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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!

19 976

19 578
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Toepassingsgebied

Te gebruiken in combinatie met: boilers, geisers en c.v.-ketels 
met warmwatervoorziening. Het werken met lagedrukboilers 
(open warmwatertoestellen) is niet mogelijk.

Technische gegevens

• Stromingsdruk min. 0,5 bar/aanbevolen 1-5 bar
• Werkdruk max. 10 bar
• Testdruk 16 bar
Bij statische drukken boven 5 bar dient een 
drukreduceerventiel te worden ingebouwd.
Voorkom hoge drukverschillen tussen de koud- en 
warmwateraansluiting!
• Capaciteit bij 3 bar stromingsdruk:

Uitloop 19 578: ca. 20 l/min
19 976 (28 990/28 991): ca. 18 l/min
Douche: ca. 9,5 l/min

• Temperatuur
Warmwateringang: max. 70 °C
Aanbevolen: (energiebesparing) 60 °C
Thermische desinfectie is mogelijk

Aanwijzing:
Kranen van Grohe met douches zijn voorzien van 
terugslagkleppen.

Installeren

GROHE raadt aan de kraan in combinatie met 
de sokkel 29 037 in te bouwen. Deze kan uit het 
GROHE-productprogramma worden besteld.

Inbouw en aansluiting, zie uitvouwbaar blad II, 
afb. [1] t/m [9].

Neem de maatschets op uitvouwbaar blad I in acht.

Spoel de leidingen vóór en na het installeren grondig 
(EN 806 in acht nemen)!

Sluit de koud- en warmwatertoevoer af.

I. Montage van de bedieningsunit, zie uitvouwbaar blad II, 
afb. [1].

II. Montage van de uitloop, zie afb. [2].

III.Montage van de omstelling, zie afb. [3].
Let er bij het inschroeven (linkse schroefdraad) van de huls (A) 
op dat de binnenste uitsparing met de positie van het tapeind (B) 
overeenkomt.

IV.Montage van de slangdoorvoer en de handdouche, 
zie afb. [4].

V. Montage van de slangen, zie afb. [5], [6] en [7].
Neem de inbouwpositie van de slang (C) in acht!

Aansluiting op de toevoerleiding

Montage met sokkel (29 037), zie afb. [8].

1. Monteer de meegeleverde slangen (E) aan de slangen (G) 
van de sokkel.

2. Sluit de slangen (E) op de buizen (D) aan.

Open de koud- en warmwatertoevoer en controleer de 
aansluitingen op lekkages.

Bevestig de voorbereide afdekplaat (F) met de set (F1) van de 
sokkel op de tegels of de rand van de badkuip, zie afb. [8].

Voeg de voeg rondom de afdekplaat met elastisch 
materiaal af.

Hierdoor is de inspectieschacht steeds toegankelijk!

Montage zonder sokkel, zie afb. [9].

1. Sluit de meegeleverde slangen (E) op de aanwezige 
aansluitingen aan.

2. Monteer de slangen (E) op de buizen (D).

Open de koud- en warmwatertoevoer en controleer de 
aansluitingen op lekkages.

Monteer de plaat op de tegels of de rand van de badkuip.

Voeg de voeg rondom de afdekplaat met elastisch 
materiaal af.

Hierdoor is de inspectieschacht steeds toegankelijk!

Bediening

- Greep (I), zie uitvouwbaar blad III, afb. [10].

- Omstelling (K)

Door de greep (I) naar boven te duwen, wordt de watertoevoer 
vrijgegeven.
Het water stroomt eerst uit de toevoerleiding voor de badkuip.

Omstelknop uittrekken = omschakeling van toevoer voor de 
badkuip naar toevoer voor de douche

Omstelknop indrukken = omschakeling van toevoer voor 
de douche naar toevoer voor de 
badkuip

Bij het dichtdraaien van de kraan wordt automatisch van de 
toevoer voor de douche naar de toevoer voor de badkuip 
omgeschakeld.

Temperatuurbegrenzer, zie afb. [11].

Vooraf gemonteerde temperatuurbegrenzer in uitlevertoestand 
niet actief.

Onderhoud

Controleer en reinig alle onderdelen. Vervang onderdelen 
indien nodig. Vet de onderdelen met speciaal armaturenvet in.

Sluit de koud- en warmwatertoevoer af.

I. Kardoes, zie uitvouwbaar blad III, afb. [11].

De onderdelen worden in omgekeerde volgorde gemonteerd.

Neem de inbouwposities in acht!

Controleer bij het inbouwen van de kardoes of de 
afdichtingen goed zitten.

Breng de schroefring aan en draai deze stevig vast.

II. Doucheslang en zeef, zie uitvouwbaar blad III, afb. [12]. 
Borg de doucheslang tegen terugglijden.

De onderdelen worden in omgekeerde volgorde gemonteerd.

III.Omstelling, zie uitvouwbaar blad III, afb. [13].

De onderdelen worden in omgekeerde volgorde gemonteerd.

Let er bij het inschroeven (linkse schroefdraad) van de huls (A) 
op dat de binnenste uitsparing met de positie van het tapeind (B) 
overeenkomt.

IV.Mousseur (13 926), zie uitvouwbaar blad I.

De onderdelen worden in omgekeerde volgorde gemonteerd.

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

Reiniging

De aanwijzingen voor de reiniging van deze kraan vindt u in de 
bijgaande onderhoudinstructies.


