
 
 
 
 
 
 

Beheersconcept 
met Installatie,- en bedieningsvoorschrift 

RVS Douchepaneel 
 

 
 
 

 
 

Nederlands 
40026 

PB International BV 
Stikkenweg 50 
7021 BN, Zelhem 
Nederland 

  www.legionellafilter.com 



1. Inleiding 

1.1. Toegepaste symbolen 

BELANGRIJK! 
Bij het niet opvolgen van deze instructie is er kans op materiële en/of letsel 
schade. 
 

Waterwerkblad van toepassing 
Bij het uitvoeren van de instructie is het genoemde Waterwerkblad (KIWA)  
van toepassing. Het in de Werkbladen gestelde moet worden beschouwd 
als standaardvoorwaarden waaraan een drinkwaterinstallatie moet voldoen. 

 

LET OP! 
Bij het niet opvolgen van de instructie is er kans op ernstige materiële schade, 
defecten aan de apparatuur of gevaren voor de volksgezondheid. 
 

1.2. Afkortingen en begrippen 

▪ WB: Waterwerkbladen 
▪ Fysisch beheer: beheer van legionellapreventie door middel van een fysische techniek 

zoals Ultrafiltratie. 
 

1.3. Aansprakelijkheid van de fabrikant 

Onze producten worden geproduceerd met de grootst mogelijke zorg volgens de BRL 
K14010-1. Wij zoeken voortdurend naar manieren om onze kwaliteit te verbeteren. 
Daarom houden wij ons het recht voor om de in dit document genoemde specificaties te 
wijzigen. 
 
In de volgende gevallen zijn wij als fabrikant niet aansprakelijk: 
▪ Het niet in acht nemen van de gebruiksinstructies van het apparaat. 
▪ Achterstallig of onvoldoende onderhoud aan het apparaat. 
▪ Het niet in acht nemen van de installatie instructies van het apparaat. 
 

1.4. Aansprakelijkheid van de installateur 

De installateur is aansprakelijk voor de installatie en de eerste inbedrijfstelling van het 
apparaat. De installateur moet de volgende instructies in acht nemen: 
 
▪ Lees dit beheersconcept en deze installatie- en bedieningsvoorschriften zorgvuldig 

door voordat u het product gaat installeren.  
▪ Bewaar de installatie- en bedieningsvoorschriften om deze indien nodig te kunnen 

raadplegen. Deze dienen gedurende de levensduur van het product altijd direct 
beschikbaar te zijn.  

 
Wij bevelen aan deze installatie- en bedieningsvoorschriften in de onmiddellijke nabijheid 
van het product te bewaren. 
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▪ Installeer overeenkomstig de geldende wetgeving en normen. 
▪ Voer de eerste inbedrijfstelling en alle benodigde controles uit. 
▪ Leg de installatie uit aan de gebruiker. 
▪ Maak de gebruiker attent op het onderhoud van de apparatuur. 
▪ Overhandig dit beheersconcept aan de gebruiker. 
 

1.5. Disclaimer 

Om een goede werking van de apparatuur te kunnen garanderen, dienen in de 
installatie,- en bedieningsvoorschrift aangegeven instructies nauwgezet in acht te worden 
genomen. Toepassing en/of gebruik van het product op een andere wijze is niet 
toegestaan. Als er schade ontstaat door afwijkend gebruik kunnen de leverancier en/of 
fabrikant hier niet aansprakelijk voor worden gesteld. 
 
Naast de wettelijke voorschriften en richtlijnen, moeten ook de aanvullende richtlijnen in 
deze handleiding worden opgevolgd. Voor alle voorschriften en richtlijnen zoals genoemd 
in deze handleiding, geldt dat aanvullingen of latere voorschriften en richtlijnen op het 
moment van installeren van toepassing zijn. 
 

1.6. Versie 

Versie: V1.2 
Jaar van uitgifte: 2019 
 

1.7. Schoonmaken 

Houd bij het schoonmaken van het product rekening met de volgende punten: 

• Zet het product in schoonmaak-stop modus (Max. 5 minuten). Zie hoofdstuk 7.2. 

• Gebruik milde reinigingsmiddelen op basis van zeep. 

• Gebruik geen schurende of zure schoonmaak en desinfectiemiddelen. 

• Gebruik uitsluitend een zachte spons of doek. 

• Maak nooit gebruik van een hogedruk-, of stoomreiniger om het paneel schoon te 
maken. 

 

1.8. Fabriekstest 

Ieder product wordt voor het verlaten van de fabriek gecontroleerd, ingesteld en getest op 
de volgende punten: 
▪ Elektrische werking 
▪ Waterdichtheid 
▪ Parameterinstelling 
 
Neem bij gebreken contact op met uw leverancier. 
 



1.9. Veiligheid 

Indien lekkage optreedt buiten de apparatuur: 
▪ Sluit de watertoevoer af 
▪ Sluit de elektrische spanning van de apparatuur af 
▪ Probeer de lekkage te verhelpen 
▪ Wanneer het lek zich voor de watermeter bevindt, waarschuw dan de 

waterleverancier 
 
Indien lekkage optreedt in de apparatuur: 
▪ Sluit de watertoevoer af 
▪ Sluit de elektrische spanning van de apparatuur af 
▪ Waarschuw de leverancier en volg de aanwijzingen op 
 
Zorg er bij werkzaamheden aan de apparatuur altijd voor dat er spanningsloos en druk vrij 
gewerkt kan worden. 

 
 

1.10. Aanbevelingen 

De installatie van de apparatuur moet door een erkend installateur worden uitgevoerd 
en volgens de montagevoorschriften in dit document. 
 
De apparatuur dient met uitdrukkelijke voorkeur op kamertemperatuur geïnstalleerd te 
worden. 

 
▪ Controleer de hele installatie na werkzaamheden op lekkages. 
▪ Afdekonderdelen en covers mogen alleen voor installatiewerkzaamheden worden 

verwijderd. Plaats na de installatiewerkzaamheden alle onderdelen terug. 
▪ Keurings- of serienummer of andere indicatiestickers mogen nooit verwijderd of 

afgedekt worden en moeten gedurende de totale levensduur van de apparatuur 
leesbaar zijn. Neem bij beschadigde of onleesbare indicatiestickers onmiddellijk 
contact op met de leverancier.  

▪ De uittapleiding waaraan het product verbonden is, dient minimaal wekelijks door te 
stromen. 

▪ Bij het gebruik van de filters in hard water dient een waterontharder voor het filter 
gemonteerd te worden. Als algemene richtlijn dient bij hardheden boven de ca. 10° DH 
een ontharder voor het filter geplaatst te worden. Aanwijzingen omtrent ontharden 
van water zijn te vinden in WB4.6 

 
Wijzigingen in de apparatuur mogen alleen uitgevoerd worden na uitdrukkelijke 
schriftelijke toestemming van PB International BV. 
 
▪ Voor het gebruik van de apparatuur zijn richtlijnen en regelgeving in het 

drinkwaterbesluit van toepassing. 
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2. Voorbereidingen 

Het paneel is geschikt voor montage waarbij gebruik wordt gemaakt van de aansluitingen 
van een douchemengkraan. Hierbij wordt er van uitgegaan dat deze mengkraan er in een 
eerdere situatie heeft gezeten. Het douchepaneel bedekt deze aansluitingen na de 
montage. 
 
Alvorens de apparatuur in gebruik genomen kan worden, dienen eventueel aanwezige 
armaturen verwijderd te worden. 
 

3. Toepassingsvoorwaarden 

▪ De apparatuur dient te worden toegepast op uittapleiding van een 
drinkwaterinstallatie (point of use concept). 

▪ Het toevoerwater dient van drinkwaterkwaliteit te zijn.  
▪ In de aanvoer naar het product dient een KIWA gecertificeerde EA beveiliging  

geplaatst te worden. Hierbij is WB3.8 van toepassing. 
▪ De halfjaarlijkse periodieke bemonstering op Legionella overeenkomstig artikel 43 van 

het Drinkwaterbesluit (Staatsblad 293, mei 2011) blijft onverminderd van kracht. Voeg 
een kopie van de bemonsteringsuitslagen bij het beheersconcept toe. 

▪ Bij overschrijding van de norm (>100KvE/L) moet de eigenaar maatregelen nemen in 
de vorm van het tijdelijk uitvoeren van het thermisch beheer. 

▪ Het beheer van het product dient stipt te worden uitgevoerd en genoteerd in het 
logboek. 

 

4. Technische beschrijving 

4.1. Algemene beschrijving 

Het apparaat draagt de productnaam ‘RVS Douchepaneel'. Dit is een douchesysteem op 
basis van ultrafiltratie, bedoeld om de douchegebruiker van legionellaveilig water te 
voorzien. Het product is ontworpen voor de toepassing in de uittapleiding van de 
drinkwaterinstallatie (point of use concept). 
 
Het beoogde gebruik omhelst het aansluiten van het product zoals in deze handleiding 
beschreven is, het aan- en uitzetten van de douche en tijdelijk uitschakelen van de sensor. 
Het product dient alleen gebruikt te worden als alle in 7.1 beschreven onderdelen 
aanwezig en gemonteerd zijn en als de maximale aanvoerdruk lager is dan 6 bar, met een 
maximum watertemperatuur van 55°C. 
 

4.2. Productfuncties 

Ultrafiltratie 
Ultrafiltratie is een technologie die wordt gebruikt om kleine onopgeloste deeltjes zoals 
bacteriën uit water te filteren. Ultrafiltratie is op een membraan gebaseerde techniek. De 
binnenzijde van het membraan werkt als een zeer fijne zeef met een poriegrootte van 
0,015 tot 0,03 µm. Het water moet met een druk van minimaal 1 bar door deze poriën 
heen gedrukt worden. De reductie van legionellabacteriën door deze techniek is 99,9999% 
(Log 6). 
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Crossflow flush 
Het douchepaneel is uitgevoerd met continue crossflow functie. In dit stadium worden alle 
afgevangen bacteriën die in de membranen achterblijven direct tijdens het filteren naar 
het riool gespoeld. 
 
Benaderingsschakelaar 
Het product is uitgerust met een benaderingsschakelaar. Met deze schakelaar kan het 
douchepaneel geactiveerd worden om te douchen. Ook kan met deze schakelaar de 
douche worden gedeactiveerd. 
 
Let op dat uw doucheruimte geen berging wordt. De douche dient regelmatig gespoeld te 
worden. 
 
Thermostaat 
De gewenste watertemperatuur is manueel instelbaar tussen de 20°C en 38°C. Dit is op 
ieder gewenst moment in te stellen of te wijzigen door middel van een thermostaatknop 
op het RVS Douchepaneel. De standaard watertemperatuur is 38°C. 
 

4.3. Voornaamste componenten 

  
 

1. Douchekop 
2. Bedieningselektronica 
3. 6V magneetventiel 
4. Keerklep, zeef en fitting 
5. Thermostaat compleet 
6. Thermostaat adapter 
7. Thermostaat kraan 
8. Optioneel netaansluiting 
9. Batterijhouder 
10. 6V Batterij 



4.4. Werkingsprincipe 

Het werkingsprincipe van het product is ultrafiltratie, waarbij het bovenstroomse water 
(aanvoer) door een fysische barrière van het benedenstroomse water (nageschakelde 
installatie) wordt gescheiden. Alle delen in het water kleiner dan 0,03µm blijven in het 
filter achter. Het bacterieveilige water (permeaat) wordt aangeboden aan het 
drinkwatersysteem. De afgevangen deeltjes worden automatisch naar de afvoer 
weggespoeld. 
 

4.5. Technische gegevens 

Afmetingen  LxBxD (mm) 1200x260x90 

Filtratieprincipe Ultrafiltratie 

Poriegrootte 0,015 µm 

Materiaal behuizing RVS 316 

Materiaal filtermodule PVC-C 

Maximale watertemperatuur 70°C 

Aansluitingen wateraanvoer ½” BSP binnendraad 

Aansluitspanning 6V DC 

Thermostaatbereik 20°C - 40°C 

Schakelbereik Ca. 3 cm 

Batterij type: 6-V CR-P2 / DL223 / EL223AP 

Batterijlevensduur Max. 100.000 schakelingen (ca. 2 jaar) 

 

5. Installatievoorschrift 

De installatiewerkzaamheden dienen door een erkend installateur te worden uitgevoerd 
volgens de plaatselijke en nationale geldende regelgeving. 
 

5.1. Leveringsomvang 

De levering omvat: 
 
▪ RVS douchepaneel inclusief filter en besturing; 

▪ Thermostaatkraan met heetwater beveiliging 
▪ Vandaal bestendige douchekop 
▪ Elektrisch gestuurd ventiel 
▪ Bevestigingsmateriaal 
▪ Batterij 
▪ Beheersconcept met Installatievoorschrift 
▪ Testrapport 

 

5.2. Richtlijnen 

Bij het installeren van de apparatuur dient rekening gehouden te worden met de volgende 
richtlijnen: 
▪ Indien er gevaar voor waterslag vanuit het leidingnet bestaat, zie WB2.1F, dient een 

waterslagdemper in de leidingen geplaatst te worden ter bescherming van de 
filtermembranen. 

▪ Geluidshinder door toedoen van de filterinstallatie dient te worden vermeden. Hierbij 
is WB 1.4E van toepassing. 
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▪ De installatie dient te worden beschermd tegen bevriezen en mechanische 
beschadigingen. Hiertoe is WB2.5 van toepassing. 

▪ Laat het product of delen hiervan nooit vallen. Deze kunnen hierdoor onherstelbaar 
beschadigen. 

▪ Gebruik het product niet indien het beschadigd is. Neem altijd eerst contact op met uw 
leverancier. Probeer nooit zelf het product te repareren. 
 

▪ Het filter is ontworpen met het doel om legionellabacteriën uit het leidingwater te 
verwijderen en mag alleen met dit doel gebruikt worden. 

▪ Laat het filter regelmatig grondig reinigen. Neem hiervoor contact op met uw 
leverancier. 

▪ Vermijd het uitdrogen van de membranen: als de membranen voor een langere 
periode worden opgeslagen zullen de vezels uitdrogen wat in permanente schade kan 
resulteren. 

▪ Vermijd directe blootstelling aan zonlicht en UV-straling. 
▪ Bescherm tegen schurend materiaal. Het schurende materiaal in water kan 

permanente membraanschade veroorzaken. Plaats een voorfilter met poriegrootte 60 
– 100 micron indien er zichtbare vervuiling is geconstateerd. 

▪ Vermijd abrupte variatie in omgevingstemperatuur en stromend water: een 
thermische schok moet worden vermeden. 

▪ Bescherm tegen organische oplosmiddelen en geconcentreerde zuren: vermijd 
membraancontact met polaire organische oplosmiddelen, gechloreerde 
oplosmiddelen of geconcentreerd zuur. 

▪ Vermijd op siliconen gebaseerde smeermiddelen, chemische producten en olieachtige 
vloeistoffen: de silicone materialen kunnen permanente stagnatie van de fijne poriën 
van het membraanelement veroorzaken.   

▪ Vervoer het product zorgvuldig: De membraanelementen kunnen mechanisch worden 
beschadigd als deze vallen of met harde voorwerpen in botsing komen. 

▪ Indien er geen terugstroombeveiliging in de aanvoer naar het apparaat aanwezig is, 
dient voor het apparaat een EA beveiliging geplaatst te worden. Zie voor de toepassing 
en installatievoorwaarden WB3.8 

 

5.3. Plaatsing 

Het douchepaneel dient rechtstandig aan de wand gemonteerd te worden volgens de 
montagerichtlijnen in dit document. 
▪ De installatie dient in een vorstvrije ruimte geplaatst te worden 
▪ Bij het plaatsen van de apparatuur dient rekening gehouden te worden met voldoende 

vrije ruimte rondom de apparatuur om service te verlenen. 
▪ Zorg altijd voor een degelijke wandmontage. 
 
Opmerking: Bij montage dient gecontroleerd te worden of de wand het gewicht van de 
apparatuur kan dragen. 
 

5.4. Aansluitingen 

▪ Maak bij het aansluiten van de apparatuur gebruik van FTPE afdichtingstape of FTPE 
afdichtingsdraad en drinkwater geschikte dichtringen. 

▪ Het gebruik van ‘Hennep’ afdichtingsmateriaal is niet toegestaan in verband met 
bacteriologische groei en verontreiniging. 

▪ Houd de 6-kant of 8-kant van de aansluiteinden altijd vast met passend gereedschap. 
▪ Draai de delen die vastgedraaid moeten worden aan totdat deze volledig vast zitten. 

Draai deze nooit verder door om schade te voorkomen. 
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▪ Alle leidingen dienen spanningsvrij op het bestaande leidingnet aangesloten te 
worden. 

▪ Controleer altijd of de drinkwatertoevoer is aangesloten op de koudwater aanvoerzijde 
van het mengtoestel. 

▪ Controleer altijd of de warm tapwatertoevoer is aangesloten op de warmwater 
aanvoerzijde van het mengtoestel. 

 

5.5. Montage 

Het Douchepaneel dient gemonteerd te worden volgens de onderstaande stappen. Haal 
allereerst het product uit de verpakking en verwijder alle beschermende middelen van het 
product. Sluit voor de montage het water af. Zorg er ook voor dat er geen elektrische 
spanning op het apparaat staat. 
 

 
 
1. Teken de hoogte af. De aanbevolen montagehoogte is 2090 – 2190 mm. 

De aftekenhoogte is [ montagehoogte - 342mm ] 
2. Teken de boorgaten af, maak desgewenst gebruik van het zelfklevende boorsjabloon.  

Teken op de aftekenhoogte 2 gaten horizontaal 153mm uit elkaar. 1 gat In het midden 
tussen de 2 gaten op 816 eronder. Boor de gaten met een diameter van 8mm. 

3. Bevestig de montagebeugel met de meegeleverde schroeven aan de wand. 
4. Monteer de fixatiebout. 
5. Plaats de hoekstopkranen. Maak gebruik van Teflon afdichtingsmateriaal. 
6. Monteer de keerklep met zeef. Let op het gebruik van de vlakke dichtringen. 

 



 

7. OPTIONEEL: Sluit de 
netspanning aan. 

8. OPTIONEEL: 
Controleer de + en – 

9. Stel de gewenste 
douchetijd en andere 
instellingen in. Zie 
hoofdstuk 7. 

10. Hang het paneel aan 
het voorste deel van 
de beugel. 

 
Het paneel hangt nu los zodat via de onderzijde de aansluitingen bereikbaar zijn. 
 

 
 

 

11. Sluit de slangen aan op de hoekstopkranen. Let op warm 
en koud. 

12. Open de hoekstopkranen. Controleer of er geen water 
lekt. 

13. Hang het paneel aan het bovenste deel van de beugel. 
14. Open de onderzijde van het paneel door de 4 schroeven 

los te draaien. 
15. Schroef de ring en vleugelmoer op de fixatiebout. 
16. Verbind de batterijmodule aan de besturingsmodule. 
17. Sluit de onderzijde van het paneel. 



6. In werking stellen van de apparatuur 

Na de montage van het douchepaneel is het van belang de volgende stappen uit te voeren: 
 

6.1. Controlepunten 

▪ Controleer of de aansluitingen goed verbonden zijn.  
▪ Controleer of het aanvoerwater van drinkwaterkwaliteit is. 
▪ Controleer de aanvoerdruk, deze dient minimaal 2 bar en maximaal 6 bar te zijn. 
 

6.2. Procedure ingebruikname 

▪ Open langzaam de hoofdafsluiter van de drinkwaterinstallatie. 
▪ Laat de filters langzaam  vollopen met water. 
 
Let op! Er staat nu waterdruk op het douchepaneel. Wanneer de schakelaar wordt 
aangeraakt zal de douche gaan lopen. 
 
▪ Controleer of alle aansluitingen correct zijn geïnstalleerd. 
▪ Controleer de apparatuur visueel op lekkages en of er geen water stroomt. 
 
De PB-Filterelementen bevatten Glycerine en Sodiumsulfiet voor conservering.  
Voor de eerste ingebruikname dient het apparaat daarom gedurende minimaal 10 
minuten doorgespoeld te worden om deze stoffen uit het filter te verwijderen! 
 

6.3. Productbediening 

Door middel van de draaiknop op de voorzijde van het douchepaneel is iedere gewenste 
temperatuur tussen 20°C en 38°C instelbaar [1].  
 

1.   2.  
 
Met behulp van regelunit in het paneel is de douchetijd volgens de beschrijving in 
hoofdstuk 7 in te stellen [2]. 
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1. Het paneel wordt geactiveerd door de schakelaar aan te raken. Op deze wijze kan de 
douche ook handmatig worden gestopt.  

2. Hierna zal de douche standaard voor 60 seconden geactiveerd zijn. 
3. Na deze instelbare tijd zal de douche automatisch weer gedeactiveerd worden. 
 
Het paneel kan zo worden ingesteld dat de douche automatisch stop wanneer er niemand 
meer aanwezig is onder de douche. Zie hoofdstuk 7 voor alle instellingen. 
 

 

 

 

 

 

 

7. Instellingen 

7.1. Instellingen wijzigen 

Door middel van diverse draaischakelaars en een DIP-schakelaar zijn de instellingen van 
het douchepaneel te wijzigen. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

A. Spoelinterval (standaard 24h) 
Instellen van de stagnatie-spoeling. 
Deze functie zorgt er voor dat het water 
ook zonder manueel gebruik doorspoeld. 
Instelbare interval van 3 – 48 uur. 
 
B. Douchetijd (standaard 60s) 
Instellen van de douchetijd. Met deze 
instelling kan de douchetijd na activatie 
van de douche worden ingesteld. 
Instelbaar van 10s tot 20 minuten. 
 
C. Sensor range (standaard 70cm) 
Instellen van sensor afstand. Deze functie 
zorgt er voor dat de douche automatisch 
stop wanneer de niemand in het sensor-
bereik staat. Instelbaar van 30 tot 70 cm. 
 
D. DIP-schakelaar instellingen 
Instellen van diverse functies. Zie volgende 
pagina. 

 

1 
 

2 
 

3 
 



DIP-schakelaar instellingen 

Schakelaar Functie Omschrijving 

1 - - 

2 Auto stop 
 
Standaard: OFF 

Paneel stopt automatisch wanneer er niemand in 
het sensorbereik aanwezig is. 
 
ON: Actief 
OFF: Inactief 
 
Wanneer het bereik kortstondig wordt onderbroken 
kan met schakelaar 6 een vertraging van 5 sec. 
ingesteld worden. 

3 Warmwater 
doorstroming 
 
Standaard: ON 

Deze instelling zorgt er voor dat de douche warm 
kan worden zonder dat er iemand in het 
sensorbereik aanwezig is. De douche gedurende 30 
sec. aan blijven terwijl er niemand aanwezig is. 
 
ON: Actief 
OFF: Inactief 

4 Stagnatie spoeling 
 
Standaard: ON 

Paneel spoelt automatisch het leidingnet en de 
douche zonder dat de gebruiker deze hoeft te 
bedienen. 
 
ON: Actief 
OFF: Inactief 

5 Stagnatie spoeltijd 
 
Standaard: 10 sec. 

Instelling van de stagnatie-spoeling spoeltijd. 
 
ON: 20 sec. 
OFF: 10 sec. 

6 Uitschakel vertraging 
 
Standaard: 2 sec. 

De uitschakelvertraging zorgt er voor dat wanneer 
het sensorbereik verlaten wordt voor korte tijd, de 
douche niet direct stop. 
 
ON: 5 sec. 
OFF: 2 sec. 

 



7.2. Schoonmaak-stop modus 

De schoonmaak-stop modus deactiveert het douchepaneel voor korte tijd zodat het paneel 
zonder moeilijkheden schoongemaakt man worden. 
 
Schoonmaak-stop activeren 

 
 

1. Positioneer de magnetische tag op de overeenkomstige 
locatie voor de schoonmaak-stop modus. 
  

2. De indicatie LED in de sensor op de voorzijde van het 
paneel knippert 5x. De schoonmaak-stop modus is 
gedurende 5 minuten ingeschakeld. 

 
Schoonmaak-stop deactiveren 
 

 

Automatisch 
De schoonmaak-stop modus wordt automatisch na 5 
minuten gedeactiveerd. 
 
Handmatig 
1. Positioneer de magnetische tag op de overeenkomstige 

locatie voor de schoonmaak-stop modus. 
2. De indicatie LED in de sensor op de voorzijde van het 

paneel knippert 3x. De schoonmaak-stop modus is 
uitgeschakeld. 

 

7.3. Handelen bij stroomuitval 

Uitval van aanvoerspanning zal alle functies van het product uitschakelen. De douche zal 
niet meer werken. Uitval van aanvoerspanning heeft geen nadelige gevolgen voor de 
werking van het filter. Als de spanning is hersteld dan is het product direct te gebruiken. 

 

8. Signaleringen 

In de benaderingsschakelaar bevind zich een indicatie LED. Deze knippert op verschillende 
manieren ter indicatie van bepaalde functies. 
 

Knipper-code Omschrijving 

2 x iedere 3 sec. De schoonmaak-stop modus is actief. 

 Voor alle signaleringen zie WimTec Proof P6 bedienungsanleitung 

 



9. Onderhoud en garantie 

Om de correcte werking van de apparatuur te garanderen dient minimaal jaarlijks service 
verleend te worden door een door de fabrikant erkend servicemonteur. 
Jaarlijks dienen minimaal de volgende aspecten uitgevoerd te worden: 
▪ Reiniging en desinfectie van de filtermodule 
▪ Controle op de werking van de apparatuur 
▪ Controle op de werking en integriteit van de filtermodules 
 

9.1. Garantie 

Op de apparatuur is één jaar fabrieksgarantie van toepassing. De garantie is van toepassing 
op de onderdelen. De garantieperiode is 1 jaar op materiaal en/of constructiefouten. De 
garantie gaat in op de dag van levering. Bij ondeskundig gebruik en/of het gebruik van niet 
originele onderdelen vervalt iedere aanspraak op garantie. In het geval van een defect, zal 
de fabrikant de toedracht van het defect beoordelen. De garantie op de apparatuur is niet 
van toepassing op vervuiling en defecten van de membranen door een slechte 
aanvoerwaterkwaliteit en externe factoren. 
 

9.2. Onderhoudsovereenkomst 

De garantie op het correct functioneren van de apparatuur kan enkel worden gewaarborgd 
indien minimaal jaarlijks onderhoud verricht is. Indien een onderhoudsovereenkomst 
wordt afgesloten dan wordt de garantietermijn automatisch verlengd gedurende de 
looptijd van het contract. 
 

9.3. Onderhoudslogboek 

Houdt in de onderhoudstabel op de volgende pagina bij welke storingen/defecten er 
geconstateerd zijn. De onderhoudsmonteur dient in de tabel tevens de historie van het 
onderhoud bij te houden. 



9.3.1. Onderhoudstabel 
 

Datum Constatering / Onderhoudswerkzaamheden Actie Datum Paraaf 

 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


