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Elvärmare 

 

Som tillval, för att säkerställa att diskvattnet håller optimal temperatur, Wedholms erbjuder en 
elvärmare. Elvärmaren är inkopplad på diskledningen och när vattnet under disken strömmar igenom 
elvärmaren värms vattnet upp. 

Elvärmaren är endast aktiv i diskfas 4. Fasen pågår tills dess att den temperatur som ställts in i 
styrcentralen Argos är uppnådd (inte på värmaren) eller har passerat inställd max väntetid. OBS! 
Vredet på värmaren skall ställas in på 75°- 80° C.  

Elpatronen är monterad i en rostfri behållare som monteras på diskpumpens tryckledning. 
Elvärmaren levereras med inbyggd termostat och överhettningsskydd. 

OBS! Om elvärmaren inte tas i bruk (tanken installeras) alternativt monteras inom två veckor, rekommenderas 
det att den förvaras inomhus med en relativ fuktighet under 50% fram till installationen. Om värmaren har 
lagrats i högre luftfuktighet under en längre period kan garantin upphöra att gälla. Efter installationen 
påverkas inte elvärmaren avseende temperatur eller fuktighet. 

OBS! Om tanken inte kommer att användas efter att värmaren har varit i drift rekommenderar vi att värmaren 
töms på vatten genom att öppna dräneringspluggen på värmarens undersida. Se bild ovan. Efter dränering 
rekommenderas det att förvara värmaren inomhus med en relativ fuktighet under 50%. 

Tekniska data 

Spänning 400V 400V 230V , 3 fas 50 Hz 
Effekt 10 kW 7,5 kW 7,5 kW 
Ström 14,5 A 10,8 A 18,8 A 
Säkring  16 A 13 A 20 A 
Max temp 85° C 85° C 85° C 
Kapslingsklass IP44 IP44 IP44 

Vattenkvalitet 
På orter med hårt vatten (kalkrikt vatten) bildas så kallad pannsten på elpatronen. Pannsten består i 
huvudsak av kalcium- och magnesiumkarbonater som vid lägre vattentemperaturer finns lösta i 
vatten men som vid högre temperatur fälls ut som en hård beläggning. I värmesystem fastnar 
pannsten på elpatroner och fungerar som en isolator vilket höjer elpatronens yttemperatur. 
Elpatronens hållfasthet sjunker vid ökad temperatur och risken för kortslutning, överslag eller 
läckage ökar. För att undvika problem orsakade av pannsten så bör regelbunden inspektion och 
eventuell avkalkning utföras på elpatronen då värmaren är installerade på platser med ”hårt vatten” 
motsvarande >14°dH. Hög klorhalt i vattnet kan orsaka skador på den rostfria elpatronen. 

Installation 
Utrustningen måste monteras horisontellt med anslutningarna uppåt. Elpatronen får endast vara 
inkopplad vid fylld vätskefas och med fungerande diskpump.  
För anslutning av värmare till styrenheten Argos, se sida 3(3). 
För programmering av parametrar för värmare i Argos se instruktionsmanualen för Argos. 
Elinstallation skall utföras av behörig elinstallatör.   



 

   
2(3) 

 

Montage av elvärmare på sidan av tanken med inkoppling till diskledningen för 
disksnurran 

1. Montera konsol på tanken 

 

2. Montera värmare och slangar 

      
 

Montage av värmare på gaveln av tanken med inkoppling vid/till Argosstolpen 

1. Montera konsol på tanken 

 
2. Montera värmare, anslut slangar till Argos-stolpe 
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Kretsschema 
Kretsschema för elvärmare och Argos. 

 

 


