
HygBox Connect.
Kompakt säkerhet.

W E  K E E P  S M A R T  T H I N G S  S I M P L E .

Den automatspolande enheten HygBox Connect 
från SYR CONNECT system

Observera — 

Det finns en potentiell hälsorisk:

Stagnation eller reducerat 

vattenflöde p.g.a. låg eller obefintlig 

vattenförbrukning resulterar i 

temperaturförändringar. Denna typ 

av miljö främjar tillväxten av farliga 

mikroorganismer och bakterier i 

dricksvattnet. 

CORONA Stillstand?
HygBox
Connect!



Den automatspolande enheten 
för perfekt hygieniskt vatten 

Snabb. Enkel. Säker.

SYR HygBox Connect med inbyggd WIFI är en okomplicerad och kostnadseffektiv 

lösning för ändamålet att användas i dricksvatteninstallationer. Denna kompakta 

ventil kan användas i b.la tvätthallar, kök, kommersiella och mindre industriella 

installationer. HygBox Connect är enkel att installera, övervakar installationen 

och aktiverar den automatiska spolningen vid överskriden tid för stagnation eller 

vattentemperatur. Enheten loggar spolvolymen, temperatur och tryckmätning 

som enkelt kan hämtas via SYR appen och exporteras som HTML-format för att 

sparas på USB minne eller liknande. 

Tänk på att följa nedanstående för en godkänd användning av er dricksvatteninstallation:

  •   En normal installation ska spolas åtminstone var 7:e dag (DIN EN806-5)
  •   I högriskinstallationer (sjukhus, äldreboende mm) krävs att installationen spolas oftare   
   (var 72: a timme) (VDI/DVGW 6023)
  •   Kallvatten temperatur ≤ 25°C
  •   Varmvattentemperatur ≥ 60°C
  •   Varmvattentemperaturer mellan 60°C och 55°C
  •   Återkommande funktionskontroller och underhåll

Fritidshus, gäststugor och hotell

Hälsorisk pga. stagnation och eller temperaturvariationer.

Skolor, kommersiella fastigheter, 
Inomhusarenor, lekland

Teatrar, biografer, museum, 
utställningshallar

Sportanläggningar, gym, simhal-
lar, bastu



Spolstation HygBox Connect 2622

• Mäter temperatur, flöde och tryck

• Aktiverar automatspolningen när tid eller temperatur parameter 
överskrids

• Integrerat WiFi

• Styrning och övervakning via SYR App

• Fungerar både online eller offline   
(statistik och log kan tas ut ur enheten)

• USB-C port (USB flash drive kontakt möjlig för dataöverföring)

• Push notiser möjligt i online läge

• Lämplig för nybyggnation och eftermontage i befintliga fastigheter

• Väggfäste för enkelt montage

• Slang för urspolning med ”push in connection”

• Batteridriven. Adapter för 230V anslutning finns som tillval 

• Installation som singel enhet eller duo för varm- och kallvatten

Den som tillhandahåller en dricksvatteninstallationen är också ansvarig.

Ägaren är ansvarig för att kraven för dricksvatteninstallationen efterlevs i enighet 
med gällande föreskrifter. SYR HygBox Connect erbjuder en enkel, pålitlig och 
hygienisk lösning för detta. Speciellt för installation i befintliga fastigheter. Med en 
HygBox installerad så kan både ägare och brukare känna sig trygga att föreskrifterna 
efterlevs. Spridningen av oönskade mikrober kommer förhindras på ett effektivt 
sätt samt att de ställda kraven för dricksvatten kommer att uppfyllas.

Snabb inkoppling.

Man kan montera SYR HygBox Connect på alla vanliga tappställen som singel 
enhet eller som duo för både kallt och varm vatten. Den kompakta ventilenheten 
har en inbyggd vattenmätare, övervakar temperaturen och öppnar automatiska 
spolfunktionen vid behov. Tidsparametern för stagnationstid kan justeras individuellt 
vilket sparar både vatten och energi.

Installation av singel och duo 
enhet 

Periodisk övervakning

Sporadiskt använda tappställen bör 
spolas regelbundet

• Fritidshus
• Hotell
• Campingplatser
• Skolor
• Bostadsfastigheter
• Industrifastigheter

Tid och volymkontroll

Periodisk användning av 
dricksvattenintallationen – spolning 
vid specifik tid angivelse, med fast 
värde för spolvolym av dricksvatten.

• Skolor
• Personalutrymme, skolköksrestau 
 ranger och mindre Trinettkök 
• Hotell och Idrottsanläggningar
• Utställningshallar och konferen-  
 scenter 

Temperaturövervakning

För anläggningar med risk för 
ökande eller fallande temperaturer. 
Spolningen öppnar när ett förinställt 
värde för temperatur överskrids.

• Tekniska center
• Undertak
• Installationskanaler

Styrbar med gratis
SYR app



W E  K E E P  S M A R T  T H I N G S  S I M P L E .

Kontakt:

Hans Sasserath GmbH & Co. KG • Mühlenstr. 62 • D-41352 Korschenbroich • Tel. +49 2161 6105-0 • Fax +49 2161 6105-20 • info@syr.de • www.syr.de

Kein Ansprechpartner im Feld 
und Sie suchen einen SYR 
Spezialisten, der Ihnen weiterhilft? 

Schicken Sie uns eine E-Mail 
an info@syr.de
und wir nennen Ihnen Ihren 
SYR Fachhandwerker.Somatherm VVS AB

Fallängsvägen 74
671 51 Arvika

0570 - 72 77 50
Info@somathermvvs.se
somathermvvs.se
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Hygienisk spolning via SYR App — 
Pålitlig, säker och bekväm 

Inbyggd WiFi för enkel och säker drift

HygBox kan justeras och kontrolleras via SYR App. SYR App ger dig 
tillgång till viktiga parametrar, såsom spolningsintervall, max och min 
värden för temperatur och antal gånger som spolning skett. Man kan 
även justera de övre och lägre värdena för temperatur, spolintervall 
vid stagnation och max volym per spolning. Tack vare anslutningen 
via SYR CONNECT systemet så finns möjligheten att dokumentera och 
kontrollera hela dricksvatteninstallationen och alla installerade HygBox 
enheter hela tiden året om.

Offlinedrift vid önskemål 

Om onlinedrift inte är möjlig (eller inte önskas) så kan spolvolym, 
temperatur och tryck loggas och exporteras i HTML-format och 
överföras till USB minne som ansluts till USB-C porten.


