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1. Inleiding
 

Isiflo biedt met haar SanPro pakket vele oplossingen om een douchesysteem 
optimaal te besturen met hoog comfort en maximale bescherming tegen 
legionellabesmettingen. De besturingskast is ontworpen voor het aansturen van 
douches en het automatisch uitvoeren van legionella preventie activiteiten.

De TAP12W besturingskast is geschikt voor maximaal 12 douches met de SanPro 
douchebedieningssystemen 93002 en 93003 en zijn voorzien van een reeds 
geprogrammeerde, automatische cyclusspoeling. 

De SanPro TAP12W besturingskast kan ook worden voorzien van een USB module, of 
worden gecombineerd met een zogenaamde TAPserver of een gebouwbeheersysteem. 
Deze systemen hebben uitgebreide programmeringmogelijkheden.

TOEPASSINGSGEBIED
SanPro besturingssystemen zijn geschikt voor het besturen van diverse typen 
douchesystemen, zoals periodiek spoelsystemen, thermische desinfectie en 
mengwatercirculatiesystemen. Ook temperatuurbewaking met of zonder spuigelegenheid 
zijn mogelijk.

VOORDELEN
- Stand-alone oplossing èn integratie in GBS mogelijk
- Lokale registratie mogelijk door middel van USB module
- Centrale registratie mogelijk via Tapserver of direct via modbus op het GBS
- Douchetijd en cyclustijd reeds voorgeprogrammeerd en eenvoudig instelbaar
- 12 douches op één besturingskast
- Transformator geïntegreerd in besturingskast

Deze gebruiksaanwijzing beschrijft zowel de installatie van de besturingskast TAP12W.

De uitgebreide mogelijkheden van de TAP12W besturingskast worden beschreven in de 
SanPro documentatie en op onze website www.isiflobv.nl.
Onze ervaren medewerkers zullen u graag ondersteunen bij het uitwerken van een optimaal 
douchesysteem.
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2. Veiligheid

De installatie van SanPro douchebesturingssystemen dient te worden uitgevoerd 
door bevoegde personen, in overeenstemming met de instructies in deze handleiding. 
Handelingen die niet specifiek zijn beschreven dienen uitgevoerd te worden volgens 
algemeen geldende richtlijnen.

Installaties moeten voldoen aan alle geldende bouw-, water-, sanitaire-, en elektrische 
voorschriften en richtlijnen. SanPro producten zijn van hoogwaardige, vandaalbestendige 
kwaliteit, maar zullen alleen optimaal en storingsvrij werken als zij niet worden blootgesteld 
aan extreme temperaturen, onbevoegd personeel of moedwillig misbruik.

Om optimaal en storingsvrij te werken dient de installatie regelmatig onderhouden te 
worden. In het hoofdstuk 'Onderhoud' worden hiervoor richtlijnen gegeven.

SanPro TAP12W

USB-module
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3. De SanPro TAP12W

INLEIDING
Afhankelijk van de indeling in “laag risico-locatie” of “midden- en hoog risico-locatie” 
zoals deze benoemd staan in de ISSO richtlijnen, is één van de beheersmaatregelen dat 
de mengwateruittapleidingen met een inhoud groter dan 1 liter, wekelijks met mengwater 
gespoeld moeten worden. In bepaalde situaties (zie ook het schema in het hoofdstuk 
regelgeving Nederland in de SanPro documentatie) is het hierbij vereist of gewenst dat het 
gebruik van de douches, d.w.z. gewoon gebruik en cyclusspoelingen, wordt geregistreerd. 

Het SanPro douchebesturingssysteem biedt deze mogelijkheid. Eventuele registratie vindt 
plaats m.b.v. de optionele USB-module of door de SanPro besturingskasten TAP12W aan 
een zogenaamde Tapserver te koppelen. Deze server zorgt voor aansturing en registratie 
en kan met een standaard netwerkaansluiting in combinatie met een webbrowser zowel 
lokaal als op afstand worden uitgelezen. Koppeling met een GBS kan plaatsvinden via een 
koppeling met de Tapserver op basis van MODbus, BACnet, oBix, etc. Hiervoor moet de 
server wel worden geconfigureerd.

BESCHRIJVING
De SanPro besturingskast TAP12W is een besturingskast die stand-alone ingezet kan 
worden maar ook in een netwerk kan functioneren. Deze besturingskast is bedoeld 
voor het ter plaatse aansturen van de douches middels de bijbehorende druktoetsen in 
een installatie waarin een automatische cyclusspoeling volstaat. Deze besturingsunit is 
geschikt voor maximaal 12 douches, met één (of meerdere) optionele temperatuursensor 
die op de uitgaande waterleiding geplaatst kan worden, achter de thermostaat. Deze 
temperatuursensor geeft dan de mogelijkheid tot verbrandingsbescherming. 

De TAP12W unit kan voorzien worden van een USB-module waardoor de mogelijkheid 
bestaat intern opgeslagen data over de afgelopen maand op een USB-stick weg te 
schrijven. Ook kunnen de TAP12W units worden aangesloten op de Tapserver die de 
centrale registratie uitvoert. Tevens kunnen via de Tapserver de instellingen van de douches 
worden gewijzigd. De douchefunctie, cyclusspoeling en verbrandingsbescherming zijn 
standaard geprogrammeerd en zijn dus in stand-alone toepassing beschikbaar.

Een SanPro douchebesturingssysteem bestaat normaal gesproken uit de volgende 
componenten:
• Wanddouchekop 93021
• Bedieningssysteem 93002 bestaande uit
 - Druktoets met rozet 93001
 - Messing magneetventiel 15mm knel 93020
 - Easy Connect verdeelgroepen 2 t/m 8 douches 93024 t/m 93030
• SanPro besturingskast TAP12W 93004 (voor max 12 douches)
• SanPro USB-module 93005 (optioneel)
• SanPro Temperatuurvoeler 93008 (optioneel)
• Thermostatisch mengventiel 15mm 93006 of 22mm 93007
•  MODbuskabel (optioneel, alleen in combinatie met een Tapserver. Door derden te leveren)
• Tapserver 8000 serie (optioneel door derden te leveren).
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SPECIFICATIES TAP12W

SanPro besturingskast TAP12W - 93004

Netspanning 230V AC 50/60Hz, zekering: 2,5A

Transformator 230V AC – 24V AC/DC, 48 VA

Omgevingstemperatuur 0°C – 40°C, 90% niet condenserend

Aansluitingen 1x 230VAC met snoer en stekker (meegeleverd)
12x Aansluiting voor druktoets (SanPro)
12x Aansluiting voor magneetventiel (SanPro)
12x Aansluiting voor temperatuurvoeler (SanPro)
1x Aansluiting voor schoonmaakcontact
1x Aansluiting voor externe dwangspoeling
1x Aansluiting voor extern desinfecteercommando
1x Aansluiting voor 3-wegklep (24 VAC, 120mA)
1x  Aansluiting externe storingssignalering (potentiaal 

vrij)
2x  Aansluiting voor MODbuskabel (IN en UIT)
2x  Draaischakelaar voor instellen douchetijd en cyclisch 

spoelen
2x Draaischakelaar voor instellen MODbus adres
1x aansluiting voor USB-module (optioneel)

Afmetingen (l x b x h) 250 x 180 x 110 mm

 

SanPro USB-module - 93005

-  Optionele USB-module, die eventueel ook later 
geplaatst kan worden.

-  Voor de USB-module is een aparte 
gebruiksaanwijzing beschikbaar.
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SanPro Douchebedieningssysteem - 93002

• Piezodruktoets - 93001
 - Bedieningskracht 1-3 N
 - Waterdichtheid IP67
 - Bedrijfstemperatuur: -20°C - +60°C

• Magneetventiel - 93020
 - 2-weg messing magneetventiel, 
 - Materiaal: Messing, plunjer: RVS
 - Bediening: Normaly closed (NC)
 - Bedrijfstemperatuur: +5°C - +70°C
 - Bedrijfsdruk: 0,5 - 8,0 Bar
 - Capaciteit: 20 l/min
 - Spanning: 24V DC
 - Vermogen: 3 Watt

 

SanPro Temperatuurvoeler - 93008

-  Type: NTC5K
- Type Aanlegvoeler met 15 mm. montagebeugel
- Kabellengte: 1100 mm

MOGELIJKHEDEN EN INSTELLINGEN TAP12W
Er zijn een aantal standaard legionella-preventie-systemen, kortweg ”systemen”, ontwikkeld 
die aansluiten op de behoefte in de markt.
Binnen het leveringspakket worden de navolgende systemen onderscheiden:

• Systeem-1:  Periodiek spoelsysteem met verbrandingsbescherming;
•  Systeem-2:  Periodiek spoelsysteem met verbrandingsbescherming en 
           centrale registratie;
• Systeem-3: Thermisch desinfectiesysteem;
• Systeem-4:  Mengwatercirculatiesysteem met thermische desinfectie 
    van de tappunten;
• Systeem-5:  Temperatuurregistratiesysteem
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ALGEMENE SYSTEEMFUNCTIES TAP12W

De betreffende installatie moet qua opzet voldoen aan een van bovengenoemde 
inzetplannen, of een combinatie daarvan, om gebruik te kunnen maken van de standaard 
te configureren software in de Tapserver. Is dit niet het geval dan kan de software worden 
aangepast om te kunnen voldoen aan de specifieke installatiewensen. Dit wordt op basis 
van regie verrekend. 

Douchebediening
De douchebediening geschiedt altijd middels een “start / stop” besturing d.w.z. dat als 
een drukknop bediend is, er een timer gestart wordt welke de ingestelde douchetijd loopt 
[standaard 30 sec]. Als de timer afgelopen is zal de magneetklep sluiten. Als tijdens de 
looptijd van de douche nogmaals op de drukknop gedrukt wordt zal de doucheafsluiter op 
dat moment dicht gestuurd worden en de timer gereset worden. 

Antipendel
Per douche kan men, in combinatie met een Tapserver, zogenaamde antipendel 
inschakelen. Dit wordt af en toe bij campings toegepast. Antipendel zorgt ervoor dat 
een douche na een ingesteld aantal keren gebruikt te zijn geblokkeerd wordt, dit ter 
ontmoediging van onnodig lang gebruik van de douche.

De antipendel functie zal de sturing van de magneetklep voor een ingestelde tijd blokkeren 
[standaard 120sec], na de blokkeertijd kan de douche weer bediend worden.
De blokkering wordt geactiveerd als de douche de ingestelde maximum douche cycli 
[standaard 5x] heeft bereikt. In de telling worden alleen commando’s geteld welke binnen 
[10 sec] na beëindigen van de douche timer worden ingegeven, anders wordt de telling 
opnieuw gestart. Standaard staat de functie uit.

Verbrandingsbescherming
De eventuele toegepaste verbrandingsbescherming op een TAP12W kan alleen de 
douches besturen die zich op de betreffende TAP12W bevinden. Het is niet mogelijk om 
een doucheset van een TAP12W te koppelen met een temperatuursensor van een andere 
TAP12W. Dit geldt zowel voor stand-alone als voor situaties met een TAPServer!

Initialisatie
Indien het adres van de TAP12W op 00 staat ingesteld wordt er tijdens opstarten (spanning 
erop) automatische een initialisatie uitgevoerd. Dit houdt in dat eventuele instellingen 
gereset worden en de ingestelde dipswitch waarden worden overgenomen. Een TAP12W 
die eerst via een TAPserver heeft gefunctioneerd kan op deze wijze gereset worden. Tevens 
zal bij initialisatie gekeken worden naar de aangesloten temperatuursensoren en zal er 
automatisch een koppeling gemaakt worden van temperatuursensor naar bijbehorende en 
volgende druktoetsen en magneetventielen. 
Op het moment dat het adres anders is dan 00 gaan we uit van een TAP12W in een netwerk 
en zal deze initialisatie niet plaatsvinden.

Het geheugen t.b.v. de USB uitlezing zal tijdens initialisatie NIET gewist worden.
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Storingsweergave
In het geval van een kabelbreuk van de temperatuursensor of aanspreken 
van de verbrandingsbescherming gaat de status LED knipperen en wordt het 
storingsrelais bekrachtigd ter indicatie dat er een probleem is. In het geval dat de 
verbrandingsbescherming is aangesproken en de temperatuur is weer gedaald, wordt deze 
natuurlijk automatisch hersteld. Bij een kabelbreuk dient de bedrading hersteld te worden of 
een initialisatie gestart te worden. Na initialisatie bestaat de “losse” temperatuursensor niet 
meer voor het systeem. Men dient dit wel z.s.m. te verhelpen!

Het storingsrelais heeft een potentiaalvrij contact dat gebruikt kan worden voor een melding 
naar een GBS of storingslamp.

SYSTEMEN

De TAP12W besturingskast kan, stand-alone of in een netwerk, diverse typen 
legionellapreventie uitvoeren. Hieronder wordt een kort overzicht gegeven van de mogelijke 
systemen. Systemen 2 t/m 6 zijn standaard voorhanden in de toe te passen SanPro 
TAPserver. Systemen die afwijken zijn ook mogelijk, maar zullen op basis van regie moeten 
worden geprogrammeerd. De TAP12W kan ook door middel van een MODbus koppeling 
direct  worden gekoppeld met een extern gebouwbeheersysteem. Dit GBS zal dan de zal 
dan de centrale besturing en registratie uitvoeren.

Systeem-1: Periodiek Spoelsysteem (stand alone)
Dit is een stand-alone systeem op basis van één of meerdere TAP12W besturingskasten. 
Middels draaischakelaars (idem als adresschakelaars, dus positie 0 - 9) is instelbaar:
- douchetijd;
- cyclusspoeling.

Instelwaarden douchetijd (S3) zijn:

0 = 30 sec. (Fabrieksinstelling) 5 = 50 sec.

1 = 5 sec. 6 = 60 sec.

2 = 10 sec. 7 = 120 sec.

3 = 20 sec. 8 = 180 sec.

4 = 30 sec. 9 = 300 sec.
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Instelwaarden spoelcyclus (S4) zijn:

0 = 72 uur (Fabrieksinstelling) 5 = 24 uur

1 = Geen 6 = 48 uur

2 = 8 uur 7 = 72 uur

3 = 12 uur 8 = 168 uur

4 = 16 uur 9 = 72 uur (Fabrieksinstelling)

 Let op: tijdens het veranderen van de instelling dient de unit spanningsloos te zijn! 
Alleen dan worden nieuwe instellingen geaccepteerd.

De automatische cyclusspoeling duurt 30 sec. en is een vaste waarde. Bovengenoemde 
instellingen m.b.v. S3 en S4 zullen bij gebruik van een TAPserver overschreven worden.
Het “wissen” van de door de TAPserver ingestelde waarden in de TAP12W kan plaatsvinden 
door de adresinstelling (S1 en S2) naar 00 te verdraaien en spanning uit/aan te schakelen. 
Hierna kan de TAP12W weer als stand-alone unit gebruikt worden en “luisteren” naar de 
draaischakelaars S3 en S4.

Voorts kan gekozen worden uit de volgende opties:

- optie-1:  verbrandingsbescherming
- optie-2:  schoonmaakschakelaar
- optie-3:  dwangsturing door “derden”
- optie-4:  USB-module

Optie-1: Verbrandingsbescherming
Dit kan geactiveerd worden door één of meerdere temperatuursensoren aan te sluiten 
op T1 t/m T12 van de TAP12W. Een sensor alleen op ingang.T1 betekend dat deze alle 
uitgangen M1 t/m M12 beschermt. Tevens een sensor op bv. ingang.T6 betekent dat de 
eerste temperatuursensor uitgang M1 t/m M5 beschermt en de tweede sensor uitgang M6 
t/m M12. Uiteindelijk kunnen er dus maximaal 12 temperatuursensoren aangesloten worden 
die vervolgens ieder hun eigen uitgang beschermen.

De verbrandingsbescherming treedt in bij 47°C, terwijl vrijgave pas weer plaatsvindt nadat 
de temperatuur minimaal 10 sec. aaneengesloten onder de 47°C is gebleven. Bij een 
draadbreuk van de temperatuursensor worden de bijbehorende douches geblokkeerd. Deze 
blokkering is te verhelpen door een initialisatie uit te voeren (zie algemene systeemfuncties). 
Uiteraard is de betreffende sectie dan niet meer beschermd en dient men dit dus z.s.m. te 
repareren.
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Optie-2: Schoonmaakschakelaar
Dit (maak)contact (D13) zorgt ervoor dat de douches geblokkeerd blijven zolang de 
“ingang” gesloten is. Een eventuele cyclusspoeling wordt uitgesteld zolang dit contact 
gemaakt is.

Optie-3: Dwangspoeling door “derden”
Deze dwangspoeling (bv. via maakcontact vanaf GBS of tijdklok op D14) dient minimaal 
1 minuut, of anders net zo lang als het signaal hoog is, en maximaal 10 minuten te 
duren, ongeacht de duur v.h. externe signaal. Dit kan dus een puls of duurcontact zijn. 
Bij een dwangspoeling worden alle magneetventielen M1 t/m M12 open gestuurd. Als de 
schoonmaak ingang gemaakt is zal de dwangsturing onderbroken worden of niet starten, 
de schoonmaak ingang prevaleert boven de dwangsturing.

Optie-4: USB-module
Voor analysedoeleinden is het mogelijk om data vanuit de TAP12W middels de “USB-
module optie” weg te schrijven naar een standaard USB-stick. Vervolgens kan de inhoud 
op de USB-stick uitgelezen worden vanaf een PC in een leesbaar en importeerbaar (CSV) 
formaat. Opgeslagen wordt het opensturen per douchekop en het cyclisch spoelen per 
douchekop. Het aantal keren opensturen vanuit de drukknop wordt per uur, per douche 
naar een cumulatief daglog in het geheugen weggeschreven met 12 kolommen en 24 
rijen. Het dagtotaal wordt vervolgens in een cumulatief maandlog weggeschreven met 12 
kolommen en 31 rijen. Hetzelfde gebeurt voor het registreren van de cyclusspoeling. Bij het 
vollopen van het geheugen zal op basis van FIFO de oude gegevens worden overschreven. 
Voor de USB module is een aparte gebruiksaanwijzing beschikbaar.
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OVERIGE SYSTEMEN, IN COMBINATIE MET EEN TAPSERVER
De betreffende installatie moet qua opzet voldoen aan een van de hieronder genoemde 
beschrijvingen, of een combinatie daarvan, om gebruik te kunnen maken van de standaard 
te configureren software in de Tapserver. Is dit niet het geval dan kan de software worden 
aangepast om te kunnen voldoen aan de specifieke installatiewensen. Dit wordt op basis 
van regie verrekend.

• Periodiek spoelsysteem met centrale registratie
• Mengwaterleidingen korter dan 5 meter.
• Ruimtetemperatuur lager dan 25°C.
• Automatische cyclusspoeling met mengwater, instelbare periode.
• Mogelijkheid tot registratie gebruik, spoelingen en temperaturen.
• Mogelijkheid tot koppeling aan GBS.

• Thermisch Desinfectiesysteem
• Mengwaterleidingen langer dan 5 meter. 
• Automatische thermische desinfectie.
• Registratie van thermische desinfectie en gebruik.
• Mogelijkheid tot koppeling aan een TAPserver.

• Mengwatercirculatiesysteem met thermische desinfectie van de tappunten
• Thermische desinfectie van de circulatieleiding en de tappunten.
• Programmering en registratie van aanvangstijd, thermische desinfectietijd en    
 temperatuur.
• Registratie van de thermische desinfectie van de tappunten.

• Temperatuurregistratiesysteem 
• Registratie van temperaturen op diverse plaatsen.
• Mogelijkheid voor cyclusspoeling.
• Mogelijkheid voor temperatuurgestuurde spoeling.
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4. Installatie

4.1 ALGEMEEN
Installatie en onderhoud van dit product moeten uitgevoerd worden volgens de instructies 
en informatie in deze handleiding, en dienen uitgevoerd te worden door gediplomeerd en 
deskundig personeel.

-  Alvorens te beginnen dient u te controleren of de beschikbare materialen overeenkomen 
met de geplande installatie. 

-  Alle elektrische aansluitingen moeten volgens de geldende voorschriften en door een 
bevoegd persoon worden uitgevoerd. 

-  Sluit de elektriciteit af voordat u het deksel van een besturingskast verwijdert. 
-  De installatie moet aan alle relevante richtlijnen en de huidige bouw- en elektrische 

voorschriften die van kracht zijn voldoen. 
-  De componenten van het douchebesturing systeem mogen niet onderhevig zijn aan 

extreme vochtigheidsgehaltes of temperaturen, onbevoegd gebruik of opzettelijk 
misbruik. 

4.2 PLAATSEN BESTURINGSKAST
De kunststofkast is ontworpen om op een vlak en droog oppervlak aan de wand of tegen 
het plafond te bevestigen, toegankelijk voor onderhoud. Als de wand of het plafond een 
ongelijk oppervlak heeft, adviseren wij een vormvaste plaat op de wand te plaatsen, om 
te voorkomen dat de besturingskast vervormt. Een 230V voedingskabel, incl. randaarde 
stekker, is al aangesloten, maar kan eventueel door uzelf worden vervangen door een 
langer exemplaar.

Montage van de TAP12 besturingskast 

1.  Plaats de TAP12 besturingskasten in de buurt van de tappunten op een plaats waar 
ze niet onderhevig zijn aan extreme vochtigheidsgehaltes of temperaturen, onbevoegd 
gebruik of opzettelijk misbruik. Bijvoorbeeld boven een verlaagd plafond of achter een 
koof. De besturingskast moet bereikbaar blijven ten behoeve van servicewerkzaamheden 
en eventuele inbedrijfstelling. 

2.  Zorg ervoor dat er geen netspanning op de kast staat tijdens de montage.
3.  Verwijder de deksel van  de TAP12 besturingskast. 
4.  Markeer de posities van de bevestigingsgaten. Deze gaten zitten in het verlengde van de 

schroeven waarmee de deksel zit vastgeschroefd.
5.  Boor de bevestigingsgaten en voorzie deze van pluggen. 
6.  Monteer de besturingskast op de vastgestelde plaats.
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4.3 PLAATSEN DRUKTOETS(EN)
Maak gebruik van een mantelbuis om de 2-aderige kabel tussen drukknop en 
besturingskast in de wand weg te werken. Zorg er hierbij voor dat u de kabel niet hoeft te 
knikken. Als u de 2-aderige kabel verlengen wilt, gebruik dan de bijgeleverde waterdichte 
3M connectoren. Aan de druktoets zit een kabel met na 30 cm een stekkerverbinding. Deze 
stekker kan als laatste worden verbonden zodat de bekabeling kan worden voorbereid 
voordat de knop wordt gemonteerd.

Montage van de druktoets
1.  Maak een uitsparing in het tegelwerk met een doorsnede van 35 mm en een diepte van 

12 mm (zie afbeelding 4.3). Eventueel kan in het tegelwerk een kleine inbouwdoos (een 
zogenaamde  beldoos) worden geplaatst om de achterkant van de knop en de kabels in 
weg te werken. Gebruik geen standaardmaat inbouwdoos. Deze geeft een probleem met 
de hartafstand van de boorgaten.

2.  Markeer de plaatsen voor de twee meegeleverde RVS schroeven, boor deze en breng 
pluggen aan. De gaten zitten op een afstand van 68mm horizontaal in de rozet. Zorg 
dat de gaten horizontaal uitgelijnd zijn, en monteer de knop bij voorkeur midden op een 
tegel. Bij afwijkende muurtypen moet een passende montagemethode worden toegepast. 

3.  Verbind de druktoets met de stekker aan de kabel en schroef de rozet op de muur. Zorg 
daarbij dat de schuimafdichting aan de achterkant op z'n plaats zit, met de sleuf naar 
beneden. Deze sleuf dient ervoor om water dat eventueel achter de tegels ontstaat af te 
voeren zodat de stekker en de bekabeling niet in het water komen te liggen. De knop en 
de stekkerverbinding zijn IP67 waterdicht.

Afbeelding bij 4.3
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4.4 PLAATSEN MAGNEETVENTIEL(EN)
1.  Monteer het magneetventiel in het leidingwerk, bij voorkeur zo dicht mogelijk bij de 

douchekoppen. Het magneetventiel mag in iedere richting horizontaal of verticaal worden 
gemonteerd.

2. Let op de stromingsrichting, aangegeven door de pijl op het magneetventiel.
3. Zorg ervoor dat er geen spanning staat op het huis van de magneetventielen.
4.  De magneetventielen zijn voorzien van VSH Super knelkoppelingen die met een wartel 

aan het ventielhuis worden bevestigd. Hierbij moet speciale aandacht worden besteed 
aan het monteren van de wartel omdat deze bij scheve montage schade aan het 
ventielhuis kan veroorzaken. Hierna is het zeer moeilijk om de wartel alsnog goed op het 
huis te draaien.

4.5 PLAATSEN TEMPERATUURVOELER(S) (ALLEEN TAP12W)
De temperatuurvoeler is van het type NTC5K en heeft een aanlegvoeler met 
montagebeugel. Deze beugel is in verschillende maten verkrijgbaar. De temperatuurvoeler 
is voorzien van een aansluitdraad met een lengte van 5 meter. Bij gebruik van één centrale 
voeler, plaats deze dan ongeveer 15 centimeter achter de thermostaat op de mengleiding, 
zodat de voeler kan fungeren als verbrandingsbescherming voor alle douches die zijn 
aangesloten op de betreffende TAP12W besturingskast. Indien er een voeler per douche 
gebruikt wordt, plaats deze dan ongeveer 15 centimeter achter de magneetafsluiter op de 
uittapleiding. De voeler fungeert dan als verbrandingsbescherming voor de betreffende 
douche. Als de TAP12W besturingskast is opgenomen in combinatie met een Tapserver of 
een GBS systeem kan de temperatuurvoeler ook voor andere functies worden gebruikt.

4.6 PLAATSEN 3-WEGKLEP (ALLEEN TAP12W)
In geval van een Thermisch Desinfectiesysteem met mechanische mengkraan, is een 
elektrisch bediende 3-wegklep benodigd. Flamco kan deze leveren middels SanPro 
artikelnummer 93009.

Montagevoorbeeld:

Afbeelding bij 4.6
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4.7 AANSLUITEN BESTURINGSKAST
De TAP12 besturingskast is voorzien van een 2 meter lange 230VAC voedingskabel, incl. 
randaarde stekker. Deze kabel is al aangesloten, maar kan eventueel door uzelf worden 
vervangen door een langer exemplaar, of door een rechtstreekse kabel naar een lasdoos.
De TAP12 besturingskast is aan de onderzijde voorzien van 12 stuks kabelwartels. Deze 
kabelwartels zijn geschikt voor de dikte en het type kabels dat ingevoerd moet worden. Per 
wartel moet een kabel voor zowel de drukknop als de magneetafsluiter ingevoerd worden. 
Bij de TAP12W zijn aan de bovenzijde zijn 9 stuks warteldoorvoeren aanwezig die af fabriek 
zijn afgedicht. Afhankelijk van de door u aan te sluiten componenten plaatst u de benodigde 
los meegeleverde wartel(s). De diverse componenten moeten volgens onderstaand schema 
worden aangesloten. Alle kabels moeten aan die zijde van de besturingskast worden 
ingevoerd, waarop ze ook worden aangesloten. Zo wordt voorkomen dat kabels over de 
printplaat komen te liggen. Verdere details worden beschreven in de volgende paragrafen, 
waar op de aansluiting van de individuele componenten wordt ingegaan.

In onderstaande aansluitschema’s van TAP12W (afbeelding 4.7) zijn alle mogelijke 
aansluitingen weergegeven.
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Afbeelding 4.7 - Aansluitschema TAP12W
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4.8 AANSLUITEN BESTURINGSKAST OP TAPSERVER EN/OF GBS  
(OPTIONEEL) (ALLEEN TAP12W)
De TAP12W besturingskasten kunnen optioneel worden aangesloten op een Tapserver 
of een gebouwbeheersysteem (GBS). Hiertoe moeten de kasten met een doorgaande 
MODbuskabel aan elkaar en aan de server worden gekoppeld. De MODbuskabel moet 
volgens afbeelding 4.8 (zie volgende pagina) worden aangesloten. De kabels moeten over 
een lengte van 6 mm worden gestript, zodat een goede verbinding wordt gemaakt zonder 
dat de aders elkaar kunnen raken.

 Let op: de volgorde van de aansluitingen op de TAP12W en de Tapserver is 
verschillend (zie afbeelding 4.8).

De MODbuskabel moet als een doorgaande lijn worden aangesloten, en mag dus niet in 
een ”ster” worden gelegd, of worden afgetakt. Bij de laatste TAP12W moet de MODbus 
worden voorzien van een eindweerstand. Hiervoor moet de jumper JP1 van de laatste 
TAP12W op ON worden gezet, (zie afbeelding 4.8).

De MODbus kabel is gangbaar bij de groothandel en wordt niet geleverd door Flamco. De 
kabel moet minimaal voldoen aan de eisen voor STP-kabels, bijvoorbeeld: Shielded Twisted 
Pair (STP): Lapp unitronic LiYCY(TP) 2x2x0,5mm 

Nadat de TAP12W besturingskasten met een MODbus kabel zijn aangesloten moet het 
adres van de kast worden ingesteld, zodat de Tapserver de afzonderlijke kasten kan 
herkennen. De adressen kunnen worden ingesteld op waardes tussen 01 en 99. Let er 
wel op dat adressen niet dubbel voor mogen komen en alleen ingesteld mogen worden 
in spanningsloze toestand. Deze adressering wordt ingesteld door de knoppen S1 
(enkeltallen) en S2 (tientallen) met een schroevendraaier te verdraaien tot de pijl naar de 
juiste waarde wijst. In onderstaand voorbeeld is het adres ingesteld op 21.

Bij inbedrijfstelling moet van iedere TAP12W besturingskast bekend zijn waar deze hangt, 
welke douches erop aangesloten zijn en welk adres deze heeft gekregen. Het is verstandig 
dit adres ook op het deksel van de besturingskast te schrijven, zodat dit bij twijfel 
eenvoudig te controleren is.
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Afbeelding 4.8
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4.9 AANSLUITEN DRUKTOETS
De SanPro Druktoets moet met de TAP12W besturingskast worden verbonden door middel 
van een 2 aderige kabel met aders met een dikte van ten minste 0,5 mm2. De druktoetsen 
moeten op ingang D1 t/m D12 worden aangesloten. Indien de kabel wordt verlengd, moet 
rekening worden gehouden met aderdoorsnede volgens de volgende tabel:

Min. aderdoorsnede voor druktoetsen

mm2 Meters 

0,50 27 

0,75 40 

Verbinding tussen de meegeleverde (3 meter) kabel en de verlenging moet worden gemaakt 
met de meegeleverde 3M connectors. Hiervoor hoeven de aders niet te worden gestript. 
Nadat de aders in de connector zijn gestoken moet deze worden samengeknepen, waar-
door de aders worden aangesneden en er een waterdichte hars vrijkomt. Zie afbeelding A.

De druktoetsen moeten op de juiste aansluiting op de TAP12W kast worden aangesloten. 
De aders moeten hierbij over een lengte van 6 mm worden aangestript. Let er op dat de 
plaats van de druktoets en het magneetventiel overeen komen. Ingang D1 (Druktoets1) 
is gekoppeld aan Uitgang M1 (Magneetventiel1), D2 aan M2, enzovoorts. De connectors 
waarop de druktoetsen worden aangesloten kunnen worden losgenomen om montage te 
vergemakkelijken. Zie afbeelding B.

Afbeelding A Afbeelding B  
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4.10 AANSLUITEN MAGNEETVENTIEL
Het magneetventiel moet met de TAP12W besturingskast worden verbonden door middel 
van een 2 aderige kabel met aders met een dikte van ten minste 0,5 mm2. De magneetven-
tielen moeten op uitgang M1 t/m M12 worden aangesloten. Indien de kabel wordt verlengd, 
moet rekening worden gehouden met aderdoorsnede volgens deze tabel:

Min. aderdoorsnede voor magneetventiel

mm2 Meters 

0,50 27 

0,75 40 

1,00 53 

2,00 104 

Verbinding tussen de kabel van het magneetventiel en een eventuele verlenging moet 
worden gemaakt met de meegeleverde 3M connectors. Hiervoor hoeven de aders niet 
te worden gestript. Nadat de aders in de connector zijn gestoken moet deze worden 
samengeknepen, waardoor de aders worden aangesneden en er een waterdichte hars 
vrijkomt. Zie afbeelding A.
 
De magneetventielen moeten op de juiste aansluiting op de TAP12W kast worden 
aangesloten. De aders moeten hierbij over een lengte van 6 mm worden aangestript.
Let er hierbij op dat de plaats van de druktoets en het magneetventiel overeen komen. 
Ingang D1 is gekoppeld aan Uitgang M1, D2 aan M2, enzovoorts. De connectors waarop 
de magneetventielen worden aangesloten kunnen worden losgenomen om montage te 
vergemakkelijken. De spanning welke door de uitgangen geschakeld wordt is 24VDC. De 
magneetventiel uitgangen zijn niet geschikt om 230Vac te schakelen.

Afbeelding A Afbeelding B  
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4.11 AANSLUITEN TEMPERATUURVOELER (ALLEEN TAP12W)
De kabel van de temperatuurvoeler moet bij voorkeur niet verlengd worden. 
De extra weerstand van de langere kabel en de verbinding zal invloed hebben op het 
meetsignaal. Indien de kabel toch moet worden verlengd, moet de verlengkabel een 
minimale dikte hebben van 1 mm2, en moeten de verbindingen worden doorgesoldeerd.
De temperatuurvoelers moeten op ingang T1 t/m T12 worden aangesloten. De aders 
moeten hierbij over een lengte van 6 mm worden aangestript. De connector waarop 
de temperatuurvoeler wordt aangesloten kan worden losgenomen om montage te 
vergemakkelijken (zie afbeelding 4.11).

Afbeelding bij 4.11  Afbeelding bij 4.12  

4.12 AANSLUITEN 3-WEGKLEP (ALLEEN TAP12W)
De door geleverde Bypass klep (24VAC,120 mA) kan direct op de TAP12W worden 
aangesloten. De aders moeten hierbij over een lengte van 6 mm worden aangestript en 
aangesloten worden zoals op afbeelding 4.12 is weergegeven.

 Let op: de klemaanduidingen gelden alleen voor de door Isiflo  
geleverde bypass klep.

4.13 AANSLUITEN SCHOONMAAKCONTACT
Op ingang DI.13 kan een schoonmaakcontact worden aangesloten (maakcontact). De 
aders moeten hierbij over een lengte van 6 mm worden aangestript. De connector waarop 
het schoonmaakcontact wordt aangesloten kan worden losgenomen om montage te 
vergemakkelijken.

4.14 AANSLUITEN DWANGSTURING
Op ingang DI.14 kan een dwangsturing worden aangesloten (maakcontact). De 
aders moeten hierbij over een lengte van 6 mm worden aangestript. De connector 
waarop de dwangsturing wordt aangesloten kan worden losgenomen om montage te 
vergemakkelijken.
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4.15 AANSLUITEN EXTERN DESINFECTIE COMMANDO (ALLEEN TAP12W)
Op ingang DI.15 kan een extern desinfectie commando worden aangesloten (maakcontact). 
De aders moeten hierbij over een lengte van 6 mm worden aangestript. De connector 
waarop het externe commando wordt aangesloten kan worden losgenomen om montage te 
vergemakkelijken.

4.16 AANSLUITEN USB-MODULE
Op de USB DEVICE connector kan een optionele USB-module worden aangesloten. Maak 
de TAP12 spanningsloos en open het deksel. Sluit de lintkabel, blauwe ader links, zwarte 
ader rechts, aan op de USB DEVICE connector zoals hierbij getoond. Druk de USB-module 
voorzichtig in de uitsparing in de print totdat deze vast klikt.
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5. In bedrijf stellen

SanPro TAP12W systemen kunnen zowel stand-alone als in een netwerk in combinatie met 
een Tapserver of extern GBS werken. In stand-alone situatie zijn de instellingen als volgt:
• Douchetijd: 30 sec (instelbaar, standaard staat S3 = 0)
• Cyclusspoeling: 30 sec na 72 uur (instelbaar, standaard S4 = 0)
• Verbrandingsbescherming: 47°C (indien temperatuurvoeler aanwezig)

Eventuele inbedrijfstelling van stand-alone systemen wordt op basis van nacalculatie 
uitgevoerd. Voor het programmeren van TAP12W besturingskasten in combinatie met een 
TAPserver of extern GBS is altijd inbedrijfstelling noodzakelijk. 

Inbedrijfstelling kan pas plaatsvinden op het moment dat de installatie  
aan de volgende eisen voldoet:
- Er dient een plattegrond en een leidingschema beschikbaar te zijn.
-  Er dient een medewerker van de opdrachtgever aanwezig te zijn die bekend is met de 

opgegeven functies van het systeem.
-  Alle ruimtes, benodigd voor inregelen en testen (bijv. ketelruimtes, doucheruimtes) 

moeten onbelemmerd toegankelijk zijn.
- De SanPro TAP12W besturingskasten moeten zijn gemonteerd.
- De SanPro TAP12W besturingskasten moeten zijn aangesloten op het lichtnet.
-  Alle SanPro TAP12W besturingskasten moeten goed toegankelijk zijn. Eventueel moet het 

verlaagde plafond opengelaten worden.
- De draairichting van eventuele 3-wegventielen moet zijn gecontroleerd.
- De druktoetsen moeten gemonteerd zijn.
- De druktoetsen moeten op de juiste wijze aan de TAP12W besturingskast zijn verbonden.
- De magneetventielen moeten gemonteerd zijn.
-  De magneetventielen moeten op de juiste wijze aan de TAP12W besturingskast zijn 

verbonden.
- Het systeem moet op spatwaterdichtheid gecontroleerd zijn.
- De douchekoppen moeten gemonteerd zijn.
- Er moet voldoende warm en koud water beschikbaar zijn.
- De afvoer moet in orde zijn.
- Indien het systeem is uitgerust met een TAPserver:
 - De TAPserver moet gemonteerd zijn.
 - TAPserver moet zijn aangesloten op het lichtnet.
 -  De MODbuskabels tussen de TAP12W besturingskasten en de TAPserver moeten 

aangesloten zijn.
 -  De TAP12W besturingskasten moeten correct geadresseerd zijn. De adressering moet 

zijn opgenomen in de tekening en vooraf worden doorgegeven aan Flamco zodat dit 
kan worden opgenomen in het programma ontwerp. Bij de laatste TAP12W moet de 
afsluitweerstand geplaatst zijn.
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6. Storingen 

OORZAAK / OPLOSSING  SYMPTOOM 

•  Controleer of de waterdruk op het systeem staat en of er afsluiters in 
de toevoer naar het douchesysteem dicht staan. 

•   Controleer de stroomtoevoer van de besturingskast. Indien de 
stroomtoevoer van de besturingskast goed is, controleer dan of de 
Status LED op de printplaat brandt.

•  Zo niet, controleer de zekering op de onderste printplaat.
•  Controleer of het schoonmaakcontact is geactiveerd (ingang DI.13). 
•  Controleer of het GBS of de TAPserver de douches niet geblokkeerd 

heeft in de software. 
•  Controleer of de temperatuur van het aangeboden mengwater 

niet boven de waarde van de verbrandingsbescherming ligt. Door 
de voeler los te maken van de mengwaterleiding behoort de 
douchefunctie na een minuut weer vrijgegeven te worden. (

Geen van de tappunten in het gehele 
douchesysteem werkt.

•  Controleer het magneetventiel. Zo nodig schoonmaken of vervangen.
•  Controleer of het magneetventiel wordt aangestuurd.
•  Controleer de aansluitingen van het magneetventiel in de 

besturingskast. 
•  Controleer of de druktoets correct is aangesloten in de 

besturingskast en of de verbindingen in de kabel goed zijn gemaakt.
•  Controleer of de connectors goed op de pennen van de printplaat 

zijn gedrukt.
•  Controleer of de druktoets goed werkt. Zonodig vervangen.
•  Controleer of de waterdruk op het systeem staat en er afsluiters in 

de toevoer naar het magneetventiel dicht staan. 

Individuele tappunten werken niet 

•  Controleer of het magneetventiel in de juiste richting is geplaatst. De 
stromingsrichting staat met een pijl op het ventielhuis aangegeven.

• Controleer het magneetventiel. Zo nodig schoonmaken of vervangen.
•  Controleer de voordruk. Magneetventielen hebben een voordruk van 

0,5 Bar nodig om te sluiten.

De tappunten blijven lopen of lopen te 
lang.

• Controleer of het magneetventiel wel langer wordt aangestuurd.
•  Controleer de ingestelde looptijden in de besturingskast. (STAND-

ALONE)
•  Controleer de ingestelde looptijden in de TAPserver of het GBS. 

(INDIEN AANWEZIG) 
•  Controleer op te hoge temperaturen, de verbrandingsbescherming 

kan aangesproken zijn. 

De tappunten lopen slechts voor een 
korte periode.

•  Controleer of de kabels van de druktoets goed zijn aangesloten. 
Sluiting in de kabel of de stekkerverbinding achter de druktoets kan 
leiden tot herhaald activeren. 

•  Controleer of de druktoets niet is beschadigd of ingedeukt. Hierbij 
moet de druktoets worden vervangen. 

Tappunt activeert steeds.
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7. Onderhoud

ALGEMEEN
Alle producten worden met zeer veel aandacht en vakmanschap geproduceerd, zodat u een 
goede en storingsvrije installatie kunt realiseren. Hierbij moet met het volgende rekening 
worden gehouden:

-  De producten moeten volgens de aanbevelingen in deze handleiding worden 
geïnstalleerd, in gebruik genomen, bediend en onderhouden.

-  De producten moeten, waar nodig, periodiek worden onderhouden. Richtlijnen worden 
hieronder gegeven.

-  Indien gewenst kunt u voor onderhoud een afspraak maken met één van onze 
servicepartners 

Onderhoud moet volgens deze instructies en door aangewezen en bevoegd personeel 
worden uitgevoerd.

PREVENTIEF ONDERHOUD
De omvang en frequentie is afhankelijk van de gebruiksomstandigheden en de kwaliteit van 
het water.

OM DE ZES MAANDEN
Visueel: Controleer de staat van de inwendige componenten. Controleer op vuil, 
kalkaanslag, vervorming, beschadiging, corrosie etc. Zonodig een onderhoudsbeurt geven 
of vervangen.

DAGELIJKS ONDERHOUD
De buitenzijde van de zichtbare componenten kan met een zachte doek worden 
schoongemaakt en er kan, zonodig, een mild afwasmiddel of zeepoplossing worden 
gebruikt. De druktoetsen zijn druk- gevoelig en zullen bij voorzichtig afnemen de douches 
niet activeren. Indien gewenst kunnen de douches worden geblokkeerd middels het 
schoonmaakcontact.

 WAARSCHUWING! Vele huishoudelijke en industriële reinigingsproducten bevatten 
milde schuurmiddelen en chemische concentraten en mogen niet voor dit product worden 
gebruikt. De componenten zijn met precisie vervaardigd, u dient daarom tijdens het 
onderhoud voorzichtig te werk te gaan teneinde beschadiging te voorkomen.

RESERVE ONDERDELEN
Vermeld tijdens het bestellen van reserveonderdelen het producttype en artikelnummer van 
de installatie en de componenten. Hiermee kunnen wij u optimaal van dienst zijn.
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ONDERHOUD DRUKTOETSEN
De druktoetsen van SanPro zijn onderhoudsvrij en zeer vandaalbestendig. Indien de 
druktoetsen niet meer werken of beschadigd zijn kunnen deze eenvoudig worden 
vervangen.

1.  Schroef de rozet los van de muur.
2.  Trek de rozet voorzichtig naar voren. Let er hierbij op dat er boven het plafond voldoende 

kabel beschikbaar is om de kabel 30 cm uit de muur te trekken.

 LET OP: Trek niet te hard aan de kabel. Deze kan beschadigd raken of de 
stekkerverbinding kan losschieten, waardoor de kabel opnieuw in de muur moet worden 
getrokken.

3.  Op 30 cm van de druktoets bevindt zich een stekkerverbinding. Door deze los te nemen 
kan de knop worden verwijderd.

4.  De knop kan nu, door de moer aan de achterkant los te draaien, worden losgemaakt van 
de rozet en worden vervangen door een nieuwe. Let er hierbij op dat de dunne ring aan 
de voorzijde op de goede plaats zit. Alleen dan zit de voorkant van de knop vlak met de 
rozet.

5.  Aan de achterzijde van de rozet kunnen vervolgens de grote rubber ring en de moer 
worden gemonteerd. 

6.  Hierna kan de druktoets weer worden gemonteerd. Let hierbij op de montagerichtlijnen.
 

ONDERHOUD MAGNEETVENTIELEN
Wanneer het magneetventiel niet voldoende sluit, ondanks dat het spanningsloos is 
gemaakt, moet het worden schoongemaakt of vervangen.

1.  Sluit de watertoevoer af en maak het systeem drukloos door een tappunt te openen.
2.  Schakel de stroom uit. Demonteer de stekkerverbinding en draai de inbusbouten op het 

huis los. 
3.  Maak het membraan onder de spoel schoon. Let op dat het membraan terug geplaatst 

wordt zoals het er uit kwam.
4.  Verwijder alle vuil en aanslag uit het ventielhuis.
5.  Monteer het ventielhuis weer met behulp van de inbusbouten. 
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8. Klantinformatie

GARANTIE
Garantie en aansprakelijkheid conform onze algemene voorwaarden. 
Op dit product zit een garantie van twee jaar na aankoopdatum op materiaal en 
fabricagefouten, mits het product goed geïnstalleerd is en het gebruikt wordt 
overeenkomstig de geleverde instructies. Een onderdeel dat tijdens de garantieperiode 
defect blijkt, zal kosteloos gerepareerd of vervangen worden, mits het product goed 
gebruikt en onderhouden is. Regelmatig onderhoud dient te worden uitgevoerd 
overeenkomstig de bijgesloten instructies. De producten mogen alleen door bevoegd 
personeel en op aanwijzing van Isiflo gewijzigd of gerepareerd worden.

SERVICE
Isiflo beschikt over ervaren medewerkers en servicepartners die u met raad en daad terzijde 
staan indien u problemen mocht hebben met de producten of systemen van SanPro.

RESERVE ONDERDELEN
Isiflo zal tot 5 jaar na de laatste fabricagedatum alle onderdelen, of minimaal gelijkwaardig, 
als vervanging kunnen leveren. Hiermee kunnen wij u altijd ondersteunen in onderhoud en 
reparatie van een SanPro douchesysteem. Vermeld bij het bestellen van reserveonderdelen 
het producttype en artikelnummer van de installatie en de componenten. Hiermee kunnen 
wij u optimaal van dienst zijn.

AFTERSALES-CUSTOMER SERVICE
Als blijkt dat het douchesysteem niet goed werkt, adviseren wij u om eerst de hoofdstukken 
over storingen en onderhoud in deze handleiding te raadplegen. Kunt u hiermee de storing 
niet verhelpen, neem dan contact op met uw installateur om u ervan te verzekeren dat het 
product overeenkomstig de installatie instructies is geïnstalleerd en in werking gesteld. Als 
dit het probleem niet oplost, neem dan telefonisch contact op met de afdeling technical 
support van Isiflo. Wij zullen u graag helpen en, indien nodig, een afspraak maken met één 
van onze servicepartners.
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9. Principe aansluitschema’s

PRINCIPE AANSLUITSCHEMA TAP12W - STAND ALONE
 

Isiflo SanPro periodiek spoelsysteem TAP12W met verbrandingsbescherming en USB 
registratie
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AANSLUITSCHEMA BIJ KOPPELING MET TAPSERVER OF GBS

 
 
Flamco SanPro periodiek spoelsysteem TAP12W met centrale registratie.
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