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Doorstroomdiagram 
(zie blz. 70)

 Uitgang 1
 Uitgang 2

Maten (zie blz. 70)

Onderhoud (zie blz. 68)

De thermostaat is voorzien van terugslag-
kleppen. Keerkleppen moeten volgens DIN 
EN 1717 regelmatig en volgens plaatselijk 
geldende eisen op het funktioneren gecon-
troleerd worden. (Tenminste een keer per 
jaar). 

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

Correctie (zie blz. 66)

Na montage dient de uitstroomtempera-
tuur 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. 66)

Dankzijd de Safety Function kan de ge-
wenste 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, gees-
telijke 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 warmwater-
toevoer 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.

• De leidingen en armaturen moeten gemonteerd, ge-
spoeld en gecontroleerd worden volgens de geldige 
normen.

• De in de overeenkomstige landen geldende installatie-
richtlijnen moeten nageleefd worden.

• Als de thermostaat c.q. mengkraan ingesteld is op 
de maximale warmwatertemperatuur, kunnen door 
de hydraulische opening van de afsluiter brandwon-
den ontstaan. Hansgrohe raadt daarom aan om de 
"Safety Function" in te stellen.

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!

Nederlands
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Montage zie blz. 60

Storing Oorzaak Oplossing

Weinig water  - Druk te laag  - Druk controleren

 - Vuilzeef van thermo-element verstopt  - Vuilvangzeefjes en zeefjes van rege-
leenheid reinigen

 - Zeefdichting handdouche verstopt  - Zeefdichting handdouche reinigen

Kruisstroom, warm water stroomt 
in gesloten toestand in koud water 
leiding of omgekeerd

 - Terugslagkleppen vervuild of defect  - Terugslagkleppen reinigen dan wel 
uitwisselen

Uitstroomtemperatuur komt niet met 
ingestelde temperatuur overeen

 - Thermostaat niet ingesteld  - Thermostaat instellen

 - Temperatuur van warm water te 
laag

 - Warmwater toevoer verhogen min. 
42ºC naar 65ºC

Temperatuur niet regelbaar  - Thermo-element vervuild of verkalkt  - Thermo-element reinigen dan wel 
uitwisselen

 - Bij nieuwe installaties: basisgarnituur 
verkeerd aangesloten (moet zijn 
koud rechts en warm links) of 180º 
gedraaid gemonteerd

 - Functieblok 180º draaien

Safety Stop knop op thermostaat-
greep functioneert niet

 - Veer defect
 - Drukknop verkalkt

 - Veer en/of drukknop reinigen dan 
wel uitwisselen

Kraan draait zwaar  - Select inbouwstopkranen DN9 
beschadigd

 - Select inbouwstopkranen DN9 
uitwisselen

Douche/uitloop lekt  - Select inbouwstopkranen DN9 
beschadigd

 - Select inbouwstopkranen DN9 
uitwisselen

Schakelaar kan niet bediend worden 
c.q. heeft geen functie

 - Zekering van de afsluitklep werd 
niet verwijderd

 - Verwijder zekering van de afsluit-
klep

Schakelaar klemt, is stroef  - Afdichting niet meer ingevet  - Afdichting invetten

Keurmerk (zie blz. 72)

Reinigen
zie bijgevoegde brochure.

Service onderdelen (zie blz. 72)

Nederlands

Bediening (zie blz. 71)

Bij het eerste gebruik en na het dicht- en 
opnieuw opendraaien van de watervoorzie-
ning kann kort een kleine hoeveelheid water 
ontsnappen.


