
Praktische handleiding:
Ombouwen Epoca-kraan van rechtse uitvoering naar linkse uitvoering: Blad1 van 3

Links ziet u de linkse uitvoering, rechts de standaard 
rechtse uitvoering.

Verpakking en benodigd gereedschap.

Inhoud verpakking: Epoca-kraan, voetventiel, ontluchter 
en 3 talige handleiding.

Standaard is de Epoca-kraan bedoeld voor de rechterzijde
van de radiator. De linkse variant is eenvoudig te maken.

Zorg dat de kraan in de meest open stand staat, op 4. 
Verwijder de handgreep van de spindel.

Verdraai de spindel nu niet meer en zorg dat het merk-
teken in dezelfde positie blijft staan.
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Merktek

Verdraai de spindel nu niet meer en zorg dat het merk-

van de radiator. De linkse variant is eenvoudig te maken.van de radiator. De linkse variant is eenvoudig te maken.

Merktek

Links ziet u de linkse uitvoering, rechts de standaard Verpakking en benodigd gereedschap.Verpakking en benodigd gereedschap.

Inhoud verpakking: Epoca-kraan, voetventiel, ontluchter 

rechtse uitvoering.rechtse uitvoering.

Standaard is de Epoca-kraan bedoeld voor de rechterzijdeStandaard is de Epoca-kraan bedoeld voor de rechterzijde

Zorg dat de kraan in de meest open stand staat, op 4. Verdraai de spindel nu niet meer en zorg dat het merk-

van de radiator. De linkse variant is eenvoudig te maken.en 3 talige handleiding.en 3 talige handleiding.

Merkteken



Praktische handleiding:
Ombouwen Epoca-kraan van rechtse uitvoering naar linkse uitvoering: Blad 2 van 3

Draai de moer linksom los. Verwijder de aandruk-bus, de 
platte moer eronder en de onderliggende ¨wijzerplaat¨.

Van links naar rechts heeft u nu: De kraan, wijzerplaat, 
platte moer, aandruk-bus, moer, handgreep en schroef.

Draai nu de kraan een halve slag om , zodat de schroef-
draad naar rechts wijst. Het merkteken zit nu ook rechts.

Monteer de wijzerplaat precies zoals op de foto.

Plaats de platte moer en draai deze aan met de sleutel. Plaats de aandruk-bus met de brede rand naar boven.
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Draai de moer linksom los. Verwijder de aandruk-bus, de Van links naar rechts heeft u nu: De kraan, wijzerplaat, Van links naar rechts heeft u nu: De kraan, wijzerplaat, 

Draai nu de kraan een halve slag om , zodat de schroef-

platte moer eronder en de onderliggende ¨wijzerplaat¨.platte moer eronder en de onderliggende ¨wijzerplaat¨.

Monteer de wijzerplaat precies zoals op de foto.Monteer de wijzerplaat precies zoals op de foto.

platte moer, aandruk-bus, moer, handgreep en schroef.platte moer, aandruk-bus, moer, handgreep en schroef.platte moer, aandruk-bus, moer, handgreep en schroef.

Plaats de platte moer en draai deze aan met de sleutel.

draad naar rechts wijst. Het merkteken zit nu ook rechts.draad naar rechts wijst. Het merkteken zit nu ook rechts.

Plaats de aandruk-bus met de brede rand naar boven.Plaats de aandruk-bus met de brede rand naar boven.

Merkteken



Praktische handleiding:
Ombouwen Epoca-kraan van rechtse uitvoering naar linkse uitvoering: Blad 3 van 3

Draai de moer niet te vast. Handvast met de sleutel en de 
kraan in de hand is voldoende.

Plaats nu de handgreep terug op de spindel, zonder de 
spindel te verdraaien, in de positie 4.

Monteer de spindel met de schroef en draai deze stevig 
vast.
Controle:

Controleer of de kraan juist werkt door er door te blazen.
In stand 0 kan er geen lucht door heen, in stand 1 een 
beetje, tot in stand 4 de doorlaat maximaal is.

Mocht dit niet het geval zijn, dan staat de spindel ver-
keerd. U dient dan de handgreep opnieuw te verwijderen 
en de spindel zodanig te verdraaien totdat: In stand 0 kan 
er geen lucht door heen, in stand 1 een beetje, tot in stand 
4 de doorlaat maximaal is.

Het is belangrijk dat u dit even controleert aangezien 
na montage een fout veel moeilijker te herstellen is
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Draai de moer niet te vast. Handvast met de sleutel en de Plaats nu de handgreep terug op de spindel, zonder de Plaats nu de handgreep terug op de spindel, zonder de 
spindel te verdraaien, in de positie 4.

Monteer de spindel met de schroef en draai deze stevig 


