
Tork SmartFresh™ tilt de norm voor 
sanitaire ruimtes naar nieuwe hoogten 
– met minder onderhoud. 
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98million 
of U.S adults don’t plan to  
get a flu shot in the next  
12 months

Tork SmartFresh™

* Enquête onder Faciliteitsmanagers MM-Eye Gmbh 2012

Houd sanitaire 
ruimtes schoner 
en laat ze frisser 
ruiken met minder 
onderhoud
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Altijd fris en sch
Tork SmartFresh™ spoelt en 
reinigt automatisch. Essentiële 
olie wordt vrijgegeven voor 
een frisse en verkwikkende 
sanitaire ruimte.

2
Gecontroleerd gebruik
Op afstand 24/7 gecontroleerd 
en in de gaten gehouden om 
er zeker van te zijn dat uw 
sanitaire ruimte altijd soepel 
functioneert.

3
Effi ciënter reinigen met 
intelligente gegevens
Gegevens worden naar uw 
account gestuurd. Hiermee 
wordt aangegeven wanneer 
reinigingsgel of olie moeten 
worden aangepast of bijgevuld.

4
Communicatiekanaal
Zend uw eigen berichten uit, 
gebruik voor advertenties of 
beide.

Overtref de verwachtingen via 
slimme connectiviteit

 

Tork SmartFresh™

Tork SmartFresh™ biedt toiletten en 
urinoirs aan die aan de muur worden 
gemonteerd, in een strak, modern 
design met automatische verfrissing 
en reiniging om gebruikers een 
buitengewone ervaring te bieden, en 
om reinigen eenvoudiger te maken. 

Het unieke luchtverfrissersysteem geeft na iedere keer doorspoelen 
een essentiële olie vrij voor een frisse, verkwikkende ervaring die 
gasten opmerken zodra ze de sanitaire ruimte binnenkomen. 

Tork SmartFresh™ houdt ook bij hoeveel keer er wordt doorgespoeld 
om het toiletgebruik in de gaten te houden en om aan te geven 
wanneer er moet worden schoongemaakt. Met de realtime gegevens 
is het eenvoudiger om effi ciënte reiniging van de sanitaire ruimte in 
te plannen. 

Tork SmartFresh™ is voorzien van een geïntegreerd mediascherm 
dat kan worden gebruikt voor interne communicatie of voor omzet-
verhogende advertenties



Overzicht van Tork SmartFresh™ 

Tork SmartFresh™ is een uitbreiding op een bestaand, aan de muur 
gemonteerd toilet of urinoir. Het wordt tussen de toiletpot en de muur 
geïnstalleerd en heeft een frame met een groot compartiment voor 
reinigingsgel, sensoren, elektronica en de handmatige bediening van 
het oorspronkelijke toilet.

Elk frame heeft een aantrekkelijk glazen oppervlak. Het spoelmechanisme 
wordt bediend door sensortechnologie, zodat er geen knoppen meer 
nodig zijn en de hygiëne wordt verbeterd. 

Eenvoudigere reiniging
Een blauwe gel wordt bij elke keer doorspoelen vermengd met het 
water. Hierdoor blijft de pot brandschoon en wordt kalkophoping tot 
een minimum beperkt. Zo hoeft de pot minder vaak te worden schoon-
gemaakt en krijgt de gebruiker een prettigere ervaring.

De blauwe gel bevindt zich binnen in de unit en bevat genoeg voor een 
groot aantal keren doorspoelen. Elke unit is verbonden met het internet 
en waarschuwt het onderhoudspersoneel van SCA automatisch wan-
neer het moet worden bijgevuld. 

Een frisse ervaring voor gebruikers
Het unieke geïntegreerde luchtverfrissersysteem geeft essentiële olie 
vrij voor een frisse, verkwikkende gebruikerservaring bij elk toiletgebruik. 
In tegenstelling tot traditionele luchtverfrissers wordt dit systeem alleen 
geactiveerd wanneer het nodig is; daardoor is het effi ciënter en wordt 
het door gebruikers beter opgemerkt. 

De hoeveelheid olie die wordt vrijgegeven, wordt bepaald door instellingen 
die op afstand bediend kunnen worden, en die kunnen worden aange-
past aan elke sanitaire ruimte. 

Geïntegreerde mediaschermen 
Het geïntegreerde digitale mediascherm is een uniek communicatie-
kanaal dat kan worden gebruikt als omzetverhogend mediakanaal dat 
advertenties toont of voor interne communicatie. 

De toiletversie heeft een afstandsensor die de positie van de gast 
detecteert en de schermafbeelding kan draaien, zodat het eenvoudig te 
zien is voor zowel een zittende als een staande positie. Aan de binnenkant 
van de deur of aan de muur tegenover de bezoeker is een spiegel 
gemonteerd.

Verbonden toiletten
Tork SmartFresh™ biedt realtime gegevens van wanneer het toilet wordt 
gebruikt en door hoeveel mensen. Dit levert inzichten op over het 
gebruik, zodat het schoonmaakbeheer kan worden aangepast op hoe 
de toiletten daadwerkelijk worden gebruikt, voor verbeterde effi ciëntie. 

Moeiteloos onderhoud
Tork SmartFresh™ wordt aangeboden als dienst. Het onderhoudsteam 
van SCA installeert de units, houdt het gebruik bij en vult waar nodig de 
reinigingsgel en de essentiële olie bij. Dit garandeert een uitstekende 
service zonder gedoe, zodat u er altijd zeker van bent dat de sanitaire 
ruimtes optimaal functioneren. 

Tork SmartFresh™

Bij elke keer 
doorspoelen 
verspreidt de 
ventilator met 
sensoren een 
nevel van de 
essentiële olie.

Er wordt een 
afstandssensor 
gebruikt om 
het apparaat 
na gebruik 
automatisch 
door te laten 
spoelen

Het geïntegreerde scherm 
toont een afspeellijst van 
afbeeldingen die wordt 
beheerd door de klant vanuit 
het Tork Easycube-
webportaal

Het apparaat 
is bevestigd op 
een stevig stalen 
frame dat de 
reinigingsgel 
bevat



1

2

4

SMS

Customer’s building

Tork SmartFresh Crystal
Tork service management by SCA
•  Maintenance planning
•  Remote settings
•  Device monitoring

Tork EasyCube™ Web application

NarrowCasting
Long-term 

usage insights

LAN 3
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Zie ommezijde voor de 
afmetingen van de Tork 
SmartFresh™-apparaten:

Toalett

Urinoar

Local Area Network
Elke unit van Tork SmartFresh™ vereist een vaste ethernetverbinding. 
Tijdens de installatie wordt er een netwerkschakelaar geïnstalleerd die 
groepen van units met elkaar verbindt.

Internetverbinding
Units van Tork SmartFresh™ vereisen een uitgaande internettoegang. 
Tijdens de installatie wordt er een router geïnstalleerd om veilige 
uitgaande routing mogelijk te maken.

Gegevensverzameling en servicebeheer
Alle geïnstalleerde units worden gecontroleerd als onderdeel van de 
aangeboden dienst. Hieronder valt zowel de operationele status als het 
bijvullen van reinigingsgel en essentiële olie. Het systeem houdt ook het 
aantal keer doorspoelen bij en levert deze gegevens ter analyse, om te 
kunnen helpen met het plannen van effi ciënte reinigingspraktijken voor 
de sanitaire ruimte. 

Stroomvoorziening
Elke unit van Tork SmartFresh™ gebruikt 24 V. 

Technische kenmerken
Voor meer gedetailleerde technische kenmerken kunt u contact 
opnemen met uw lokale SCA kantoor.

Afmetingen
De afmetingen van de Tork SmartFresh™ units zijn als volgt:

Tork SmartFresh™

Technische informatie 

SCA Hygiene Products AB
Bäckstensgatan 5

40503 Mölndal
Sweden

BLOE ® Crystal Toilet
Installation Manual
This installation manual is intended for use by SCA authorized 
personnel only

Hoogte
2220 mm

Breedte 
550 mm

Diepte
63 mm

Hoogte
1950 mm

Breedte 
550 mm

Diepte
63 mm



Hoe werkt het?

Tork EasyCube™ online managementsysteem
De klant kan optioneel een contract afsluiten voor toegang tot extra 
functies via een online portaal.

Met de functie NarrowCasting kunt u afbeeldingen weergeven bij  
bepaalde groepen toiletten. Dit kan gebruikt worden voor advertenties 
of om berichten weer te geven.

Statistieken zijn een andere mogelijkheid, waardoor de klant langdurig 
inzicht kan krijgen in het gebruik van de toiletten op verschillende  
locaties en over langere periodes. Het aantal keren dat een toilet wordt 
doorgetrokken wordt bijgehouden en deze gegevens zijn beschikbaar 
om geanalyseerd te worden.

SMS-meldingen
Deze aanvullende dienst kan worden gebruikt om een schoonmaak-
bedrijf/medewerkers te waarschuwen wanneer reiniging nodig is.  
Er kunnen drempelwaarden voor doorspoelen worden ingesteld, en als 
deze worden overschreden, wordt er een sms verzonden.

Installatie
Tork SmartFresh™ kan enkel met geïntegreerde, aan de muur gemon-
teerde toiletten en urinoirs worden gebruikt. Installatie en onderhoud 
van Tork SmartFresh™ units worden uitgevoerd door bevoegd personeel  
van SCA.

De Installatiehandleiding Tork SmartFresh™ toilet of urinoir biedt 
alle informatie die u nodig hebt voor een succesvolle installatie. 

Tork SmartFresh™

Aan de slag

Neem contact op met uw verkoopvertegen-
woordiger van SCA om te ontdekken hoe 
verbonden sanitaire ruimtes u kunnen helpen 
om deze op hun best te houden

www.tork.nl
info@tork.nl 
+31 (0) 306984666

www.tork.be
info@tork.be 
+32 (0)2/7660530


