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BELANGRIJK
Installateur: Deze handleiding is het eigendom van de klant en

moet voor onderhouds- en bedieningsdoeleinden
bij het product worden bewaard.

HANDLEIDING

Drukcompenserende
mengkraan

415
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KLANTENZORG Achterzijde Omslag

Als u problemen ondervindt met de installatie  of bediening van uw nieuwe
mengkraan, probeer dan eerst of u het probleem zelf niet kunt verhelpen door
het hoofdstukSTORINGEN OPSPOREN EN VERHELPEN te raadplegen,
voordat u contact opneemt met De Melkes Sanitairtechniek B.V. Onze
telefoon- en faxnummers staan achterin deze handleiding vermeld.
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VEILIGHEIDS INFORMATIE

INLEIDING
De Rada 415 drukcompenserende mengkranen zijn ontwikkeld om aan de hoogste
normen van veiligheid, comfort en zuinigheid die door de hedendaagse gebruikers
worden vereist te voldoen. De Rada 415 reeks is in overeenstemming met BS EN ISO
9001:1994 Kwaliteitssystemen ontworpen, vervaardigd en ondersteund.

Deze handleiding beslaat Rada 415 mengkranen vervaardigd vanaf augustus 2001.

Men kan een superieure en veilige prestatie van dit Rada product verwachten,
vooropgesteld dat:

1. Het product volgens de aanbevelingen in deze handleiding wordt geïnstalleerd, in
gebruik wordt genomen, wordt bediend en onderhouden.

2. Het product, waar nodig, periodiek wordt onderhouden om te zorgen dat het in
goed werkende staat wordt behouden.   De aanbevolen richtlijnen staan in het
hoofdstuk  ONDERHOUD aangegeven.

3. Het product niet in omstandigheden buiten de vermelde specificatiegrenzen in
deze handleiding wordt gebruikt.

4. Personen die moeite hebben met het begrijpen of bedienen van de regelaars van
douches moeten tijdens het douchen vergezeld worden.  Wij denken hierbij vooral
aan kinderen, oudere mensen, mensen met een lichamelijk gebrek en andere
personen die onervaren zijn in het correct bedienen van de regelaars.

BESCHRIJVING
De Rada 415 is een drukcompenserende mengkraan die automatisch variaties in de
inlaatdrukken compenseert voor een constante uitlaattemperatuur.
De Rada 415 is geen thermostatische doucheregelaar en kan geen variaties in de
aanvoertemperatuur waarnemen. Om deze reden dient de inlaatwatertemperatuur, en
met name het warme water, relatief constant te zijn.

Rada 415 c - Opbouwmodel

Rada 415 zc - Opbouwmodel met s-koppelingen.

Rada 415 bc - Inbouwmodel.

De ‘F’ uitvoeringenvan dit product (415 fc/415 fbc) hebben uitsluitend een afstelbare
temperatuurvoorziening en geen inwendige aan/uit stromingsregelaar. Deze uitvoeringen
zijn bedoeld om met afzonderlijke uitlaatstromingsregelaars, bijv. Rada Pulse of schuif-
of kogelafsluiters  te worden gebruikt.

 Geïntegreerde inlaatfilters en terugslagkleppen worden meegeleverd.
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INHOUD VERPAKKING
Zet een kruisje in de juiste hokjes om vast te stellen dat alle onderdelen aanwezig zijn.

Rada 415 c/415 zc/415 fc

Documentatie
1 x Handleiding

1 x 415 Doucheregelaar
2 x Buisafdekplaten
(niet zc uitvoering)

2 x 1/2" BSP Inlaat connector nippels
(niet zc uitvoering)

2 x Pakkingen 2 x Ringen
(niet zc uitvoering)

2 x Drukmoeren
(niet zc uitvoering) 1 x Uitlaatnippel 1 x 2,5 mm A/F

Inbussleutel

2 x 13/4" Bevestigingsschroeven 2 x Muurpluggen 1 x ‘O’ -ring
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1 x Inbouwbeugel

1 x 415 Doucheregelaar
met inbouwmantel 1  x Afdekplaat, ronde console

en schuimrubberen afdichting

3 x Drukmoeren

3 x Ringen
2 x M4 x 30 mm Schroeven

2 x No. 8 x 11/4"
Bevestigingsschroeven

2 x Muurpluggen

2 x M4 x 16 mm Schroeven

1 x 2,5 mm A/F
Inbussleutel

1 x Uitlaatnippel

1 x ‘O’ -ring

1 x Naamplaat voor
temperatuurknop

Rada 415 bc/415 fbc

Documentatie
1 x Handleiding
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AFMETINGEN

Alle afmetingen zijn nominaal en in millimeters

415 c / 415 fc

415 bc / 415 fbc

415 zc  Met Rada s-koppelingen.

153 188.5 Ø92

35

112

153 Ø92

35

112

Ø76

14 55

Ø76

112

35

57-74

120 Ø163
92

128-178

Ø76
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Bedieningsparameters: Drukken/Capaciteit
Voor een optimale prestatie dienen de inlaatdrukken nominaal gelijk te zijn.
Minimale bedieningsdruk: bij de doucheregelaar inlaten is1,0 bar (1,5 bar
indien gebruikt met geisers - zie pagina 11).

Minimaal drukverlies: inlaten naar uitlaat is 0,2 bar, die is gelijk aan een capaciteit
van minimaal 4,5 l/min .

Maximaal drukverlies: inlaten naar uitlaat is 5,0 bar, dit is gelijk aan een capaciteit
van maximaal 21 l/min .
De bovenstaande capaciteiten worden verkregen bij een gemiddelde temperatuur
en met een open, vrije uitlaat (zie grafiek op pagina 8), en neemt af in
overeenstemming met de tegendruk die wordt opgebouwd in de uitlaatfittingen
die worden gebruikt.

Maximale drukverliesverhouding*: mag niet 10:1 overschrijden, in een van beide
aanvoerleidingen tijdens het gebruik.
Maximaal statische drukis 10 bar (7 bar voor ‘fc’ en ‘fbc’ uitvoeringen).
De aanbevolen maximale stromingssnelheid in de leidingen is 2 meter per/seconde.

*Om de drukverliesverhouding te bepalen moet de tegendruk die wordt opgebouwd in
de uitlaatleidingen en uitlaatfittingen worden afgetrokken van de dynamische  drukken
van het hete en koude water aan de inlaten van de mengkraan.  De situatie is het
meest nadelig wanneer de mengkraan de maximaal toelaatbare waterhoeveelheid  levert
en wanneer de heet en koud water toevoerdrukken maximaal ongelijk zijn.

SPECIFICATIE
Normale bedieningsomstandigheden. Hieronder
wordt verstaan:

- Inlaat dynamische drukken nominaal gebalanceerd  tot binnen 10% van elkaar.
- Hete en koude inlaattemperaturen blijven constant.
- Dagelijks gebruik van 1-6 uur.
- Installatie en gebruiksomgeving niet onderhevig aan extreme temperaturen,

onbevoegd gebruik of misbruik.

Desinfecterende middelen
In toepassingen waar chemische  desinfectie van het systeem wordt toegepast,
kan chloor worden gebruikt (berekende chloorconcentratie van 50 mg/l [p.p.m.]
maximum in water, per 1 uur wachttijd).
Dergelijke procedures dienen stipt in overeenkomst met de geleverde informatie
bij het desinfecterend middel en met alle relevante richtlijnen/praktijkvoorschriften
te worden uitgevoerd.
In geval van twijfel omtrent de geschiktheid van chemische oplossingen wordt u
naar De Melker Sanitairtechniek verwezen.
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Figuur 4 - Capaciteit/Drukverlies grafiek
(Gelijke dynamische drukken, vrije uitlaat en gemiddelde temperatuurinstelling)
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Bedieningsparameters: Temperaturen
De Mengtemperatuur die kan worden verkregen ligt tussen volledig koud en volledig
heet (alhoewel dit beperkt kan worden, zie IN BEDRIJF STELLEN), en is daarom
afhankelijk van de aanvoertemperaturen.
De temperatuurschommelingen, van beide aanvoerleidingen tot de gewenste
mengtemperatuur, dient voor een optimale temperatuurregeling ongever gelijk te zijn.
Als er een verschil is, dient deze om veiligheidsredenen aan het koud watertoevoer te
liggen; d.w.z. het verschil van het heet watertoevoer/mengtemperatuur mag niet meer
zijn dan dat van het koudwatertoevoer/mengtemperatuur.

De aanbevolen maximale heet watertoevoer is 650C.

Stromingsregelaar
Rada 415 c/415 zc/415 bc reeks doucheregelaars zijn voorzien van een geïntegreerde
stromingsregelaar. Er mag daarom geen extra stromingsregelaar in de uitlaatleiding
worden gemaakt.
Rada 415 fc/415 fbc reeks doucheregelaars hebben geen geïntegreerde
stromingsregelaar, hiervoor dienen geschikte appendages in de uitlaatleiding te worden
gemaakt.  Dit kan in de vorm van schuif- of kogelafsluiters. De afsluiters dienen langzaam
sluitend te zijn.
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Aansluitingen: Inlaten en uitlaat
Rada 415 c/415 fc - Inlaten: 1/2" BSP buitendraad, geschikt voor stijgende of

dalende toevoer of toevoer die van achteren wordt ingevoerd.
- Uitlaat: 1/2" BSP buitendraad.

Rada 415 zc - Inlaten: 3/4" BSP wartel geschikt voor gebruik met
afzonderlijke S-koppelingen.

- Uitlaat: 1/2" BSP buitendraad.
Rada 415 bc/415 fbc - lnlaten: 1/2" BSP buitendraad.

- Uitlaat: 1/2" BSP buitendraad.
De standaard aansluitingen zijn:-

Heet-links   Koud-rechts     Uitlaat-boven
Alle uitvoeringen werken in elke willekeurige positie en kunnen omgekeerd worden als
dat beter uitkomt voor de opstelling van het leidingwerk.  Zie INSTALLATIE
“Omgekeerde uitlaataansluiting”.
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INSTALLATIE
Algemeen
de installatie moet volgens deze instructies en door aangewezen en bevoegd
personeel worden uitgevoerd.

1. Alvorens te beginnen dient u te controleren dat de installatievoorwaarden
overeenkomen met de informatie die onder SPECIFICATIE staat aangegeven.

2. Ga tijdens de installatie voorzichtig te werk om risico op verwondingen of
beschadiging te voorkomen.

3. De doucheregelaar moet tijdens gebruik en onderhoud gemakkelijk bereikbaar
zijn.

4. Voor onderhoudsdoeleinden dienen gemakkelijk te bereiken inlaatafsluiters
aanwezig te zijn.

5. Om installatievuil in de leidingen te verwijderen is het noodzakelijk dat
de aanvoerleidingen goed worden doorgespoeld voordat deze aan de
mengkraan  worden aangesloten.

6. Wij bevelen aan dat in beide leidingen filters worden aangebracht. Het gebruik van
filters vermindert de noodzakelijkheid om vuil bij elke douchekop te verwijderen.

7. Wanneer het product in een gebied met zeer hard water wordt geïnstalleerd (meer
dan 200 p.p.m. tijdelijke hardheid) wordt het gebruik van een
waterbehandelingsapparaat aanbevolen om de effecten van kalkaanslag in het
verwarmingstoestel en spuitplaten te verminderen.

8. Het leidingwerk moet van stevige beugels worden voorzien.

9. Ongebruikte stukken leidingwerk moeten tot een minimum worden beperkt.

10. Het aanleggen van de aanvoerleidingen dient op zodanige manier te worden
uitgevoerd dat het effect van andere systemen op de dynamische drukken bij de
inlaten van de doucheregelaar minimaal is.  Het vermogen van het
drukcompenserende mechanisme om een nauwkeurige temperatuurregeling te
handhaven wordt benadeeld bij drukken lager dan 1 bar.

11. Systemen met toevoerdrukken hoger dan 5 bar moeten voorzien worden van een
geschikte drukreduceerapparaat om de systeemdrukken op een geschikt niveau
te brengen.

12. Sommige geisers en combinatieboilers hebben specifieke vereisten voor de
installatie en het in bedrijf stellen. U kunt hierover advies inwinnen bij De Melker
Sanitairtechniek of uw plaatselijke leverancier.
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Rada 415 c Opbouwmodel
1. De Rada 415 wordt geleverd met als standaard aansluitingen  heet-links , koud

rechts en bovenuitlaat  (de messing inlaataansluitingen zijn tevens respectievelijk
rood en blauw gemarkeerd - bij opbouwmodellen kunt u de inlaatbochten verwijderen
om dit te controleren).

Mocht het reeds aanwezige leidingwerk deze configuratie lastig maken of er een
bovenuitlaat nodig zijn, zie dan “Omgekeerde uitlaataansluiting omgekeerde
inlaattoevoer".

Stel de positie van de uitlaat vast in verhouding tot het soort douchefitting dat
wordt gebruikt.

Warmwatersystemen
Geisers/combinatieboilers

De doucheregelaarl MOET met een warmwatertoestel (gas) met meerdere aftappunten
of een modulerende combinatieboiler (waar de aftapsnelheid indirect de
gasstroomsnelheid naar de brander regelt om relatief constante warmwatertemperaturen
binnen de bedrijfslimiet van het verwarmingstoestel te produceren) worden geïnstalleerd.
Een minimale waterinlaatdruk van 1,5 bar is vereist. Er moet een reduceerklep worden
gebruikt zodat de koudwaterinlaatdruk niet de 5 bar overschrijdt.

Ongeventileerde leidingdruksystemen

De doucheregelaar kan met ongeventileerde, opgeslagen warmwatersystemen worden
geïnstalleerd, vooropgesteld dat zowel de heet watertoevoer als de koud watertoevoer
goed gebalanceerd zijn, bij voorkeur door dezelfde reduceerklep.

Instant warmwatersystemen onder leidingdruk en verwarmd vanaf de
thermische opslag

Dit soort systemen, uitgerust met een temperklep, kunnen met de Rada 415 worden
gebruikt. De temperklep zorgt voor een relatief constante temperatuur van het warme
water en de Rada 415 kraan met gebalanceerde druk compenseert voor de
drukverschillen in het systeem.

Selecteer de bovenuitlaat
voor een vaste douchekop

(bijv. Rada VR145 / Rada er-s)

Selecteer de onderuitlaat
voor een flexibele

handdouche
(bijv. Rada ev-s)Figuur 5
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2. Verwijder de muurplaat door de twee
inbussen die de muurplaat tegen de mess-
ing douchekraan houden,  met behulp van
de 2,5 mm inbussleutel (meegeleverd) naar
links en los te draaien.

3. Markeer de gewenste positie op het wandoppervlak. Gebruik de muurplaat als
sjabloon. Markeer de positie van de twee bevestigingsgaten door de muurplaat en
zorg ervoor dat deze verticaal op één lijn komen te staan.

4. Boor en plug de twee gemarkeerde
bevestigingsplaten. Maak de muurplaat op
de wand vast met behulp van de twee
meegeleverde bevestigingsschroeven en
muurpluggen (indien geschikt).

LET OP: Schroeven met een grotere kop
kunnen de doucheregelaar blokkeren.

5. Spoel de heet- en koudwatertoevoer goed door voordat deze op de
doucheregelaar wordt aangesloten.

6. Indien het nodig is om de bochten om te draaien voor een stijgende of dalende
toevoer, de inbussen losmaken met behulp van een 2,5 mm A/F inbussleutel
(meegeleverd) losmaken, verplaatsen om op één lijn te plaatsen met de leidingen,
en opnieuw aandraaien. Zorg ervoor dat de ‘O’-ring van de bocht op de kleinere
kraag van de messing inlaatconnector wordt geplaatst en niet in de ‘V’-groef.

‘V’-groef
Bocht
‘O’-ring

Inlaatbocht
Inbus
.

Figuur 7

Stijgende toevoer

Dalende toevoer
Figuur 8

2,5 mm
Inbus
sleutel

Muurplaat

Inbus
Inbussen

Figuur 6
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7. Selecteer de vereiste aansluitingsmethode voor de inlaat:
Binnendraad aansluiting: zoals meegeleverd.
Buitendraad aansluiting: plaats de dubbele nippel. Plaats de o-ring tegen de
binnenkant van de nippel (zie Figuur 9) en zorg er hierbij voor dat de pakking op
het draad niet wordt beschadigd.
15mm knel-aansluiting: volg de procedure voor de buitendraad aansluiting
(hierboven) maar zorg ervoor dat de platte kant van de nippel naar binnen wijst.
De meegeleverde buisafdekplaten kunnen, waar toepasselijk, worden gebruikt in
gevallen waar de toevoer van achteren wordt ingevoerd.
Plaats de doucheregelaar op de muurplaat en zet hem vast door de inbussen met
de (meegeleverde) 2,5 mm inbussleutel naar rechts te draaien.

8. Sluit de watervoorziening aan.
9. Indien een buitendraadse aansluiting is vereist (bijv. voor een flexibele doucheslang),

bepaal dan de uitlaatnippel en ‘O’-ring dichting.  Plaats de ‘O’-ring tegen de
binnenkant van de nippel (zie Figuur 9) en zorg er hierbij voor dat de ring op het
draad niet wordt beschadigd. De ‘O’-ring met een smeermiddel op siliconenbasis
invetten.
Schroef de uitlaatconnectornippel in de kraan waarbij de platte kant naar buiten,
wijst, en draai hem met een 12 mm inbussleutel aan (niet meegeleverd).

10. Sluit de uitlaat douchefitting aan, zet de watervoorziening aan en controleer
op lekkage.

11. Zie IN BEDRIJF STELLEN  voordat u de doucheregelaar bedient.

Figuur 9

Pakking

Pakking

15 mm
Compressie

1/2"  buitendraad
BSP

InlaatnippelUitlaatnippel

‘O’-ring

15 mm
Compressie

1/2" buitendraad
BSP

‘O’-ring
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Rada 415 zc Opbouw met S-koppelingen
1. De watertoevoer (leiding middelpunten tussen 128-178 mm) moet in 1/2" BSP

binnendraad eindigen of tot binnen 3 mm onder het uiteindelijke wandoppervlak.
LET OP: Het is belangrijk dat de muurplaten parallel en recht in het wandoppervlak
zijn.

2. Monteer verbindingsmateriaal aan de S-koppelingen en draai in de muurplaten tot
de voorkant 34 mm uit het wandoppervlak steekt (Zie Figuur 10). Zonodig het 1/2"
BSP buitendraad afkorten.

Figuur 10

3. Schroef de rozetten op de S-koppelingen.
4. Met de pakkingen op hun plaats, de mengkraan plaatsen en de wartels op de S-

koppelingen aandraaien.

5. Monteer de uitlaatnippel en ‘O’-ring. Plaats de ‘O’-ring tegen de binnenkant van
de nippel (zie Figuur 9) en zorg er hierbij voor dat de ring op het draad niet wordt
beschadigd. De ‘O’-ring met een smeermiddel op siliconenbasis invetten. Schroef
de uitlaatconnectornippel in de kraan waarbij de platte kant naar buiten, wijst, en
draai hem met een 12 mm inbussleutel aan (niet meegeleverd).

6. Sluit de uitlaat douchefitting aan, zet de watervoorziening aan en controleer
op lekkage.

34 mm

Verbindingsdraad

S-koppeling

1/2" Draad
(zo nodig afkorten)

Figuur 11

S-koppeling

Rozet

Pakking

Wartel
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Rada 415 bc/415 fbc Inbouw
De inbouwmengkraan heeft een verborgen bevestiging  en is voorzien van een
wandmontageconsole (zie Fig. 12) die kan worden gebruikt om de doucheregelaar in
panelen of tussenwanden van verschillende constructies te monteren.

De inbouwdiepte voor de doucheregelaar (tot het afgewerkte wandoppervlak) is tussen
64 en 81 mm. De berekening van de inbouwdiepte moet de uiteindelijke dikte van het
pleister en de tegels omvatten. Deze afmeting bepaalt hoeveel er van de regelaarsknop
te zien zal zijn door de afdekplaat na de installatie.

Een inbouwmantel is meegeleverd die de doucheregelaar tijdens het bepleisteren/
afwerken beschermt en tevens een verwijspunt is voor de inbouwdiepte (zie Fig. 12).

De Rada 415 bc wordt geleverd met de standaard aansluitingen heet-links, koud-
rechts en bovenuitlaat.  Mocht het reeds aanwezige leidingwerk deze configuratie
lastig maken, zie dan “Omgekeerde aansluitingen/uitlaat".

De Rada 415 bc heeft 1/2" BSP buitendraad inlaten en 1/2" BSP binnendraad/
buitendraad uitlaat.

Figuur 12
Alle afmetingen zijn nominaal en in millimeters

Wandmontageconsole

230

134

110
146

214

53

43

Wandmontageconsole

12

3892

67

Muurplaat

Ø101
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Solide muren en tussenwanden van verschillende constructies
1. Bij toepassing van een glijstangset met doucheslang moet de inbouw aansluitbocht

naar één kant van de doucheregelaar uitkomen, zodat de flexibele slang rond de
onderkant van de douche kan worden gehangen. Dit voorkomt dat de slang in de
weg van de knop komt te zitten.

2. Verwijder de kunststof inbouwmantel. De twee M5 x 50 mm borgschroeven van
de inbouwmantel moeten tijdelijk in de onderkant van de doucheregelaar worden
geschroefd.

3. Markeer het wandoppervlak voor een opening met een breedte van ongeveer 245
mm en een hoogte van 125 mm.

Markeer de route van het ingaande en uitgaande leidingwerk. Gebruik de
inbouwmantel als een leidraad, verwijder het pleister en de muurdelen tot de
gewenste diepte.

LET OP: De diepte moet zodanig zijn dat het uiteindelijke wandoppervlak (bijv.
pleister en tegels enz.) op het verhoogde deel van de kunststof inbouwmantel
uitkomt (Zie Fig.  13).

Figuur 13

4. Markeer de bevestigingspositie voor de doucheregelaar, gebruik hiervoor de twee
buitenste bevestigingsgaten met de grootste doorsnede die zich in de randen van
de inbouwbeugel bevinden. Deze beugel moet op 45o (zie Fig. 14) worden gezet
zodat er voldoende ruimte overblijft voor de verticale en horizontale
leidingwerkaansluitingen.

5. Boor en plug de twee gemarkeerde bevestigingsplaten.

Inbouwmantel

Verhoogd gedeelte

Hete inlaatpoort

Muurplaat

Uitlaatpoort
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Figuur 14

6. Spoel de heet- en koudwatertoevoer goed door voordat deze op de
mengkraan wordt aangesloten.

7. Bevestig de mengkraan in het gat in de wand en zet de inbouwbeugel op één lijn
met de voorgeboorde bevestigingsgaten.

Zet de doucheregelaar met behulp van de twee meegeleverde schroeven vast.

9. Maak de aansluitingen naar de heet- en koudwatertoevoer.

10. Indien er een buitendraadaansluiting is vereist, plaats dan de uitlaatnippel en ‘O’-
ring.   Plaats de ‘O’-ring tegen de binnenkant van de nippel, zorg er hierbij voor
dat de ring op het draad niet wordt beschadigd. De ‘O’-ring met een smeermiddel
op siliconenbasis invetten.

Schroef de uitlaatnippel in de kraan waarbij de platte kant naar buiten wijst, en
draai hem met een 12 mm inbussleutel aan (niet meegeleverd).

11. Sluit de uitlaat douchefitting aan, zet de watervoorziening aan en controleer
op lekkage.

12. Zet de kunststof inbouwmantel terug over de doucheregelaar (zie Fig. 13) en zet
hem met de twee M5 x 50 mm borgschroeven vast (verwijderd in
instructie 2).

Stucadoren/betegelen tot aan de rand van de inbouwmantel, afwerken tot op één
lijn met het verhoogde gedeelte (zie Fig. 13) en de inbouwmantel verwijderen
wanneer de pleister hard is geworden. De twee M5 schroeven bewaren.

13. Duw de kopmoer stevig op de temperatuurknop.
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Figuur 15

14. Plaats de schuimrubber afdichting over de achterkant van de ronde montageconsole
(zie Fig. 15).

15. Maak de ronde montageconsole met behulp van de twee M5 x 50 mm schroeven
aan de mengkraan vast.

LET OP: De console is voorzien van halfronde stukjes die er uitgebroken kunnen
worden om plaats te maken voor het leidingwerk in het geval van een minimale
inbouwdiepte.

16. Duw de rozet stevig over de ronde montageconsole totdat het op de vier klemmetjes
komt te rusten.

Zie IN BEDRIJF STELLEN voordat u de doucheregelaar bedient.

Douchecel of gelamineerd paneel
De inbouw mengkraan is voorzien van een inbouw beugel zodat de doucheregelaar
zowel in de voor- als achterkant van de douchecel of het gelamineerd paneel kan
worden geïnstalleerd.

Paneel - voorkant

Afhankelijk van de structuur van de douchecel of het gelamineerd paneel kan het
mogelijk zijn om de randen van de inbouwbeugel in de voorkant van het wandoppervlak
te verbergen en vervolgens de bevestigingen met pleister en tegels te bedekken. De
inbouwdiepte voor de geïntegreerde wandmontageconsole is 58 mm, plus de dikte
van het pleister en de tegels die de randen van de geïntegreerde wandmontageconsole
verbergen die tussen 6 en 23 mm behoort te zijn.

Ronde
montageconsole

Schuimrubber
afdichting

Naamplaat

Temperatuurknop
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1. Volg de installatieprocedure voor de mengkraan op zoals beschreven in Solide
muren of tussenwanden van verschillende constructies: instructies 1.
en 2.

2. Zaag een gat met een doorsnede van 145 mm in het paneel.

3. Volg de installatieprocedure voor de mengkraan op zoals beschreven in Solide
muren of tussenwanden van verschillende constructies: instructies 4. t/m
16. om de installatie te voltooien.

Paneel - achterkant

De inbouwdiepte (tussenruimte achterkant)  voor de inbouwbeugel is 58 mm.  De
inbouwbeugel kan worden gebruikt om de doucheregelaar in een douchecel of
gelamineerd paneel met een dikte tussen 4 en 21 mm te installeren. Deze paneeldikte
moet tevens de uiteindelijke dikte van het pleister en de tegels omvatten.

1. Volg de installatieprocedure voor de mengkraan op zoals beschreven in Solide
muren of tussenwanden van verschillende constructies: instructies 1.
en 2.

2. Zaag een gat met een doorsnede van 124 mm in het paneel.

3. Gebruik de inbouwbeugel als sjabloon en markeer de positie van de twee binnenste
en kleinere bevestigingsgaten (voorzien van schroefdraad) op de randen van de
beugel.  Deze moet onder een hoek van 45o gemonteerd worden, zodat er voldoende
ruimte overblijft voor verticale en horizontale aansluitingen op het leidingwerk.

4. Boor de twee bevestigingsgaten.

5. Maak de muurplaat van de doucheregelaar (zie Fig. 16) met behulp van de twee
meegeleverde M4 x 16 mm schroeven op de wandmontageconsole vast.

6. Haal de doucheregelaar door de opening in het paneel en maak met de twee
meegeleverde M4 x 30 mm bevestigingsschroeven vast (zie Fig. 16).

Figuur 16

7. Volg de installatieprocedure voor de mengkraan op zoals beschreven in Solide
muren of tussenwanden van verschillende constructies: instructies 9. t/m
16. om de installatie te voltooien.

M4 x 16 mm Schroef

M4 x 30 mm
Bevestigingsschroef
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Figuur 17

Omgekeerde uitlaataansluiting.
Rada 415 mengkranen worden geleverd met inlaataansluitingen heet-links, koud-
rechts en bovenuitlaat.
Om de aansluitpositie om te keren gaat u als volgt te werk:
1. Draai de mengkraan 180o om. Installeer de doucheregelaar.
2. Haal de naamplaat eraf, verwijder de schroef en het blokkeerplaatje van de

temperatuurknop en de temperatuurknop zelf.
3. Haal de naaf van de spindel af. Draai de spindel één volle slag (360o) en plaats de

naaf weer terug.
4. Verwijder de afstelbare temperatuurstop en draai om. Zorg ervoor dat de Max oC

met de inkepingenkant naar boven staat. Stel de maximale temperatuurstop af  (zie
IN BEDRIJF STELLEN).

5. Plaats de temperatuurknop (met de rode knop aan de onderkant), schroef/
blokkeerplaatje van de temperatuurknop en de naamplaat terug.
Draai de knop volledig naar rechts om hem af te sluiten.

6. Dit beëindigd de procedure voor “Omgekeerde uitlaataansluiting”.

Afdekmantel

Schroeven
afdekmantel

Naamplaat

Verstelbare
temperatuurstop

Naaf

Temperatuurknop

Kunststof blokkeerplaatje

Schroeven
temperatuurknop

Deze naaf heeft,
zoals afgebeeld,
een platte kant.
Deze past op de
platte kant van de
spindel.

Spindel
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Figuur 18

Omgekeerde inlaten

Rada 415 mengkranen worden geleverd met inlaataansluitingen heet-links, koud-
rechts en bovenuitlaat.
Deze mengkranen zijn voorzien van een temperatuurknop met dubbele functie.
De mengkraan wordt uitgezet door de temperatuurknop volledig naar rechts te draaien.
De juiste bedieningsvolgorde is als volgt: de temperatuurknop wordt naar links gedraaid,
gevolgd door: Koud Ô Warm Ô Heet water. Als de volgorde: Heet Ô Warm Ô Koud
water is, betekent dit dat de heet- en koudwatertoevoer is omgedraaid.
Om de omgekeerde inlaten te corrigeren gaat u als volgt te werk:
1. Haal de naamplaat eraf, verwijder de schroef en het blokkeerplaatje van de

temperatuurknop en de temperatuurknop zelf.
2. Verwijder de naaf. Draai de spindel één volle slag (360o) en plaats de naaf weer

terug. Plaats de naaf weer terug.
3. Plaats de temperatuurknop (met de rode knop aan de onderkant), schroef/

blokkeerplaatje van de temperatuurknop en de naamplaat terug.
4. Controleer de maximale temperatuur. Zo nodig afstellen (zie IN BEDRIJF STELLEN).
5. Draai de knop volledig naar rechts om hem af te sluiten.
6. Dit beëindigd de procedure voor “Omgekeerde uitlaataansluiting”.

Temperatuurknop

Schroeven
afdekmantel

AfdekmantelNaaf

Kunststof
blokkeerplaatje

Naamplaat

Schroeven
temperatuurknop
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IN BEDRIJF STELLEN
Het in bedrijf stellen dient in overeenstemming met deze instructies en door
aangewezen en bevoegd personeel te worden uitgevoerd.

Warmwatertoestellen (gas) met meerdere
aftappunten & combinatieboilers
1. Gebruik het warmwatertoestel uitsluitend op een hoge stand of winterstand.

2. Wanneer het met douchefittings van het type Mira Response of Rada 300 wordt
gebruikt, gebruik dan het sproeiplaatje met de grote doorlaat.

Met andere douchefittings moet ervoor gezorgd worden dat de warmwaterstroming
voldoende is om de ontsteking in de brander te laten werken.

3. Er is een minimale inlaatdruk van 1,5 bar vereist.

4. Indien het onmogelijk is om een voldoende hoge temperatuur te verkrijgen, kan
het nodig zijn om een 9 l/min stromingsregelaar tussen de mengkraan en de
douchekop te installeren om de waterstroom te reduceren.

Controles
(Temperaturen moeten altijd worden opgenomen met een thermometer waarvan
bewezen is dat deze accuraat is).

Controleer de temperaturen van het leidingwerk op correcte werking van de
terugslagkleppen.

Bedien de stromingsregelaar en controleer of:

1. De capaciteit voldoende is voor het doel.

2. De verkregen temperatuur/temperaturen acceptabel is/zijn.

3. Alle aansluitingen en de kraan waterdicht zijn.

Het is aanbevolen om een prestatiecontrole uit te voeren, waarvan een aantekening
moet worden gemaakt voor toekomstige verwijzing en als onderdeel van een gepland
onderhoudsprogramma.  De procedure moet worden gekozen om zowel typische als
moeilijke gebruiksomstandigheden na te bootsen, zoals mogelijke schommelingen in
de aanvoerdruk.

Een ideale methode is om een andere uitlaat op de gemeenschappelijke
koudwatervoorziening dicht bij de mengkraan te vinden (gebruik van deze uitlaat hoort
en daling in de aanvoerdruk te veroorzaken), en vervolgens op het effect op de
mengtemperatuur te letten (de temperatuurverandering mag niet meer dan 2 oC bedragen
voor een daling van 50% in de aanvoerdruk).

Een alternatieve methode is om de koudwatervoorziening naar de mengkraan volledig
af te sluiten. Er wordt opgemerkt dat dit niet voldoende aanwijzing is van het praktische
vermogen van de mengkraan of de eventuele conditie van het patroon.
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Verstelbare maximale temperatuurinstelling
Voordat de maximale temperatuur opnieuw wordt ingesteld, moet u ervoor zorgen dat
er voldoende heet water beschikbaar is die de hoeveelheid overtreft die benodigd is.
Draai de temperatuurknop volledig naar links. Controleer de temperatuur bij het aftappunt
(wacht tot het hete water de douche bereikt). Indien de temperatuur niet juist is, kunt
u de temperatuur als volgt instellen:

1. Draai de temperatuurknop naar links totdat de gewenste maximale temperatuur
wordt verkregen. Het kan nodig zijn om de rode knop in te drukken en naar links
te blijven draaien, voorbij de vooraf ingestelde maximale temperatuurinstelling.
Maak een aantekening van de uiteindelijke stand van de knop, bijv. 11 uur.

2. Draai de kraan weer dicht.
3. Verwijder de naamplaat.
4. Verwijder de schroef/blokkeerplaatje van de temperatuurknop en trek de

temperatuurknop eraf.
5. Identificeer de verstelbare temperatuurstop (te herkennen aan een “MAX °C”

symbool of een “MAX °C” symbool en inkepingen op het onderdeel).
LET OP:  Zorg ervoor dat de kant met het symbool of onderdeelnummer na de
afstelling naar boven wijst.

Maximale temperatuur
De maximale temperatuur die door de gebruiker kan worden verkregen moet beperkt
worden om te voorkomen dat er per ongeluk een te hete temperatuur wordt gekozen.

Alle Rada 415 mengkranen zijn uitvoerig op prestatie getest.  De maximale temperatuur
(tot aan de rode blokkering) is onder ideale installatie-omstandigheden in de fabriek
ingesteld.

De omstandigheden ter plaatse en persoonlijke voorkeur kunnen betekenen dat de
maximale temperatuur na installatie opnieuw moet worden ingesteld.

De mengkraan heeft verschillende ingebouwde opties voor temperatuurselectie:

Maximale temperatuurstop -Deze voorziening kan tijdens het in bedrijf stellen
worden afgesteld zodat de rotatie van de temperatuurknop beperkt kan worden
tot een van tevoren vastgestelde maximale temperatuurstand.

Maximale temperatuurovertreffing - Een rode knop wordt meegeleverd zodat
de gebruiker de maximale temperatuurstand kan overtreffen in het geval dat de
gebruiker de voorkeur geeft aan een warmere mengtemperatuur.

LET OP: Deze voorziening stelt de gebruiker in staat om een volledig hete
watertemperatuur te selecteren,

Maximale temperatuurovertreffingsblokkering Indien de
overtreffingsvoorziening wegens veiligheidsredenen ongewenst is, kan de rode
knop uitgeschakeld worden zodat er geen hogere temperatuur kan worden
verkregen.
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6. Raadpleeg de tekeningen en verwijder voorzichtig de verstelbare temperatuurstop.
Plaats de stop op zodanige manier terug dat het “MAX °C” symbool op een lijn
staat met de knopstand waarvan u eerder een aantekening heeft gemaakt, bijv. 11
uur.

7. Om te controleren of de gewenste maximale temperatuurinstelling correct is
ingesteld, plaatst u de naaf en temperatuurknop terug, draai volledig naar links en
controleer de temperatuur van het water bij de kraan. Indien de temperatuur nog
steeds niet goed is:
Om de temperatuur te verhogen, de stop één tandje naar links verplaatsen
Om de temperatuur te verlagen, de stop één tandje naar rechts verplaatsen.
De controle zonodig herhalen.

8. Plaats de temperatuurknop (met de rode knop aan de onderkant), schroef/
blokkeerplaatje van de temperatuurknop en de naamplaat terug. Controleer of de
kunststof overtreffingsstop op de juiste plaats zit.
LET OP: De inwendige onderdelen kunnen beschadigd worden als de schroef van
de temperatuurknop te strak wordt aangedraaid.

9. Dit beëindigd de procedure voor “In bedrijf stellen: maximale
temperatuurinstelling”.

Figuur 18

Afdekmantel

Schroeven
afdekmantel

Naamplaat

Temperatuurknop

Kunststof
blokkeerplaatje

Schroeven
temperatuurknop

Verstelbare
temperatuurstop

Rode knop

Inkepingen

Verstelbare temperatuurstop
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Figuur 19

Uitschakelen van het temperatuurovertreffingsknop
De Rada 415 series is voorzien van een optionele veiligheidsvoorziening die de rode
temperatuurovertreffingsknop uitschakelt om te voorkomen dat de gebruiker een hogere
douchetemperatuur inschakelt. Alle uitvoeringen hebben een functionerende
overtreffingsknop wanneer zij de fabriek verlaten.
Om de maximale temperatuurovertreffingsknop te blokkeren, gaat u als volgt te werk:
1. Draai de temperatuurknop geheel naar rechts om de mengkraan dicht te draaien.
2. Verwijder de naamplaat.
3. Identificeer het kunststof blokkeerplaatje (zie Fig. 19).
4. Trek de nok van het blokkeerplaatje eruit en zet hem in de gleuf die zich onmiddellijk

boven de rode temperatuurovertreffingsknop bevindt.
5. Plaats de naamplaat terug.
Om de overtreffingsknop opnieuw in te schakelen, de procedure hierboven opnieuw
opvolgen, maar dit keer wordt de nok van het blokkeerplaatje in de gleuf die zich het
verst van de overtreffingsknop bevindt, bevestigd.

Rode temperatuurovertreffingsknop Rode temperatuurovertreffingsknop

Blokkeerplaatje

Temperatuurovertreffing ingeschakeld Temperatuurovertreffing uitgeschakeld
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BEDIENING
De Rada 415 serie mengkranen hebben een temperatuurknop met een dubbele functie.
De douche wordt bediend door de temperatuurknop naar links te draaien in de volgende
volgorde:

Uit  Koud water - Warmer water - Vooraf ingestelde maximum temperatuur

(- Druk op de overtreffingsknop -) Heter water

De douche wordt uitgezet door de knop naar rechts te draaien waardoor het
overtreffingsmechanisme automatisch wordt uitgeschakeld.

‘F’ uitvoeringen hebben geen geïntegreerde aan/uit stromingsregelaar. De
temperatuurselectie werkt precies zoals hierboven beschreven, maar als de
temperatuurknop geheel naar rechts wordt gedraaid, verkrijgt men uitsluitend koud
water en kan de watertoevoer niet uitgezet worden. ‘F’-uitvoeringen moeten met een
afzonderlijke aan/uit stromingsregelaar worden gebruikt, bijv. Rada Pulse of een
mechanische kraan.

Figure. 20

=

=
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+
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De werking van het drukcompenserende principe
De Rada 415 mengkranen compenseren automatisch variaties in inlaatdrukken voor
een constante uitlaattemperatuur, vooropgesteld dat de aanvoertemperaturen
stabiel blijven.
De Rada 415 is geen thermostatische doucheregelaar en kan geen variaties in de
aanvoertemperatuur waarnemen. Om deze reden dient de inlaatwatertemperatuur, en
met name het warme water, relatief constant te zijn.

Gelijke hete en koude druk
Het membraam bevindt zich in het.

Lage heetwaterdruk en hoge
koudwaterdruk

Het membraam opent de heetwaterpoort
en beperkt de aanvoer van het koude

water.

Wegvallen koudwaterdruk
Het membraam sluit de heetwaterpoort.

Hoge heetwaterdruk en lage
koudwaterdruk

Het membraam opent de koudwaterpoort
en beperkt de aanvoer van het hete

water.

Heet Koud

Heet Koud Heet Koud

Heet Koud
Water
verlies

Figure. 21



28

STORINGEN OPSPOREN EN VERHELPEN

Symptoom

(a) Maximale
temperatuur fout
ingesteld.

(b) Verwarmingstoestel
niet op maximum
ingesteld.

(c) Capaciteit nog
steeds te hoog.

De douche is niet
heet genoeg.

Rada 415 c douchemengkranen worden na vervaardiging uitvoerig op prestatie getest.
In het onwaarschijnlijke geval dat u problemen hebt met de douchemengkraan kan de
volgende procedure u helpen om een aantal fouten zelf op te sporen en te verhelpen
voordat u contact opneemt met de installateur of servicemonteur.

Sleutel voor toepasselijke kolom

A - Geisers

B - Ongeventileerde leidingdruksystemen (n.v.t.)

C - Boilers

Oplossing A B C
Verstelbare maximale
temperatuur opnieuw
instellen.
Instructies
watercapaciteit van
fabrikant van
verwarmingstoestel
raadplegen.
Bevestig 9 l/min
stromingsregelaar tussen
douchemengkraan en
slang.

Grote
temperatuurschommelingen
terwijl er geen andere
aftappunten worden
gebruikt.

Schommelingen in de
aanvoertemperatuur nar
de douche, vooral heet
water, veroorzaakt door
de cyclische werking
van het
verwarmingstoestel,
wegens onvoldoende
capaciteit of
onvoldoende waterdruk.

(a) Bevestig een
straalplaatje van
hoge capaciteit om de
waterstroom door het
verwarmingstoestel
te verhogen,

(b) Leg een grotere
aanvoerleiding naar
de locatie aan.

(c) Stel de schuifklep af
om de waterstroom
te verhogen en de
cycluswerking van
het
verwarmingstoestel
te voorkomen.

(d) Neem contact op met
de installateur of
servicemonteur.

(e) Zie ook “De douche is
niet heet genoeg”.

(f) Controleer de
inlaatfilters en reinig.

Oorzaak
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Symptoom Oorzaak

(a) Het verwarmingstoestel
is niet in staat om aan
verschillende tappunten
tegelijk te leveren.

(b) Inlaatfilters vervuild.

Douchestraal neemt
af als er een andere
kraan wordt aangezet.

Oplossing A B C

Verminder de
gevraagde capaciteit.

(a) Wateraanvoerleiding
naar het gebouw is
gedeeltelijk
geblokkeerd of niet
groot genoeg.

(b) Stopkraan of afsluiter
is niet volledig
geopend.

(c) Onvoldoende druk uit
de koudwaterleiding.

(d) Inlaatfilters
geblokkeerd.

Douchestraal neemt
af als er een andere
koude kraan wordt
aangezet.

Neem contact op met
het waterleidingbedrijf
of installateur.

Open de afsluiter.

Neem contact op met
het waterleidingbedrijf
of installateur.

Heet- en
koudwatertoevoer zijn
omgekeerd aangesloten.

De bedieningsvolgorde
van de
douchemengkraan is
uit, heet, koud.

Zie Omgekeerde
aansluitingen.

Verstelbare maximale
temperatuur verkeerd
ingesteld.

Douche niet heet
genoeg zonder de rode
knop in te drukken en
verder te draaien.

Zie Maximale
temperatuurinstelling.

(a) De aanvoerdruk is
hoger dan 5 bar.

(b) Inlaatfilter is
geblokkeerd
waardoor er een te
grote onbalans in
inlaatdrukken
ontstaat.

Douchemengkraan
"bonst" tijdens
gebruik.

Installeer een
reduceerklep. Zie
Installatie - Algemeen.

Terugslagkleppen in
inlaat defect.

Douchemengkraan
"bonkt" als er een
andere kraan wordt
uitgezet.

(a) Verwijder het
patroon en
verwijder, waar
mogelijk, deeltjes.

(b) Vernieuw het
patroon.

Controleer en reinig zo
nodig de inlaatfilters.

Controleer en reinig zo
nodig de inlaatfilters.

Controleer en reinig zo
nodig de inlaatfilters.
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Symptoom

(a) Warmwatertoestel
functioneert niet.

(b) Stopkraan of hete of
koude afsluiter zijn
niet volledig
geopend.

(c) Temperatuur van
heetwateraanvoer
gedaald.

(d) Inlaatfilter
geblokkeerd.

Geen heet water
beschikbaar.

Oplossing A B C

Onvoldoende
leidingdruk.
Open de afsluiter.

Wacht tot de
temperatuur weer
toeneemt.
Controleer en reinig
zonodig de
inlaatfilters.

Oorzaak

(a) Onvoldoende
capaciteit.

(b) Temperatuur van
heetwateraanvoer
gedaald.

De douche is
aanvankelijk warm
maar wordt vervolgens
koud.

Zie Grote temperatuur-
schommelingen.

Wacht tot de
temperatuur weer
toeneemt.

(a) Leidingwerk niet
doorgespoeld voordat
de douchemengkraan
werd aangesloten.
(Interne O-ringen
beschadigd).

(b) Naaf verkeerd
aangebracht tijdens
vervangen van het
patroon.

(c) Externe O-ringen
beschadigd.

Douchemengkraan
kan niet afgesloten
worden.

Vernieuw het patroon.

Naaf opnieuw
aanbrengen. Zie
Vervanging van het
patroon.
Vernieuw 'O'-ringen met
onderhoudspakket.

(a) Afsluiter in aanvoer
lager of dichtgezet.

(b) Inlaatfilters
geblokkeerd.

(c) Slang of douchekop
geblokkeerd.

(d) Sproeiplaatje
geblokkeerd.

Geen waterstraal of
kleine waterstraal uit
de douchekop.

Afsluiter volledig
openzetten.
Reinigen of vervangen.

Slang of douchekop
vernieuwen.
Verwijderen en
reinigen.

Hoge drukaanvoer.Douchestraal is te
krachtig.

(a) Bevestig een
straalplaatje van
hoge capaciteit.

(b) Bevestig 9 l/mm
stroomregelaar.
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ONDERHOUD
Rada producten worden met precisie gefabriceerd zodat men een superieure en veilige
prestatie van de producten kan verwachten, vooropgesteld dat:

1. De producten volgens de aanbevelingen in deze handleiding worden genstalleerd,
in gebruik worden genomen, worden bediend en onderhouden.

2. De producten, waar nodig, periodiek worden onderhouden om te zorgen dat zij in
goed werkende staat wordt behouden.

Algemeen
Onderhoud moet volgens deze instructies en door aangewezen en bevoegd personeel
worden uitgevoerd.

Het gebruik van filters vermindert de noodzakelijkheid om vuil en afzettingen op elke
doucheregelaarspunt te verwijderen.

De doucheregelaar heeft bij normaal gebruik een minimum aan onderhoud nodig.
Periodieke onderhoudsbeurten zijn niet nodig, anders dan het invetten of vernieuwen
van de toegankelijke 'O'-ringen (waarvoor een onderhoudspakket verkrijgbaar is, zie
ONDERDELENLIJST).  Een intern defect betekent waarschijnlijk dat het patroon
vervangen moet worden.  Het patroon heeft geen inwendige onderdelen die
vervangen of onderhouden kunnen worden.

De componenten zijn met precisie vervaardigd, u dient daarom tijdens het onderhoud
voorzichtig te werk te gaan teneinde beschadiging te voorkomen.

Gebruik met dit product uitsluitend smeermiddelen op siliconenbasis.

Indien gewenst kunt u een afspraak maken met een van onze servicemonteurs.

Reiniging

Deze afwerkingen moeten met een mild afwasmiddel of zeepoplossing en een zachte
doek worden gereinigd en vervolgens worden gedroogd.

Vele huishoudelijke en industrile reinigingsproducten bevatten milde schuurmiddelen
of chemische concentraten en mogen niet op gepolijste, verchroomde of kunststof
oppervlakken worden gebruikt.  Deze afwerkingen moeten met een mild afwasmiddel
of zeepoplossing en een zachte doek worden gereinigd en vervolgens worden gedroogd.

Desinfecterende middelen

In toepassingen waar chemische  desinfectie van het systeem wordt toegepast, kan
chloor worden gebruikt (berekende chloorconcentratie van 50mg/l (p.p.m.) maximum
in water, per 1 uur wachttijd).  Dergelijke procedures dienen stipt in overeenkomst met
de geleverde informatie bij het desinfecterend middel en met alle relevante richtlijnen/
praktijkvoorschriften te worden uitgevoerd.

In geval van twijfel omtrent de geschiktheid van chemische oplossingen wordt u naar
De Melker Sanitairtechniek verwezen.



32

Vervanging van het patroon
Volg de onderstaande procedure op in het geval dat het patroon moet worden vervagen:
Belangrijk! Gebruik uitsluitend smeermiddelen op siliconenbasis wanneer het patroon

opnieuw in elkaar gezet wordt.

1. Sluit de aanvoer naar de kraan af en zet de douche aan om de druk te verminderen
(of uitlaatstromingsregelaar voor fc en fbc uitvoeringen.

2. Haal de naamplaat eraf, verwijder de schroef en het blokkeerplaatje van de
temperatuurknop en de temperatuurknop zelf.

3. Verwijder de twee schroeven uit de afdeklmantel en de afdekmantel. Maak een
aantekening van de positie van de verstelbare temperatuurstop en verwijder
vervolgens de stop. Verwijder de naaf.

4. Maak de vier schroeven uit het deksel los en verwijder het deksel. (Er kan water
vrijkomen).

5. Trek het patroon uit de mengkraan.

6. Stel vast wat de hete inlaat van de mengkraan is en bevestig het patroon
dienovereenkomstig. De inlaten op het nieuwe patroon zijn als volgt gemarkeerd:“H”
voor Heet “C” vor Koud.

7. Zet het patroon in het deksel Controleer of de twee plastic pennetjes op de juiste
manier in de uitsparing op de messinghuis zijn geplaatst. Zorg ervoor dat de pijl op
het uiteinde van het patroon naar de letter "C" wijst (zie Fig. 23).

Belangrijk! Zorg ervoor dat de twee patrooninlaatdichtingen goed gesmeerd en
geplaatst zijn voordat u het patroon monteert.

8. Controleer of de 'O'-ring op de juiste manier in de afdekking is geplaatst.

9. Plaats het deksel weer terug en zet hem met de vier schroeven vast. Zorg ervoor
dat de platte kant van de spindel onderaan staat (zie Fig. 23).

LET OP: Het deksel heeft een eenrichtingsvoorziening om ervoor te zorgen dat de
afdekking goed geplaatst wordt.

10. Duw de naaf op de spindel.

11. Zet de watervoorziening aan en controleer op lekkage.

12. Zet de verstelbare temperatuurstop op de originele positie terug.

Reserve-onderdelen
Vermeld tijdens het bestellen van reserve-onderdelen de productuitvoering, d.w.z. Rada
415 en de naam en het nummer van het onderdeel (zie RESERVE-ONDERDELEN).
LET OP: Sommige onderdelen van de huidige Rada 415 serie zijn niet uitwisselbaar
met eerdere uitvoeringen.
Voor Rada 415 serie mengkranen die tussen juli 1993 en augustus 2001 zijn vervaardigd,
zie publicatie P2750 (op verzoek verkrijgbaar). Voor Rada 415 serie mengkranen die
voor juli 1993 zijn vervaardigd, zie publicatie P2083 (op verzoek verkrijgbaar).



33

Figuur 22

Figuur 23
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13. Bevestig tijdelijk de temperatuurknop (met de overtreffingsknop aan de onderkant).
Draai de temperatuurknop naar links totdat de gewenste temperatuur wordt
bereikt. Maak een aantekening van de uiteindelijke stand van de overtreffingsknop,
bijv. 11 uur. Draai de temperatuurknop volledig naar de "off" (uit) stand.

14. De maximale temperatuur moet nu opnieuw worden ingesteld. Volg hierbij de
procedure IN BEDRIJF STELLEN: "Verstelbare maximale
temperatuurinstelling" op.
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Vervanging van de ‘O’-ring
Volg de hieronderstaande procedure op wanneer de O-ringen vervangen moeten worden:

Belangrijk! Gebruik uitsluitend smeermiddelen op siliconenbasis wanneer het patroon
opnieuw in elkaar gezet wordt.

1. Volg de procedure op die in het hoofdstuk "Vervanging van het patroon" staat
beschreven: instructies 1. t/m 5. voor het demonteren van de mengkraan.

2. Inspecteer de O-ringen op de hete en koude inlaten bij het patroon op beschadiging
en indien nodig de O-ringen vervangen.

3. Verwijder de inlaatfilters en controleer op beschadiging. Indien nodig vervangen.
Volg de procedure zoals beschreven in "Reiniging inlaatfilters": instructies 2.
tot 4.

4. Duw het patroon volledig in het huis van de mengkraan. Zorg dat de twee plastic
pennetjes op de juiste manier in de uitsparingen op de messing huis zijn geplaatst.

5. Inspecteer de O-ringen op de spindel van het patroon (aanbrengen met de houder
in het deksel) op beschadiging en indien nodig vervangen.

6. Inspecteer de O-ring op de afdekking op beschadiging en iIndien nodig vervangen.

7. Volg de procedure op die in het hoofdstuk "Vervanging van het patroon" staat
beschreven: instructies 8. t/m 14. om de mengkraan opnieuw in elkaar te zetten.

Patroon

Deksel

Dekselschroeven

Kunststof pennetjes

'O'-ring afdekking

Houder
'O'-ring

'O'-ring

'O'-ring

Figuur. 24
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Reiniging inlaatfilters
Volg de hieronderstaande procedure op in geval dat de inlaatfilters gereinigd of
vervangen moeten worden:

Belangrijk! Gebruik uitsluitend smeermiddelen op siliconenbasis wanneer het patroon
opnieuw in elkaar gezet wordt.

1. Volg de procedure op die in "Vervanging van het patroon" staat beschreven:
instructies 1. t/m 5. voor het demonteren van de mengkraan.

2. Trek de inlaatfilters uit het huis.

3. Reinig de hele inlaatfilter onder stromend water. Controleer op beschadigingen
en de gehele eenheid indien nodig vernieuwen.

4. Plaats de filters terug. De inlaatfilter kan slechts op een manier gemonteerd
worden (zie Figuur 25).
Belangrijk! Zorg ervoor dat de O-ringen goed gesmeerd zijn voordat u ze
terugplaatst.

5. Volg de procedure op die in "Vervanging van het patroon" staat beschreven:
instructies 7. t/m 14. om de mengkraan opnieuw in elkaar te zetten.

Deksel

Dekselschroeven

Kunststof
pennetjes

'O'-ring afdekking

'O'-ring

Patroon

Inlaatfilter

Figuur. 25
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RESERVE-ONDERDELEN

Lijst met reserve-onderdelen 415 c, zc, fc

Onderdeelnr. Beschrijving
012.12 Deksel
076.59 Rozet (zc uitvoering)*
242.55 Verstelbare temperatuurstop
280.07 Inlaatnippel & 'O'-ring
553.35 Uitlaatnippel & 'O'-ring
555.14 S-koppeling (zc uitvoering)*
575.12 2,5 mm inbussleutel
617.18 415 Huis (inclusief filters)
617.21 Mantelpakket
617.23 Temperatuurknop
617.25 Naamplaat
617.26 Naamplaat (fc uitvoering)
617.28 415 zc Huis (inclusief filters)
618.22 Inbuswartel
634.61 Wartel (zc uitvoering)*
802.27 Inlaatbocht
802.78 Inlaatbocht (zc uitvoering)
902.55 Patroon
932.25 Naafpakket
932.26 Naafpakket (fc uitvoering)
936.22 Onderhoudspakket - componenten aangegeven met 'B'

Rada Controls heeft een beleid van voortdurende productverbetering en de afgebeelde
onderdelen kunnen afwijken van de geleverde onderdelen.

Gebruikte afkortingen:

* = Optionele artikelen.
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Tekening reserve-onderdelen 415 c, zc, fc
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Gebruikte afkortingen:

* = Optionele artikelen.

Onderdeelnr. Beschrijving
012.12 Deksel (niet fbc uitvoering)
119.85 Inbouwbeugel
242.55 Verstelbare temperatuurstop
410.54 Afdelplaatset  (verchroomd)
555.67 Uitlaatnippel & 'O'-ring
575.12 2,5 mm inbussleutel
617.19 415 b Huis (inclusief filters)
617.23 Temperatuurknop
617.25 Naamplaat
617.26 Naamplaat (fbc uitvoering)
807.28 Muurplaat - componenten aangegeven met 'A'
902.55 Patroon
932.25 Naafpakket
932.26 Naafpakket (fbc uitvoering)
935.44 Afdekking & Schroeven (alleen fbc uitvoering)
936.22 Onderhoudspakket - componenten aangegeven met 'B'
935.39 Onderhoudspakket alleen fb uitvoeringen - componenten aangegeven

met 'C'

Lijst met reserve-onderdelen 415 bc, fbc

Rada Controls heeft een beleid van voortdurende productverbetering en de afgebeelde
onderdelen kunnen afwijken van de geleverde onderdelen.
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Tekening reserve-onderdelen 415 bc, fbc
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Garantie

Servicdienst, hoe wij u helpen

Reserveonderdelen

Klantenzorg

KLANTENINFORMATIE 

www.radacontrols.com

Rada Controls
Cromwell Road,  
Cheltenham, England,
GL52 5EP, UK. 
Tel: + 44 (0)1242 221221 
Fax: + 44 (0)1242 221925

Neem contact op met:
Rada Sanitairtechniek BV
Mercuriusweg 4c
3771 NC Barneveld
Tel: +31 342414088
Fax: +31 342418180
E-mail: info@rada-nl.com
Web: www.rada-nl.com 

Op dit product zit een garantie van één jaar na aankoopdatum op materiaalgebreken, mits het
op de juiste wijze geïnstalleerd is en gebruikt wordt overeenkomstig de meegeleverde instructies.
Een onderdeel dat tijdens de garantieperiode defect blijkt, zal (naar ons inzicht) gerepareerd of
vervangen worden. Uiteraard zonder kosten mits het product op de juiste wijze gebruikt en
onderhouden is.
Regelmatig onderhoud dient uitgevoerd te worden overeenkomstig de bijgesloten instructies.
Het product mag alleen gewijzigd of gerepareerd worden door mensen die door Rada zijn
geautoriseerd.
Deze garantie heeft geen invloed op uw wettelijke rechten.

Wij beschikken over een netwerk van goed opgeleid personeel dat u met raad en daad terzijde
staat bij problemen met de apparatuur van Rada.

Alle reserveonderdelen van Rada producten zijn tot minimaal 10 jaar na de laatste
productiedatum leverbaar.
Indien tijdens deze periode een reserveonderdeel niet voorradig is dan zullen wij een
gelijkwaardig product of onderdeel leveren tegen een prijs die gelijk is aan de kosten van de
reparatie het oude, rekening houdend met de leeftijd van het product.

Als binnen korte tijd na ingebruikname blijkt dat het product niet goed werkt, raadpleeg dan
deze handleiding om te bekijken of het probleem opgelost kan worden.
Is dit niet het geval, neem dan contact op met uw installateur om u ervan te verzekeren dat het
product geïnstalleerd en in werking gesteld is overeenkomstig onze installatie instructies.
Indien dit het probleem niet oplost neem dan contact op met Rada Sanitairtechniek B.V.  

Rada is een gedeponeerd handelsmerk van
Kohler Mira. De onderneming behoudt

zich het recht voor om zonder voorafgaand
bericht productspecificaties te wijzigen.


