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Stagnationsvermeidung 
mit komfortabler Bedienung, für alle Objektarten

Um die einwandfreie Funktion einer Gebäudein-
stallation sicherstellen zu können, muss der Pla-
ner die maximale Nutzungssituation berücksich-
tigen. In der Praxis tritt diese maximale Nutzung 
jedoch nicht regelmäßig ein. Stagnierende Be-
reiche und eine unzureichende Hygiene sowohl 
im Trinkwasser-kalt (PWC) als auch Trinkwasser-
warm (PWH) können die Folge sein. Gleichen 
Effekt haben Änderungen der Nutzungsart oder 
des Verhaltens der Gebäudenutzer. Im Laufe 
eines Gebäudelebens weichen tatsächliche Ent-
nahmehäufigkeiten und -volumina stark von 
den ursprünglich geplanten Werten ab. Auch 
hier ist der bestimmungsgemäße Betrieb nicht 
mehr gewährleistet.

Die HS2 Hygienespülung hilft, den bestim-
mungsgemäßen Betrieb durch kontrollierte 
„Zwangsentnahmen“ wieder herzustellen. Über 
die Parameter Zeit, Temperatur und Volumen 
werden dabei Wasserwechsel kontrolliert durch-
geführt. Sowohl bei Einzelanschluss (PWC oder 
PWH) als auch bei Doppelanschluss sind varia-
ble Spülleistungen wählbar. Als eigenständige 
Spüleinrichtung wird die HS2 Hygienespülung 
über die HS2 App parametriert und bedient. 
Spülprotokolle können ausgelesen und weiter-
geleitet werden. Alternativ ist eine Anbindung 
an die GLT oder die KHS Mini Systemsteuerung 
MASTER 2.0 möglich. Die KHS-Systemlösung 
bietet die Option der Speicherung und Ausgabe 
der Spülprotokolle direkt durch den MASTER 2.0 
(WEB).

Nutzerfreundlich in der Bedienung, 
flexibel im Einsatz 

Übersichtlich und klar:
Zur Parametrierung und zum besonders nutzerfreundlichen Auslesen 
gespeicherter Daten stehen dem Anwender zwei Möglichkeiten zur 
Verfügung:

// separate Bedienung der Hygienespülungen via 
 Smartphone/Tablet mit HS2 App
// zentrale Ansteuerung aller Hygienespülungen durch Anbindung
 an den MASTER 2.0 der KHS Mini Systemsteuerung

Vollständig vernetzt:
Zur Anbindung an die GLT steht die Digital I/O Schnittstelle zur Verfü-
gung. Hierdurch können Spülvorgänge ausgelöst und Störmeldungen 
gesendet werden.

Vom Einfamilienhaus bis zum Krankenhaus:
Die HS2 Hygienespülung wurde für den Einsatz in allen Objektarten 
entwickelt. Aufgrund ihrer variabel wählbaren Spülleistung von 4 l/
min, 10 l/min oder 15 l/min wird eine optimale Durchströmung von 
sowohl kleinen als auch großen Rohrdimensionen gewährleistet.

Запобігання застою 

з комфортним користуванням, для всіх типів будівель

Зручний в експлуатації, гнучкий у 
використанні


Чітко та зрозуміло: 
Користувачу доступні два варіанти встановлення 
параметрів та зчитування збережених даних:


// Окреме керування гігієнічними змивами за допомогою 
смартфона / планшета за допомогою програми HS2

// Центральний контроль усіх гігієнічних зливів через 
підключення до MASTER 2.0 системи управління KHS Mini


Завжди в мережі: 
Цифровий інтерфейс ввімкнення/вимкнення доступний для 
підключення до BMS. Це дозволяє активовувати процеси 
промивання та надсилати повідомлення про несправності.


Від односімейних будинків до лікарень: 
Гігієнічний злив HS2 був розроблений для використання у 
всіх типах будівель. Завдяки змінній продуктивності зливу  
- 4 л/хв, 10 л/хв або 15 л/хв, гарантується оптимальний 
протік як для малих, так і великих типорозмірів 
трубопроводів.

Для того, щоб забезпечити бездоганне 
гігієнічне функціонування установки 
водопостачання, планувальник повинен 
максимально враховувати використання 
будівлі та поведінку користувачів. Однак, 
на практиц і , використання води 
відбувається не регулярно. Це може 
призвести до застою в трубопроводах та 
погіршення гігієнічних характеристик як у 
холодній воді (PWC), так і в гарячій воді 
(PWH). Зміни у типі використання або 
поведінці користувачів мають однаковий 
ефект. Протягом всього життя будівлі 
фактична частота користування та обсяги 
споживання значно відхиляються від 
початково запланованих значень. Тому 
правильну роботу водопостачання 
гарантувати практично неможливо.

Гігієнічний злив Kemper HS2 допомагає 
в і д н о в и т и з а п л а н о в а н у р о б о т у 
в о д о п о с т а ч а н н я з а д о п о м о г ою 
к о н т р о л ь о в а н о г о п р и м у с о в о г о 
проливання системи . Зміна води 
проводиться відповідно до встановлених 
параметрів часу, температури та об'єму. 
Р і з н і з н а ч е н н я п р о д у к т и в н о с т і 
промивання можна вибрати як для 
одинарного з'єднання (PWC або PWH), 
так і для подвійного з'єднання. Як 
автономний пристрій для промивання, 
гігієнічний злив HS2 налаштовується та 
управляється за допомогою програми 
HS2. Журнали зливів можна прочитати та 
переслати електроннлю поштою. В якості 
альтернативи, можливе підключення до 
BMS або KHS Mini System Control 
MASTER 2.0. Системне рішення KHS 
пропонує можливість збереження та 
виведення журналів зливу безпосередньо 
через MASTER 2.0 (WEB).
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Nicht im Bild sichtbar:
// Freier Auslauf
// Durchflussmessarmatur
// Schnittstelle für optionale, externe Temperaturmessarmatur (Pt 1000)
// Durchflussmengenbegrenzer (4 l/min, 10 l/min, 15 l/min)
// Wartungsabsperrung
// Massenspeicher für Spül- und Ereignisprotokoll
// Summer für Störmeldungen
// CAN-BUS Schnittstelle für Anbindung an die 
 KHS Mini Systemsteuerung MASTER 2.0
// Digital I/O Schnittstelle für Anbindung an die GLT

HS2 im Detail
Funktionsvielfalt auf kleinstem Raum

Nicht im Bild sichtbar:
// Freier Auslauf
// Durchflussmessarmatur
// Schnittstelle für optionale externe Temperaturmessar
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1 Überlaufüberwachung
2 Bluetoothschnittstelle für HS2 App 
 (abschaltbar)
3 integrierter Geruchsverschluss
4 Einzel- oder Doppelanschluss
5 LED-Statusanzeige
6 Test-Button

HS2 в деталях

Функціональне різноманіття в компактному корпусі

Не відображено на малюнку: 
// Свобідний випуск

// Фітінг підключення датчика розходу

// Інтерфейс для додаткового штуцера датчика температури (Pt 1000)

// Обмежувач розходу  (4 л/хв, 10 л/хв, 15 л/хв)

// Відключення для технічного обслуговування

// Сховище даних про зливи та журналу подій

// Зумер для повідомлень про помилки

// Інтерфейс CAN-BUS для підключення до

    системи управління KHS Mini MASTER 2.0

// Цифровий інтерфейс для підключення до BMS


Моніторинг переливу

Інтерфейс Bluetooth для HS2

(можна вимкнути)

Вбудований сифон

Одинарне або подвійне з'єднання

Світлодіодний індикатор стану

Кнопка тесту
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Mit vier verschiedenen Spülarten sowie varia-
blen Spülleistungen lassen sich HS2 Hygiene-
spülungen an unterschiedliche Nutzungs- und 
Anlagenbedingungen anpassen. Neben tempe-
raturgesteuerten Spülvorgängen sind auch Zeit-, 
Volumen- und Intervallspülungen auswählbar.

Optimale 
Anpassungsfähigkeit 
Verschiedene Spülarten und 
variable Spülleistungen

Betriebsart Beschreibung

Intervall-Steuerung
Auslösen eines Wasserwechsels von defi-
nierter Dauer nach Ablauf einer gewähl-
ten Zeitspanne.

Zeit-Steuerung
Auslösen eines Wasserwechsels von 
definierter Dauer an bestimmten Wochen-
tagen und Uhrzeiten.

Temperatur-Steuerung
Auslösung eines Wasserwechsels bei 
Erreichen einer vordefinierten Temperatur.

Volumen-Steuerung
Auslösen eines Wasserwechsels mit 
definierter Spülmenge an bestimmten 
Wochentagen und Uhrzeiten.

Оптимальна 

адаптивність

Різні режими зливу та 

змінна продуктивність зливу

Завдяки чотирьом різним алгоритмам зливу та 
змінній продуктивності, гігієнічні зливи HS2 
можуть бути адаптовані до різних умов 
використання та систем. Окрім зливу в 
залежності від виміряної температури, також 
можна вибрати час , об 'єм та інтервал 
промивання.


Режим роботи Опис

Контроль інтервалів
Активація періодів промивання системи  
водопостачання через встановлені 
інтерали часу.

Активація періодів промивання системи  
водопостачання в певні дні та години 
тижня.

Контроль часу

Активація періодів промивання системи  
водопостачання при досягненні заданої 
температури.

Контроль температури

Активація періодів промивання системи  
водопостачання з визначеним об’ємом 
зливу в певні дні тижня та час.

Контроль об’єму
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Download der App im Servicebereich 
Gebäudetechnik der Kemper-Website 
www.kemper-olpe.de oder hier:

HS2 App
Übersichtliche und klare Nutzerführung

// einfache und schnelle Parametrierung aller Geräteeinstellungen
// Anzeige aktueller Werte
// Weiterleitung der Spülprotokolle an E-Mail-Empfänger
// Sichern und Übertragen von Konfigurationen auf die HS2 Hygienespülung
// abschaltbare Bluetooth-Schnittstelle

Додаток HS2

Просте та зрозуміле управління

// Швидка та проста параметризація всіх налаштувань пристрою

// Відображення поточних значень

// Пересилання журналів зливу через електронну пошту

// Збереження та перенесення конфігурацій на гігієнічний злив HS2

// Інтерфейс Bluetooth


Завантажте програму в розділі 
будівельних технологій на веб-сайті 
Kemper - www.kemper-olpe.de або тут: 
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HS2 im System mit MASTER 2.0 
beispielhaft im Großobjekt

KHS HS2 Hygienespülung 
mit zwei Anschlüssen
Figur 689 03 002 
ohne Durchflusssensor

Figur 689 03 004 
mit Durchflusssensor

KHS HS2 Hygienespülung 
mit einem Anschluss
Figur 689 03 001 
ohne Durchflusssensor

Figur 689 03 003 
mit Durchflusssensor

KHS Mini Systemsteuerung 
MASTER 2.0
Figur 686 02 008

KHS HS2 Temperatur-
messarmatur Pt 1000
Figur 689 00

KHS HS2 Durchfluss-
messarmatur
Figur 689 4G 001

Anbindung an die KHS Mini Systemsteuerung MASTER 2.0 via CAN-BUS

HS2 в системі з MASTER 2.0

використання для великих об’єктів

Підключення до системи управління KHS Mini MASTER 2.0 через CAN-BUS

Гігієнічний злив KHS HS2 
з одним підключенням, 

Тип 689 03 001

без датчика розходу


Тип 689 03 003 з 
датчиком розходу

Гігієнічний злив KHS HS2 
з двома підключеннями, 

Тип 689 03 002

без датчика розходу


Тип 689 03 004 з 
датчиком розходу

Система управління KHS 
Mini MASTER 2.0

Тип 686 02 008

Фітинг для вимірювання 
температури KHS HS2 Pt 
1000, 

Тип 689 00

Клапан вимірювання 
розходу KHS HS2

Тип 689 4G 001
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HS2 als autarke Einheit 
beispielhaft im Wohnungsbau

KHS HS2 Verbindungskabel 
an GLT über Digital I/O
Figur 689 05 001

KHS HS2 Service Set 
4 l/min, 10 l/min, 15 l/min
Figur 689 99 001

KHS HS2 Verbindungsset an
KHS Mini Systemsteuerung
Aufputz Figur 689 06 001
Unterputz Figur 689 06 002

KHS HS2 Abdeckhaube
Figur 689 07 001

HS2 як самостійний блок

оптимальний для житлового будівництва

Кришка KHS HS2 

Тип 689 03 001

Підключення KHS HS2 до системи 
управління KHS Mini

Зовнішній монтаж - тип 689 06 001

Прихований монтаж - тип 689 06 002

З'єднувальний кабель 
KHS HS2 для 
підключення до BMS 

Тип 689 05 001

Сервісний комплект KHS HS2

4 л / хв, 10 л / хв, 15 л / хв 

Тип 689 99 001
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Gebr. Kemper GmbH + Co. KG
Harkortstraße 5  /  D-57462 Olpe
www.kemper-olpe.de

Tel. +49 2761 891-0
Fax +49 2761 891-175
info@kemper-olpe.de

ТОВ «САХАРА» офіційний представник Kemper GmbH + Co в Україні 
м. Київ 04080 ｜ вул. Новокостянтинівська, 1-В ｜ тел.: +38 044 425 06 39  ｜ 
info@sahara.com.ua ｜ www.sahara.com.ua


