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RADA SPA 1 

DUSCHPANEL

ÖKA BESPARINGARNA
MINSKA KOSTNADERNA

EXPERTERNA PÅ DUSCHAR OCH 
TVÄTTRUMSLÖSNINGAR FÖR PUBLIK MILJÖ



Rada SPA 1 är den nya slimline sportduschpanelen med integrerad 

elektronisk touchknapp och programmerbara flödesalternativ för att spara 

vatten och energi samt med inställbara tider för automatspolningar. 

Denna funktion ger möjlighet att minimera risken för uppkomst av  

Legionellabakterier i duscharna.

Robust och tålig för de mest krävande miljöer, och med en tilltalande 

design gör den lämplig för både nybyggnation och renoveringsprojekt.

RADA SPA 1 



Rada SPA 1 erbjuder en vinnande kombination av ekonomi, enkel installation och flexibilitet inom ett brett spektrum av tillämpningar:

Gym, Spa och Fitness Center 

En elegant profil med elektronisk styrning .
Med programmerbara flödestider som 
sparar både vatten och energi.

Skolor och Sporthallar 

En väggmonterad duschpanel med  en 

hållbar kompositkonstruktion  gör att Rada 

SPA1 tillgodoser de höga krav som ställs  

in denna miljö.

INSTALLATIONER



10 ÅR AV DRIFTTID 
Hybrid Energy System består av två huvudkomponenter: 

- ett högenergi batteri och en intern kondensator. 

Kondensatorn lagrar energi som skyddar batteriet mot 

att dra onödig ström och hjälper till att bevara dess 

livslängd på upp till 10 år. Det innebär inget regelbundet 

batteribyte, Det fungerar  utan krångel. Dag efter dag, 

månad efter månad, år efter år.

Innovativ

Hybrid Energy System har patenterad teknologi som förhindrar 

att den drar mycket ström , vilket ger en mycket lång livslängd. 

Dessutom är den långa livslängden  inte beroende av uppladdning.

Ekonomiskt

Hybrid Energy Systemet kräver inget regelbundet batteribyte. 

ROBUST MATERIAL OCH SMART TEKNOLOGI 

Innovation

Rada SPA 1 är med en beprövad komposit lösning och sin mycket distinkta 

design och eleganta finish anpassad för att skapa en komplett duschpanel, 

där vi satt en ny standard för styrka och hållbarhet. 

Den hårda ytan och dess lackning gör den mycket motståndskraftig mot 

repor, flisning och missfärgning.

TESTAD ÖVER 5.000.000 GÅNGER
För att visa sin livslängd har vi testat Hybrid Energy Systemet i vårt laboratorium för 

över 5.000.000 operationer. Detta skulle motsvara 10 års användning baserat på 

följande scenario: 

•  50 duschar /dag 

•  4 minuters total duschtid 

•  30 sekunders flödestid 

RADA SPA 1 DUSCHPANEL



RADA SPA 1  KORTHET

Högenergi batteri 

för enkel installation. 

10 års livslängd

Robust kompositmaterial  

i vitt eller silver. 

Resistent mot repor och 

vattenmärken

Programmerbar 

automatspolning , bra som 

alternativ för att motverka 

stillastående vatten 

Programmerbara 

flödestider för att 

minska vatten-och 

energiförbrukning

Levereras med 
kulventil för enklare 

underhåll

Flöde på 6 liter/min  

men kan ändras 

till 9 liter/min 

(flödesbegränsare 

medföljer) 

Elektronisk touchknapp 

som aktiverar flödet

Avtagbar duschsil 

med Rub Clean 

munstycken för 

enkel rengöring 

och minimera 

bakterietillväxt 

Designad för 
användning med 
förblandat vatten.

Design

Rada har sedan länge ett rykte om

att utveckla moderna, ergonomiska produkter som 

ger enastående prestanda och tillförlitlighet samtidigt 

som de allt högre förväntningarna och krav ifrån  en 

designmedveten publik.

RADA SPA 1 DUSCHPANEL  ÖVERSIKT



Spara Vatten och Energi

Med standarder såsom t.ex. BREEAM och dess strikta gränser för vattenförbrukning 

har duschrum blivit central för bedömningen av den totala byggnadens prestanda. 

Rada SPA 1’s programmerbara flödesalternativ som gör att stannar efter en 

förinställd tid,vilket hindrar användare från att oavsiktligt lämna duschen igång. Med 

den integrerade 6 lit/min flödesbegränsaren (alt. 9 lit/min) tillgodoses BREEAM’s 

krav om lågt flöde.

Hantering av flödestider och vattenförbrukning på detta sätt ger inte bara 

miljömässiga fördelar; det ger också betydande kostnadsbesparingar genom 

besparing på både underhåll och energi.

SPAR VATTEN, ENERGI OCH TID

L8 Överensstämmelse

Den programmerbara Automatspolningens intervall och körtider ger möjlighet 

att uppfylla folkhälsobestämmelser och uppfyller de normer som fastställts av L8 

publikationen ** som utfärdas av Executive Health & Safety, för kontroll av Legionella 

och andra vattenburna bakterier.

Programmeringsmodulen nås från baksidan av panelen, 
aktiveras genom medföljande magnetisk nyckel.

SKRÄDDARSYDD FÖR DINA BEHOV 

Rada SPA 1 duschpanel är förprogrammerad från fabrik för 

enkel “plug and play” idrifttagning. 

Men duschpanelen kan också lätt justeras för att passa olika 

preferenser och individuella kundbehov.

Den medföljande magnetnyckeln ger tillgång till ett stort urval 

av programfunktioner *: 

• Val av duschens flödestider från 20 sekunder till 2 minuter  

• Val av Automatspolnings intervall från 24 timmar till 72  

 timmar (automatspolning kan avaktiveras om så önskas) 

• Val av Automatspolningens flödestider från 1 min till 5 min  

 för att klara av  längre rördragningar 

*Nedmontering av panelen är det som krävs för att få tillgång till programmeringsfunktioner. 

**Kontrollen av legionellabakterier i vattensystem - Approved Code of Practice.
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Legionellabakterier



DIMENSIONER (mm)

SENSOR BOX (mm)
INFRA RED SENSOR (mm)
TOUCH SENSOR (mm)
PANEL MOUNTED SPOUT WITH INFRA RED SENSOR 150, 190, 225 (mm)

PRODUKT INFORMATION

Art.nr BESKRIVNING

MT1776-001 Rada Spa 1 Duschpanel Silver

MT1776-002 Rada Spa 1 Duschpanel Vit

PRODUKTSPECIFIKATIONSNABB, ENKEL INSTALLATION 
OCH UNDERHÅLL

Montering och underhåll Rada SPA 1 är lika enkelt som 

dess rena, okomplicerade design. 

Dess slitsade fäste möjliggör snabb, enkel vertikal och 

horisontell justering och panelen.

 

Magnetventilen har smutsfiltret lättillgängligt för rengöring 

och byte,  den medföljande kulventilen gör underhållet 

enkelt och kan utföras utan att fler duschar stängs av 

samtidigt.  

 

Med 10 års livslängd, hög energi batteriet i Hybrid Energy 

System är en sann “montera och glöm” objekt.

Enkel borttagning av duschsil för 
rengöring eller tillgång till flödesregulator

125 mm

1167 mm

114 mm

70 mm

1100 mm
Från golv till
touchknapp
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Hemsida: www.heno.se
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Literature Enquiries 
T  0844 879 3733
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T  0844 571 1777
F  0844 472 3076

E  rada_technical@mirashowers.com

www.radacontrols.com
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