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Bediening (zie blz. 68)

Doorstroomdiagram 
(zie blz. 68)

Maten (zie blz. 67)

Onderhoud (zie blz. 65)

• Om het soepel lopen van de 
regeleenheid te garanderen moet de 
thermostaat van tijd tot tijd op heel koud 
en heel warm worden ingesteld.

• De thermostaat is voorzien van 
terugslagkleppen. Keerkleppen moeten 
volgens DIN EN 1717 regelmatig en 
volgens plaatselijk geldende eisen op 
het funktioneren gecontroleerd worden. 
(Tenminste een keer per jaar)

Correctie (zie blz. 63)

Na montage dient de uitstroomtemperatuur 
van de thermostaat gecontroleerd te 
worden. Een correctie is noodzakelijk als 
de aan het tappunt gemeten temperatuur 
afwijkt van de op de thermostaat ingestelde 
temperatuur.

Safety Function (zie blz. 63)

Dankzijd de Safety Function kan de 
gewenste maximale temperatuur van bijv. 
max. 42º C van te voren worden ingesteld.

Gebruik geen zuurhoudende silicone!

Symboolbeschrijving Veiligheidsinstructies

 Bij de montage moeten ter voorkoming van knel- en 
snijwonden handschoenen worden gedragen.

 Het douchesysteem mag alleen voor het wassen, 
hygiënische doeleinden en voor de lichaamreiniging 
worden gebruikt.

 Kinderen en volwassenen met lichamelijke, 
geestelijke en/of sensorische beperkingen mogen 
het douchesysteem niet zonder toezicht gebruiken. 
Personen onder invloed van alcohol of drugs mogen 
het douchesysteem niet gebruiken.

 Grote drukverschillen tussen de koud- en 
warmwatertoevoer dienen vermeden te worden.

Montage-instructies

• Vóór de montage moet het product gecontroleerd 
worden op transportschade. Na de inbouw wordt 
geen transport- of oppervlakteschade meer aanvaard.

• Leidingen doorspoelen volgens Norm. De mengkraan 
vervolgens monteren en controleren!

Technische gegevens

Werkdruk: max. max. 1 MPa
Aanbevolen werkdruk: 0,1 - 0,5 MPa
Getest bij: 1,6 MPa
(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)
Temperatuur warm water: max. 80°C
Aanbevolen warm water temp.: 65°C
Thermische desinfectie: max. 70°C / 4 min

Beveiligd tegen terugstromen

Het product is uitsluitend ontworpen voor drinkwater!
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