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AVVERTENZA
Questo libretto contiene dati ed informazioni destinati sia al-
l’utente che all’installatore.
Nello specifico l’utente deve porre attenzione ai capitoli: Avver-
tenze generali e sicurezze, Dispositivo fumi, Messa in funzione.

ES

In alcune parti del manuale sono utilizzati i simboli:
ATTENZIONE = per azioni che richiedono particolare 
cautela ed adeguata preparazione
VIETATO = per azioni che NON DEVONO essere asso-
lutamente eseguite.

L’apparecchio è costruito secondo le regole della buona tecni-
ca nello spirito della Legge 1083 del 6 Dic.1971.
La marcatura CE posta sul prodotto indica che lo stesso è 
conforme alle seguenti Direttive Europee:  
90/396
93/68

0694
0694BU9611

WARNING
This booklet contains information relevant to the user as well 
as the installer.
The user must read the following chapters: General safety, 
Flue gas device and Operation.

In parts of the manual the following symbols are used:
WARNING = for actions that require caution and ade-
quate preparation
PROHIBITED = for actions that MUST NOT be perfor-
med

The device is well built in accordance with the current legisla-
tion
The CE sign positioned on the product indicates that it confor-
ms to the following European Directives:
90/396
93/68

0694
0694BU9611

AVERTISSEMENTS
Cette notice contient des données et des informations de-
stinées à la fois à l’utilisateur et à l’installateur. L’utilisateur doit 
en particulier prêter attention aux chapitres : Avertissements 
généraux et sécurités, Dispositif fumées, Mise en service.

Dans certaines parties du manuel, les symboles suivants sont utilisés:
ATTENTION = pour des actions qui requièrent une pré-
caution particulière et une préparation adéquate 
INTERDIT= pour des actions qui NE DOIVENT absolu-
ment PAS être exécutées

L’appareil est construit selon les règles de la bonne technique 
conformément à la loi en vigeure.
Le marquage CE placé sur le produit indique qu’il est confor-
me aux Directives Européennes suivantes  
90/396
93/68

0694
0694BU9611

ADVERTENCIA
Este manual contiene datos e informaciones destinados tanto 
al usuario como al instalador. Específicamente, el usuario debe 
prestar atención a los capítulos: Advertencias generales y se-
guridades, Dispositivo humos, Puesta en funcionamiento.

En algunas partes del manual se utilizan los símbolos:
ATENCIÓN = para acciones que requieren una particu-
lar cautela y una preparación adecuada
PROHIBIDO = para acciones que NO DEBEN ser ab-
solutamente ejecutadas

El equipo está fabricado según las reglas de la buena técnica, 
respetando el espíritu de la Ley en vigor.
La marcación CE puesta en el producto indica que el mismo 
es conforme a las siguientes Directivas Europeas:
90/396
93/68

0694
0694BU9611
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ADVERTÊNCIA
Este manual contém dados e informações destinados tanto 
ao usuário quanto ao instalador. Especificamente o usuário 
deve prestar atenção nos capítulos: Advertências gerais e se-
guranças, Dispositivo fumos, Posta em marcha.

Em algumas partes do manual são utilizados os símbolos:
ATENÇÃO = para acções que requerem uma cautela 
especial e uma adequada preparação
PROIBIDO = para acções que NÃO DEVEM ser execu-
tadas em hipótese alguma

O aparelho é fabricado conforme as regras da boa técnica no 
espírito da Lei em vigor.
A marcação CE posta no produto indica que o mesmo encontra-
se em conformidade com as seguintes Directivas Europeias:
90/396
93/68

0694
0694BU9611

ADVARSE
Denne håndboken inneholder data og opplysninger ment 
både for brukeren og installatøren.
Brukeren må spesielt lese nøye gjennom kapitlene: Generelle 
advarsler og sikkerhet, avgassutsug, Igangsetting.

I noen deler av håndboken brukes symbolene:
ADVARSEL = for inngrep som krever spesiell forsikti-
ghet og passende forberedelse
FORBUDT = for inngrep som absolutt IKKE MÅ utføres

Apparatet er bygget i samsvar med regler om god teknikk i 
henhold språkverkstaden. 
CE-merkingen som er satt på produktet angir at det er i sam-
svar med følgende EU-direktiver:
90/396
93/68

0694
0694BU9611

VARNING
De uppgifter och information som anges i denna handbok är rik-
tade både till användaren och till installatören. Användaren ska 
rikta särskild uppmärksamhet till kapitlen: Allmänna säkerhet-
sföreskrifter, Kontrollanordning för rökgasutsläpp, Idrifttagning.

Följande symboler används i vissa delar av handboken:
VARNING = åtföljer förfaranden som kräver särskild för-
siktighet och lämplig kunnighet
FÖRBJUDET = åtföljer förfaranden som ABSOLUT 
INTE får utföras

Apparaten har tillverkats enligt god tillverkningssed i enlighet 
med föreskrifterna i upprätthöll norms.
Produktens CE-märkning bevisar att produkten uppfyller kra-
ven i följande direktiv: 
90/396
93/68

0694
0694BU9611
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Apparatens användning kräver tillämpandet av följande grundläg-
gande säkerhetsföreskrifter:

Använd inte apparaten för annat än vad den är avsedd för.

Det är ej tillåtet att med trasa, papper eller annat föremål 
täppa igen gallren för luftintag eller avluftning och ventilation-
söppningen till lokalen som apparaten är installerad i. 

Om du känner lukt av gas får ingen strömbrytare, telefonen 
eller andra föremål som kan bilda gnistor lov att användas. 
Lufta lokalen genom att öppna dörrar och fönster och stäng 
genast huvudkranen till gasledningen.

Ställ inga föremål ovanpå apparaten.

Lämna inte behållare med lättantändliga substanser i loka-
len som apparaten har installerats i.

Vi rekommenderar att du inte försöker utföra reparationer vid 
inträffande av fel och/eller funktionsstörningar på apparaten.

Det är ej tillåtet att barn eller okunniga personer använder 
apparaten.

Inga ingrepp får utföras på förseglade komponenter.

För att en perfekt prestanda ska bibehållas, ska du tänka på att: 
- en regelbunden rengöring på utsidan med tvål och vatten krävs 

inte enbart av estetiska skäl, utan hjälper även till att skydda de 
yttre panelerna från rost och förlänger därigenom apparatens 
livslängd.

- du inte ska använda lösningsmedel, rengöringspulver och 
svampar med slipverkan.

- apparaten och/eller dess komponenter inte får rengöras med 
lättantändliga substanser (t.ex. bensin, alkohol, olja osv.).

ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖREKSRIFTER 
Instruktionshandboken utgör en integrerande del av produkten och 
ska därigenom förvaras med omsorg och alltid medfölja produkten. 
Om du tappar bort instruktionshandboken eller om den förstörs, ska 
du vända dig till vårt tekniska servicekontor för att be om en ny kopia

Installationen av apparaten och eventuella service- och un-
derhållsingrepp ska utföras av kvalificerad personal och i 
enlighet med föreskrifterna.
Vi rekommenderar att du vänder dig till specialiserad perso-
nal för att utföra installationen.
Apparaten ska användas inom det användningsområde som 
avsetts av tillverkaren. Tillverkaren frånsäger sig allt ansvar, 
både enligt köpeavtalet och utanför köpeavtalet, för skador 
på personer, djur eller föremål som uppstått till följd av felak-
tigheter vid installationen, vid justeringsförfaranden och vid 
underhåll eller till följd av felaktig användning.
Inga ändringar får utföras på apparatens säkerhetsanord-
ningar och automatiska reglerdon under hela anläggningens 
livslängd förutom av tillverkaren.
Denna apparat är avsedd att producera varmvatten och ska 
därmed anslutas till ett distributionsnät för varmvatten för hu-
shållsbruk som överensstämmer med apparatens prestanda 
och effekt. 
Vid vattenläckage ska du stänga av vattentillförseln och så 
snart som möjligt kontakta kvalificerad personal från vårt 
tekniska servicekontor.
Vid frånvaro under en längre tid ska gastillförseln stängas av. 
Vid överhängande risk för frost ska allt vatten tömmas från 
beredaren.
Vid fel och/eller funktionsstörning på apparaten ska den sät-
tas i deaktiverat läge utan att du försöker att reparera den 
eller på annat sätt direkt ingripa på beredaren.
Underhåll på apparaten ska utföras minst en gång om året.

Varmvattenberedarens förpackning innehåller: 
2 st. reglage som ska fixeras på kontrollpanelen efter installa-

tionen.
1 st. vattenfilter som ska sättas in på vattenventilens inlopp-

sanslutning. 
1. TEKNISK BESKRIVNING
1.a  Tekniska specifikationer

11 14
kW kcal/h kW kcal/h

Nominell uteffekt 18,9 16.273 23,7 20.374
Nominell värmeeffekt 21,8 18.748 27,2 23.392
Minimal uteffekt 7,5 6.424 7,5 6.424
Minimal värmeeffekt 9,0 7.740 9,0 7.740

TYP AV GAS NATURGAS GASOL NATURGAS     GASOL
     

LHV (15° C 1013 mbar) MJ/m3
WI      (15° C 1013 mbar) MJ/m3 
Nominellt matningstryck mbar
Förbrukning m3/h

kg/h
Tryck brännare   mbar
Ø pilotlågans munstycke mm 0,28 0,16 0,28 0,16
Ø  huvudbrännarens munstycke mm 1,18 0,71 1,18 0,72
munstycken       N.
Ø gasanslutning 
Rökgasens maxflöde g/s 
Rökgastemperatur °C
Kategori II2H3B/P
Destinationsland SE

VATTEN 11 14

Hämtningskapacitet l /min selet. min.
från 2,5  till 5

select. max 
från 5  till 10,8 

select. min.
från 2,5  till 6,7

select. max
från 6,7  till 13,6

Uppvärmd vattentemperatur °C cirka 50 cirka 25 cirka 50 cirka 25
Minimitryck bar 0,2 0,2
Normalt tryck bar 2 2
Maxtryck bar 10 10
Ø  vattenanslutning 1/2” 1/2”
Ø  rökgasutlopp mm 110 130

Mått och vikter

APPARAT EMBALLAGE APPARAT EMBALLAGE
Höjd mm
Bredd mm
Djup mm
Vikt Kg
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Fig.2
1 Kontrollanordning för rökgasutsläpp
2 Rökgasfläkt
3 Värmeväxlare
4 Pilotbrännare
5 Brännare
6 Hydraulventil
7 Temperaturregulator
8 Gasventil
9 Gasinlopp
10 Justeringsskruv
11 Piezo-knapp
12 Gasreglage
13 Tryckanslutning
14 Tändningselektrod
15  Termoelement

2. INSTALLATION

2.a Standarder (Fig.3)
För användning av gasdriven utrustning har det förutsetts ett myc-
ket noggrant regelverk. Det är därför nödvändigt att noggrant up-
pfylla kraven.
För flytande gas (gasol) ska installationen överensstämma med 
leverantörernas föreskrifter samt uppfylla kraven i ovan nämnda 
standarder.

2.b  Väggmontering (Fig.4)
Viktigt

Den omgivande luften i lokalen som denna apparat installeras i 
får inte vara dammig eller innehålla feta och/eller frätande ångor. 
- Apparaten ska installeras på en vägg med lämpliga egenska-

per och i närheten av en kanal för rökgasutsläpp. 
- För att få tillgång till bekvämt underhållsarbete ska de minimi-

mått som anges i fig. 3 lämnas fria runt apparaten.

Placering

- Varmvattenberedaren får inte placeras inuti ett stängt skåp eller 
i ett hörn, eftersom ett lämpligt luftflöde (fig. 4) alltid ska kunna 
garanteras.

- Varmvattenberedaren får inte placeras ovanför spishällen eller 
annan utrustning för tillagning av mat. Detta för att undvika an-
samling av fett från matlagningsos, vilket skulle kunna leda till 
funktionsstörningar. 

- Eventuella värmekänsliga väggar (t.ex. i trä) ska täckas med 
skyddande isoleringsmaterial.

- På fig. 4 återfinns apparatens måttangivelser för montering på 
vägg.

2.c  Lokalens luftcirkulation
Installationen av varmvattenberedaren ska uppfylla samtliga före-
skrifter. 

Varning! Denna apparat får endast lov att installeras och använ-
das i lokaler som är permanent ventilerade i enlighet.

Luftvolym

I sådana lokaler som gasdrivna apparater (av typ B) installeras i 
måste det tillföras minst lika mycket luft som krävs för gasförbrän-
ningen och för lokalens ventilering.
- Pga. den överhängande risken som detta innebär är det förbju-

det att driftsätta suganordning, kaminer eller liknande anordnin-
gar i samma lokal och samtidigt som varmvattenberedaren.

- Omgivningen som varmvattenberedaren installeras i ska vara 
försedd med regelmässigt luftuttag för lokalens ventilering.

Luftflöde

Det naturliga luftflödet ska vara ett direktflöde och ske via:
- Permanenta öppningar gjorda på de väggar som vetter mot ut-

sidan i lokalen som ska ventileras.
- Ventilationsledningar, antingen enkla eller förgrenade.
Ventilationsluften ska tas direkt utifrån, från en plats som ligger 

långt från föroreningskällor.
Även indirekt ventilering är tillåten, genom att ta luft från intilliggan-

de lokaler i förhållande till den som ska ventileras och genom 
att följa nedan angivna föreskrifter och villkor:

- Den intilliggande lokalen ska vara försedd med direktventile-
ring.

- I lokalen som ska ventileras får endast apparater som är anslut-
na till rökgaskanaler lov att installeras.

- Den intilliggande lokalen får inte vara ett sovrum och får inte 
vara en del av lokalen som ska ventileras.

- Den intilliggande lokalen får inte vara en brandfarlig miljö, så-
som maskinhall, garage, magasin för förbränningsmaterial, 
osv.

- Den intilliggande lokalen får inte vara i undertryck i förhållande 
till lokalen som ska ventileras pga. risken att draget blir omvänt 
(omvänt drag kan t.ex. orsakas av en annan apparat som drivs 
av någon typ av förbränningsmaterial, en kamin eller någon typ 
av suganordning för vilka det inte har förutsetts ett luftintag).

- Luftflödet från den intilliggande lokalen till lokalen som ska ven-
tileras ska vara fritt via permanenta öppningar.

2.d Anslutning till gasledning
Se instruktionerna i paragraf 2.a i denna handbok.
Kontrollera att diametern på ledningarna överensstämmer med 
rådande lagstiftning. Innan apparatens installation utförs ska du 
blåsa i gasledningen för att få bort eventuella bearbetningsrester. 
Anslut varmvattenberedaren till den inre anläggningens gasled-
ning och montera en kran för avstängning och öppning av gasen 
på ledningen innan apparaten. 
De gasdrivna varmvattenberedare som använder sig av gastuber 
med avstängnings- och justeringsanordningar ska anslutas regel-
mässigt för att garantera säkerheten för personer och omgivnin-
gen intill. 
Följ rådande lagstiftning.
Inför apparatens första idriftsättning ska yrkesmässigt kvalificera-
de personer ha utfört följande kontroller: 
- Kontroll av inre och yttre tätning på anläggningen för gastillför-

sel.
- Justering av gasflödet i enlighet med den effekt som apparaten 

kräver.
- Kontroll av korrekt typ av gas i förhållande till den gas som ap-

paraten är förutsedd för.
- Kontroll att gasens matningstryck är inom de värden som anges 

på märkskylten.
- Kontroll att anläggningen för gastillförsel är lämplig för den ka-

pacitet som krävs av apparaten och att den är försedd med 
samtliga säkerhets- och kontrollanordningar som föreskrivs av 
rådande lagstiftning.

Om apparatens användare ska vara frånvarande under en längre 
tidsperiod ska huvudkranen för gastillförsel till apparaten stängas.   
Täpp aldrig igen ventilationsöppningarna i lokalen som en gasdri-
ven apparat är installerad i eftersom det innebär fara såsom bil-
dande av giftiga och explosiva blandningar.
Använd inte gasledningarna som jord till elektriska apparater.

11 14

A Utlopp för varmvatten

B Inlopp för kallt vatten

C 244 274

D 450 480

E 605 640

F 150 155
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2.e Anslutning till vattenledning 
Anslut varmvattenberedaren till vattennätet och montera en av-
stängningskran av vattnet innan apparaten. Om du står framför 
apparaten riktad mot den, är vattenintaget för kallt vatten till höger 
och vattenutloppet för varmt vatten till vänster.  

Montera filtret på vattenventilens inloppsanslutning. 

Ta bort plastmuttern från utloppsanslutningen för varmt vat-
ten innan den ansluts till vattennätet. 

Kontrollera att inga av vattenledningssystemets ledningar används 
som jord till elanläggningen eller telefonanläggningen, de är inte 
lämpliga till ett sådant ändamål.  
Inom en kort tidsperiod kan allvarliga skador på ledningarna och 
på apparaten inträffa.

HYDRAULKRETS (Fig.6)
1 Fläkt för utsläpp av förbränningsprodukterna
2 Kontrollanordning för rökgasutsläpp
3 Termostat gräns vatten
4 Värmeväxlare
5 Brännare
6 Tändningselektrod
7 Termoelement
8 Pilotlbrännare
9 Injektor
10 Utlopp för varmvatten
11 Tryckanslutning
12 Temperaturväljare
13 Venturi
14 Hydraulventil
15 Säkerhetsventil vatten
16 Vattenfilter
17 Membran
18 Inlopp för kallt vatten
19 Gasreglage
20 Gasventil
21 Magnetventil
22 Gasfilter

2.f Utsläpp av förbränningsprodukterna
Varmvattenberedarna är av typen B11BS, vilket innebär att de är 
utrustade med en kontrollanordning för rökgasutsläppet.
Gasapparater som är försedda med en anslutning till rör för rökka-
naler ska vara direkt kopplade till skorsten eller skorstensrör med 
garanterad effektivitet. Endast i de fall dessa saknas får gasappa-
ratens förbränningsprodukt lov att ha direktutsläppning utomhus.  
Apparaten kopplas till skorstenen eller till skorstensröret med hjälp 
av rökrör.  Rökrören ska vara kopplade till skorstenen eller till skor-
stensröret i samma rum som apparaten är installerad i, eller som 
högst i det angränsande rummet. Rökrören ska ha perfekt tätning 
och vara tillverkade av ett material som kan motstå mekaniska på-
frestningar av normalt slag, värmen och förbränningsproduktens 
arbetsförlopp och dess eventuella kondens. Längs hela rökröret 
och under samtliga omgivningsförhållanden ska rökgasens tem-
peratur vara över daggpunktstemperatur.

KONTROLLANORDNING FÖR RÖKGASUTSLÄPP
Apparaten är standardutrustad med en kontrollanordning för rök-
gasutsläppet. Anordningen kontrollerar det korrekta utsläppet av 
förbränningsprodukterna, dvs. att flödet av rökgaser är riktat mot 
rökkanalen och mot skorstensröret.
Kontrollanordningen består av en “termostat” som är seriekopplad 
till termoelementet.  Vid utlösning av kontrollanordningen frånskiljs 
termoelementet och gasflödet avläses både till huvudbrännaren 
och till pilotlågan.  En total eller delvis tilltäppning av rökkanalen 
eller av skorstensröret kan vara orsaken till att kontrollanordningen 
utlöser.

Tilltäppningen kan vara förorsakad av antingen yttre eller inre or-
saker, som till exempel:
- ej korrekt utformning på rökkanalen
- för liten diameter på rökkanalen
- för många riktningsändringar (kurvor)
- Motsatt lutning
Samtliga ovan nämnda punkter orsakar anmärkningsvärda ström-
ningsförluster som försämrar förbränningsproduktens flöde mot 
skorstensröret. Kontrollanordningens utlösning försätter apparaten 
i blockerat läge för att undvika att rökgaserna kommer ut i lokalen 
som apparaten är installerad i. För att återställa apparatens drift 
är det nödvändigt att följa förfarandet som beskrivs i paragrafen 
”IDRIFTSÄTTNING”.
Vid fel på kontrollanordningen och på dess elektriska anslutningar 
går det inte att sätta apparaten i drift för att garantera att appara-
tens funktion alltid är under säkra förhållanden. Om det händer 
att apparaten hela tiden försätts i säkert läge genom utlösning av 
kontrollanordningen är det nödvändigt att du låter en kvalificerad 
tekniker med behörighet kontrollera korrekt utsläpp av förbrännin-
gsprodukten och effektivitet på rökkanalen och/eller skorstensröret 
enligt installationsnormerna.
Det är uttryckligen förbjudet att ingripa på kontrollanordnin-
gen för att ändra dess driftläge eller utesluta dess funktion 
eftersom detta skulle äventyra er säkerhet och för de perso-
ner som bor hos er.
Endast en kvalificerad och auktoriserad tekniker, som arbetar för 
vår tekniska service, har tillstånd att ingripa på kontrollanordnin-
gen och endast i syftet att kontrollera dess korrekta funktion eller 
för att byta ut den vid felfunktion. 
Vid behov att byta ut kontrollanordningen rekommenderar 
vi att endast använda den originalreservdel som kan tillhan-
dahållas av tillverkaren eftersom endast denna har projekte-
rats, utarbetats och justerats för att installeras på er apparat.

2.g Anpassning till annan typ av gas
Anpassningen av apparaten till en typ av gas till en annan typ av 
gas kan utföras på ett enkelt sätt även efter att apparaten har in-
stallerats.  Nedan följer instruktionerna för att anpassa och justera 
apparaten till olika typer av gas.
Härmed påpekas att den ovan nämnda anpassningen ska utföras 
av behörig och kvalificerad personal.

ANPASSNING FRÅN NATURGAS TILL GASOL
Anpassningen av apparaten till en typ av gas till en annan typ av 
gas kan utföras på ett enkelt sätt även efter att apparaten har in-
stallerats.  
Innan åtgärden påbörjas ska du kontrollera att gastillförseln till ap-
paraten är stängd.

I – BYTE AV PILOTINJEKTOR
- Frånkoppla pilotlågans rör (fig. 7)
- Ta bort pilotinjektorn
- Montera injektorn och packningen som finns i anpassningssat-

sen (fig. 8).

II – BYTE AV BRÄNNARENS INJEKTORER
- Skruva loss skruvarna som håller pilotlågan i läge (fig. 9)
- Skruva loss brännarens fästmutter (fig. 10)
- Skruva loss skruvarna som håller spridaren i läge (fig. 11)
- Ta ut gasspridaren
- Skruva loss injektorerna och byt ut dem med de som finns i 

anpassningssatsen
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III – BYTE AV MODULERINGSVENTILEN 
- Lossa på låsmuttern för kallvatteninloppet på värmeväxlaren
- Skruva loss de 4 skruvarna (B) på gasventilen (fig. 12)
- Frånskilj den sammansatta enheten vattenventil/gasventil
- Ta bort den stora fjädern och den sammansatta enheten modu-

leringsventil/liten fjäder (fig. 13)
- Byt ut moduleringsventilen med den som finns i anpassnings-

satsen
- Sätt in ventilen och den stora fjädern och var noga med att få 

hålskivan som leder fjädern på rätt plats (fig. 14)
- Montera tillbaka spridaren genom att fästa den i det övre hålet

IV –SÄTTA FLÖDESREGULATORN UR FUNKTION
- Ta bort skyddslocket
- Justera flödesregulatorns skruv till maximalt gasflöde (skiva i 

helt vågrätt läge)
Efter justeringen ska locket förseglas med hjälp av färg, lack 
eller annat material som är lämpligt till ändamålet.

OBS: Vi påminner härmed om att vid användning med gasol är det 
nödvändigt att förse apparatens gastillförsel med en tryckre-
gulator som ska vara inställd på 30 mbar vid användning av 
butan och på 37 mbar vid användning av propan. De ovan 
nämnda värdena ska mätas med hjälp av en tryckmätare 
vars uttag ska anslutas till tryckanslutningen vid apparatens 
intag.

ANPASSNING FRÅN GASOL TILL NATURGAS
Utför de förfaranden som beskrivs i punkterna I, II och III

IV – SÄTTA FLÖDESREGULATORN I FUNKTION
Ta bort skyddslocket

- Justera flödesregulatorns skruv tills det på brännaren avläses 
samma tryck som anges i tabellen på sidan 3 över de tekniska 
specifikationerna

OBS: kontrollera att gastillförselns tryck är på 20 mbar.

Efter justeringen ska locket förseglas med hjälp av färg, lack 
eller annat material som är lämpligt till ändamålet.

När apparaten har satts i funktion ska perfekt tätning av de 
gaskomponenter som nedmonterats kontrolleras med hjälp 
av en tvållösning.

VARNING - VIKTIGT:   På den medföljande vidhäftande 
etiketten ”Anpassad apparat” ska du notera anpassning-
sdatumet och namnet följt av underskrift av den person som 
utfört åtgärden. Klistra på etiketten intill den redan existeran-
de etiketten.   Den vidhäftande etiketten ”Anpassad till gas 
......” ska dessutom klistras fast ovanpå den redan existeran-
de etiketten, på höljets framsida.

3. IDRIFTTAGNING (Fig.17)
A =  sparfunktion gas och på/av

  avstängt läge

  Läge för påsättning

  gas i minimiläge

gas i maxläge

B = väljare för vattentemperatur

•

3.a  Funktion
Dessa varmvattenberedare är gasdrivna apparater för snabb up-
pvärmning till varmt vatten. Varmt vatten kan erhållas från en eller 
flera anslutna varmvattenkranar. 
När varmvattenkranen öppnas för att få varmt vatten tänds hu-
vudbrännaren och varmvattenberedaren värmer upp vattnet som 
rinner genom den. 
Dessa apparater med modulerande flamma är särskilt lämpliga 
för att användas med moderna kranar såsom mekaniska blandare 
och termostater.
Denna varmvattenberedare, till skillnad mot traditionella varmvat-
tenberedare med fast flamma, är utrustad med en modulering-
sventil som optimerar varmvattenberedarens prestanda eftersom 
apparaten även fungerar vid lägsta vattentryck och lägsta flöde 
genom att modulera flamman i förhållande till mängden vatten 
som man låter rinna ut från kranen så att temperaturen på det 
utrinnande vattnet förblir konstant.
Dessa varmvattenberedare är apparater med automatisk ef-
fektförändring av ”PROPORTIONELL” typ, dvs. att den gång 
för gång anpassar gasförbrukningen (via modulerande flam-
ma) till mängden begärt vatten.

Modellerna 11: vid hämtning av vatten från 2,5 till 5,5 l/min förblir 
temperaturen på det utrinnande vattnet i stort sett konstant runt 
temperaturen 60°C, (i detta läge förses brännaren av gasventilen 
med en gasmängd som är proportionell till mängden begärt vat-
ten). Över 5,5 l/min upp till 11 l/min kan vattentemperaturen variera 
från 60°C till 40°C.

Modellerna 14: vid hämtning av vatten från 2,5 till 7 l/min förblir 
temperaturen på det utrinnande vattnet i stort sett konstant runt 
temperaturen 60°C, (i detta läge förses brännaren av gasventilen 
med en gasmängd som är proportionell till mängden begärt vat-
ten). Över 7 l/min upp till 14 l/min kan vattentemperaturen variera 
från 60°C till 40°C

3.b Användning av apparaten
Kontrollera att både gaskranen och samtliga kranar för använd-

ning av vatten är stängda.
- Öppna kranen till gasmätaren eller till gasolbehållaren
- Öppna gaskranen som monterats på gasledningen strax innan 

varmvattenberedaren och som inte medföljer leveransen som 
standard

– Vrid reglaget A till läget PÅ  (H), Tryck sedan in reglaget och 
håll det intryckt.  

– Tryck in piezo-knappen (finns längst ner till vänster på varmvat-
tenberedaren) tills gnistan tänder pilotlågan. När pilotlågan tän-
ts ska du hålla reglaget A intryckt i cirka 20/30 sekunder. Om 
pilotlågan inte tänds ska du upprepa det ovan nämnda förfaran-
det tills lågan tänds utan att släckas. 

– Vrid reglaget A mot den stora flamman  ( ), För att kunna vri-
da den är det nödvändigt att trycka in reglaget något i närheten 
av den lilla lågan och sedan fortsätta att vrida.  

– Från och med denna stund går det att få varmt vatten varje 
gång som varmvattenkranen öppnas. Varje gång som varmvat-
tenkranen öppnas tänds huvudbrännaren och när kranen se-
dan stängs släcks huvudbrännaren på nytt. Pilotlågan däremot 
förblir tänd och apparaten är därmed redo för nästa varmvatte-
nuppvärmning.

– Vid oavsiktlig släckning av pilotlågan och huvudbrännaren pga. 
någon oförutsedd orsak eller tillfälligt avbrott i gastillförseln 
utlöses den automatiska ventilen som inom max 60 sekunder 
avbryter gastillförseln för att undvika farligt gasutsläpp. För att 
återställa apparatens funktion ska det ovan nämnda förfarandet 
upprepas.

H
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Vid fel på tändningselektroden avbryts gasflödet och apparaten 
försätts i självskyddsläge.

Apparaterna är tillverkade för att fungera med normalt vattentryck. 
De är dessutom försedda med en temperaturväljare B.

Med temperaturväljaren i läget helt åt vänster erhålls maximalt vat-
tenflöde medan i läget helt åt höger erhålls minimalt vattenflöde.

Maskinen sätts ur drift genom att vrida reglaget A i läget  (l av-
stängd) med full skiva.

När varmvattenberedaren inte ska användas på en lång tid 
framöver ska du stänga av gaskranen eller ventilen (kranen) på 
behållaren vid användning av gasol.

För att erhålla den bästa prestandan under lång tid ska du låta en 
kvalificerad tekniker kontrollera apparaten minst en gång om året. 

Användning av sparfunktionen

Apparaten är utrustad med en anordning som kallas sparfunktion 
och som tillåter dig att välja önskad varmvattentemperatur. Det 
varma vattnet som då tillhandahålls närmar sig den önskade tem-
peraturen samtidigt som gasförbrukningen hålls på lägre nivå.

Sparfunktionen aktiveras genom att vrida reglaget (A) till läget mel-

lan minimiläge (liten flamma  ) och maxläge (stor flamma  ).

Sparfunktionens aktivering gör det möjligt att begränsa den maxi-
mala erhållna värmeeffekten när användningsbehovet är allmänt 
lågt (låg temperaturskillnad eller minskat varmvattenbehov som till 
exempel under sommarmånaderna).

FRYSRISK

Om risken föreligger att omgivningstemperaturen i den lokal som 
apparaten är installerad sjunker under nollstrecket  är det nödvän-
digt att varmvattenberedaren töms från allt vatten. 

4. UNDERHÅLL
För att erhålla korrekt funktion under lång tid ska du låta en kvalifi-
cerad tekniker kontrollera apparaten minst en gång om året.  

Innan något arbete påbörjas som rör rengöring, underhåll, öpp-
ning av varmvattenberedarens paneler eller borttagning av dem 
ska apparaten stängas av genom att stänga gaskranen. I särskild 
mån ska huvudbrännaren, pilotlågan, tändningselektroden, säke-
rhetsventilen och gaskretsens tätning kontrolleras. Kontrollera att 
ingen del av värmeväxlarens rökgasgångar är igentäppta. 

Använd en trasa som fuktats med tvål och vatten för att rengöra 
de yttre panelerna. 

Använd inte lösningsmedel, rengöringspulver och svampar med 
slipverkan. 

Apparaten och/eller dess komponenter ska inte rengöras med lät-
tantändliga substanser (t.ex. bensin, alkohol, olja osv.).

4.a Borttagning av höljet (Fig.17)
Gör på följande sätt för att nedmontera höljet (fig. 17): 
a Ta bort reglaget på väljaren (B) och reglaget (A)
b Skruva loss skruvarna (C)
c Lyft upp höljet så att den frigörs från hakarna uppe och på si-

dorna
d Dra höljet framåt
e Gör på samma sätt i omvänd ordning för att sätta tillbaka 

höljet

4.b orsaker och åtgärder
För en god funktion av varmvattenberedaren, för att förlänga dess 
livslängd och för att den alltid ska arbeta under optimala säkra 
förhållanden rekommenderar vi att låta en kvalificerad tekniker 
kontrollera apparaten minst en gång om året. I normala fall ska 
teknikern utföra följande åtgärder: 
– Avlägsna eventuell oxidering på brännarna
– Avlägsna eventuella beläggningar på tändstiftets elektrod
– Rengöra förbränningskammaren
– Kontrollera apparatens påsättning, avstängning och dess funk-

tion
– Kontrollera tätningen på gas- och vattenledningarnas anslutnin-

gar och rör

Varning! Följande instruktioner är endast riktade till de kvalificera-
de tekniker som är auktoriserade att ingripa på apparaten.
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FEL ORSAKER ÅTGÄRDER

Ingen gnista tänds - frånskiljd elkabel på piezotändningen - sätt in

-   Fel på piezotändningen - kontrollera, byt ut

-   Piezotändningens mekanism är ej jordad - kontrollera

- fel på elektroden - byt ut

Pilotlågan tänds inte av gnistan -   Tändningselektrodens läge -   Rengör genom att blåsa

- Igentäppt pilotmunstycke -   Justera

- ingen gastillförsel - öppna gasen

- luft i gasledningen - avlufta gasen

Pilotlågan släcks - Uttjänt termoelement - byt ut

-   Fel på magnetventilen - byt ut

Pilotlågan är tänd men brännaren 
tänds inte

- För lågt vattentryck - Ingrip på anläggningen för att garantera kor-
rekt tryck

-   Vrid väljaren helt åt höger

-   Fel på membranet - byt ut

Brännaren släcks inte när vattenkra-
nen stängs

- smuts på gasventilens säte - kontrollera, rengör

- vattenventilens kolv eller axel blockerat i öp-
pet läge

- ta bort, rengör och byt eventuellt ut

- på gasoldrivna versioner ska trycket på ga-
stillförseln kontrolleras

- justera gasbehållarens tryckregulator och byt 
ut vid behov

Fördröjd tändning trots tändförsök på 
brännaren

-   Pilotbrännarens låga är för långt från huvud-
brännaren eller lågan är för liten

-   Justera lågan, rengör injektorn och brännaren 
till pilotlågan

Värmeväxlarens lameller blir snabbt 
smutsiga

- dåligt skorstensdrag eller mycket dammig 
omgivning

-   kontrollera skorstensrörets effektivitet

- gulfärgad flamma - kontrollera typ av gas och rengör brännaren

- för hög gasförbrukning - kontrollera och justera

Det luktar gas - beror på läckage i ledningsrören. Lednin-
gsrören ska kontrolleras för att individuera 
läckaget.

- sätt inte på någon elektrisk brytare eller annat 
som kan förorsaka gnistor. Lufta rummet

Det luktar förbränd gas - kan bero på tilltäppning i rökgaskretsen - kontrollera skorstensrörets och rökgångarnas 
effektivitet

- för hög gasförbrukning - kontrollera och justera
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