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AQUAGENIUZ  

Watercontrole & monitoring systeem 

aquageniuZ.com   |   support@aquageniuZ.com 

Beschrijving:                    , 
AquageniuZ is een slim systeem dat je toelaat je waterverbruik via smartphone, tablet of computer op te volgen,  
en dat tevens waterschade en waterverspilling zal voorkomen in je woning, appartement of handelspand.  
Het waterverbruik wordt door de AquageniuZ module geregistreerd via de puls uitgang van je bestaande 
watermeter, of indien dit onmogelijk is via een bijkomende AquageniuZ watermeter met puls uitgang.               ,  
AquageniuZ moet niet worden geprogrammeerd maar zal zelf automatisch het normaal waterverbruik erkennen. 
Het is pas bij een probleem dat de AquageniuZ een alarm zal  genereren en eventueel de water toevoer zal 
stoppen om grote waterschade of waterverspillingen te vermijden.                  , 
Je krijgt gratis een alarm per e-mail of per sms toegestuurd. Je kan dan onmiddellijk van op afstand, via telefoon of 
je computer de nodige actie ondernemen om het probleem te stoppen.                , 
Bij aankoop van de AquageniuZ module krijg je een inlogcode waarmee je op internet al je verbruiksgegevens over 
een bepaalde periode alsook de status van het systeem in detail kan raadplegen. Je moet er geen 
abonnementskosten voor betalen.                
Als optie zijn beschikbaar: 

1. De AquageniuZ wordt verbonden met de 
watermeter via een pulskabel. 

 

2. Waterverbruik en alarmen kan je via 
smartphone, tablet of computer opvolgen 

 

3. Een gratis alarm wordt verstuurd bij 
waterverspilling of een lek via mail en/of 
sms. 

 

4. Bij een groot lek stopt de afsluitkraan 
automatisch de watertoevoer, dit 
voorkomt waterschade. 

• een temperatuursensor die je zal waarschuwen voor vorst, zodat je je watermeter en waterleidingen tijdig kan 
beschermen.  

• een druksensor om de waterdruk in je leidingen op te volgen en schade aan toestellen te vermijden. 
• draadloze  sensoren voor onmiddellijke alarmmeldingen van lekken op  risico plaatsen. 

                       ,                       
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Zeer eenvoudig in gebruik: 
Je kan alle gegevens opvolgen via je smartphone, 
tablet of computer met je persoonlijk login op website 
my.aquageniuZ.com. 

• Grafieken en gebruiksoverzichten zijn 
overzichtelijk makkelijk raadpleegbaar. 

• De ongelimiteerde modus laat toe dat er voor een 
bepaalde tijd (bv. 1 dag) onbeperkt water te 
verbruiken zonder dat er een alarm wordt 
gegenereerd (bv. vullen van zwembad of vijver). 

• AquageniuZ kan gekoppeld worden aan een 
inbraak alarmsysteem. Activatie van een inbraak 
alarmsysteem sluit automatisch de afsluitkraan. Dit 
voorkomt waterverspilling en waterschade bij 
afwezigheid. 

• Alarmen worden gratis en automatisch verstuurd 
via e-mail en/of sms indien internet beschikbaar is. 

• De drukknoppen op de module laten manuele 
instellingen toe (kraan openen of sluiten, 
ongelimiteerd waterverbruik, reset, enz.). 

• De watertoevoer wordt automatisch volledig 
afgesloten als er een periode (bv. 2 dagen)  geen 
water wordt verbruikt, geen waterschade mogelijk 
terwijl je op vakantie bent. 

 

 

Voordelen van AquageniuZ : 

De ingebouwde intelligentie zorgt er voor dat het 
systeem zeer betrouwbaar is en nooit valse alarmen 
genereert, zelfs niet wanneer er meerdere gebruikers 
water afnemen. 

• Waterverbruik wordt automatisch geregistreerd 
en kan eenvoudig worden geraadpleegd en 
gedownload. 

• Dankzij AquageniuZ kan er geen grote 
waterschade meer optreden. De watertoevoer 
wordt automatisch gesloten bij een groot lek 
(versie met afsluitkraan). 

• Waterverspilling wordt gedetecteerd waardoor 
je minder water verbruikt. Je bespaart op je 
waterfactuur. 

• Zonder enige abonnementskosten ontvang je de 
alarmen per e-mail en/of sms indien internet 
beschikbaar is. 

• De installatie van AquageniuZ beschermt je 
volledige sanitaire installatie. Voorkom 
onaangename verassingen. 

• Met 1 enkel systeem bewaak je zowel 
regenwater als leidingwater. 

Toepassingen:                         , 
AquageniuZ kan op elk sanitair systeem van een appartement,  woning, winkel of ander gebouw worden geplaatst. En 
dit voor zowel het leidingwater als regenwater (toevoerleidingen met diameter DN15 tot max DN32). Het 
eenvoudigste is om het systeem te plaatsen en te verbinden met de bestaande watermeter van de 
watermaatschappij. Alle watermeters die de laatste 10 jaar werden geïnstalleerd hebben een puls meetsysteem. Via 
de gepaste pulskabel (die wij ook leveren) kan AquageniuZ de data van de watermeter inlezen. Indien er geen puls 
meetsysteem is bij de huidige watermeter, leveren wij een compacte AquageniuZ watermeter met pulsuitgang die 
achter de bestaande watermeter in de leiding wordt gemonteerd.                       , 
De grootste troef van AquageniuZ is dat de watertoevoer automatisch wordt afgesloten bij een groot lek of 
waterverspilling. Zo ontstaat er nooit waterschade en ontvang je geen torenhoge facturen voor water dat nodeloos 
werd verspild.  Hiervoor bestel je de AquageniuZ Standard of de AquageniuZ Premium kit. In deze kits wordt de 
AquageniuZ afsluitkraan meegeleverd, deze kraan plaats je in de toevoerleiding achter de watermeter.                 
Indien je beschikt over een inbraak alarmsysteem kan je ook kiezen om AquageniuZ hieraan te koppelen. Bij activatie 
van het inbraak alarmsysteem, wordt de watertoevoer automatisch afgesloten. Zo kan er geen waterschade ontstaan 
bij afwezigheid.                          ,  
Door de installatie van de AquageniuZ module beveilig je je sanitaire installatie en het complete gebouw tegen 
waterschade en je waterverspilling.  Een kleine investering met prima resultaten en een grote besparing! 

 
De AquageniuZ kits: 

•Welke kit je ook verkiest, je blijft steeds genieten van de volgende voordelen : 

• De AquageniuZ module detecteert altijd waterlekken en waterverspilling. 

• Alle water verbruiksgegevens zijn op te volgen via je smartphone, tablet of computer met jouw persoonlijk login 
op de website my.aquageniuZ.com of indien er geen internet beschikbaar is, lokaal rechtstreeks op de webserver 
van de module. 

• Bij problemen ontvang je gratis alarmen per e-mail en/of sms, (indien module verbonden met internet). 

• Het apparaat kan eenvoudig manueel bediend worden via de druktoetsen. 

• Je hebt de keuze om AquageniuZ module in te stellen voor bepaalde uitzonderlijke situaties. Bv. ongelimiteerd 
water (vullen van vijver of zwembad), vakantie modus of maximum dagelijks volume (bij verhuur). 

AquageniuZ-module-DS-NL-17062014 
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De AquageniuZ STARTER kit  
  
               
 +                +                AquageniuZ module + pulskabel naar de watermeter 
 
 

De AquageniuZ STARTER kit is speciaal ontworpen voor gebruikers die geen veranderingen willen uitvoeren aan 
hun sanitair systeem.  De AquageniuZ module kan zeer eenvoudig worden geplaatst naast de watermeter. 

De starterkit bestaat uit de AquageniuZ module en een aansluitkabel naar de pulsuitgang van de watermeter.  
Standaard wordt een pulskabel voor klokwatermeters meegeleverd. Je steekt deze pulskabel in de watermeter. Je 
verbindt het kabeltje met de AquageniuZ module en het systeem zal werken. Heb je een ander type watermeter? 
Wij leveren ook pulskabels voor andere types watermeters. Consulteer de website voor meer info 
www.Aquageniuz.com, rubriek support / downloads “pulskabels”. 

Opmerking: Indien je een watermeter hebt zonder een pulsuitgang, dan bestel je de ‘AquageniuZ STANDARD’ kit. 
Met deze kit wordt een AquageniuZ watermeter diameter DN20 met pulsuitgang geleverd. DN25 of DN32 zijn 
beschikbaar op aanvraag. 
 
 
De AquageniuZ  STANDARD kit 
 
 
                 +                       +     AquageniuZ module + watermeter + 
    afsluitkraan 
 

Bij de AquageniuZ STANDARD kit wordt een AquageniuZ afsluitkraan DN20 en een AquageniuZ watermeter DN20 
met pulsuitgang geleverd. Zo  maak je optimaal gebruik van alle voordelen van het AquageniuZ systeem.   

Een AquageniuZ afsluitkraan en AquageniuZ watermeter  met diameter DN25 of DN32, kunnen besteld worden op 
aanvraag. Bij een lek wordt onmiddellijk een alarm verzonden maar wordt ook  automatisch de watertoevoer 
gestopt door de bijhorende AquageniuZ afsluitkraan. Je hebt de keuze om voor bepaalde periodes de AquageniuZ 
module in te stellen voor uitzonderlijke situaties. bv. vakantie modus. Indien je op vakantie vertrekt, wordt de 
watertoevoer automatisch afgesloten. 

Grote waterschade wordt vermeden en je bent steeds gerust.  De AquageniuZ STANDARD kit wordt in de 
waterleiding geplaatst door een vakman naar keuze. 

De AquageniuZ PREMIUM kit (regenwater and leidingwater) 
 
 
     
+      +   +   +                  +            
        
       

De AquageniuZ PREMIUM kit werd ontwikkeld voor gebruikers die tegelijkertijd hun regenwater- en hun 
leidingwater willen opvolgen en beveiligen. Voor beide systemen kan je het verbruik apart opvolgen en zal je 
aparte alarmen ontvangen.  Beide leidingen worden tevens beveiligd tegen waterschade en waterverspilling.  De 
bijgeleverde AquageniuZ afsluitkranen zullen automatisch de watertoevoer afsluiten op het systeem waar 
problemen worden gedetecteerd. 

In de AquageniuZ PREMIUM kit worden 2 AquageniuZ afsluitkranen en 2 AquageniuZ watermeters DN20 met 
pulsuitgang meegeleverd. AquageniuZ afsluitkranen en AquageniuZ watermeters  met diameter DN25 of DN32 
kunnen besteld worden op aanvraag.  De AquageniuZ PREMIUM kit wordt in de waterleiding geplaatst door een 
vakman naar keuze. 

AquageniuZ module + twee 
watermeters + twee afsluitkranen 
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Opties: 
Volgende opties zijn voor het AquageniuZ systeem ontwikkeld om U toe te laten nog beter uw sanitaire systeem op 
te volgen en te beschermen tegen lekken. Consulteer de website meer info over de opties, www.Aquageniuz.com 
rubriek support / ‘downloads’. 

Een temperatuur sensor: Door de installatie van een extra temperatuursensor op de AquageniuZ  
module zal het systeem je een alarm e-mail en/of sms sturen als je leiding of watermeter dreigen te 
bevriezen.   

Een druk sensor: Sommige leidingen zijn onderhevig aan grote drukschommelingen die schade aan 
toestellen of leidingen veroorzaken. Door installatie van een druksensor in de leiding, wordt je 
automatisch verwittigd als de druk te veel afwijkt via e-mail en/of sms. 

Draadloze water leksensoren + ontvanger: Door installatie van deze sensoren weet je ook als er 
waterschade is die niet afkomstig is van het sanitair systeem. Bv. water in je kelder, lekkende 
afvoerbuis of een dak dat lekt. Het AquageniuZ systeem zal je melden als er een lek is en eventueel 
de watertoevoer stoppen om waterschade te vermijden. Door installatie van extra draadloze 
waterleksensoren op risico plaatsen weet je ook precies waar je waterlek is. Deze kit bevat 4 
draadloze sensoren die je zelf op eender welke plaats in je gebouw kan plaatsen ( keuken, kelder, 
badkamer, boiler enz.). 

Eenvoudige opvolging van de module status en controle op afstand: 
Je kan op de module alles opvolgen via het LCD scherm. De drukknoppen zijn voorzien voor de belangrijkste 
functies. Via internet heb je ook een volledig overzicht van de module en de status van de AquageniuZ kraan, de 
druk en de temperatuur in de leiding. Via internet kan je van op afstand de AquageniuZ module bedienen en de 
AquageniuZ  kraan openen of sluiten.   

Je verbruik gegevens op een eenvoudige manier raadplegen en opvolgen: 
Via internet raadpleeg je de stand van je watermeter en je waterverbruik. Voor verschillende periodes naar keuze 
kan je je verbruik vergelijken in cijfers, tabel of grafiek. Je kan ook bepaalde periodes met elkaar vergelijken.  Alle 
gegevens kan je converteren naar een Excelbestand voor verdere verwerkingen.    



                 DATA SHEET 

aquageniuZ.com   |   support@aquageniuZ.com 

Stop leaks – Start saving 

Technische informatie: 
AquageniuZ module    
 
 
 
 
Materiaal behuizing Grijs Polycarbonaat 

Afmetingen 160 x 80 x 60 mm 

Montage Muurbevestiging 

Voedingsadaptor Van 220V naar 5 Vdc/2000 mA 

Mogelijke aansluitingen 

1 of 2 watermeters 

1 temperatuur sensor (1 wire) 

  1 druksensor 0-5 Vdc 

1 aansluiting inbraak 

alarmsysteem 

1 aansluiting voor extra  

draadloze leksensoren 

Verbinding afsluitkraan Max 2 kranen. 500mA /5Vdc 

Lokale / manuele 

bediening 

4 ingebouwde drukknoppen aan 

voorzijde 

Lokale aflezing 
Via LCD scherm met 2 lijnen van 

16 karakters aan de voorzijde 

Verbinding internet WIFI of via LAN ( RJ45 ) 

AquageniuZ watermeter 

Goedkeuringen: 

CE-markering 

drinkwaternorm 

Materiaal PP of brons 

Diameters DN20 tot DN32 

Maximum werkdruk 16 Bar 

Type Volumetrisch R = 160 met puls 

Watertemperatuur Koudwater type max 50°C 

Pulskabel voor klok watermeter  
of AquageniuZ watermeter 

Contact type Reed contact 

Werkingstemperatuur -20 ° C tot + 50 °C 

Lengte kabel 1,5 meter 

Consulteer de website www.Aquageniuz.com de 
rubriek support / “downloads”, voor meer info over 
pulskabels voor ander types watermeters, 
temperatuur- en druksensoren 

Techniche informatie: 
AquageniuZ afsluitkraan 

Kraan Materiaal Brons 

Diameters DN 20/25/DN32 

Maximum werkdruk 16 bar 

Max differentiaal druk 6 Bar 

Aansluitingen Binnendraad 

Afdichtingsringen EPDM en PTFE 

Watertemperatuur 2°C tot 90 °C 

Omgevingstemperatuur -15 °C tot 50 °C 

Openings-/sluitingstijd < 5 sec. 

Werkspanning motor 5 VDC 

Vermogen 2,5 Watt 

Beschermingsdraad IP 67 

Verbindingskabel 1,5 meter kabel 

Statusmelding 
Gesloten contact indien 

gesloten 

Afmetingen DN 20 DN 25 DN32 

D1/D2 3/4” 1” 1” 1/4 

d 15 20 25 

L1 66 71 79 

L2 15 15 20 

E1 31 38 46 

H1 74 76 78 

H2 19 22 25 
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Deze datasheet bevat typische informatie relatief aan de beschreven producten op het tijdstip van publicatie.  

De inhoud van dit document vormt geen enkele garantieverbinding en kan op elk moment gewijzigd worden. 

AQUAGENIUZ _DS_Nl_07102014 

Bestelreferenties: 

AZ-STARTER AquageniuZ module en puls  verbinding voor klokwatermeter

AZ-STANDARD-20 AquageniuZ module, AquageniuZ  watermeter DN20 en AquageniuZ afs lui tkraan DN20

AZ-STANDARD-25 AquageniuZ module, AquageniuZ  watermeter DN25 en AquageniuZ afs lui tkraan DN25

AZ-STANDARD-32 AquageniuZ module, AquageniuZ  watermeter DN32 en AquageniuZ afs lui tkraan DN32

AZ-PREMIUM-20 AquageniuZ module, AquageniuZ  watermeter DN20 (x2) en AquageniuZ afs lui tkraan DN20 (x2)

AZ-PREMIUM-25 AquageniuZ module, AquageniuZ  watermeter DN25 (x2) en AquageniuZ afs lui tkraan DN25 (x2)

AZ-PREMIUM-32 AquageniuZ module, AquageniuZ  watermeter DN32 (x2) en AquageniuZ afs lui tkraan DN32 (x2)

AZ-WM-DN20 AquageniuZ  watermeter DN20 

AZ-WM-DN25 AquageniuZ  watermeter DN25

AZ-WM-DN32 AquageniuZ  watermeter DN32

AZ-VALVE-DN20 AquageniuZ afs lui tkraan DN20

AZ-VALVE-DN25 AquageniuZ afs lui tkraan DN25

AZ-VALVE-DN32 AquageniuZ afs lui tkraan DN32

AZ-PRES-5V-10B AquageniuZ druksensor

AZ-TEMP-5V-100C AquageniuZ vorstbesparende temperatuursensor

AZ-LEAK-SENSOR-4 AquageniuZ 4 draadloze leksensoren met ontvanger

AZ-LEAK-ADAPTOR AquageniuZ adaptor voor 1 draadloze leksensor

AZ-LEAK-WIRE
Lekdetectiekabel  te koppelen aan draadloze leksensoren (bv. Voor montage onder 

wasmachine)

AZ-PULS-T-PROBE AquageniuZ puls  verbinding voor klok/granaat watermeter

AZ-PULS-SENSUS-HRI AquageniuZ puls  verbinding Sensus-HRI

AZ-PULS-ITRON-CYBLE AquageniuZ puls  verbinding Itron-Cyble

AZ-PULS-ELSTER-FALCON-

PR6
AquageniuZ puls  verbinding voor Els ter-Fa lcon-PR6

AquageniuZ pakketten

Opties
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AquageniuZ is een uniek systeem dat jouw waterverbruik registreert en je verwittigt via sms en/of e-mail 
wanneer er iets mis loopt. Zo weet je exact hoeveel water je verbruikt en krijg je de nodige alarmen bij lekken of 
waterverspilling.  
Als extra optie kan je onderstaande draadloze leksensoren installeren. 
 
Beschrijving: 
De draadloze AquageniuZ leksensoren melden alle waterlekken waarmee ze in contact komen, ook deze 
afkomstig van buitenaf zoals vb. water insijpeling in de kelder.  Het gebeurt wel vaker dat een afvoer het 
begeeft, een wasmachine water verliest of er een lek in een dak is dat pas na een tijdje wordt opgemerkt . 
Meestal te laat... 
Door op de risico plaatsen een draadloze AquageniuZ leksensor te plaatsten zal je meteen een alarm ontvangen 
via e-mail of sms. Je weet precies waar het waterlek is en je zal meteen kunnen ingrijpen voordat het 
waterschade kan aanrichten. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 lekdetectie kabel voor moeilijk 
bereikbare plaatsten  

en kan eventueel de 
watertoevoer afsluiten 

           +              + 

alarmmodule  
verbonden met AquageniuZ 

4x draadloze leksensoren  

genereert een alarm in 
geval van een lek 

Werking: 
Bij bestelling van de draadloze AquageniuZ lek kit ontvang je: een alarmmodule, vier compacte draadloze leksensoren 
en een lekdetectie kabel. Deze kabel kan aan één van de sensoren verbonden worden om ook lekken op moeilijk 
bereikbare plaatsten (bv. onder een wasmachine) te detecteren. De alarmmodule dient in de buurt van de AquageniuZ 
module geïnstalleerd te worden. De sensoren kunnen overal in de woning of het gebouw geplaatst worden. Wanneer 
een leksensor in contact komt met water, zal ze automatisch de ontvangstmodule waarschuwen. Via de AquageniuZ 
module wordt er een alarm uitgestuurd  via e-mail of sms. Na installatie van deze draadloze AquageniuZ leksensoren 
ben je optimaal beschermt tegen lekken. 
 
Toepassingen: 
De  draadloze leksensoren kunnen overal op de kritische plaatsen geplaatst worden. 
Veel voorkomende toepassingen zijn: 
• Detectie van indringend vocht in de kelder 
• Detectie van een lek aan de wasmachine of afwasmachine 
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• Detectie in verwarmingslokaal 
• Detectie onder de gootsteen in de keuken of lavabo’s in de badkamer. 
• Detectie onder een douche cel 
• Detectie onder zwembad installatie 
• Detectie onder dakraam 
• Detectie onder de warm water boiler 

Materiaal detectiekabel Wit polyethyleen met 2 geleiders en met wit gevlochten omhulsel 

Lengte  1 meter detectiekabel + 1 meter verbindingskabel 

Montage Horizontaal op de grond 

Diameter detectie kabel 6 mm 

Aansluitingen DC Connector 

Detectie Alle waterachtige vloeistoffen 

Goedkeuringen: 
CE-markering 

Technische gegevens: 
Draadloze ontvanger 

Materiaal behuizing ABS, Licht grijs RAL7035 

Afmetingen H90mm x B55mm x D25mm 

Montage Muur montage met 4 montage punten 

Voedingsadaptor 5 VDC/2000mA of vanuit de externe module 

Omgevingstemperatuur 0 tot 40°C 

Lekdetectie zones 4 verschillende sensoren of zones 

Alarm doorgave 1 x relais met wisselcontact (Max 230VAC/2Amp (125VA)) 

Alarm aanduiding 
4 x aparte rode led die brandt per zone bij alarm 

1 x alarm zoemer die werkt bij alarm 

Voeding aanduiding 1 x groene spanning led 

Lokale bediening drukknop voor programmatie en stoppen zoemer 

Werkfrequentie 434 MHz 

Ontvangstbereik 30 - 50 meter 

Materiaal behuizing ABS Wit 

Afmetingen H65 mm x B40 mm x D27 mm 

Montage Horizontaal op de grond (niet op een metalen ondergrond plaatsen) 

Voeding 2 x AA 1,5 V batterij (niet geleverd) of spanning adapter 3VDC (optioneel) 

Omgevingstemperatuur 0 tot 40°C 

Lekdetectie 
Via 4 puntsensoren onderaan de behuizing 

Via de optionele lekdetectiekabel met 1 meter lengte 

Werkfrequentie 434 MHz 

Draadloze zender voor waterdetectie  

Lekdetectie kabel  

Deze datasheet bevat typische informatie relatief aan de beschreven producten op het tijdstip van publicatie.  
De inhoud van dit document vormt geen enkele garantieverbinding en kan op elk moment gewijzigd worden. 

Bestelreferenties: 

AV-LEAK-SENSOR-4 Draadloze leksensoren kit (4 sensoren en 1 ontvanger module) 

AV-LEAK-WIRE Extra lekdetectiekabel voor draadloze sensor 1 meter lang 

AV-WL-ADAPTOR 3Vdc adapter 220V voor de draadloze leksensor 

AV-WL-SENSOR Draadloze sensor 

AZ-LEAK KIT_DS_NL_22092014 
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