
1.  Draai de grote wartel (5) en ring (4) op de thermostaatkraan (6) en omstelknop (8). 

    Check the aansluitmaten op de achterzijde van dit blad.

2.  Steek de thermostaatkraan (6) en omstelknop (8) vanaf de onderzijde door de aangebrachte gateh.

3.  Plaats de ring (3) en wartel (2) en draai de thermostaatkraan (6) en omstelknop (8) vast.

4.  Plaats de uitloopkoppeling (9) and en de handdouchehouder (12) met de afdichtingsringen (13) 

     door de daarvoor bestemde gaten en zet deze aan de onderkrant vast zoals aangegeven.

5.  Monteer flexiblele slangen op de koppelingen van de thermostaatkraan (6). Let op: Links- en rechtse aansluiting water toevoer, 

     midden aansluiting uitgang naar de omstelknop! Op de kraan staat duidelijk de indicatie COLD (=koud water) en

6.  Verbind de middelste slang van de thermostaatkraan op de Omstelknop (8). Let hierop dat de koppeling met pijl omhoog wordt gebruikt!

4-gats badrand thermostaat  

         Installatie & Onderhoud 

Specificatie:

Heet water toevoer- Max 70˚C              koud water toevoer - Max 25˚C
Aanbevolen: 60-65˚C                        Aanbevolen: 5-25˚C

Werkdruk

Min 1.0 bar - Max 5.0 bar

8.   Steek de doucheslang (11) via de bovenzijde door de handdouchehouder(12).

9.   Verbind de flexibele slang (18) aan de doucheslang (11) met de gebruik van de kleine pakkingsring (17)

10. Installeer de heet- & koude waterslang  aan de waterledingen

11. Open de waterleiding en controleer op eventuele lekkages.

12. Als alles waterdicht is monteer het gewicht (16) aan de doucheslang, let hierbij op dat de slang voldoende

13. Plaats de zwarte blokkeringsring (1) op de cartridge van de thermostaatkraan(6).Dit kan maar op één manier.
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Badrand

Thermostaatkraan

13

Heet water koudwater

Zorg ervoor dat er altijd 10˚C verschil zit tussen de CV installatie en deze mengkraan.
Verschil tussen de maximale druk van de koud- en warmwaterleding mag niet meer dan 
2 bar zijn.Plaats zonodig een drukreduceerventiel (niet meegeleverd).
Voor de beste werking van de kraan is het belangrijk dat de werkdruk zoveel mogelijk 
constant is.
Wanneer de watertoevoer druk meer dan 5 bar bedraagt is het verstandig een 
drukreduceerventiel voor de kraan te plaatsen. (niet meegeleverd). 

INSTALLATIE
Deze mengkraan is niet geschikt in combinatie met een close-in boiler of lage druk 
voorziening.
Zorg ervoor dat alle leidingen verschoont zijn van bramen en vuil.
Sluit de hoofdwaterleiding voordat met installeren wordt begonnen.

     HOT (=heet water). Voor een goede werking van de kraan is het belangrijk dat dit niet wordt omgedraaid!

En de slang van de slang van de uitloopkoppeling (9) op de middelste aansluiting van de omstelknop (pijl naar beneden)

7. Monteer de flexibele slang (18) op de laatste aansluiting van de omstelknop (pijl naar beneden)  

lengte heeft en dat het gewicht (16) niet ergens achter kan blijven hangen.



Thermostatische afbouwset installatie

1.  Plaats chroom ringen (1) op de wartels van de thermostaatkraan en omstelknop.

2.  Verwijder dopje (4), Draai de schroef hieronder los (3).   

3.  Plaats de temperatuur hendel (2) en de omstelknop (5) op de thermostaatkraan en omstelknop, en draai

     de schroefjes (3) weer vast en plaats de dopjes op de plaats terug (4).

4.  Plaats de chroom ring(7) op de uitloopkoppeling (9) en druk de uitloop (9) hierop vast, zet deze vast(8)

5.  De ring op de handdouchehouder plaatsen en de handdouche (10) monteren op de slang mbv de pakkingsring

6. Plaats de handdouche (10)in de handdouchehouder.  

Technische tekening
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Thermostaat-cartridge

Omstelknop

38 graden stand

Slang

Slang

Slang Slang

Onderhoud:

Om ervoor te zorgen dat deze kraan in een mooie staat blijft deze uitsluitend schoonmaken 
met een zachte doek.
Agressieve  schoonmaakmiddelen mogen onder geen enkele voorwaarden gebruikt worden.
Vermijd contact met oplosmiddelen.

Bewaar deze handleiding voor toekomstige referentie.


