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Machine configuratie en maatvoering 

Pitcher Rinser Hot & Cold 
Stroom 

1x 220-240 V – 16A  1700W 

Waterdruk 

2.5 – 4 bar  

Technische data 

Warm water Ja 

Koud water Ja 

Boiler Ja 

Warm/koud schakel unit Ja 

Water aan-en afvoer 

Water RVS flexibele 

waterslang G3/8’’ 

Afvoer  22 mm x 16 mm x 

2m 

Installatie 

Montage Inbouw 

(optioneel opbouw 

unit) 

Aansluitpunten 
Totaal benodigd voor installatie 

Stroom  1x 220 – 240V/16A – dubbel stopcontact – tbv boiler & schakel uni 

Koud water 

beluchterkraan 

1x ¾ ‘’ 

Afvoer 1x min. 32 mm  - gesplitst met Y-stuk (2 inlets) 

Doorvoer  Uitsparing in het blad dient gemaakt te worden volgens sjabloon 
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Installatie instructies 

 Koud water beluchterkraan, afvoer en stroom is 

aanwezig volgens aanwijziging 

 de locatie is toegankelijk, dus geen drempels, trappen 

en obstakels en de vloer is vlak. 

 de plaatsingslocatie is leeg en schoon  Uitsparing in blad is aanwezig vóór installatie pitcher 

rinser 

 de locatie is bereikbaar voor onze auto met laadklep De splitsing in afvoer ( Y-stuk) is vooraf aangebracht 

 de opgegeven contactpersoon is op locatie aanwezig 

bij de installatie 

 mogen we alleen laden en lossen vóór een bepaalde 

tijd, geef het a.u.b. aan ons door 

Leidingschema - legenda 

1.  1x koud water naar boiler  

     1x koud water van boiler (max 50 cm) 

2. Afvoer gesplitst met Y-stuk (2 x inlet) 

3. Koud water beluchterkraan ¾’’ 

4. 1x 220 – 240V/16A – dubbel stopcontact 

5. Afvoer slang 

6. Koud water aanvoer slang 

7. Geschakelde water aanvoer naar pitcher rinser 

8. Warm water boiler 

9. Warm/koud schakel unit met pomp 


