
Swiss Quality

ultra
Een revolutionaire sensor mengkraan
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ultra
Eerste keuze bij elk project

De Ultra series is de best mogelijke 
keuze als het om bereiken van de 
hoogste hygiëne standaarden, het 
verlagen van het waterverbruik of 
het tegengaan van vandalisme gaat.

Ultra biedt verschillende modellen 
aan die voldoen aan elk eis van 

grootte, functionaliteit, voeding  
etc. voor elk persoonlijk, publiek  
of commercieel project.

Het Ultra concept combineert        
duurzaamheid en betrouwbaarheid 
in producten met de beste kwaliteit 
voor de beste prijs.
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VARIOconnect

De VARIOconnect interface biedt een uitgebreide 

waaier aan mogelijke voedingsbronnen (batterij, 

transformator of net werkaansluiting), data 

transfer en instellingen.

Kenmerken

• TwistStop: ingebouwde veiligheidsklep

• Instelbare beveiliging tegen het verbranden 

van handen

• LED display 

• Instellen of activeren van functies

Duurzaamheid

Nieuwste technologie voor het laagste water- 

en energieverbruik. Jarenlang gebruik zonder 

technische mankementen dankzij de beste 

materialen en onderdelen.

Onderhoud met een sleutel

Een inbussleutel is voldoende om de meng- 

kraan te openen. Vervolgens kan er onderhoud 

gepleegd worden binnen enkele seconden, 

zonder gebruik van overig gereedschap. 

Hygiëne 

Geen besmettingsgevaar dankzij het “no 

touch” systeem. Voorkomt het overdragen 

van bacteriën doormiddel van antibacteriële 

materialen en het hygiënisch spoelsysteem.   

Modulair design

Een gepersonaliseerde mengkraan, geschikt 

voor elk type gebruiker, dankzij het bijzondere 

modulair ontwerp.

Trend-setter

Ultra biedt een maximaal comfort 
en veiligheid aan door middel van             
innovatieve smart technologie.

Het verhoogt de standaard in zuinig 
water- en energieverbruik. De beste 
keuze voor elke bestemming door de 
innovatieve hygiënische functies.
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Duurzaamheid

Deugdelijk en degelijk in semi- 

publieke en commerciële toiletruimten

toiletten of privé badkamers van hotels /

restaurants / kantoorgebouwen / 

overheidsinstellingen
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Efficiëntie

Het “no touch” systeem verlaagt het 
waterverbruik tot 70%. Dankzij dit 
kenmerk wordt het energieverbruik 
voor het stoken van water ook lager. 
De zonnecellenmodule of de 
geïntegreerde module produceert 
voldoende stroom om de levensduur 

van de batterij tot 6 jaar te vergroten. 
Kwalitatief hoogwaardige 
materialen en loodvrije onderdelen 
staan garant voor vele jaren gebruik 
zonder bijkomende kosten of tech-
nische mankementen. 

Verlaging van het waterverbruik

Verlaagde watertoevoer van 5.7 of 1,9 liter per 

minuut. Het warmwaterverbruik kan ook zeer 

gemakkelijk worden ingesteld.

Fotovoltaïsche cel

Tot 6 jaar levensduur met de fotovoltaïsche 

cel zonder de batterijen te hoeven vervangen, 

omdat deze stroom genereren uit natuurlijke of 

artificiële lichtbronnen.

De turbine

Verlengen van de levensduur tot 6 jaar. Gebruik 

zonder de batterij  te hoeven vervangen door 

middel van de optionele turbine module: een 

kleine hydraulische centrale genereert energie uit 

de  waterstroom. De ideale oplossing voor druk 

bezochte toiletten.

Energie-efficiënt

Vergrote levensduur tot 4 jaar met behulp van 

traditionele alkaline batterijen en het efficiënt 

gebruik van de batterijen doormiddel van een 

vernieuwend energieverbruik beheersysteem. 

Energieverbruik voor het stoken van water 

verlaagd tot 70%.

Duurzaamheid

Conti_Ultra_Broschure multilingual.indd   5 22.08.19   15:46



Hygiëne voor de gezondheidszorg

arts praktijken / operatie kamers / 

ziekenhuizen / zorgcentra / 

bejaardentehuizen
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Hygiëne modulus (het Expert model)

Speciaal ontwikkeld voor de gezondheidszorg, de 

chronometer geeft op het display aan hoeveel tijd 

wordt besteed aan handen wassen. 

Ultra stelt nieuwe standaard in hygiëne

Handen wassen zonder de kraan 
hoeven aan te raken en de vorm van 
de mengkraan bieden een superieure 
hygiëne in toiletten. Antibacteriële 
materialen en het hygiënisch 
spoelsysteem voorkomen het 
ontstaan van bacteriën. Loodvrije 
onderdelen die antibacterieel 
behandeld worden voldoen aan alle 
hygiëne eisen voor drinkwater. Met 
zijn verhoogde body biedt het voor 

“No touch” systeem

• Veilig gebruik zonder de kraan hoeven aan te raken

• Efficiënte sensor activatie met natuurlijk aansluitend 

waterstroom

• De temperatuur kan vooraf ingesteld worden 

door middel van de hendel die vervolgens weer 

verwijderd kan worden.

Compatibel met CNX / Service-Monitor

Analyse van de gebruiksgegevens opgeslagen in de 

elektronische modulus van de mengkraan. Instellen 

van niet-standaard functies  door te verbinden  

met de computer.

Schoon water

• Antibacteriële materialen

• Loodvrije onderdelen

• Optioneel, perlator met laminaire waterstroom

Hygiënisch spoelsysteem

• De automatische procedure voor hygiënisch spoelen 

kan om de 12 of om de 24 uur geactiveerd worden 

• In- of bijstellen van verschillende functies door 

aanraking

• Speciale software en de mogelijkheid om gedetailleerd   

in te stellen door te verbinden met de computer

de gezondheidszorg ontwikkelde 
model de mogelijkheid tot comfortabel 
handen wassen tot aan ellebooghoogte. 
Het unieke hygiëne modulus, speciaal 
ontwikkeld voor ziekenhuizen, arts 
praktijken of andere instellingen waar 
bijzondere hygiëne maatregelen gelden, 
bevat een chronometer voor het 
makkelijker hanteren van tijdsnormen 
voor het wassen van de handen.

Hygiëne 
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Deugdegelijkheid in publieke ruimtes

vliegvelden / benzinestations / trein 

stations / kantoorgebouwen / cafés / 

restaurants / scholen / universiteiten

Temperatuurregelaar hendel 
kan desgewenst verwijderd worden

Het frame van de elektroklep
Elektroklep en filter

Elektronische modulus
Public / Public Solar / 
Expert Solar

Filter 
reservefilter voor snelle vervanging

Perlator sleutel
voor verwijderen, schoonmaken of vervangen

Perlator
optioneel: multi-laminaire waterstroom, normaal-belucht of zuinig (1,9 l/min)

Onderhoud sschroef
vastgemaakt aan het frame

Batterijdoos
met 4 alkaline 
batterijen (AA)

Display & LED's
geven de 

gebruiksparameters aan

Aanraken
voor het instellen van de functies

VARIOconnect
communicatie interface
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Robuust, werkt zonder onderbreking

Nieuwste technologie, duizenden 
keren getest, met vandaalbestendige 
onderdelen die jarenlang gebruik 
zonder onderbreking garanderen. 
Mocht er onderhoud gepleegd 
moeten worden, kan dit heel 
gemakkelijk dankzij de inbussleutel, 
zonder dat de mengkraan 
geopend hoeft te worden. Dankzij 

het TwistStop veiligheidsklepje wordt 
het dichtdraaien van de hoofdkraan 
overbodig, de watertoevoer stopt bij 
het draaien van de klep. Het 
onderhoud kan uitsluitend boven de 
wasbak gepleegd worden. 
Verschillende meldingen, zoals 
“batterij bijna leeg” verschijnen op 
de LED’s aan de zijkanten.

Bestendig tegen vandalisme

De robuuste vorm, het ingebouwde 

hydraulisch systeem en perlator garanderen 

een veilige werking en beschermen tegen 

vandalisme.

LED indicator 

Snelle diagnose van verschillende parameters:

• Batterij bijna leeg

• Functioneren van de klep 

• (her)instellen door aanraking

Modulaire design

Onderhoud kan binnen enkele seconden 

uitgevoerd worden omdat er geen interne 

bedrading bestaat. Switchen naar een andere 

elektronische modulus is altijd mogelijk.

Communicatie interface / 

Stroom voorziening

• Downloaden van gebruiksgegevens

• Individueel instellen van de hygiënische 

spoeling en de duur van de waterstroom

• Individueel of in serie aangesloten

• CNX Management systeem

Deugdelijk en degelijk

Een sleutel is voldoende voor onderhoud.

Elk ingreep kan zonder gereedschap 

uitgevoerd worden.
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GS

Hoogte: 123 mm   

Hoogte perlator: 51 mm 

GM

Hoogte: 178 mm 

Hoogte perlator: 94 mm

Normaal

Hoogte: 209 mm 

Hoogte perlator: verstelbaar

Fotovoltaïsche cel

Hoogte: 209 mm 

Hoogte perlator: verstelbaar

GH

Hoogte: 252 mm  

Hoogte perlator: 162 mm

Installeren op de wasbak

De Ultra mengkraan is beschikbaar in 3 

verschillende maten, met of zonder mixen, 

met of zonder klep. Elk model is klaargemaakt 

voor wireless- of via de kabel verbinding. 

Bevestigen aan de wand

Voor ruimtes waar installeren op de wasbak 

niet mogelijk is, is het wandinbouwmodel de 

beste oplossing.

Voedingsbron opties

5 soorten voedingsbronnen voor elke 

toilet: transformator, in serie, met batterij, 

fotovoltaïsche cel of turbine.

Perlator modellen

Individuele perlator met waterstroom vanaf 

5,7l/ min tot 1,9l/ min bij verschillende 

modellen.

Elektronische modulus

Ultra kan ten alle tijden opgezet en aangepast 

worden met de drie elektronische modules, 

afhankelijk van het gebied, anti- vandalisme 

zones of ruimtes met strenge hygiëne 

normen.  Biedt de ideale oplossing voor elke 

bestemming of omgeving.

Turbine

De stroom genereerd door 

de ingebouwde turbine 

verhoogd het levensduur tot 

6 jaar.

5,7 l/min belucht

Batterijen/Transformator 

Vier alkaline batterijen als 

back-up voor het geval dat 

de stroom uitvalt..

1,9 l/min multi-laminair

Fotovoltaïsche cel 

De zonnecel verhoogd het 

levensduur tot 6 jaar.

5,7 l/min normaal  laminair

Public

Standaard voor publieke 

ruimtes. Optioneel met turbine 

voor verhoogde efficiëntie

Public Solar

De energie uit de 

fotovoltaïsche cel verhoogt 

het levensduur

Expert Solar 

Affichage voor de 

temperatuur en 

chronometer 

Individualiteit
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DIN EN 15091
UBA METALLE

DVGW
CERT

The more
stars the more
water efficient

A joint government an industry program

Licence No. 0287

4.5
Water Consumption

litres per minute

WATER
RATING

For more information and to compare
products, refer to:

www.waterrating.gov.au

When tested at 150,250 & 350kPa in
accordance with Standard AS/NZS 6400

Competentie in 
design en technologie

Onze drijfveer is het ontwikkelen van 
duurzame producten die weinig wa-
ter verbruiken en een toegevoegde 
waarde bieden door hun eenvoudig 
gebruik en hygiëne. 
Jarenlang ervaring in het ontwikkelen 
van “green” producten en waterma-
nagement systemen dragen bij ons 
aanbod aan sanitaire oplossingen.

Moderne designs, degelijkheid, het 
gemak in gebruik, makkelijke instal-
latie en onderhoud; dat is voor ons 
fundamenteel.

Het CONTI+ merk staat bekend voor 
constante inventiviteit, dankzij het 
implementeren van de nieuwste 
technieken voor een verlaagde wate-
ren energieverbruik.

Daarom is CONTI+ een leider in elek-
tronische sanitaire installaties.

CONTI Sanitärarmaturen GmbH
c/o Aquis Systems AG
Balgacherstrasse 17
CH-9445 Rebstein, Zwitserland
phone +41 71 775 9500
fax  +41 71 777 1641
info@conti.plus
www.conti.plus

*Certifi caten zijn productgerelateerd, niet geldig in het algemeen
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