
Problemen zijn zichtbaar,  
oplossingen niet.
Resisens Mini, spoelsysteem voor urinoirs.
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Belgisch product



Resisens Mini is een breed toepasbare oplossing voor het automatisch spoelen 
van urinoirs. De intelligente sensor meet doorheen kunststof- en keramische 
oppervlakten wanneer het urinoir wordt gebruikt en spoelt op basis van deze data.  
Doordat de sensor nooit in aanraking komt met de urine, is het systeem ongevoelig 
voor slijtage en behoeft het quasi geen onderhoud.

Het Resisens spoelsysteem is snel en gemakkelijk te installeren. Bij diverse 
groothandels is Resisens bovendien verkrijgbaar als pregemonteerd systeem in 
bepaalde urinoirs. Zo bespaart u nog meer tijd bij het installeren van uw sanitair!

Resisens is een compleet systeem zonder verborgen kosten. De lage total cost of 
ownership en het optimale gebruikscomfort maken Resisens Mini de ideale oplossing 
voor de installateur, uitbater en eindgebruiker.

IPee Mini draagt bij tot het behalen van uw BREEAM certificaat.

Resisens Mini biedt meer mogelijkheden dan infrarood, 
maar is een stuk eenvoudiger en niet duurder.

Een compleet systeem
aan een concurrentiële prijs.

Het Resisens Mini spoelsysteem zit compleet verborgen in het urinoir, 
waardoor het onzichtbaar is voor de gebruiker en bestand is tegen 
vandalisme.

Vandaalbestendig
zonder in te boeten aan esthetiek.

Nieuwe technologie.
Ongekende voordelen.

Beschikbaar als:

Vraag ernaar bij uw professionele groothandel 
of bezoek www.resisens.com voor meer informatie.

en230V 
netvoeding

6V 
batterij

Resisens Mini installeren vereist geen breekwerken of bevestigingsframe. 
Vanaf nu installeert u een urinoir en een spoelsysteem in één beweging.

Snelle installatie
zonder breekwerken.

Resisens Mini heeft alle functies die je verwacht van een modern 
spoelsysteem én meer! Wanneer het urinoir verstopt is, zal het systeem 
zichzelf uitschakelen om te voorkomen dat het overloopt.

Geen instellingen nodig;
automatische, slimme functies.Resisens Mini

is het eerste automatisch  
spoelsysteem dat definitief  

afrekent met vuile, stinkende,  
defecte en overlopende urinoirs.


