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Het Inventum mengventiel 
tbv kokend water boiler

Met de aanschaf van een Inventum mengven-
tiel verschaft u zich een veilig en vertrouwd 
kwaliteitsproduct. Het is geschikt voor een 
Inventum 4 liter kokend water boiler welke 
alleen kokend water levert.

Het Inventum mengventiel zorgt er voor dat 
er van uw kokend water boiler ook warm 
water van een vast ingestelde temperatuur 
voor uw keukenmengkraan kan leveren. Dit 
wordt gedaan door kokend water met koud 
water te mengen.

Inventum besteed de grootst mogelijke zorg 
aan deze handleiding Er kunnen echter geen 
rechten aan worden ontleend. Inventum 
behoud zich, in verband met voortdurende 
productinnovatie, te allen tijde het recht voor 
om zonder voorgaande mededeling de speci-
ficaties te wijzigen.
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Garantie

Deze handleiding is bedoeld als naslagwerk 
voor de installateur. Met deze handleiding is 
het mengventiel op veilige wijze te installeren.

De zorg voor de uitvoering van de garantie 
berust in eerst instantie bij de installateur 
of leverancier waar de set is gekocht. Raad-
pleeg dan ook altijd eerst uw installateur of 
leverancier.

Leveringsomvang

Artikelnummer 15041002 bevat de volgende 
onderdelen:
	 •	 Inventum	mengventiel	voor	kokend
   water boiler
	 •	 Meegeleverd:	slang	2x	3/8”,	l=50cm
	 •	 Koper	recht	D15,	l=10cm
	 •	 Wartel	D15
	 •	 Knelring	D15
	 •	 Handleiding

	Aansluiting	koud	in	 	 	 Knel	15

	Aansluiting	koud	uit	 	 	 G1/2”	vlakke	pakking

	Aansluiting	kokend	water	in	 	 	 G3/8”	vlakke	pakking

	Aansluiting	kokend	water	uit	 	 	 G3/8”	vlakke	pakking

	Aansluiting	warm	uit	 	 	 G3/8”	vlakke	pakking	of	Knel	10
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1. Indien de boiler al op de inlaatcombinatie 
is aangesloten dient u de slangaanslui-
ting koud boiler water los te halen;

2. Verwijder de vlakke ring uit de uitstroom-
zijde van de inlaatcombinatie (zie fig. 1);
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3. Plaats de meegeleverde koperen leiding 
D15 met de knelring en wartel in de uit-
stroomzijde van de inlaatcombinatie en 
plaats het mengventiel op het uiteinde 
van de koperen leiding;

4. Sluit de meegeleverde slang aan tussen 
de RVS uitstroom nippel op de kokend 
water boiler en het mengventiel;

5. De slang van de kookkraan dient aange-
sloten te worden op de aansluitnippel 
van het mengventiel;

6. De warm water slang van uw keuken-
mengkraan kan op de warmwater aan-
sluitzijde van het mengventiel aangeslo-
ten	worden.	Zowel	D10	als	G3/8”.

Installatie

Het mengventiel dient tussen de inlaatcombinatie en de boiler in de koudwaterleiding 
gemonteerd te worden.
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1. Bestaande inlaatcombinatie, 
 meegeleverd bij boiler.
2.	 Knelring	D15.
3.	 Wartel	D15.
4.	 Koperen	buis	D15.
5. Mengventiel.

6.	 Koud	waterslang	boiler.
7.	 Kokend	waterslang	vanaf	boiler.
8.	 Kokend	waterlang	naar	
 kookkraan.
9.	 Warm	waterslang	naar	
 keukenmengkraan.

Fig 1 Verwijderen vlakke ring

Fig 2 Overzicht aansluitingen



Geïnstalleerd door:

Inventum B.V.
Postbus 275, 3990 GB Houten
Kaagschip 25, 3991 CS Houten

Tel.:  +31 (0)30 274 84 84
Fax:  +31 (0)30 274 84 85
E-mail: info@inventum.com 

België/Belgique  Tel.:  03 227 43 43    Fax:  03 227 43 44 
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