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Boileraansluitset PBAS - 8 bar

Pentec boileraansluitset PBAS

Artikelnummer bar
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Montage
Let op: de boiler dient aangesloten te worden volgens de ter plaatse 
geldende voorschriften!
• bepaal de plaats van de boiler
• koudwaterleiding goed doorspoelen
•  monteer de hogedrukslang met 3/8” vlakke koppeling en 10 mm klem 

koppeling (1a) op respectievelijk de warmwateraansluiting van de 
boiler en de warmwateraansluiting van de kraan

•  monteer de hogedrukslang met 3/8” vlakke koppeling en Ø15 mm pijp 
(1c) op respectievelijk de koud-wateraansluiting van de boiler en de 
PenTec inlaatcombinatie (15 mm klemaansluiting) (3)

•  bevestig de PenTec inlaatcombinatie (3) met de 15 mm 
klemaansluiting op het bijgeleverde Ø15 mm koperpijpje (2) en sluit 
dit pijpje weer aan op het messing T-stuk (4)

• monteer het messing T-stuk 15 klem (4) op de koudwaterleiding
•  monteer de hogedrukslang met Ø15 mm pijp en 10 mm 

klemkoppeling (1b) op respectievelijk het messing T-stuk (4) en de 
koudwateraansluiting van de kraan

•  draai de trechter van de inlaatcombinatie (3) verticaal naar beneden en 
sluit de flexibele kunststof slang (5) middels het kunststofverloopstuk 
(6) op de trechter aan

Inhoud
•  hogedrukwaterslang 0,5 m 10 klem - 3/8” wartelmoer*
• hogedrukwaterslang 0,5 m 10 klem - Ø15 pijp
•  hogedrukwaterslang 0,5 m Ø15 pijp - 3/8” wartelmoer*
• koperpijpje Ø15 lang 50 mm
• inlaatcombinatie DN15, 15 knel
• messing T-stuk 3 x 15 knel
• flexibele kunststof slang
• verloopstuk naar trechter
• tie-wrap
• kunststof  T-stuk, 40 x 40 x 40 mm inclusief adapter

* 2 fiberringen bijgevoegd t.b.v. 3/8” vlakke koppelingen

Uitgegaan wordt van de volgende gangbare situatie:
•  een 15 mm koudwaterleiding tot aan de klem-  verbinding van de 

inlaatcombinatie
•  een gootsteenafvoerleiding (Ø40 mm PVC) in de directe nabijheid van 

de boiler
• aansluitingen van de boiler met 3/8” buitendraad

De Pentec PBAS is een complete universele boileraansluitset met alle 
materialen voor een snelle en gemakkelijke aansluiting van een keuken-
boiler. Naast de inlaatcombinatie en de flexibele aansluitslangen is deze 
set gecompleteerd met extra overgangskoppelingen.

•  sluit de kunststof slang (5) aan op het lager 
geplaatste T-stuk (8) en monteer dit T-stuk (8) op de 
afvoer

•  met behulp van het kunststof tie-wrap (7) kunt u een 
U-vormige bocht in de flexibele slang (5) maken. Dit 
voorkomt ongewenste rioolluchtjes

•  vul de boiler met water door de warmwaterkraan en 
de hoofdafsluiter te openen

•  sluit de warmwaterkraan zodra er water uitstroomt 
en controleer alle wateraansluitingen op lekkage


