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RVS flexibele aansluitleiding
50 centimeter
3/8” wartelmoer x Ø15 mm insteek
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RVS flexibele aansluitleiding
50 centimeter
3/8” wartelmoer x 10 mm knel
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Tiewrap
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Montagehandleiding gaat uit van de volgende situatie:
● Een Ø15 mm koud-waterleiding tot aan de knelverbinding van de BONFIX KIWA / BELGAQUA-goedgekeurde
inlaatcombinatie
● Een gootsteenafvoerleiding (Ø40 mm PVC) in de directe nabijheid van de boiler
● Aansluiting van een boiler met 3/8” buitendraad
De boiler dient aangesloten te worden volgens plaatselijk geldende voorschriften!

monTaGehandLeidinG
● Bepaal de plaats van de boiler
● Koud-waterleiding goed doorspoelen
● Monteer de KIWA-goedgekeurde flexibele RVS aansluitleiding met 3/8” wartelmoer x 10 mm knelkoppeling (1a) op
respectievelijk de warmwateraansluiting van de boiler en de warmwateraansluiting van de kraan
● Monteer de KIWA-goedgekeurde flexibele RVS aansluitleiding met 3/8” wartelmoer x Ø15 mm insteek (1c) op
respectievelijk de koud-wateraansluiting van de boiler en de BONFIX KIWA / BELGAQUA-goedgekeurde
inlaatcombinatie (15 mm klemaansluiting) (3)
● Bevestig de inlaatcombinatie (3) met de 15 mm knelaansluiting op de Ø15 mm koperen leiding (2) en sluit deze
leiding aan op het BONFIX messing knel T-stuk Ø15 mm (4)
● Monteer de KIWA-goedgekeurde flexibele RVS aansluitleiding met Ø15 mm insteek en 10 mm knel (1b) op het
messing T-stuk Ø15 mm (4) en de koud-wateraansluiting van de kraan
● Draai de trechter van de inlaatcombinatie (3) verticaal naar beneden en sluit de flexibele kunststof slang (5) aan
d.m.v. het kunststofverloopstuk op de trechter van de inlaatcombinatie (3)
● Sluit de kunststof slang (5) aan op het kunststof klem T-stuk (7) en monteer dit T-stuk (7) op de afvoer
● Met behulp van de tiewrap (6) maakt u een bocht in de flexibele slang (5), dit voorkomt stankoverlast
● Vul de boiler met water door de warmwaterkraan en de hoofdafsluiter te openen
● Sluit de warmwaterkraan zodra er water uit de kraan stroomt en controleer de knelverbindingen

oPmeRKinG
Water zet met circa 2% uit ten opzichte van het oorspronkelijk volume wanneer het opgewarmd wordt, het teveel aan
water kan via de opening van de ontlastklep de boiler verlaten.

Gebruik bij montage passend gereedschap en voorkom beschadigingen.

GaRanTie en aansPRaKeLiJKheid
Garantie en aansprakelijkheid conform onze algemene voorwaarden.
Schade veroorzaakt door spanningscorrosie valt niet binnen de productaansprakelijkheid.
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LiKe BonFiX oP FaceBooK
Altijd op de hoogte van de nieuwste producten
Leuke acties en aanbiedingen
Direct in contact met de BONFIX medewerkers
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