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In de praktijk blijkt dat, met name in openbare gebouwen, nog altijd drinkwater 

vaak ongemerkt en dus ongebruikt wegstroomt, bijvoorbeeld door lekkages 

in leidingen, lopende/druppende kranen, lekkende bodemkleppen van 

closetreservoirs, etc. Een bewuste keuze van sanitaire producten kan bijdragen 

aan het voorkomen van drinkwaterverspilling, behoud van de drinkwaterkwaliteit 

en het bevorderen van een hygiënisch en veilig gebruik van leidingwater. Moderne 

elektronische systemen spelen daarbij een belangrijke rol. 

Minder verspilling van 
drinkwater en energie

R. (Roos) Ysebaert, Marketing & Communicatie verantwoordelijke 
Delabie Benelux

Ook al is onze aarde voor 72% bedekt met 
water, van al dat water is nog geen 3% 
drinkbaar. Zoetwater is onmisbaar voor de 
drinkwatervoorziening. Maar niet alleen 
daarvoor. De beschikbaarheid van voldoende 
zoetwater is ook belangrijk voor ecologie 
en economie. Veel sectoren zijn voor hun 
productie afhankelijk van zoetwater en ook is 
het onmisbaar voor de elektriciteitsvoorzie-
ning. Nederland heeft dankzij zijn ligging en 

klimaat relatief veel zoetwater, maar ook hier 
kunnen in droge perioden tekorten ontstaan. 
Op zulke momenten moet de verdeling van 
zoetwater goed geregeld zijn. Voorkomen van 
verspilling van drinkwater is dus geboden. In 
onze persoonlijke omgeving worden we ons 
stilaan bewust van de noodzaak bewuster 
om te gaan met water: we gaan bijvoorbeeld 
korter douchen, het toilet met minder water 

doorspoelen en tijdens het tandenpoetsen 
de kraan dichtdraaien. In publieke gebou-
wen vertoont de gebruiker echter een ander 
gedrag: we betalen de factuur namelijk niet 
zelf. Bovendien worden eventuele gebreken en 
lekken minder snel gesignaleerd en hersteld 
in openbare gebouwen dan bij de consument 
thuis. Het gemiddeld verbruik, van om en nabij 
de tweehonderd liter per dag en per persoon, 
ligt dus veel hoger dan het gemeten waterver-
bruik thuis. In bepaalde gespecialiseerde instel-
lingen (ziekenhuizen, wellnesscentra, enz.) kan 
het verbruik zelfs oplopen tot vijfhonderd liter 
per persoon per dag. 

 MEERDERE ASPECTEN
Voor openbare en semi-openbare projecten 
speelt niet alleen waterbesparing een belang-
rijke rol in de keuze van het juiste product op 
de juiste locatie. Ook andere factoren, zoals 
veiligheid, hygiëne van het waternet, instal-
latiegemak, betrouwbaarheid, zijn vereisten 
waar rekening mee gehouden moet worden. 
Het totale kostenplaatje dient te worden mee-
genomen in de overweging bij de keuze van het 
juiste water-leverende product. Dan hebben 
we het niet alleen over de aankoopprijs, maar 

Elektronische sanitairbesturing in openbare gebouwen

TM070817_Ysebaert_2515.indd   10 20-7-2017   11:20:22



11TVVL Magazine | 07/08 | 2017 SANITAIR

ook over de installatie- en onderhoudskosten. 
Producten die klaar voor installatie geleverd 
worden en waarbij het debiet vanuit de fabriek 
ingesteld wordt, maken een snelle plaatsing 
mogelijk. Daarnaast spelen aspecten als water- 
en energiebesparing, levensduur, efficiëntie 
en betrouwbaarheid een belangrijke rol bij 
de keuze van waterleverende producten. De 
hierna te bespreken producten hebben betrek-
king op die van Delabie.

 EFFICIËNT ONDERHOUD 
Het gebruik van gestandaardiseerde onder-
delen die eenvoudig toegankelijk en snel 
te verwisselen zijn dragen bij aan efficiënt 
onderhoud. De elektronische systemen 
beschikken over een led-verklikkerlichtje, dat 
het onderhoud heel wat eenvoudiger maakt. 
Het onderhoud wordt verder beperkt door 
het gebruik van kalkwerende materialen en 
door de uitvoering van de keerkleppen en 
filters. Onderhoudskosten vormen eveneens 
een belangrijke factor bij de berekening van 
de totale kostprijs: hoe minder tijd de service 
monteur nodig heeft voor het onderhoud, hoe 
lager het totale kostenplaatje zal zijn.

 ONTWERP PRODUCTEN 
Duurzaamheid en betrouwbaarheid van het 
product worden mede bepaald door het spe-
cifieke ontwerp van het product dat bestand 
moet zijn tegen intensief gebruik in elk type 
openbaar gebouw en op plaatsen met hoge 
gebruiksfrequentie. Maar er speelt meer, zoals 
een tijdloos ontwerp. Een diversiteit in aanbod 
maakt het mogelijk om perfect aan te sluiten 
bij de verschillende types publieke gebouwen. 
Bijvoorbeeld in een kantoorgebouw of een 
commercieel centrum is esthetiek belangrijk 
en dienen de producten perfect te integreren 
qua design. Een esthetisch mooi product wordt 
beter gerespecteerd en dus minder gevanda-
liseerd. Strakke vormen van kranen beperken 
vervuiling en vereenvoudigen het reinigen. 

 WATERBESPARING
Vergeleken met een traditionele kraan, wordt 
waterbesparing geoptimaliseerd met elektro-
nische kranen. Zij zorgen voor een gunstiger 
drinkwaterfactuur zonder in te boeten op 
comfort. De kraan wordt namelijk automatisch 
afgesloten na het verdwijnen van de gebruiker 
uit de detectiezone. Elk risico op verspilling 
door het niet dichtdraaien van de kraan wordt 
zo uitgesloten. De elektronische kranen zijn 
ook uitgerust met een anti-blokkeerveiligheid 
die wordt geactiveerd om te verhinderen dat 
de kraan blijft lopen wanneer een voorwerp 
in de detectiezone achterblijft. De looptijd is 
tot een strikt minimum beperkt doordat de 
kraan een gefaseerd gebruik heeft: het water 

stroomt enkel tijdens het natmaken en tijdens 
het spoelen. Tijdens het inzepen van de handen 
aan de wastafel of onder de douche stroomt er 
geen water. De elektronische wastafelkranen 
van Delabie hebben een beperkt debiet van 
3 liter per minuut. De kranen verzekeren een 
constant debiet, ongeacht drukverschillen 
in het waterleidingnet. Het debiet is vooraf 
ingesteld op 3 liter per minuut bij 3 bar en kan 
aangepast worden tussen 1,5 liter per minuut 
(cf. Ecolabels) en 6 liter per minuut, zie kader. 

 HYGIËNE GEBRUIKER
De elektronische wastfelkraan werkt op 
basis van actieve infrarood detectie. De 
wastafelkraan begint te lopen wanneer men 
de handen voor de detectie houdt en sluit 
automatisch bij het verwijderen van de handen 
uit het detectieveld. De urinoirspoeler treedt 
automatisch in werking bij het vertrek van de 
gebruiker. Omdat er geen manueel contact is 
kan de overdracht van kiemen via de handen 
vermeden worden.
Deze automatische inwerkingstelling laat 
bovendien elke gebruiker toe de kraan te 

gebruiken zonder veel inspanning, om het even 
of het nu om kinderen, ouderen of personen 
met beperkte mobiliteit gaat.

 VEILIGHEID GEBRUIKER
Mengkranen die specifiek ontworpen zijn voor 
openbare en semi-openbare plaatsen zijn 
uitgerust met een mechanische temperatuur-
begrenzing. Zo kan de gebruiker de begrenzing 
niet ongedaan maken, waardoor het risico op 
brandwonden wordt beperkt. Deze tempera-
tuurbegrenzing is vooraf ingesteld in de fabriek, 
maar kan bij de installatie aangepast worden. 
Om risico op brandwonden in bijvoorbeeld de 
zorgsector uit te sluiten, bestaan er ook ther-
mostatische modellen (zoals in het verderop 
te bespreken douchepaneel) of modellen 
met drukcompensatie waarbij de druk op de 
toevoeren gemeten wordt in het binnenwerk 
en deze in evenwicht worden gehouden: de 
temperatuur zal dus stabiel blijven, maar het 
debiet zal verminderen. 

 HYGIËNE WATERNET
Wanneer een kraan niet regelmatig gebruikt 
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wordt, is er geen of onvoldoende verversing 
van het water in de leidingen wat onvermij-
delijk leidt tot de ontwikkeling van bacteriën. 
Dit gekend fenomeen van stilstaand water 
in de leidingen treedt op bij bijvoorbeeld een 
afgelegen post, een gesloten sanitaire ruimte 
tijdens vakanties, enz.
Een automatische periodieke spoelfunctie is 
één van de bestaande voorzorgsmaatrege-
len, die er voor zorgen dat chemische en/of 
thermische spoelingen minder vaak dienen 
uitgevoerd te worden. Deze curatieve behan-
delingen kunnen namelijk een beperkt en zelfs 
inefficiënt effect hebben op lange termijn en 
brengen vaak schade toe aan de installatie. De 
elektronische kranen van Delabie zijn uitgerust 
met een periodieke spoelfunctie: een auto-
matische spoeling van ongeveer 60 seconden 
vindt plaats iedere 24 uur na het laatste 
gebruik (instelbaar op bepaalde modellen). 
Doordat aftakkingen in het waterleidingnet 
maximum 1 liter water mogen bevatten, en 
de wastafelkranen een debiet van 3 liter per 
minuut hebben, zorgt deze periodieke spoeling 
er voor dat alle water, aanwezig in de aftak-
king, volledig wordt ververst. Bij de urinoir-
spoelers zorgt de periodieke spoeling tevens 
voor een beveiliging tegen een droogstaand 
waterslot van het urinoir. In de praktijk blijkt 
dat de watersloten van urinoirs hiervoor veel 
gevoeliger zijn dan die in de stankafsluiters van 
wastafels. 

  THERMOSTATISCH 
DOUCHEPANEEL 

Een gekende voorzorgs-
maatregel om het risico 
op de ontwikkeling van 
Legionella tegen te gaan 
is door warmtapwater 
met een voldoende hoge 
temperatuur te produ-
ceren en in het leiding-
systeem te verdelen. 
Echter, hierdoor wordt 
het risico op verbran-
ding aan het aftappunt 
aanzienlijk groter. Het 
Securitherm assortiment 
van Delabie compenseert 
dit risico met een anti-
verbrandingsveiligheid. 
Het douchepaneel uit dat 
assortiment is uitgerust 
met een thermosta-
tisch patroon die voor 
een stabiele tempera-
tuur zorgt, ongeacht de 
schommelingen in druk 
en debiet in het leiding-
werk. Om de veiligheid 

te verzekeren, wordt het paneel geleverd met 
een vergrendelde temperatuurbegrenzer. 
De gebruiker kan de maximale temperatuur 
niet laten overschrijden en loopt dus niet het 
risico zich te verbranden. Bovendien verzekert 
dit thermostatische assortiment een totale 
antiverbrandingsveiligheid want in geval van 
ongewilde onderbreking van het koud water, 
wordt het warm water onmiddellijk afgeslo-
ten. De afsluiting van warm water is compleet 
(geen lekkage). En, in geval de warmwater-
toevoer onderbroken wordt, stopt bij dit 
assortiment ook de koud watertoevoer (geen 
‘koude douche’ effect). Met de douchepanelen 
kunnen thermische spoelingen gemakkelijk 
en snel uitgevoerd worden door het technisch 
personeel, zonder demonteren van de draai-
knop. Het volstaat eenvoudig de rode stop in 
te drukken met een puntig voorwerp zodat de 
temperatuursbegrenzing kan omzeild worden.
De elektronische versie van de Securitherm 
douchepanelen is eveneens uitgerust met 
de antibacteriële periodieke spoelfunctie. 
Een automatische spoeling van ongeveer 60 
seconden vindt plaats iedere 24 uur na het 
laatste gebruik. Zo wordt stilstaand water 
in de leidingen, een belangrijke oorzaak van 
legionellagroei in de installatie, voorkomen. 
Het thermostatisch elektronisch douchepa-
neel is verder uitgerust met een sproeistuk in 
de douchekop, vervaardigd uit Hostaform®, 
gekend als kalkwerend materiaal (kalkaanslag 
10 maal minder snel). Het ontwerp, zonder 
rooster, zorgt ervoor dat de douchekop zich na 
gebruik volledig ledigt en zo de bacteriegroei 
verhindert. Deze douchekop is beschikbaar in 
twee uitvoeringen: één voor een debiet van 6 
liter per minuut en één voor een debiet van 10 
liter per minuut.

 INBOUW URINOIRSPOELER 
Delabie heeft een «intelligente» urinoir-

spoelkraan, de Tempomatic 4, ontwikkeld die 
in staat is piekperiodes te herkennen en de 
spoeling hiernaar aan te passen. Dergelijke 
piekperiodes komen voor op plaatsen als 
concertzalen, stadions, theaters, scholen, enz. 
Tijdens deze piekperiodes is het waterver-
bruik beperkt doordat enkel de kom gespoeld 
wordt tussen twee gebruiken. Aan het einde 
van de periode vindt een bijkomende spoeling 
plaats om het volledige urinoir te spoelen 
en het water in het (hevel)waterslot te ver-
nieuwen. Deze spoelkraan stelt 3 spoelmodi 
voor, aanpasbaar aan het type urinoir. De 
spoelkraan bevat een stopkraan en debietre-
geling en bestaat in twee uitvoeringen: een 
opbouw model en een inbouwmodel. 
De afdekplaat van de Tempomatic 4, met 
een tijdloos design, is beschikbaar in een 
glanzend of mat gepolijste of witte afwerking. 
Omdat de plaat klein en discreet is, kan deze 
in elk type publiek gebouw geplaatst worden. 
Het gladde oppervlak verhindert bovendien 
vervuiling en maakt reinigen eenvoudig. Dit 
nieuwe concept combineert design en functi-
onaliteit: de elektronica is direct geïntegreerd 
in de afdekplaat.
Elektroventiel, filter en stopkraan zijn 
toegankelijk langs de voorkant. Het volstaat 
de afdekplaat te verwijderen om toegang 
te krijgen. Een rode led knippert gedurende 
15 dagen om aan te geven dat de batterij 
dient vervangen te worden. En doordat de 
batterijen geïntegreerd zijn in de afdekplaat, 
kunnen deze vervangen worden zonder het 
water af te sluiten noch de spoelkraan te 
demonteren. Het onderhoud kan eenvou-
dig en snel gebeuren dankzij modules met 
voorgemonteerde onderdelen. De kraan is 
bestand tegen grijs water en zeewater.

  VOLUMESTROOM WASTAFELKRAAN VOLGENS NEN 
1006:2015

De volumestromen van 1,5 tot 6 liter per minuut bij 3 bar voor de wastafelkraan zijn 
kleiner dan de voorgeschreven volumestroom in tabel 2 van NEN 1006:2015. Artikel 1.3 
(Gelijkwaardigheidsbepaling) van het Bouwbesluit 2012 geeft met zoveel woorden aan, 
dat aan een voorschrift in NEN1006:2015 niet behoeft te worden voldaan indien het 
gebruik van de installatie, anders dan door toepassing van het desbetreffende voorschrift 
ten minste dezelfde mate van bescherming van de gezondheid biedt als is beoogd met het 
voorschrift. Bij een beroep op gelijkwaardigheid moet dit ten genoegen van het bevoegd 
gezag (de gemeente in het kader van de omgevingsvergunning voor bouwen) worden aan-
getoond. Voor zo’n beroep is een onderbouwde verklaring nodig waaruit blijkt dat met de 
volumestromen uit de toe te passen kranen de beoogde gebruikshandelingen uit oogpunt 
van volksgezondheid kunnen worden verricht en dat het ontwerp en de uitvoering van de 
betreffende leidingwaterinstallatie daarop is afgestemd. 
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