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Belangrijke en veiligheidsinformatie
Lees dit zorgvuldig door en bewaar deze instructie goed voor toekomstige raadpleging.

Deze installatiehandleiding bevat instructies voor de 
juiste aansluiting van het product. De garantie 
vervalt als het product niet op de juiste manier wordt 
geïnstalleerd. Ben aanvaart geen enkele 
aansprakelijkheid voor verlies, schade of wanneer dit 
artikel niet is geïnstalleerd zoals in dit document 
aangegeven.

Alle Ben binnenwerken zijn gemaakt voor 
gemengde stromingen. Deze verzorgen optimale 
prestatie met heet en koud water toevoer, wanneer 
het verschil aan druk in de leidingen niet hoger is 
dan 0,5 bar.

Dit product moet geïnstalleerd worden door een 
bevoegd persoon, die kundig is van de juiste manier 
van aansluiten in overeenstemming met alle 
huidige wetten en regelgevingen.

Wij raden aan dat de temperatuur van het water 
niet hoger is dan 65°C.

De processor is in de fabriek vooraf ingesteld op de 
maximale temperatuur en is makkelijk in te stellen 
naar uw eigen voorkeur.

Belangrijk: de processor moet worden geïnstalleerd op 
een toegankelijke locatie voor service en onderhoud. 
Wanneer u dit niet in acht neemt is Ben hier niet 
aansprakelijk voor en vervalt uw garantie.

De processor mag niet worden geplaats op locaties waar 
het onder 5°C of boven de 70°C kan worden.

De minimale diepte van de muur, die nodig is 
om de bevestiging in de muur te plaatsen, is 
70mm.

Alle kabels die in en uit de muur komen, moeten 
worden beschermd met een electra buis.

Het netsnoer mag niet worden vervangen door iemand 
anders dan de fabriekant of zijn erkende 
vertegenwoordigers.

De bediening werkt al vanaf een lage spannings bron.

Controleer op verborgen leidingen of kabels voor u gaten 
boort of gaat frezen.

Dit product is geschikt voor huishoudelijk en commercieel 
gebruik.

Op dit product wordt 3 jaar garantie gegeven.

Dit product is niet bedoeld voor gebruik door kinderen of 
personen met een verminderde fysieke of mentale 
capaciteit. Dit product mag niet worden gebruikt door 
dergelijke personen zonder de juiste instructies en 
toezicht.

Waarschuwing
Continu de bedieningsknop met de klok mee draaien 
kan de ingestelde maximum temperatuur 
overschrijden met als gevolg gevaar voor 
verbrandingen.

Zorg er te allen tijden dat tijdens het gebruiken van de 
bedieningsknop  geen kinderen onbeheerd achter blijven 
terwijl het product in werking is.

om druk verlies te verminderen en de gewenste 
stroomsnelheid te behoudenΣ dient u 15mm leiding 
werk te gebruiken.

De werkende delen van dit product kunen worden 
aangetast en beschadigd raken als ze in contact komen 
met moderne stromingen, deze kunnen zeer bijtend zijn. 
Zorg er daarom altijd voor dat alle leidingen en slangen 
goed doorgespoeld zijn voor installatie en eerste gebruik.

Na de installatie raden wij aan de douche de 
eerste 24uur niet te gebruiken in verband met de 
accu.

Wij raden aan dat er zo min mogelijk afstand word 
afgelegd met de leidingen. 

Alle koperen leidingen moeten kruis-gebonden worden 
en verbonden zijn met een aardingspunt.



Bedieningsbevestiging Muurbevestiging Bedieningsknop Bedieningsscherm

Toevoer en uitloop aansluiting

Bad of Douche processor 2 - weg

Accu

Potlood 8mm boor

Kruiskop schroevendraaier Verstelbare moersleutel Boormachine

Inhoud van de doos 

Benodigdheden

Processor bevestiging

Douche processor 3 - weg
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Water druk schema

Aanbevolen minimaal waterdruk

MP minimum 0.5 bar

HP1 minimum 1 bar

HP2 minimum 2 bar

HP3 minimum 3 bar

HP4 minimum 4 bar

Alle producten waar LP (lage druk) en MP (matige druk) op 
aangegeven staan, kunnen ook worden aangesloten op 
een HP (hoge druk) aansluiting.

Let op: dit product moet een minimale druk van 0,5 
bar hebben om te functioneren.

Vision wheel 2 en 3 weg 
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Bad processor schema - Onder het bad geïnstalleerd handdouche en Baduitloop

Douche processor schema - Muur installatie met handdouche, regendouche en zij jets

Standaard muur installatie.

Let op: de processor moet toegankelijk zijn en hoeft niet in dezelfde kamer geïnstalleerd te worden.

Bediening

Kabel lengte
6m max.

Kabel lengte
6m max.
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Bad vullerProcessor (onder het bad)

Leidingwerk toevoer

Bedieningskabel

Leidingwerk uitlopen

Leidingwerk toevoer

Bedieningskabel

Leidingwerk uitlopen

KoudWarm

KoudWarm

Zij jets

Handdouche &
Regendouche
Uitloop

Bediening

De bediening kan 
overal geplaatst 
worden zolang er 
rekening gehouden 
wordt met 
maximaal 6 meter 
kabel tussen de 
bediening en de 
processor.

Processor

Handdouche uitloop

Let op: De 
bedieningskabel moet met 
een electrabuis beschermd 
worden om problemen te 
voorkomen.

        Let op: De bedieningskabel 
moet met een electrabuis 
beschermd worden om problemen 
te voorkomen.



Douche processor schema - handdouche, regendouche en zij jets

Bad processor schema - handdouche en baduitloop

Standaard Plafon/Bovenkamer installatie. 

Let op: de processor moet toegankelijk zijn.

Processor

Kabel lengte
6m max.

Kabel lengte
6m max.

Bad vul combinatie

Bediening

Handdouche

Bedieningskabel 

Leidingwerk toevoer 

Leiding werk uitlopen

Leidingwerk toevoer

Bedieningskabel

Leidingwerk uitlopen

KoudHeet

KoudHeet

Processor
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Handdouche &
Regendouche

Bediening

De bediening kan 
overal geplaatst 
worden zolang er 
rekening gehouden 
wordt met 
maximaal 6 meter 
kabel tussen de 
bediening en de 
processor.

Zij jets



Installatiehandleiding

Stap 1  Vast maken van de muurbevestiging

Voorbereidingen van de wand voor de muurbevestiging. De installatie van de muurbevestiging is in elke situatie 
verschillend bijvoorbeeld, is er toegang tot de andere kant van de muur of niet.

Voor de bevestiging van de muur installatie is van de achterkant van de muur een een gat van 40mm diameter 
vereist en vanaf de voorkant een gat van 68mm diameter.

Bevestig de muurbevestiging met de bijgeleverde schroeven.

Stap 2  de muur verder afwerken

in de muur. Betegel de muur (mag ook op andere manieren) en zorg dat Werk de muur verder af en plaats de electrabuis        
er een gat van 40mm geboord is in de tegel dat de muurbevestiging er door heen past.

Muurbevestiging van achter Muurbevestiging van voor 

40

56

60 110

40

56

60 110
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Bedienings en
bevestigings clip



Stap 3

A: Trek een lijn op de muurbevestiging die gelijk is 
aan de muur.
B: Snij de muurbevestiging hier af.

Stap 4

Plaats de bevestigings clip voor de bediening zoals 
hierboven aangegeven.

Stap 5

Zorg dat de rubber rand goed achter de bediening zit. 
Zorg dat er een trekkabel door de muur getrokken is 
om de bedieningskabels er door heen te trekken.

Stap 6

Zorg dat de kabels helemaal door de muur heen zijn 
en druk dan de bediening tegen de muur en schuif 
hem omhoog om hem vast te zetten met de clip.

8
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Stap 7

Schroef deze vast op de muurbevestiging met de 
bijgeleverde schroeven.

Stap 8

Zorg dat de kabel door de schuimring heen is getrokken 
en zorg dat de schuimring goed over de omhulsing van 
de knop zit. Voor u is het makkelijk om hier de knop uit 
de omhulsing te halen.

Stap 9

Trek de bedieningskabel door de muur heen als u dat nog niet gedaan heeft. 

Rubber ring
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Stap 11

De knop kan weer terug in de bediening.

Stap 10

Plaats de knop in het bedieningsscherm en draai 
deze een kwart slag met de klok mee om deze vast 
te zetten.

Stap 12 Verbinden en aansluiten van de processor.

Verwijder de kap van de processor.

15V Battery
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Douche processor - 3 weg

Accu Adapter

Printplaat

Warm     Koud
Toevoer

Uitlopen

2

Douche / Bad processor - 2 weg 

 15v    Accu EXT       RS-232  MOTOR    TLI             AUX

Bevestigingsgaten Accu Adapter

Printplaat

Warm    Koud
Toevoer Uitlopen

31

Let op: Uitloop 1 is 
de hoofd uitloop, 
dit betekend dat 
het water altijd als 
eerst door deze 
uitloop komt voor 
er omgeschakeld 
kan worden naar 
andere uitlopen.

Let op: Uitloop 1 is 
de hoofd uitloop, 
dit betekend dat 
het water altijd als 
eerst door deze 
uitloop komt voor 
er omgeschakeld 
kan worden naar 
andere uitlopen.

1 2

 15v    Accu EXT       RS-232  MOTOR    TLI             AUX

Bevestigingsgaten
voor de kap

Bevestigingsgaten

Bevestigingsgaten
voor de kap



Stap 13

Let op: de locatie van de processor moet toegankelijk 
en droog zijn.
Indien nodig kunt u het sjabloon gebruiken (op pagina 
18) om de locatie van de processor te bepalen voor
bevestiging.

Stap 14

Bevestig de processor aan de muur met de bijgeleverde 
schroeven.

15V Battery

WLAN
Valve Controller Dual Wheel

Display

Stap 15

Verwijder de borgbout uit de toevoer aansluiting.

Stap 16

Plaats 2 ongelijke aansluitstukken in de toevoer en 
zorg dat deze er goed inzitten.

15V Battery

WLAN
Valve Controller Dual Wheel

Display

15V Battery

WLAN
Valve Controller Dual Wheel

Display
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Stap 17

Plaats de borgbout er terug in en controlleer of de 
aansluitstukken goed vast zitten.

Stap 18

Let op: zorg dat de leidingen altijd goed doorgespoeld 
zijn.
Bevestig de flexibele slangen met een rubber ring aan 
de aansluitstukken.

Stap - 19

Douche processor 3 - weg 
Verwijder de borgbout.

15V Battery

WLAN
Valve Controller Dual Wheel

Display

15V Battery

WLAN
Valve Controller Dual Wheel

Display

15V Battery

WLAN
Valve Controller Dual Wheel

Display

Douche /  Bad processor 2 - weg 
Verwijder de borgbout.
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Power unit 
15V DC   Battery   

External digital 
outputs   

Display   Valve (Bath Fill)
Controller   

Dual Wheel   

15V Battery

WLAN
Valve Controller Dual Wheel

Display

Warm

Koud



Stap 21

Plaats de borgbout er terug in en 
controlleer of de aansluitstukken goed 
vast zitten.

Stap 22

Sluit de flexibele slangen aan op de aansluitstukken. 
Onthoud goed welke flexibele slang aangesloten 
wordt en naar welke leiding die gaat.

15V Battery

WLAN
Valve Controller Dual Wheel

Display

15V Battery

WLAN
Valve Controller Dual Wheel

Display

Stap 20

Douche processor 3 - weg
Zorg dat de aansluit stukken er goed in zitten. 

Douche / Bad processor 2 - weg
Zorg dat de aansluit stukken er goed in zitten. 

Let op: Uitloop 1 is de hoofduitloop, dit betekend dat 
het water altijd als eerst door deze uitloop komt voor 
er omgeschakeld kan worden naar andere uitlopen.
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15V Battery

WLAN
Valve Controller Dual Wheel

Display

15V Battery

WLAN
Valve Controller Dual Wheel

Display

1
2

1
2 3

15V Battery

Valve Controller Dual Wheel

Display

Let op: Uitloop 1 is de hoofduitloop, dit betekend dat 
het water altijd als eerst door deze uitloop komt voor 
er omgeschakeld kan worden naar andere uitlopen.
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Stap 23 Verbinden van de bedieningsknop

Verbind de bediengskabel van de knop (TLI) met de printplaat (TLI)

15V Battery

Stap 24 Verbinden van de display

Verbind de bedieningskabel van de display (RS-232) met de printplaat (RS-232)

15V Battery

WLAN
Valve Controller Dual Wheel

15V Battery

15V Battery

RS-232     MOTOR              TLI   

   AUX 



Stap 25

Plaats de kap terug op de processor.

Stap 26

Display

15V Battery

WLAN
Valve Controller Dual Wheel

16

WLAN
Valve Controller Dual Wheel

Display

Stop nu de stekker in het stopcontact en de 
processor zal zich opstarten.
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