
VEILIG DOUCHEN 
DANKZIJ SFELLA

MYRIANED EEN NIEUWE 
DIMENSIE IN DRAADLOOS

EEN PRODUCT  
VAN MIOTO

SMART - FLUSH - LEGIONELLA

SFELLA is een product van Mioto, het eigen label  
van Van Mierlo Ingenieursbureau uit Eindhoven.  
Dit bureau ontwikkelt en realiseert met name hard- en 
softwareoplossingen voor meet- en regeltechnische 
vraagstukken, in opdracht van derden. Niet zelden  
vormen deze embedded systems het hart van producten  
en processen die wereldwijd van zich doen spreken. 

Bouwend op meer dan 30 jaar ervaring in automatisering 
en procesbesturing en vergaande kennis van zaken als IOT 
en mesh-networking, brengt Van Mierlo eigen producten op 
de markt onder de merknaam Mioto. SFELLA, ontwikkeld 
in samenwerking met Aqua Assistance, is daarvan een 
overtuigend voorbeeld.

Van Mierlo Ingenieurbureau BV
Raedeckerstraat 1, 5623 EX Eindhoven   T. +31 (0)40 - 296 99 99
info@vanmierlo.com   www.vanmierlo.com

SFELLA communiceert via 
een nieuw draadloos 
netwerk: MyriaNed. 
Hebben traditionele  
wifi-netwerken al moeite 
met enkele tientallen  
nodes (gebruikers), 
MyriaNed kan als  
wireless sensor network 
(WSN) enkele honderden 
en zelfs meer nodes aan. 
Al die nodes wisselen 
onderling informatie uit, 
zónder centrale server. 
Eenvoudiger, voordeliger 
en uitermate betrouwbaar!



SFELLA GEEFT 
LEGIONELLA 
GEEN KANS

Nederland telt jaarlijks 300 tot  
400 legionellaslachtoffers.  
Mensen zijn lange tijd ernstig ziek  
en 5 tot 10% van hen overlijdt.  
Dit onthutsende aantal dreigt door  
de klimaatverandering alleen maar op te 
lopen. Gelukkig is er nu een slim systeem 
dat het risico op besmetting tot een 
minimum reduceert: SFELLA. 

SFELLA is een modulair systeem, ontwikkeld 
voor ruimtes met meerdere douches. Sport- 
en saunacomplexen bijvoorbeeld. Het 
zorgt ervoor dat de waterleiding op een 
exact te bepalen moment na het laatste 
gebruik van de douche automatisch wordt 
doorgespoeld (smart flush). Het systeem 
meldt onmiddellijk wanneer er iets mis is 
met de temperatuur of de toevoer van water 
en voorziet in alle belangrijke informatie 
die nodig is voor rapportages en (remote) 
beheer.

SFELLA is gebaseerd op het WSN-platform MyriaNed. 
De dataoverdracht van en naar de douchegebonden units 
vindt plaats via een draadloos netwerk. Het systeem werkt 
bi-directioneel, zodat alle instellingen op afstand kunnen 
worden gewijzigd. Voor rapportagedoeleinden kunnen 
de data eventueel via een portal in the cloud worden 
opgeslagen en geraadpleegd.

Alle belangrijke 
informatie 
overzichtelijk op 
het scherm. Groen: 
de douches kunnen 
veilig worden 
gebruikt. Blauw: 
er heeft een 
geforceerde flush 
plaatsgevonden 
en alles is dus 
veilig. Rood: er is 
iets mis en actie is 
geboden.

SFELLA IS SLIM  
EN MAKKELIJK

1. INDIVIDUELE UNITS
Per douchepunt is een SFELLA-unit in de watertoevoer opgenomen, 
met drukknop en temperatuurvoeler. Elk waterpunt kan dus 
afzonderlijk worden uitgelezen en aangestuurd.

2. NORMAAL DOUCHECOMFORT
Een druk op de piëzo-knop en de douche loopt. Nogmaals drukken 
(of na een eenvoudig in te stellen aantal minuten) en hij stopt.

3. INSTELBARE SPOELINTERVAL
Zodra de douche stopt, begint een timer te lopen. Na een in 
te stellen tijd (doorgaans 72 uur) wordt de leiding automatisch 
doorgespoeld.

4. EXTRA BEVEILIGING
Staat de thermostaatkraan te hoog of is deze defect, dan stopt de 
watertoevoer automatisch. Ook een blokkade in de watertoevoer 
wordt onmiddellijk gesignaleerd.

5. EENVOUDIGE BEDIENING MET TABLET
Met zijn tablet kan de beheerder temperatuur, douchetijd en 
spoelinterval instellen. Hij ziet of alles goed werkt en kan (groepen) 
douches op afstand in- en uitschakelen.

ZO WERKT SFELLA


