
FLOODLINE 
WC Auto 
Isolator

Datasheet : FLOODLINE Leak Detection
WC Auto Isolator

De  BREEAM-NL®Versies worden regelmatig
bijgewerkt in overeenstemming met de 
bouwvoorschriften van de EU en Nederland.

Credits worden toegekend op basis van de milieu-
impact van de ontwikkeling en het gebruik van een
gebouw. De credits worden bij elkaar opgeteld om 
één totaalscore te verkrijgen. Het gebouw wordt
vervolgens beoordeeld op een schaal van "PASS, 
GOED, ZEER GOED, UITSTEKEND of Excellent”.

Het WC Auto Water Supply Isolator-systeem is een
stroomregelingsapparaat dat op elke WC-ruimte/-
voorziening is aangebracht om ervoor te zorgen dat
alleen water wordt geleverd wanneer dat nodig is (en
dus waterlekken en waterverspilling voorkomt).

Zoals gedefinieerd door de normen in "WAT03 en
WAT07" is het een automatisch apparaat dat
aanwezigheid of beweging in een gebied detecteert
om het water in en uit te schakelen wanneer de 
aanwezigheid wordt verwijderd. Het kan helpen bij de 
accumulatie van credits onder voorbehoud van een
succesvolle audit door een geautoriseerde
beoordelaar, aangezien het 1 studiepunt waard is 
onder WAT03 of WAT07.

Het Floodline WC Auto Water Supply Isolator-systeem
bestaat uit een bedieningspaneel en een PIR-sensor 
(Passief InfraRood) en deze hebben de 
gecombineerde mogelijkheid om maximaal drie
magneetventielen en nog eens twee PIR-sensoren te
regelen, indien nodig.

Andel Ltd, zijn producten en diensten zijn niet
gealiast, onderschreven of gecertificeerd door BRE 
Global Ltd.

Alle rechten zijn voorbehouden.

Onze producten kunnen helpen bij het verkrijgen van 
erkenning binnen BREEAM®, onder voorbehoud van 
een passende beoordeling door een geautoriseerde
beoordelaar.

Voor meer informatie over BREEAM® bezoek hun
website op http://www.breeam.org/

Functie:

Isolatie van de watertoevoer naar de WC-ruimte
wanneer er geen beweging/aanwezigheid wordt
gedetecteerd. Op het bedieningspaneel kunnen
maximaal 3 magneetventielen en 3 PIR's worden
aangesloten.

Voeding:

Netvoeding: 86-264Vac 50/60Hz

Netzekering: 3 Amp

Maximaal stroomverbruik: 60W,

Minimaal stroomverbruik ongeveer: 150mA

Uitvoering:

IP55, ABS-behuizing.

Afmetingen:

H175 x B175 x D50 mm

Montage:

Bedieningspaneel: Binnenwand opbouw,

(optionele muurbeugels meegeleverd) bij de unit.

PIR: Single bende dryline of opbouw inbouwdoos.

Toezicht houden:

Continue bewaking van beweging op de PIR-locatie -
er kunnen maximaal 3 geen PIR's op elk systeem
worden aangesloten.

Tijdvertraging van 30 seconden tot 8 minuten na geen
beweging.

Status- en alarmindicatoren:

Voeding: Groene LED.

Water aan: Groene LED (uit als de watertoevoer is 
gesloten)

Uitgang R1

3 gelijktijdige uitgangen, 1 voor elke solenoïde.

Magneetventielen:

WRAS goedgekeurde messing magneetventielen
geleverd met 12Vdc spoel en stekker.

Maten: 15 / 22 / 28 / 34 / 42 / 50 mm

- (tot 3 kleppen per systeem)

Uitgang R2

Enkelpolige dubbele worp Relaisuitgangsschakelaar
wordt alleen gebruikt om tegelijkertijd het 
verlichtingscircuit in te schakelen en tegelijkertijd de 
PIR-sensor op AAN te zetten.

Een typisch maximum van een verlichtingscircuit is 
(nominaal bij 230V 6A) R2 (RELAY) maximum 
schakelvermogen is (10 Ampère)
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Protecting your assets. 
Protecting the environment.


