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Een standaard wasmachine 
kraantje (G 3/4”) aangesloten op 
het leidingwater. 

Het kraantje moet vrij bereikbaar 
zijn vanaf de achterzijde van de 
meubel.

Optie 1 | Standaard: 
Een open, verticaal geplaatste 40mm 
afvoerbuis, max. 45cm boven de grond. 

Optie 2 | Met afvoerpomp: 
Een open, verticaal geplaatste 40mm 
afvoerbuis. De afvoer moet bereikbaar 
zijn met een flexibele buis van 3 meter. 

Optie 3 | Met jerrycan: 
Geen afvoer nodig.

Het systeem heeft één vrij 
stopcontact nodig. Het 
stopcontact moet 220VAC 
stroom geven en geaard zijn.

Houdt er rekening mee dat er 
minimaal 800W vrij vermogen 
op de groep is. 

Voorbereiding voor aanvang van installatie

INSTALLATIE SPECIFICATIES | MET MEUBEL
REFILL

Meubel zonder achterwand:
 90B 60D 98H cm

Meubel met achterwand:
90B 60D 192H cm 

Watertoevoer Waterafvoer Stroom

1 Er is 7 cm ruimte achter de
stand. Deze ruimte kan gebruikt
worden voor het plaatsen van 
water toe- en afvoer. 98 cm

90 cm

27 CM*

60 cm

10
CM

REFILL
B25 D19 H62 CM

192 cm

*Space for
 Jerrycan

7 cm

INSTALLATIE SPECIFICATIES | MET MEUBEL

Minimaal beschikbare ruimte

Belangrijke informatie
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REFILL

De benodigde hardware kan worden 
verdeeld over meerdere kastjes. Let op 
dat de Fizz ten minste 50 x 55 x 55 cm 
(BxDxH) ruimte nodig heeft. 

Er moet een gat van 127mm worden 
geboord in het werkblad waar de Refill 
dispenser wordt geplaatst.

Warme lucht moet kunnen ontsnappen 
uit het het kastje waarin de 
Koeler/carbonator is geplaatst.

De langste afstand tussen de Dispenser, 
de Fizz en de smaakmodule mag 
maximaal 2 meter zijn.

Refill 
  Min . B50 D55 H55 cm 

Refill met Jerry can
  Min . B70 D55 H55 cm  

Refill met smaakmodule
 Min . B70 D55 H65 cm  

Refill met smaakmodule & Jerry can 
  Min . B90 D55 H65 cm  

Een standaard wasmachine 
kraantje (G 3/4”) aangesloten op 
het leidingwater. 

Het kraantje moet vrij bereikbaar 
zijn vanaf de achterzijde van de 
meubel.

Optie 1 | Standaard: 
Een open, verticaal geplaatste 40mm 
afvoerbuis, max. 45cm boven de grond. 

Optie 2 | Met afvoerpomp: 
Een open, verticaal geplaatste 40mm 
afvoerbuis. De afvoer moet bereikbaar 
zijn met een flexibele buis van 3 meter. 

Optie 3 | Met jerrycan: 
Geen afvoer nodig.

Het systeem heeft één vrij 
stopcontact nodig. Het 
stopcontact moet 220VAC 
stroom geven en geaard zijn.

Houdt er rekening mee dat er 
minimaal 800W vrij vermogen 
op de groep is. 

Voorbereiding voor aanvang van installatie

Watertoevoer Waterafvoer Stroom
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10+ cm
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FIZZ
W29, H52, D42 CM

FLAVOR module
B20  D20 H9 CM

1 SYRUP BOX
B19 D30 H16 CM

REFILL
B25 D19 H62 CM

INSTALLATIE SPECIFICATIES | INBOUW

Minimaal beschikbare ruimte

Belangrijke informatie


