TECHNISCHE INFORMATIE / MONTAGEHANDLEIDING

ALFA MIX
Voorschakelapparaat voor de wasmachine
Functie
ALFA MIX maakt het invoeren van warmwater, uit een
thermisch zonnesysteem of uit conventionele warmwaterinstallaties in de wasmachine mogelijk. Daardoor kunt U
dure en waardevolle elektrische energie sparen.
ALFA MIX zorgt ervoor dat voor iedere wasbeurt warm
water met een vooraf gekozen temperatuur (van koud tot
65 °C) in de wasmachine loopt. Voor het spoelen wordt
er dan nog alleen koud water ingelaten. Wasprogrammas
met of zonder voorwassen zijn mogelijk (zie bediening)
De variante ALFA MIX autostart is gedacht voor wasmachines met starttijd instelling. Het apparaat start automatisch
synchroon met de geprogrammeerde wasmachine.
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Montage en aansluiting
●● De meegeleverde montageconsole met de bredere
kant naar boven aan de wand schroeven. Bij de keuze
van de positie, erop letten dat alle slangen spanningsvrij kunnen geïnstalleerd worden.
●● De mengwateruitloop (9) van de ALFA MIX en de inloopmof van de wasmachine met de meegeleverde
aansluitingsslang verbinden.
●● In geen geval mag voor de warmwaterleidingen de
voorhandene slang van de wasmachine genomen worden tenzij het is een warmwater- of een veiligheidsslang
(herkenbaar aan de geribde kunststofommanteling).
●● De toevoer van de koudwaterkraan met de voorhanden
toevoerslang aan de koudwateringang (8) aansluiten.
●● De toevoer van de warmwaterkraan met een temperatuurbestendige toevoerslang aan de warmwateringang
(7) aansluiten.
●● De aftapventielen voor warm- en koudwater moeten
met terugslagkleppen uitgerust zijn (DIN 1988), d.w.z.
men mag hiervoor alleen de voorziene apparaat-aansluitingsventielen gebruiken (WAS-ventielen), omdat
anders evtl. koudwater in het warmwaternet kan geraken. Eenvoudige aftapventielen können ook nog achteraf met terugslagkleppen uitgerust worden.

7
Warmwater

Terugslagklep
Stroomkabel
met voedingsapparaat

9
Gemengd water
naar de wasmachine
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Gedrukt op 100 % gerecycleerd oud papier
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De bijzonderheden van ALFA MIX
autostart
Dit toestel heeft bijkomend een magneet-sensor (10) die
het openen van het magneetventiel van de wasmachine
herkent en de ALFA MIX autostart opstart. Bij wasmachines
met een magneetventiel aan het einde van de veiligheidsslang is na het uitvoeren van de montage (vgl. boven) zoals hiernavolgend tewerk te gaan:
●● De sensor met het klittenband (11) aan de smalle kant
van de magneetventielbehuizing bevestigen en met de
ALFA MIX autostart verbinden (12).
●● De optimale positie wordt gevonden door het verticaal
verschuiven van de sensor met geopend magneetventiel (A). Hiertoe moet de wasmachine ingeschakeld zijn
en het wasprogramma starten. De ALFA MIX autostart
moet dan zeker opstarten. Het optimale punt goed
zichtbaar markeren en de sensor goed vastmaken.
Wanneer het magneetventiel onbereikbaar in de wasmachine ingebouwd is, moet een vakman geconsulteerd
worden.
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Beeld 2 ALFA MIX Autostart

2

NL-XXX_ALFA-MIX_MA-0810xx-1121S100

Bediening

Belangrijke bemerkingen voor het
gebruik

Wassen zonder voorwassen

●● De ALFA MIX moet voor iedere wasbeurt opnieuw opgestart worden. Is het toestel nog aan (het groen controlelampje brandt), dan moet het toestel ook wanneer
onmiddellijk een verdere wasbeurt moet volgen, eerst
uitgeschakeld en opnieuw opgestart worden.
●● De startknop moet altijd onmiddellijk voor het begin
van de wasbeurt gedrukt worden. Als het toestel uitgeschakeld is kan er geen water in de wasmachine lopen!
Daarom moet het toestel bv.ook bij koudwassen ingeschakeld worden.
●● De ALFA MIX mag alleen in gebruik genomen worden
als alle slangverbindingen verwezenlijkt zijn, daar anders water kan uitlopen.
●● Wasgoed met eiwitvlekken (ei, bloed enz.) moet vooraf
ingeweekt of koud voorgewassen worden omdat eiwit
bij temperaturen hoger dan 40 °C stremt en daarna
moeilijk te verwijderen is.
●● Omdat wolvezels gevoelig zijn aan plotselinge temperatuurverschillen moet hier de temperatuurregelaar op
“kalt” gezet worden.

●● Koud- en warmwaterkraan openen.
●● De schakelaar “Vorwäsche” (4) op “nein” zetten.
●● De gewenste temperatuur zowel aan de wasmachine
als ook aan de ALFA MIX (3) instellen. De instelling
“kalt” beduidt ca. 7 °C; de instelling “warm” ca. 65 °C.
Deze temperaturen worden natuurlijk slechts dan bereikt wanneer ze ter beschikking staan.
●● Wasgoed en waspoeder opvullen, de groene startknop
(5) drukken en de wasmachine inschakelen.
●● Het groene (2) of rode (1)controlelampje toont of het
koud- of warmwaterventiel geopend is.Het afwisselend
blinken van beide controle lampjes duidt aan dat kouden warmwater gemengd worden.
●● Ongeveer 15 min. na het begin van het wasprogramma
schakelt het toestel op koudwater toevoer, er brandt alleen het groene controlelampe.
●● Aan het einde van het wasprogramma de koud- en
warmwaterkraan sluiten.
Wassen met voorwassen

●● De koud- en warmwaterkraan opendraaien
●● De schakelaar “Vorwäsche” (4) op “ja” zetten.
●● De gewenste temperatuur zowel aan de wasmachine
als ook aan de ALFA MIX (3) instellen. De instelling
“kalt” beduidt ca. 7 °C; de instelling “warm” ca. 65 °C.
Deze temperaturen worden natuurlijk slechts dan bereikt wanneer ze ter beschikking staan.
●● Wasgoed en waspoeder opvullen, de groene startknop
(5) drukken en de wasmachine inschakelen.
●● Het groene (2) of rode (1)controlelampje toont of het
koud- of warmwaterventiel geopend is.Het afwisselend
blinken van beide controlelampjes duidt aan dat kouden warmwater gemengd worden.
●● Indien de hoofdwas op een andere temperatuur moet
gewassen worden als de voorwas, moet nu ong. 2-3 minuten gewacht worden totdat het water voor de voorwas volledig ingelopen is. Dan kan men aan de instelknop (3) de gewenste temperatuur voor de hoofdwas
instellen.
●● Ongeveer 30 minuten na het opstarten (5) schakelt het
toestel op koudwatertoevoer om.
●● Aan het einde van het wasprogramma de koud- en
warmwaterkraan sluiten.

Technische gegevens
Tab. 1 ALFA MIX
Bedrijfsspanning

230 V/ 50 Hz

Apparaatspanning

12 V

Krachtontneming

8 Watt

Energieverbruik

ca. 0,02 kWh per wasbeurt

Behuizing

Staalplaat, wit poedergespoten

Slangaansluitingen

¾"-Buitendraad

Totale looptijd

2,5 Std. (2-3 uren instelbaar)

Afmetingen (H x B x T, mm)

190 x 130 x 60

Na 2,5 uren schakelt de ALFA MIX zich automatisch uit,
het groene controlelampje gaat uit. Deze looptijd is als
fabrieksinstelling ingesteld en kan indien gewenst intern
veranderd worden – Instelling van 2 tot 3 uren mogelijk.
Als het wassen vroeger beeindigd is en de ALFA MIX noch
ingeschakeld is (het groen controlelampje brandt) kan
men deze met de rode stopknop (6) uitschakelen.
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Storingen
Tab. 2 Storingen

Controlemogelijkheid

Ontstoring

Wasmachine springt niet aan, onderbreekt
het programma en/of meldt watertekort.

Zijn beide aftapkranen opengedraaid en in
orde? Evtl. zonder ALFA MIX controleren!

Als de kranen in orde zijn, zeven in de ALFA
MIX-ventielen en in de slangen controleren
en indien nodig reinigen.

Geen waterinloop hoewel de aftapkranen
en de zeven in orde zijn.

ALFA MIX-uitloopslang van de wasmachine
afschroeven en in een emmer houden. Het
toestel opstarten en de temperatuurknop
heen en weer draaien!

Indien er geen koud- of warmwater komt, of
slechts zeer weinig, het toestel voor controle
terugsturen.

Te weinig waterinloop, hoewel de
aftapkranen, de zeven en de ALFA MIX in
orde zijn (wasmachine meldt evtl.
watertekort).

Indien mogelijk, de waterdruk aan het
aftappunt of aan de drukregelaar
controleren. Minstens 2 bar zijn noodzakelijk.

Indien nodig de druk verhogen.

Wasmachine stopt tegen het einde van het
wasprogramma en meldt evtl. watertekort.

Duur van het wasprogramma controleren.

Duurt het programma langer dan 150 min,
ALFA MIX op een langere looptijd instellen.
Consulteer a.u.b. uw installateur.

Storingen bij water aftappen aan andere
aftappunten (bv. te koud water aan een
waterkraan terwijl de ALFA MIX in bedrijf is).

Aftapventielen van de ALFA MIX controleren.
Zijn hier aansluitingsventielen met
terugslagklep ingebouwd?

Indien niet of in geval van twijfel,
terugslagkleppen inbouwen (zie ook het
hoofdstuk montage resp. toebehoren).
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