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Please pass these instructions on to the end user of the fitting!
S.v.p remettre cette instruction à l'utilisateur de la robinetterie!

Bitte diese Anleitung an den Benutzer der Armatur weitergeben!

26 302
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NL
Toepassingsgebied
Thermostaten zijn ontworpen om op een constante temperatuur 
water aan te voeren. Geschikt als warmwatervoorziening zijn 
zowel boilers als geisers met een minimale dynamische druk 
van 1 bar. De elektrische boiler of geiser moet een vermogen 
hebben van ten minste 18 kW of 250 kcal/min. Thermostaten 
kunnen niet bij lagedrukboilers (open warmwatertoestellen) 
worden gebruikt. Alle thermostaten worden in de fabriek met 
een aan beide kanten heersende stromingsdruk van 3 bar 
afgesteld. Wanneer er door bijzondere omstandigheden bij de 
installatie temperatuurafwijkingen voorkomen, moet u de 
thermostaat in overeenstemming met de plaatselijke 
omstandigheden afstellen (zie Afstellen).

Technische gegevens
Minimale stromingsdruk  0,5 bar
Max. werkdruk  10 bar
Aanbevolen stromingsdruk  1 - 5 bar
Testdruk  16 bar
Capaciteit bij 3 bar stromingsdruk
Douchekop ca. 14 l/min
Handdouche ca. 12 l/min
Maximale watertemperatuur bij de warmwateringang  70 °C
Aanbevolen max. aanvoertemperatuur
(energiebesparing)  60 °C
Thermische desinfectie is mogelijk
Veiligheidsblokkering  38 °C
Warmwatertemperatuur bij de toevoeraansluiting 
is min. 2 °C hoger dan de mengwatertemperatuur
Koudwateraansluiting  rechts
Warmwateraansluiting  links
Minimum capaciteit  = 5 l/min
Bij statische drukken boven 5 bar dient een 
drukreduceerventiel te worden ingebouwd.

Installeren

Leidingen vóór en na het installeren grondig spoelen 
(EN 806 in acht nemen)! 

Vereiste afmetingen, zie de maatschets op uitvouwbaar 
blad I en afb. [1] op uitvouwbaar blad II.

Monteer de S-aansluitingen en schroef de mengkraan erop, 
zie uitvouwbaar blad II, afb. [2].

Open de koud- en warmwatertoevoer en controleer de 
aansluitingen op lekkage!

Aansluiting in spiegelbeeld (warm rechts - koud links).
Thermostaatkardoes vervangen, zie Reserveonderdelen 
uitvouwbaar blad I, bestelnr.: 47 175 (1/2”).

Afregelen

Temperatuurinstelling, zie uitvouwbaar blad II, afb. [3].

Temperatuurbegrenzing
Het temperatuurbereik wordt door de veiligheidsblokkering 
op 38 °C begrensd. Door indrukken van de knop kan 
de 38 °C-blokkering worden overschreden, zie afb. [4].

Montage van de douchestang, zie uitvouwbaar blad II, 
afb. [5] t/m [8].
Bij montage bijv. aan gipswanden (geen vaste wand) moet 
ervoor worden gezorgd, dat er voldoende stevigheid door een 
overeenkomstige versterking in de wand is.

Montage van de douchekop, zie uitvouwbaar blad III, 
afb. [9].

Bediening van de afsluitknop, zie afb. [10].

Attentie bij vorst
Bij het aftappen van de waterleidinginstallatie dienen de 
thermostaten apart te worden afgetapt, omdat zich in de koud- 
en warmwateraansluiting terugslagkleppen bevinden. Daarbij 
dient de thermostaat van de muur te worden gehaald.

Onderhoud

Controleer en reinig alle onderdelen. Vervang onderdelen 
indien nodig. Vet de onderdelen met speciaal kranenvet in.
Koud- en warmwatertoevoer afsluiten.

Terugslagklep, zie uitvouwbaar blad III, afb. [11].
De onderdelen worden in omgekeerde volgorde gemonteerd.

Thermostaatkardoes, zie uitvouwbaar blad III, afb. [12].
De onderdelen worden in omgekeerde volgorde gemonteerd.
Na elk onderhoud aan de thermostaatkardoes moet u deze 
opnieuw afstellen (zie Afstellen).

Aquadimmer, zie uitvouwbaar blad III, afb. [13].
De onderdelen worden in omgekeerde volgorde gemonteerd.

Douche, zie uitvouwbaar blad III, afb. [14].
Wij verlenen 5 jaar garantie op het constant functioneren van 
de SpeedClean-sproeiers.
Door de SpeedClean-sproeiers, die regelmatig moeten worden 
gereinigd, wordt kalkaanslag op de straalvormer door 
eenvoudig erover smeren verwijderd.

Reserveonderdelen, zie uitvouwbaar blad I (* = speciaal 
toebehoren).

Reiniging
De aanwijzingen voor de reiniging vindt u in het bijgaande 
onderhoudsvoorschrift.

S
Användningsområde
Termostatblandare är konstruerade för varmvattenförsörjning 
via tryckbehållare och ger på så sätt högsta 
temperaturnoggrannhet. Är effekten tillräckligt stor (från 18 kW 
resp. 250 kcal/min) kan man även använda 
elgenomströmnings- resp gasgenomströmningsberedare.
Termostater kan ej användas tillsammans med trycklösa 
behållare (öppna varmvattenberedare).
Alla termostater är vid leveransen inställda på ett dubbelsidigt 
flödestryck av 3 bar.
Skulle temperaturskillnader bli följden av speciella 
installationssituationer kan termostaten justeras så att den 
passar den lokala situationen (se Justering).

Tekniska data
Min. flödestryck  0,5 bar
Max. arbetstryck  10 bar
Rekommenderat flödestryck  1 - 5 bar
Provtryck  16 bar
Genomflöde vid 3 bar flödestryck
Huvuddusch ca. 14 l/min
Handdusch ca. 12 l/min
Max. vattentemperatur vid varmvatteningång  70 °C
Rekommenderad max. temperatur
(energibesparing)  60 °C
Termisk desinfektion kan användas
Säkerhetsspärr  38 °C
Varmvattentemperatur vid försörjningsanslutning 
min. 2 °C högre än blandvattentemperatur
Kallvattenanslutning  höger
Varmvattenanslutning  vänster
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