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0, 1, 2

 Veiligheidsinstructies

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

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

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

 Kinderen mogen het product alleen zonder toezicht gebruiken wanneer zij 
voldoende instructies hebben gekregen om het product op een veilige manier te 
gebruiken en de gevaren van een verkeerde bediening begrijpen.

 Elektrische aansluiting

 De installatie- en controlewerkzaamheden moeten uitgevoerd worden door een 
geautoriseerde electricien die rekening houdt met de normen VDE 0100 Deel 
701 en IEC 60364-7-701.

 Bij de elektrische installatie moeten de overeenkomstige VDE-, nationale en EVU-
voorschriften in de geldige versie in acht genomen worden.

 De volledige stroomtoevoer gebeurt via een 230V/N/PE/50Hz 
wisselstroomaansluiting.

 Deze moet middels een 2-polige FI-schakelaar met 30mA afgezekerd worden.

 De beveiliging moet regelmatig op functionaliteit gecontroleerd worden.

 De omgevingstemperatuur mag niet hoger zijn dan 50 ºC. 

 Er moet gegarandeerd zijn dat het product gescheiden kan worden van het 
stroomnet, bv. door een alpolige schakelaar conform EN 60335-1 § 24.3.)

 trafo

 De spanningsvoorziening van 6 V DC SELV mag enkel plaatsvinden via de 
meegeleverde transformator type 19769620. De transformator moet buiten de 
zones 0, 1 en 2 in een verzonken schakeldoos van het gebouw aanrakingsveilig 
ingebouwd worden. (zie blz. 47)

 De netspanning van 100 - 240 V AC 50 - 60 Hz moet via een 
ontkoppelinrichitng (schakelaar) en via een verliesstroomschakelaar (RCD / FI) 
met een toegekende verschilstroom ≤ 30 mA gebeuren.

 De transformator type 19769620 is enkel geschikt voor de 
spanningsvoorziening van de producten 39117000 / 39118000 geeignet.

 Aan een transformator van de kant-en-klare set kunnen maximum vier armaturen 
aangesloten worden.

Montage-instructies
• Leidingen doorspoelen volgens Norm. De mengkraan vervolgens monteren en 

controleren. Installatie naar EN 1717

• Alle werkzaamheden mogen alleen uitgevoerd worden in de spanningsvrije 
toestand.

• Eerst moet de basisset met bestelnummer 16180180 geïnstalleerd zijn.

• Verbindingsleiding armatuur / transformator met behulp van een kabeltrekker in 
de lege buis (EN 20) trekken.

• Voor de montage mag enkel materiaal gebruikt worden dat aan de normen 
voldoet.

• Alle componenten moeten toegankelijk blijven.

• Na een geslaagde montage moet de uitlaattemperatuur van de armatuur 
gecontroleerd en op de gewenste temperatuur van de klant ingesteld worden.

Instellen
Deze elektronische kraan heeft een achtergrondschakeling met diepte aanpassing, 
d.w.z. het sensor systeem stelt automatisch de plaatselijke omstandigheden (grootte 
van wastafel, lichtintensiteit, reflexie) in. Instellen van de infrarood sensor is niet 
nodig.

Nederlands

Limpiar el lavabo (ver página 57)

Conducto de conexión grifo / transformador
Longitud del cable: 7 m
Sección del conducto: aprox. 0,25 mm²
- Color del conducto: negro (GND)
+ Color del conducto: rojo (6 V DC)
Conexión al transformador: Unión para fijación
Tubo vacío para cable: EN 20
Si el conducto de unión es reducido, debe ser indicado con casquillos finales de 
conducto de 0,25 mm2 y una longitud de contacto de 8 mm.

Descripción de símbolos

No utilizar silicona que contiene ácido acético!

Transformador

Tubo vacío

230 V

Dimensiones (ver página 46)

Área protegida (ver página 47)

Manejo (ver página 57)

Conexión de agua DN20 Agua fría

Limpiar
ver el folleto adjunto

6 V

Conexión de agua DN20 Agua caliente

Diagrama de circulación (ver página 46)
 con EcoSmart®

 sin EcoSmart®

Opcional (ver página 62) no incluido en el suministro
Prolongación 25 mm #13594000
Alargo 22 mm (en caso de pared delgada) #13596000

Ajuste (ver página 56)
Ajustar temperatura de agua caliente máxima deseada

Marca de verificación (ver página 64)

Repuestos (ver página 62)

Mantenimiento (ver página 58)
Las válvulas anti-retorno tienen que ser controladas regularmente 
según la norma DIN EN 1717, en acuerdo con las regulaciones 
nacionales o regionales  (una vez al año, por lo menos).

Español

Montaje ver página 48
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0, 1, 2

Nederlands

Montage zie blz. 48

Keurmerk (zie blz. 64)

Instellen (zie blz. 56)
Gewenste max. heetwatertemperatuur instellen

Toebehoren (zie blz. 62) behoort niet tot het 
leveringspakket
Verlengstuk 25 mm #13594000
verlengset 22 mm (bij geringe inbouwdiepte) #13596000

Service onderdelen (zie blz. 62)

Onderhoud (zie blz. 58)

Keerkleppen moeten volgens DIN EN 1717 regelmatig en volgens 
plaatselijk geldende eisen op het funktioneren gecontroleerd worden. 
(Tenminste een keer per jaar)

Wastafel reinigen (zie blz. 57)

Reinigen
zie bijgevoegde brochure

Bediening (zie blz. 57)

Veiligheidszone (zie blz. 47)

Doorstroomdiagram (zie blz. 46)

 met EcoSmart®

 zonder EcoSmart®

Maten (zie blz. 46)

Wateraansluiting DN20 Koud water

Wateraansluiting DN20 Warm water

6 V

230 V

Lege buis

trafo

Gebruik geen zuurhoudende silicone!

Symboolbeschrijving

Verbindingsleiding armatuur / transformator
Kabellengte: 7 m
Aderdiameter: ca. 0,25 mm²
- Aderkleur: zwart (GND)
+ Aderkleur: rood (6 V DC)
Aansluiting aan transformator: Klemverbinding
Lege buis voor kabel: EN 20
Indien de verbindingsleiding wordt verkort, moet deze voorzien worden van 
adereindhulzen 0,25 mm² en een contactlengte van 8 mm.

in bedrijf
Het bereik van het detectiegebied resp. de afstand van het inschakel- en 
uitschakelpunt van de kraan is niet alleen afhankelijk van de optische 
omgevingsfactoren (bijvoorbeeld van de vorm en de reflectie van de wastafel en 
de verlichting in de omgeving), maar ook van de vorm, de grootte, de snelheid 
en de reflectie van het object dat op dat moment binnen het detectiegebied wordt 
gehouden.
Het bereik van het detectiegebied resp. de afstand van het inschakel- en 
uitschakelpunt van de kraan ligt bij normaal gebruik tussen ca. 40 en 180 mm.
Donkere (bijv. grijs-zwarte) objecten worden op grond van hun geringe 
reflectie slecht herkend door de kraan. Bij deze objecten kan het bereik van het 
detectiegebied resp. de afstand van het inschakel- en uitschakelpunt kleiner zijn 
dan 40 mm.
Lichte of spiegelende objecten worden op grond van hun hoge reflectie erg goed 
herkend door de kraan. Bij deze objecten kan het bereik van het detectiegebied 
resp. de afstand van het inschakel- en uitschakelpunt groter zijn dan 180 mm.
Sterke lichtbronnen mogen niet direct op het sensorvenster van de kraan worden 
gericht.
Door waterdruppels of condenswater op het sensorvenster kan de kraan 
onbedoeld aangaan.

Instelling reikwijdte van de infrarood-
benaderingselektronica
• Als de armatuur aan zeer kleine of sterk reflecterende wastafels wordt 

aangesloten, kan het noodzakelijk zijn door een handmatige omschakeling van de 
bedrijfsmodus de reikwijdte van de infrarood-benaderingselektronica te reduceren.

• Er kan omgeschakeld worden tussen 5 reikwijdten. (maximale reikwijdte = 
Fabrieksinstelling)

• Om de reikwijdte te veranderen, moeten de volgende stappen uitgevoerd worden:

• spanningsvoorziening gedurende ca. 10 s onderbreken (elektrische contactdoos 
tussen besturingsmodule en uitgang en na 10 s opnieuw verbinden)

• door knipperen van de led (zie pag. 64 afb. A) wordt de software-versie 
weergegeven (bv. 1 x knipperen = software-versie 1)

• na een korte pauze wordt door het knipperen van de led de actueel ingestelde 
reikwijdte weergegeven (bv. 3 x knipperen = reikwijdte 3)

• vanaf nu 50 s tijd om door knopdruk (zie pag. 64 afb. B) de reikwijdte in te stellen 
(de 50 s starten opnieuw telkens als de knop wordt ingedrukt); door knopdruk 
wordt de reikwijdte telkens een trap verlaagd (start bij trap 5 = max. reikwijdte, 
volgende trap is dan 4, tot trap 1 = min. reikwijdte); de trap wordt knipperend 
weergegeven nadat de knop werd ingedrukt, de volgende trap kan pas 
ingeschakeld worden nadat de status-led uit is, na trap 1 wordt opnieuw naar trap 
5 teruggesprongen, enz.; na knopdruk wordt de kalibratie onmiddellijk gestart 
(ca. 10 s), bij volgende knopdruk wordt ze onmiddellijk afgebroken en herstart; 
de restduur van de kalibratie wordt weergegeven door een continu signaal van de 
led na de trapindicatie; na de kalibratie kan de reikwijdte getest worden en binnen 
50 s door knopdruk opnieuw ingesteld worden, enz.; na 50 s wordt de knop voor 
de instelling van de reikwijdte geblokkeerd

Technische gegevens
Armatuur standaard met EcoSmart® (doorstroombegrenzer)
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. 65°C
Aanbevolen warm water temp.: 65°C
Thermische desinfectie: max. 70°C / 4 min
Naloop tijdec: 1 – 2 sec
Automatisch uitschakelen: na 1 minuut

trafo
Ingang (IN): 100 – 240 V / 50 – 60 Hz 70 – 170 mA
Uitgang (OUT): 6 V DC / 500 mA
Beveiligingsklasse: IP X1
Serienummer: 19769620 (zie typeplaatje)
Afmetingen: (zie blz. 47)
Gewicht: 81 g
De transformator mag niet in veiligheidszone 0, 1 of 2 ingebouwd worden.
De transformator moet aanrakingsveilig in een verzonken schakeldoos van het 
gebouw ingebouwd worden. Die verzonken schakeldoos is via een lege buis EN 
20 verbonden met de armatuur.
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0, 1, 2 = Schutzbereich
0, 1, 2 = Zone de protection
0, 1, 2 = Protected area
0, 1, 2 = Zona protetta
0, 1, 2 = Área protegida
0, 1, 2 = Veiligheidszone
0, 1, 2 = Beskyttelsesklasse
0, 1, 2 = Área de protecção
0, 1, 2 = Strefa ochronna
0, 1, 2 = Chráněná oblast
0, 1, 2 = Ochranná oblasť
0, 1, 2 = 
0, 1, 2 = Защитная зона
0, 1, 2 = Biztonsági zóna
0, 1, 2 = Suoja-alue
0, 1, 2 = Skyddsområde
0, 1, 2 = Saugos zona
0, 1, 2 = Zaštitno područje
0, 1, 2 = Koruma bölgesi
0, 1, 2 = Domeniu de protecţie
0, 1, 2 = Εύρος προστασίας
0, 1, 2 = Zaščitno območje
0, 1, 2 = Kaitse ulatus
0, 1, 2 = Aizsardzības zona
0, 1, 2 = Zaštitno područje
0, 1, 2 = Beskyttelsessone
0, 1, 2 = Диапазон на защита
0, 1, 2 = Zona e mbrojtjes.
0, 1, 2 =  

DIN VDE 0100 Teil 701 / 
IEC 60364-7-701

OUT: 6 V DC

IN: 100 - 240 V

2
2

5
0

2
2

5
0

OUT: 6 V DC

IN: 100 - 240 V

> Ø 60 mm

EN 20

> Ø 60 mm

EN 20
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SW 24 mm
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SW 4 mm

90°
90°
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4

5

6 7

SW 5 mm

90°

SW 4 mm

SW 4 mm

90°

90°
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8

9

SW 5 mm
(8 Nm)

SW 4 mm

10

SW 4 mm

90°

90°



51

11 12

13 14

SW 24 mm

1 m
m

1 m
m

16

SW 3 mm

15
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SW 3 mm

1.

2.

17 18

12 — 30 -> M4x30

30 — 40 -> M4x45

19

20

SW 3 mm
(4 Nm)
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23 24

25

1.

2.

3.

21 22

SW 3 mm
(6 Nm)

SW 3 mm
(4 Nm)

26

6 V

240 V



54

32

SW 4 mm
(5 Nm)

31

29

SW 5 mm

30

2827
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33

35

SW 4 mm

34

36

90°
90°
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38 39

40 41

37

1.

2.

SW 3 mm ca. 30 sec

(0,1 Nm)

X + 11
1 - 2 mm

X
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1

ca. 10 sec

10 - 20 mm

ca. 60 sec

2

3



58

4 5

2

3

SW 4 mm

1

SW 4 mm

90°
90°
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7

8

6

10

9

SW 4 mm
(5 Nm)
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12 13

11

SW 4 mm

A B

90°
90°
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H

C D

E

SW 3 mm

SW 3 mm
(6 Nm)

G

F

1.

2.
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98137000
(17x1,5)

98173000
(22x1,5)

98133000
(16x2)

95942000

95586000

95945000

95947000

96904000

95946000

95943000

95944000

97660000

98802000

98430000
(12x1,5)

98431000
(76x2,5)

95949000

98430000
(12x1,5)

96525000

94073000

94074000

95291000

96454000

96447000

95948000

13596000
(22 mm) 13594000

(25 mm)

98422000
(7x1,5)

98173000
(22x1,5)
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