
Solid touch shower sensors



Techniek 
Acqua-Systems heeft een sensor waar de elektronica boven 
het plafond gemonteerd is. In de sensor zit enkel een kabel 
waar licht doorheen gestuurd wordt naar de elektronica die 
boven het plafond ligt. Zodra er gedrukt wordt op de sensor 
(600 gr.) verandert het lichtspectrum in de kabel die in de 
druksensor ligt. Het systeem ziet de verandering en schakelt zo 
de douche aan. De gebruiker drukt op de tegel en de douche 
gaat aan. Wanneer de sensor hard wordt geraakt en indeukt 
ontstaat in de drukker een bepaalde constante druk op de 
kabel. Het systeem registreert dit en reset zichzelf weer naar het 
nulpunt, zodat de volgende gebruiker gewoon kan douchen.

Voordelen
 > 10 jaar volledige garantie op het Acqua Systems 

douche sensor SOLID Touch.
 > Aan te sluiten op alle bestaande douche systemen
 > Geen onderhoud aan de douche sensor
 > Vandalisme bestendig, systeem reset zichzelf altijd naar het nulpunt
 > Alle onderdelen van de douche sensor zijn apart te vervangen, 

dus geen hoge kosten voor een complete vervanging
 > Sublimotion techniek (antibacterieel)

Innovatieve douche sensoren
Momenteel bestaat er een grote vraag naar betrouwbare en 

goed werkende sensoren voor douches en de urinoirs. Acqua-
Systems heeft daarom een compleet vernieuwde douche- en 

urinoirsensor ontwikkeld. Deze is vandalisme bestendig, 
zeer betrouwbaar en heeft geen onderhoud nodig. Daarbij 

geven wij ook 10 jaar garantie op de volledige sensor.

Opbouw sensor
Deze sensor is duurzaam, vandaalbestendig, 

heeft een strak design en is gemakkelijk 
te monteren. 7 tot 11 mm dik, rond, 

vierkant of Rechthoekig. Leverbaar in 
RVS, kunststof en spiegel RVS.

Inbouw sensor
Sensoren kunnen worden ingebouwd, 
Dit door ze gelijk met de tegels te laten 
lopen, dus vlakke muren, makkelijk 
schoon te maken, en zeer hygiënisch.

Sensor achter tegel
Wij kunnen ook sensoren onder of achter de 

tegels plaatsen, zeer vandaal bestendig, en 
makkelijk te onderhouden/ schoon te maken.

Maatwerk 
Wij kunnen bijna alles maken wat u wilt, qua 
vormgeving, logos, grote sensoren, of tegel 
grote. Er zijn oneindig veel mogelijkheden.

ACQUA-NET® is onze oplossing voor het 
waterbeheerplan. Hiermee is er overal 
direct inzicht in het functioneren van de 
douches en kunnen heet waterspoelingen  
en logfiles op afstand worden gedaan. 

Touch sensoren
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