Installasjonsmanual for HXtray- dusjkar med integrert varmeveksler

Generell



Vær forsiktig ved håndtering av karet. Ikke sett en av sidene på en stein gulv uten
beskyttelse.
Installer dusjkaret på en stabil og flat gulv areal

Montering
1. Monter skinnene under dusjkaret og skyv inn føttene.
2. Still dusjkaret vannrett ved hjelp av de justerbare føttene.
 Vær obs på at avløpstusset ikke hviler på gulvet
 Avløpet fra dusjkaret skal kobles avløpet i badet med litt fall
 Listen har en høyde på 160mm. Juster høyde av føttene slik at listen akkurat passer
under dusjkaret.
 Når karet er stillt riktig, skru fast kontramutterne på føttene.
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Avhengig installasjon kan det være lurt å koble (flex) rørene til varmeveksleren før
man plasser dusjkaret.
Kaldtvann inn skal kobles på den nederste kobling av varmeveksleren, det forvarmete vannet
på vei mot blandebatteri og/eller varmtvannsbereder kobles på den øverste. Ikke bytt disse,
siden effektiviteten av varmeveksleren da bir dårligere.
Holdt igjen albu/nippelen (med skiftenøkkel el.) når man skruer på flex rørene for å minske
belasting på gjennomføringen.
Det skal monteres en kontrollerbar tilbakeslags/stoppeventil (type EA) på inngående
kaldtvann ledning. Ventilen skal monteres på et sted som er lett tilgjengelig.
Det forvarmete vannet skal helst kobles til både blandebatteri i dusjen og kaldtvannsinntak
på varmtvannsbereder (balansert oppkobling), siden dette gir best effekt. Hvis ikke dette er
praktisk, kan den også kobles bare til blandebatteri, mot noe reduksjon i effektiviteten til
varmeveksleren. Se eventuelt her for en nærmere forklaring av disse
installasjonsalternativer:
http://www.meanderhr.com/technical/dwhr-installation-options/
Avløpet kobles med en 50mm muffe. Det trenges ingen separat vannlås siden denne er
bygget inn i selve varmeveksleren.
Plasser lokket i varmeveksleren. Dobbel sjekk at dusjkaret er helt vannrett. Effektiviteten til
varmeveksleren reduseres hvis ikke dusjkaret eller lokket er vannrett.
Installer listen
Tett sidene av dusjkaret med silikon e.l. hvor nødvendig.
Passende, standard dusjvegger eller dusjhjørner kan monteres på karet.

Vedlikehold



Fjern lokket fra varmeveksleren.
Demonter vannlås (skru opp mutterne) og rengjør alle deler. Ikke bruk rengjøringsmidler,
bare bruk børste og vann.

Dimensjoner (i mm)
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