INSTALLATIONSVEJLEDNING

WAVE-stream vandstander

WAVE-stream er udviklet til opsætning på et tilhørende nedstøbningsmodul. Denne
opsætnings vejledning beskriver opsætning på dette nedstøbningsmodul. Ud over de leverede
komponenter skal der bruges et Ø 200 mm plast drænrør til opsætningen.

WAVE-stream stander med teknikbrønd
Sikkerhed:
Standeren er forsynet med flere sikkerheds foranstaltninger, der
sikre hygiejnen ved brug af standeren og sikre mod forurening af
vandforsyningen.
Vandaftapningen er placeret i en niche bag en vandnæse, dette
sikre at regnvand, der har været i kontakt med standerens ydre,
ikke kommer i kontakt med drikkevandet.
Vandaftapningen er udformet, så brugere eller dyr ikke kan røre
ved de overflader der er i kontakt med drikkevandet.
Standeren er forsynet med en Waterblock ventil så vædske ikke
kan suges eller trykkes ind i vandforsyningen.
Ventilsystemet er også forsynet med en kontraventil til sikring
mod tilbageløb.
Efter hver anvendelse drænes vandslangen fra ventil til
vandaftapning således at brugeren altid vil få frisk, køligt vand.
Drænet frostsikre også standeren.
NB! for at drænventilen, og dermed frostsikringen, virker korrekt skal
ventilsystemet ligge over grundvandsniveau.
Forankring:
WAVE-stream standerens teknikbrønd er en del af standerens
forankringsmodul og er placeret direkte under standeren.
Standeren er boltet til forankringsmodulet med 4 stk M8 bolte.
Standerens ventilsystem er placeret i frostfri dybde inde i et Ø
200 mm drænrør.
Drænrørets muffe presses på forankringsmodulets flange. Denne
samling forhindre regnvand i at trænge igennem overflade
belægningen og ind i teknikbrønden.
Ventil system:
WAVE-stream betjenes ved at aktivere en pneumatisk knap på
standerens front.
Knappen er via en luftslange forbundet til en magnet ventil der
sidder i frostfri dybde under standeren (typisk 90 - 120 cm)
Der er således ingen mekanisk forbindelse mellem knap og ventil.
Standeren skal ikke tilsluttes el.
Ventilsystemet er tilsluttet vandforsyningen med en 1,5 mtr.
flexslange så systemet let kan tages op til inspektion.
Længde på drænrør:
Til etableringen af WAVE-stream skal der bruges et std. Ø 200mm
drænrør. Drænrøret skal kortes op til en længde på magnetventilens ønskede dybde plus 30cm.
Dvs. ønskes ventilen i en dybde på 120cm skal drænrøret kortes
op til 150cm.
Vandtilslutning:
Er ikke en del af leverancen.
Vandforsyningen skal være ført frem til stedet hvor standeren skal
opstilles og trækkes op gennnem tilslutningsbrønden. (Se side 4)
Dræn:
Ved etablering af forankringssystem skal der sørges for, at der er
et sand dræn under drænrøret, hvor drænvandet fra standeren kan
sive bort. Det drejer sig om ½ dl pr aktivering.

Opsætnnig af forankringsmodul:
Drænrøret kortes op til den ønskede længde.
Drænrørets længde skal være: placeringsdybden af ventil + 30cm
For at systemet er frostfrit skal ventilsystemet placeres i frostfri
dybde, typisk mellem 90 og 120 cm.
(F.eks: Hvis ventilen ønskes placeret i 100 cm’s dybde skal røret være
100 + 30 = 130 cm)
NB! for at drænventilen, og dermed frostsikringen, virker korrekt skal
ventilsystemet ligge over grundvandsniveau.
Muffen på drænrøret presses på forankringsmodulets flange.
Forankring og drænrør placeres i sit hul således at overfladen af
forankringen ligger i niveau med den færdige belægning.
Under bunden af drænrøret skal der være et sanddræn så vand
fra drænventilen kan trænge væk under røret. Det drejer sig om
½ dl pr aktivering.
Vand forsyning:
En vandforsynings slange, f.eks et pex rør, føres frem til
forankringssystemet i frostfri dybde og op gennem røret fra bunden.
Yderrøret afsluttes i nærheden af drænrørets bund.Vandforsynings
slangen føres ud gennem toppen af forankrings systemet.
Vandforsyningsslangen skal senere kunne trækkes baglæns gennem yderrøret så samling mellem
vandforsyningsslange og ventilsystem kan trækkes ned i bunden af drænrør.
Når forankrings systemet er placeret korrekt i hullet kan hullet fyldes op og forankringen støbes fast
med beton.

Opsætning af kabinet:
Efter at forankringsststemet er etableret kan WAVE
kabinettet sættes op.
Kabinettet boltes fast på forankrings modulet med 4 stk.
M8 bolte.
Det skal sikres at der er adgang til vandtilslutnings slangen
fra fronten af kabinettet.

Montage af slanger:
Før fronten kan monteres på kabinettet er der 4 slanger der skal monteres.
1: 4 mm luftslange. Slangen sidder på knappen i toppen af fronten. Slangens anden ende skal monteres på
messingstudsen på servoventilen.
2: Flexslange med ½” forskruninger. Slangen er monteret på ventilsystemet over drænventilen. Slangens modsatte
ende monteres på vandaftapningen.
3: Flexslange med ½” forskruninger. Slangen er monteret på ventilsystemet før kontraventilen. Slangens modsatte
ende monteres til vandtilslutningen.
4: Drænslange. Drænslangen er monteret på undersiden af flaskehylden. Slangens frie ende føres ned til bunden
af drænrør.

3
1
2

4

Justering af flow:
Det er muligt at justere flow’et fra WAVE-stream ved
at indstille reduktionsventilen.
Justeringen foregår, under plasthætten, med en unbraco
nøgle.
Der drejes med uret for at øge flow’et.
Der drejes mod uret for at mindske flow’et.

Placering af ventilsystem:
Efter montage af slangerne og evt. justering af
flow skal ventilsystemet placeres i bunden af
drænrøret.
Vandforsynings slangen trækkes baglæns
gennem yderrøret så samlingen med
flexslangen kommer ned i nærheden af
drænrørets bund.
Ventilsystemet sænkes ned i drænrøret.
Flexslangen der forbinder ventilsystem og
tilslutningsslange skal være så langt nede i
røret som muligt af hensyn til optimal
frostsikring

Montage af front:
Efter at WAVE-air kabinettet er boltet fast til
forankringsmodulet, el samt luftslange er
tilsluttet, skal fronten monteres i kabinettet.
Fronten monteres i WAVE-air kabinettet med
6 rustfri M6X16 Torx sikkerhedsskruer og
tilhørende skiver.
Der skal anvendes en S2 T30 bit eller
skruetrækker.

Torx M6X16 sikkerhedsskrue og bit

