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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. 
 
▪ Installeer overeenkomstig de geldende wetgeving en normen. 
▪ Voer de eerste inbedrijfstelling en alle benodigde controles uit. 
▪ Leg de installatie uit aan de gebruiker. 
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▪ 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 de in deze 
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 

Versienummer: V1.2 
Datum: 08-2020 

1.7. Fabriekstest 

Ieder product wordt voor het verlaten van de fabriek gecontroleerd, ingesteld en getest op 
de volgende punten: 
▪ Productfuncties 
▪ Waterdichtheid 

 
Neem bij gebreken contact op met uw leverancier. 
 

1.8. Veiligheid 

Indien lekkage optreed buiten de apparatuur: 
▪ Sluit de watertoevoer af 
▪ Probeer de lekkage te verhelpen 
▪ Wanneer het lek zich voor de watermeter bevind, waarschuw dan de waterleverancier 
 
Indien lekkage optreed in de apparatuur: 
▪ Sluit de watertoevoer af 
▪ Waarschuw de leverancier en volg de aanwijzingen op 
 
Zorg er bij werkzaamheden aan de apparatuur altijd voor dat er druk vrij gewerkt kan 
worden. 

 

1.9. Aanbevelingen 

De installatie van de apparatuur moet worden uitgevoerd 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. 
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▪ 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. 

▪ Als algemene richtlijn dient bij waterhardheden boven de ca. 10° DH een ontharder 
voor het filter geplaatst te worden. Aanwijzingen omtrent ontharden van water zijn te 
vinden in WB4.6 

▪ Bij ingebruikname van het product dient gebruik gemaakt te worden van een nieuwe 
of gereinigde en gedesinfecteerde doucheslang en douchekop. 

 
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. 
 

2. Toepassingsvoorwaarden 

▪ De apparatuur dient te worden toegepast aan de douchemengkraan (point of use 
concept). 

▪ Het toevoerwater dient van drinkwaterkwaliteit te zijn. 
▪ Er dient in de aanvoerleiding naar het product, binnen 5 meter vanaf het uittappunt, 

een KIWA gecertificeerde EA beveiliging aanwezig te zijn of 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. 

 

3. Technische beschrijving 

3.1. Algemene beschrijving 

Het apparaat draagt de productnaam ‘Douchestang’. Dit is een douchesysteem op basis 
van ultrafiltratie, bedoeld om de douchegebruiker van legionellaveilig water te voorzien. 
Het product is ontworpen voor de toepassing direct onder de douchemengkraan 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 en het aan-, en uitzetten van de douche. 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 4 bar, met een maximum watertemperatuur van 50°C. 
 

3.2. Productfuncties 

Ultrafiltratie 
Ultrafiltratie is een technologie die wordt gebruikt om kleine onopgeloste deeltjes zoals 
bacteriën uit water te filteren. Ultrafiltratie is een membraan gebaseerde techniek. De 
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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). 

Forwardflush 
De Centrale ultrafiltratie installatie is uitgevoerd met een automatische forwardflush 
functie. In dit stadium worden alle afgevangen bacteriën die in de membranen 
achterblijven naar het riool gespoeld. 
 

3.3. Voornaamste componenten 

 
 

1. 1/2" BSP binnendraad 
wartelmoer 

2. Afwerkingsbumper 
3. Permeaat (schoon water) 

1/2" BSP buitendraad 
4. Filterhuis 
5. Afstand houder/muursteun 
6. Zuignap (Schroef optioneel) 
7. Rubberen dichtring 
8. Bacteriedichte 

membraanbevestiging 
9. Filtermembranen 
10. Doorstroominrichting 

spoelfunctie 
11. Stelschroef muursteun 
12. Borgschroef spoelinrichting 



3.4. 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 water kleiner dan 0,03µm blijven in het filter 
achter. Het bacterieveilige water (permeaat) wordt aangeboden aan het drinkwater-
systeem. De afgevangen deeltjes worden automatisch naar de afvoer weggespoeld. 



3.5. Technische gegevens 

Afmetingen  LxBxD (mm) 860x60x115 

Filtratieprincipe Ultrafiltratie 

Poriegrootte 0,03 <> 0,015 µm 

Materiaal filtermodule PVC-C 

Maximale watertemperatuur 50°C 

Aansluitingen wateraanvoer ½” BSP binnendraadwartel 

Spuicapaciteit 0,5 L/min 

 

4. Installatievoorschrift 

De installatiewerkzaamheden dienen uitgevoerd te worden volgens de plaatselijke en 
nationale geldende regelgeving. 
 

4.1. Leveringsomvang 

De levering omvat: 
 
▪ Douchestang, inclusief wartelmoer; 

▪ Muurbevestiging 
▪ Zuignap 
▪ Schroefbevestiging 
▪ Dichtringen 
▪ Beheersconcept met Installatievoorschrift 
▪ Testrapport 

 

4.2. 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. 

▪ 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. Hierdoor kunnen deze onherstelbaar 
beschadigen. 

▪ Gebruik het product niet indien het beschadigd is. Neem altijd 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. 
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▪ 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 olie-achtige 
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 

▪ Bij het in gebruik nemen van het product dient een bacteriologisch schone situatie 
gehandhaafd te worden. Er dient gebruik gemaakt te worden van een nieuwe of 
gereinigde en gedesinfecteerde doucheslang en douchekop. 

 

4.3. Plaatsing 

De douchestang dient hangend onder de douchemengkraan 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. Gebruik de schroefverbinding als de 

zuignap geen stand houdt. 
 

4.4. Aansluitingen 

▪ Maak bij het aansluiten van de apparatuur gebruik van 1/2" afdichtingsringen. 
▪ Het gebruik van ‘Hennep’ afdichtingsmateriaal is niet toegestaan in verband met 

bacteriologische groei en verontreiniging. 
▪ Draai de delen die vastgedraaid moeten worden aan totdat deze volledig vast zitten. 

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

worden. 
▪ Controleer altijd of de watertoevoer is aangesloten op de mengwater uittapzijde van 

de douchemengkraan. 
 

4.5. Montage 

De Douchestang dient gemonteerd te worden volgens de onderstaande stappen.  Haal 
allereerst het product uit de verpakking en verwijder alle beschermende middelen van het 
product. Zorg er voor dat de douchemengkraan gesloten is. 
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1. Draai de wartelconus van de 
doucheslang los van de 
douchemengkraan en neem 
deze samen met de douchekop 
weg. 

 
 

2. Neem een nieuwe schone douchekop en slang, of zorg voor een deugdelijke reiniging 
van de zojuist verwijderde doucheslang en douchekop. 
 

3. Neem de douchestang en draai deze met de chromen wartelmoer aan de mengkraan. 
Maak hierbij gebruik van een afdichtring. 
 

4. Sluit op de zij-uitgang van de 
douchestang de nieuwe, of 
gereinigde en gedesinfecteerde, 
doucheslang en douchekop aan. 
Gebruik hiervoor een 
afdichtring. 

 
 

Let op! Zonder het toepassen van een nieuwe of gereinigde en gedesinfecteerde 
douchekop en -slang is het product niet veilig met betrekking tot legionellapreventie. 
 

5. Bepaal of de afstandhouder 
met de zuignap bevestigd kan 
worden aan de wand. 

6. Bepaal de lengte van de 
afstandhouder.  
De lengte van de afstandhouder 
kan als volgt worden berekend: 

  

a. Bij toepassing van de zuignap:  
7 mm + < Afstand tussen de 
muur en de douchestang > 
 

b. Bij toepassing zonder zuignap: 
15 mm + < Afstand tussen de 
muur en de douchestang > 

 

7. Zaag de afstandhouder op 
maat.  
 
Let op! Zaag aan de zijde met de 
grote opening. 

8. Monteer de afstandhouder: 

a. Bij toepassing van 
de zuignap: Schroef 
de zuignap aan de 
afstandhouder. 

b. Bij toepassing zonder 
zuignap: Bevestig alternatief de 
afstandhouder met een plug en 
een schroef aan de wand. 

 

 

 

 

9. Schuif vervolgens de 
afstandhouder in het daarvoor 
bestemde gat, beneden in de 
douchestang. 
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10. Neem de stelschroef en 
draai deze met de haakse 
schroevendraaier in het 
daarvoor bestemde gat aan de 
onderzijde van de douchestang. 
Hang de douchestang loodrecht 
en draai de stelschroef vast. 

  
 

11. De douchestang is gereed voor gebruik. 
 

4.6. 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 4 bar te zijn. 
 

4.7. Procedure ingebruikname 

▪ Open langzaam de douchemengkraan. 
▪ Laat het filter langzaam vollopen met water. 
 
Let op! Uit de onderzijde van het product zal een kleine hoeveelheid (0,5L/min) water 
stromen. Wanneer de douchestang volledig is gevuld zal er ook water uit de douchekop 
stromen. 
 
▪ Controleer of alle aansluitingen correct zijn geïnstalleerd. 
▪ Controleer de apparatuur visueel op lekkages. 
 
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! 
 

4.8. Productbediening 

Aan de werking van de douche is niets gewijzigd. Om de douche te gebruiken dient slechts 
de douchemengkraan geopend te worden. 
 

5. Problemen en storingen  

5.1. Signalering 

In de onderstaande tabel staan de mogelijke storingen weergegeven met hierbij de 
mogelijke oorzaken en de bijbehorende actie. 
 
Bij alle storingen adviseren wij u met klem om alvorens er actie ondernomen wordt 
telefonisch contact op te nemen met PB International. Bel 0314 - 621 465.  
De serviceafdeling kan u bij storingen telefonisch ondersteunen.  

 

Signalering Mogelijke oorzaken Actie 
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Geen water uit de 
douchekop . 

▪ De aanvoerdruk van uw 
wateraanbieder is te laag. 

▪ De permeaatdruk is te laag. 
(minder dan 0,5 bar) 

▪ De douchekop is verkalkt. 
▪ Er is een slang geknikt . 

▪ Controleer de aanvoerdruk. Neem 
contact op met uw aanbieder. 

▪ Laat een drukverhogingsinstallatie 
plaatsen. 

▪ Verwijder de kalk uit de douchekop. 
▪ Zorg er voor dat de slang niet knikt. 

Minder waterdruk 
op tappunten. 

▪ Capaciteit vermindering door 
vervuiling filter. 

▪ De permeaatdruk is te laag. 
(minder dan 1,5 bar) 

▪ Laat de apparatuur reinigen om alle 
microvervuiling te verwijderen. 

▪ Het is aan te raden een druk-
verhogingsinstallatie te plaatsen. 

Aan de onderzijde 
spoelt geen water. 

▪ De doorstroomregelaar in de 
spoelinrichting is vervuild. 

▪ Maak de doorstroomregelaar schoon 
volgens de omschrijving in 6.1. 

 

5.2. Handelen bij storing 

Probeer aan de hand van bovenstaande schema het probleem op te lossen. Neem contact 
op met de leverancier indien er andere problemen optreden, of wanneer de geboden 
oplossingen geen uitkomst bieden. 
 

6. Onderhoud en garantie 

Om de correcte werking van de apparatuur te garanderen dient minimaal jaarlijks service 
verleent 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 
 

6.1. Schoonmaken van de spoelinrichting 

De spoelinrichting is aan de onderzijde van de douchestang gesitueerd. Zie hoofdstuk 3.3, 
onderdelen 10 en 12. Volg de volgende aanwijzingen om de spoelinrichting schoon te 
maken. 
1. Neem de borgschroef aan de onderzijde van de douchestang weg. Gebruik hiervoor 

passend gereedschap om de borgschroef te demonteren. 
2. Draai de douchemengkraan langzaam open. Houd, indien mogelijk, de hand onder de 

douchestang. De doorstroominrichting zal door de toenemende waterdruk uit zijn 
positie komen. Let op! Dit kan met behoorlijke kracht gebeuren. 

3. Neem de doorstroominrichting en spoel deze af onder de kraan. 

          
4. Plaats de doorstroominrichting terug in de daarvoor bestemde holte. 
5. Monteer de borgschroef met het juiste gereedschap. 



6.2. Garantie 

Op de apparatuur is een 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. 
 

6.3. Onderhoudsovereenkomst 

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

6.4. 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. 
 

6.4.1. Onderhoudstabel 
 

Datum Constatering / Onderhoudswerkzaamheden Actie Datum Paraaf 

 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


