
WMF Nederland B.V. 
 
Gyroscoopweg 82/84 
1042 AX Amsterdam 
Postbus 20604 
1001 NP Amsterdam 
Nederland 
 
Tel.  +31 20 480 80 80 
Fax. +31 20 480 80 70 
info@wmf.nl 
www.wmf.nl 

 
 
Commerzbank AG, 
Amsterdam 
Rek.nr. 63.70.38.711 
IBANnr. 
NL98COBA0637038711 
BIC: COBANL2X 
 
 
 
 

 
 
Kamer van Koophandel 
Amsterdam nr. 33235204 
 
BTW NL 001131291B01 

 
 
Op al onze transacties zijn 
van toepassing de Algemene 
Verkoopvoorwaarden, 
gedeponeerd te Amsterdam 
onder nr. 3719. 

FL042014 

µ 
 

Alvorens een WMF koffiemachine geplaatst wordt dienen de aansluitingen voor elektra, watertoevoer 
(koud) en afvoer aanwezig te zijn conform onderstaande omschrijving. 
 
Het Service Department van WMF Nederland B.V. draagt zorg voor installatie van de machine vanaf de 
wandcontactdoos en de wasmachinekraan, WMF is niet bevoegd elektra en/of watervoorzieningen aan te 
leggen! 
 
ELEKTRAVOORZIENING 
 
T.b.v. 400 volt 

 

• Muurzijde CEE-Form wandcontactdoos, 16A / 32A / -6h, 5 Pin, Female.    400V 

• Toevoerleiding (5x 2,5 mm kwadraat) dient 400V  (3P + N + RA) te zijn.  

• Inclusief bij CEE-Form WCD, geschakeld d.m.v. 4-polige werkschakelaar. 
 

T.b.v. 230 volt 
 

• Toevoerleiding (3x 2,5 mm kwadraat) dient 16A (1P + N + RA) te zijn.    

• E.e.a. conform de tekening op een hoogte van 60cm van de vloer.  
 

WATERVOORZIENING (reduceerventiel / terugslagklep) 
 

• Koudwater- toevoerleiding dient 1/2" (DN 15mm) te zijn, met daarin een terugslagklep.  
3-4 bar, een terugslagventiel, een 1/2" muurplaat en een wasmachinekraan 3/4". 
Wij adviseren montage van een geschikte watermelder in de watertoevoer, zie 

            gebruiksaanwijzing van uw koffiemachine. 
 

Waterdruk 
 

• De dynamische waterdruk dient belast minimaal 2,5 bar te zijn. 
E.e.a. conform de tekening op een hoogte van 60cm. 
 
* Indien deze waterdruk niet behaald wordt, gelieve u zich in verbinding te stellen met het     
waterleidingbedrijf of een installatiebedrijf, zodat e.e.a verholpen wordt. 

 
AFVOERVOORZIENING 

 

• 1,5" (DN40) PVC afvoerpijp minimaal 60cm boven vloer oppervlak. 

• Zwanenhals dient minimaal 75cm onder machineniveau te zitten. 
 
 
Alle aansluitingen dienen in directe omgeving (binnen één meter) van de machine aanwezig te zijn en dienen in 
overeenstemming te zijn met de Nederlandse voorschriften. 

 
Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen met het WMF Service Department : 020-4808081 of service@wmf.nl 
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