveer 12 l/min bij een mini-
mumtemperatuur van 38 °C.

Besparing 
617 liter

Besparing 
527 liter
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Onze digitale toolbox

Wij willen dat u uw projecten altijd onder controle hebt. 
Daarom kunnen veel van onze mengkranen via onze intel-
ligente HANSA Connect-app worden bestuurd en bewaakt.

Daarmee kunt u een automatische hygiënespoeling acti-
veren, om de groei van micro-organismen bij langer 
niet-gebruik te voorkomen en om in gevoelige omgeving, 
zoals bijv. een ziekenhuis voor schoon drinkwater te zor-

FLEXIBEL: Pas de elektronische mengkranen HANSACLINICA, 
HANSAELECTRA en HANSAMEDIPRO individueel aan uw 
eigen behoeften aan

EFFICIËNT: Kopieer de instellingen van een installatie naar 
de andere – en bespaar daarmee tijd bij grotere projecten

EENVOUDIG ONDERHOUD: van de activering van de auto-
matische hygiënespoeling tot en met de bewaking is alles 
mogelijk 

EENVOUDIGE DOCUMENTATIE: Rationaliseer de wijze van 
toegang en opslag van technische documentatie en 
onderhoudsberichten

COMFORT: Stel de parameters gewoon in en krijg toegang 
tot gegevens zoals u het wilt

BEWAKING VAN DE MENGKRAAN
• mengkraan openen en sluiten
• reinigingsmodus activeren
• berichten via e-mail ontvangen
•  toegang tot productdetails: producttype, levensduur van 

de batterij
• totaalverbruik weergeven
• tijd tot de volgende automatisch spoeling weergeven
• wekelijkse automatische spoelschema weergeven
• inbouwlocatie van het product weergeven

INSTELLING VAN DE MENGKRAAN (toegang beveiligd met 
een wachtwoord)
• maximale doorlooptijd van het water invoeren
• nalooptijd automatisch regelen
• gevoeligheid van de sensor wijzigen
• looptijd van de reinigingsmodus veranderen
• volgende automatische spoeling activeren en inplannen
• automatische spoelduur en spoelmodus selecteren
•  waterdebiet voor de berekening van het verbruik instellen
• teller terugzetten
• fabrieksinstellingen herstellen
• wachtwoord wijzigen

Realiseer een wereld 
vol mogelijkheden

Uw mogelijkheden 
en voordelen

BIM-gegevens
– vereenvoudigen uw planning 

Deze bieden u
• 3D-gegevens op verschillende niveaus
• producteigenschappen
• voorgestelde toepassingen
• alle technische eigenschappen
• directe URL-link naar het gegevensblad
• certificaten en vergunningen
• drukverliesberekening die compatibel is met MagiCAD

Download de 
HANSA Connect-
app vandaag nog: 

Apple en het Apple-logo zijn in de VS en in andere landen geregis-
treerde merken van Apple Inc. App Store is een dienstmerk van 
Apple Inc. Google Play en het Google Play-logo zijn merken van 
Google Inc.

gen. Daarnaast kunt u door berichten via e-mail met tech-
nische documentatie en onderhoud geïnformeerd blijven 
en de wijze van installatie en de inrichting van mengkra-
nen verder verbeteren.

Configureer gewoon de betreffende mengkranen op uw 
smartphone – of ander Bluetooth-compatibel apparaat – 
en begin vandaag nog.

Inleiding
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Referenties

Charité:
Universiteits-
kliniek Berlijn

Als één van de grootste en meest gerenommeerde universiteitsklinieken in 
Europa – en als bekende vertegenwoordiger en pleitbezorger voor de normen 
in de gezondheidszorg in Duitsland - moet het Charité-ziekenhuis in Berlijn dag 
in, dag uit aan specifieke en strenge hygiënenormen voldoen. 

In haar hoedanigheid als opleidingsziekenhuis moet zij ervoor zorgen dat alle 
mengkranen robuust zijn en op veilige wijze kunnen voldoen aan de uiteenlo-
pende hygiënevoorwaarden. Voor HANSA betekende dat uit oogpunt van de 
planning er een continue en betrouwbare waterbron gegarandeerd moest  
worden. 

Met het oog op ons assortiment van veelzijdige, speciale mengkranen voor de 
gezondheidssector konden wij voldoen aan de eisen van het ziekenhuis op dat 
gebied - en nog meer. In 2017 installeerden wij in samenwerking een breed 
scala van onze producten: van onze HANSAMEDIPRO-wandmengkranen met 
projectbeugelhendel via onze HANSACARE- en HANSATEMPRA-opbouwthermo-
staten tot en met een selectie van onze HANSAMEDIJET-handdouches.

Na de veilige installatie van onze producten kan het zie-
kenhuis een hoge mate van veiligheid en hygiëne blijven 
bieden – en bij de studenten hetzelfde normbesef inpren-
ten.

Hoe HANSA een van de beste opleidings- 
ziekenhuizen van Europa hielp bij het hand-
haven van zijn normen – en zijn reputatie.

Locatie
Categorie
Klant

Productfamilies 

Duitsland
Kliniek
SAA Schweger Architekten

HANSAMEDIPRO, HANSACARE, 
HANSATEMPRA, HANSAMEDIJET

1.376 HANSA- 
mengkranen zijn  

te vinden in  
het Charité*

*https://www.charite.de/
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Referenties

Universiteits- 
kliniek  
Heidelberg

In 2013 installeerden wij een reeks mengkranen in de nieuw gebouwde vrou-
wen- en huidkliniek van de universiteitskliniek Heidelberg. Elk van de door ons 
geleverde 1500 Hansa-producten werd niet alleen vanwege zijn hoge kwaliteit 
en veiligheid gekozen, maar ook vanwege zijn esthetiek: De binnenruimtes van 
de klinieken moesten een gevoel van comfort uitstralen en ertoe bijdragen dat 
patiënten zich prettig voelen. In dat opzicht waren onze geselecteerde meng-
kranen, thermostaten en douches perfect geschikt: ze voldoen aan strenge 
medische normen en verbeteren de gehele ambiance.

In de verloskamer en in de operatiekamers werden wastafelmengkranen uit 
onze serie HANSAMEDICA geïnstalleerd, in de patiëntenbaden werden onze 
HANSAPRISMA- en HANSATEMPRA-thermostaten gebruikt, die met geïnte-
greerde bescherming tegen verbranding voor maximale veiligheid zorgen, en 
onze aerosol-arme HANSAMEDIJET-handdouches zijn in beide afdelingen in 
gebruik. 

Bij dit project konden we laten zien dat hygiënische 
mengkranen functie en esthetiek op geslaagde wijze met 
elkaar kunnen verenigen. En tegelijkertijd de gebruiker 
een veilige, gezonde en vooral aangename en sprekende 
beleving bieden.

Design of functionaliteit: de HANSA- 
mengkranen voldoen aan alle esthetische 
eisen.

Het vijf etages tellende 
gebouw is een van de 

toonaangevende  
universiteitsklinieken en 

onderzoeksinstituten  
van Europa*

*https://www.klinikum.uni-heidelberg.de/

Locatie
Categorie
Klant

Productfamilies 

Duitsland
Kliniek
SPS-Architekten 

HANSAMEDICA,HANSAPRISMA, 
HANSATEMPRA,HANSAMEDIJET
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Referenties

Helsingborgs 
lasarett

In 2018 werd Oras gekozen om het Helsingborgs laserett uit te rusten met een 
reeks eengreepsmengkranen en elektronische mengkranen in het kader van 
een groot renovatieproject. 

Vanwege de hoekwastafels die in elke hygiënische ruimte al aanwezig waren – 
om vrije ruimte te creëren voor rolstoelgebruikers - hadden we gekozen voor 
onze mengkranen Oras Medipro 5510A. Eengreepsmengkranen die ontworpen zijn 
voor eenvoudige reiniging met afgeronde vlakken met slechts minimale naden 
waarin vuil zich kan ophopen. Om intensief gebruikte oppervlakken zo schoon 
mogelijk te houden, installeerden we bovendien onze elektronische mengkranen 
Oras Electra 6334FT bij elke wastafel voor het personeel, terwijl de overige wasta-
fels in het ziekenhuis werden voorzien van onze serie Oras Electra 6222F. 

Deze omvangrijke mengkranenserie maakte ons tot de eenvoudigste keuze 
voor een dergelijk groot project, verklaarde Maria Wallin, hoofd van de afdeling 
Verwarming en sanitair bij Sweco Systems.

“De producten moesten wat betreft factoren zoals de lami-
naire straal voldoen aan de voorschriften voor uitblaasven-
tielen. De spoeling in 24-uurs-intervallen was eveneens een 
belangrijke te overwegen functie, met name om bijvoorbeeld 
de groei van legionellabacteriën te beperken. Wat ook door-
slaggevend was, was de keuze van mengkranen waarbij de 
waterstraal niet rechtstreeks de afvoer van de wastafel raakt, 
omdat zich daar mogelijk bacteriën in de zeef bevinden die 
daardoor naar boven in de omgeving van de wastafel konden 
worden gesproeid.”

"De Oras-mengkranen voldeden erg goed aan onze func-
tie-eisen.” 

In aansluiting op dit project werden we belast met de 
opdracht om in de noordvleugel van het ziekenhuis onze 
elektronische mengkranen Oras Medipro 5521F te installe-
ren, waarmee gegarandeerd moest worden dat het Helsing-
borgs lasarett zijn toppositie bleef behouden inzake de 
gezondheids- en veiligheidseisen - in een modern ontwerp.

Ultramoderne mengkranen voor een ultra-
modern ziekenhuis: hoe Oras een omvang-
rijk renovatieproject moeiteloos kon bol-
werken.

Deze volledige en bui-
tengewoon complexe 
renovatie moet 2027 

voltooid zijn

Locatie
Categorie
Klant

Productfamilies
Overeenkomstige  
HANSA-productfamilies

Zweden
Ziekenhuis
Fojab Arkitekter en BSK Arkitekter

Oras Medipro, Oras Electra
HANSAMEDIPRO  
HANSAELECTRA
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Referenties

Kinderzieken-
huis in Helsinki 

Wie het kinderziekenhuis in Meilahti, Helsinki, betreedt, ziet als een van de 
eerste dingen een Oras-mengkraan. Die moet bezoekers en medewerkers een 
eenvoudige mogelijkheid bieden om rolstoelen te reinigen en is één van de 
vele honderden die aan het ziekenhuis werden gedoneerd en die door het zie-
kenhuis werden gekozen als uitrusting voor alle watertappunten.  

Voor de opening van 2018 moest het ziekenhuis elk afzonderlijk detail plannen – 
waaronder natuurlijk ook veilige en eenvoudig te bedienen watervoorzienings-
installaties voor de meeste patiëntenkamers en revalidatie- en ontvangstvoor-
zieningen. Met het oog op die taak selecteerde Oras een reeks producten: 
Bidetta-handdouches, elektronische mengkranen Oras Electra en handwassta-
tions voor de operatiekamers met zowel elektronische als ook traditionele 
mengkranen – met inachtneming van elk mogelijke scenario. 

“In ruimten waarin artsen de mengkranen gebruiken, staat hygiëne op de eer-
ste plaats. In dat geval zijn elektronische mengkranen de juiste keuze”, ver-
klaart Juhani Lempinen, productmanager bij Oras. “In patiëntenkamers daaren-
tegen moeten de verplegers en verpleegsters hun handen kunnen wassen en 
de patiënten moeten water kunnen tappen om te drinken, zodat we hier voor 
hybride mengkranen hebben gekozen.”

Al met al ging het om een groot samenwerkingsproject en 
Oras was er trots op daaraan deel te mogen nemen, aldus 
Marko Sundholm, Country Manager van Oras Finland. 
Belangrijk was vooral dat de jonge patiënten zich in het 
ziekenhuis prettig moesten voelen. 

“Het is echt fantastisch. Het gebouw oogt uitnodigend, 
wat belangrijk is voor kinderen, die bang kunnen worden 
van de steriele omgeving van een ziekenhuis.”

Belast met de installatie van honderden 
mengkranen in het ziekenhuis wist Oras het 
belang van mengkranen in een gezond-
heidsinstelling tot zijn recht te laten komen.

Er werden in meer 
dan 300 ruimten 
in het ziekenhuis 

mengkranen 
geïnstalleerd

*https://www.hus.fi/

Locatie
Categorie
Klant

Productfamilies
De betreffende 
HANSA-productfamilie

Finland
Ziekenhuis
Nieuw kinderziekenhuis, dat 
onderdeel uitmaakt van de op 
een na grootste werkgever van 
Finland* 

Oras Bidetta, Oras Electra
HANSAELECTRA
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Referenties

Woonlandschap 
De Leyhoeve,  
Tilburg

In 2016 installeerden wij 840 mengkranen in De Leyhoeve, een woonlandschap 
voor ouderen in Nederland waar de totale verzorging voldoet aan de hoogste 
levensstandaard. 

Met de opdracht om in de semi-openbare, gemeenschappelijke ruimtes even-
als in de eigen sanitaire voorzieningen van elke bewoner nieuwe mengkranen 
te installeren, moesten we oplossingen leveren die veiligheid, bedieningscom-
fort en tegelijkertijd een hoge mate van hygiëne boden.

Uiteindelijk kozen we voor een mengkranenserie die vol-
deed aan de veiligheid en gezondheid van de bewoners 
van De Leyhoeve en - heel belangrijk - ook aan hun com-
fort op de lange termijn.  
Onze elegante HANSATWIST-mengkranen werden gekozen 
voor alle semi-openbare ruimtes en de zwembaddouches 
hebben we voorzien van de HANSAELECTRA- 
douchesystemen. In de privébadkamers installeerden  
we de HANSACARE-thermostaten in combinatie met 
HANSAMEDIJET-handdouches evenals de HANSASTELA- 
wastafels. Het zorggedeelte in De Leyhoeve werd uitgerust 
met HANSACLINICA-wastafelkranen. 

In totaal konden we met een reeks hoogwaardige meng-
kranen ertoe bijdragen dat de bewoners zich prettig voe-
len en een waardig leven kunnen leiden.

Voor een ongeëvenaarde, totale verzorging 
was het woonlandschap voor ouderen op 
zoek naar eenvoudige, duurzame mengkra-
nen met een lange levensduur.

In De Leyhoeve* 
wonen ongeveer  

285 bewoners

*https://www.leyhoeve.nl/

Locatie
Categorie
Klant

Productfamilies 
 

Nederland 
Woonlandschap voor ouderen
Roozen van Hoppe 

HANSASTELA, HANSAELECTRA, 
HANSATWIST, HANSACARE, 
HANSAMEDIJET, HANSACLINICA
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Infecties in ziekenhui-
zen kosten elk jaar  

meer dan € 7 miljard 
wereldwijd.

Gezondheid

Perfect voor een veiligere en duurzamere 
ziekenhuisomgeving

Bij Hansa realiseren we hygiëneoplossingen en -functies op het hoogste niveau – 
waarmee we het leven van ziekenhuispersoneel en patiënten vergemakkelijken en 
tevens de meest betrouwbare en zuiverste watervoorziening garanderen. We leg-
gen de nadruk bovendien op betrouwbaarheid en spaarzaamheid, zodat onze klan-
ten kunnen profiteren van de langdurige voordelen van een efficiënt, robuust en 
betaalbaar systeem.

Gezondheid
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Uw toegang tot een 
betere hygiëne 

056820290567212902552205 01612105 0166219502542202 02572206 01632103

Minimaal verwondings-
gevaar
Afgeronde contouren en 
een optionele heetwater-
blokkering verminderen 
het verwondingsgevaar 

HANSAMEDIPRO: De intelligente 
en veilige weg naar verbeterde hygi-
ene

Onze HANSAMEDIPRO-producten zijn speciaal voor ziekenhuizen en andere veeleisende gezond-
heidsinstellingen ontwikkeld. Ze moeten zich naadloos in een complexe en drukke omgeving voe-
gen en daarbij voldoen aan alle ergonomische behoeften en hygiënevoorschriften. 

onderhoudsvriendelijk
Een glad oppervlak verge-
makkelijkt de reiniging

Gezondheid

Intelligente en elektronische
hygiëneoplossingen

Met de modernste PSD-sensoren kunnen onze elektroni-
sche mengkranen ook de geringste handbeweging herken-
nen – voor optimale hygiëne en ergonomie.

Onze mengkranen beschikken bovendien over een tempe-
ratuurinstelhendel en de mogelijkheid om een koude of 
een voorgemengde temperatuur in te stellen. Voor maxi-
male flexibiliteit is er keuze uit batterijvoeding of werking 
op netspanning.

Met behulp van HANSA Connect kun-
nen elektronische mengkranen via 
smartphone of tablet worden gecon-
figureerd. Via onze app kan ook het 
waterverbruik worden gecontroleerd, 
de automatische hygiënespoeling 
worden ingepland en de doorlooptijd 
en doorstroomhoeveelheid worden 
geregeld – en nog een aantal zaken. 
(Meer informatie over de app leest u 
op pagina 16)

Highlights
•  Mengkraanhuis van ontzinkingsbesten-

dig messing 
•  Nikkelvrije waterwegen
•  Elektronische mengkraan met hightech 

PSD-sensor
•  Bluetooth-technologie voor persoon-

lijke instelling van de mengkraan
•  Temperatuurinstelgreep voor de ther-

mische desinfectie

Controlelijst
 VAN BOVENAF BEDIEND
 AAN DE ZIJKANT BEDIEND
 ELEKTRONISCH
 HYBRIDE
 WASTAFELMENGKRAAN
 DOUCHEFUNCTIE
 BAD/DOUCHE
 WANDMONTAGE 
 INBOUW

Eenvoudige, elektronische bediening
U hebt de keuze uit onze intelligente, 
elektronische mengkranen of onze 
mengkranen met ergonomische 
hendels die door artsen en verpleeg-
kundigen met de onderarm kunnen 
worden bediend

Veilige waterkwaliteit
Ons HANSAPROTEC-systeem 
betekent dat al onze mengkra-
nen zijn vervaardigd uit grond-
stoffen die minder dan 0,3% 
lood bevatten. Daarnaast zijn 
alle waterwegen nikkelvrij
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HANSAMEDIPRO FLEX is een bijzonder ergonomisch 
gevormde handdouche die met een lichte greep kan wor-
den vastgehouden.

De boogvormige greep en het slipvaste soft-touch-materi-
aal staan altijd garant voor een veilige grip. Hij is ontwor-
pen voor een natuurlijke en comfortabele handpositie, 
ongeacht of de douche door een persoon alleen of voor 
het wassen van een patiënt wordt gebruikt. Daarnaast 
beperkt de laminaire softstraal de vorming van aerosolen, 
zodat men zich onder de straal altijd veilig kan voelen.

Veilig gebruik

Steekkoppelingen: Snelkoppelingen met auto-
matische afsluiter verkleinen het gevaar van 
onopzettelijk openen

Het 360°-draainiveau van de greep zorgt er samen met 
het gewicht van de slang voor dat de slang altijd omlaag 
gericht is.

Hygiëne en comfort
De douchestraal moet het bijmengen van lucht en daar-
mee wervelingen vermijden. Dat verhoogt het gebruikers-
comfort en beperkt de groei van microben.

44280170
Handdouche, 
anti-kalktechniek, 
aerosol-arm

44280180
Handdouche, 
anti-kalktechniek, 
aerosol-arm, bestand 
tegen desinfectiemid-
delen (max. 95 °C)

HANSAMEDIPRO FLEX: een handdouche op nieuw niveau

Een functionele douche, waarbij de 
flexibiliteit centraal staat

Onze douchefunctie voor wastafelmengkranen vergemak-
kelijkt de dagelijkse taken voor gebruikers die lichamelijk 
op hulp zijn aangewezen.

Onze desinfectiebestendige handdouche is bij uitstek 
geschikt voor het wassen van haren en voeten evenals de 
intieme zone en alles ertussen. Met een actieradius van 
1,50 m is de douche niet alleen bijzonder flexibel, maar 
ook zeer duurzaam, want ze kan met heet water van 95 °C 
worden gedesinfecteerd, waarmee de naleving van alle 
hygiënevoorschriften gegarandeerd is.

Onze handdouche beschikt tevens over een slipvast 
oppervlak voor een veilig gebruik, terwijl een hendel bij 
de douchekop een eenvoudige en comfortabele bediening 
mogelijk maakt.

Highlights
•  Temperatuurbestendig tot 95 °C 
•  Afneembare sproeiplaat van de douche 

die eenvoudig te reinigen is
•  Met aerosol-arme, laminaire water-

straal die de groei van micro-organis-
men minimaliseert

•  Zeef voor betere reiniging en hygiëne
•  Toebehoren: glijstang en doucheslang 

leverbaar
Veilige greep
De handdouche kan heel eenvoudig in de houder worden 
aangebracht.

Onderhoudsvriendelijk
De afneembare sproeiplaat van de douche kan in de 
afwasmachine worden gereinigd. De speciale uitvoering in 
wit is bestand tegen desinfectietemperaturen tot 95 °C. 

Gezondheid
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58101201
Bad- en douche-
thermostaatmeng-
kraan

58080201
Douche-thermo-
staatmengkraan

08302281
Wastafel-thermo-
staatmengkraan, 
draaibare uitloop, 
sprong van 179 mm

Gezondheid

Eenvoudige temperatuurregeling met 
HANSAMEDIPRO-THERMOSTAAT

Tijdens het baden van een patiënt is een gelijkblijvende 
watertemperatuur bijzonder belangrijk. Met een 
geïntegreerde heetwaterblokkering garandeert onze 
HANSAMEDIPRO-THERMOSTAAT dat het water nooit 
heter wordt dan 38 °C.

Met de HANSAMEDIPRO-THERMOSTAAT kunnen verpleeg-
kundigen snel en efficiënt de gewenste temperatuur 
instellen en bovendien nog water besparen. En met geïn-
tegreerde thermische desinfectie kunnen gezondheidsin-
stellingen altijd aan de hoogste hygiëne- en veilig-
heidsnormen voldoen.

Samen met de optionele uitlooplediging, die bij de wand-
gemonteerde HANSAMEDIPRO wastafelthermostaat moge-
lijk is, en een aerosol-arme douche als HANSAMEDIPRO 
FLEX of HANSAMEDIJET zijn de hoogste hygiënenormen 
haalbaar.

HANSAMEDIJET:
Voor een intens schoon gevoel tot 
onder de huid

Met aerosol-arme, laminaire functie verhindert onze 
HANSAMEDIJET-douche het ontstaan van aerosolen. 
Bovendien beschikt deze douche over een ergonomisch 
gevormde greep. Voor een veilige en gezonde douchebele-
ving - elke keer weer.

Gebruik de speciale Hansa sleutel om de
instellingen aan te passen naar de thermische 
desinfectiemodus, duidelijk rood gemarkeerd

Doucheslang-ledigingsventiel: voor installatie in de 
slang en voor volledige lediging van de doucheslang 
conform de RKI-richtlijnen voor ziekenhuishygiëne 
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Voor een comfortabele en veilige 
werkomgeving in de gezondheidszorg

Tot de belangrijkste kenmerken van de mengkraan 
behoort zijn ergonomische hendel die met de rug van de 
hand kan worden bediend – en zodoende nog bedienings-
vriendelijker is voor personeel en patiënten. 
Bovendien kan de uitloop 120° draaien en zorgt zo voor 
meer flexibiliteit, bijv. tijdens het tappen van water.

Dankzij de geïntegreerde care®-straalregelaar beschikken 
alle modellen over een aerosol-arme waterstraal die 
slechts een minimale vorming van microben toelaat. Voor 
de verdere verbetering van de waterkwaliteit zijn alle 
delen die met water in contact komen, nikkelvrij.

01948176
Eengreeps-wastafel-
mengkraan, 
draaibare uitloop 
170 mm

01968176
Eengreeps-wastafel-
mengkraan, 
draaibare uitloop 
96 mm

01692176
Eengreeps-wastafel-
mengkraan, 
draaibare uitloop 
226 mm

HANSAMEDICA
– verzorging 
vereenvoudigd 

Aerosol-arme 
waterstraal onder-

drukt de verspreiding 
van microben

Gezondheid

Highlights
•  Alle oppervlakken die met drinkwater 

in contact komen, zijn nikkelvrij
•  Mengkraanhuis van ontzinkingsvrij messing
•  Lange, massieve hendel, die veilig en 

comfortabel kan worden bediend
•  Met aerosol-arme, laminaire waterstraal 

die de groei van micro-organismen 
minimaliseert

•  Automatische uitloopleging mogelijk

Controlelijst
 VAN BOVENAF BEDIEND
 AAN DE ZIJKANT BEDIEND
 ELEKTRONISCH
 HYBRIDE
 WASTAFELMENGKRAAN
 DOUCHEFUNCTIE
 BAD/DOUCHE
 OPBOUW 
 INBOUW
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Hygiëne
•  Afgeronde vormen en zachte overgangen – gemakkelijk schoon te hou-

den
•  Laminaire straal – verhindert verspreiding van microben
•   Aansluiting door middel van koperen leidingen
•  Optionele desinfectiebestendige, multifunctionele handdoucheset

Veiligheid
•  Afgeronde randen – beugel-

greep
•  Grotere hoogte en sprong 

bieden meer plek om te 
wassen

•  Nikkelvrije technologie
– voor schoon water

Bedieningsvriendelijk
•  Extra lange hendel: kan met de 

rug van de hand of met een vin-
ger worden bediend – door de 
beugelvorm

•  Als optie een lange, massieve 
hendel

•  Als optie wandmengkraan met 
vaststaande of 60° tot 120° 
draaibare uitloop

Installatie en onderhoud
•  3S-installatiesysteem – eenvoudige 

en snelle installatie
•  Betrouwbare werking met besturings-

patroon 4.0 

45012183
Eengreeps-wastafel-
mengkraan, 
massieve hendel

45012186
Eengreeps-wastafel-
mengkraan, 
beugelhendel

HANSACLINICA:
perfect voor veiligheid 
en comfort

Onze HANSACLINICA-mengkranen zijn nadrukkelijk zo ont-
worpen, dat er zowel voor patiënten als ook voor medisch 
vakpersoneel een veilige en comfortabele omgeving in de 
badkamer wordt gecreëerd. 

Gezondheid

Highlights
• Nikkelvrije waterwegen 
•  Met aerosol-arme, laminaire water-

straal die de groei van micro-organis-
men minimaliseert

•  Thermische desinfectie volgens DVGW 
W 551

•  Elektronische mengkraan met hightech 
PSD-sensor

•  Bluetooth-technologie voor persoon-
lijke instelling van de mengkraan

Controlelijst
 VAN BOVENAF BEDIEND
 AAN DE ZIJKANT BEDIEND
 ELEKTRONISCH
 HYBRIDE
 WASTAFELMENGKRAAN
 DOUCHEFUNCTIE
 BAD/DOUCHE
 OPBOUW 
 INBOUW
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0886620208866201 08866200

Veiligheid
•  Thermostaatfunctie – voor een gelijkmatige 

watertemperatuur
•  Gladde, met de elleboog bedienbare greep
•  THERMO-COOL-huis– voorkomt het heet 

worden van het oppervlak
•  Nikkelvrije technologie

– zodat het water schoon blijft

Hygiëne
•  Afgeronde vormen en zachte 

overgangen – gemakkelijk schoon te houden
•  3-voudig afgedichte rozetten – verbergen de 

aansluitingen en zijn gemakkelijk te reinigen
•  Thermische desinfectie volgens DVGW W 551
•  Hygiënespoelfunctie
•  Voorkomt waterstagnatie
•  Laminaire straal – verhindert verspreiding 

van microben

Installatie en onderhoud
•  Betrouwbare werking met 

thermostaatpatroon 3.4 

HANSACLINICA-thermostaten: 
perfect voor het eenvoudige en 
hygiënische gebruik

Bedieningsvriendelijk
•  Easy-Grip-temperatuurinstelknop uitgevoerd met dubbele vleugels
•  De hendel kan met de rug van de hand of met de arm/elleboog 

worden bediend en wordt zodoende de ideale oplossing wanneer 
wandmontage de voorkeur heeft

•  De uitloop kan worden vergrendeld of in twee verschillende hoe-
ken worden gedraaid: 60° en 120°

Onze elektronische uitvoering biedt alle voordelen van de 
klassieke HANSACLINICA-thermostaat – met extra eigen-
schappen. Voor ultieme bescherming tegen microben, 
meerdere instelmogelijkheden en eenvoudig onderhoud:

Elektronische thermostaat HANSACLINICA. 
De SLIMME keuze. 

08805202 01536286 0880620008806202 01526286 01546286

Alle SLIMME mengkranen kunnen via 
de HANSA Connect-app worden 
geconfigureerd en bewaakt (meer 
over de app kunt u op pagina 
16 lezen)

Gezondheid

98% minder 
bacteriën

met een SLIMME 
mengkraan
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88629085
Thermostaat-
afbouwdeel voor 
bad/douche, voor 
inbouwelement

5991 4169
Greep, desinfectieset 
voor inbouw ach-
teraf

88619085
Thermostaat-
afbouwdeel voor 
douchemengkraan, 
voor inbouwelement

88609085
Thermostaat-
afbouwdeel voor 
douchemengkraan, 
voor inbouwelement

De inbouwoplossing 
voor HANSACLINICA

De beste oplossingen zijn soms zichtbaar en toch verbor-
gen. Zij moeten het leven van de mensen eenvoudiger en 
veiliger maken, zonder al te veel ruimte in beslag te 
nemen. Met de HANSABLUEBOX bieden wij een veelzijdige 
toegang tot ons standaard inbouwthermostaatsysteem, 
compleet met watermengtechnologieën en een groot aan-
tal eigenschappen.

En ons nieuwste model is met name uitgerust met een 
eenvoudig te bedienen en manipulatieveilige thermische 
desinfectiefunctie – voor alle mengkranen die bestand 
zijn tegen elke temperatuur en aan een ultieme reiniging 
kunnen worden onderworpen.

En voor nog meer controle kan de HANSABLUEBOX – ook 
bij oudere varianten – achteraf worden uitgerust met een 
greep voor de thermische desinfectie.

Gezondheid

08382202
Wastafel-thermo-
staatmengkraan, 
draaibare uitloop, 
sprong van 270 mm, 
vleugelgreep 

08240202
Douche-thermo-
staatmengkraan, 
vleugelgreep

HANSATEMPRA – 
voor een langdurig 
schoon gevoel

Met een HANSATEMPRA-wandmeng-
kraan ontstaat een veilige en micro-
benvrije werkomgeving

Een ziekenhuis is een plek waar microscopisch kleine din-
gen vaak zwaarwegende gevolgen kunnen hebben. Om de 
verspreiding van microben door contact te beperken, kan 
- bijvoorbeeld - de lange hendel van de HANSATEMPRA
heel eenvoudig met alleen de onderarm worden bediend. 
Daarnaast beschermt een geïntegreerde heetwaterblokke-
ring tegen verbranding en de mengkraan kan thermisch 
worden gedesinfecteerd om schadelijke microben te ver-
wijderen.

De opbouwthermostaat met 
armhendel is leverbaar met een 
korte (245 mm) of een lange 
(270 mm) uitloop 

   Lange hendels met afgeronde randen zijn 
bij uitstek geschikt voor operatiekamers 

Highlights
•  Nikkelvrije waterwegen 
•   Speciale temperatuurinstelgreep voor 

de thermische desinfectie
•   Veiligheidsblokkering ingesteld op 

38 °C als bescherming tegen verbran-
ding

•   Zeef en terugslagklep in de aansluitin-
gen voor betere reiniging en hygiëne

•  Automatische uitloopleging mogelijk

Controlelijst
 VAN BOVENAF BEDIEND
 AAN DE ZIJKANT BEDIEND
 ELEKTRONISCH
 HYBRIDE
 WASTAFELMENGKRAAN
 DOUCHEFUNCTIE
 BAD/DOUCHE
 OPBOUW 
 INBOUW
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Voor comfort, hygiëne en een 
esthetische uitstraling: 
HANSAELECTRA

Met zijn elegante, licht futuristische uitstraling kan 
HANSAELECTRA bijna overal naadloos worden ingevoegd. 
HANSAELECTRA schittert echter ook in technisch opzicht: 
Via een geïntegreerde PSD-sensor kan de mengkraan de 
waterstroom snel in- of uitschakelen, afhankelijk van de 
handbewegingen. Daardoor wordt de overdracht van 
microben als gevolg van het contact met de mengkraan 
aanzienlijk verminderd – wat in elk geval een groot voor-
deel is, in het bijzonder in druk bezochte ruimten, zoals 
openbare toiletten.
Batterijvoeding staat garant voor flexibele, eenvoudige en 
veilige installatie en dito onderhoud. 

Onze elektronische serie 
HANSAELECTRA is speciaal ontworpen 
voor openbare ruimtes in gezond-
heidsinstellingen, zoals toiletten of 
wasruimtes

Wij leveren wand- en wastafelmengkranen met werking op 
netspanning of batterijvoeding, en op aanvraag kunnen 
ook extra functies, zoals de automatische hygiënespoeling 
worden geïnstalleerd. 

HANSAELECTRA – perfect voor het vervullen van individuele behoeften

Voor welke optie u ook kiest: al onze oplossingen staan 
garant voor een hoogwaardige, veilige en betrouwbare 
watervoorziening.

De opbouwserie HANSAELECTRA is leverbaar met of zonder tempera-
tuurregelvoorziening en met batterijvoeding of werking op netspan-
ning. Niets dan voordelen met de elektronische bediening en dit 
design.

64452201 8081211164462201 80802110 8191900180909001

Gezondheid

0088001000870010

Highlights
•  Elektronische mengkraan met hightech 

PSD-sensor
•  Bluetooth-technologie voor persoon-

lijke instelling van de mengkraan
•  Automatische hygiënespoeling
•  Parameterinstelling met HANSA-app via 

smartphone/tablet mogelijk
•  Vandaalbestendige straalregelaar 
•  Flexibele installatie voor batterijvoe-

ding of werking op netspanning 
•  Uitloop leverbaar in uiteenlopende 

designs

Controlelijst
 VAN BOVENAF BEDIEND
 AAN DE ZIJKANT BEDIEND
 ELEKTRONISCH
 HYBRIDE
 WASTAFELMENGKRAAN
 DOUCHEFUNCTIE
 BAD/DOUCHE
 OPBOUW 
 INBOUW
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Zorg
Ontworpen voor 
continuïteit bij  

2500 toepassingen  
per jaar

Zorg

Samen met onze onderhoudsexperts ontwikkelen wij 
mengkranen die ontworpen zijn volgens het hoogste 
comfort- en veiligheidsniveau

Bij de ontwikkeling van onze producten wordt rekening gehouden met alle behoef-
ten. Wij letten op bedieningsvriendelijkheid, betrouwbaarheid, ergonomie en 
natuurlijk vooral op veiligheid - hetzij in een kinderdagverblijf, een tehuis voor 
begeleid wonen of een andere zorgomgeving. Met bedieningsvriendelijke meng- 
kranen – zonder aan esthetiek in te boeten. Mengkranen die geschikt zijn voor druk 
bezochte omgevingen waar continuïteit en comfort gevraagd zijn. 
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46022286
Eengreeps-wastafel-
mengkraan, 
beugelhendel

46152206
Eengreeps-wastafel-
mengkraan, 
draaibare uitloop, 
massieve hendel

46012206
Eengreeps-wastafel-
mengkraan, 
massieve hendel

46282206
Eengreeps-wastafel-
mengkraan, 
massieve hendel, 
functionele douche

46102206
Eengreeps-keuken-
mengkraan, draai-
bare uitloop, sprong 
van 214 mm

Veiligheid en comfort
Grotere hoogte en sprong bieden 
meer ruimte tussen mengkraan 
en wastafel

Installatie en onderhoud
•  3S-installatiesysteem – 

voor eenvoudige en snelle 
installatie 

•  Betrouwbare werking met 
besturingspatroon 4.0

Bedieningsvriendelijk
•  Lange hendel – kan 

met de rug van de 
hand worden bediend

•  Langere hendel met 
ergonomische en toch 
elegante vleugelpunt

HANSACARE: een veilige en 
ergonomische mengkraan

Onze serie HANSACARE is geschikt voor elke generatie. Vanaf het kind dat men laat gewennen aan 
het zelfstandige gebruik van de badkamer tot en met gebruikers met ouderdomsgerelateerde 
gezondheidsproblemen, zoals verminderd zicht of afnemende motorische vaardigheden. 

Hygiëne
•  Afgeronde vormen en 

zachte overgangen – gemak-
kelijk schoon te houden

•  Kleine naden tegen 
bacteriegroei op verborgen 
locaties 

Zorg

Op verzoek produceren wij ook mengkranen met hendels 
in kleur. Deze onderscheidt zich optisch van het meng-
kraanhuis en ondersteunt bijvoorbeeld gebruikers met 
een verminderd gezichtsvermogen. 

Design
•  Aantrekkelijk – oogt ook 

na vele jaren nog 
modern 

•  Dragende elementen 
zijn onopvallend  
geïntegreerd

Veilig en ergonomisch – ook voor de keuken

48% van de oudere 
mensen kampt 

met een afgenomen 
grijpkracht

Highlights
• Functionele hendelvorm
• Ook leverbaar voor keukenspoelbakken
•  3-voudig afgedichte rozetten voor opti-

male hygiëne
• Veiligheidsknop voor 38 graden
•  THERMO COOL-functie die het thermo-

staathuis koel houdt

Controlelijst
 VAN BOVENAF BEDIEND
 AAN DE ZIJKANT BEDIEND
 ELEKTRONISCH
 KEUKENMENGKRAAN
 WASTAFELMENGKRAAN
 DOUCHEFUNCTIE
 BAD/DOUCHE
 OPBOUW 
 INBOUW
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Een veel voorkomende 
oorzaak van letsel 

onder de douche zijn 
plotselinge tempera-

tuurveranderingen

08717100
Bad- en douche-
thermostaatmeng-
kraan

08707100
Douche-thermo-
staatmengkraan

Duurzaamheid
•  Eco-functie bij de volume greep 

leverbaar
•  Thermostaatfunctie zorgt ervoor 

dat exact geregeld warm of koud 
water meteen beschikbaar is

Eenvoudige optische weergave 
•  Duidelijke markeringen voor 

temperatuur en doorstroom-
debiet

•  Zichtbare aanduiding van de 
aan/uit-stand, met greep in 
ruststand bij 38 °C

Bedieningsvriendelijk
Ergonomische grepen om te duwen 
en te trekken – ontworpen voor een 
betere grip – bij uitstek geschikt voor 
personen met een beperkte hand-
functie

Hygiëne
•  Afgeronde vormen en zachte 

overgangen – gemakkelijk 
schoon te houden 

•  Gemakkelijk te reinigen 3-vou-
dig afgedichte rozetten

HANSACARE-thermostaat voor hoog-
ste veiligheid en grootste comfort

In de zorg staat de veiligheid bovenaan. Onze thermostaten zorgen altijd voor een veilige water-
temperatuur en verhinderen zo het gevaar van verbranden. Ze vergemakkelijken het werk voor het 
personeel en garanderen patiënten de hoogste mate van zorg en aandacht. 

Design
Aantrekkelijk – slank en 
modern 

Zorg

Veiligheid
•  Heetwater-veiligheidsknop onder de 

hendel
•  THERMO-Cool-functie, zodat de 

mengkraanhuis niet heet wordt en 
verbrandingen worden vermeden
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Een voormengthermostaat die speciaal 
ontwikkeld is voor bescherming tegen 
verbranding en meer veiligheid in alle 
gezondheids- en zorgtoepassingen

Met de HANSAMINIMAT-thermostaat kan tijdens de instal-
latie de vooraf ingestelde fabrieksinstelling van 39 °C wor-
den aangepast – met de hoogste precisie. 

Een geintegreerd systeem om te beschermen tegen  
verbanden, dat in zorgcentra, scholen en dagbverblijven 
de veilgheid verhoogt, kan bovendien de watertoevoer 
onderbreken, wanneer er opeens geen koud water meer 
beschikbaar is, waardoor een hoge temperatuur vermeden 
wordt.

Verder kan de thermostaat samen met een willekeurige 
wastafelmengkraan worden gemonteerd en toegepast en 
is eenvoudig te installeren.

Installatiehandleiding

Installatievoorbeeld voor voorgemengd 
water: 
•  Warm water is beschikbaar met een voorge-

mengde temperatuur
•  Ideaal in combinatie met koudwaterkranen 

Installatievoorbeeld voor water met een 
begrensde temperatuur:
•  Bescherming tegen verbranding
•  Ideaal in combinatie met eengreepsmeng-

kranen

Montage
Rechtstreeks op de hoekkraan, de 
gewenste temperatuur kan heel een-
voudig naar keuze worden ingesteld.

De thermische desinfectie kan 
eenvoudig worden geactiveerd 
met een 2,5mm-inbussleutel.

Thermische desinfectie: veilig en snel, zonder de afdekking te verwijderen
In de spoelstand stroomt alleen 
heet water uit. 

Door de rode signaalkleur wordt 
dat optisch getoond.

Perfecte tempera-
tuurregeling met  
HANSAMINIMAT

Verbrandingen door 
leidingwater vormen 
17% van het letsel bij 
kinderen, waarvoor 

een ziekenhuisbezoek 
noodzakelijk is

Zorg

De HANSAMINIMAT nr. 6341 0020 wordt direct 
op de hoekkraan gemonteerd. De gewenste 
temperatuur kan dan worden ingesteld volgens 
uw persoonlijke wensen. Daarvoor is er een 
passende buis-aansluitgarnituur (6638 0100) 
en een slang-aansluitgarnituur (6639 0200). 
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Voor een comfortabele en veilige 
werkomgeving in de zorgsector

Tot de belangrijkste kenmerken van de mengkraan 
behoren zijn ergonomische hendel die met de rug van de 
hand kan worden bediend – en zodoende nog bedienings-
vriendelijker is voor personeel en bewoners. 
Bovendien kan de uitloop 120° draaien en zorgt zo voor 
meer flexibiliteit tijdens het tappen van water. 

Dankzij de geïntegreerde care®-straalregelaar beschikken 
alle modellen over een aerosol-arme waterstraal die 
slechts een minimale vorming van microben toelaat. 
Bovendien zijn alle delen die met water in contact komen, 
nikkelvrij en roestvast – voor een nog hogere waterkwali-
teit.

Op een gebruikelijke 
mengkraan 

bevinden zich 127.000 
bacteriën per cm2

HANSAMEDICA maakt de 
zorg gemakkelijker

04160170
Handdouche, 
anti-kalktechniek, 
aerosol-arm

81859046
Eengreeps-
douchemengkraan, 
afmontageset voor 
inbouwelement

01670176
Eengreeps-
douchemengkraan

01192186
Eengreeps-
wastafelmengkraan, 
ondersteunings-
greep, draaibare 
uitloop

01092186
Eengreeps-
wastafelmengkraan, 
ondersteuningsgreep

Ergonomisch, slim en stijlvol – 
voor elke generatie

Met zijn slipvaste soft-touch-oppervlakken, eenvoudige 
bedieningselementen en geïntegreerde temperatuurver-
grendelingen bieden onze HANSAFIT-oplossingen comfort 
en veiligheid voor alle soorten gebruikers en omgevingen. 
Of ze nu gebruikt worden in een druk bezochte ruimte in 
een zorginrichting of in de keuken van een privéwoning. 

In ons assortiment beschikken we ook over elektronische 
mengkranen, waarmee de gebruiker niet alleen kan genie-
ten van voorverwarmd water, maar ook profiteert van een 
optimale handhygiëne. 

HANSAFIT: 
de veilige en 
veelzijdige optie

65412009
Elektronische 
wastafelmengkraan, 
Bluetooth®-
functionaliteit

65092203
Eengreeps-
wastafelmengkraan, 
Easy-Grip-oppervlak, 
eco-functie voor de 
waterhoeveelheid

65072203
Eengreeps-
wastafelmengkraan, 
Easy-Grip-oppervlak, 
functionele douche, 
eco-functie voor de 
waterhoeveelheid

Zorg

Highlights
•  Eco-hendel met soft-touch-oppervlak 

voor 50% minder water
•  Instelbare temperatuurbegrenzing
•  THERMO COOL-functie die het thermo-

staathuis koel houdt

Controlelijst
 VAN BOVENAF BEDIEND
 AAN DE ZIJKANT BEDIEND
 ELEKTRONISCH
 HYBRIDE
 WASTAFELMENGKRAAN
 DOUCHEFUNCTIE
 BAD/DOUCHE
 OPBOUW 
 INBOUW

5554



HANSAMEDIPRO FLEX is een bijzonder 
aanpasbare handdouche die met een 
lichte greep kan worden vastgehouden

De boogvormige greep en het slipvaste soft-touch-materi-
aal staan altijd garant voor een veilige grip. De natuurlijk 
en comfortabel in de hand liggende HANSAMEDIPRO FLEX
is perfect geschikt om jezelf of anderen te douchen. 

Reinigingsvriendelijk
Een afneembare douchekop 
vergemakkelijkt de reiniging

Veilig gebruik
Het 360°-draainiveau van de 
greep zorgt er samen met het 
gewicht van de slang voor dat de 
slang altijd omlaag gericht is.

Hygiëne en comfort
Met een douchestraal die het 
bijmengen van lucht en daarmee 
aerosolen moet vermijden, zorgt 
de HANSAMEDIPRO FLEX voor 
optimaal comfort en een slechts 
een minimale versprei ding van 
microben. 

Veilige greep
Veilig gebruik van de douche 
wanneer deze in de wandhouder 
is aangebracht

Betere 
ergonomie met 
HANSAMEDIPRO FLEX

Onze douchefunctie voor wastafel-
mengkranen vergemakkelijkt de dage-
lijkse taken voor gebruikers die licha-
melijk op hulp zijn aangewezen.

Onze functionele douche is met zijn actieradius van 1,5 m 
bij uitstek geschikt voor het wassen van haren en voeten 
en de intieme zone. Daarnaast vergemakkelijkt deze dou-
che het reinigen van voorwerpen en het vullen van grotere 
containers. 

Een slipvast oppervlak staat tevens borg voor een veilig 
gebruik, terwijl een hendel bij de douchekop een eenvou-
dige en comfortabele bediening mogelijk maakt.

Onze functionele 
douche zorgt 
voor flexibiliteit 
in de zorg

46282206
Eengreeps-wastafel-
mengkraan, mas-
sieve hendel, functi-
onele douche

44280180
Handdouche, 
anti-kalktechniek, 
aerosol-arm, 
bestand tegen des-
infectiemiddelen 
(max. 95 °C)

44280170
Handdouche, 
anti-kalktechniek, 
aerosol-arm

Highlights
•  Slang met een groter bereik voor meer 

bewegingsvrijheid
•  Temperatuurbestendig tot 95 °C
•  Handdouche met omschakeling en 

automatische terugstelling op uitloop
•  1.500 mm lange doucheslang met snel-

koppeling
•  Praktische wanddouchehouder
•  Variant met afstandsbediening in com-

binatie met HANSAFIT
•  Veiligheidsblokkering ingesteld op 

38 °C als bescherming tegen 
verbranding

Zorg

Highlights
•  Temperatuurbestendig tot 95 °C 

voor thermische desinfectie
•  Handdouche met omschakeling en 

automatische terugstelling op uitloop
•  Veiligheidsblokkering ingesteld op 38 °C 

als bescherming tegen verbranding
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Behandelingen met warm en koud water 
hebben een merkbaar positieve invloed 
op lichaam en geest – en verbeteren op 
die manier de gezondheid van mensen op 
de lange termijn

Behandelingen met warm en koud water staan erom bekend 
dat ze het cardiovasculaire systeem stimuleren, vermoeidheids-
verschijnselen verhelpen en bijdragen tot ontspanning van de 
spieren. Dat zijn allemaal belangrijke factoren voor de verbete-
ring van de levenskwaliteit – met name bij mensen die in zor-
ginstellingen worden verpleegd. 

Door op de Wellfit-knop van onze HANSAEMOTION-thermostaat 
te drukken, kunnen drie gezondheidsstimulerende programma’s 
worden geactiveerd. Daarnaast is HANSAEMOTION ook ontwor-
pen voor veiligheid: een blokkering die is ingesteld op 38 °C 
beschermt tegen verbranding, terwijl het opwarmen van de 
oppervlakken verhinderd wordt door scheiding van waterlei-
ding en behuizing.

Herleven met een druk op de knop
De Wellfit-knop is het zenuwcentrum van de 
HANSAEMOTION Wellfit. Zodat patiënten in zorginstellin-
gen zich lichamelijk en geestelijk opnieuw gestimuleerd 
kunnen voelen. En dat alles met een druk op de knop.

RECOVER
Met intensieve koudwatercycli dient het recoverprogramma voor 
het revitaliseren wanneer het lichaam blootgesteld geweest is aan 
zware lichamelijke belastingen. Het programma biedt niet alleen 
verlichting bij pijnlijke spieren, maar kan bij langdurig gebruik ook 
het cardiovasculaire systeem versterken.

RELOAD
De meesten van ons hebben een douche nodig om wakker te wor-
den. Het evenwichtige warm- en koudwaterprogramma van Reload 
stimuleert de bloedcirculatie en helpt bij het activeren van lichaam 
en geest – zo is men gereed voor de komende dag.

RELAX
Relax biedt een zacht therapieprogramma met warm en koud water 
met de nadruk meer op warm water. Zodat men kan loslaten, bijko-
men en ontspannen.

Koud
Warm

Perfect voor de 
3.000 minuten

die men jaarlijks 
onder de douche 

doorbrengt

HANSAEMOTION
Wellfit: Welzijn 
staat centraal

5863017182
5865017284

5864217282
5865017182

58642171825863017282

Let op, al onze uitvoeringen zijn leverbaar in twee kleuropties.

Zorg

Highlights
•  Geïntegreerde Wellfit-knop met drie 

regeneratieprogramma’s
•  Bluetooth-technologie voor persoon-

lijke instelling van de mengkraan 
•  Warm- en koudwaterbehandeling
•  Veiligheidsblokkering ingesteld op 38 °C 

als bescherming tegen verbranding
•  380 mm grote douchekop voor maxi-

maal genieten 

Controlelijst
 VAN BOVENAF BEDIEND
 AAN DE ZIJKANT BEDIEND
 ELEKTRONISCH
 HYBRIDE
 WASTAFELMENGKRAAN
 DOUCHEFUNCTIE
 BAD/DOUCHE
 OPBOUW 
 INBOUW
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Een nieuwe mate van veiligheid door omschakeling 
op elektronische bediening

Wij van HANSA zijn altijd op zoek naar mogelijkheden om het dagelijks leven in 
kinderdagverblijven, ouderenwoningen en alle andere zorginstellingen te ver-
beteren – nog afgezien van privéhuishoudens. 

Met onze Bluetooth®-compatibele elektronische mengkranen doen we precies 
dat: we verbeteren veiligheid en comfort en bieden de gebruiker de luxe van 
een individuele regeling van de instellingen en het vermogen. Tegelijkertijd 
garanderen wij een optimale hygiëne en bedieningsvriendelijkheid ongeacht 
de omgeving, of het nu een rustig huishouden of een druk bezochte ruimte is, 
zoals bijv. een openbaar toilet. 

Met de HANSA Connect-app kunt u heel eenvoudig de werking en het gebruik 
bewaken en de eigenschappen aan uw persoonlijke wensen aanpassen. Voor 
de ultieme ervaring.

De intelligente en 
veilige weg naar een 
verbeterde hygiëne

Zorg

Waarom HANSA-mengkranen slimmer 
zijn

Optimaal geschikt voor iedereen
• Bedieningsvriendelijk: met elektronische functie
• Verhoogde veiligheid: met temperatuurregeling
• Beter comfort: met instelbare doorstroomhoeveelheid
• Milieuvriendelijk: met enorme waterbesparing
•  Verbeterde hygiëne: met geringe bacteriegroei

Eenvoudig in te stellen en te bedienen
•  Eenvoudige installatie: met accu bij de meeste 

modellen
•  Eenvoudige configuratie: met instellingen die via de 

HANSA Connect-app instelbaar zijn
•  Eenvoudig onderhoud: geen gereedschap, met uitzon-

dering van uw smartphone
• Nauwkeurige werking: met PSD-technologie
• Stijlvolle designs: uitgebreide keuze

Eenvoudig te installeren, eenvoudig te 
gebruiken – en altijd betrouwbaar

Meer comfort met temperatuurregeling
De slimme HANSA-mengkranen hebben een gemakkelijk 
instelbare temperatuurregelfunctie die via een kleine hen-
del aan de zijkant kan worden geactiveerd. Zo kunt u de 
temperatuur naar uw wensen instellen en hebt u in een 
handomdraai meer comfort.

Met netvoeding of batterijvoeding
De keuze is aan u - bij onze mengkranen kunt u kiezen uit 
netvoeding of batterijvoeding. De batterijen bevinden zich 
in een kleine behuizing die onder uw wastafel past en die 
moeten elke 3-5 jaar worden vervangen – zonder dat de 
mengkraan gedemonteerd moet worden.

Onze sensor is niet goed. Hij is uitstekend.
De gepatenteerde PSD-technologie van HANSA staat borg 
voor een nauwkeurige reactietijd bij elke beweging. Door-
dat elke mengkraan niet voorzien is van één maar van 
twee sensorlenzen, kunnen onze mengkranen altijd moei-
teloos herkennen wanneer ze moeten in- of uitschakelen. 
Ze functioneren zodoende probleemlozer en nauwkeuriger 
en kunnen spiegelingen beter verwerken dan de stan-
daard IR-technologie. Voor mengkranen waarop u altijd 
kunt vertrouwen.

98% minder 
bacteriën

met een slimme 
mengkraan
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Geschikt voor  
comfort-kamers

Comfortkamer

Comfort en doelmatigheid gecombineerd

Onze producten zijn tevens geschikt voor comfortkamers in privéklinieken en zie-
kenhuizen, omdat ze een perfecte mix garanderen van hoog comfort en veiligheid. 
Ze moeten de patiënt een stijlvolle indruk bieden en zijn bovendien ergonomisch, 
hygiënisch en voldoen aan de doorslaggevende voorschriften.
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Heel veel ruimte, uitstekende ergonomie en een uitzonderlijk design

Meer comfort en veiligheid
Voor comfortkamers gaat de wens uit naar een helder, elegant design, dat voor de patiënten een-
voudig, comfortabel en veilig in het gebruik is. Onze producten met een hoge uitloop bieden meer 
ruimte, terwijl de zijdelingse hendels gemakkelijk te bedienen en bovendien hygiënischer zijn, 
omdat tijdens het gebruik minder water op de mengkraan achterblijft. De gladde overgangen en 
naden maken een eenvoudige reiniging en zodoende een betere hygiëne mogelijk. Op onze website 
ervaart u meer over onze serie HANSADESIGNO STYLE en andere stijlvolle en ergonomische meng-
kranen met uitstekende veiligheidsfuncties. 

HANSARONDA is een architectonisch zinvolle en prakti-
sche inbouwoplossing die aan de wand gemonteerd 
wordt. Andere systemen voor wandmontage vindt u op 
onze website.

Bijzondere eigenschappen van onze wandgemonteerde 
inbouwsystemen:
•  Glad design van de uitloop voorkomt verwondingen
•  Goed zichtbare greep
•  Meer ruimte tussen uitloop en wastafel verhoogt het 

comfort
•  De scheiding van mengkraan en wastafel verbetert de 

hygiëne en vergemakkelijkt de reiniging.

Wastafelkranen voor elke 
behoefte en elk doeleinde

Comfortkamer
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Geen verbrandingsgevaar en optimaal comfort

Een complete serie luxueuze douches
Met onze regendouches wordt het douchen voor de patiënten tot een ultieme beleving. Ze zien  
er niet alleen fantastisch uit, maar bieden met hun keuze uit verschillende straaltypes ook een 
schitterend gevoel. Enkele producten beschikken zelfs over een geïntegreerd planchet voor  
toiletartikelen, zoals bijv. ons bekroonde douchesysteem HANSAEMOTION. Ons complete aanbod 
aan regendouches vindt u op onze website.

Bijzondere eigenschappen van onze thermostaten
•  Het THERMO-COOL-thermostaathuis voorkomt dat het oppervlak heet wordt en beschermt zo 

tegen verbranding
•  Thermostaatfunctie staat garant voor een continu gelijkblijvende watertemperatuur
•  Easy-Grip-temperatuurinstelknoppen
•  Gemakkelijk schoon te houden door afgeronde vormen en zachte overgangen
•  Eenvoudige installatie en betrouwbare werking
•  Laminaire straal verhindert verspreiding van microben
•  Geïntegreerd planchet voor verzorgingsproducten

Veilige, hygiënische en robuuste thermostaten
Onze thermostaten voldoen aan alle eisen van een  
comfortkamer. De HANSACLINICA-thermostaat verhindert 
bijvoorbeeld het gevaar van verbranding en kan tegelijker-
tijd heel eenvoudig worden bediend en gereinigd en 
HANSAMEDIPRO beschikt over een aerosol-arme laminaire 
straal.

Meer informatie over ons thermostatenassortiment kunt u 
op onze website raadplegen. 

Veilige, comfortabele en 
stijlvolle douches

Comfortkamer

6766
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 HANSAHEALTH  HANSAHEALTH

  HANSAMEDIPRO  0161  2105 

 Chroom 

 EAN   4015474266797 

 Wastafelkraan
  Eengreeps   | 
 Wastafelmontage   (eengatsmontage)  , 
  DN15  
 •  Kraanhuis gemaakt van DZR messing
•  Oppervlakken in contact met drinkwater 

bevatten minder dan 0,3% lood
•  Oppervlakte met watercontact zonder 

nikkelcoating
•  Rapid-montagesysteem
 Debiet bij 3 bar  : 12 l/min
  Warmwater toevoer:   max. +80°C 

 • Eengreeps bediend
• Lange hendel
• Beugelhendel
• Hendel met warm-koud-aanduiding  
  • Temperatuurbegrenzer
• Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)  
  • Afvoergarnituur met trekstang  

  •   Koperen aansluitpijpen     (Ø10)  
  • Ø 48 mm keramisch binnenwerk voor debiet en 

temperatuur instelling  
  • Sprong  : 120 mm  
  • Vaste uitloop  
  • Straalsoort regelaar:   Kristalheldere laminaire 

straal 

 DVGW:   NW-6506CR0028  , ACS:   16 ACC NY 271 

  HANSAMEDIPRO  0162  2195 

 Chroom 

 EAN   4015474267015 

 Wastafelkraan
  Eengreeps   | 
 Wastafelmontage   (eengatsmontage)  , 
  DN15  
 •  Kraanhuis gemaakt van DZR messing
•  Oppervlakken in contact met drinkwater 

bevatten minder dan 0,3% lood
•  Oppervlakte met watercontact zonder 

nikkelcoating
•  Rapid-montagesysteem
 Debiet bij 3 bar  : 12 l/min
  Warmwater toevoer:   max. +80°C 

 • Eengreeps bediend
• Lange hendel
• Beugelhendel
• Hendel met warm-koud-aanduiding  
  • Temperatuurbegrenzer
• Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)  
  •   Koperen aansluitpijpen     (Ø10)  

• Ø 48 mm keramisch binnenwerk voor debiet en 
temperatuur instelling  

  •   Zonder afvoergarnituur    | 
Zonder trekstangopening  

  • Sprong  : 120 mm  
  • Vaste uitloop  
  • Straalsoort regelaar:   Kristalheldere laminaire 

straal 

 DVGW:   NW-6506CR0028  , ACS:   16 ACC NY 271 

 HANSA | HEALTH

 WASTAFEL 

 HANSAMEDIPRO

  HANSAMEDIPRO  0166  2195 

 Chroom 

 EAN   4015474293960 

 Wastafelkraan
  Eengreeps  /Bidetta   | 
 Wastafelmontage   (eengatsmontage)  , 
  DN15  
 •  Kraanhuis gemaakt van DZR messing
•  Oppervlakken in contact met drinkwater 

bevatten minder dan 0,3% lood
•  Oppervlakte met watercontact zonder 

nikkelcoating
•  Desinfectiebestendig (max. +95°C)
•  Rapid-montagesysteem
 Debiet bij 3 bar  : 9 / 10.8 l/min
  Warmwater toevoer:   max. +80°C  
  Drukknop omstelling
Automatische reset  
  Handdouche met snelkoppeling  
  – Handdouche  
– Douchehouder
– Doucheslang (1500 mm)  
  1-stralig:
  –    Sensitive 

 • Eengreeps bediend
• Lange hendel
• Beugelhendel
• Hendel met warm-koud-aanduiding  
  • Temperatuurbegrenzer
• Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)  
  •   Koperen aansluitpijpen     (Ø10)  

• Ø 48 mm keramisch binnenwerk voor debiet en 
temperatuur instelling  

  •   Zonder afvoergarnituur    | 
Zonder trekstangopening  

  • Sprong  : 120 mm  
  • Vaste uitloop  
  • Straalsoort regelaar:   Kristalheldere laminaire 

straal 

  HANSAMEDIPRO  0161  2106 

 Chroom 

 EAN   4015474266841 

 Wastafelkraan
  Eengreeps   | 
 Wastafelmontage   (eengatsmontage)  , 
  DN15  
 •  Kraanhuis gemaakt van DZR messing
•  Oppervlakken in contact met drinkwater 

bevatten minder dan 0,3% lood
•  Oppervlakte met watercontact zonder 

nikkelcoating
•  Rapid-montagesysteem
 Debiet bij 3 bar  : 12 l/min
  Warmwater toevoer:   max. +80°C 

 • Eengreeps bediend
• Lange hendel
• Hendel met warm-koud-aanduiding  
  • Temperatuurbegrenzer
• Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)  
  • Afvoergarnituur met trekstang  
  •   Koperen aansluitpijpen     (Ø10)  

  • Ø 48 mm keramisch binnenwerk voor debiet en 
temperatuur instelling  

  • Sprong  : 120 mm  
  • Vaste uitloop  
  • Straalsoort regelaar:   Kristalheldere laminaire 

straal 

 DVGW:   NW-6506CR0028  , ACS:   16 ACC NY 271 
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 HANSAHEALTH  HANSAHEALTH

  HANSAMEDIPRO  0162  2196 

 Chroom 

 EAN   4015474267039 

 Wastafelkraan
  Eengreeps   | 
 Wastafelmontage   (eengatsmontage)  , 
  DN15  
 •  Kraanhuis gemaakt van DZR messing
•  Oppervlakken in contact met drinkwater 

bevatten minder dan 0,3% lood
•  Oppervlakte met watercontact zonder 

nikkelcoating
•  Rapid-montagesysteem
 Debiet bij 3 bar  : 12 l/min
  Warmwater toevoer:   max. +80°C 

 • Eengreeps bediend
• Lange hendel
• Hendel met warm-koud-aanduiding  
  • Temperatuurbegrenzer
• Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)  
  •   Koperen aansluitpijpen     (Ø10)  
  • Ø 48 mm keramisch binnenwerk voor debiet en 

temperatuur instelling  

  •   Zonder afvoergarnituur    | 
Zonder trekstangopening  

  • Sprong  : 120 mm  
  • Vaste uitloop  
  • Straalsoort regelaar:   Kristalheldere laminaire 

straal 

 DVGW:   NW-6506CR0028  , ACS:   16 ACC NY 271 

  HANSAMEDIPRO  0166  2196 

 Chroom 

 EAN   4015474293977 

 Wastafelkraan
  Eengreeps  /Bidetta   | 
 Wastafelmontage   (eengatsmontage)  , 
  DN15  
 •  Kraanhuis gemaakt van DZR messing
•  Oppervlakken in contact met drinkwater 

bevatten minder dan 0,3% lood
•  Oppervlakte met watercontact zonder 

nikkelcoating
•  Desinfectiebestendig (max. +95°C)
•  Rapid-montagesysteem
 Debiet bij 3 bar  : 9 / 10.8 l/min
  Warmwater toevoer:   max. +80°C  
  Drukknop omstelling
Automatische reset  
  Handdouche met snelkoppeling  
  – Handdouche  
– Douchehouder
– Doucheslang (1500 mm)  
  1-stralig:
  –    Sensitive 

 • Eengreeps bediend
• Lange hendel
• Hendel met warm-koud-aanduiding  
  • Temperatuurbegrenzer
• Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)  
  •   Koperen aansluitpijpen     (Ø10)  
  • Ø 48 mm keramisch binnenwerk voor debiet en 

temperatuur instelling  

  •   Zonder afvoergarnituur    | 
Zonder trekstangopening  

  • Sprong  : 120 mm  
  • Vaste uitloop  
  • Straalsoort regelaar:   Kristalheldere laminaire 

straal 

  HANSAMEDIPRO  0171  2192 

 Chroom 

 EAN   4015474267053 

 Wastafelkraan
  Eengreeps   | 
 Wastafelmontage   (eengatsmontage)  , 
  DN15  
 •  Kraanhuis gemaakt van DZR messing
•  Oppervlakken in contact met drinkwater 

bevatten minder dan 0,3% lood
•  Oppervlakte met watercontact zonder 

nikkelcoating
•  Rapid-montagesysteem
 Debiet bij 3 bar (met debietbegrenzer)  : 6 l/min
  Warmwater toevoer:   max. +90°C 

 • Eengreeps bediend
• Lange hendel
• Veiligheidshendel
• Hendel met warm-koud-aanduiding  
  •   Koperen aansluitpijpen     (Ø10)  
  • Ø 35 mm keramisch binnenwerk voor debiet en 

temperatuur instelling  

  •   Zonder afvoergarnituur    | 
Zonder trekstangopening  

  • Sprong  : 120 mm  
  • Vaste uitloop  
  • Straalsoort regelaar:   Kristalheldere laminaire 

straal 

 DVGW:   NW-6506CR0028 

  HANSAMEDIPRO  0161  2103 

 Chroom 

 EAN   4015474266735 

 Wastafelkraan
  Eengreeps   | 
 Wastafelmontage   (eengatsmontage)  , 
  DN15  
 •  Kraanhuis gemaakt van DZR messing
•  Oppervlakken in contact met drinkwater 

bevatten minder dan 0,3% lood
•  Oppervlakte met watercontact zonder 

nikkelcoating
•  Rapid-montagesysteem
 Debiet bij 3 bar  : 12 l/min
  Warmwater toevoer:   max. +80°C 

 • Eengreeps bediend
• Hendel met warm-koud-aanduiding  
  • Temperatuurbegrenzer
• Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)  
  • Afvoergarnituur met trekstang  
  •   Koperen aansluitpijpen     (Ø10)  

  • Ø 48 mm keramisch binnenwerk voor debiet en 
temperatuur instelling  

  • Sprong  : 120 mm  
  • Vaste uitloop  
  • Straalsoort regelaar:   Kristalheldere laminaire 

straal 

 DVGW:   NW-6506CR0028  , ACS:   16 ACC NY 271 

  HANSAMEDIPRO  0162  2193 

 Chroom 

 EAN   4015474266940 

 Wastafelkraan
  Eengreeps   | 
 Wastafelmontage   (eengatsmontage)  , 
  DN15  
 •  Kraanhuis gemaakt van DZR messing
•  Oppervlakken in contact met drinkwater 

bevatten minder dan 0,3% lood
•  Oppervlakte met watercontact zonder 

nikkelcoating
•  Rapid-montagesysteem
 Debiet bij 3 bar  : 12 l/min
  Warmwater toevoer:   max. +80°C 

 • Eengreeps bediend
• Hendel met warm-koud-aanduiding  
  • Temperatuurbegrenzer
• Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)  
  •   Koperen aansluitpijpen     (Ø10)  
  • Ø 48 mm keramisch binnenwerk voor debiet en 

temperatuur instelling  

  •   Zonder afvoergarnituur    | 
Zonder trekstangopening  

  • Sprong  : 120 mm  
  • Vaste uitloop  
  • Straalsoort regelaar:   Kristalheldere laminaire 

straal 

 DVGW:   NW-6506CR0028  , ACS:   16 ACC NY 271 
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 HANSAHEALTH  HANSAHEALTH

  HANSAMEDIPRO  0567  2029 

 Chroom 

 EAN   4057304004988 

 Wastafelkraan
  Elektronisch  /Opbouwvoeding met 
stekker/ Bluetooth  ®   | 
 Wastafelmontage   (eengatsmontage)  , 
  DN15  
 •  Kraanhuis gemaakt van DZR messing
•  Oppervlakken in contact met drinkwater 

bevatten minder dan 0,3% lood
•  Oppervlakte met watercontact zonder 

nikkelcoating
•  Software instellingen zijn aan te passen 

(via bluetooth App)
 Debiet bij 3 bar (met debietbegrenzer)  : 6 l/min
  Warmwater toevoer:   max. +70°C 

 •   Flexibele aansluitslangen | Eén aansluiting voor 
koud- of voorgemengd water | Speciale coating 
voor optimale hygiene     (G3/8)  

 Met terugslagkleppen  : AA  
 • Terugslagklep
• Vuilfilter(s)  
  • Autofocus sensor
• Magneetventiel
• Voeding  

 • Automatische spoeling:   off (off/1-120 h)  
 – Automatische spoeling periode:   30 s (1-1800 s)  
  • Sprong  : 117 mm  
  • Vaste uitloop  
  • Straalsoort regelaar:   Kristalheldere laminaire 

straal  
  • Max. looptijd:   2 min (1 - 1800 s)  
  • Bedrijfsspanning:   9/12 V  

Accessoires:   Transfo, 230/12 VDC 1A,   6499   0100  ; Veiligheids thermostaat,   6341   0020  
 ABP:   P-IX 29469/IO  , Conformiteitsverklaring:   RED 

  HANSAMEDIPRO  0567  2019 

 Chroom 

 EAN   4057304005046 

 Wastafelkraan
  Elektronisch  /Batterij gestuurd/ 
Bluetooth  ®   | 
 Wastafelmontage   (eengatsmontage)  , 
  DN15  
 •  Kraanhuis gemaakt van DZR messing
•  Oppervlakken in contact met drinkwater 

bevatten minder dan 0,3% lood
•  Oppervlakte met watercontact zonder 

nikkelcoating
•  Software instellingen zijn aan te passen 

(via bluetooth App)
 Debiet bij 3 bar (met debietbegrenzer)  : 6 l/min
  Warmwater toevoer:   max. +70°C 

 •   Flexibele aansluitslangen | Eén aansluiting voor 
koud- of voorgemengd water | Speciale coating 
voor optimale hygiene     (G3/8)  

 Met terugslagkleppen  : AA  
 • Terugslagklep
• Vuilfilter(s)  
  • Autofocus sensor
• Magneetventiel
• Indicatie voor (bijna) lege batterij  

• Batterij:   Lithium 2CR5 6 V    
 • Automatische spoeling:   off (off/1-120 h)  
 – Automatische spoeling periode:   30 s (1-1800 s)  
  • Sprong  : 117 mm  
  • Vaste uitloop  
  • Straalsoort regelaar:   Kristalheldere laminaire 

straal  
  • Max. looptijd:   2 min (1 - 1800 s)  
  • Bedrijfsspanning:   6 V  

 Accessoires:   Veiligheids thermostaat,   6341   0020  
 ABP:   P-IX 29469/IO  , Conformiteitsverklaring:   RED 

  HANSAMEDIPRO   XS  0163  2103 

 Chroom 

 EAN   4015474266452 

 Wastafelkraan
  Eengreeps   | 
 Wastafelmontage   (eengatsmontage)  , 
  DN15  
 •  Kraanhuis gemaakt van DZR messing
•  Oppervlakken in contact met drinkwater 

bevatten minder dan 0,3% lood
•  Oppervlakte met watercontact zonder 

nikkelcoating
•  Rapid-montagesysteem
 Debiet bij 3 bar  : 12 l/min
  Warmwater toevoer:   max. +80°C 

 • Eengreeps bediend
• Hendel met warm-koud-aanduiding  
  • Temperatuurbegrenzer
• Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)  
  • Afvoergarnituur met trekstang  
  •   Koperen aansluitpijpen     (Ø10)  

  • Ø 48 mm keramisch binnenwerk voor debiet en 
temperatuur instelling  

  • Sprong  : 120 mm  
  • Vaste uitloop  
  • Straalsoort regelaar:   Kristalheldere laminaire 

straal 

 DVGW:   NW-6506CR0028  , ACS:   16 ACC NY 271 

  HANSAMEDIPRO   XS  0164  2103 

 Chroom 

 EAN   4015474266582 

 Wastafelkraan
  Eengreeps   | 
 Wastafelmontage   (eengatsmontage)  , 
  DN15  
 •  Kraanhuis gemaakt van DZR messing
•  Oppervlakken in contact met drinkwater 

bevatten minder dan 0,3% lood
•  Oppervlakte met watercontact zonder 

nikkelcoating
•  Rapid-montagesysteem
 Debiet bij 3 bar  : 12 l/min
  Warmwater toevoer:   max. +80°C 

 • Eengreeps bediend
• Hendel met warm-koud-aanduiding  
  • Temperatuurbegrenzer
• Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)  
  •   Koperen aansluitpijpen     (Ø10)  
  • Ø 48 mm keramisch binnenwerk voor debiet en 

temperatuur instelling  

  •   Zonder afvoergarnituur    | 
Zonder trekstangopening  

  • Sprong  : 120 mm  
  • Vaste uitloop  
  • Straalsoort regelaar:   Kristalheldere laminaire 

straal 

 DVGW:   NW-6506CR0028  , ACS:   16 ACC NY 271 

  HANSAMEDIPRO  0198  2001 

 Chroom 

 EAN   4015474267084 

 Wastafelkraan
  Eengreeps   | 
 Wastafelmontage   (eengatsmontage)  , 
  DN15  
 •  Kraanhuis gemaakt van DZR messing
•  Oppervlakken in contact met drinkwater 

bevatten minder dan 0,3% lood
•  Oppervlakte met watercontact zonder 

nikkelcoating
 Debiet bij 3 bar (met debietbegrenzer)  : 6 l/min
  Warmwater toevoer:   max. +90°C 

 • Eengreeps bediend  
  •   Eén aansluiting voor koud- of voorgemengd 

water  
  • Keramische bovendeel voor debiet  
  •   Zonder afvoergarnituur    | 

Zonder trekstangopening  

  • Sprong  : 97 mm  
  • Vaste uitloop  
  • Straalsoort regelaar:   Kristalheldere laminaire 

straal 

 Accessoires:   Veiligheids thermostaat,   6341   0020 
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 HANSAHEALTH  HANSAHEALTH

  HANSAMEDIPRO  0567  2129 

 Chroom 

 EAN   4057304004995 

 Wastafelkraan
  Elektronisch  /Opbouwvoeding met 
stekker/ Bluetooth  ®   | 
 Wastafelmontage   (eengatsmontage)  , 
  DN15  
 •  Kraanhuis gemaakt van DZR messing
•  Oppervlakken in contact met drinkwater 

bevatten minder dan 0,3% lood
•  Oppervlakte met watercontact zonder 

nikkelcoating
•  Software instellingen zijn aan te passen 

(via bluetooth App)
 Debiet bij 3 bar (met debietbegrenzer)  : 6 l/min
  Warmwater toevoer:   max. +70°C 

 • Temperatuurgreep  
  • Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)  
  •   Flexibele aansluitslangen | Speciale coating voor 

optimale hygiene     (G3/8)  
 Met terugslagkleppen  : AA  
 • Binnendeel voor temperatuur instelling
• Terugslagklep
• Vuilfilter(s)  
  • Autofocus sensor
• Magneetventiel

• Voeding  
 • Automatische spoeling:   off (off/1-120 h)  
 – Automatische spoeling periode:   30 s (1-1800 s)  
  • Sprong  : 117 mm  
  • Vaste uitloop  
  • Straalsoort regelaar:   Kristalheldere laminaire 

straal  
  • Max. looptijd:   2 min (1 - 1800 s)  
  • Bedrijfsspanning:   9/12 V  

Accessoires:   Transfo, 230/12 VDC 1A,   6499   0100  
 ABP:   P-IX 29469/IO  , Conformiteitsverklaring:   RED 

  HANSAMEDIPRO  0567  2119 

 Chroom 

 EAN   4057304005039 

 Wastafelkraan
  Elektronisch  /Batterij gestuurd/ -
Bluetooth  ®   | 
 Wastafelmontage   (eengatsmontage)  , 
  DN15  
 •  Kraanhuis gemaakt van DZR messing
•  Oppervlakken in contact met drinkwater 

bevatten minder dan 0,3% lood
•  Oppervlakte met watercontact zonder 

nikkelcoating
•  Software instellingen zijn aan te passen 

(via bluetooth App)
 Debiet bij 3 bar (met debietbegrenzer)  : 6 l/min
  Warmwater toevoer:   max. +70°C 

 • Temperatuurgreep  
  • Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)  
  •   Flexibele aansluitslangen | Speciale coating voor 

optimale hygiene     (G3/8)  
 Met terugslagkleppen  : AA  
 • Binnendeel voor temperatuur instelling
• Terugslagklep
• Vuilfilter(s)  
  • Autofocus sensor
• Magneetventiel

• Indicatie voor (bijna) lege batterij  
  • Batterij:   Lithium 2CR5 6 V    
 • Automatische spoeling:   off (off/1-120 h)  
 – Automatische spoeling periode:   30 s (1-1800 s)  
  • Sprong  : 117 mm  
  • Vaste uitloop  
  • Straalsoort regelaar:   Kristalheldere laminaire 

straal  
  • Max. looptijd:   2 min (1 - 1800 s)  
  • Bedrijfsspanning:   6 V  

 ABP:   P-IX 29469/IO  , Conformiteitsverklaring:   RED 

  HANSAMEDIPRO   XL  0568  2029 

 Chroom 

 EAN   4057304005008 

 Wastafelkraan
  Elektronisch  /Opbouwvoeding met 
stekker/ Bluetooth  ®   | 
 Wastafelmontage   (eengatsmontage)  , 
  DN15  
 •  Kraanhuis gemaakt van DZR messing
•  Oppervlakken in contact met drinkwater 

bevatten minder dan 0,3% lood
•  Oppervlakte met watercontact zonder 

nikkelcoating
•  Software instellingen zijn aan te passen 

(via bluetooth App)
 Debiet bij 3 bar (met debietbegrenzer)  : 6 l/min
  Warmwater toevoer:   max. +70°C 

 •   Flexibele aansluitslangen | Eén aansluiting voor 
koud- of voorgemengd water | Speciale coating 
voor optimale hygiene     (G3/8)  

 Met terugslagkleppen  : AA  
 • Terugslagklep
• Vuilfilter(s)  
  • Autofocus sensor
• Magneetventiel
• Voeding  

 • Automatische spoeling:   off (off/1-120 h)  
 – Automatische spoeling periode:   30 s (1-1800 s)  
  • Sprong  : 136 mm  
  • Vaste uitloop  
  • Straalsoort regelaar:   Kristalheldere laminaire 

straal  
  • Max. looptijd:   2 min (1 - 1800 s)  
  • Bedrijfsspanning:   9/12 V  

Accessoires:   Veiligheids thermostaat,   6341   0020  ; Transfo, 230/12 VDC 1A,   6499   0100  
 ABP:   P-IX 29469/IO  , Conformiteitsverklaring:   RED 

  HANSAMEDIPRO   XL  0568  2019 

 Chroom 

 EAN   4057304005022 

 Wastafelkraan
  Elektronisch  /Batterij gestuurd/ 
Bluetooth  ®   | 
 Wastafelmontage   (eengatsmontage)  , 
  DN15  
 •  Kraanhuis gemaakt van DZR messing
•  Oppervlakken in contact met drinkwater 

bevatten minder dan 0,3% lood
•  Oppervlakte met watercontact zonder 

nikkelcoating
•  Software instellingen zijn aan te passen 

(via bluetooth App)
 Debiet bij 3 bar (met debietbegrenzer)  : 6 l/min
  Warmwater toevoer:   max. +70°C 

 •   Flexibele aansluitslangen | Eén aansluiting voor 
koud- of voorgemengd water | Speciale coating 
voor optimale hygiene     (G3/8)  

 Met terugslagkleppen  : AA  
 • Terugslagklep
• Vuilfilter(s)  
  • Autofocus sensor
• Magneetventiel
• Indicatie voor (bijna) lege batterij  

  • Batterij:   Lithium 2CR5 6 V    
 • Automatische spoeling:   off (off/1-120 h)  
 – Automatische spoeling periode:   30 s (1-1800 s)  
  • Sprong  : 136 mm  
  • Vaste uitloop  
  • Straalsoort regelaar:   Kristalheldere laminaire 

straal  
  • Max. looptijd:   2 min (1 - 1800 s)  
  • Bedrijfsspanning:   6 V  

Accessoires:   Veiligheids thermostaat,   6341   0020  
 ABP:   P-IX 29469/IO  , Conformiteitsverklaring:   RED 
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 HANSAHEALTH  HANSAHEALTH

  HANSACLINICA  4501  2183 

 Chroom 

 EAN   4057304013096    050 

 Wastafelkraan
  Eengreeps   | 
 Wastafelmontage   (eengatsmontage)  , 
  DN15  
 •  Kraanhuis gemaakt van DZR messing
•  Oppervlakte met watercontact zonder 

nikkelcoating
•  3S-installatie
 Debiet bij 3 bar  : 12.42 l/min
  Warmwater toevoer:   max. +90°C 

 • Eengreeps bediend
• Lange hendel
• Hendel met warm-koud-aanduiding  
  • Temperatuurbegrenzer
• Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)  
  • Afvoergarnituur met trekstang  
  •   Koperen aansluitpijpen  

 Met terugslagkleppen  : AA  
 • Ø 40 mm keramisch binnenwerk voor debiet en 

temperatuur instelling  
  • Sprong  : 114 mm  
  • Vaste uitloop  
  • Straalsoort regelaar:   Kristalheldere laminaire 

straal 

 ABP:   P-IX 29684/IA 

  HANSACLINICA  4502  2183 

 Chroom 

 EAN   4057304013089    050 

 Wastafelkraan
  Eengreeps   | 
 Wastafelmontage   (eengatsmontage)  , 
  DN15  
 •  Kraanhuis gemaakt van DZR messing
•  Oppervlakte met watercontact zonder 

nikkelcoating
•  3S-installatie
 Debiet bij 3 bar  : 12.42 l/min
  Warmwater toevoer:   max. +90°C 

 • Eengreeps bediend
• Lange hendel
• Hendel met warm-koud-aanduiding  
  • Temperatuurbegrenzer
• Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)  
  •   Koperen aansluitpijpen  
 Met terugslagkleppen  : AA  
 • Ø 40 mm keramisch binnenwerk voor debiet en 

temperatuur instelling  
  •   Zonder afvoergarnituur    | 

Zonder trekstangopening  
  • Sprong  : 114 mm  
  • Vaste uitloop  
  • Straalsoort regelaar:   Kristalheldere laminaire 

straal 

 ABP:   P-IX 29684/IA 

  HANSACLINICA  4501  2186 

 Chroom 

 EAN   4057304010552    050 

 Wastafelkraan
  Eengreeps   | 
 Wastafelmontage   (eengatsmontage)  , 
  DN15  
 •  Kraanhuis gemaakt van DZR messing
•  Oppervlakte met watercontact zonder 

nikkelcoating
•  3S-installatie
 Debiet bij 3 bar  : 12.42 l/min
  Warmwater toevoer:   max. +90°C 

 • Eengreeps bediend
• Lange hendel
• Beugelhendel
• Hendel met warm-koud-aanduiding  
  • Temperatuurbegrenzer
• Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)  
  • Afvoergarnituur met trekstang  
  •   Koperen aansluitpijpen  

 Met terugslagkleppen  : AA  
 • Ø 40 mm keramisch binnenwerk voor debiet en 

temperatuur instelling  
  • Sprong  : 114 mm  
  • Vaste uitloop  
  • Straalsoort regelaar:   Kristalheldere laminaire 

straal 

 ABP:   P-IX 29684/IA  , ACS:   16 ACC NY 205 

 HANSACLINICA  HANSAMEDIPRO   XL  0568  2129 

 Chroom 

 EAN   4057304005015 

 Wastafelkraan
  Elektronisch  /Opbouwvoeding met 
stekker/ Bluetooth  ®   | 
 Wastafelmontage   (eengatsmontage)  , 
  DN15  
 •  Kraanhuis gemaakt van DZR messing
•  Oppervlakken in contact met drinkwater 

bevatten minder dan 0,3% lood
•  Oppervlakte met watercontact zonder 

nikkelcoating
•  Software instellingen zijn aan te passen 

(via bluetooth App)
 Debiet bij 3 bar (met debietbegrenzer)  : 6 l/min
  Warmwater toevoer:   max. +70°C 

 • Temperatuurgreep  
  • Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)  
  •   Flexibele aansluitslangen | Speciale coating voor 

optimale hygiene     (G3/8)  
 Met terugslagkleppen  : AA  
 • Binnendeel voor temperatuur instelling
• Terugslagklep
• Vuilfilter(s)  
  • Autofocus sensor
• Magneetventiel

• Voeding  
 • Automatische spoeling:   off (off/1-120 h)  
 – Automatische spoeling periode:   30 s (1-1800 s)  
  • Sprong  : 136 mm  
  • Vaste uitloop  
  • Straalsoort regelaar:   Kristalheldere laminaire 

straal  
  • Max. looptijd:   2 min (1 - 1800 s)  
  • Bedrijfsspanning:   9/12 V  

Accessoires:   Transfo, 230/12 VDC 1A,   6499   0100  
 ABP:   P-IX 29469/IO  , Conformiteitsverklaring:   RED 

  HANSAMEDIPRO   XL  0568  2119 

 Chroom 

 EAN   4057304005053 

 Wastafelkraan
  Elektronisch  /Batterij gestuurd/ -
Bluetooth  ®   | 
 Wastafelmontage   (eengatsmontage)  , 
  DN15  
 •  Kraanhuis gemaakt van DZR messing
•  Oppervlakken in contact met drinkwater 

bevatten minder dan 0,3% lood
•  Oppervlakte met watercontact zonder 

nikkelcoating
•  Software instellingen zijn aan te passen 

(via bluetooth App)
 Debiet bij 3 bar (met debietbegrenzer)  : 6 l/min
  Warmwater toevoer:   max. +70°C 

 • Temperatuurgreep  
  • Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)  
  •   Flexibele aansluitslangen | Speciale coating voor 

optimale hygiene     (G3/8)  
 Met terugslagkleppen  : AA  
 • Binnendeel voor temperatuur instelling
• Terugslagklep
• Vuilfilter(s)  
  • Autofocus sensor
• Magneetventiel

• Indicatie voor (bijna) lege batterij  
  • Batterij:   Lithium 2CR5 6 V    
 • Automatische spoeling:   off (off/1-120 h)  
 – Automatische spoeling periode:   30 s (1-1800 s)  
  • Sprong  : 136 mm  
  • Vaste uitloop  
  • Straalsoort regelaar:   Kristalheldere laminaire 

straal  
  • Max. looptijd:   2 min (1 - 1800 s)  
  • Bedrijfsspanning:   6 V  

 ABP:   P-IX 29469/IO  , Conformiteitsverklaring:   RED 
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 HANSAHEALTH  HANSAHEALTH

  HANSAELECTRA  6441  2219 

 Chroom 

 EAN   4057304014079    601 

 Wastafelkraan
  Elektronisch  /Batterij gestuurd/ 
Bluetooth  ®   | 
 Wastafelmontage   (eengatsmontage)  , 
  DN15  
 •  Software instellingen zijn aan te passen 

(via bluetooth App)
•  Eenvoudig om te bouwen tot koud of 

voorgemengd water model
 Debiet bij 3 bar (met debietbegrenzer)  : 6 l/min
  Warmwater toevoer:   max. +70°C 

 • Temperatuurgreep  
  • Temperatuur vast instelbaar  
  •   Flexibele aansluitslangen     (G3/8)  
 Met terugslagkleppen  : AA  
 • Binnendeel voor temperatuur instelling
• Terugslagklep
• Vuilfilter(s)  
  • Autofocus sensor
• Magneetventiel
• Indicatie voor (bijna) lege batterij  
  • Batterij:   Lithium 2CR5 6 V    
  •   Zonder afvoergarnituur    | 

Zonder trekstangopening  
 • Automatische spoeling:   off (off/1-120 h)  
 – Automatische spoeling periode:   30 s (1-1800 s)  
  • Sprong  : 96 mm  
  • Vaste uitloop
• Gegoten constructie  
  • Straalsoort regelaar:   CASCADE® perlator   | PCA®

perlator voor een drukonafhankelijke doorstroom  
  • Max. looptijd:   2 min (1 - 1800 s)  
  • Bedrijfsspanning:   6 V  

 CSTB:   322-M1-20/1  , Conformiteitsverklaring:   RED 

  HANSAELECTRA  6440  2219 

 Chroom 

 EAN   4057304014116    601 

 Wastafelkraan
  Elektronisch  /Batterij gestuurd/ 
Bluetooth  ®   | 
 Wastafelmontage   (eengatsmontage)  , 
  DN15  
 •  Software instellingen zijn aan te passen 

(via bluetooth App)
 Debiet bij 3 bar (met debietbegrenzer)  : 6 l/min
  Warmwater toevoer:   max. +70°C 

 •   Eén aansluiting voor koud- of voorgemengd 
water     (G3/8)  

 Met terugslagkleppen  : AA  
 • Terugslagklep
• Vuilfilter(s)  
  • Autofocus sensor
• Magneetventiel
• Indicatie voor (bijna) lege batterij  
  • Batterij:   Lithium 2CR5 6 V    

•   Zonder afvoergarnituur    | 
Zonder trekstangopening  

 • Automatische spoeling:   off (off/1-120 h)  
 – Automatische spoeling periode:   30 s (1-1800 s)  
  • Sprong  : 96 mm  
  • Vaste uitloop
• Gegoten constructie  
  • Straalsoort regelaar:   CASCADE® perlator  
  • Max. looptijd:   2 min (1 - 1800 s)  
  • Bedrijfsspanning:   6 V  

 Accessoires:   Veiligheids thermostaat,   6341   0020 
Conformiteitsverklaring:   RED 

  HANSACLINICA  4502  2186 

 Chroom 

 EAN   4057304010545    050 

 Wastafelkraan
  Eengreeps   | 
 Wastafelmontage   (eengatsmontage)  , 
  DN15  
 •  Kraanhuis gemaakt van DZR messing
•  Oppervlakte met watercontact zonder 

nikkelcoating
•  3S-installatie
 Debiet bij 3 bar  : 12.42 l/min
  Warmwater toevoer:   max. +90°C 

 • Eengreeps bediend
• Beugelhendel
• Lange hendel
• Hendel met warm-koud-aanduiding  
  • Temperatuurbegrenzer
• Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)  
  •   Koperen aansluitpijpen  
 Met terugslagkleppen  : AA  

 • Ø 40 mm keramisch binnenwerk voor debiet en 
temperatuur instelling  

  •   Zonder afvoergarnituur    | 
Zonder trekstangopening  

  • Sprong  : 114 mm  
  • Vaste uitloop  
  • Straalsoort regelaar:   Kristalheldere laminaire 

straal 

 ABP:   P-IX 29684/IA  , ACS:   16 ACC NY 205 

  HANSAELECTRA  6441  2009 

 Chroom 

 EAN   4057304014055    601 

 Wastafelkraan
  Elektronisch  /Opbouwvoeding met 
stekker/ Bluetooth  ®   | 
 Wastafelmontage   (eengatsmontage)  , 
  DN15  
 •  Software instellingen zijn aan te passen 

(via bluetooth App)
•  Eenvoudig om te bouwen tot koud of 

voorgemengd water model
 Debiet bij 3 bar (met debietbegrenzer)  : 6 l/min
  Warmwater toevoer:   max. +70°C 

 • Temperatuurgreep  
  • Temperatuur vast instelbaar  
  •   Flexibele aansluitslangen     (G3/8)  
 Met terugslagkleppen  : AA  
 • Binnendeel voor temperatuur instelling
• Vuilfilter(s)  
  • Autofocus sensor
• Magneetventiel
• Voeding  
  •   Zonder afvoergarnituur    | 

Zonder trekstangopening  

 • Automatische spoeling:   off (off/1-120 h)  
 – Automatische spoeling periode:   30 s (1-1800 s)  
  • Sprong  : 96 mm  
  • Vaste uitloop
• Gegoten constructie  
  • Straalsoort regelaar:   CASCADE® perlator   | PCA®

perlator voor een drukonafhankelijke doorstroom  
  • Max. looptijd:   2 min (1 - 1800 s)  
  • Bedrijfsspanning:   9/12 V  

 CSTB:   322-M1-20/1  , Conformiteitsverklaring:   RED 

 HANSAELECTRA
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 HANSAHEALTH  HANSAHEALTH

  HANSAELECTRA  6491  2019 

 Chroom 

 EAN   4057304014130    601 

 Wastafelkraan
  Elektronisch  /Opbouwvoeding met 
stekker/ Bluetooth  ®   | 
 Wastafelmontage   (eengatsmontage)  , 
  DN15  
 •  Software instellingen zijn aan te passen 

(via bluetooth App)
 Debiet bij 3 bar (met debietbegrenzer)  : 6 l/min
  Warmwater toevoer:   max. +70°C 

 • Temperatuurgreep  
  • Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)
• Temperatuur vast instelbaar  
  •   Flexibele aansluitslangen     (G3/8)  
 Met terugslagkleppen  : AA  
 • Binnendeel voor temperatuur instelling
• Terugslagklep
• Vuilfilter(s)  
  • Autofocus sensor
• Magneetventiel
• Voeding  

  •   Zonder afvoergarnituur    | 
Zonder trekstangopening  

 • Automatische spoeling:   off (off/1-120 h)  
 – Automatische spoeling periode:   30 s (1-1800 s)  
  • Sprong  : 115 mm  
  • Vaste uitloop
• Gegoten constructie  
  • Straalsoort regelaar:   CASCADE® perlator  
  • Max. looptijd:   2 min (1 - 1800 s)  
  • Bedrijfsspanning:   9/12 V  

 Conformiteitsverklaring:   RED 

  HANSAELECTRA  6491  2219 

 Chroom 

 EAN   4057304014123    601 

 Wastafelkraan
  Elektronisch  /Batterij gestuurd/ 
Bluetooth  ®   | 
 Wastafelmontage   (eengatsmontage)  , 
  DN15  
 •  Software instellingen zijn aan te passen 

(via bluetooth App)
 Debiet bij 3 bar (met debietbegrenzer)  : 6 l/min
  Warmwater toevoer:   max. +70°C 

 • Temperatuurgreep  
  • Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)  
  •   Flexibele aansluitslangen     (G3/8)  
 Met terugslagkleppen  : AA  
 • Binnendeel voor temperatuur instelling
• Terugslagklep
• Vuilfilter(s)  
  • Autofocus sensor
• Magneetventiel
• Indicatie voor (bijna) lege batterij  
  • Batterij:   Lithium 2CR5 6 V    

  •   Zonder afvoergarnituur    | 
Zonder trekstangopening  

 • Automatische spoeling:   off (off/1-120 h)  
 – Automatische spoeling periode:   30 s (1-1800 s)  
  • Sprong  : 115 mm  
  • Vaste uitloop
• Gegoten constructie  
  • Straalsoort regelaar:   CASCADE® perlator  
  • Max. looptijd:   2 min (1 - 1800 s)  
  • Bedrijfsspanning:   6 V  

 Conformiteitsverklaring:   RED 

  HANSAELECTRA  6444  2229 

 Chroom 

 EAN   4057304015052    601 

 Wastafelkraan
  Elektronisch  /Batterij gestuurd/ 
Bluetooth  ®   | 
 Wastafelmontage   (eengatsmontage)  , 
  DN15  
 •  Software instellingen zijn aan te passen 

(via bluetooth App)
 Debiet bij 3 bar  : 6 l/min
  Warmwater toevoer:   max. +70°C 

 • Temperatuurgreep  
  • Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)
• Temperatuur vast instelbaar  
  •   Flexibele aansluitslangen     (G3/8)  
 Met terugslagkleppen  : AA  
 • Binnendeel voor temperatuur instelling
• Terugslagklep
• Vuilfilter(s)  
  • Autofocus sensor
• Magneetventiel

• Indicatie voor (bijna) lege batterij  
  • Batterij:   Lithium 2CR5 6 V    
  •   Zonder afvoergarnituur    | 

Zonder trekstangopening  
 • Automatische spoeling:   off (off/1-120 h)  
 – Automatische spoeling periode:   30 s (1-1800 s)  
  • Sprong  : 120 mm  
  • Vaste uitloop  
  • Max. looptijd:   2 min (1 - 1800 s)  
  • Bedrijfsspanning:   6 V  

 Conformiteitsverklaring:   RED 

  HANSAELECTRA  6443  2009 

 Chroom 

 EAN   4057304009389    601 

 Wastafelkraan
  Elektronisch  /Inbouwvoeding/ 
Bluetooth  ®   | 
 Wastafelmontage   (eengatsmontage)  , 
  DN15  
 •  Software instellingen zijn aan te passen 

(via bluetooth App)
•  Eenvoudig om te bouwen tot koud of 

voorgemengd water model
 Debiet bij 3 bar (met debietbegrenzer)  : 6 l/min
  Warmwater toevoer:   max. +70°C 

 • Temperatuurgreep  
  • Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)  
  •   Flexibele aansluitslangen     (G3/8)  
 Met terugslagkleppen  : EB  
 • Binnendeel voor temperatuur instelling
• Terugslagklep
• Vuilfilter(s)  
  • Autofocus sensor
• Magneetventiel  

•   Zonder netvoeding    | Zonder afvoergarnituur  | 
Zonder trekstangopening  

 • Automatische spoeling:   off (off/1-120 h)  
 – Automatische spoeling periode:   30 s (1-1800 s)  
  • Sprong  : 112 mm  
  • Vaste uitloop  
  • Straalsoort regelaar:   CASCADE® perlator   | Diefst-

albestendige perlator  
  • Max. looptijd:   2 min (1 - 1800 s)  
  • Bedrijfsspanning:   9/12 V  

 Accessoires:   „Pop up” afvoer,   59   913   988 
CSTB:   322-M1-20/1  , ACS:   15 ACC LY 337  , Conformiteitsverklaring:   RED 

  HANSAELECTRA  6443  2219 

 Chroom 

 EAN   4057304008610    601 

 Wastafelkraan
  Elektronisch  /Batterij gestuurd/ 
Bluetooth  ®   | 
 Wastafelmontage   (eengatsmontage)  , 
  DN15  
 •  Software instellingen zijn aan te passen 

(via bluetooth App)
 Debiet bij 3 bar (met debietbegrenzer)  : 6 l/min
  Warmwater toevoer:   max. +70°C 

 • Temperatuurgreep  
  • Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)  
  •   Flexibele aansluitslangen     (G3/8)  
 Met terugslagkleppen  : EB  
 • Binnendeel voor temperatuur instelling
• Terugslagklep
• Vuilfilter(s)  
  • Autofocus sensor
• Magneetventiel
• Indicatie voor (bijna) lege batterij  

  • Batterij:   Lithium 2CR5 6 V    
 • Automatische spoeling:   off (off/1-120 h)  
 – Automatische spoeling periode:   30 s (1-1800 s)  
  • Sprong  : 112 mm  
  • Vaste uitloop  
  • Straalsoort regelaar:   CASCADE® perlator   | Diefst-

albestendige perlator  
  • Max. looptijd:   2 min (1 - 1800 s)  
  • Bedrijfsspanning:   6 V  

 Accessoires:   „Pop up” afvoer,   59   913   988 
CSTB:   322-M1-20/1  , ACS:   15 ACC LY 337  , Conformiteitsverklaring:   RED 

  HANSAELECTRA  6442  1119 

 Chroom 

 EAN   4057304014963    601 

 Wastafelkraan
  Elektronisch  /Inbouwvoeding/Lage 
druk/ Bluetooth  ®   | 
 Wastafelmontage   (eengatsmontage)  , 
  DN15  
 •  3S-installatie
•  Software instellingen zijn aan te passen 

(via bluetooth App)
 Debiet bij 3 bar  : 6 l/min
  Warmwater toevoer:   max. +70°C 

 • Temperatuurgreep  
  •   Flexibele aansluitslangen     (G3/8)  
 Met terugslagkleppen  : EB  
 • Vuilfilter(s)  
  • Autofocus sensor
• Magneetventiel
• Voeding  
  •   Zonder afvoergarnituur    | 

Zonder trekstangopening  

 • Automatische spoeling:   24 h (off/1-120 h)  
 – Automatische spoeling periode:   30 s (1-1800 s)  
  • Sprong  : 112 mm  
  • Vaste uitloop  
  • Straalsoort regelaar:   CASCADE® perlator   | Diefst-

albestendige perlator  
  • Max. looptijd:   2 min (1 - 1800 s)  
  • Bedrijfsspanning:   12 V  

 Conformiteitsverklaring:   RED 
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 HANSAHEALTH  HANSAHEALTH

  HANSAMEDIPRO  0830  2281 

 Chroom 

 EAN   4057304013393 

 Wastafelkraan
  Thermostatisch   | 
 Wandmontage  ,   DN15  
 •  Kraanhuis gemaakt van DZR messing
•  Oppervlakte met watercontact zonder 

nikkelcoating
•  Thermische desinfectie volgens 

DVGW W 551
 Debiet bij 3 bar  : 12 l/min
  Warmwater toevoer:   max. +80°C 

 • Temperatuurgreep
• Debietgreep
• Hendel met warm-koud-aanduiding  
  • Temperatuurbegrenzer
• THERMO COOL. Meer veiligheid door minimaal 

opwarmen van de mengkraanbehuizing.  
  •   S-koppelingen met rozetten | Rozet(ten) | Geinte-

greerd afsluitventiel | Schuifrozet met afsluitbare 
S-koppelingen  

 Met terugslagkleppen  : AA  

 • Keramische bovendeel voor debiet
• Thermostatische temperatuurregeling
• Terugslagklep
• Vuilfilter(s)  
  • Sprong  : 179  
  • Draaibereik uitloop:   120°  
  • Draaibare uitloop
• Vast te zetten in de middenstand  
  • Straalsoort regelaar:   Kristalheldere laminaire 

straal 

 DVGW:   NW-6509CR0103  , ABP:   PA-IX 28551/IA 

  HANSAMEDIPRO  0830  2201 

 Chroom 

 EAN   4015474267404 

 Wastafelkraan
  Thermostatisch   | 
 Wandmontage  ,   DN15  
 •  Kraanhuis gemaakt van DZR messing
•  Oppervlakte met watercontact zonder 

nikkelcoating
•  Thermische desinfectie volgens 

DVGW W 551
 Debiet bij 3 bar  : 12 l/min
  Warmwater toevoer:   max. +80°C 

 • Temperatuurgreep
• Debietgreep
• Hendel met warm-koud-aanduiding  
  • Temperatuurbegrenzer
• THERMO COOL. Meer veiligheid door minimaal 

opwarmen van de mengkraanbehuizing.  
  •   S-koppelingen met rozetten | Rozet(ten) | Geinte-

greerd afsluitventiel | Schuifrozet met afsluitbare 
S-koppelingen  

 Met terugslagkleppen  : AA  

 • Keramische bovendeel voor debiet
• Thermostatische temperatuurregeling
• Terugslagklep
• Vuilfilter(s)  
  • Sprong  : 259 mm  
  • Draaibereik uitloop:   120°  
  • Draaibare uitloop
• Vast te zetten in de middenstand  
  • Straalsoort regelaar:   Kristalheldere laminaire 

straal 

 DVGW:   NW-6509CR0103  , ABP:   PA-IX 28551/IA 

  HANSAMEDIPRO  0255  2205 

 Chroom 

 EAN   4015474267244 

 Wastafelkraan
  Eengreeps   | 
 Wandmontage  ,   DN15  
 •  Kraanhuis gemaakt van DZR messing
•  Oppervlakken in contact met drinkwater 

bevatten minder dan 0,3% lood
•  Oppervlakte met watercontact zonder 

nikkelcoating
 Debiet bij 3 bar  : 12 l/min
  Warmwater toevoer:   max. +90°C 

 • Eengreeps bediend
• Lange hendel
• Beugelhendel
• Hendel met warm-koud-aanduiding  
  • Temperatuurbegrenzer
• Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)  
  •   S-koppelingen met rozetten | Rozet(ten) | Geinte-

greerd afsluitventiel | Schuifrozet met afsluitbare 
S-koppelingen  

  • Ø 48 mm keramisch binnenwerk voor debiet en 
temperatuur instelling  

  • Sprong  : 246 mm  
  • Draaibereik uitloop:   120° (0°)  
  • Draaibare uitloop
• Vast te zetten in de middenstand  
  • Straalsoort regelaar:   Kristalheldere laminaire 

straal 

 DVGW:   NW-6506CR0028  , ACS:   16 ACC NY 271 

 HANSAMEDIPRO

WASTAFEL – Wandmengkraan  HANSAELECTRA  6444  2219 

 Chroom 

 EAN   4057304015069    601 

 Wastafelkraan
  Elektronisch  /Batterij gestuurd/ 
Bluetooth  ®   | 
 Wastafelmontage   (eengatsmontage)  , 
  DN15  
 •  Software instellingen zijn aan te passen 

(via bluetooth App)
 Debiet bij 3 bar  : 6 l/min
  Warmwater toevoer:   max. +70°C 

 • Temperatuurgreep  
  • Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)
• Temperatuur vast instelbaar  
  •   Flexibele aansluitslangen     (G3/8)  
 Met terugslagkleppen  : AA  
 • Binnendeel voor temperatuur instelling
• Terugslagklep
• Vuilfilter(s)  
  • Autofocus sensor
• Magneetventiel

• Indicatie voor (bijna) lege batterij  
  • Batterij:   Lithium 2CR5 6 V    
  •   Zonder afvoergarnituur    | 

Zonder trekstangopening  
 • Automatische spoeling:   off (off/1-120 h)  
 – Automatische spoeling periode:   30 s (1-1800 s)  
  • Sprong  : 170 mm  
  • Vaste uitloop  
  • Max. looptijd:   2 min (1 - 1800 s)  
  • Bedrijfsspanning:   6 V  

 Conformiteitsverklaring:   RED 

HANSAMINIMAT Veiligheidsthermostaat 

  HANSAMINIMAT  6341  0020 

 Chroom 

 EAN   4015474275270    644 

 Overige producten
  Thermostatisch     
 •  Kraanhuis gemaakt van DZR messing
•  Oppervlakken in contact met drinkwater 

bevatten minder dan 0,3% lood
•  Oppervlakte met watercontact zonder 

nikkelcoating
•  Thermische desinfectie volgens 

DVGW W 551
 Debiet bij 3 bar  : 12.6 l/min
  Warmwater toevoer:   max. +90°C 

 • Temperatuurgreep  
  •      (G3/8)  
  • Thermostatische temperatuurregeling

• Terugslagklep
• Vuilfilter(s)  
  •   Zonder koppelingen 

 Accessoires:   Pijp,   6638   0100  ; Koppelingsbuisdeel],   6639   0200  
 DVGW:   NW-6509CL0481  , ABP:   P-IX 28624/I 

  HANSAMINIMAT  6638  0100 

 Chroom 

 EAN   4015474277977    644 

Andere accessoires
 • T-stuk  
 Warmwater toevoer:   max. +90°C 

 •   Koperen aansluitpijpen     (G3/8) 

  HANSAMINIMAT  6639  0200 

 Chroom 

 EAN   4015474277984    644 

Andere accessoires
 • T-stuk  
 Warmwater toevoer:   max. +80°C 

 •   Flexibele aansluitslangen     (G3/8) 
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8584

 HANSAHEALTH  HANSAHEALTH

  HANSAMEDIPRO  0253  2203 

 Chroom 

 EAN   4015474267169 

 Wastafelkraan
  Eengreeps   | 
 Wandmontage  ,   DN15  
 •  Kraanhuis gemaakt van DZR messing
•  Oppervlakken in contact met drinkwater 

bevatten minder dan 0,3% lood
•  Oppervlakte met watercontact zonder 

nikkelcoating
 Debiet bij 3 bar  : 12 l/min
  Warmwater toevoer:   max. +90°C 

 • Eengreeps bediend
• Hendel met warm-koud-aanduiding  
  • Temperatuurbegrenzer
• Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)  
  •   S-koppelingen met rozetten | Rozet(ten) | Geinte-

greerd afsluitventiel | Schuifrozet met afsluitbare 
S-koppelingen  

  • Ø 48 mm keramisch binnenwerk voor debiet en 
temperatuur instelling  

  • Sprong  : 171 mm  
  • Draaibereik uitloop:   120° (0°)  
  • Draaibare uitloop
• Vast te zetten in de middenstand  
  • Straalsoort regelaar:   Kristalheldere laminaire 

straal 

 DVGW:   NW-6506CR0028 

  HANSAMEDIPRO  0255  2203 

 Chroom 

 EAN   4015474267220 

 Wastafelkraan
  Eengreeps   | 
 Wandmontage  ,   DN15  
 •  Kraanhuis gemaakt van DZR messing
•  Oppervlakken in contact met drinkwater 

bevatten minder dan 0,3% lood
•  Oppervlakte met watercontact zonder 

nikkelcoating
 Debiet bij 3 bar  : 12 l/min
  Warmwater toevoer:   max. +90°C 

 • Eengreeps bediend
• Hendel met warm-koud-aanduiding  
  • Temperatuurbegrenzer
• Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)  
  •   S-koppelingen met rozetten | Rozet(ten) | Geinte-

greerd afsluitventiel | Schuifrozet met afsluitbare 
S-koppelingen  

  • Ø 48 mm keramisch binnenwerk voor debiet en 
temperatuur instelling  

  • Sprong  : 246 mm  
  • Draaibereik uitloop:   120° (0°)  
  • Draaibare uitloop
• Vast te zetten in de middenstand  
  • Straalsoort regelaar:   Kristalheldere laminaire 

straal 

 DVGW:   NW-6506CR0028  , ACS:   16 ACC NY 271 

  HANSAMEDIPRO  0257  2205 

 Chroom 

 EAN   4015474267299 

 Wastafelkraan
  Eengreeps   | 
 Wandmontage  ,   DN15  
 •  Kraanhuis gemaakt van DZR messing
•  Oppervlakken in contact met drinkwater 

bevatten minder dan 0,3% lood
•  Oppervlakte met watercontact zonder 

nikkelcoating
 Debiet bij 3 bar  : 12 l/min
  Warmwater toevoer:   max. +90°C 

 • Eengreeps bediend
• Lange hendel
• Beugelhendel
• Hendel met warm-koud-aanduiding  
  • Temperatuurbegrenzer
• Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)  
  •   S-koppelingen met rozetten | Rozet(ten) | Geinte-

greerd afsluitventiel | Schuifrozet met afsluitbare 
S-koppelingen  

  • Ø 48 mm keramisch binnenwerk voor debiet en 
temperatuur instelling  

  • Sprong  : 311 mm  
  • Draaibereik uitloop:   120° (0°)  
  • Draaibare uitloop
• Vast te zetten in de middenstand  
  • Straalsoort regelaar:   Kristalheldere laminaire 

straal 

 DVGW:   NW-6506CR0028 

  HANSAMEDIPRO  0255  2206 

 Chroom 

 EAN   4015474267237 

 Wastafelkraan
  Eengreeps   | 
 Wandmontage  ,   DN15  
 •  Kraanhuis gemaakt van DZR messing
•  Oppervlakken in contact met drinkwater 

bevatten minder dan 0,3% lood
•  Oppervlakte met watercontact zonder 

nikkelcoating
 Debiet bij 3 bar  : 12 l/min
  Warmwater toevoer:   max. +90°C 

 • Eengreeps bediend
• Lange hendel
• Hendel met warm-koud-aanduiding  
  • Temperatuurbegrenzer
• Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)  
  •   S-koppelingen met rozetten | Rozet(ten) | Geinte-

greerd afsluitventiel | Schuifrozet met afsluitbare 
S-koppelingen  

  • Ø 48 mm keramisch binnenwerk voor debiet en 
temperatuur instelling  

  • Sprong  : 246 mm  
  • Draaibereik uitloop:   120° (0°)  
  • Draaibare uitloop
• Vast te zetten in de middenstand  
  • Straalsoort regelaar:   Kristalheldere laminaire 

straal 

 DVGW:   NW-6506CR0028  , ACS:   16 ACC NY 271 

  HANSAMEDIPRO  0254  2202 

 Chroom 

 EAN   4015474267176 

 Wastafelkraan
  Eengreeps   | 
 Wandmontage  ,   DN15  
 •  Kraanhuis gemaakt van DZR messing
•  Oppervlakken in contact met drinkwater 

bevatten minder dan 0,3% lood
•  Oppervlakte met watercontact zonder 

nikkelcoating
 Debiet bij 3 bar (met debietbegrenzer)  : 6 l/min
  Warmwater toevoer:   max. +90°C 

 • Eengreeps bediend
• Hendel met warm-koud-aanduiding
• Veiligheidshendel  
  •   S-koppelingen met rozetten | Rozet(ten) | Geinte-

greerd afsluitventiel | Schuifrozet met afsluitbare 
S-koppelingen  

  • Ø 35 mm keramisch binnenwerk voor debiet en 
temperatuur instelling  

  • Sprong  : 171 mm  
  • Draaibereik uitloop:   120° (0°)  
  • Draaibare uitloop
• Vast te zetten in de middenstand  
  • Straalsoort regelaar:   Kristalheldere laminaire 

straal 

 DVGW:   NW-6506CR0028 

  HANSAMEDIPRO  0256  2202 

 Chroom 

 EAN   4015474267251 

 Wastafelkraan
  Eengreeps   | 
 Wandmontage  ,   DN15  
 •  Kraanhuis gemaakt van DZR messing
•  Oppervlakken in contact met drinkwater 

bevatten minder dan 0,3% lood
•  Oppervlakte met watercontact zonder 

nikkelcoating
 Debiet bij 3 bar (met debietbegrenzer)  : 6 l/min
  Warmwater toevoer:   max. +90°C 

 • Eengreeps bediend
• Hendel met warm-koud-aanduiding
• Veiligheidshendel  
  •   S-koppelingen met rozetten | Rozet(ten) | Geinte-

greerd afsluitventiel | Schuifrozet met afsluitbare 
S-koppelingen  

  • Ø 35 mm keramisch binnenwerk voor debiet en 
temperatuur instelling  

  • Sprong  : 246 mm  
  • Draaibereik uitloop:   120° (0°)  
  • Draaibare uitloop
• Vast te zetten in de middenstand  
  • Straalsoort regelaar:   Kristalheldere laminaire 

straal 

 DVGW:   NW-6506CR0028 



65

255

94

311
226

10
8

3°
150 10

8786

 HANSAHEALTH  HANSAHEALTH

  HANSACLINICA  0880  6202 

 Chroom 

 EAN   4057304013416    050 

 Wastafelkraan
  Thermostatisch   | 
 Wandmontage  
 •  Kraanhuis gemaakt van DZR messing
•  Oppervlakte met watercontact zonder 

nikkelcoating
•  Thermische desinfectie volgens 

DVGW W 551
 Debiet bij 3 bar  : 11.4 l/min
  Warmwater toevoer:   max. +90°C 

 • Temperatuurgreep
• Debietgreep
• Eco optie voor debiet  
  • THERMO COOL. Meer veiligheid door minimaal 

opwarmen van de mengkraanbehuizing.  
  •   S-koppelingen met rozetten | Rozet(ten) | Geinte-

greerd afsluitventiel | Geluidsdemper(s) | Schui-
frozet met afsluitbare S-koppelingen     (G1/2)  

 Met terugslagkleppen  : AA  
 • Keramische bovendeel voor debiet
• Thermostatische temperatuurregeling

• Terugslagklep
• Vuilfilter(s)  
  • Sprong  : 285 mm  
  • Draaibereik uitloop:   120° (60°/0°)  
  • Draaibare uitloop
• Vast te zetten in de middenstand
• Draaibereik beperkende optie
• Profiel constructie  
  • Straalsoort regelaar:   Kristalheldere laminaire 

straal 

  HANSACLINICA  0880  5202 

 Chroom 

 EAN   4057304013409    050 

 Wastafelkraan
  Thermostatisch   | 
 Wandmontage  
 •  Kraanhuis gemaakt van DZR messing
•  Oppervlakte met watercontact zonder 

nikkelcoating
•  Thermische desinfectie volgens 

DVGW W 551
 Debiet bij 3 bar  : 11.4 l/min
  Warmwater toevoer:   max. +90°C 

 • Temperatuurgreep
• Debietgreep
• Lange hendel
• Eco optie voor debiet  
  • THERMO COOL. Meer veiligheid door minimaal 

opwarmen van de mengkraanbehuizing.  
  •   S-koppelingen met rozetten | Rozet(ten) | Geinte-

greerd afsluitventiel | Geluidsdemper(s) | Schui-
frozet met afsluitbare S-koppelingen     (G1/2)  

 Met terugslagkleppen  : AA  
 • Keramische bovendeel voor debiet

• Thermostatische temperatuurregeling
• Terugslagklep
• Vuilfilter(s)  
  • Sprong  : 285 mm  
  • Draaibereik uitloop:   120° (60°/0°)  
  • Draaibare uitloop
• Vast te zetten in de middenstand
• Draaibereik beperkende optie
• Profiel constructie  
  • Straalsoort regelaar:   Kristalheldere laminaire 

straal 

 HANSACLINICA  HANSAMEDIPRO  0257  2206 

 Chroom 

 EAN   4015474267282 

 Wastafelkraan
  Eengreeps   | 
 Wandmontage  ,   DN15  
 •  Kraanhuis gemaakt van DZR messing
•  Oppervlakken in contact met drinkwater 

bevatten minder dan 0,3% lood
•  Oppervlakte met watercontact zonder 

nikkelcoating
 Debiet bij 3 bar  : 12 l/min
  Warmwater toevoer:   max. +90°C 

 • Eengreeps bediend
• Lange hendel
• Hendel met warm-koud-aanduiding  
  • Temperatuurbegrenzer
• Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)  
  •   S-koppelingen met rozetten | Rozet(ten) | Geinte-

greerd afsluitventiel | Schuifrozet met afsluitbare 
S-koppelingen  

  • Ø 48 mm keramisch binnenwerk voor debiet en 
temperatuur instelling  

  • Sprong  : 311 mm  
  • Draaibereik uitloop:   120° (0°)  
  • Draaibare uitloop
• Vast te zetten in de middenstand  
  • Straalsoort regelaar:   Kristalheldere laminaire 

straal 

 DVGW:   NW-6506CR0028 

  HANSAMEDIPRO  0258  2202 

 Chroom 

 EAN   4015474267305 

 Wastafelkraan
  Eengreeps   | 
 Wandmontage  ,   DN15  
 •  Kraanhuis gemaakt van DZR messing
•  Oppervlakken in contact met drinkwater 

bevatten minder dan 0,3% lood
•  Oppervlakte met watercontact zonder 

nikkelcoating
 Debiet bij 3 bar (met debietbegrenzer)  : 6 l/min
  Warmwater toevoer:   max. +90°C 

 • Eengreeps bediend
• Hendel met warm-koud-aanduiding
• Veiligheidshendel  
  •   S-koppelingen met rozetten | Rozet(ten) | Geinte-

greerd afsluitventiel | Schuifrozet met afsluitbare 
S-koppelingen  

  • Ø 35 mm keramisch binnenwerk voor debiet en 
temperatuur instelling  

  • Sprong  : 311 mm  
  • Draaibereik uitloop:   120° (0°)  
  • Draaibare uitloop
• Vast te zetten in de middenstand  
  • Straalsoort regelaar:   Kristalheldere laminaire 

straal 

 DVGW:   NW-6506CR0028 

  HANSAMEDIPRO  0257  2203 

 Chroom 

 EAN   4015474267275 

 Wastafelkraan
  Eengreeps   | 
 Wandmontage  ,   DN15  
 •  Kraanhuis gemaakt van DZR messing
•  Oppervlakken in contact met drinkwater 

bevatten minder dan 0,3% lood
•  Oppervlakte met watercontact zonder 

nikkelcoating
 Debiet bij 3 bar  : 12 l/min
  Warmwater toevoer:   max. +90°C 

 • Eengreeps bediend
• Hendel met warm-koud-aanduiding  
  • Temperatuurbegrenzer
• Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)  
  •   S-koppelingen met rozetten | Rozet(ten) | Geinte-

greerd afsluitventiel | Schuifrozet met afsluitbare 
S-koppelingen  

  • Ø 48 mm keramisch binnenwerk voor debiet en 
temperatuur instelling  

  • Sprong  : 311 mm  
  • Draaibereik uitloop:   120° (0°)  
  • Draaibare uitloop
• Vast te zetten in de middenstand  
  • Straalsoort regelaar:   Kristalheldere laminaire 

straal 

 DVGW:   NW-6506CR0028 



8988

 HANSAHEALTH  HANSAHEALTH

  HANSACLINICA  0152  6283 

 Chroom 

 EAN   4057304013119    050 

 Wastafelkraan
  Eengreeps   | 
 Wandmontage  ,   DN15  
 •  Kraanhuis gemaakt van DZR messing
•  Oppervlakte met watercontact zonder 

nikkelcoating
Debiet bij 3 bar (met debiet begrenzers)  : 10.2 l/min
  Warmwater toevoer:   max. +90°C 

 • Eengreeps bediend
• Lange hendel
• Hendel met warm-koud-aanduiding  
  • Temperatuurbegrenzer
• Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)  
  •   S-koppelingen met rozetten | Rozet(ten) | Geinte-

greerd afsluitventiel | Geluidsdemper(s) | Schui-
frozet met afsluitbare S-koppelingen     (G1/2)  

 Met terugslagkleppen  : AA  

 • Ø 40 mm keramisch binnenwerk voor debiet en 
temperatuur instelling

• Vuilfilter(s)  
  • Sprong  : 177 mm  
  • Draaibereik uitloop:   120° (60° / 0°)  
  • Draaibare uitloop
• Draaibereik beperkende optie  
  • Straalsoort regelaar:   Kristalheldere laminaire 

straal 

  HANSACLINICA  0152  6286 

 Chroom 

 EAN   4057304012600    050 

 Wastafelkraan
  Eengreeps   | 
 Wandmontage  ,   DN15  
 •  Kraanhuis gemaakt van DZR messing
•  Oppervlakte met watercontact zonder 

nikkelcoating
Debiet bij 3 bar (met debiet begrenzers)  : 10.2 l/min
  Warmwater toevoer:   max. +90°C 

 • Eengreeps bediend
• Lange hendel
• Beugelhendel
• Hendel met warm-koud-aanduiding  
  • Temperatuurbegrenzer
• Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)  
  •   S-koppelingen met rozetten | Rozet(ten) | Geinte-

greerd afsluitventiel | Geluidsdemper(s) | Schui-
frozet met afsluitbare S-koppelingen     (G1/2)  

 Met terugslagkleppen  : AA  

 • Ø 40 mm keramisch binnenwerk voor debiet en 
temperatuur instelling

• Vuilfilter(s)  
  • Sprong  : 177 mm  
  • Draaibereik uitloop:   120° (60° / 0°)  
  • Draaibare uitloop
• Draaibereik beperkende optie  
  • Straalsoort regelaar:   Kristalheldere laminaire 

straal 

  HANSACLINICA  0153  6283 

 Chroom 

 EAN   4057304013126    050 

 Wastafelkraan
  Eengreeps   | 
 Wandmontage  ,   DN15  
 •  Kraanhuis gemaakt van DZR messing
•  Oppervlakte met watercontact zonder 

nikkelcoating
Debiet bij 3 bar (met debiet begrenzers)  : 10.2 l/min
  Warmwater toevoer:   max. +90°C 

 • Eengreeps bediend
• Lange hendel
• Hendel met warm-koud-aanduiding  
  • Temperatuurbegrenzer
• Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)  
  •   S-koppelingen met rozetten | Rozet(ten) | Geinte-

greerd afsluitventiel | Geluidsdemper(s) | Schui-
frozet met afsluitbare S-koppelingen     (G1/2)  

 Met terugslagkleppen  : AA  

 • Ø 40 mm keramisch binnenwerk voor debiet en 
temperatuur instelling

• Vuilfilter(s)  
  • Sprong  : 277 mm  
  • Draaibereik uitloop:   120° (60° / 0°)  
  • Draaibare uitloop
• Draaibereik beperkende optie  
  • Straalsoort regelaar:   Kristalheldere laminaire 

straal 

  HANSACLINICA  0886  6201 

 Chroom 

 EAN   4057304014437    050 

 Wastafelkraan
  Elektronisch  /Thermostatisch/Batterij 
gestuurd/ Bluetooth  ®   | 
 Wandmontage  
 •  Kraanhuis gemaakt van DZR messing
•  Oppervlakte met watercontact zonder 

nikkelcoating
•  Thermische desinfectie volgens 

DVGW W 551
•  Software instellingen zijn aan te passen 

(via bluetooth App)
 Debiet bij 3 bar  : 9.6 l/min
  Warmwater toevoer:   max. +70°C 

 • Temperatuurgreep  
  • THERMO COOL. Meer veiligheid door minimaal 

opwarmen van de mengkraanbehuizing.  
  •   S-koppelingen met rozetten | Rozet(ten) | Geinte-

greerd afsluitventiel | Geluidsdemper(s) | Schui-
frozet met afsluitbare S-koppelingen     (G1/2)  

 Met terugslagkleppen  : AA  
 • Thermostatische temperatuurregeling
• Terugslagklep
• Vuilfilter(s)  
  • Autofocus sensor
• Magneetventiel
• Indicatie voor (bijna) lege batterij  

  • Batterij:   Lithium 2CR5 6 V    
 • Automatische spoeling:   off (off/1-120 h)  
 – Automatische spoeling periode:   30 s (1-1800 s)  
  • Sprong  : 186 mm  
  • Draaibereik uitloop:   120° (60°/0°)  
  • Uitneembare uitloop
• Draaibare uitloop
• Vast te zetten in de middenstand
• Profiel constructie  
  • Straalsoort regelaar:   Kristalheldere laminaire 

straal  
  • Max. looptijd:   2 min (1 - 1800 s)  
  • Bedrijfsspanning:   6 V  

 Conformiteitsverklaring:   RED 

  HANSACLINICA  0886  6202 

 Chroom 

 EAN   4057304014444    050 

 Wastafelkraan
  Elektronisch  /Thermostatisch/Batterij 
gestuurd/ Bluetooth  ®   | 
 Wandmontage  
 •  Kraanhuis gemaakt van DZR messing
•  Oppervlakte met watercontact zonder 

nikkelcoating
•  Thermische desinfectie volgens 

DVGW W 551
•  Software instellingen zijn aan te passen 

(via bluetooth App)
 Debiet bij 3 bar  : 9.6 l/min
  Warmwater toevoer:   max. +70°C 

 • Temperatuurgreep  
  • THERMO COOL. Meer veiligheid door minimaal 

opwarmen van de mengkraanbehuizing.  
  •   S-koppelingen met rozetten | Rozet(ten) | Geinte-

greerd afsluitventiel | Geluidsdemper(s) | Schui-
frozet met afsluitbare S-koppelingen     (G1/2)  

 Met terugslagkleppen  : AA  
 • Thermostatische temperatuurregeling
• Terugslagklep
• Vuilfilter(s)  
  • Autofocus sensor
• Magneetventiel
• Indicatie voor (bijna) lege batterij  

  • Batterij:   Lithium 2CR5 6 V    
 • Automatische spoeling:   off (off/1-120 h)  
 – Automatische spoeling periode:   30 s (1-1800 s)  
  • Sprong  : 286 mm  
  • Draaibereik uitloop:   120° (60°/0°)  
  • Uitneembare uitloop
• Draaibare uitloop
• Vast te zetten in de middenstand
• Profiel constructie  
  • Straalsoort regelaar:   Kristalheldere laminaire 

straal  
  • Max. looptijd:   2 min (1 - 1800 s)  
  • Bedrijfsspanning:   6 V  

 Conformiteitsverklaring:   RED 



9190

 HANSAHEALTH  HANSAHEALTH

  HANSAMEDICA  0196  8176 

 Chroom 

 EAN   4015474079410    033 

 Wastafelkraan
  Eengreeps   | 
 Wandmontage  ,   DN15  
 •  Kraanhuis gemaakt van DZR messing
•  Oppervlakte met watercontact zonder 

nikkelcoating
 Debiet bij 3 bar  : 12 l/min
  Verlaagd debiet bij 3 bar:   6 l/min  
  Warmwater toevoer:   max. +90°C 

 • Eengreeps bediend
• Lange hendel
• Hendel met warm-koud-aanduiding  
  • Temperatuurbegrenzer
• Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)  
  •   S-koppelingen met rozetten | Geluidsdemper(s)  
  • Ø 48 mm keramisch Eco binnenwerk voor debiet 

en temperatuur instelling  

  • Sprong  : 160 mm  
  • Draaibereik uitloop:   120°  
  • Draaibare uitloop
• Vast te zetten in de middenstand  
  • Straalsoort regelaar:   Kristalheldere laminaire 

straal 

 DVGW:   NW-6506BU0493  , ABP:   PA-IX 29302/IA 

  HANSAMEDICA  0196  8276 

 Chroom 

 EAN   4015474080140    033 

 Wastafelkraan
  Eengreeps   | 
 Wandmontage  ,   DN15  
 •  Kraanhuis gemaakt van DZR messing
•  Oppervlakte met watercontact zonder 

nikkelcoating
 Debiet bij 3 bar  : 12 l/min
  Verlaagd debiet bij 3 bar:   6 l/min  
  Warmwater toevoer:   max. +90°C 

 • Eengreeps bediend
• Lange hendel
• Hendel met warm-koud-aanduiding  
  • Temperatuurbegrenzer
• Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)  
  •   S-koppelingen met rozetten | Geintegreerd 

afsluitventiel | Geluidsdemper(s)  

  • Ø 48 mm keramisch Eco binnenwerk voor debiet 
en temperatuur instelling  

  • Sprong  : 171 mm  
  • Draaibereik uitloop:   120°  
  • Draaibare uitloop
• Vast te zetten in de middenstand  
  • Straalsoort regelaar:   Kristalheldere laminaire 

straal 

 DVGW:   NW-6506BU0493  , ABP:   PA-IX 29302/IA 

  HANSAMEDICA  0194  8176 

 Chroom 

 EAN   4015474078574    033 

 Wastafelkraan
  Eengreeps   | 
 Wandmontage  ,   DN15  
 •  Kraanhuis gemaakt van DZR messing
•  Oppervlakte met watercontact zonder 

nikkelcoating
 Debiet bij 3 bar  : 12 l/min
  Verlaagd debiet bij 3 bar:   6 l/min  
  Warmwater toevoer:   max. +90°C 

 • Eengreeps bediend
• Lange hendel
• Hendel met warm-koud-aanduiding  
  • Temperatuurbegrenzer
• Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)  
  •   S-koppelingen met rozetten | Geluidsdemper(s)  
  • Ø 48 mm keramisch Eco binnenwerk voor debiet 

en temperatuur instelling  

  • Sprong  : 235 mm  
  • Draaibereik uitloop:   120°  
  • Draaibare uitloop
• Vast te zetten in de middenstand  
  • Straalsoort regelaar:   Kristalheldere laminaire 

straal 

 DVGW:   NW-6506BU0493  , ABP:   PA-IX 29302/IA 

 HANSAMEDICA  HANSACLINICA  0153  6286 

 Chroom 

 EAN   4057304010606    050 

 Wastafelkraan
  Eengreeps   | 
 Wandmontage  ,   DN15  
 •  Kraanhuis gemaakt van DZR messing
•  Oppervlakte met watercontact zonder 

nikkelcoating
Debiet bij 3 bar (met debiet begrenzers)  : 10.2 l/min
  Warmwater toevoer:   max. +90°C 

 • Eengreeps bediend
• Lange hendel
• Beugelhendel
• Hendel met warm-koud-aanduiding  
  • Temperatuurbegrenzer
• Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)  
  •   S-koppelingen met rozetten | Rozet(ten) | Geinte-

greerd afsluitventiel | Geluidsdemper(s) | Schui-
frozet met afsluitbare S-koppelingen     (G1/2)  

 Met terugslagkleppen  : AA  

 • Ø 40 mm keramisch binnenwerk voor debiet en 
temperatuur instelling

• Vuilfilter(s)  
  • Sprong  : 277 mm  
  • Draaibereik uitloop:   120° (60° / 0°)  
  • Draaibare uitloop
• Draaibereik beperkende optie  
  • Straalsoort regelaar:   Kristalheldere laminaire 

straal 

  HANSACLINICA  0154  6283 

 Chroom 

 EAN   4057304013133    050 

 Wastafelkraan
  Eengreeps   | 
 Wandmontage  ,   DN15  
 •  Kraanhuis gemaakt van DZR messing
•  Oppervlakte met watercontact zonder 

nikkelcoating
Debiet bij 3 bar (met debiet begrenzers)  : 10.2 l/min
  Warmwater toevoer:   max. +90°C 

 • Eengreeps bediend
• Lange hendel
• Hendel met warm-koud-aanduiding  
  • Temperatuurbegrenzer
• Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)  
  •   S-koppelingen met rozetten | Rozet(ten) | Geinte-

greerd afsluitventiel | Geluidsdemper(s) | Schui-
frozet met afsluitbare S-koppelingen     (G1/2)  

 Met terugslagkleppen  : AA  

• Ø 40 mm keramisch binnenwerk voor debiet en 
temperatuur instelling

• Vuilfilter(s)  
  • Sprong  : 377 mm  
  • Draaibereik uitloop:   120° (60° / 0°)  
  • Draaibare uitloop
• Draaibereik beperkende optie
• Profiel constructie  
  • Straalsoort regelaar:   Kristalheldere laminaire 

straal 

  HANSACLINICA  0154  6286 

 Chroom 

 EAN   4057304012617    050 

 Wastafelkraan
  Eengreeps   | 
 Wandmontage  ,   DN15  
 •  Kraanhuis gemaakt van DZR messing
•  Oppervlakte met watercontact zonder 

nikkelcoating
Debiet bij 3 bar (met debiet begrenzers)  : 10.2 l/min
  Warmwater toevoer:   max. +90°C 

 • Eengreeps bediend
• Lange hendel
• Beugelhendel
• Hendel met warm-koud-aanduiding  
  • Temperatuurbegrenzer
• Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)  
  •   S-koppelingen met rozetten | Rozet(ten) | Geinte-

greerd afsluitventiel | Geluidsdemper(s) | Schui-
frozet met afsluitbare S-koppelingen     (G1/2)  

 Met terugslagkleppen  : AA  

 • Ø 40 mm keramisch binnenwerk voor debiet en 
temperatuur instelling

• Vuilfilter(s)  
  • Sprong  : 377 mm  
  • Draaibereik uitloop:   120° (60° / 0°)  
  • Draaibare uitloop
• Draaibereik beperkende optie
• Profiel constructie  
  • Straalsoort regelaar:   Kristalheldere laminaire 

straal 



9392

 HANSAHEALTH  HANSAHEALTH

  HANSATEMPRA  0838  2202 

 Chroom 

 EAN   4015474658646    101 

 Wastafelkraan
  Thermostatisch   | 
 Wandmontage  ,   DN15  
 •  Kraanhuis gemaakt van DZR messing
•  Oppervlakte met watercontact zonder 

nikkelcoating
•  Thermische desinfectie volgens 

DVGW W 551
 Debiet bij 3 bar  : 12 l/min
  Warmwater toevoer:   max. +90°C 

 • Temperatuurgreep
• Debietgreep
• Lange hendel  
  • Temperatuurbegrenzer
• Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)
• Veiligheidsblokkering tegen verbranden bij 38°C  
  •   S-koppelingen met rozetten | Geintegreerd 

afsluitventiel  
 Met terugslagkleppen  : AA  
 • Keramische bovendeel voor debiet

• Thermostatische temperatuurregeling
• Terugslagklep
• Vuilfilter(s)  
  • Sprong  : 245 mm  
  • Draaibereik uitloop:   120°  
  • Draaibare uitloop
• Vast te zetten in de middenstand
• Gegoten constructie  
  • Straalsoort regelaar:   CASCADE® perlator 

 ABP:   PA-IX 29306/IA 

  HANSATEMPRA  0838  2292 

 Chroom 

 EAN   4015474053939    101 

 Wastafelkraan
  Thermostatisch   | 
 Wandmontage  ,   DN15  
 •  Kraanhuis gemaakt van DZR messing
•  Oppervlakte met watercontact zonder 

nikkelcoating
•  Thermische desinfectie volgens 

DVGW W 551
 Debiet bij 3 bar  : 12 l/min
  Warmwater toevoer:   max. +90°C 

 • Temperatuurgreep
• Debietgreep
• Lange hendel  
  • Temperatuurbegrenzer
• Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)
• Veiligheidsblokkering tegen verbranden bij 38°C  
  •   S-koppelingen met rozetten | Geintegreerd 

afsluitventiel     (G1/2)  
 Met terugslagkleppen  : AA  
 • Keramische bovendeel voor debiet

• Thermostatische temperatuurregeling
• Terugslagklep
• Vuilfilter(s)  
  • Sprong  : 245 mm  
  • Draaibereik uitloop:   120°  
  • Draaibare uitloop
• Automatische leegloop
• Vast te zetten in de middenstand
• Gegoten constructie  
  • Straalsoort regelaar:   CASCADE® perlator 

 ABP:   PA-IX 29306/IA 

  HANSATEMPRA  0838  2212 

 Chroom 

 EAN   4015474257528    101 

 Wastafelkraan
  Thermostatisch   | 
 Wandmontage  ,   DN15  
 •  Kraanhuis gemaakt van DZR messing
•  Oppervlakte met watercontact zonder 

nikkelcoating
•  Thermische desinfectie volgens 

DVGW W 551
 Debiet bij 3 bar  : 12 l/min
  Warmwater toevoer:   max. +90°C 

 • Temperatuurgreep
• Debietgreep  
  • Temperatuurbegrenzer
• Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)
• Veiligheidsblokkering tegen verbranden bij 38°C  
  •   S-koppelingen met rozetten | Geintegreerd 

afsluitventiel     (G1/2)  
 Met terugslagkleppen  : AA  
 • Keramische bovendeel voor debiet

• Thermostatische temperatuurregeling
• Terugslagklep
• Vuilfilter(s)  
  • Sprong  : 245 mm  
  • Draaibereik uitloop:   120°  
  • Draaibare uitloop
• Vast te zetten in de middenstand
• Gegoten constructie  
  • Straalsoort regelaar:   CASCADE® perlator 

 ABP:   PA-IX 29306/IA 

 HANSATEMPRA  HANSAMEDICA  0194  8276 

 Chroom 

 EAN   4015474078710    033 

 Wastafelkraan
  Eengreeps   | 
 Wandmontage  ,   DN15  
 •  Kraanhuis gemaakt van DZR messing
•  Oppervlakte met watercontact zonder 

nikkelcoating
 Debiet bij 3 bar  : 12 l/min
  Verlaagd debiet bij 3 bar:   6 l/min  
  Warmwater toevoer:   max. +90°C 

 • Eengreeps bediend
• Lange hendel
• Hendel met warm-koud-aanduiding  
  • Temperatuurbegrenzer
• Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)  
  •   S-koppelingen met rozetten | Geintegreerd 

afsluitventiel | Geluidsdemper(s)  

• Ø 48 mm keramisch Eco binnenwerk voor debiet 
en temperatuur instelling  

  • Sprong  : 246 mm  
  • Draaibereik uitloop:   120°  
  • Draaibare uitloop
• Vast te zetten in de middenstand  
  • Straalsoort regelaar:   Kristalheldere laminaire 

straal 

 DVGW:   NW-6506BU0493  , ABP:   PA-IX 29302/IA 

  HANSAMEDICA  0169  2176 

 Chroom 

 EAN   4015474080195    033 

 Wastafelkraan
  Eengreeps   | 
 Wandmontage  ,   DN15  
 •  Kraanhuis gemaakt van DZR messing
•  Oppervlakte met watercontact zonder 

nikkelcoating
 Debiet bij 3 bar  : 12 l/min
  Verlaagd debiet bij 3 bar:   6 l/min  
  Warmwater toevoer:   max. +90°C 

 • Eengreeps bediend
• Lange hendel
• Hendel met warm-koud-aanduiding  
  • Temperatuurbegrenzer
• Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)  
  •   S-koppelingen met rozetten | Geluidsdemper(s)  
  • Ø 48 mm keramisch Eco binnenwerk voor debiet 

en temperatuur instelling  

  • Sprong  : 300 mm  
  • Draaibereik uitloop:   120°  
  • Draaibare uitloop
• Vast te zetten in de middenstand  
  • Straalsoort regelaar:   Kristalheldere laminaire 

straal 

 DVGW:   NW-6506BU0493  , ABP:   PA-IX 29302/IA 

  HANSAMEDICA  0169  2276 

 Chroom 

 EAN   4015474080225    033 

 Wastafelkraan
  Eengreeps   | 
 Wandmontage  ,   DN15  
 •  Kraanhuis gemaakt van DZR messing
•  Oppervlakte met watercontact zonder 

nikkelcoating
 Debiet bij 3 bar  : 12 l/min
  Verlaagd debiet bij 3 bar:   6 l/min  
  Warmwater toevoer:   max. +90°C 

 • Eengreeps bediend
• Lange hendel
• Hendel met warm-koud-aanduiding  
  • Temperatuurbegrenzer
• Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)  
  •   S-koppelingen met rozetten | Geintegreerd 

afsluitventiel | Geluidsdemper(s)  

• Ø 48 mm keramisch Eco binnenwerk voor debiet 
en temperatuur instelling  

  • Sprong  : 311 mm  
  • Draaibereik uitloop:   120°  
  • Draaibare uitloop
• Vast te zetten in de middenstand  
  • Straalsoort regelaar:   Kristalheldere laminaire 

straal 

 DVGW:   NW-6506BU0493  , ABP:   PA-IX 29302/IA 
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 HANSAHEALTH  HANSAHEALTH

  HANSAELECTRA  6446  2201 

 Chroom 

 EAN   4015474277182    601 

 Wastafelkraan
  Elektronisch  /Batterij gestuurd   | 
 Wandmontage  ,   DN15  
 •  Software instellingen zijn aan te passen 

(met magneet of met magneetsleutel)
 Debiet bij 3 bar (met debietbegrenzer)  : 6 l/min
  Warmwater toevoer:   max. +70°C 

 • Temperatuurgreep  
  • Temperatuurbegrenzer  
  •   S-koppelingen met rozetten | Geintegreerd 

afsluitventiel  
  • Pressostatisch binnenwerk voor automatische 

temperatuur instelling
• Terugslagklep
• Vuilfilter(s)  
  • Autofocus sensor
• Magneetventiel

• Indicatie voor (bijna) lege batterij  
  • Batterij:   Lithium 2CR5 6 V    
 • Automatische spoeling:   off (off/24/48/72 h)  
 – Automatische spoeling periode:   30 s    
  • Sprong  : 100 mm  
  • Draaibereik uitloop:   360°  
  • Draaibare uitloop  
  • Straalsoort regelaar:   CASCADE® perlator  
  • Max. looptijd:   2 min  
  • Bedrijfsspanning:   6 V  

 Conformiteitsverklaring:   EMC 

  HANSAELECTRA  6445  2201 

 Chroom 

 EAN   4015474273498    601 

 Wastafelkraan
  Elektronisch  /Batterij gestuurd   | 
 Wandmontage  ,   DN15  
 •  Software instellingen zijn aan te passen 

(met magneet of met magneetsleutel)
 Debiet bij 3 bar (met debietbegrenzer)  : 6 l/min
  Warmwater toevoer:   max. +70°C 

 • Temperatuurgreep  
  •   S-koppelingen met rozetten | Geintegreerd 

afsluitventiel  
  • Pressostatisch binnenwerk voor automatische 

temperatuur instelling
• Terugslagklep
• Vuilfilter(s)  
  • Autofocus sensor
• Magneetventiel
• Indicatie voor (bijna) lege batterij  

  • Batterij:   Lithium 2CR5 6 V    
 • Automatische spoeling:   off (off/24/48/72 h)  
 – Automatische spoeling periode:   30 s    
  • Sprong  : 200 mm  
  • Draaibereik uitloop:   360°  
  • Draaibare uitloop  
  • Straalsoort regelaar:   CASCADE® perlator  
  • Max. looptijd:   2 min  
  • Bedrijfsspanning:   6 V  

 Conformiteitsverklaring:   EMC 

  HANSAELECTRA  0087  0019 

 Chroom 

 EAN   4057304015885    601 

 Wastafelkraan
  Elektronisch  /Batterij gestuurd/ 
Bluetooth  ®   | 
 Wandmontage  ,   DN15  
 • Instelbaar naar wens via de HANSA 

Connect-app
 Debiet bij 3 bar (met debietbegrenzer)  : 6 l/min
  Warmwater toevoer:   max. +70°C 

 •   Rechte aansluitkoppelingen | Eén aansluiting 
voor koud- of voorgemengd water | Buiten-
draad | Geintegreerd afsluitventiel     (G1/2)  

  • Vuilfilter(s)  
  • Autofocus sensor
• Magneetventiel
• Indicatie voor (bijna) lege batterij  
  • Batterij:   AA 1.5 V Lithium x 2  
 • Automatische spoeling:   off 

(off/12/24/48/72 h)  

 – Automatische spoeling periode:   
30 s (10/30/60/120/180/240/300/600 s)  

  • Sprong  : 175 mm  
  • Vaste uitloop
• Gegoten constructie  
  • Straalsoort regelaar:   Kristalheldere laminaire 

straal   | PCA® perlator voor een drukonafhankelij-
ke doorstroom | Diefstalbestendige perlator  

  • Max. looptijd:   120 s (10/30/60/120/300 s)  
  • Bedrijfsspanning:   3 V  

 Conformiteitsverklaring:   EMC 

 HANSAELECTRA  HANSATEMPRA  0838  5202 

 Chroom 

 EAN   4015474658660    101 

 Wastafelkraan
  Thermostatisch   | 
 Wandmontage  ,   DN15  
 •  Kraanhuis gemaakt van DZR messing
•  Oppervlakte met watercontact zonder 

nikkelcoating
•  Thermische desinfectie volgens 

DVGW W 551
 Debiet bij 3 bar  : 12 l/min
  Warmwater toevoer:   max. +90°C 

 • Temperatuurgreep
• Debietgreep
• Lange hendel  
  • Temperatuurbegrenzer
• Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)
• Veiligheidsblokkering tegen verbranden bij 38°C  
  •   S-koppelingen met rozetten | Geintegreerd 

afsluitventiel     (G1/2)  
 Met terugslagkleppen  : AA  
 • Keramische bovendeel voor debiet

• Thermostatische temperatuurregeling
• Terugslagklep
• Vuilfilter(s)  
  • Sprong  : 270 mm  
  • Draaibereik uitloop:   120°  
  • Draaibare uitloop
• Vast te zetten in de middenstand
• Gegoten constructie  
  • Straalsoort regelaar:   CASCADE® perlator 

 ABP:   PA-IX 29306/IA 

  HANSATEMPRA  0838  5292 

 Chroom 

 EAN   4015474053922    101 

 Wastafelkraan
  Thermostatisch   | 
 Wandmontage  ,   DN15  
 •  Kraanhuis gemaakt van DZR messing
•  Oppervlakte met watercontact zonder 

nikkelcoating
•  Thermische desinfectie volgens 

DVGW W 551
 Debiet bij 3 bar  : 12 l/min
  Warmwater toevoer:   max. +90°C 

 • Temperatuurgreep
• Debietgreep
• Lange hendel  
  • Temperatuurbegrenzer
• Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)
• Veiligheidsblokkering tegen verbranden bij 38°C  
  •   S-koppelingen met rozetten | Geintegreerd 

afsluitventiel     (G1/2)  
 Met terugslagkleppen  : AA  
 • Keramische bovendeel voor debiet

• Thermostatische temperatuurregeling
• Terugslagklep
• Vuilfilter(s)  
  • Sprong  : 270 mm  
  • Draaibereik uitloop:   120°  
  • Draaibare uitloop
• Automatische leegloop
• Vast te zetten in de middenstand
• Gegoten constructie  
  • Straalsoort regelaar:   CASCADE® perlator 

 ABP:   PA-IX 29306/IA 
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 HANSAHEALTH  HANSAHEALTH

  HANSAMEDIPRO  5808  0201 

 Chroom 

 EAN   4015474267459 

 Douchekraan
  Thermostatisch   | 
 Wandmontage  ,   DN15  
 •  Kraanhuis gemaakt van DZR messing
•  Oppervlakte met watercontact zonder 

nikkelcoating
•  Thermische desinfectie volgens 

DVGW W 551
  • Ingebouwde beveiliging tegen 

 terugstromen
Voor gebruik in huis (conform 
DIN EN 1717)  

 Debiet bij 3 bar  : 19.2 l/min
  Warmwater toevoer:   max. +80°C 

 • Temperatuurgreep
• Debietgreep
• Hendel met warm-koud-aanduiding  
  • Temperatuurbegrenzer
• THERMO COOL. Meer veiligheid door minimaal 

opwarmen van de mengkraanbehuizing.  

•   S-koppelingen met rozetten | Rozet(ten) | Geinte-
greerd afsluitventiel | Schuifrozet met afsluitbare 
S-koppelingen     (G1/2)  

 Met terugslagkleppen  : EB  
 • Keramische bovendeel voor debiet
• Thermostatische temperatuurregeling
• Terugslagklep
• Vuilfilter(s) 

 DVGW:   NW-6509CR0103 

  HANSACLINICA  0880  6200 

 Chroom 

 EAN   4057304013430    050 

 Douchekraan
  Thermostatisch   | 
 Wandmontage  
 •  Kraanhuis gemaakt van DZR messing
•  Oppervlakte met watercontact zonder 

nikkelcoating
•  Thermische desinfectie volgens 

DVGW W 551
 Debiet bij 3 bar  : 15.6 l/min
  Warmwater toevoer:   max. +90°C 

 • Temperatuurgreep
• Debietgreep
• Eco optie voor debiet  
  • THERMO COOL. Meer veiligheid door minimaal 

opwarmen van de mengkraanbehuizing.  

•   S-koppelingen met rozetten | Rozet(ten) | Geinte-
greerd afsluitventiel | Geluidsdemper(s) | Schui-
frozet met afsluitbare S-koppelingen     (G1/2)  

 Met terugslagkleppen  : EB  
 • Keramische bovendeel voor debiet
• Thermostatische temperatuurregeling
• Terugslagklep
• Vuilfilter(s) 

  HANSACLINICA  0886  6200 

 Chroom 

 EAN   4057304014420    050 

 Douchekraan
  Elektronisch  /Thermostatisch/Batterij 
gestuurd/ Bluetooth  ®   | 
 Wandmontage  
 •  Kraanhuis gemaakt van DZR messing
•  Oppervlakte met watercontact zonder 

nikkelcoating
•  Thermische desinfectie volgens 

DVGW W 551
•  Software instellingen zijn aan te passen 

(via bluetooth App)
 Debiet bij 3 bar  : 12 l/min
  Warmwater toevoer:   max. +70°C 

 • Temperatuurgreep  
  • THERMO COOL. Meer veiligheid door minimaal 

opwarmen van de mengkraanbehuizing.  
  •   S-koppelingen met rozetten | Rozet(ten) | Geinte-

greerd afsluitventiel | Geluidsdemper(s) | Schui-
frozet met afsluitbare S-koppelingen     (G1/2)  

 Met terugslagkleppen  : EB  
 • Thermostatische temperatuurregeling
• Terugslagklep

• Vuilfilter(s)  
  • Autofocus sensor
• Magneetventiel
• Indicatie voor (bijna) lege batterij  
  • Batterij:   Lithium 2CR5 6 V    
 • Automatische spoeling:   off (off/1-120 h)  
 – Automatische spoeling periode:   30 s (1-1800 s)  
  • Max. looptijd:   5 min (1 - 1800 s)  
  • Bedrijfsspanning:   6 V  

 Conformiteitsverklaring:   RED 

 HANSACLINICA

  HANSAELECTRA  0088  0019 

 Chroom 

 EAN   4057304015892    601 

 Wastafelkraan
  Elektronisch  /Batterij gestuurd/ 
Bluetooth  ®   | 
 Wandmontage  ,   DN15  
 • Instelbaar naar wens via de HANSA 

Connect-app
 Debiet bij 3 bar (met debietbegrenzer)  : 6 l/min
  Warmwater toevoer:   max. +70°C 

 •   Eén aansluiting voor koud- of voorgemengd 
water | Geintegreerd afsluitventiel     (G1/2)  

  • Terugslagklep
• Vuilfilter(s)  
  • Autofocus sensor
• Magneetventiel
• Indicatie voor (bijna) lege batterij  
  • Batterij:   AA 1.5 V Lithium x 2  
 • Automatische spoeling:   off 

(off/12/24/48/72 h)  

 – Automatische spoeling periode:   
30 s (10/30/60/120/180/240/300/600 s)  

  • Sprong  : 225 mm  
  • Vaste uitloop
• Gegoten constructie  
  • Straalsoort regelaar:   Kristalheldere laminaire 

straal   | PCA® perlator voor een drukonafhankelij-
ke doorstroom | Diefstalbestendige perlator  

  • Max. looptijd:   120 s (10/30/60/120/300 s)  
  • Bedrijfsspanning:   3 V  

 Conformiteitsverklaring:   EMC 

  HANSAMEDIPRO  5810  1201 

 Chroom 

 EAN   4015474267466 

 Bad- en douchekraan
  Thermostatisch   | 
 Wandmontage  ,   DN15  
 •  Kraanhuis gemaakt van DZR messing
•  Oppervlakte met watercontact zonder 

nikkelcoating
•  Thermische desinfectie volgens 

DVGW W 551
  • Ingebouwde beveiliging tegen 

 terugstromen
Voor gebruik in huis (conform 
DIN EN 1717)  

 Debiet bij 3 bar  : 22.2 / 19.2 l/min
  Warmwater toevoer:   max. +80°C  
  Geïntegreerde omstelling met debietregeling 

 • Temperatuurgreep
• Debietgreep
• Hendel met warm-koud-aanduiding  
  • Temperatuurbegrenzer
• THERMO COOL. Meer veiligheid door minimaal 

opwarmen van de mengkraanbehuizing.  
  •   S-koppelingen met rozetten | Rozet(ten) | Geinte-

greerd afsluitventiel | Schuifrozet met afsluitbare 
S-koppelingen  

 Met terugslagkleppen  : EB  
 • Keramische bovendeel voor debiet
• Thermostatische temperatuurregeling
• Terugslagklep
• Vuilfilter(s)  
  • Sprong  : 197 mm  
  • Vaste uitloop  
  • Straalsoort regelaar:   CASCADE® perlator 

 ABP:   PA-IX 29310/IIDB 

OVERZICHT – Bad & douche 

 HANSAMEDIPRO
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 HANSAHEALTH  HANSAHEALTH

  HANSAMEDIJET  0416  0170 

 Chroom 

 EAN   4015474263741 

 Handdouche
 Debiet bij 3 bar  : 12 l/min

  Warmwater toevoer:   max. +65°C  
  – Beschermtechnologie tegen kalkaanslag  
  Handdouche afmeting:   Ø 100 mm  
  1-stralig:
  –    Aerosolarm 

 •      (G1/2)    • Vuilfilter(s) 

 ABP:   P-IX 28543/IA 

  HANSAMEDIPRO  0412  0473 

 Chroom 

 EAN   4015474255029 

 Doucheslang
  1250 mm  
  – Doucheslang (1250 mm)  
– Twist guard, draaibeveiliging voor doucheslang 

 •      (G1/2) 

  HANSA  0405  0100 

 Chroom 

 EAN   4015474036888    400 

 Andere accessoires
  DN15  
 Warmwater toevoer:   max. +90°C 

 •      (G1/2)   Met terugslagkleppen  : HD 

  HANSA  0448  0100 

 Chroom 

 EAN   4015474031470    400 

 Glijstang
  Wandmontage   |
 915 mm  
 •  Kan worden ingekort
 – Verstelbare bevestiging glijstang  
– Draaibaar kogelscharnier  Diameter:   18 mm 

 HANSAMEDIJET

  HANSATEMPRA  0824  0202 

 Chroom 

 EAN   4015474658585    101 

 Douchekraan
  Thermostatisch   | 
 Wandmontage  ,   DN15  
 •  Kraanhuis gemaakt van DZR messing
•  Oppervlakte met watercontact zonder 

nikkelcoating
•  Thermische desinfectie volgens 

DVGW W 551
  • Ingebouwde beveiliging tegen 

terugstromen
Voor gebruik in huis (conform 
DIN EN 1717)  

 Debiet bij 3 bar  : 21 l/min
  Warmwater toevoer:   max. +90°C 

 • Temperatuurgreep
• Debietgreep  
  • Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)
• Veiligheidsblokkering tegen verbranden bij 38°C  
  •   S-koppelingen met rozetten | Geintegreerd 

afsluitventiel     (G1/2)  

 Met terugslagkleppen  : EB  
 • Thermostatische temperatuurregeling
• Terugslagklep
• Vuilfilter(s) 

 ABP:   PA-IX 29304/ID 

  HANSATEMPRA  0824  0282 

 Chroom 

 EAN   4015474658592    101 

 Douchekraan
  Thermostatisch   | 
 Wandmontage  ,   DN15  
  • Leegloopventiel/beluchter  
 •  Kraanhuis gemaakt van DZR messing
•  Oppervlakte met watercontact zonder 

nikkelcoating
•  Thermische desinfectie volgens 

DVGW W 551
 Debiet bij 3 bar  : 21 l/min
  Warmwater toevoer:   max. +90°C 

 • Temperatuurgreep
• Debietgreep  
  • Temperatuurbegrenzer
• Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)
• Veiligheidsblokkering tegen verbranden bij 38°C  

•   S-koppelingen met rozetten | Geintegreerd 
afsluitventiel     (G1/2)  

 Met terugslagkleppen  : EB  
 • Thermostatische temperatuurregeling
• Terugslagklep
• Vuilfilter(s) 

 ABP:   PA-IX 29304/ID 

  HANSATEMPRA  0834  0302 

 Chroom 

 EAN   4015474658615    101 

 Douchekraan
  Thermostatisch   | 
 Wandmontage   (driegatsmontage)  , 
  DN15  
 •  Kraanhuis gemaakt van DZR messing
•  Oppervlakte met watercontact zonder 

nikkelcoating
•  Thermische desinfectie volgens 

DVGW W 551
 Debiet bij 3 bar  : 21 l/min
  Warmwater toevoer:   max. +90°C 

 • Temperatuurgreep
• Debietgreep  
  • Temperatuurbegrenzer
• Veiligheidsblokkering tegen verbranden bij 38°C  
  •   S-koppelingen met rozetten     (G1/2)  
 Met terugslagkleppen  : EB  

 • Keramische bovendeel voor debiet
• Thermostatische temperatuurregeling
• Terugslagklep
• Vuilfilter(s)  
  • Sprong  : 124 mm 

 HANSATEMPRA
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 HANSAHEALTH  HANSAHEALTH

  HANSA  0405  0100 

 Chroom 

 EAN   4015474036888    400 

Andere accessoires
  DN15  
 Warmwater toevoer:   max. +90°C 

 •      (G1/2)   Met terugslagkleppen  : HD 

  HANSABLUEBOX  8001  0000 

 EAN   4015474279476    650  Bad- en douchekraan
  Inbouwdeel   | 
 Wandmontage voor inbouwunit  ,   DN20  
 •  Kraanhuis gemaakt van DZR messing
 Inbouwdiepte:   75 - 105 mm  
  Warmwater toevoer:   max. +90°C 

 •   Geintegreerd afsluitventiel     (G3/4)  
  • Afpersstop  

• Componenten:   Afdichtingsmanchet voor gips-
platen   | Multifix bevestigingssysteem | Montage-
box en afschermkap  

  •   Zonder afbouwdeel 

 Accessoires:   Inbouwverlengstuk kompleet, 15 mm,   59   914   182  ; Adapter, H/C reversed,   59   914   184  ; 
Flush connector,   59   914   185  ; Assembling plate,   4405   0000 

  HANSACLINICA  8862  9085 

 Chroom 

 EAN   4057304012549    050 

 Bad- en douchekraan
  Afbouwset  /Thermostatisch   | 
 Wandmontage voor inbouwunit  
 •  BLUESWITCH omstelling
•  Thermische desinfectie volgens 

DVGW W 551
 Debiet bij 3 bar  : 22.2 / 22.2 l/min
  Warmwater toevoer:   max. +80°C  
  Diameter:   170 mm 

 • Temperatuurgreep
• Debietgreep  
  • Thermostatische temperatuurregeling
• Terugslagklep  

  • Componenten:   Ronde rozet   | BLUECLICK 
 rozettendrager voor eenvoudige montage | 
Functie eenheid | BLUETUNE, verstelbaar na 
installatie +/- 3,5° 

 Benodigde verkoop items 

  HANSABLUEBOX   Bad- en douchekraan  8000   0000 
  HANSABLUEBOX   Bad- en douchekraan  8001   0000 

 OVERZICHT – Inbouwsystemen 

 HANSACLINICA

  HANSAMEDIJET  4429  0170 

 Chroom 

 EAN   4015474268456 

 Hoofddouche
  DN15  
 Debiet bij 3 bar  : 12 l/min
  Warmwater toevoer:   max. +65°C  
  Afmeting hoofddouche:   Ø 100 mm  
  – Hoofddouche  
– Eco debiet control
– Draaibaar kogelscharnier
– Beschermtechnologie tegen kalkaanslag 

 •      (G1/2)    • Vuilfilter(s) 

  HANSAJET  0411  0200 

 Chroom 

 EAN   4015474269354    400 

 Hoofddouche
  Wandmontage  
  Diameter:   21 mm 

 •      (G1/2 x G1/2)  
  • Componenten:   Ronde rozet  

  • Sprong  : 200 mm 

 Accessoires:   Body for shower set,   4404   0100 

  HANSAMEDIPRO   FLEX  4428  0170 

 Chroom 

 EAN   4015474268449 

 Handdouche
 Debiet bij 3 bar  : 12 l/min
  Warmwater toevoer:   max. +65°C  
  – Beschermtechnologie tegen kalkaanslag  
  Handdouche afmeting:   Ø 100 mm  
  1-stralig:
  –    Aerosolarm 

 •      (G1/2)    • Vuilfilter(s) 

 ABP:   P-IX 28552/IIA 

  HANSAMEDIPRO   FLEX  4428  0180 

 Wit 

 EAN   4057304003912 

 Handdouche
•  Desinfectiebestendig (max. +95°C)
 Debiet bij 3 bar  : 12 l/min
  Warmwater toevoer:   max. +65°C  
  – Beschermtechnologie tegen kalkaanslag  
  Handdouche afmeting:   Ø 100 mm  
  1-stralig:
  –    Aerosolarm 

 •      (G1/2)    • Vuilfilter(s) 

  HANSAMEDIPRO  0412  0473 

 Chroom 

 EAN   4015474255029 

 Doucheslang
  1250 mm  
  – Doucheslang (1250 mm)  
– Twist guard, draaibeveiliging voor doucheslang 

 •      (G1/2) 

 HANSAMEDIPRO FLEX
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 HANSAHEALTH  HANSAHEALTH

  HANSABLUEBOX  8001  0000 

 EAN   4015474279476    650  Bad- en douchekraan
  Inbouwdeel   | 
 Wandmontage voor inbouwunit  ,   DN20  
 •  Kraanhuis gemaakt van DZR messing
 Inbouwdiepte:   75 - 105 mm  
  Warmwater toevoer:   max. +90°C 

 •   Geintegreerd afsluitventiel     (G3/4)  
  • Afpersstop  

• Componenten:   Afdichtingsmanchet voor 
 gips platen   | Multifix bevestigingssysteem | 
Montagebox en afschermkap  

  •   Zonder afbouwdeel 

 Accessoires:   Inbouwverlengstuk kompleet, 15 mm,   59   914   182  ; Adapter, H/C reversed,   59   914   184  ; 
Flush connector,   59   914   185  ; Assembling plate,   4405   0000 

  HANSAELECTRA  8090  9001 

 Chroom 

 EAN   4057304008559    601 

 Douchekraan
  Afbouwset  /Elektronisch/
Thermostatisch/Inbouwvoeding   | 
 Wandmontage voor inbouwunit  
 •  Software instellingen zijn aan te passen 

(met magneet of met magneetsleutel)
 Debiet bij 3 bar  : 13.8 l/min
  Warmwater toevoer:   max. +70°C 

 • Temperatuurgreep  
  • Temperatuurbegrenzer
• Veiligheidsblokkering tegen verbranden bij 38°C  
  • Thermostatische temperatuurregeling
• Terugslagklep  
  • Autofocus sensor
• Magneetventiel
• Controle eenheid
• Functie(s) met signaallichten  

• Componenten:   Ronde rozet   | BLUECLICK 
 rozettendrager voor eenvoudige montage  

  •   Zonder netvoeding  
 • Automatische spoeling: 

 off (off/6/12/18/24/30/36/48/60/72 h)  
 – Automatische spoeling periode:   30 s 

(30/60/90/120/180/240/300/360/480/600 s)  
  • Max. looptijd:   60 s 

(10/30/60/90/120/150/180/210/240/300 s)  
  • Bedrijfsspanning:   12 V  

 Accessoires:   Transfo, 230/12 VDC 1A,   6499   0100  ; Aansluitkabel, L=10000,   59   912   972  
 ABP:   PA-IX 29283/IBB  , Conformiteitsverklaring:   LVD 

 Benodigde verkoop items 

  HANSA   Elektronische onderdelen  59   912   972 
  HANSA   Smart accessory  6499   0100 
  HANSABLUEBOX   Bad- en douchekraan  8001   0000 

  HANSAELECTRA  8190  9001 

 Chroom 

 EAN   4057304004865    601 

 Douchekraan
  Afbouwset  /Elektronisch/
Thermostatisch/Batterij gestuurd   | 
 Wandmontage voor inbouwunit  
 •  Software instellingen zijn aan te passen 

(met magneet of met magneetsleutel)
 Debiet bij 3 bar  : 13.8 l/min
  Warmwater toevoer:   max. +70°C 

 • Temperatuurgreep  
  • Temperatuurbegrenzer
• Veiligheidsblokkering tegen verbranden bij 38°C  
  • Thermostatische temperatuurregeling
• Terugslagklep  
  • Autofocus sensor
• Magneetventiel
• Controle eenheid
• Functie(s) met signaallichten
• Indicatie voor (bijna) lege batterij  

  • Batterij:   AA 1.5 V Lithium x 2  
  • Componenten:   Ronde rozet   | BLUECLICK 

 rozettendrager voor eenvoudige montage  
 • Automatische spoeling:  

off (off/6/12/18/24/30/36/48/60/72 h)  
 – Automatische spoeling periode:   30 s 

(30/60/90/120/180/240/300/360/480/600 s)  
  • Max. looptijd:   60 s 

(10/30/60/90/120/150/180/210/240/300 s)  
  • Bedrijfsspanning:   3 V  

 ABP:   PA-IX 29283/IBB  , Conformiteitsverklaring:   EMC 

 Benodigde verkoop items 

  HANSABLUEBOX   Bad- en douchekraan  8001   0000 

 HANSAELECTRA  HANSACLINICA  8861  9085 

 Chroom 

 EAN   4057304012532    050 

 Douchekraan
  Afbouwset  /Thermostatisch   | 
 Wandmontage voor inbouwunit  
 •  Thermische desinfectie volgens 

DVGW W 551
 Debiet bij 3 bar  : 22.8 l/min
  Warmwater toevoer:   max. +80°C  
  Diameter:   170 mm 

 • Temperatuurgreep
• Debietgreep  
  • Thermostatische temperatuurregeling
• Terugslagklep  

  • Componenten:   Ronde rozet   | BLUECLICK 
rozettendrager voor eenvoudige montage | 
Functie eenheid | BLUETUNE, verstelbaar na 
installatie +/- 3,5° 

 Benodigde verkoop items 

  HANSABLUEBOX   Bad- en douchekraan  8000   0000 
  HANSABLUEBOX   Bad- en douchekraan  8001   0000 

  HANSACLINICA  8860  9085 

 Chroom 

 EAN   4057304012556    050 

 Douchekraan
  Afbouwset  /Thermostatisch   | 
 Wandmontage voor inbouwunit  
 •  Thermische desinfectie volgens 

DVGW W 551
 Debiet bij 3 bar  : 24 l/min
  Warmwater toevoer:   max. +80°C  
  Diameter:   170 mm 

 • Temperatuurgreep  
  • Thermostatische temperatuurregeling
• Terugslagklep  

• Componenten:   Ronde rozet   | BLUECLICK 
rozettendrager voor eenvoudige montage | 
Functie eenheid | BLUETUNE, verstelbaar na 
installatie +/- 3,5° 

 Benodigde verkoop items 

  HANSABLUEBOX   Bad- en douchekraan  8000   0000 
  HANSABLUEBOX   Bad- en douchekraan  8001   0000 

  HANSACLINICA  59  914  169 

 EAN   4057304012563    GA630P16 •  Thermische desinfectie volgens 
DVGW W 551

-Bescherming tegen verbranding van de gebruiker 
via een veiligheidsblokkering, standaard ingesteld 
op 38°Celcius
-Thermische desinfectie mogelijk (volgens DVGW 
W551) d.m.v. een speciale vergrendelde tem-
peratuurskeuzegreep via pinsleutel op het therm.
binnenwerk
-Aanzienlijke tijdswinst door geblokkeerde 
temperatuur op het binnenwerk (niet opnieuw 
temperatuur meten en instellen)

 • Veiligheidshendel • Hendel met warm-koud-aanduiding 



ø170
14

185

ø2
8

170

58

ø170
14

ø2
8

260

245

58

170

55

14
66

ø

ø

170

55

14
66

ø

ø

105104

 HANSAHEALTH  HANSAHEALTH

  HANSAELECTRA  8080  2100 

 Chroom 

 EAN   4057304008498    601 

 Wastafelkraan
  Afbouwset  /Elektronisch/
Inbouwvoeding   | 
 Wandmontage voor inbouwunit  
 •  Software instellingen zijn aan te passen 

(met magneet of met magneetsleutel)
 Debiet bij 3 bar (met debietbegrenzer)  : 4.8 l/min
  Warmwater toevoer:   max. +70°C 

 •   Eén aansluiting voor koud- of voorgemengd 
water  

  • Vuilfilter(s)  
  • Autofocus sensor
• Magneetventiel
• Controle eenheid
• Functie(s) met signaallichten  
  • Componenten:   Ronde rozet   | BLUECLICK 

 rozettendrager voor eenvoudige montage  
  •   Zonder netvoeding  

 • Automatische spoeling:  
off (off/6/12/18/24/30/36/48/60/72 h)  

 – Automatische spoeling periode:   30 s 
(30/60/90/120/180/240/300/360/480/600 s)  

  • Sprong  : 170 mm  
  • Straalsoort regelaar:   CASCADE® perlator   | PCA®

perlator voor een drukonafhankelijke doorstroom  
  • Max. looptijd:   60 s 

(10/30/60/90/120/150/180/210/240/300 s)  
  • Bedrijfsspanning:   12 V  

 Accessoires:   Aansluitkabel, L=10000,   59   912   972  ; Transfo, 230/12 VDC 1A,   6499   0100  
 ABP:   PA-IX 29285/IO  , Conformiteitsverklaring:   LVD 

 Benodigde verkoop items 

  HANSA   Elektronische onderdelen  59   912   972 
  HANSA   Smart accessory  6499   0100 
  HANSABLUEBOX   Bad- en douchekraan  8001   0000 

  HANSAELECTRA  8080  2110 

 Chroom 

 EAN   4057304008504    601 

 Wastafelkraan
  Afbouwset  /Elektronisch/
Inbouwvoeding   | 
 Wandmontage voor inbouwunit  
 •  Software instellingen zijn aan te passen 

(met magneet of met magneetsleutel)
 Debiet bij 3 bar (met debietbegrenzer)  : 4.8 l/min
  Warmwater toevoer:   max. +70°C 

 •   Eén aansluiting voor koud- of voorgemengd 
water  

  • Vuilfilter(s)  
  • Autofocus sensor
• Magneetventiel
• Controle eenheid
• Functie(s) met signaallichten  
  • Componenten:   Ronde rozet   | BLUECLICK 

 rozettendrager voor eenvoudige montage  
  •   Zonder netvoeding  

 • Automatische spoeling:  
off (off/6/12/18/24/30/36/48/60/72 h)  

 – Automatische spoeling periode:   30 s 
(30/60/90/120/180/240/300/360/480/600 s)  

  • Sprong  : 245 mm  
  • Straalsoort regelaar:   CASCADE® perlator   | PCA®

perlator voor een drukonafhankelijke doorstroom  
  • Max. looptijd:   60 s 

(10/30/60/90/120/150/180/210/240/300 s)  
  • Bedrijfsspanning:   12 V  

 Accessoires:   Transfo, 230/12 VDC 1A,   6499   0100  ; Aansluitkabel, L=10000,   59   912   972  
 ABP:   PA-IX 29285/IO  , Conformiteitsverklaring:   LVD 

 Benodigde verkoop items 

  HANSA   Elektronische onderdelen  59   912   972 
  HANSA   Smart accessory  6499   0100 
  HANSABLUEBOX   Bad- en douchekraan  8001   0000 

  HANSAELECTRA  8091  9001 

 Chroom 

 EAN   4057304008566    601 

 Douchekraan
  Afbouwset  /Tiptronic/Thermostatisch/
Inbouwvoeding   | 
 Wandmontage voor inbouwunit  
 •  Software instellingen zijn aan te passen 

(met drukknoppen)  
  • Dit artikel is ook beschikbaar met 

speciale programmering. Zo kan 
bijvoorbeeld de duur van het douchen 
voorgeprogrammeerd worden. Voor 
meer informatie kunt u contact met ons 
kantoor opnemen.  

 Debiet bij 3 bar  : 13.8 l/min
  Warmwater toevoer:   max. +70°C 

 • Temperatuurgreep  
  • Temperatuurbegrenzer
• Veiligheidsblokkering tegen verbranden bij 38°C  
  • Drukknop  
  • Thermostatische temperatuurregeling
• Terugslagklep  
  • Magneetventiel
• Controle eenheid
• Functie(s) met signaallichten  

• Componenten:   Ronde rozet   | BLUECLICK 
 rozettendrager voor eenvoudige montage  

  •   Zonder netvoeding  
 • Automatische spoeling:  

off (off/6/12/18/24/30/36/48/60/72 h)  
 – Automatische spoeling periode:   30 s 

(30/60/90/120/180/240/300/360/480/600 s)  
  • Max. looptijd:   

45 s (15/30/45/60/75/90/105/120/135/150 s)  
  • Bedrijfsspanning:   12 V  

 Accessoires:   Transfo, 230/12 VDC 1A,   6499   0100  ; Aansluitkabel, L=10000,   59   912   972  
 ABP:   PA-IX 29283/IBB  , Conformiteitsverklaring:   LVD 

 Benodigde verkoop items 

  HANSA   Elektronische onderdelen  59   912   972 
  HANSA   Smart accessory  6499   0100 
  HANSABLUEBOX   Bad- en douchekraan  8001   0000 

  HANSAELECTRA  8191  9001 

 Chroom 

 EAN   4057304004889    601 

 Douchekraan
  Afbouwset  /Tiptronic/Thermostatisch/
Batterij gestuurd   | 
 Wandmontage voor inbouwunit  
 •  Software instellingen zijn aan te passen 

(met drukknoppen)
 Debiet bij 3 bar  : 13.8 l/min
  Warmwater toevoer:   max. +70°C 

 • Temperatuurgreep  
  • Temperatuurbegrenzer
• Veiligheidsblokkering tegen verbranden bij 38°C  
  • Drukknop  
  • Thermostatische temperatuurregeling
• Terugslagklep  
  • Magneetventiel
• Controle eenheid
• Functie(s) met signaallichten
• Indicatie voor (bijna) lege batterij  

  • Batterij:   AA 1.5 V Lithium x 2  
  • Componenten:   Ronde rozet   | BLUECLICK 

 rozettendrager voor eenvoudige montage  
 • Automatische spoeling:  

off (off/6/12/18/24/30/36/48/60/72 h)  
 – Automatische spoeling periode:   30 s 

(30/60/90/120/180/240/300/360/480/600 s)  
  • Max. looptijd:   

45 s (15/30/45/60/75/90/105/120/135/150 s)  
  • Bedrijfsspanning:   3 V  

 ABP:   PA-IX 29283/IBB  , Conformiteitsverklaring:   EMC 

 Benodigde verkoop items 

  HANSABLUEBOX   Bad- en douchekraan  8001   0000 
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 HANSAHEALTH  HANSAHEALTH

  HANSAELECTRA  8081  2101 

 Chroom 

 EAN   4057304008528    601 

 Wastafelkraan
  Afbouwset  /Elektronisch/
Inbouwvoeding   | 
 Wandmontage voor inbouwunit  
 •  BLUESWITCH omstelling
•  Software instellingen zijn aan te passen 

(met magneet of met magneetsleutel)
 Debiet bij 3 bar (met debietbegrenzer)  : 4.8 l/min
  Warmwater toevoer:   max. +70°C 

 • Debietgreep  
  • Binnendeel voor temperatuur instelling
• Terugslagklep
• Vuilfilter(s)  
  • Autofocus sensor
• Magneetventiel
• Controle eenheid
• Functie(s) met signaallichten  
  • Componenten:   Ronde rozet   | BLUECLICK 

 rozettendrager voor eenvoudige montage  
  •   Zonder netvoeding  

 • Automatische spoeling: 
 off (off/6/12/18/24/30/36/48/60/72 h)  

 – Automatische spoeling periode:   30 s 
(30/60/90/120/180/240/300/360/480/600 s)  

  • Sprong  : 170 mm  
  • Straalsoort regelaar:   CASCADE® perlator   | PCA®

perlator voor een drukonafhankelijke doorstroom  
  • Max. looptijd:   60 s 

(10/30/60/90/120/150/180/210/240/300 s)  
  • Bedrijfsspanning:   12 V  

 Accessoires:   Transfo, 230/12 VDC 1A,   6499   0100  ; Aansluitkabel, L=10000,   59   912   972  
 ABP:   PA-IX 29284/IO  , Conformiteitsverklaring:   LVD 

 Benodigde verkoop items 

  HANSA   Elektronische onderdelen  59   912   972 
  HANSA   Smart accessory  6499   0100 
  HANSABLUEBOX   Bad- en douchekraan  8001   0000 

  HANSAELECTRA  8081  2121 

 Chroom 

 EAN   4057304008542    601 

 Wastafelkraan
  Afbouwset  /Elektronisch/
Inbouwvoeding   | 
 Wandmontage voor inbouwunit  
 •  BLUESWITCH omstelling
•  Software instellingen zijn aan te passen 

(met magneet of met magneetsleutel)
 Debiet bij 3 bar (met debietbegrenzer)  : 4.8 l/min
  Warmwater toevoer:   max. +70°C 

 • Debietgreep  
  • Binnendeel voor temperatuur instelling
• Terugslagklep
• Vuilfilter(s)  
  • Autofocus sensor
• Magneetventiel
• Controle eenheid
• Functie(s) met signaallichten  
  • Componenten:   Ronde rozet   | BLUECLICK 

 rozettendrager voor eenvoudige montage  
  •   Zonder netvoeding  

 • Automatische spoeling: 
 off (off/6/12/18/24/30/36/48/60/72 h)  

 – Automatische spoeling periode:   30 s 
(30/60/90/120/180/240/300/360/480/600 s)  

  • Sprong  : 310 mm  
  • Straalsoort regelaar:   CASCADE® perlator   | PCA®

perlator voor een drukonafhankelijke doorstroom  
  • Max. looptijd:   60 s 

(10/30/60/90/120/150/180/210/240/300 s)  
  • Bedrijfsspanning:   12 V  

 Accessoires:   Transfo, 230/12 VDC 1A,   6499   0100  ; Aansluitkabel, L=10000,   59   912   972  
 ABP:   PA-IX 29284/IO  , Conformiteitsverklaring:   LVD 

 Benodigde verkoop items 

  HANSA   Elektronische onderdelen  59   912   972 
  HANSA   Smart accessory  6499   0100 
  HANSABLUEBOX   Bad- en douchekraan  8001   0000 

  HANSA  6499  0100 

 EAN   4015474273320    601  Smart accessory

   • Bedrijfsspanning:   12 V  

 Benodigde verkoop items 

  HANSAELECTRA   Urinoirspoeler  0946   9179 
  HANSAELECTRA   Wastafelkraan  6442   1109 
  HANSAELECTRA   Wastafelkraan  6443   2009 

  HANSAELECTRA  8080  2120 

 Chroom 

 EAN   4057304008511    601 

 Wastafelkraan
  Afbouwset  /Elektronisch/
Inbouwvoeding   | 
 Wandmontage voor inbouwunit  
 •  Software instellingen zijn aan te passen 

(met magneet of met magneetsleutel)
 Debiet bij 3 bar (met debietbegrenzer)  : 4.8 l/min
  Warmwater toevoer:   max. +70°C 

 •   Eén aansluiting voor koud- of voorgemengd 
water  

  • Vuilfilter(s)  
  • Autofocus sensor
• Magneetventiel
• Controle eenheid
• Functie(s) met signaallichten  
  • Componenten:   Ronde rozet   | BLUECLICK 

 rozettendrager voor eenvoudige montage  
  •   Zonder netvoeding  

 • Automatische spoeling:  
off (off/6/12/18/24/30/36/48/60/72 h)  

 – Automatische spoeling periode:   30 s 
(30/60/90/120/180/240/300/360/480/600 s)  

  • Sprong  : 310 mm  
  • Straalsoort regelaar:   CASCADE® perlator   | PCA®

perlator voor een drukonafhankelijke doorstroom  
  • Max. looptijd:   60 s 

(10/30/60/90/120/150/180/210/240/300 s)  
  • Bedrijfsspanning:   12 V  

 Accessoires:   Transfo, 230/12 VDC 1A,   6499   0100  ; Aansluitkabel, L=10000,   59   912   972  
 ABP:   PA-IX 29285/IO  , Conformiteitsverklaring:   LVD 

 Benodigde verkoop items 

  HANSA   Elektronische onderdelen  59   912   972 
  HANSA   Smart accessory  6499   0100 
  HANSABLUEBOX   Bad- en douchekraan  8001   0000 

  HANSAELECTRA  8081  2111 

 Chroom 

 EAN   4057304008535    601 

 Wastafelkraan
  Afbouwset  /Elektronisch/
Inbouwvoeding   | 
 Wandmontage voor inbouwunit  
 •  BLUESWITCH omstelling
•  Software instellingen zijn aan te passen 

(met magneet of met magneetsleutel)
 Debiet bij 3 bar (met debietbegrenzer)  : 4.8 l/min
  Warmwater toevoer:   max. +70°C 

 • Debietgreep  
  • Binnendeel voor temperatuur instelling
• Terugslagklep
• Vuilfilter(s)  
  • Autofocus sensor
• Magneetventiel
• Controle eenheid
• Functie(s) met signaallichten  
  • Componenten:   Ronde rozet   | BLUECLICK 

 rozettendrager voor eenvoudige montage  
  •   Zonder netvoeding  

 • Automatische spoeling:  
off (off/6/12/18/24/30/36/48/60/72 h)  

 – Automatische spoeling periode:   30 s 
(30/60/90/120/180/240/300/360/480/600 s)  

  • Sprong  : 245 mm  
  • Straalsoort regelaar:   CASCADE® perlator   | PCA®

perlator voor een drukonafhankelijke doorstroom  
  • Max. looptijd:   60 s 

(10/30/60/90/120/150/180/210/240/300 s)  
  • Bedrijfsspanning:   12 V  

 Accessoires:   Transfo, 230/12 VDC 1A,   6499   0100  ; Aansluitkabel, L=10000,   59   912   972  
 ABP:   PA-IX 29284/IO  , Conformiteitsverklaring:   LVD 

 Benodigde verkoop items 

  HANSA   Elektronische onderdelen  59   912   972 
  HANSA   Smart accessory  6499   0100 
  HANSABLUEBOX   Bad- en douchekraan  8001   0000 



ø170
14

ø2
8

325

310

58

ø170

14

185

ø2
8

40

58

170

ø170
14

185

ø2
8

170

58

ø170
14

ø2
8

260

245

58

109108

 HANSAHEALTH  HANSAHEALTH

  HANSAELECTRA  8180  2120 

 Chroom 

 EAN   4057304004810    601 

 Wastafelkraan
  Afbouwset  /Elektronisch/
Batterij gestuurd   | 
 Wandmontage voor inbouwunit  
 •  Software instellingen zijn aan te passen 

(met magneet of met magneetsleutel)
 Debiet bij 3 bar (met debietbegrenzer)  : 4.8 l/min
  Warmwater toevoer:   max. +70°C 

 •   Eén aansluiting voor koud- of voorgemengd 
water  

  • Vuilfilter(s)  
  • Autofocus sensor
• Magneetventiel
• Controle eenheid
• Functie(s) met signaallichten
• Indicatie voor (bijna) lege batterij  
  • Batterij:   AA 1.5 V Lithium x 2  
  • Componenten:   Ronde rozet   | BLUECLICK 

 rozettendrager voor eenvoudige montage  

 • Automatische spoeling:  
off (off/6/12/18/24/30/36/48/60/72 h)  

 – Automatische spoeling periode:   30 s 
(30/60/90/120/180/240/300/360/480/600 s)  

  • Sprong  : 310 mm  
  • Straalsoort regelaar:   CASCADE® perlator   | PCA®

perlator voor een drukonafhankelijke doorstroom  
  • Max. looptijd:   60 s 

(10/30/60/90/120/150/180/210/240/300 s)  
  • Bedrijfsspanning:   3 V  

 ABP:   PA-IX 29285/IO  , Conformiteitsverklaring:   EMC 

 Benodigde verkoop items 

  HANSABLUEBOX   Bad- en douchekraan  8001   0000 

  HANSAELECTRA  8181  2101 

 Chroom 

 EAN   4057304004827    601 

 Wastafelkraan
  Afbouwset  /Elektronisch/
Batterij gestuurd   | 
 Wandmontage voor inbouwunit  
 •  Software instellingen zijn aan te passen 

(met magneet of met magneetsleutel)
 Debiet bij 3 bar (met debietbegrenzer)  : 4.8 l/min
  Warmwater toevoer:   max. +70°C 

 • Debietgreep  
  • Keramische bovendeel voor debiet
• Binnendeel voor temperatuur instelling
• Terugslagklep
• Vuilfilter(s)  
  • Autofocus sensor
• Magneetventiel
• Controle eenheid
• Functie(s) met signaallichten
• Indicatie voor (bijna) lege batterij  
  • Batterij:   AA 1.5 V Lithium x 2  

  • Componenten:   Ronde rozet   | BLUECLICK 
 rozettendrager voor eenvoudige montage  

 • Automatische spoeling:  
off (off/6/12/18/24/30/36/48/60/72 h)  

 – Automatische spoeling periode:   30 s 
(30/60/90/120/180/240/300/360/480/600 s)  

  • Sprong  : 170 mm  
  • Straalsoort regelaar:   CASCADE® perlator   | PCA®

perlator voor een drukonafhankelijke doorstroom  
  • Max. looptijd:   60 s 

(10/30/60/90/120/150/180/210/240/300 s)  
  • Bedrijfsspanning:   3 V  

 ABP:   PA-IX 29284/IO  , Conformiteitsverklaring:   EMC 

 Benodigde verkoop items 

  HANSABLUEBOX   Bad- en douchekraan  8001   0000 650 

  HANSAELECTRA  8180  2100 

 Chroom 

 EAN   4057304004780    601 

 Wastafelkraan
  Afbouwset  /Elektronisch/Batterij 
gestuurd   | 
 Wandmontage voor inbouwunit  
 •  Software instellingen zijn aan te passen 

(met magneet of met magneetsleutel)
 Debiet bij 3 bar (met debietbegrenzer)  : 4.8 l/min
  Warmwater toevoer:   max. +70°C 

 •   Eén aansluiting voor koud- of voorgemengd 
water  

  • Vuilfilter(s)  
  • Autofocus sensor
• Magneetventiel
• Controle eenheid
• Functie(s) met signaallichten
• Indicatie voor (bijna) lege batterij  
  • Batterij:   AA 1.5 V Lithium x 2  
  • Componenten:   Ronde rozet   | BLUECLICK 

 rozettendrager voor eenvoudige montage  

 • Automatische spoeling:  
off (off/6/12/18/24/30/36/48/60/72 h)  

 – Automatische spoeling periode:   30 s 
(30/60/90/120/180/240/300/360/480/600 s)  

  • Sprong  : 170 mm  
  • Straalsoort regelaar:   CASCADE® perlator   | PCA®

perlator voor een drukonafhankelijke doorstroom  
  • Max. looptijd:   60 s 

(10/30/60/90/120/150/180/210/240/300 s)  
  • Bedrijfsspanning:   3 V  

 ABP:   PA-IX 29285/IO  , Conformiteitsverklaring:   EMC 

 Benodigde verkoop items 

  HANSABLUEBOX   Bad- en douchekraan  8001   0000 

  HANSAELECTRA  8180  2110 

 Chroom 

 EAN   4057304004803    601 

 Wastafelkraan
  Afbouwset  /Elektronisch/
Batterij gestuurd   | 
 Wandmontage voor inbouwunit  
 •  Software instellingen zijn aan te passen 

(met magneet of met magneetsleutel)
 Debiet bij 3 bar (met debietbegrenzer)  : 4.8 l/min
  Warmwater toevoer:   max. +70°C 

 •   Eén aansluiting voor koud- of voorgemengd 
water  

  • Vuilfilter(s)  
  • Autofocus sensor
• Magneetventiel
• Controle eenheid
• Functie(s) met signaallichten
• Indicatie voor (bijna) lege batterij  
  • Batterij:   AA 1.5 V Lithium x 2  
  • Componenten:   Ronde rozet   | BLUECLICK 

 rozettendrager voor eenvoudige montage  

 • Automatische spoeling:  
off (off/6/12/18/24/30/36/48/60/72 h)  

 – Automatische spoeling periode:   30 s 
(30/60/90/120/180/240/300/360/480/600 s)  

  • Sprong  : 245 mm  
  • Straalsoort regelaar:   CASCADE® perlator   | PCA®

perlator voor een drukonafhankelijke doorstroom  
  • Max. looptijd:   60 s 

(10/30/60/90/120/150/180/210/240/300 s)  
  • Bedrijfsspanning:   3 V  

 ABP:   PA-IX 29285/IO  , Conformiteitsverklaring:   EMC 

 Benodigde verkoop items 

  HANSABLUEBOX   Bad- en douchekraan  8001   0000 
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 HANSAHEALTH

  HANSAELECTRA  8181  2111 

 Chroom 

 EAN   4057304004841    601 

 Wastafelkraan
  Afbouwset  /Elektronisch/
Batterij gestuurd   | 
 Wandmontage voor inbouwunit  
 •  Software instellingen zijn aan te passen 

(met magneet of met magneetsleutel)
 Debiet bij 3 bar (met debietbegrenzer)  : 4.8 l/min
  Warmwater toevoer:   max. +70°C 

 • Debietgreep  
  • Keramische bovendeel voor debiet
• Binnendeel voor temperatuur instelling
• Terugslagklep
• Vuilfilter(s)  
  • Autofocus sensor
• Magneetventiel
• Controle eenheid
• Functie(s) met signaallichten
• Indicatie voor (bijna) lege batterij  
  • Batterij:   AA 1.5 V Lithium x 2  

• Componenten:   Ronde rozet   | BLUECLICK 
 rozettendrager voor eenvoudige montage  

 • Automatische spoeling:  
off (off/6/12/18/24/30/36/48/60/72 h)  

 – Automatische spoeling periode:   30 s 
(30/60/90/120/180/240/300/360/480/600 s)  

  • Sprong  : 245 mm  
  • Straalsoort regelaar:   CASCADE® perlator   | PCA®

perlator voor een drukonafhankelijke doorstroom  
  • Max. looptijd:   60 s 

(10/30/60/90/120/150/180/210/240/300 s)  
  • Bedrijfsspanning:   3 V  

 ABP:   PA-IX 29284/IO  , Conformiteitsverklaring:   EMC 

 Benodigde verkoop items 

  HANSABLUEBOX   Bad- en douchekraan  8001   0000 

  HANSAELECTRA  8181  2121 

 Chroom 

 EAN   4057304004858    601 

 Wastafelkraan
  Afbouwset  /Elektronisch/
Batterij gestuurd   | 
 Wandmontage voor inbouwunit  
 •  Software instellingen zijn aan te passen 

(met magneet of met magneetsleutel)
 Debiet bij 3 bar (met debietbegrenzer)  : 4.8 l/min
  Warmwater toevoer:   max. +70°C 

 • Debietgreep  
  • Keramische bovendeel voor debiet
• Binnendeel voor temperatuur instelling
• Terugslagklep
• Vuilfilter(s)  
  • Autofocus sensor
• Magneetventiel
• Controle eenheid
• Functie(s) met signaallichten
• Indicatie voor (bijna) lege batterij  
  • Batterij:   AA 1.5 V Lithium x 2  

• Componenten:   Ronde rozet   | BLUECLICK 
 rozettendrager voor eenvoudige montage  

 • Automatische spoeling:  
off (off/6/12/18/24/30/36/48/60/72 h)  

 – Automatische spoeling periode:   30 s 
(30/60/90/120/180/240/300/360/480/600 s)  

  • Sprong  : 310 mm  
  • Straalsoort regelaar:   CASCADE® perlator   | PCA®

perlator voor een drukonafhankelijke doorstroom  
  • Max. looptijd:   60 s 

(10/30/60/90/120/150/180/210/240/300 s)  
  • Bedrijfsspanning:   3 V  

 ABP:   PA-IX 29284/IO  , Conformiteitsverklaring:   EMC 

 Benodigde verkoop items 

  HANSABLUEBOX   Bad- en douchekraan  8001   0000 
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 HANSACARE HANSACARE

  HANSACARE  4628  2206 

 Chroom 

 EAN   4057304010774    058 

 Wastafelkraan
  Eengreeps  /Bidetta   | 
 Wastafelmontage   (eengatsmontage)  , 
  DN15  
 •  Kraanhuis gemaakt van DZR messing
•  3S-installatie
  • Ingebouwde beveiliging tegen 

 terugstromen
Voor gebruik in huis (conform 
DIN EN 1717)  

 Debiet bij 3 bar (met debietbegrenzer)  : 6 l/min
  Warmwater toevoer:   max. +80°C  
  Automatische reset  
  Bidetta handdouche  
  – Douchehouder  
– Doucheslang (1500 mm)  
  1-stralig:
  –    Sensitive 

 • Eengreeps bediend
• Lange hendel
• Hendel met warm-koud-aanduiding  
  • Temperatuurbegrenzer  
  •   Flexibele aansluitslangen     (G3/8)  
  • Terugslagklep
• Vuilfilter(s)  

  •   Zonder afvoergarnituur    | 
Zonder trekstangopening  

  • Sprong  : 114 mm  
  • Vaste uitloop  
  • Straalsoort regelaar:   CASCADE® perlator   | PCA®

perlator voor een drukonafhankelijke doorstroom 

  HANSACARE  4615  2206 

 Chroom 

 EAN   4057304010781    058 

 Wastafelkraan
  Eengreeps   | 
 Wastafelmontage   (eengatsmontage)  , 
  DN15  
 •  Kraanhuis gemaakt van DZR messing
•  3S-installatie
 Debiet bij 3 bar (met debietbegrenzer)  : 6 l/min
  Warmwater toevoer:   max. +80°C 

 • Eengreeps bediend
• Lange hendel
• Hendel met warm-koud-aanduiding  
  • Temperatuurbegrenzer
• Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)  
  •   Flexibele aansluitslangen     (G3/8)  
  • Ø 40 mm keramisch binnenwerk voor debiet en 

temperatuur instelling  

  •   Zonder afvoergarnituur    | 
Zonder trekstangopening  

  • Sprong  : 133 mm  
  • Draaibereik uitloop:   120° (80° / 40°)  
  • Draaibare uitloop
• Draaibereik beperkende optie  
  • Straalsoort regelaar:   CASCADE® perlator   | PCA®

perlator voor een drukonafhankelijke doorstroom 

 ABP:   P-IX 29754/IA 

  HANSACARE  4610  2206 

 Chroom 

 EAN   4057304010804    058 

 Keukenkraan
  Eengreeps   | 
 Wastafelmontage   (eengatsmontage)  , 
  DN15  
 •  Kraanhuis gemaakt van DZR messing
•  3S-installatie
 Debiet bij 3 bar  : 12 l/min
  Warmwater toevoer:   max. +90°C 

 • Eengreeps bediend
• Lange hendel
• Hendel met warm-koud-aanduiding  
  • Temperatuurbegrenzer
• Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)  
  •   Flexibele aansluitslangen     (G3/8)  
  • Ø 40 mm keramisch binnenwerk voor debiet en 

temperatuur instelling  

  •   Zonder trekstangopening    | Zonder koppelingen  
  • Sprong  : 214 mm  
  • Draaibereik uitloop:   120° (80° / 40°)  
  • Draaibare uitloop
• Draaibereik beperkende optie  
  • Straalsoort regelaar:   CASCADE® perlator 

 ABP:   P-IX 29713/IB 

  HANSACARE  4601  2206 

 Chroom 

 EAN   4057304010767    058 

 Wastafelkraan
  Eengreeps   | 
 Wastafelmontage   (eengatsmontage)  , 
  DN15  
 •  Kraanhuis gemaakt van DZR messing
•  3S-installatie
 Debiet bij 3 bar (met debietbegrenzer)  : 6 l/min
  Warmwater toevoer:   max. +80°C 

 • Eengreeps bediend
• Lange hendel
• Hendel met warm-koud-aanduiding  
  • Temperatuurbegrenzer
• Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)  
  • Afvoergarnituur met trekstang  
  •   Flexibele aansluitslangen     (G3/8)  

  • Ø 40 mm keramisch binnenwerk voor debiet en 
temperatuur instelling  

  • Sprong  : 114 mm  
  • Vaste uitloop  
  • Straalsoort regelaar:   CASCADE® perlator   | PCA®

perlator voor een drukonafhankelijke doorstroom 

 ABP:   P-IX 29684/IA 

  HANSACARE  4602  2206 

 Chroom 

 EAN   4057304010750    058 

 Wastafelkraan
  Eengreeps   | 
 Wastafelmontage   (eengatsmontage)  , 
  DN15  
 •  Kraanhuis gemaakt van DZR messing
•  3S-installatie
 Debiet bij 3 bar (met debietbegrenzer)  : 6 l/min
  Warmwater toevoer:   max. +80°C 

 • Eengreeps bediend
• Lange hendel
• Hendel met warm-koud-aanduiding  
  • Temperatuurbegrenzer
• Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)  
  •   Flexibele aansluitslangen     (G3/8)  
  • Ø 40 mm keramisch binnenwerk voor debiet en 

temperatuur instelling  

  •   Zonder afvoergarnituur    | 
Zonder trekstangopening  

  • Sprong  : 114 mm  
  • Vaste uitloop  
  • Straalsoort regelaar:   CASCADE® perlator   | PCA®

perlator voor een drukonafhankelijke doorstroom 

 ABP:   P-IX 29684/IA 

  HANSACARE  4602  2286    

 Chroom 

 EAN   4057304015625 

 Wastafelkraan
  Eengreeps   | 
 Wastafelmontage   (eengatsmontage)  
 •  Kraanhuis gemaakt van DZR messing
•  3S-installatie
 Debiet bij 3 bar  : 10.8 l/min
  Warmwater toevoer:   max. +80°C 

 • Eengreeps bediend
• Beugelhendel
• Lange hendel
• Hendel met warm-koud-aanduiding  
  • Temperatuurbegrenzer  
  •   Flexibele aansluitslangen     (G3/8)  

  • Ø 40 mm keramisch binnenwerk voor debiet en 
temperatuur instelling  

  • Sprong  : 114 mm  
  • Vaste uitloop  
  • Straalsoort regelaar:   CASCADE® perlator   | PCA®

perlator voor een drukonafhankelijke doorstroom 

 HANSA | CARE

 EENHENDELMENGKRAAN 

 HANSACARE
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 HANSACARE HANSACARE

  HANSAMEDICA  0108  2186 

 Chroom 

 EAN   4015474271579    033 

 Wastafelkraan
  Eengreeps   | 
 Wastafelmontage   (eengatsmontage)  , 
  DN15  
 •  Kraanhuis gemaakt van DZR messing
•  Oppervlakte met watercontact zonder 

nikkelcoating
•  Rapid-montagesysteem
 Debiet bij 3 bar  : 12 l/min
  Verlaagd debiet bij 3 bar:   6 l/min  
  Warmwater toevoer:   max. +90°C 

 • Eengreeps bediend
• Lange hendel
• Hendel met warm-koud-aanduiding  
  • Temperatuurbegrenzer
• Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)  
  •   Koperen aansluitpijpen     (Ø10)  
  • Ø 48 mm keramisch Eco binnenwerk voor debiet 

en temperatuur instelling  

  •   Zonder afvoergarnituur    | 
Zonder trekstangopening  

  • Sprong  : 141 mm  
  • Vaste uitloop  
  • Straalsoort regelaar:   Kristalheldere laminaire 

straal 

 DVGW:   NW-6506BU0493  , ABP:   P-IX 28486/IA 

  HANSAMEDICA  0113  1186 

 Chroom 

 EAN   4015474271173    033 

 Wastafelkraan
  Eengreeps  /Lage druk   | 
 Wastafelmontage   (eengatsmontage)  , 
  DN15  
 •  Kraanhuis gemaakt van DZR messing
•  Oppervlakte met watercontact zonder 

nikkelcoating
•  Rapid-montagesysteem
 Warmwater toevoer:   max. +90°C 

 • Eengreeps bediend
• Lange hendel
• Hendel met warm-koud-aanduiding  
  • Temperatuurbegrenzer
• Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)  
  • Afvoergarnituur met trekstang  
  •   Koperen aansluitpijpen     (Ø8)  

  • Ø 48 mm keramisch Eco binnenwerk voor debiet 
en temperatuur instelling  

  • Sprong  : 141 mm  
  • Vaste uitloop  
  • Straalsoort regelaar:   CASCADE® perlator   | 

Kristalheldere laminaire straal 

 ABP:   P-IX 28547/I 

  HANSAMEDICA  0119  2186 

 Chroom 

 EAN   4015474271586    033 

 Wastafelkraan
  Eengreeps   | 
 Wastafelmontage   (eengatsmontage)  , 
  DN15  
 •  Kraanhuis gemaakt van DZR messing
•  Oppervlakte met watercontact zonder 

nikkelcoating
 Debiet bij 3 bar  : 12 l/min
  Verlaagd debiet bij 3 bar:   6 l/min  
  Warmwater toevoer:   max. +90°C 

 • Eengreeps bediend
• Lange hendel
• Hendel met warm-koud-aanduiding  
  • Temperatuurbegrenzer
• Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)  
  • Afvoergarnituur met trekstang  
  •   Koperen aansluitpijpen     (Ø10)  

  • Ø 48 mm keramisch Eco binnenwerk voor debiet 
en temperatuur instelling  

  • Sprong  : 157 mm  
  • Draaibereik uitloop:   95°  
  • Draaibare uitloop  
  • Straalsoort regelaar:   Kristalheldere laminaire 

straal 

 DVGW:   NW-6506BU0493 

  HANSAPOLO  5152  2286    

 Chroom 

 EAN   4057304015632 

 Wastafelkraan
  Eengreeps   | 
 Wastafelmontage   (eengatsmontage)  
 •  Rapid-montagesysteem
 Debiet bij 3 bar (met debietbegrenzer)  : 6 l/min
  Warmwater toevoer:   max. +80°C 

 • Eengreeps bediend
• Beugelhendel
• Hendel met warm-koud-aanduiding  
  • Temperatuurbegrenzer  
  • Kettinghouder zonder ketting  
  •   Flexibele aansluitslangen     (G3/8)  

 Met terugslagkleppen  : AA  
 • Ø 35 mm keramisch binnenwerk voor debiet en 

temperatuur instelling  
  • Sprong  : 110 mm  
  • Vaste uitloop  
  • Straalsoort regelaar:   CASCADE® perlator 

  HANSAMEDICA  0109  2186 

 Chroom 

 EAN   4015474271111    033 

 Wastafelkraan
  Eengreeps   | 
 Wastafelmontage   (eengatsmontage)  , 
  DN15  
 •  Kraanhuis gemaakt van DZR messing
•  Oppervlakte met watercontact zonder 

nikkelcoating
•  Rapid-montagesysteem
 Debiet bij 3 bar  : 12 l/min
  Verlaagd debiet bij 3 bar:   6 l/min  
  Warmwater toevoer:   max. +90°C 

 • Eengreeps bediend
• Lange hendel
• Hendel met warm-koud-aanduiding  
  • Temperatuurbegrenzer
• Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)  
  • Afvoergarnituur met trekstang  
  •   Koperen aansluitpijpen     (Ø10)  

  • Ø 48 mm keramisch Eco binnenwerk voor debiet 
en temperatuur instelling  

  • Sprong  : 141 mm  
  • Vaste uitloop  
  • Straalsoort regelaar:   Kristalheldere laminaire 

straal 

 DVGW:   NW-6506BU0493  , ABP:   P-IX 28486/IA 

  HANSAMEDICA  0104  2186 

 Chroom 

 EAN   4015474271074    033 

 Wastafelkraan
  Eengreeps   | 
 Wastafelmontage   (eengatsmontage)  , 
  DN15  
 •  Kraanhuis gemaakt van DZR messing
•  Oppervlakte met watercontact zonder 

nikkelcoating
•  Rapid-montagesysteem
 Debiet bij 3 bar  : 12 l/min
  Verlaagd debiet bij 3 bar:   6 l/min  
  Warmwater toevoer:   max. +90°C 

 • Eengreeps bediend
• Lange hendel
• Hendel met warm-koud-aanduiding  
  • Temperatuurbegrenzer
• Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)  
  • Kettinghouder met ketting  
  •   Koperen aansluitpijpen     (Ø10)  

  • Ø 48 mm keramisch Eco binnenwerk voor debiet 
en temperatuur instelling  

  •   Zonder afvoergarnituur  
  • Sprong  : 141 mm  
  • Vaste uitloop  
  • Straalsoort regelaar:   Kristalheldere laminaire 

straal 

 DVGW:   NW-6506BU0493  , ABP:   P-IX 28486/IA 

 HANSAPOLO

 HANSAMEDICA
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 HANSACARE HANSACARE

  HANSAFIT  6507  3203 

 Chroom 

 EAN   4015474277618    920 

 Wastafelkraan
  Eengreeps  /Bidetta/Batterij gestuurd   | 
 Wastafelmontage   (eengatsmontage)  , 
  DN15  

 Debiet bij 3 bar  : 7.8 l/min
  Verlaagd debiet bij 3 bar:   6 l/min  
  Warmwater toevoer:   max. +70°C  
  Op afstand bediende Smart Bidetta  
  – Douchehouder  
– Doucheslang (1500 mm) 

 • Eengreeps bediend
• Temperatuurgreep
• Easy-Grip hendel
• Eco optie voor debiet
• Hendel met warm-koud-aanduiding  
  • Veiligheidsblokkering tegen verbranden bij 38°C  
  •   Flexibele aansluitslangen     (G3/8)  
 Met terugslagkleppen  : EB  
 • Thermostatische temperatuurregeling
• Terugslagklep
• Vuilfilter(s)  

  • Controle eenheid  
  • Batterij:   AA 1.5 V Lithium x 2, CR 2450 3 V    
  •   Zonder afvoergarnituur    | 

Zonder trekstangopening  
  • Sprong  : 98 mm  
  • Vaste uitloop  
  • Straalsoort regelaar:   CACHÉ® perlator 

 geïntegreerd in kraanhuis  
  • Max. looptijd:   2 min  
  • Bedrijfsspanning:   3 V  

 Conformiteitsverklaring:   EMC 

  HANSAFIT  6541  2009 

 Chroom 

 EAN   4057304014154    920 

 Wastafelkraan
  Elektronisch  /Opbouwvoeding met 
stekker/ Bluetooth  ®   | 
 Wastafelmontage   (eengatsmontage)  , 
  DN15  
 •  Software instellingen zijn aan te passen 

(via bluetooth App)
 Debiet bij 3 bar (met debietbegrenzer)  : 4.8 l/min
  Warmwater toevoer:   max. +70°C 

 • Temperatuurgreep  
  • Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)  
  •   Flexibele aansluitslangen     (G3/8)  
 Met terugslagkleppen  : AA  
 • Binnendeel voor temperatuur instelling
• Terugslagklep
• Vuilfilter(s)  
  • Autofocus sensor
• Magneetventiel
• Voeding  
  •   Zonder afvoergarnituur    | 

Zonder trekstangopening  
 • Automatische spoeling:   off (off/1-120 h)  
 – Automatische spoeling periode:   30 s (1-1800 s)  
  • Sprong  : 85 mm  
  • Vaste uitloop
• Gegoten constructie  
  • Straalsoort regelaar:   CACHÉ® perlator 

 geïntegreerd in kraanhuis  
  • Max. looptijd:   2 min (1 - 1800 s)  
  • Bedrijfsspanning:   9/12 V  

 Conformiteitsverklaring:   RED 

  HANSAMEDICA  0118  2186 

 Chroom 

 EAN   4015474271203    033 

 Wastafelkraan
  Eengreeps   | 
 Wastafelmontage   (eengatsmontage)  , 
  DN15  
 •  Kraanhuis gemaakt van DZR messing
•  Oppervlakte met watercontact zonder 

nikkelcoating
 Debiet bij 3 bar  : 12 l/min
  Verlaagd debiet bij 3 bar:   6 l/min  
  Warmwater toevoer:   max. +90°C 

 • Eengreeps bediend
• Lange hendel
• Hendel met warm-koud-aanduiding  
  • Temperatuurbegrenzer
• Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)  
  •   Koperen aansluitpijpen     (Ø10)  
  • Ø 48 mm keramisch Eco binnenwerk voor debiet 

en temperatuur instelling  

  •   Zonder afvoergarnituur    | 
Zonder trekstangopening  

  • Sprong  : 157 mm  
  • Draaibereik uitloop:   95°  
  • Draaibare uitloop  
  • Straalsoort regelaar:   Kristalheldere laminaire 

straal 

 DVGW:   NW-6506BU0493 

  HANSAFIT  6509  2203 

 Chroom 

 EAN   4015474273436    920 

 Wastafelkraan
  Eengreeps   | 
 Wastafelmontage   (eengatsmontage)  , 
  DN15  

 Debiet bij 3 bar  : 9 l/min
  Verlaagd debiet bij 3 bar:   4.8 l/min  
  Warmwater toevoer:   max. +80°C  
  – Eco debiet control 

 • Eengreeps bediend
• Easy-Grip hendel
• Eco optie voor debiet
• Hendel met warm-koud-aanduiding  
  • Temperatuurbegrenzer
• Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)  
  • Push open afvoergarnituur  

  •   Flexibele aansluitslangen     (G3/8)  
  • Ø 40 mm keramisch binnenwerk voor debiet en 

temperatuur instelling  
  • Sprong  : 98 mm  
  • Vaste uitloop  
  • Straalsoort regelaar:   CACHÉ® perlator 

 geïntegreerd in kraanhuis 

 ABP:   P-IX 28781/IO 

  HANSAFIT  6507  2203 

 Chroom 

 EAN   4015474273504    920 

 Wastafelkraan
  Eengreeps  /Bidetta   | 
 Wastafelmontage   (eengatsmontage)  , 
  DN15  

 Debiet bij 3 bar  : 7.2 l/min
  Verlaagd debiet bij 3 bar:   4.8 l/min  
  Warmwater toevoer:   max. +80°C  
  Bidetta handdouche  
  – Douchehouder  
– Doucheslang (1500 mm) 

 • Eengreeps bediend
• Easy-Grip hendel
• Eco optie voor debiet
• Hendel met warm-koud-aanduiding  
  • Push open afvoergarnituur  
  •   Flexibele aansluitslangen     (G3/8)  

 Met terugslagkleppen  : HC  
 • Vuilfilter(s)  
  • Sprong  : 98 mm  
  • Vaste uitloop  
  • Straalsoort regelaar:   CACHÉ® perlator 

 geïntegreerd in kraanhuis 

 ABP:   P-IX 28782/IOO 

 HANSAFIT
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 HANSACARE HANSACARE

  HANSAMEDICA  0196  8176 

 Chroom 

 EAN   4015474079410    033 

 Wastafelkraan
  Eengreeps   | 
 Wandmontage  ,   DN15  
 •  Kraanhuis gemaakt van DZR messing
•  Oppervlakte met watercontact zonder 

nikkelcoating
 Debiet bij 3 bar  : 12 l/min
  Verlaagd debiet bij 3 bar:   6 l/min  
  Warmwater toevoer:   max. +90°C 

 • Eengreeps bediend
• Lange hendel
• Hendel met warm-koud-aanduiding  
  • Temperatuurbegrenzer
• Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)  
  •   S-koppelingen met rozetten | Geluidsdemper(s)  
  • Ø 48 mm keramisch Eco binnenwerk voor debiet 

en temperatuur instelling  

  • Sprong  : 160 mm  
  • Draaibereik uitloop:   120°  
  • Draaibare uitloop
• Vast te zetten in de middenstand  
  • Straalsoort regelaar:   Kristalheldere laminaire 

straal 

 DVGW:   NW-6506BU0493  , ABP:   PA-IX 29302/IA 

  HANSAMEDICA  0196  8276 

 Chroom 

 EAN   4015474080140    033 

 Wastafelkraan
  Eengreeps   | 
 Wandmontage  ,   DN15  
 •  Kraanhuis gemaakt van DZR messing
•  Oppervlakte met watercontact zonder 

nikkelcoating
 Debiet bij 3 bar  : 12 l/min
  Verlaagd debiet bij 3 bar:   6 l/min  
  Warmwater toevoer:   max. +90°C 

 • Eengreeps bediend
• Lange hendel
• Hendel met warm-koud-aanduiding  
  • Temperatuurbegrenzer
• Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)  
  •   S-koppelingen met rozetten | Geintegreerd 

afsluitventiel | Geluidsdemper(s)  

• Ø 48 mm keramisch Eco binnenwerk voor debiet 
en temperatuur instelling  

  • Sprong  : 171 mm  
  • Draaibereik uitloop:   120°  
  • Draaibare uitloop
• Vast te zetten in de middenstand  
  • Straalsoort regelaar:   Kristalheldere laminaire 

straal 

 DVGW:   NW-6506BU0493  , ABP:   PA-IX 29302/IA 

  HANSAMEDICA  0194  8176 

 Chroom 

 EAN   4015474078574    033 

 Wastafelkraan
  Eengreeps   | 
 Wandmontage  ,   DN15  
 •  Kraanhuis gemaakt van DZR messing
•  Oppervlakte met watercontact zonder 

nikkelcoating
 Debiet bij 3 bar  : 12 l/min
  Verlaagd debiet bij 3 bar:   6 l/min  
  Warmwater toevoer:   max. +90°C 

 • Eengreeps bediend
• Lange hendel
• Hendel met warm-koud-aanduiding  
  • Temperatuurbegrenzer
• Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)  
  •   S-koppelingen met rozetten | Geluidsdemper(s)  
  • Ø 48 mm keramisch Eco binnenwerk voor debiet 

en temperatuur instelling  

  • Sprong  : 235 mm  
  • Draaibereik uitloop:   120°  
  • Draaibare uitloop
• Vast te zetten in de middenstand  
  • Straalsoort regelaar:   Kristalheldere laminaire 

straal 

 DVGW:   NW-6506BU0493  , ABP:   PA-IX 29302/IA 

 HANSAMEDICA

 WASTAFEL – wandmengkraan   HANSAFIT  6541  2219 

 Chroom 

 EAN   4057304014147    920 

 Wastafelkraan
  Elektronisch  /Batterij gestuurd/ 
Bluetooth  ®   | 
 Wastafelmontage   (eengatsmontage)  , 
  DN15  
 •  Software instellingen zijn aan te passen 

(via bluetooth App)
 Debiet bij 3 bar (met debietbegrenzer)  : 4.8 l/min
  Warmwater toevoer:   max. +70°C 

 • Temperatuurgreep  
  • Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)  
  •   Flexibele aansluitslangen     (G3/8)  
 Met terugslagkleppen  : AA  
 • Binnendeel voor temperatuur instelling
• Terugslagklep
• Vuilfilter(s)  
  • Autofocus sensor
• Magneetventiel
• Indicatie voor (bijna) lege batterij  
  • Batterij:   Lithium 2CR5 6 V    

  •   Zonder afvoergarnituur    | 
Zonder trekstangopening  

 • Automatische spoeling:   off (off/1-120 h)  
 – Automatische spoeling periode:   30 s (1-1800 s)  
  • Sprong  : 85 mm  
  • Vaste uitloop
• Gegoten constructie  
  • Straalsoort regelaar:   CACHÉ® perlator 

 geïntegreerd in kraanhuis  
  • Max. looptijd:   2 min (1 - 1800 s)  
  • Bedrijfsspanning:   6 V  

 CSTB:   322-M1-20/1  , Conformiteitsverklaring:   RED 

HANSAMINIMAT Veiligheidsthermostaat 

  HANSAMINIMAT  6341  0020 

 Chroom 

 EAN   4015474275270    644 

 Overige producten
  Thermostatisch    
 •  Kraanhuis gemaakt van DZR messing
•  Oppervlakken in contact met drinkwater 

bevatten minder dan 0,3% lood
•  Oppervlakte met watercontact zonder 

nikkelcoating
•  Thermische desinfectie volgens 

DVGW W 551
 Debiet bij 3 bar  : 12.6 l/min
  Warmwater toevoer:   max. +90°C 

 • Temperatuurgreep  
  •      (G3/8)  
  • Thermostatische temperatuurregeling

• Terugslagklep
• Vuilfilter(s)  
  •   Zonder koppelingen 

 Accessoires:   Pijp,   6638   0100  ; Koppelingsbuisdeel],   6639   0200  
 DVGW:   NW-6509CL0481  , ABP:   P-IX 28624/I 

  HANSAMINIMAT  6638  0100 

 Chroom 

 EAN   4015474277977    644 

 Andere accessoires
 • T-stuk  
 Warmwater toevoer:   max. +90°C 

 •   Koperen aansluitpijpen     (G3/8) 

  HANSAMINIMAT  6639  0200 

 Chroom 

 EAN   4015474277984    644 

 Andere accessoires
 • T-stuk  
 Warmwater toevoer:   max. +80°C 

 •   Flexibele aansluitslangen     (G3/8) 



121120

 HANSACARE HANSACARE

  HANSACARE  0871  7100 

 Chroom 

 EAN   4057304013454    058 

 Bad- en douchekraan
  Thermostatisch   | 
 Wandmontage  
 •  Kraanhuis gemaakt van DZR messing
 Debiet bij 3 bar  : 24.18 / 15 l/min
  Warmwater toevoer:   max. +90°C  
  Geïntegreerde omstelling met debietregeling 

 • Temperatuurgreep
• Debietgreep
• Eco optie voor debiet  
  • Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)
• Veiligheidsblokkering tegen verbranden bij 38°C
• THERMO COOL. Meer veiligheid door minimaal 

opwarmen van de mengkraanbehuizing.  
  •   S-koppelingen met rozetten | Rozet(ten) | 

Schuifrozet met afsluitbare S-koppelingen     (G1/2)  

 Met terugslagkleppen  : EB  
 • Keramische bovendeel voor debiet
• Thermostatische temperatuurregeling
• Terugslagklep
• Vuilfilter(s)  
  • Sprong  : 168 mm  
  • Vaste uitloop  
  • Straalsoort regelaar:   CASCADE® perlator 

  HANSACARE  0870  7100 

 Chroom 

 EAN   4057304013447    058 

 Douchekraan
  Thermostatisch   | 
 Wandmontage  
 •  Kraanhuis gemaakt van DZR messing
 Debiet bij 3 bar  : 15.6 l/min
  Warmwater toevoer:   max. +90°C 

 • Temperatuurgreep
• Debietgreep
• Eco optie voor debiet  
  • Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)
• Veiligheidsblokkering tegen verbranden bij 38°C
• THERMO COOL. Meer veiligheid door minimaal 

opwarmen van de mengkraanbehuizing.  

  •   S-koppelingen met rozetten | Rozet(ten) | 
Schuifrozet met afsluitbare S-koppelingen     (G1/2)  

 Met terugslagkleppen  : EB  
 • Keramische bovendeel voor debiet
• Thermostatische temperatuurregeling
• Terugslagklep
• Vuilfilter(s) 

  HANSAMEDICA  0167  0176 

 Chroom 

 EAN   4015474077430    033 

 Douchekraan
  Eengreeps   | 
 Wandmontage  ,   DN15  
 •  Kraanhuis gemaakt van DZR messing  
  • Ingebouwde beveiliging tegen 

 terugstromen
Voor gebruik in huis (conform 
DIN EN 1717)  

 Debiet bij 3 bar  : 19.2 l/min
  Verlaagd debiet bij 3 bar:   9.6 l/min  
  Warmwater toevoer:   max. +90°C 

 • Eengreeps bediend
• Lange hendel
• Hendel met warm-koud-aanduiding  
  • Temperatuurbegrenzer
• Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)  

  •   S-koppelingen met rozetten | Rozet(ten) | 
Geluidsdemper(s)  

  • Ø 48 mm keramisch Eco binnenwerk voor debiet 
en temperatuur instelling

• Terugslagklep 

 DVGW:   NW-6506BU0493 

OVERZICHT – Bad & douche

 HANSACARE

 HANSAMEDICA

  HANSAMEDICA  0194  8276 

 Chroom 

 EAN   4015474078710    033 

 Wastafelkraan
  Eengreeps   | 
 Wandmontage  ,   DN15  
 •  Kraanhuis gemaakt van DZR messing
•  Oppervlakte met watercontact zonder 

nikkelcoating
 Debiet bij 3 bar  : 12 l/min
  Verlaagd debiet bij 3 bar:   6 l/min  
  Warmwater toevoer:   max. +90°C 

 • Eengreeps bediend
• Lange hendel
• Hendel met warm-koud-aanduiding  
  • Temperatuurbegrenzer
• Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)  
  •   S-koppelingen met rozetten | Geintegreerd 

afsluitventiel | Geluidsdemper(s)  

• Ø 48 mm keramisch Eco binnenwerk voor debiet 
en temperatuur instelling  

  • Sprong  : 246 mm  
  • Draaibereik uitloop:   120°  
  • Draaibare uitloop
• Vast te zetten in de middenstand  
  • Straalsoort regelaar:   Kristalheldere laminaire 

straal 

 DVGW:   NW-6506BU0493  , ABP:   PA-IX 29302/IA 

  HANSAMEDICA  0169  2176 

 Chroom 

 EAN   4015474080195    033 

 Wastafelkraan
  Eengreeps   | 
 Wandmontage  ,   DN15  
 •  Kraanhuis gemaakt van DZR messing
•  Oppervlakte met watercontact zonder 

nikkelcoating
 Debiet bij 3 bar  : 12 l/min
  Verlaagd debiet bij 3 bar:   6 l/min  
  Warmwater toevoer:   max. +90°C 

 • Eengreeps bediend
• Lange hendel
• Hendel met warm-koud-aanduiding  
  • Temperatuurbegrenzer
• Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)  
  •   S-koppelingen met rozetten | Geluidsdemper(s)  
  • Ø 48 mm keramisch Eco binnenwerk voor debiet 

en temperatuur instelling  

  • Sprong  : 300 mm  
  • Draaibereik uitloop:   120°  
  • Draaibare uitloop
• Vast te zetten in de middenstand  
  • Straalsoort regelaar:   Kristalheldere laminaire 

straal 

 DVGW:   NW-6506BU0493  , ABP:   PA-IX 29302/IA 

  HANSAMEDICA  0169  2276 

 Chroom 

 EAN   4015474080225    033 

 Wastafelkraan
  Eengreeps   | 
 Wandmontage  ,   DN15  
 •  Kraanhuis gemaakt van DZR messing
•  Oppervlakte met watercontact zonder 

nikkelcoating
 Debiet bij 3 bar  : 12 l/min
  Verlaagd debiet bij 3 bar:   6 l/min  
  Warmwater toevoer:   max. +90°C 

 • Eengreeps bediend
• Lange hendel
• Hendel met warm-koud-aanduiding  
  • Temperatuurbegrenzer
• Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)  
  •   S-koppelingen met rozetten | Geintegreerd 

afsluitventiel | Geluidsdemper(s)  
  • Ø 48 mm keramisch Eco binnenwerk voor debiet 

en temperatuur instelling  

  • Sprong  : 311 mm  
  • Draaibereik uitloop:   120°  
  • Draaibare uitloop
• Vast te zetten in de middenstand  
  • Straalsoort regelaar:   Kristalheldere laminaire 

straal 

 DVGW:   NW-6506BU0493  , ABP:   PA-IX 29302/IA 
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 HANSACARE HANSACARE

  HANSAFIT  6514  0101 

 Chroom 

 EAN   4015474273399    920 

 Douchekraan
  Thermostatisch   | 
 Wandmontage  ,   DN15  
 • Ingebouwde beveiliging tegen 

 terugstromen
Voor gebruik in huis (conform 
DIN EN 1717)  

 Debiet bij 3 bar  : 16.2 l/min
  Verlaagd debiet bij 3 bar:   12.6 l/min  
  Warmwater toevoer:   max. +80°C 

 • Temperatuurgreep
• Debietgreep
• Easy-Grip hendel  
  • Temperatuurbegrenzer
• Veiligheidsblokkering tegen verbranden bij 38°C

• THERMO COOL. Meer veiligheid door minimaal 
opwarmen van de mengkraanbehuizing.  

  •   S-koppelingen met rozetten  
  • Keramische bovendeel voor debiet
• Thermostatische temperatuurregeling
• Vuilfilter(s) 

 ABP:   PA-IX 28784/IA 

  HANSAFIT  6515  9101 

 Chroom 

 EAN   4015474277212    920 

 Regendouche kraan
  Thermostatisch   | 
 Wandmontage  ,   DN15   |
 1200 mm  
 •  Kan worden ingekort  
  • Ingebouwde beveiliging tegen 

 terugstromen
Voor gebruik in huis (conform 
DIN EN 1717)  

 Debiet bij 3 bar  : 16.2 l/min
  Warmwater toevoer:   max. +65°C  
  Afmeting hoofddouche:   257 x 197 mm  
  Draaiknop omstelling
Geïntegreerde omstelling met debietregeling  
  – Handdouche  
– Glijstang
– Hoofddouche
– Verstelbare bevestiging glijstang
– Zeepschaal
– Doucheslang (1500 mm)
– Eco debiet control
– Draaibaar kogelscharnier
– Beschermtechnologie tegen kalkaanslag  
  Handdouche afmeting:   Ø 94 mm  
  3-stralig:
  –    Classic   | Rain | Sensitive 

 • Temperatuurgreep
• Debietgreep  
  • Veiligheidsblokkering tegen verbranden bij 38°C
• THERMO COOL. Meer veiligheid door minimaal 

opwarmen van de mengkraanbehuizing.  
  •   S-koppelingen met rozetten     (G1/2)  

 Met terugslagkleppen  : EB  
 • Thermostatische temperatuurregeling
• Montage set
• Terugslagklep
• Vuilfilter(s)  
  • Sprong  : 485 mm 

 ABP:   PA-IX 28786/IOO 

  HANSAFIT  6513  2101 

 Chroom 

 EAN   4015474273405    920 

 Bad- en douchekraan
  Thermostatisch   | 
 Wandmontage  ,   DN15  
 • Waterval perlator, Ingebouwde 

 beveiliging tegen terugstromen
Huishoudelijk en niet huishoudelijk 
gebruik (conform DIN EN 1717)  

 Debiet bij 3 bar  : 20.4 / 13.2 l/min
  Warmwater toevoer:   max. +80°C  
  Draaiknop omstelling
Geïntegreerde omstelling met debietregeling  
  – Eco debiet control 

 • Temperatuurgreep
• Debietgreep
• Easy-Grip hendel  
  • Temperatuurbegrenzer
• Veiligheidsblokkering tegen verbranden bij 38°C
• Temperatuur vast instelbaar  
  •   S-koppelingen met rozetten  

  • Thermostatische temperatuurregeling
• Vuilfilter(s)  
  • Componenten:   Functie-eenheid bevestigd met 

schroeven  
  • Sprong  : 127 mm  
  • Vaste uitloop 

 ABP:   PA-IX 28785/IOB 

  HANSAFIT  6516  2101 

 Chroom 

 EAN   4015474277229    920 

 Regendouche kraan
  Thermostatisch   | 
 Wandmontage  ,   DN15   |
 1612 mm  
 •  Kan worden ingekort  
  • Waterval perlator, Ingebouwde 

 beveiliging tegen terugstromen
Voor gebruik in huis (conform 
DIN EN 1717)  

 Debiet bij 3 bar  : 16.2 l/min
  Warmwater toevoer:   max. +65°C  
  Afmeting hoofddouche:   257 x 197 mm  
  Draaiknop omstelling
Geïntegreerde omstelling met debietregeling  
  – Handdouche  
– Glijstang
– Hoofddouche
– Verstelbare bevestiging glijstang
– Zeepschaal
– Douchehouder
– Doucheslang (1500 mm)
– Eco debiet control
– Draaibaar kogelscharnier
– Beschermtechnologie tegen kalkaanslag  
  Handdouche afmeting:   Ø 94 mm  
  3-stralig:
  –    Classic   | Rain | Sensitive 

 • Temperatuurgreep
• Debietgreep  
  • Veiligheidsblokkering tegen verbranden bij 38°C
• THERMO COOL. Meer veiligheid door minimaal 

opwarmen van de mengkraanbehuizing.  
  •   S-koppelingen met rozetten     (G1/2)  
 Met terugslagkleppen  : EB  

 • Thermostatische temperatuurregeling
• Montage set
• Terugslagklep
• Vuilfilter(s)  
  • Sprong  : 485 mm  
  • Vaste uitloop 

 ABP:   PA-IX 28787/IOOO 

 HANSAFIT
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 HANSACARE HANSACARE

  HANSAMEDIJET  4429  0170 

 Chroom 

 EAN   4015474268456 

 Hoofddouche
  DN15  
 Debiet bij 3 bar  : 12 l/min
  Warmwater toevoer:   max. +65°C  
  Afmeting hoofddouche:   Ø 100 mm  
  – Hoofddouche  
– Eco debiet control
– Draaibaar kogelscharnier
– Beschermtechnologie tegen kalkaanslag 

 •      (G1/2)    • Vuilfilter(s) 

  HANSAJET  0411  0200 

 Chroom 

 EAN   4015474269354    400 

 Hoofddouche
  Wandmontage  
  Diameter:   21 mm 

 •      (G1/2 x G1/2)  
  • Componenten:   Ronde rozet  

  • Sprong  : 200 mm 

 Accessoires:   Body for shower set,   4404   0100 

  HANSAMEDIPRO   FLEX  4428  0170 

 Chroom 

 EAN   4015474268449 

 Handdouche
 Debiet bij 3 bar  : 12 l/min

  Warmwater toevoer:   max. +65°C  
  – Beschermtechnologie tegen kalkaanslag  
  Handdouche afmeting:   Ø 100 mm  
  1-stralig:
  –    Aerosolarm 

 •      (G1/2)    • Vuilfilter(s) 

 ABP:   P-IX 28552/IIA 

  HANSAMEDIPRO   FLEX  4428  0180 

 Wit 

 EAN   4057304003912 

 Handdouche
•  Desinfectiebestendig (max. +95°C)
 Debiet bij 3 bar  : 12 l/min
  Warmwater toevoer:   max. +65°C  
  – Beschermtechnologie tegen kalkaanslag  
  Handdouche afmeting:   Ø 100 mm  
  1-stralig:
  –    Aerosolarm 

 •      (G1/2)    • Vuilfilter(s) 

  HANSAMEDIPRO  0412  0473 

 Chroom 

 EAN   4015474255029 

 Doucheslang
  1250 mm  
  – Doucheslang (1250 mm)  
– Twist guard, draaibeveiliging voor doucheslang 

 •      (G1/2) 

 HANSAMEDIPRO FLEX

  HANSAMEDIJET  0416  0170 

 Chroom 

 EAN   4015474263741 

 Handdouche
 Debiet bij 3 bar  : 12 l/min
  Warmwater toevoer:   max. +65°C  
  – Beschermtechnologie tegen kalkaanslag  
  Handdouche afmeting:   Ø 100 mm  
  1-stralig:
  –    Aerosolarm 

 •      (G1/2)    • Vuilfilter(s) 

 ABP:   P-IX 28543/IA 

  HANSAMEDIPRO  0412  0473 

 Chroom 

 EAN   4015474255029 

 Doucheslang
  1250 mm  
  – Doucheslang (1250 mm)  
– Twist guard, draaibeveiliging voor doucheslang 

 •      (G1/2) 

  HANSA  0405  0100 

 Chroom 

 EAN   4015474036888    400 

 Andere accessoires
  DN15  
 Warmwater toevoer:   max. +90°C 

 •      (G1/2)   Met terugslagkleppen  : HD 

  HANSA  0448  0100 

 Chroom 

 EAN   4015474031470    400 

 Glijstang
  Wandmontage   |
 915 mm  
 •  Kan worden ingekort

  – Verstelbare bevestiging glijstang  
– Draaibaar kogelscharnier  Diameter:   18 mm 

 HANSAMEDIJET
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 HANSACARE HANSACARE

  HANSAEMOTION  5863  0171  84 

 Chroom/Grijs 

 EAN   4057304008696    111 

 Douchekraan
  Thermostatisch   | 
 Wandmontage  ,   DN15  
 •  Veiligheidsglas  
  • Ingebouwde beveiliging tegen 

 terugstromen
Voor gebruik in huis (conform 
DIN EN 1717)  

 Debiet bij 3 bar  : 13.8 l/min
  Warmwater toevoer:   max. +80°C 

 • Temperatuurgreep
• Debietgreep  
  • Veiligheidsblokkering tegen verbranden bij 38°C
• THERMO COOL. Meer veiligheid door minimaal 

opwarmen van de mengkraanbehuizing.  

  •   Excentrisch kogelkoppel aansluiting     (G1/2)  
 Met terugslagkleppen  : EB  
 • Thermostatische temperatuurregeling 

  HANSAEMOTION  5863  0171  82 

 Chroom/Wit 

 EAN   4057304008719    111 

 Douchekraan
  Thermostatisch   | 
 Wandmontage  ,   DN15  
 •  Veiligheidsglas  
  • Ingebouwde beveiliging tegen 

 terugstromen
Voor gebruik in huis (conform 
DIN EN 1717)  

 Debiet bij 3 bar  : 13.8 l/min
  Warmwater toevoer:   max. +80°C 

 • Temperatuurgreep
• Debietgreep  
  • Veiligheidsblokkering tegen verbranden bij 38°C
• THERMO COOL. Meer veiligheid door minimaal 

opwarmen van de mengkraanbehuizing.  

  •   Excentrisch kogelkoppel aansluiting     (G1/2)  
 Met terugslagkleppen  : EB  
 • Thermostatische temperatuurregeling 

HANSAEMOTION Douchesysteem „Basic” 

  HANSAEMOTION  5865  0171  84 

 Chroom/Grijs 

 EAN   4057304008436    111 

 Regendouche kraan
  Thermostatisch   | 
 Wandmontage  ,   DN15  
 •  Veiligheidsglas
•  BLUESWITCH omstelling
  • Ingebouwde beveiliging tegen 

 terugstromen
Voor gebruik in huis (conform 
DIN EN 1717)  

 Debiet bij 3 bar  : 13.8 l/min
  Warmwater toevoer:   max. +80°C  
  Draaiknop omstelling
Geïntegreerde omstelling met debietregeling  
  – Handdouche  
– Hoofddouche
– Douchehouder
– Doucheslang (1750 mm)
– Draaibaar kogelscharnier
– Beschermtechnologie tegen kalkaanslag  
  3-stralig:
  –    Pulse   | Intense | Sensitive 

 • Temperatuurgreep
• Debietgreep  
  • Veiligheidsblokkering tegen verbranden bij 38°C
• THERMO COOL. Meer veiligheid door minimaal 

opwarmen van de mengkraanbehuizing.  

  •   Excentrisch kogelkoppel aansluiting     (G1/2)  
 Met terugslagkleppen  : EB  
 • Thermostatische temperatuurregeling
• Terugslagklep 

  HANSA  0405  0100 

 Chroom 

 EAN   4015474036888    400 

 Andere accessoires
  DN15  
 Warmwater toevoer:   max. +90°C 

 •      (G1/2)   Met terugslagkleppen  : HD 

 HANSAEMOTION Opbouwthermostaat

  HANSAEMOTION  5864  2171  84 

 Chroom/Grijs 

 EAN   4057304008726    111 

 Bad- en douchekraan
  Thermostatisch   | 
 Wandmontage  ,   DN15  
 •  Veiligheidsglas  
  • Ingebouwde beveiliging tegen 

 terugstromen
Voor gebruik in huis (conform 
DIN EN 1717)  

 Debiet bij 3 bar  : 16.8 / 13.8 l/min
  Warmwater toevoer:   max. +80°C  
  Draaiknop omstelling
Geïntegreerde omstelling met debietregeling 

 • Temperatuurgreep
• Debietgreep  
  • Veiligheidsblokkering tegen verbranden bij 38°C
• THERMO COOL. Meer veiligheid door minimaal 

opwarmen van de mengkraanbehuizing.  
  •   Excentrisch kogelkoppel aansluiting     (G1/2)  

 Met terugslagkleppen  : EB  
 • Thermostatische temperatuurregeling  
  • Sprong  : 137 mm  
  • Straalsoort regelaar:   CASCADE® perlator 

  HANSAEMOTION  5864  2171  82 

 Chroom/Wit 

 EAN   4057304008733    111 

 Bad- en douchekraan
  Thermostatisch   | 
 Wandmontage  ,   DN15  
 •  Veiligheidsglas  
  • Ingebouwde beveiliging tegen 

 terugstromen
Voor gebruik in huis (conform 
DIN EN 1717)  

 Debiet bij 3 bar  : 16.8 / 13.8 l/min
  Warmwater toevoer:   max. +80°C  
  Draaiknop omstelling
Geïntegreerde omstelling met debietregeling 

 • Temperatuurgreep
• Debietgreep  
  • Veiligheidsblokkering tegen verbranden bij 38°C
• THERMO COOL. Meer veiligheid door minimaal 

opwarmen van de mengkraanbehuizing.  
  •   Excentrisch kogelkoppel aansluiting     (G1/2)  

 Met terugslagkleppen  : EB  
 • Thermostatische temperatuurregeling  
  • Sprong  : 137 mm  
  • Straalsoort regelaar:   CASCADE® perlator 
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 HANSACARE HANSACARE

  HANSAEMOTION   WELLFIT  5864  2172  82 

 Chroom/Wit 

 EAN   4057304008771    111 

 Bad- en douchekraan
  Thermostatisch  /Batterij gestuurd/ 
Bluetooth  ®   | 
 Wandmontage  ,   DN15  
 •  Veiligheidsglas
•  Software instellingen zijn aan te passen 

(via bluetooth App)
  • Ingebouwde beveiliging tegen 

 terugstromen
Voor gebruik in huis (conform 
DIN EN 1717)  

 Debiet bij 3 bar  : 16.8 / 12 l/min
  Warmwater toevoer:   max. +70°C  
  Draaiknop omstelling
Geïntegreerde omstelling met debietregeling 

 • Temperatuurgreep
• Debietgreep  
  • Veiligheidsblokkering tegen verbranden bij 38°C
• THERMO COOL. Meer veiligheid door minimaal 

opwarmen van de mengkraanbehuizing.  
  •   Excentrisch kogelkoppel aansluiting     (G1/2)  

 Met terugslagkleppen  : EB  
 • Thermostatische temperatuurregeling  
  • Batterij:   AA 1.5 V Lithium x 4  
  • Sprong  : 137 mm  
  • Straalsoort regelaar:   CASCADE® perlator  
  • Bedrijfsspanning:   6 V  

 Conformiteitsverklaring:   RED 

  HANSAEMOTION   WELLFIT  5863  0172  84 

 Chroom/Grijs 

 EAN   4057304008740    111 

 Douchekraan
  Thermostatisch  /Batterij gestuurd/ 
Bluetooth  ®   | 
 Wandmontage  ,   DN15  
 •  Veiligheidsglas
•  Software instellingen zijn aan te passen 

(via bluetooth App)
  • Ingebouwde beveiliging tegen 

 terugstromen
Voor gebruik in huis (conform 
DIN EN 1717)  

 Debiet bij 3 bar  : 12 l/min
  Warmwater toevoer:   max. +70°C 

 • Temperatuurgreep
• Debietgreep  
  • Veiligheidsblokkering tegen verbranden bij 38°C
• THERMO COOL. Meer veiligheid door minimaal 

opwarmen van de mengkraanbehuizing.  
  •   Excentrisch kogelkoppel aansluiting     (G1/2)  
 Met terugslagkleppen  : EB  

 • Thermostatische temperatuurregeling  
  • Magneetventiel
• Functie(s) met signaallichten
• Indicatie voor (bijna) lege batterij  
  • Batterij:   AA 1.5 V Lithium x 4  
  • Bedrijfsspanning:   6 V  

 Conformiteitsverklaring:   RED 

  HANSAEMOTION   WELLFIT  5863  0172  82 

 Chroom/Wit 

 EAN   4057304008757    111 

 Douchekraan
  Thermostatisch  /Batterij gestuurd/ 
Bluetooth  ®   | 
 Wandmontage  ,   DN15  
 •  Veiligheidsglas
•  Software instellingen zijn aan te passen 

(via bluetooth App)
  • Ingebouwde beveiliging tegen 

 terugstromen
Voor gebruik in huis (conform 
DIN EN 1717)  

 Debiet bij 3 bar  : 12 l/min
  Warmwater toevoer:   max. +70°C 

 • Temperatuurgreep
• Debietgreep  
  • Veiligheidsblokkering tegen verbranden bij 38°C
• THERMO COOL. Meer veiligheid door minimaal 

opwarmen van de mengkraanbehuizing.  
  •   Excentrisch kogelkoppel aansluiting     (G1/2)  
 Met terugslagkleppen  : EB  

 • Thermostatische temperatuurregeling  
  • Magneetventiel
• Functie(s) met signaallichten
• Indicatie voor (bijna) lege batterij  
  • Batterij:   AA 1.5 V Lithium x 4  
  • Bedrijfsspanning:   6 V  

 Conformiteitsverklaring:   RED 

  HANSAEMOTION  5865  0171  82 

 Chroom/Wit 

 EAN   4057304007774    111 

 Regendouche kraan
  Thermostatisch   | 
 Wandmontage  ,   DN15  
 •  Veiligheidsglas
•  BLUESWITCH omstelling
  • Ingebouwde beveiliging tegen 

 terugstromen
Voor gebruik in huis (conform 
DIN EN 1717)  

 Debiet bij 3 bar  : 13.8 l/min
  Warmwater toevoer:   max. +80°C  
  Draaiknop omstelling
Geïntegreerde omstelling met debietregeling  
  – Handdouche  
– Hoofddouche
– Douchehouder
– Doucheslang (1750 mm)
– Draaibaar kogelscharnier  
  3-stralig:
  –    Pulse   | Intense | Sensitive 

 • Temperatuurgreep
• Debietgreep  
  • Veiligheidsblokkering tegen verbranden bij 38°C
• THERMO COOL. Meer veiligheid door minimaal 

opwarmen van de mengkraanbehuizing.  

  •   Excentrisch kogelkoppel aansluiting     (G1/2)  
 Met terugslagkleppen  : EB  
 • Thermostatische temperatuurregeling
• Terugslagklep 

HANSAEMOTION Wellfit 

  HANSAEMOTION   WELLFIT  5864  2172  84 

 Chroom/Grijs 

 EAN   4057304008764    111 

 Bad- en douchekraan
  Thermostatisch  /Batterij gestuurd/ 
Bluetooth  ®   | 
 Wandmontage  ,   DN15  
 •  Veiligheidsglas
•  Software instellingen zijn aan te passen 

(via bluetooth App)
  • Ingebouwde beveiliging tegen 

 terugstromen
Voor gebruik in huis (conform 
DIN EN 1717)  

 Debiet bij 3 bar  : 16.8 / 12 l/min
  Warmwater toevoer:   max. +70°C  
  Draaiknop omstelling
Geïntegreerde omstelling met debietregeling 

 • Temperatuurgreep
• Debietgreep  
  • Veiligheidsblokkering tegen verbranden bij 38°C
• THERMO COOL. Meer veiligheid door minimaal 

opwarmen van de mengkraanbehuizing.  
  •   Excentrisch kogelkoppel aansluiting     (G1/2)  
 Met terugslagkleppen  : EB  

 • Thermostatische temperatuurregeling  
  • Batterij:   AA 1.5 V Lithium x 4  
  • Sprong  : 137 mm  
  • Straalsoort regelaar:   CASCADE® perlator  
  • Bedrijfsspanning:   6 V  

 Conformiteitsverklaring:   RED 
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 HANSACARE HANSACARE

  HANSABLUEBOX  8000  0000 

 EAN   4015474278042    650  Bad- en douchekraan
  Inbouwdeel   | 
 Wandmontage voor inbouwunit  ,   DN15  
 •  Kraanhuis gemaakt van DZR messing
 Inbouwdiepte:   75 - 105 mm  
  Warmwater toevoer:   max. +90°C 

 •      (G1/2)  
  • Afpersstop  

• Componenten:   Afdichtingsmanchet voor 
 gips platen   | Multifix bevestigingssysteem | 
Montagebox en afschermkap  

  •   Zonder afbouwdeel 

 Accessoires:   Assembling plate,   4405   0000  ; Inbouwverlengstuk kompleet, 15 mm,   59   914   182  ; 
Adapter, H/C reversed,   59   914   184  ; Flush connector,   59   914   185 

  HANSABLUEBOX  8001  0000 

 EAN   4015474279476    650  Bad- en douchekraan
  Inbouwdeel   | 
 Wandmontage voor inbouwunit  ,   DN20  
 •  Kraanhuis gemaakt van DZR messing
 Inbouwdiepte:   75 - 105 mm  
  Warmwater toevoer:   max. +90°C 

 •   Geintegreerd afsluitventiel     (G3/4)  
  • Afpersstop  

  • Componenten:   Afdichtingsmanchet voor 
 gipsplaten   | Multifix bevestigingssysteem | 
Montagebox en afschermkap  

  •   Zonder afbouwdeel 

 Accessoires:   Inbouwverlengstuk kompleet, 15 mm,   59   914   182  ; Adapter, H/C reversed,   59   914   184  ; 
Flush connector,   59   914   185  ; Assembling plate,   4405   0000 

  HANSAMEDICA  8185  9046 

 Chroom 

 EAN   4015474278905    033 

 Douchekraan
  Afbouwset  /Eengreeps   | 
 Wandmontage voor inbouwunit  
 Debiet bij 3 bar  : 28.2 l/min
  Verlaagd debiet bij 3 bar:   13.8 l/min  
  Warmwater toevoer:   max. +90°C 

 • Eengreeps bediend
• Lange hendel
• Hendel met warm-koud-aanduiding  
  • Temperatuurbegrenzer
• Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)  

  • Ø 48 mm keramisch Eco binnenwerk voor debiet 
en temperatuur instelling  

  • Componenten:   Ronde rozet   | BLUECLICK 
 rozettendrager voor eenvoudige montage 

 DVGW:   DW-6506CS0196  , ABP:   PA-IX 28818/IC  , SVGW:   1805-6754  , ACS:   16 ACC LY 696 

 Benodigde verkoop items 

  HANSABLUEBOX   Bad- en douchekraan  8000   0000 
  HANSABLUEBOX   Bad- en douchekraan  8001   0000 

OVERZICHT – Inbouwsystemen

 HANSAMEDICA

HANSAEMOTION Douchesysteem „Wellfit” 

  HANSAEMOTION   WELLFIT  5865  0172  84 

 Chroom/Grijs 

 EAN   4057304007859    111 

 Regendouche kraan
  Thermostatisch  /Batterij gestuurd/ 
Bluetooth  ®   | 
 Wandmontage  ,   DN15  
 •  Veiligheidsglas
•  BLUESWITCH omstelling
•  Software instellingen zijn aan te passen 

(via bluetooth App)
  • Ingebouwde beveiliging tegen 

 terugstromen
Voor gebruik in huis (conform 
DIN EN 1717)  

 Debiet bij 3 bar  : 12 l/min
  Warmwater toevoer:   max. +70°C  
  Draaiknop omstelling
Geïntegreerde omstelling met debietregeling  
  – Handdouche  
– Hoofddouche
– Douchehouder
– Doucheslang (1750 mm)
– Draaibaar kogelscharnier  
  3-stralig:
  –    Pulse   | Intense | Sensitive 

 • Temperatuurgreep
• Debietgreep  
  • Veiligheidsblokkering tegen verbranden bij 38°C
• THERMO COOL. Meer veiligheid door minimaal 

opwarmen van de mengkraanbehuizing.  
  •   Excentrisch kogelkoppel aansluiting     (G1/2)  
 Met terugslagkleppen  : EB  
 • Thermostatische temperatuurregeling

• Terugslagklep  
  • Magneetventiel
• Controle eenheid
• Functie(s) met signaallichten
• Indicatie voor (bijna) lege batterij  
  • Batterij:   AA 1.5 V Lithium x 4  
  • Sprong  : 401 mm  
  • Bedrijfsspanning:   6 V  

 Conformiteitsverklaring:   RED 

  HANSAEMOTION   WELLFIT  5865  0172  82 

 Chroom/Wit 

 EAN   4057304007842    111 

 Regendouche kraan
  Thermostatisch  /Batterij gestuurd/ 
Bluetooth  ®   | 
 Wandmontage  ,   DN15  
 •  Veiligheidsglas
•  BLUESWITCH omstelling
•  Software instellingen zijn aan te passen 

(via bluetooth App)
  • Ingebouwde beveiliging tegen 

 terugstromen
Voor gebruik in huis (conform 
DIN EN 1717)  

 Debiet bij 3 bar  : 12 l/min
  Warmwater toevoer:   max. +70°C  
  Draaiknop omstelling
Geïntegreerde omstelling met debietregeling  
  – Handdouche  
– Hoofddouche
– Douchehouder
– Doucheslang (1750 mm)
– Draaibaar kogelscharnier  
  3-stralig:
  –    Pulse   | Intense | Sensitive 

 • Temperatuurgreep
• Debietgreep  
  • Veiligheidsblokkering tegen verbranden bij 38°C
• THERMO COOL. Meer veiligheid door minimaal 

opwarmen van de mengkraanbehuizing.  
  •   Excentrisch kogelkoppel aansluiting     (G1/2)  
 Met terugslagkleppen  : EB  
 • Thermostatische temperatuurregeling

• Terugslagklep  
  • Magneetventiel
• Controle eenheid
• Functie(s) met signaallichten
• Indicatie voor (bijna) lege batterij  
  • Batterij:   AA 1.5 V Lithium x 4  
  • Bedrijfsspanning:   6 V  

 Conformiteitsverklaring:   RED 
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 HANSACARE HANSACARE

  HANSAHOME  8861  9045 

 Chroom 

 EAN   4015474278981    100 

 Douchekraan
  Afbouwset  /Thermostatisch   | 
 Wandmontage voor inbouwunit  
 •  Kraanhuis gemaakt van DZR messing
 Debiet bij 3 bar  : 22.8 l/min
  Warmwater toevoer:   max. +80°C  
  Draaiknop omstelling  
  Diameter:   170 mm 

 • Temperatuurgreep
• Debietgreep  
  • Veiligheidsblokkering tegen verbranden bij 38°C  
  • Keramische bovendeel voor debiet
• Thermostatische temperatuurregeling
• Terugslagklep  

  • Componenten:   Frame tbv rozetten   | Ronde 
rozet | BLUECLICK rozettendrager voor eenvou-
dige montage | Functie-eenheid bevestigd met 
schroeven | BLUETUNE, verstelbaar na installatie 
+/- 3,5° | Huls  

  •   Zonder omstelling 

 Accessoires:   Hendel, for disinfection,   59   914   169  
 DVGW:   DW-6509CS0197  , ABP:   P-IX 28852/IC  , SVGW:   1805-6755  , ACS:   16 ACC LY 695 

 Benodigde verkoop items 

  HANSABLUEBOX   Bad- en douchekraan  8000   0000 
  HANSABLUEBOX   Bad- en douchekraan  8001   0000 

  HANSAHOME  8860  9045 

 Chroom 

 EAN   4015474279209    100 

 Douchekraan
  Afbouwset  /Thermostatisch   | 
 Wandmontage voor inbouwunit  
 •  Kraanhuis gemaakt van DZR messing
 Debiet bij 3 bar  : 24 l/min
  Warmwater toevoer:   max. +80°C  
  Diameter:   170 mm 

 • Temperatuurgreep  
  • Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)
• Veiligheidsblokkering tegen verbranden bij 38°C  
 Met terugslagkleppen  : EB  
 • Thermostatische temperatuurregeling
• Terugslagklep  

  • Componenten:   Frame tbv rozetten   | Ronde 
rozet | BLUECLICK rozettendrager voor eenvou-
dige montage | Functie-eenheid bevestigd met 
schroeven | Huls  

  •   Zonder debietregeling    | Zonder omstelling 

 Accessoires:   Hendel, for disinfection,   59   914   169  
 DVGW:   DW-6509CS0197  , ABP:   PA-IX 28855/I  , SVGW:   1805-6755  , ACS:   16 ACC LY 695 

 Benodigde verkoop items 

  HANSABLUEBOX   Bad- en douchekraan  8000   0000 
  HANSABLUEBOX   Bad- en douchekraan  8001   0000 

  HANSAHOME  8862  9045 

 Chroom 

 EAN   4015474279131    100 

 Bad- en douchekraan
  Afbouwset  /Thermostatisch   | 
 Wandmontage voor inbouwunit  
 •  Kraanhuis gemaakt van DZR messing
•  BLUESWITCH omstelling
 Debiet bij 3 bar  : 22.2 / 22.2 l/min
  Warmwater toevoer:   max. +80°C  
  Draaiknop omstelling  
  Diameter:   170 mm 

 • Temperatuurgreep
• Debietgreep  
  • Veiligheidsblokkering tegen verbranden bij 38°C  
  • Thermostatische temperatuurregeling
• Terugslagklep  

  • Componenten:   Frame tbv rozetten   | Ronde 
rozet | BLUECLICK rozettendrager voor eenvou-
dige montage | Functie-eenheid bevestigd met 
schroeven | BLUETUNE, verstelbaar na installatie 
+/- 3,5° | Huls 

 Accessoires:   Hendel, for disinfection,   59   914   169  
 DVGW:   DW-6509CS0197  , ABP:   PA-IX 28853/IDD  , SVGW:   1805-6755  , ACS:   16 ACC LY 695 

 Benodigde verkoop items 

  HANSABLUEBOX   Bad- en douchekraan  8000   0000 
  HANSABLUEBOX   Bad- en douchekraan  8001   0000 

  HANSAHOME  8862  3045 

 Chroom 

 EAN   4015474279148    100 

 Bad- en douchekraan
  Afbouwset  /Thermostatisch   | 
 Wandmontage voor inbouwunit  
  • Leegloopventiel/beluchter  
 •  Kraanhuis gemaakt van DZR messing
•  BLUESWITCH omstelling
 Debiet bij 3 bar  : 22.2 / 22.2 l/min
  Warmwater toevoer:   max. +90°C  
  Draaiknop omstelling 

 • Temperatuurgreep
• Debietgreep  
  • Veiligheidsblokkering tegen verbranden bij 38°C  
  •   Geluidsdemper(s)  
 Met terugslagkleppen  : HD  
 • Thermostatische temperatuurregeling

• Terugslagklep  
  • Componenten:   Ronde rozet   | BLUECLICK 

 rozettendrager voor eenvoudige montage |  
Functie-eenheid bevestigd met schroeven | 
BLUETUNE, verstelbaar na installatie +/- 3,5° 

 Accessoires:   Hendel, for disinfection,   59   914   169  
 ABP:   PA-IX 28854/IDD 

 Benodigde verkoop items 

  HANSABLUEBOX   Bad- en douchekraan  8000   0000 
  HANSABLUEBOX   Bad- en douchekraan  8001   0000 

 HANSAHOME
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Pictogramoverzicht

HEALTH

Contactloze bediening. Maximaal comfort, maximale hygiëne.

Thermostaat is geschikt voor thermische desinfectie. Van groot belang  
voor openbare of grotere installaties.

‹ 0,3 % Messing dat in contact komt met drinkwater, bevat minder dan 0,3% lood.

Oppervlakken die in contact komen met drinkwater, hebben geen nikkellaag.

Safety

Verbrandingsbescherming – voor maximale veiligheid bij onze thermostaten.

THERMO COOL. Meer veiligheid door minimaal opwarmen van de 
 mengkraan behuizing.

Veiligheidsvoorziening DIN EN 1717.

Veiligheidsvoorziening DIN EN 1717.

Ventiel voor het afsluiten van de watertoevoer voor vaatwasser of wasmachine  
op de mengkraan.

Comfort

Hybride functie: Gecombineerde contactloze en handmatige bedieningsopties. 

Contactloze bediening. Maximaal comfort, maximale hygiëne.

In te korten/in verschillende lengtes verkrijgbare uitlopen geven u meer
vrijheid op het gebied van planning en vormgeving.

Classic Spray Cascade Spray

Pulsating Spray Regular Refreshing Spray

Intense Spray Rain Spray

Massage Spray Sensitive Spray

Active Spray

Technology

Lagedrukmengkraan – voor overeenkomstig geconstrueerde installaties.

Werking op batterijen – mengkranen met functies op batterij- of accuspanning.

Werking op netspanning – mengkranen voor aansluiting op het lichtnet  
met op- of inbouwnetvoedingen.

Ventilatie in buissysteem – onderdelen of constructies voor bijv. het hygiënisch  
legen van uitlopen.

Buisbeluchter - voor de vereiste beveiliging van de mengkraan.

Passend product voor het modulaire en ontwerpvriendelijke inbouwsysteem 
HANSAMATRIX.

HANSA 3S: Systeem voor een veilige en snelle montage.

Kraan voor koud water of voorgemengd water met slechts één ingang.

Programmering, besturing en monitoring van de kraanfuncties zijn met
behulp van de HANSA App mogelijk.

Het Bluetooth® woordmerk en het Bluetooth-logo zijn eigendom van. Bluetooth SIG,
Inc. en elk gebruik van dit merk door HANSA gebeurt onder licentie. Alle
andere merken en handelsnamen zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.

Alle rechten voorbehouden. Nadruk is alleen met schriftelijke toestemming van HANSA toegestaan met nadrukkelijke bronvermelding. Technische verande-

ringen in de uitvoering van produkten zijn nadrukkelijk voorbehouden. Druktechnische afwijkingen in kleur zijn mogelijk. Overige wijzigingen en drukfouten 

voorbehouden.

hansa.com

Google Play en het Google Play-logo zijn merken 
van Google Inc.

Apple, het Apple logo, iPhone, iPad en iPod touch 
zijn merken van Apple Inc., die in de VS en andere 
landen zijn gedeponeerd. App Store is een dien-
stenmerk van Apple Inc.

Het Bluetooth®-merkbeeld en logo zijn eigendom 
van Bluetooth SIG, Inc., en het gebruik ervan is on-
der licentie verleend aan Hansa Armaturen GmbH. 
Andere merken en handelsnamen zijn eigendom 
van de desbetreffende eigenaars.

MIKADO® merk werd gebruikt met de toestemming van Neoperl GmbH
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Bij Hansa zijn we ervan overtuigd dat een goede mengkraan een 
leven lang mee moet gaan. Daarom zijn al onze producten van 

hoge kwaliteit en gaan ze lang mee, geschikt voor elke uitdaging 
waarmee het leven u confronteert. Tijdloze vorm en functies: 

onze producten zijn werkelijk 
voor het leven gemaakt.

HANSA Nederland B.V.
Watergoorweg 77
3861 MA Nijkerk 
Tel.: +31 33 2 463 463
Fax: +31 33 2 463 431
info.nl@hansa.com

HANSA Armaturen Belgium N.V.
Steenweg 3.405
3540 Herk-de-Stad
Telefoon: + 32 (0)13 35 36 10
Fax: + 32 (0)13 66 46 86
info@hansa-belgium.be

09
9 4

56
5 4

04
 10

10
07

5 /
 12

20
 · I

m
pr

im
é e

n 
Al

lem
ag

ne
 · S

ou
s r

és
er

ve
 d

e m
od

ifi
ca

tio
ns

 o
u 

d‘e
rre

ur
s.


