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Denna produkt er typ-godkänd:
Sintef PS3781
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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. 
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
Säkerhetsspärr                                                     38 °C

Varmvattentemperatur vid försörjningsanslutning min. 
2 °C högre än blandvattentemperatur

Termisk desinfektion kan användas

Min. kapacitet                                                  = 5 l/min

En reduceringsventil bör installeras om vilotrycket 
överstiger 5 bar.

Installation
Sidovänd anslutning (varmt höger - kallt 
vänster). Byt ut den kompakta 

termostatpatronen, se Reservdelar, best.-nr: 47 175 
(1/2”).

Användning

Temperaturen begränsas av

säkerhetsspärren vid 38 °C.
Genom tryck på knappen kan 38 °C-spärren 
överskridas,se side 2.

Justering

Temperaturinställning, se side 3 fig. [1].

Temperaturbegränsning

Sätt in den bifogade temperaturbegränsaren i 
temperatur-väljaren, se sida 3 fig. [2], om 
temperaturbegränsningen ska ligga vid 43 °C.

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.

Backflödesspärr, se side 4.
Töm blandaren före demontering.

Kompakt termostat patron, se side 4.
Efter varje underhåll av den kompakta 
termostatpatronen krävs en ny justering 

(se Justering).

Reservdelar

Se side 1 (* = extra tillbehör).

Skötsel

Skötseltips finns i den bifogade skötselanvisningen.
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