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Varmvattenberedare VL-2
Monterings- och bruksanvisning

Varmvattenberedaren är avsedd för användning på 
ställen utan till varmt tryckvatten.

Varmvattenberedaren VL-2 har en reglerbar 
termostat. Reglaget är placerat nedtill på varm-
vattenberedaren.

MONTERING
Beredaren fästs stadigt i väggen med skruvar och 
fylls med rent vatten som uppfyller gällande kvali-
tetskrav på hushållsvatten (humushalt högst 12 mg/l, 
järnhalt högst 0,2 mg/l, kalciumhalt högst 100 mg/l 
och manganhalt högst 0,05 mg/l).

Vattenvärmaren kopplas till en jordad stickkontakt 
eller med fast koppling till en fördelningsdosa 
i vägg. I bastun får det inte finnas någon jordad 
stickkontakt.

Föreskrifterna för elmontage i fuktiga utrymmen 
skall uppföljas.

ANVÄNDNING
När varmvattenberedaren monterats på väggen och strömmen kopplats på, börjar värmeskivan i beredarens 
botten värma upp vattnet. Ställ in termostaten ungefär mitt på inställningsområdet  och följ med hur vattnet 
värms upp. När vattnet nått den inställda temperaturen, reglerar termostaten vattentemperaturen genom 
att slå av och på strömmen. När du hittat en lämplig temperaturnivå, bör det glidande skyddslocket till 
termostaten stängas, så att t.ex. småbarn inte kommer åt att vrida på termostatreglaget.

Varning: Ställ inte in temperaturen på en alltför hög nivå (max 65 °C). 
 Alltför hett vatten och beredarens heta yta kan förorsaka brännskador.
 Varna småbarn för farorna med hett vatten!

Vatten som befinner sig nära kokpunkten ångar också kraftigt. Den täta vattenångan kan göra omgivningen 
fuktig, varför det inte är tillrådligt att hålla en alltför hög temperatur. Se till att en beredare som används 
alltid innehåller vatten. Om det föreligger fara för att vattnet kan frysa, bör beredaren tömmas och tankens 
kran öppnas.

Varmvattenberedaren är försedd med ett överhettningsskydd, som bryter strömmen i fall av driftstörningar. 
Överhettningsskyddet kan återigen kopplas på med den röda knappen vid sidan av termostatreglaget, när 
anordningen svalnat.

Vattenhållarens volym 27 l
Effekt 1800 W
Anslutningskabelns längd 1,3 m
Säkring 10 A

Fästpunkter av varmvattenberedarens skruvar


