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Nieuwe generatie éénhendelmengkranen

Voor de gehele zorgsector  

Met gladde binnenkant

Modulaire opbouw

Eenvoudig onderhoud

Sanitairtechniek b.v.



2

02
/1

8 
Te

ch
ni

sc
he

 w
ijz

ig
in

ge
n 

vo
or

be
ho

ud
en

Tel. 0342-414088 . www.radacontrols.com

PRESTO SANIFIRST EENHENDELMENGKRANEN

De Presto Sanifirst eenhendel mengkranen zijn specifiek ontwikkeld voor de 
gehele zorgsector. Bij de ontwikkeling van de serie is gefocust op:
* Hygiëne 
* Duurzaamheid 
* Veiligheid 
* Modulaire opbouw
* Onderhoud
* Betrouwbaarheid 
Het brede scala biedt alle denkbare oplossingen voor wastafelkranen voor 
blad- en wandmontage, keukenmengkranen, tapkranen en uitlopen.

Over de eenhendelmengkranen:
Voor de meeste eenhendelmengkranen geldt het volgende:

Hendels:
De mengkranen zijn leverbaar met naar keuze een dichte hendel, open 
hendel of ellebooghendel. De elleboogbedieningen werken identiek aan de 
normale hendelbediende kranen. Door de hendel omhoog te bewegen gaat 
er water stromen, door de hendel naar links of rechts te bewegen wordt de 
temperatuur gewijzigd. 

Uitgebreide mogelijkheden: 
- Mengkranen variërend in voorsprong en hoogte van de uitloop
- Demonteerbare uitlopen, met als voordeel dat de voorsprong en hoogte 
  aangepast kunnen worden aan de wens van de gebruiker.
- Afklikbare uitlopen, met als voordeel de mogelijkheid om deze afzonderlijk  
  thermisch te desinfecteren. 

Hygiëne:
- Stervormige straalregelaar (Hostaform®) beperkt kalkafzetting en  
  voorkomt dat water ter plaatse achterblijft. Materiaal bestand tegen       
  thermische desinfectie bij hoge temperaturen
- De binnenzijde van de meeste kranen en uitlopen is glad ter        
  beperking van bacteriegroei
- De volumestroombegrenzing vindt plaats in de mengkraan zelf, niet  
  via perlatoren met rubber onderdelen
- Een aantal kraanmodellen heeft afklikbare uitlopen (voor simpel     
  onderhoud en desinfectie)

Technische specificaties:
- Max. warmwater temperatuur:   85º C
- Werkdruk:     50 - 500 kPa
- Max. statische druk:    2500 kPa
- Werkdrukverschil tussen koud en warm:  Max. 100 kPa (bij   
      drukcompenserend   
      binnenwerk)

Garantie:
10 jaar op fabricagefouten
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ONTWIKKELD MET HET OOG OP DE ZORG- EN UTILITEITSSECTOR

Over de keramische binnenwerken:
Voor de meeste eenhendelmengkranen zijn 2 typen keramisch binnenwerk 
beschikbaar, met de onderstaande specificaties:

Specificaties keramisch binnenwerk 75312: 
Besparingen:
- Volumestroom in 2 stappen. Bij het openen van de mengkraan ondervindt de 
  hendel een kleine weerstand bij ca. 50% van de volumestroom. Dit is voldoen-   
  de om de handen te wassen en dit bespaart water en energie. Indien de hendel 
  door de weerstand gedrukt wordt en de kraan verder opengezet wordt, is er de 
  beschikking over de maximale volumestroom.  
- Instelbare volumestroombegrenzer. De binnenwerken zijn voorzien van een 
  instelschroef, waarmee de maximale "open" stand van de hendel beperkt 
  wordt, waardoor de maximale volumestroom beperkt wordt. 
Veiligheid:
- Mechanische temperatuurbegrenzing. De temperatuurblokkering kan in 7 
  standen ingesteld worden en reduceert de warmwater toevoer.
Betrouwbaarheid:
- De binnenwerken zijn getest op 500.000 cycli, zijn bestand tegen 85 ºC warm  
  water (tijdens thermische desinfectie tot 90 ºC) en zijn bestand tegen een 
  statische druk van 2500 kPa.

Specificaties drukcompenserend keramisch binnenwerk 75313: 
Besparingen:
- Volumestroom in 2 stappen, bij het openen van de mengkraan ondervindt de  
  hendel een kleine weerstand bij ca. 50% van de volumestroom. Dit is voldoen- 
  de om de handen te wassen en dit bespaart water en energie. Indien de hendel  
  door de weerstand gedrukt wordt en de kraan verder opengezet wordt, is er de 
  beschikking over de maximale volumestroom.  
Veiligheid: 
- Mechanische temperatuurbegrenzing. De temperatuurblokkering kan in 7 
  standen ingesteld worden en reduceert de warmwater toevoer.
- Drukcompenserend. Dit binnenwerk vereffent drukschommelingen tot 100 kPa.  
  Min. werkdruk 100 kPa, max. werkdruk 500 kPa. Voorkom afwijkingen van de  
  drukken t.o.v. elkaar van meer dan 100 kPa.
- Met geïntegreerde keerkleppen 
Betrouwbaarheid:
- De binnenwerken zijn getest op 500.000 cycli, zijn bestand tegen 85 ºC warm  
  water (tijdens thermische desinfectie tot 90 ºC) en zijn bestand tegen een 
  statische druk van 2500 kPa.
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Presto Sanifirst wastafelmengkraan  
Wastafelmengkraan voor bladmontage 
 
- Gladde binnenkant beperkt bacteriegroei
- Stervormige straalregelaar (Hostaform®) 
- Mechanische temperatuurbegrenzing
- Mechanisme voor halve/volledige volumestroom
- Instelbare volumestroombegrenzer*
- Bestand tegen hoge warmwater temperaturen
- Verschillende soorten hendels beschikbaar
- Uitvoeringen met drukcompenserend binnenwerk

Specificatie:
Presto Sanifirst éénhendel wastafelmengkraan voor 
bladmontage. Met gladde binnenkant en stervormige 
straalregelaar. Met mechanische temperatuur-
begrenzing, volumestroombegrenzer en 
mechanisme voor halve of volledige volumestroom. 
Bestand tegen hoge warmwater temperaturen. 

Technische gegevens:
Voorsprong uitloop:  170 mm
Hoogte uitloop:   100 mm
Werkdruk:   20 - 500 kPa
Warmwatertemperatuur: Maximaal 85ºC 
Aansluitingen:   SPEX flexibele aansluit- 
                            slangen, 3/8" wartels

Bestelnummer: 75060 Met dichte hendel zonder  
   drukcompenserend  
   binnenwerk

Bestelnummer: 75061 Met dichte hendel en   
   drukcompenserend  
   binnenwerk

Bestelnummer: 75040 Met open hendel zonder  
   drukcompenserend  
   binnenwerk

Onderdelen:
Bestelnummer 75312:  Binnenwerk zonder 
   drukcompensatie
Bestelnummer 75313: Binnenwerk met 
   drukcompensatie

* Niet bij drukcompenserend binnenwerk
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Presto Sanifirst wastafelmengkraan  
Wastafelmengkraan met elleboogbediening 
 
- Gladde binnenkant beperkt bacteriegroei
- Stervormige straalregelaar (Hostaform®) 
- Mechanische temperatuurbegrenzing
- Mechanisme voor halve/volledige volumestroom
- Instelbare volumestroombegrenzer* 
- Bestand tegen hoge warmwater temperaturen
- Uitvoeringen met drukcompenserend binnenwerk

Specificatie:
Presto Sanifirst éénhendel wastafelmengkraan voor 
bladmontage met elleboogbediening. Met gladde 
binnenkant en stervormige straalregelaar. Met 
mechanische temperatuurbegrenzing, volume-
stroombegrenzer en mechanisme voor halve of 
volledige volumestroom. Bestand tegen hoge 
warmwater temperaturen. 

Technische gegevens:
Voorsprong hendel:  157 mm
Voorsprong uitloop:  170 mm
Hoogte uitloop:   100 mm
Werkdruk:   20 - 500 kPa
Warmwatertemperatuur: Maximaal 85ºC 
Aansluitingen:   SPEX flexibele aansluit- 
                            slangen, 3/8" wartels

Bestelnummer: 75062 Met elleboogbediening   
   zonder drukcompenserend  
   binnenwerk

Bestelnummer: 75063 Met elleboogbediening met  
   drukcompenserend   
   binnenwerk

Onderdelen:
Bestelnummer 75312:  Binnenwerk zonder 
   drukcompensatie
Bestelnummer 75313: Binnenwerk met 
   drukcompensatie

* Niet bij drukcompenserend binnenwerk
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Presto Sanifirst wastafelmengkraan  
Wastafelmengkraan Modul'Mix met demonteerbare 
uitloop 
 
- Met elleboogbediening
- Gladde binnenkant beperkt bacteriegroei
- Stervormige straalregelaar (Hostaform®) 
- Mechanische temperatuurbegrenzing
- Mechanisme voor halve/volledige volumestroom
- Instelbare volumestroombegrenzer*
- Bestand tegen hoge warmwater temperaturen
- Verschillende soorten hendels beschikbaar
- Uitvoeringen met drukcompenserend binnenwerk

Specificatie:
Presto Sanifirst Modul'Mix éénhendel wastafelmeng-
kraan voor bladmontage met verwijderbare uitloop 
en elleboogbediening. Met gladde binnenkant en 
stervormige straalregelaar. Met mechanische 
temperatuurbegrenzing, volumestroombegrenzer en 
mechanisme voor halve of volledige volumestroom. 
Bestand tegen hoge warmwater temperaturen. 

Technische gegevens:
Voorsprong hendel:  220 mm
Voorsprong uitloop:  zie tabel
Hoogte uitloop:   zie tabel
Werkdruk:   20 - 500 kPa
Warmwatertemperatuur: Maximaal 85ºC 
Aansluitingen:   SPEX flexibele aansluit- 
                            slangen, 3/8" wartels

Bestelnummer Hoogte uitloop 
(mm)

Voorsprong 
uitloop (mm)

Drukcom-
penserend

75126 100 150 Nee

75128 100 200 Nee

75127 100 150 Ja

75131 200 150 Nee

75135 200 200 Nee

75138 200 250 Nee

75132 200 150 Ja

75136 200 200 Ja

75141 300 150 Nee

75143 300 200 Nee

75145 300 250 Nee

75146 300 250 Ja

Onderdelen:
Bestelnummer 75312:  Binnenwerk zonder 
   drukcompensatie
Bestelnummer 75313: Binnenwerk met 
   drukcompensatie

* Niet bij drukcompenserend binnenwerk
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Presto Sanifirst keukenmengkraan  
Keukenmengkraan met elleboogbediening 
 
- Gladde binnenkant beperkt bacteriegroei
- Stervormige straalregelaar (Hostaform®) 
- Mechanische temperatuurbegrenzing
- Mechanisme voor halve/volledige volumestroom
- Instelbare volumestroombegrenzer*
- Bestand tegen hoge warmwater temperaturen
- Uitvoeringen met drukcompenserend binnenwerk

Specificatie:
Presto Sanifirst éénhendel keukenmengkraan voor 
bladmontage met elleboogbediening. Met gladde 
binnenkant en stervormige straalregelaar. Met 
mechanische temperatuurbegrenzing, volume-
stroombegrenzer en mechanisme voor halve of 
volledige volumestroom. Bestand tegen hoge 
warmwater temperaturen. 

Technische gegevens:
Voorsprong hendel:  220 mm
Voorsprong uitloop:  230 mm
Hoogte uitloop:   160 mm
Werkdruk:   20 - 500 kPa
Warmwatertemperatuur: Maximaal 85ºC 
Aansluitingen:   SPEX flexibele aansluit- 
                            slangen, 3/8" wartels

Bestelnummer: 75066 Met elleboogbediening   
   zonder drukcompenserend  
   binnenwerk

Bestelnummer: 75067 Met elleboogbediening met  
   drukcompenserend   
   binnenwerk

Bestelnummer: 75064 Met dichte hendel zonder  
   drukcompenserend   
   binnenwerk

Bestelnummer: 75065 Met dichte hendel met   
   drukcompenserend   
   binnenwerk

Onderdelen:
Bestelnummer 75312:  Binnenwerk zonder 
   drukcompensatie
Bestelnummer 75313: Binnenwerk met 
   drukcompensatie

* Niet bij drukcompenserend binnenwerk



Rada Sanitairtechniek B.V. 
Mercuriusweg 4c 

 3771 NC Barneveld

  Tel. 0342-414088 
 Fax 0342-418180 

Email info@rada-nl.com

www.radacontrols.com
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Rada, Kohler en Mira zijn geregistreerde handelsmerken van Kohhler Mira Limited. Wij behouden ons 
het recht voor om producten te wijzigen zonder kennisgeving vooraf. Alle rechten voorbehouden.  

Al bijna 90 jaar ontwikkelt Rada producten en systemen voor openbare douche- en was-
ruimten. Nu zet Rada de toon met het digitale Rada Outlook douchebesturings- 
systeem en mengkraan in één en KIWA gekeurde douchekoppen.

        RADA, DE EXPERTS in sanitair
voor openbare douche- en wasruimten

Onze kennis van sanitaire technieken, legionellapreventie en regel-
geving staat garant voor een waterdicht advies op maat.

www.radacontrols.com


