
Producten met Viega Hygiene+ functie

Voor het veilig behoud van  
de drinkwaterkwaliteit.





Viega.

HöcHster Qualität verbunden.

Viega is overtuigd: Kwaliteit is alles. Zonder kwaliteit is het niets. Daarom verlangt 
de onderneming van haar werknemers dat ze elke dag zichzelf weer overtreffen. 
Door de dialoog met onze klanten aan te gaan en nog betere producten en diensten 
te ontwikkelen. En door onze onderneming klaar te maken voor de toekomst zon-
der onze eigen geschiedenis uit het oog te verliezen.

Sinds ruim 115 jaar is Viega verbonden met de hoogste kwaliteit. Begonnen is het 
familiebedrijf met de visie om een revolutie in de installatietechniek teweeg te bren-
gen. Vandaag de dag is Viega met ruim 4.000 medewerkers en tien vestigingen één 
van de belangrijkste ondernemingen ter wereld op het gebied van installatietechniek, 
die zichzelf trouw is gebleven en geheel eigen normen bepaalt. 

Viega vindt het belangrijk om haar klanten te ondersteunen bij hun dagelijkse werk. 
Daarvoor deelt de onderneming haar kennis met klanten over de hele wereld, stemt 
zij materialen, techniek en comfort op elkaar af, neemt zij de tijd voor de kwaliteits-
borging en investeert ze in onderzoek en ontwikkeling. Het resultaat: een perfect  
op elkaar afgestemd systeem dat uit meer dan 17.000 artikelen bestaat die zowel 
betrouwbaar als snel beschikbaar zijn.

Kwaliteit is alles. Zonder kwaliteit is het niets.
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Drinkwater is een elementair goed met 
een enorm groot belang – en de duur-
zame omgang met drinkwater is een 
van de belangrijkste doelen van Viega. 
Omdat het thema drinkwaterkwaliteit 
voor Viega veel meer is dan slechts één 
van de vele, ondersteunen wij planners 
en exploitanten met producten, services 
en cursussen voor het behoud van de 
drinkwaterkwaliteit.

Met AquaVip biedt Viega planners en 
installateurs daarbij een groot aantal 
innovatieve oplossingen in zijn kern-
competentie drinkwater. 

Drinkwaterkwaliteit heeft een naam
‘Aqua’ betekent water en ‘Vip’ staat 
voor ‘Viega Intelligent Protection’, voor 
intelligente bescherming van Viega. Uit 
de combinatie ontstaat een begrip dat 

bij Viega staat voor alles wat met het 
behoud van de drinkwaterkwaliteit te 
maken heeft. AquaVip van Viega helpt 
bij het naleven van de drie bouwstenen 
wetten, normen en regelgeving voor  
de drinkwaterhygiëne en maakt het  
dagelijks werk voor installateurs, planners, 
architecten en exploitanten daarmee  
gemakkelijker.

Viega AquaVip

beHoud van de drinkwater-
kwaliteit.
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Service en advies als directe  
ondersteuning
AquaVip houdt ook in dat u bij Viega kunt 
vertrouwen op een omvangrijke service. 
Onze buitendienstmedewerkers advise-
ren installateurs, planners en architecten 
uitvoerig en betrouwbaar als het gaat 
om behoud van drinkwaterkwaliteit. Ook 
bij de technische adviesdienst worden 
gebruikers ondersteund – zowel op het 
gebied van planningen, en gebruik als 
onderhoud.

Kennisoverdracht voor een  
succesvolle planning en uitvoering
Voor het behoud van de drinkwaterkwa-
liteit zorgt Viega met zijn innovatieve en 
op de praktijk afgestemde leidingsyste-
men. Complexe regelgeving en omvang-
rijke wettelijke voorschriften maken de 
planning van drinkwaterinstallaties ech-
ter tot een uitdaging. Viega deelt met 
installateurs, planners, architecten en 
exploitanten kennis op het gebied van 
drinkwaterkwaliteit. Workshops maken 
even vanzelfsprekend deel uit van  
het aanbod van Viega als symposia. 
Doel hiervan zijn gebouwspecifieke  
hygiëneconcepten die met de gebruiker 
zijn afgestemd. Over actuele ontwikke-
lingen informeren de Newsletter en het 
Viega Journaal, terwijl onze homepage 
viega.nl verdiepend materiaal biedt 
over systemen, productoplossingen en 
services.

Systemen en producten voor  
hygiënisch drinkwater
Schoon drinkwater dat het huis in wordt 
geleid, moet op elk tappunt precies zo 
beschikbaar zijn als het Drinkwaterbe-
sluit vereist. Economische en innova-
tieve systeemoplossingen van Viega 
helpen de drinkwaterkwaliteit in elk  
gebouw te behouden. Zo ondersteunen 
de voor doorstroming geoptimaliseerde 
perssystemen van hoogwaardige en 
drinkwaterhygiënische materialen als 
roestvast staal, koper, brons, silicium-
brons en kunststof het behoud van  
de drinkwaterkwaliteit. Doordat ze zijn 
uitgevoerd als ring- en serieleidingen, 
verkleinen ze het stagnatierisico aan-
zienlijk. Producten met Viega Hygiene+ 
functie helpen stagnatie bij gebruikson-
derbrekingen of kritische temperatuur-
waarden te vermijden. Voorbeelden 
hiervan zijn de actieve spoelbediening 
of de bewaking van de koud- en warm-
waterleidingen en het aangeven van de 
noodzaak tot het uitvoeren van spoelin-
gen bij temperatuuroverschrijdingen en 
lange gebruiksonderbrekingen.

 AquAViP iN ééN oogoPSlAg

■ Voor doorstroming geoptimaliseerde en voor drinkwater geschikte  
perssystemen van hoogwaardige materialen als roestvast staal, koper, 
brons, siliciumbrons en kunststof

■ Producten met Viega Hygiene+ functie voor toepassingen met 
gebruiksonderbreking

■ Informatieve workshops en vaksymposia 
■ Uitgebreid advies door onze buitendienstmedewerkers,  

de planningsadviseurs en onze technische adviesdienst
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Behoud van drinkwaterkwaliteit

saMensPel van  
oorZaak en GevolG.
Drinkwater is meer dan een levensmiddel. Het is van levensbelang en de eigenschappen ervan mogen onderweg van huisaan-
sluiting tot tappunt niet veranderen. Daarom moeten drinkwaterinstallaties zo worden gepland, geïnstalleerd en gebruikt, dat de 
invloed van alle mogelijke factoren op de drinkwaterkwaliteit zo klein mogelijk worden gehouden. 

Alles hangt met elkaar samen – de werkingsdriehoek voor het behoud van de drinkwaterkwaliteit

gebruik volgens de voorschriften
Er is bij een drinkwaterinstallatie sprake 
van gebruik volgens de voorschriften 
conform NEN 1006 als in het gehele 
systeem, dus voor alle in de ruimtestaat 
vermelde tappunten, minstens om de 
zeven dagen wordt gezorgd voor een 
‘volledige waterverversing’. De tempe-
raturen mogen in de koudwaterleiding 
niet hoger zijn dan 25 °C; tegelijkertijd 
moet de temperatuur van het verwarm-
de drinkwater in het gehele circulatie-
systeem minstens 60 °C bedragen. Aan 
de voorwaarden hiervoor kan met name 
in commerciële installaties niet altijd 
worden voldaan. 

goed geplande drinkwaterkwaliteit
Om in de planning te voldoen aan de 
voorwaarden voor het behoud van drink-
waterkwaliteit moet rekening worden 
gehouden met de drie factoren die de 
kwaliteit beïnvloeden: waterverversing, 

watertemperatuur en de doorstroming 
van de leidingen met inbegrip van de 
wisselwerkingen hiertussen. Zo kan bij-
voorbeeld het uitblijven van waterverver-
sing gedurende een langere tijd ertoe 
leiden dat de temperatuur in de leiding 
hoger wordt en een kritische waarde  
bereikt. Tegelijkertijd kan een te groot 
gekozen buisdiameter en daarmee een 
te geringe doorstroming stagnatie in de 
hand werken, die zelfs met een schijnbaar 
voldoende waterverversing niet volledig 
te voorkomen is.

Het goede antwoord:  
Viega Hygiene+ functie
Met Hygiene+ biedt Viega functies die de 
regelmatige waterverversing en daar-
mee het behoud van drinkwaterkwaliteit 
in alle gebouwen geautomatiseerd onder-
steunen. Basis voor het behoud van de 
drinkwaterkwaliteit zijn overeenkomstig 
de behoefte bemeten en doorgeluste 

serieleidingen. Deze vormen bij gebruik 
volgens de voorschriften een voldoende 
bescherming tegen stagnatie en zorgen 
voor volledig doorstroming. Bij tijdelijke 
gebruiksonderbreking loopt het behoud 
van de drinkwaterkwaliteit echter  
gevaar. Als het drinkwater gedurende een 
langere tijd niet wordt ververst, kan zelfs 
de gehele drinkwaterinstallatie besmet 
raken. Precies op deze risico’s zijn de 
producten met Viega Hygiene+ functie 
afgestemd. Trefzeker, effectief en eco-
nomisch gaan ze decentraal daar aan 
de slag, waar zich een gevaar voor de 
drinkwaterkwaliteit ontwikkelt. Zo lossen 
de producten met Viega Hygiene+ func-
tie hygiënische problemen op de plaats 
waar ze ontstaan op.
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≥1x/7d≥1x/3d
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> 55 °C
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1  Waterverversing 
Gebruiksonderbrekingen en de stagnatie die daarvan het gevolg is, 
zijn bijzonder kritisch voor het behoud van drinkwaterkwaliteit. De 
Viega Hygiene+ functie ondersteunt de regelmatige waterverversing 
op alle niveaus: de insteekpershuls voor grote nominale diameters, 
het gebruikersstation op de verdieping of de bedieningsplaat voor 
afzonderlijke gebruikseenheden.

2  Temperaturen 
Viega oplossingen op maat zorgen voor de naleving van de voor-
geschreven temperatuurbereiken. Zo vermindert het Smartloop  
Inliner-systeem de temperatuurverliezen in circulatiesystemen.  

De Hygiene-Assistent met bewakingsfunctie controleert permanent 
de temperaturen in de warm- en koudwaterleiding en geeft afwijkingen 
onmiddellijk aan.

3  Doorstroming 
Met Viega leidingsystemen is dankzij hun fittingen met geoptimaliseer-
de Zeta-waarden een heel gunstige en economische bemeting van de 
leidingen mogelijk. Omdat het watervolume in het systeem geringer is, 
wordt het behoud van de drinkwaterkwaliteit ondersteund. Boven-
dien hoeft met de gunstige stromingseigenschappen niet te worden 
gevreesd voor verlies van comfort, wanneer de leidingen kleiner dan 
normaal zijn bemeten.
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Viega leidingsystemen

oPtiMale stroMinGs- 
eiGenscHaPPen.
Op de behoefte afgestemde en goed geïnstalleerde leidingsystemen vormen de basis van elke hygiënische drinkwaterinstallatie. 
Viega leidingsystemen ondersteunen het behoud van de drinkwaterkwaliteit en verminderen dankzij gunstige stromingseigen-
schappen de drukverliezen binnen het systeem tot een minimum.
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op de behoefte afgestemde bemeting
Bij de planning van een leidingsysteem 
voor de drinkwaterinstallatie moeten 
comfortseisen worden gecombineerd 
met de waarborging van de drink-
waterkwaliteit. Terwijl een te geringe 
bemeting van de leidingen afbreuk kan 
doen aan het gebruikscomfort, wordt 
bij een te grote bemeting het leiding-
volume bij gebruik volgens de voorschriften 
niet volledig ververst. Dit kan tot stag-
natie leiden, wat weer de ontwikkeling 
van bacteriën in de hand werkt. 

onmisbaar: stromingsgunstige  
fittingen
Een bijzonder belangrijke rol spelen de 
fittingen bij de planning van het leiding-
systeem. Hoe stromingsgunstiger deze 
zijn geconstrueerd, des te kleiner de  
afmeting van de leidingen kan zijn, zonder 
dat drukverliezen op de koop toe hoe-
ven te worden genomen. Dat maakt het 
behoud van de drinkwaterkwaliteit een-
voudiger en de installatie tegelijk eco-
nomischer. 

Viega fittingen: ideale Zeta-waarden
Precies hier komen de leidingsystemen 
van Viega in actie. Alle fittingen van  
de persfittingsystemen beschikken over 
uitstekende stromingseigenschappen 
en overtuigen met zeer lage Zeta-waar-
den. Deze liggen aanzienlijk lager dan de 
in DIN 1988-300 aangegeven referentie-
waarden. Zo kan een optimale bemeting 
zonder comfortverlies worden gereali-
seerd.

Ring- en serieleidingen voor hoge 
drinkwaterkwaliteit
Ring- en serieleidingen bieden dubbel 
voordeel. Ze voorzien niet alleen de tap-
punten van water, maar maken tegelijk 
ook de waterverversing binnen een lei-
dingstuk via elk afzonderlijk tappunt 
mogelijk. Vanzelfsprekend zijn ook hier-
bij de stromingseigenschappen van het 
leidingsysteem doorslaggevend voor 
een op de behoefte afgestemde en 
economische bemeting. Dankzij de lage 
Zeta-waarden van de Viega fittingen 
kan deze worden geoptimaliseerd.  
Het kunststof leidingsysteem Viega 
Smartpress is bij uitstek geschikt voor 
ring- en serieleidingen. Hiermee zijn 
kleine buigradiussen en daarmee door-
geluste leidingen op beperkte ruimte 
mogelijk. In een voorwandinstallatie zorgt 
het bovendien voor een betere waterver-
versing bij het gebruik van elk tappunt.
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gebruikersstation met Viega Hygiene+ functie

waterverversinG als dat nodiG 
is oP de GeHele verdiePinG.
Het Viega gebruikersstation met Hygiene+ functie voorkomt gebruiksonderbrekingen in drinkwaterinstallaties en gebouwen 
van elke grootte. Met vier verschillende bedrijfsmodi, intelligente besturingselektronica en de vereenvoudigde toegang  
via talrijke eindapparaten draagt het ook op efficiënte en economische wijze bij aan het behoud van de drinkwaterkwaliteit.  
Dit kan bovendien worden aangetoond door uitvoerige documentatie van de temperaturen en spoelingen met nauwkeurige 
tijdsgegevens.
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gebruiksgedeelten doelgericht  
beschermd
Het gebruikersstation ondersteunt auto-
matisch het gebruik van drinkwaterinstal-
laties volgens de voorschriften, wanneer 
deze niet volgens de planning worden 
gebruikt. Tegelijkertijd documenteert 
het alle parameters en gebeurtenissen. 
Daarbij doet het er niet toe of het om één 
enkel gebruiksgedeelte of het gehele lei-
dingnet van de verdieping, om de koud- 
of, waar zinvol, de warmwaterinstallatie 
gaat. Hiertoe biedt de besturing in totaal 
vier verschillende bedrijfsmodi: tijd-,  
interval-, temperatuur- of gebruiksafhan-
kelijke spoelbediening.

Decentrale installatie
Het gebruikersstation wordt gebruikt op 
een willekeurige plaats in de drinkwater-
installatie op de verdieping, bijv. in  
een school, een hotel, een woon- en  
bedrijfspand, een ziekenhuis of in een 
bejaarden- of verzorgingstehuis. Overal 
waar een gebruiksonderbreking te ver-
wachten valt, kan zo een drinkwater-
installatie decentraal en precies worden 
beschermd. De eenvoudige bewakings- 
en afleesmogelijkheid waarborgt een 
goede documentatie en een optimaal 
afgestemde werking van het Viega  
xgebruikersstation.

uitgebreide sensortechniek
De sensoren van het gebruikersstation 
met Viega Hygiene+ functie registreren 
kritische afwijkingen van de temperatuur 
en de gespoelde waterhoeveelheid. De 
geïntegreerde besturingselektronica 
zorgt er ondertussen voor dat afwijkingen 
van de gewenste waarden door een  
automatische geforceerde spoeling 
met een worden gecorrigeerd. Voor de 
exploitant een extra veiligheidswinst.

uitgekiende kwaliteit voor het behoud van drinkwaterkwaliteit: gebruikersstation met Viega Hygiene+ functie

Easytop kogelkraan als 
onderhoudsafsluiter

interfaces voor de  
gebouwautomatisering

Ethernetaansluiting  
voor externe bediening  
via lAN of internet

WlAN voor eenvoudige, 
snelle toegang via  
smartphone en tablet
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Fabrieksmatig vooringesteld,  
eenvoudig digitaal aan te passen
De besturingseenheid biedt een scala 
aan veiligheidsfuncties zien, waarmee de 
drinkwaterkwaliteit in koud- en warm-
waterinstallaties kan worden behouden. 
Fabrieksmatig is de besturingseenheid 
al standaard ingesteld. Hiervan afwij-
kende, individuele instellingen kunnen 
niet alleen via het display, maar ook 
comfortabel via ethernet of WLAN met 
laptop, smartphone of tablet worden 
aangebracht. Aanvullende aparte soft-
ware is voor het gebruik niet nodig.

gebruikersvriendelijke opbouw
De duidelijke en overzichtelijk opbouw 
van de besturingseenheid maakt de  
bediening gemakkelijker en bespaart tijd 
bij de installatie. De stekkerverbindingen 
hebben een kleurmarkering en zijn  
ompoolveilig, waardoor bijvoorbeeld 
verwisselingen bij het onderhoud zijn 
uitgesloten. Daarnaast zijn functie-uit-
breidingen mogelijk – zoals de integratie 
van temperatuurmeting of extra alarm-
signaalgevers. Via de eenvoudig te  
begrijpen bedieningsinterface kunnen 
parameters snel en veilig worden inge-
steld. 

Voor individuele toepassingen
Hoe en in welke omvang de besturings-
eenheid de drinkwaterhygiëne beschermt, 
kan tot in de details op de betreffende 
toepassing worden afgestemd. Bijvoor-
beeld precies per dag om een hygiënisch 
risico als gevolg van stagnatie of tempe-
ratuur in het weekend uit te sluiten. Of 
met een hygiënespoeling altijd op een 
vaste tijd, wanneer dit in het betreffende 
object beter bij het gebruik van de drink-
waterinstallatie past. Tevens is het mogelijk 
de spoeling in vaste tijdsintervallen na 
het laatste gebruik te programmeren. 
Welke variant ook beter bij het gebruiks-
gedrag in het betreffende gebouw past: 
de besturing van het gebruikersstation 
met Hygiene+ functie ondersteunt het 
behoud van de drinkwaterkwaliteit in 
elke denkbare toepassing.

gebruikersstation met Viega Hygiene+ functie

Grote intelliGentie oP  
de kleinste ruiMte.
Het belangrijkste element van het Viega gebruikersstation met Hygiene+ functie is de elektronische besturing. Deze maakt  
bescherming van de drinkwaterhygiëne mogelijk, is gemakkelijk te bedienen en werkt met de hoogst mogelijke betrouwbaarheid.
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1  Meervoudig bedieningsconcept 
Voor een bijzonder veelzijdige bediening kan de besturing direct  
via het display, via ethernet met de pc, via WLAN-verbinding met pc, 
smartphone, of tablet of via server op afstand worden uitgevoerd.

2  Aansluiting voor een PC 
Peer-to-Peer verbinding. De besturing kan rechstreeks op een  
laptop worden aangesloten. Hierdoor kan er rechtsreeks informatie 
worden gedownload.

3  Ethernetaansluiting 
Of het nu binnen het gebouwnetwerk via LAN of op afstand via het 
internet is: de besturing kan extern worden bediend – bijvoorbeeld 
om functieparameters in te stellen of om documentatie uit te lezen.

4  Potentiaalvrije aansluitingen 
Via de potentiaalvrije aansluitingen van de besturing kan een externe 
signaalgever voor storingsmeldingen worden aangesloten. Ook een 
resetfunctie is hiermee mogelijk.

5  Aansluiting voor de gBS-box 
Via de GBS-box kan met binaire in- en uitgangen het gebruikersstation 
via een gebouwautomatisering worden bestuurd.

6  Aansluiting voor doorstroomsensor 
De besturing van het gebruikersstation beschikt over twee aan-
sluitingen voor doorstroomsensoren voor de debietmeting. Positief  
neveneffect is de bewaking van de magneetventielfunctie.

1

5

3

2

4

6
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Draadloos te bereiken
Voor de configuratie van het gebruikers-
station en voor de registratie van het 
gebruik in een protocol heeft Viega een 
webapplicatie ontwikkeld. Deze maakt 
extra software overbodig en is via een 
groot aantal manieren en eindapparaten 
te benaderen. Via ethernet met een lap-
top, via WLAN met tablet, smartphone 
of laptop en met toegang op afstand via 
het internet. Bovendien biedt het gebrui-
kersstation een GBS-module met binaire 
en potentiaalvrije in- en uitgangen voor 
een probleemloze integratie in de ge-
bouwautomatisering.

Eenvoudig te bedienen
Met de webapplicatie gaan de bedie-
ning en instelling van het Viega gebrui-
kersstation met Hygiene+ functie heel 
comfortabel. Zo kunnen meerdere  
gebruikersstations met verschillende 
gebruikersprofielen gelijktijdig worden  
beheerd en bewaakt. De intuïtieve  
gebruikersinterface is bovendien een-
voudig te begrijpen en biedt een over-
zicht van alle functies en parameters  
van afzonderlijke of meerdere stations 
in de servermodus. Met slechts enkele 
stappen kunnen op pc, smartphone of  
tablet de bedrijfsmodus worden inge-

steld, de status worden gecontroleerd 
of omvangrijke documentatie worden 
opgeroepen.

Veiligheid op de eerste plaats
De intelligente besturing is het belang-
rijkste element van het gebruikersstation. 
Desgewenst beschermt een robuuste, 
spatwaterdichte en afsluitbare afdekking 
het gebruikersstation tegen uitwendige 
invloeden. Een realtimeklok zorgt er  
tevens voor dat zelfs bij een stroomuitval 
de documentatie wordt voortgezet  
en instellingen bij herstellen van de 
stroomvoorziening behouden blijven.

gebruikersstation met Viega Hygiene+ functie

coMfortabele bedieninG via 
disPlay, wlan of internet.
De besturing van het gebruikersstation is bijzonder eenvoudig te bedienen. Hetzij direct via het display, via ethernet of draadloos 
met WLAN. Zo wordt het behoud van de drinkwaterkwaliteit heel gemakkelijk gemaakt.
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Via de testspoeling kan al voor aanvang van de regelwerking 
de effectiviteit van de geprogrammeerde hygiënespoelingen 
worden gecontroleerd en aangetoond.

Elk Viega gebruikersstation met Hygiene+ functie kan afzonderlijk 
worden bestuurd en worden voorzien van individuele benamingen 
in plaats van onderdeelnummers. in de servermodus kunnen  
ook meerdere stations bij één object worden opgenomen. Via het  
gebruikersbeheer kunnen verschillende gebruikers met verschillende 
rechten toegang tot het gebruikersstation krijgen.
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Bedieningsplaten met Viega Hygiene+ functie

drinkwaterkwaliteit  
voorGeProGraMMeerd.
Voor verlaging van de risico’s door stagnatie in koudwaterinstallaties bieden de bedieningsplaten met Viega Hygiene+ functie 
de ideale oplossing. Ze beschikken standaard over een geprogrammeerde hygiënespoeling. Deze wordt automatisch geactiveerd 
als de handmatige spoeling binnen een gedefinieerd tijdsbestek niet meer is bediend. Zo kan stagnatie worden voorkomen en 
de drinkwaterkwaliteit economisch en effectief worden behouden.

Contactloze bediening dankzij moderne sensortechniek

Keuze voor elke toepassing
De Visign for More sensitive, Visign for 
Style sensitive, Visign for Care en Visign 
for Public infrarood-bedieningsplaten 
zijn uitgerust met de Viega Hygiene+ 
functie. Bovendien kan bij de elektrische 
wc-spoeling de fabrieksmatig uitgescha-
kelde functie worden geactiveerd. Daar-
mee is voorzien in elke gebruikssituatie. 
De Visign for More 105 sensitive bedie-
ningsplaat zorgt daarbij met zijn softgeo-
metrische design met afgeronde hoeken 
van hoogwaardig wit glas in elke bad-
kamer voor bijzondere accenten. De  
Visign for Style sensitive bedieningsplaat 
overtuigt dubbel met een luminescerende 
lak, die tegelijk als innovatief design-
element en als oriëntatielicht in het 
donker dient.
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optimaal bij serieleidingen
De bedieningsplaten met Viega Hygiene+ 
functie worden in combinatie met Viega 
inbouwreservoirs met techniek voor twee 
spoelhoeveelheden geïnstalleerd, idea-
liter aan het einde van een doorgeluste 
serie-installatie. Dat kan de urinoir- of 
wc-spoeling van een hotelkamer of het 
spoelpunt van een wc-installatie in bijvoor-
beeld een gymzaal zijn. Met regelmatige 
tijdsintervallen na de laatste handmatige 
spoelbediening spoelt de bedieningsplaat 
dan exact met de vooraf ingestelde water-
hoeveelheid die voor de verversing in het 
voorafgaande leidingnet deel nodig is om 
stagnatiegevaar te voorkomen.

Elektronische wc-spoeling
De elektronische wc-spoeling kan  
via een potentiaalvrij contact worden  
gecombineerd met klant specifieke of 
draadloze zenders. Behalve in toiletten 
worden deze types spoelbediening ook 
toegepast in badkamers waarbij comfort 
vooropstaat. Daarnaast is ook een auto-
matische aansturing via een gebouwbe-
heersysteem mogelijk.

Visign for Public infrarood- 
bedieningsplaten
De bedieningsplaat Visign for Public 5 
biedt naast een infraroodspoelbediening 
ook de mogelijkheid van handmatige 
bediening. Zowel met de handmatige 
spoelbediening als met de infrarood-
spoelbediening wordt steeds een volle-
dige spoelhoeveelheid geactiveerd –  
instelbaar op een spoelvolume van  
6 of 9 l. De Visign for Public 6 wordt  
uitsluitend via de infraroodtechniek ge-
activeerd. Anders dan bij de Visign for 
Public 5 kan hierbij bovendien afhanke-
lijk van het wc-gebruik een verschil 
worden gemaakt tussen een volledige 
en gedeeltelijke spoelhoeveelheid.

Visign for Style sensitive, kunststof, diepzwart

Sensortechniek in het beste design
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Twee mogelijkheden 
Voor circulatie volgens de normen kan 
de circulatieretour leiding parallel, dus 
door een aparte buis naast de warmwa-
teraanvoer leiding, of binnenliggend wor-
den geleid. Voor beide varianten biedt 
Viega technisch geperfectioneerde sys-
teemcomponenten aan. De parallelle 
circulatie komt weliswaar vaker voor, 
maar bij deze traditionele methode is de 
benodigde ruimte aanzienlijk groter.  
Tegelijkertijd is de benodigde isolatie 
aanzienlijk meer, omdat steeds twee 
leidingen voldoende moeten worden 
geïsoleerd. 

Slimme oplossing
De binnenliggende circulatie daarente-
gen biedt talrijke voordelen – en Viega 
biedt met de Smartloop-Inlinertechniek 
een intelligente oplossing. Bij de buis-in-
buistechniek van de Smartloop-Inliner-
techniek worden de aanvoer en retour 
in één buis samengebracht. Een extra 
leiding is niet meer nodig. Dat bespaart 
ruimte en vermindert de montagekosten. 
Tegelijkertijd wordt de temperatuurafgifte 
in de schacht verlaagd, waardoor het 
koud water niet te sterk opwarmt en de 
stand-by-verliezen van de circulatie lager 
worden. Daarmee is het temperatuur-
behoud bij de warmwaterverdeling extra 
energiebesparend en economisch te 
verwezenlijken.

Smartloop inliner

warM water, intelliGent  
GetransPorteerd.
Bij de warmwaterverdeling is circulatie een essentiële voorwaarde voor gelijkblijvende temperaturen binnen de drinkwater-
installatie. Dat is een belangrijke factor voor het behoud van de drinkwaterkwaliteit. Want alleen een gelijkmatig en  
gecontroleerd temperatuurniveau zorgt ervoor dat kritische temperatuurbereiken kunnen worden vermeden.

Viega Smartloop inliner
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leidingtraject optimaliseren
Met behulp van de hydraulische effecten 
volgens het Venturi-principe kan de Viega 
insteekpershuls met een aftakkende 
ringleiding voor zelden gebruikte tappun-
ten in de koudwaterverdeelleiding stag-
natie betrouwbaar voorkomen. Hij is in 
staat het gehele leidingvolume van de 
ringleiding in beweging te brengen en te 
verversen, zodra verderop in het stro-
mingstraject van de leiding een voldoen-
de water wordt afgenomen. Daarvoor 
wordt hij ingebouwd in de verdeellei-
ding tussen twee T-stukken voor de  
betreffende ringleiding. Zo wordt het  
gebruik volgens de voorschriften in het 
betreffende leidingstuk ondersteund. 
Voorwaarde hiervoor: een volgens de 
behoefte bemeten verdeelleiding. De 
Viega insteekpershuls volgens het Ven-
turi-principe is verkrijgbaar in de maten 
van 22 t/m 64 mm.

Viega insteekpershuls volgens het Venturi-principe

betrouwbare HyGiëne voor 
enkelvoudiGe aansluitleidinGen.
In de buurt van zelden gebruikte koudwatertappunten – bijvoorbeeld uitstortgootstenen, verwarmingsvulpunten of buitentap-
punten – speelt het leidingtraject een belangrijke rol voor de voldoende waterverversing. Vanwege het geringe gebruik en de 
toepassing van enkelvoudige aansluitleidingen treedt hier een verhoogd stagnatierisico op. De Viega insteekpershuls volgens 
het Venturi-principe maakt een bijzonder economische bescherming van deze gedeelten mogelijk: hij wordt eenvoudig met 
behulp van doorgeluste ringleidingen ingevoegd in de hoofdverdeelleiding.
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Producten met Viega Hygiene+ functie

Het assortiMent.
Of het nu om bewaking, documentatie of gebruik gaat – het ruime aanbod aan 
producten met Hygiene+ functie en de talrijke innovatieve productoplossingen  
van Viega maken het behoud van de drinkwaterkwaliteit zo veilig en tegelijkertijd 
eenvoudig mogelijk.
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Viega Nederland B.V.
Amsterdamsestraatweg 45-G
1411 AX Naarden
Nederland

Telefoon +31 (0)35-538 0442
Telefax +31 (0)35-538 0753

info@viega.nl
viega.nl
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