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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!

34 149 CH (34 256)34 151

620

(920)

34 158 CH 34 152

3
47 973

max. 

43 °C





6

NL

Toepassingsgebied

Thermostaten zijn ontworpen om op een constante 
temperatuur water aan te voeren. Geschikt 
als warmwatervoorziening zijn zowel boilers als geisers. 
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 zonder 
nageschakelde weerstanden 0,5 bar
Minimale stromingsdruk met 
nageschakelde weerstanden 1 bar
Max. werkdruk 10 bar
Aanbevolen stromingsdruk 1 - 5 bar
Testdruk 16 bar
Capaciteit bij 3 bar dynamische druk
Badkuip ca. 20 l/min
Douche ca. 25 l/min
Maximale watertemperatuur bij de warmwateringang 70 °C
Aanbevolen max. aanvoertemperatuur 
(energiebesparing) 60 °C
Veiligheidsblokkering 38 °C
Thermische desinfectie is mogelijk
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)! 

Monteer de aansluitingen en schroef de mengkraan erop, zie 
uitvouwbaar blad I, afb. [1].

Neem de maatschets op uitvouwbaar blad I in acht.

De sprong kan met behulp van een verlengstuk met 20mm 
worden vergroot, zie Reserveonderdelen uitvouwbaar blad II, 
bestelnr.: 07 130.

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

Aansluiting in spiegelbeeld (warm rechts - koud links).

Compacte kardoes thermostaat vervangen, 
zie Reserveonderdelen uitvouwbaar blad II, 
bestelnr.: 47 175 (1/2”).

Bij gebruik van deze compacte kardoes thermostaat werkt 
de cool-touch-functie niet meer.

Afstellen

Temperatuurinstelling, zie uitvouwbaar blad I afb. [2].

Temperatuureindaanslag

Als de temperatuureindaanslag bij 43 °C moet liggen, greep 
bestelnr.: 47 973 , zie 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].

Douchemengkraan: 

Instellen van de spaaraanslag, zie uitvouwbaar blad III, 
afb. [5].

Door het indrukken van de knop kan de aanslag worden 
overschreden, zie uitvouwbaar blad III, afb. [6].

Badmengkraan:

Bediening van de knop, zie uitvouwbaar blad III, afb. [7].

Ecofunctie, door het indrukken van de knop kan de 
doorstroming van de douche worden verhoogd

Attentie bij vorst

Bij het aftappen van de waterleidinginstallatie dient de 
thermostaat 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. [8].

Schroef de aansluitnippel er met een inbussleutel van 12mm 
uit.

De onderdelen worden in omgekeerde volgorde gemonteerd.

Compacte kardoes thermostaat, zie uitvouwbaar blad III, 
afb. [9].

De onderdelen worden in omgekeerde volgorde gemonteerd.

Na elk onderhoud aan de compacte kardoes van de 
thermostaat moet u deze opnieuw afstellen (zie Afstellen).

Aquadimmer (badmengkraan), zie uitvouwbaar blad III, 
afb. [10].

De onderdelen worden in omgekeerde volgorde gemonteerd.

Keramisch bovendeel (douchemengkraan), zie uitvouwbaar 
blad III, afb. [5] en [11].

De onderdelen worden in omgekeerde volgorde gemonteerd.

Schroef de mousseur (13 952) los en reinig deze, zie 
uitvouwbaar blad II.

Douche, zie uitvouwbaar blad III, afb. [12].

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 II (* = speciaal 
toebehoren).

Reiniging

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


