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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. 
I kombination med trycklösa behållare (öppna 
varmvattenberedare) kan man inte använda termostater. 
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
Minsta flödestryck utan efterkopplade motstånd 0,5 bar
Minsta flödestryck med efterkopplade motstånd 1 bar
Max. arbetstryck 10 bar
Rekommenderat flödestryck 1 - 5 bar
Provningstryck 16 bar
Genomflöde vid 3 bar flödestryck
Badkar ca. 20 l/min
Dusch ca. 26 l/min
Max. vattentemperatur vid varmvatteningång 80 °C
Rekommenderad max. temperatur (energibesparing) 60 °C
Säkerhetsspärr 38 °C
Varmvattentemperatur vid försörjningsanslutning min. 2 °C 
högre än blandvattentemperatur
Kallvattenanslutning höger
Varmvattenanslutning vänster
Min. kapacitet = 5 l/min
En reduceringsventil ska installeras om vilotrycket 
överstiger 5 bar.

Installation
Spola rörledningssystemet noggrant före och efter 
installationen (observera EN 806)! 
Montera S-anslutningarna och skruva fast blandaren, se 
utvikningssida I, fig. [1].
Observera måttritningen på utvikningssida I.

Sidovänd anslutning (varmt höger - kallt vänster).
Byt ut den kompakta termostatpatronen (U), se reservdelar 
utvikningssida II och IV, best.-nr: 47 175 (1/2”).

Justering
Temperaturinställning, se fig [2] och [3].
1. Öppna avstängningsventilen och mät temperaturen på 

vattnet som rinner ut med en termometer, se fig. [2].
2. Bänd loss täcklocket (A), se fig. [3].
3. Lossa skruven (B).
4. Dra loss temperaturväljaren (C).
5. Vrid reglermuttern (D), så länge att vattnet som rinner ut har 

uppnått 38 °C.
6. Fäst temperaturväljaren (C), så att knappen (E) är vänd 

framåt, se fig. [2].
7. Skruva fast skruven (B), se fig. [3].
8. Fäst täcklocket (A) igen.

Temperaturbegränsning
Temperaturen begränsas av säkerhetsspärren vid 38 °C. 
Genom tryck på knappen (E) kan 38 °C-spärren överskridas.

Temperaturbegränsningsanslag
Om temperaturbegränsningsanslaget ska ligga vid 43 °C, 
använd grepp best.-nr 47 739, (se Reservdelar utvikningssida II).

Inställning av ekonomianslag
Mängdinställning, se utvikningssida I fig. [4] och [5].
• Vattenmängden begränsas av ett anslag som är inställt vid 

leveransen. Om en högre vattenmängd önskas, kan 
anslaget överskridas genom att man trycker på knappen (F), 
se fig. [4].

Justera anslaget enligt följande:
1. Stäng avstängningsventilen.
2. Bänd loss täcklocket (G).
3. Lossa skruven (H) och dra loss avstängningsgreppet (J).
4. Dra loss räffleladaptern (K) och ekonomianslaget (L).
5. Fäst ekonomianslaget (L) i önskat läge, möjligt 

inställningsområde, se fig. [5].
6. Fäst räffeladaptern (K), se fig. [4].
7. Fäst avstängningsgreppet (J), så att knappen (F) pekar framåt.
8. Skruva fast skruven (H).
9. Fäst täcklocket (G) igen.

Kontrollera den automatiska omkastarens (M) funktion, se 
utvikningssida III, fig. [6].
När man stänger blandaren sker en automatisk omkoppling 
från dusch till badkar.

Vid risk för frost
Vid tömning av systemet ska termostaten tömmas separat, 
eftersom det finns backflödesspärrar i kallvatten- och 
varmvattenanslutningen. Ta då bort termostaten från väggen.

Underhåll
Kontrollera alla delar, rengör dem och byt eventuellt ut dem. 
Smörj dem med special-blandarfett.
Stäng av kallvatten- och varmvattentilloppet.
I. Backflödesspärr (R) eller (S), se utvikningssida III fig. [7].
• Skruva loss anslutningsnippeln med en insexnyckel 6mm 

genom att skruva åt höger (vänstergänga).
Monteringen sker i omvänd ordningsföljd.
II. Kompakt termostat patron (U), se utvikningssida III fig. [8].
• Lossa skruvringen (T) med verktyg 34mm.
• Ta loss den kompakta termostatpatronen (U) i 

förekommande fall över uttaget (U1).
• Skruva loss skruvringen (T).
Monteringen sker i omvänd ordningsföljd.
Observera den kompakta termostatpatronens (U) 
monteringsläge, se detalj (U2).
Efter varje underhåll av den kompakta termostatpatronen 
krävs en ny justering (se Justering).
III. Keramiköverdel (V), se utvikningssida III, fig. [9].
Monteringen sker i omvänd ordningsföljd.
IV. Skruva loss och rengör mousseuren (13 952), se 
utvikningssida II.
Reservdelar, se utvikningssidan II (* = extra tillbehör).

Skötsel
Underhålltips för denna blandare finns i den bifogade 
Underhållanvisningen.
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