Montagevoorschrift Coffee Club
Binnenkort komen wij een Coffee Club warme dranken automaat bij u aansluiten. Om te
zorgen dat de installatie vlekkeloos kan verlopen ontvangt u hierbij onze
montagevoorschriften. Wanneer u deze voorschriften nauwkeurig opvolgt kunt u vanaf het
eerste moment genieten van een lekkere kop koffie.

Waar plaatst u de automaat?
De plaats van uw Coffee Club dient aan een aantal voorwaarden te voldoen:
•
De locatie waar de automaat geplaatst wordt dient goed toegankelijk te zijn, is
de deur breed genoeg? Is er een lift als de automaat niet op de begane grond
wordt geplaatst?
•
Voor service doeleinden moet de wandcontactdoos, de stopkraan (waterleiding)
en de achterzijde van de automaat eenvoudig toegankelijk zijn.
•
De temperatuur van het toegevoerde water mag niet hoger zijn dan 25 ºC.
•
De automaat is uitsluitend geschikt voor binnengebruik met een
omgevingstemperatuur tussen de 10ºC en 30ºC. Bovendien mag het niet te
vochtig zijn.
•
De ondergrond moet vlak en stabiel zijn.
•
Bij plaatsing dient u rekening te houden met de benodigde ruimte voor de Brita
waterfilter in de directe nabijheid van de automaat.

Wateraansluiting
Binnen een straal van 1 meter van de plaats waar de automaat moet worden aangesloten is
een wateraansluiting noodzakelijk. De watertoevoer dient te voldoen aan de in Nederland
geldende watervoorschriften. De waterdruk bij de stopkraan moet tussen 1 en 8 bar liggen
(100kPA-800kPA). U dient te zorgen voor een watervoorziening die aan de volgende eisen
voldoet: een waterleiding met stopkraan en aftap, dubbelwerkende controleerbare
keerklep, ½” muurplaat met ¾” beluchte kraan (wasmachinekraan).

Elektra
Binnen een straal van 1 meter van de plaats waar de automaat moet worden aangesloten is
een wandcontactdoos (230 V randaarde) noodzakelijk. Wij adviseren u om voor elke
automaat een aparte elektra groep te reserveren.

Afvoer
Voor de afvoer van het restwater adviseren we een PVC afvoerleiding 40/50 mm inclusief
sifon nodig. Het sifon aftappunt moet minimaal 10 cm van de bodem afzitten in verband
met aftappen bij eventuele storingen. Bij gebruik van een automatische waterontharder
mag de afvoerpijp niet hoger zijn dan 24 cm in verband met overstort.

Vragen?
Enkele dagen voor de plaatsing nemen wij telefonisch contact met u op
om de aflevering en plaatsing verder met u te bespreken.
Heeft u in de tussentijd vragen?
Dan kunt u ons uiteraard bellen op nummer +31 (0)78 654 4522.
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Ervaringen
Wij zijn benieuwd naar uw ervaringen over de installatie en onze automaten. Wekelijks
enquêteren wij, proactief, meerdere klanten. Dit doen we steekproefsgewijs. Bellen we u
niet maar wilt u uw ervaringen met ons delen, dan spreken we u graag.

Technische specificaties
Afmeting machine (h x b x d)
Afmeting koelunit
Gewicht
Elektrische aansluiting
Vermogen met koelunit
Afmetingen Brita filter (h x b x d)

501 x 325 x 570 mm
345 x 227 x 469 mm
25,5 kilo
230 Volt / 16A / 1,7 Kw
2,3 Kw
421 x 117 x 108 mm
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