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Var god överlämna denna anvisning till armaturens användare!
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Säkerhetsinformation
Prevention av skållskador
För tappstellen med speciellt beaktande av
vattentemperaturen (sjukhus, skolor, äldreboenden)
rekommenderas prinicipiell användning av termostater med
möjlig begränsning till 43 °C. En motsvarande
temperaturbegränsning är bifogad denna produkt. För
duschsystem i förskolor och vissa områden av vårdhem
rekommenderas att temperaturen generellt inte
överstigar 38 °C. Använd här Grohtherm Special-termostater
med specialhandtag til lättad termisk desinfektion och den
motsvarande säkerhetsbegränsningen. Tillämpliga norm
(t.ex. EN 806 2) och tekniska föreskrifter för dricksvatten
måste följas.

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. 14,5 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
• 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)!
Nödvändiga mått, se måttritning, och fig. [1] på
utvikningssida I.
Montera anslutningarna och skruva fast blandaren, se
utvikningssida I, fig. [2].
Öppna kallvatten- och varmvattentillförseln och
kontrollera att anslutningarna är täta!
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Sidovänd anslutning (varmt till höger, kallt till vänster).
Byte av kompakta termostatpatronen (A), se reservdelar
utvikningssida I, beställningsnummer: 47 175 (1/2”).

Justering
Temperaturinställning, se utvikningssida I, fig. [3] och [4].
1. Öppna avstängningsgreppet (B) i riktning mot handduschen
med ett tryck på knappen (B1) och mät temperaturen på det
utströmmande vattnet med en termometer, se fig. [3].
2. Montera temperaturväljaren (C), se fig. [4].
3. Vrid reglermuttern (D) så länge, tills vattnet som rinner ut har
uppnått 38 °C.
4. Sätt på temperaturväljaren (C), så att 38 °C-markeringen
stämmer överens med markeringen (C1), se fig. [3].
Temperaturbegränsning
Temperaturen begränsas av säkerhetsspärren vid 38 °C.
Genom tryck på knappen (E) kan 38 °C-spärren överskridas,
se fig. [3].
Temperaturbegränsning
Sätt in den bifogade temperaturbegränsaren i temperaturväljaren, se fig. [4], om temperatur-begränsningen ska ligga
vid 43 °C.
Betjäning av avstängningsgreppet (B), se fig. [3].
Huvuddusch
= vrida avstängningsgreppet
Handdouche
= knop (B1) indrukken en afsluitknop draaien
Montering av duschstång, se utvikningssida I och II,
fig. [5] till [9].
Vid montering t.ex. på gipsväggar (inte fast vägg), måste
kontrolleras att tillräcklig hållfasthet garanteras av en
förstärkning i väggen.
26 208:
1. Stick in röret (F) i huset. se fig. [5a].
2. Rikta upp röret (F) och markera hålen.
3. Borra hål och sätt in dybeln.
4. Dra på O-ringen (G1) på väggskivan (G) och fäst med
skruvarna (H) och tätningen (I), se fig. [6a].
5. Skjut på täckbrickan (J) och konsolen (K) och sätt i röret (F)
i huset, se fig. [7a].
6. Skjut på konsolen (K) på väggbrickan (G), rikta upp och fäst
med gängstiftet (K1).
7. Skjut täckbrickan (J) mot väggen.
8. Skjut på duscharmen (L) uppifrån på röranslutningen och
säkra med gängstift (L1), se fig. [8].
9. Förbind handduschen (M) med slangen (N) tillsammans
med silen (M1) och anslut till blandaren, se fig. [9].
26 217:
1. Montering av duschstång, se utvikningssida I och II,
fig. [5b], [6b] och [7b].
2. Skjut på duscharmen (L) uppifrån på röranslutningen och
säkra med gängstift (L1), se fig. [8].
3. Förbind handduschen (M) med slangen (N) tillsammans
med silen (M1) och anslut till blandaren, se fig. [9].
Montering av huvuddusch, se utvikningssida II, fig. [10].
Vid risk för frost
Termostatblandaren är utrustad med backventiler som
förhindrar vattnet att rinna ur blandaren när vattnet är
avstängt. Blandaren ska därför demonteras vid risk för frost
och förvaras i separat, frostfritt utrymme. Alternativt ska
backventilerna demonteras för att blandaren ska kunna
tömmas på vatten,så att risken för frostskada undviks.

Underhåll
Kontrollera alla delar, rengör dem och byt eventuellt ut dem.
Smörj dem med special-blandarfett.
Stäng av kallvatten- och varmvattentilloppet.
I. Backflödesspärr (P) eller (Q), se utvikningssida II, fig. [11].
• Skruva loss anslutningsnippeln (R) med en insexnyckel
6mm genom att skruva åt höger (vänstergänga).
Monteringen sker i omvänd ordningsföljd.
II. Kompakt termostat patron (A), se utvikningssida II,
fig. [12].
Monteringen sker i omvänd ordningsföljd.
Observera den kompakta termostatpatronens (A)
monteringsläge, se detaljer fig. [12]
Efter varje underhåll av den kompakta termostatpatronen
krävs en ny justering (se Justering).

III. Aquadimmer (U), se utvikningssida II, fig. [13] ochl [14].
Monteringen sker i omvänd ordningsföljd.
Observera de olika delarnas monteringsläge, se detaljer.
IV. Dusch, se utvikningssida II, fig. [15].
5 års garanti för att SpeedClean-munstyckenas funktion förblir
oförändrad.
Tack vare SpeedClean-munstycken, som måste rengöras med
jämna mellanrum, kan kalkavlagringar på strålmunstycket tas
bort enkelt genom att stryka över det.
Reservdelar, se utvikningssida I (* = extra tillbehör).

Skötsel
Skötseltips finns i den bifogade skötselanvisningen.
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