
Installatie- en gebruiksaanwijzing
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1   Productbeschrijving
De speciale vorm van de HygieneSiphon reduceert het aantal aërosols dat via de geurafsluiter vrijkomt.
Bij een standaard geurafsluiter komt het wegstromende water met hoge snelheid in direct contact met 
het waterslot, wat een hoge mate van aërosolvorming tot gevolg heeft. Bij de HygieneSiphon wordt het 
wegstromende water omgeleid en komt het met lagere snelheid in het waterslot terecht. Daarnaast zorgt de 
speciale vorm van de HygieneSiphon voor een labyrinteffect waardoor de met bioaërosols verrijkte lucht bij 
wegstromend water niet kan ontsnappen.

7   Optionele accessoires

8   Verwisselbare inlets

2   Toepassingsbereik
De HygieneSiphon is ontwikkeld voor ziekenhuizen en verpleeghuizen en kan bij wastafels met een  G1¼ʺ 
of G1½ʺ afvoer worden geïnstalleerd.

Belangrijke opmerking:
De HygieneSiphon mag alleen bij wastafels zonder overloopbeveiliging worden geïnstalleerd.
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HygieneSiphon

Buisvormige geurafsluiter G1¼ʺ,
artikelnr.: 100676

Buisvormige geurafsluiter G1½ʺ,
artikelnr.: 100924

Kortere inlets zijn op aanvraag verkrijgbaar.

Paddestoelhoed voor G1¼ʺ,
artikelnr.: 100675

Montagetoebehoren,
artikelnr.: 101070

Inlet G1½ʺ,
artikelnr.: 100923

Inlet G1¼ʺ,
artikelnr.: 100669

Haak,
artikelnr.: 100677

G1¼ʺ

G1½ʺ
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5 Installatie instructies
- Haal de aanwezige geurafsluiter los van de afvoerplug onder de wastafel

- Demonteer de aanwezige afvoerplug en verwijder achtergebleven pakkingresten (siliconen, Fermit, 
etc.) uit de wastafel

G1¼ ʺ -  Positioneer de zachte pakking (4) op de schroefdraad van de vaste afvoerplug (1) en   
  plaats deze in de wastafel

  - Positioneer vervolgens de harde pakking (5) en de kunststofring (6) op de schroefdraad van de  
  vaste afvoerplug onder de wastafel en draai de contramoer (7) met de hand vast. Gebruik   
  hiervoor eventueel het montagegereedschap

G1½ʺ -  Plaats de vaste afvoerplug in de wastafel

 - Positioneer eerst de zachte pakking (4) op de schroefdraad onder de wastafel en daarna het  
  afstandsstuk (5), de zachte pakking (6) en de kunststofringen (7). Draai vervolgens de    
               contramoer (8) met de hand vast, gebruik eventueel het montagegereedschap

- Schroef de geurafsluiter op de vaste afvoerplug

- Schuif de witte pakking (2) over het bovenste, verchroomde deel van de inlet (3) tot er tussen de 
pakking (2) en de bovenzijde van de inlet (3) een kleine afstand aanwezig is

- Steek de inlet in de vaste afvoerplug tot deze op gelijke hoogte ligt met de bovenrand van de afvoerplug

- Controleer de schroefverbinding op lekkage

6 Vervangen van de inlet
-  Haal de nieuwe inlet (3) uit het zakje

- Steek de haak door de onderzijde van het zakje en positioneer  
de opening van het zakje boven de afvoeropening

- Stop de gebruikte inlet met behulp van de haak in het zakje

- Sluit het zakje en trek de haak eruit

- Schuif de witte pakking (2) over het bovenste, verchroomde 
deel van de nieuwe inlet (3) tot er tussen de pakking (2) en de 
bovenzijde van de inlet (3) een kleine afstand aanwezig is

- Steek de inlet in de vaste afvoerplug tot deze gelijk ligt met de 
bovenrand van de afvoerplug

- De gebruikte inlet kan bij het huishoudelijk afval worden 
gedeponeerd

3 Technische gegevens

4 Levering

■ Materiaal: kunststof (PE/ABS verchroomd)
■ Kwaliteitsbewaking: DIN EN 274-1
■ Inbouwmaten: G1¼“ en G1½ʺ
■ Maatschetsen:

■ 1 x vaste afvoerplug (1)
■ 1 x pakking (wit) (2)
■ 1 x inlet (3)
■ 1 x pakking (zacht) (4)
■ 1 x pakking (hard) (5)
■ 1 x kunststofring (6)
■ 1 x contramoer (7)
■ 1 x zakje
■ 1 x installatie- en gebruiksaanwijzing

■ 1 x vaste afvoerplug (1)
■ 1 x pakking (wit) (2)
■ 1 x inlet (3)
■ 1 x pakking (zacht) (4)
■ 1 x afstandsstuk (5)
■ 1 x pakking (zacht) (6)
■ 1 x kunststofring (7)
■ 1 x contramoer (8)
■ 1 x zakje
■ 1 x installatie- en gebruiksaanwijzing
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