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Installation, indstilling, omstilling og 
første ibrugtagning må kun udføres 
af en installatør. 
Fabriksgarantien bevares kun, hvis 
installationen er udført af faguddannet 
personale, som er ansvarlig for at 
overholde alle gældende standarder og 
installationsvejledningen.  
Garantien er indeholdt i vores generelle 
forretningsbetingelser. 

 
Vi påtager os intet ansvar for skader, 
som opstår på grund af manglende 
overholdelse af denne 
installationsvejledning. 
En fejlfri funktion kan kun sikres, hvis 
denne betjeningsvejledning overholdes. 
Varmtvandsbeholderens skal efterses 
af en fagmand en gang årligt. Desuden 
skal eventuelle forekommende fejl 
omgående afhjælpes. 
Denne betjeningsvejledning skal 
overdrages til kunden, som skal 
opbevare den. 
 
Kun egnet i kombination med følgende 
produkter: THISION MINI 

Generelt 
Den vægmonterede 
varmtvandsbeholder med indirekte 
opvarmning monteres på væggen til 
venstre eller højre for den 
kondenserende gaskedel. Beholderen 
er konstrueret som trykbeholder. 
Tilsluttet en kedel eller en 
fjernvarmeforsyning, kan beholderen 
forsyne flere tappesteder. Det 
maksimalt tilladte tilslutningstryk for 
brugsvand og opvarmningssiden kan 
findes i de tekniske specifikationer. 
Varmespiralerne sikrer en god 
varmeoverførsel, og den førsteklasses 
isolering begrænser varmetabet til et 
minimum. 
Med henblik på at undgå unødvendige 
afbrydelser i opvarmningen, bør 
brugsvandets temperatur ikke indstilles 
højere, end det er nødvendigt for de 
behov, som det skal opfylde. En 
temperatur på over 55 °C bør af 
energisparehensyn så vidt muligt ikke 
vælges. Dette gælder især også ved 
stærkt kalkholdigt vand. 
 
 
 

Installation 
Generelt 
Når varmtvandsbeholderen opstilles og 
installeres skal specielt følgende 
standarder overholdes: DIN 1988, DIN 
18160, DIN 4753, DIN 4109, loven om 
energibesparelse og VDE-forskrifter. 
Desuden skal relevante bestemmelser 
hos forsyningsselskabet samt 
bygningsreglementer overholdes. 
Opstillingsstedet skal være 
frostbeskyttet iht. DIN 4753. Der skal 
vælges et opstillingssted umiddelbart i 
nærheden af varmekilden. 
 
Funktionsmåde 
Varmtvandsbeholderen skal tilsluttes 
forsyningsnettet på 
koldtvandstilslutningen og 
aftapningsstederne med 
varmtvandstilslutningen. Når der tappes 
varmt vand på et af aftapningsstederne, 
løber koldt vand til 
varmtvandsbeholderen, hvor det 
opvarmes til den ønskede temperatur. 
Opvarmningen sker indirekte ved hjælp 
af opvarmningsvandet, som pumpes 
gennem varmespiralerne med en 
varmtvandsbeholderpumpe, hvor det 
afgiver sin varme til brugsvandet. 
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Opstilling 
  

  

Opstilling 
 
Varmtvandsbeholderen er ved 
levering forberedt til montering på 
højre side (montering af 
varmtvandsbeholderen til højre for 
gaskedlen). Hvis 
varmtvandsbeholderen skal 
monteres til venstre, skal den 
forberedes som beskrevet 
herunder. 
Instruktionerne og 
sikkerhedsanvisningerne i kedlens 
betjeningsvejledning skal overholdes! 

 
Fare på grund af utilstrækkelig 
fastgørelse: 

Fastgørelsesmaterialerne til produktet 
skal afstemmes med væggens 
tilstand. Utilstrækkelig fastgørelse kan 
medføre, at produktet falder ned. 
Utætheder, der opstår på 
kedeltilslutningerne som følge heraf, 
kan være livsfarlige.  

 
Installation og første 
ibrugtagning af varmekedlen 

skal udføres af en fagkyndig og følge 
installationsforskrifterne i det 
pågældende land og lokale 
myndigheders eventuelle 
bestemmelser samt anvisninger fra 
sundhedsmyndighederne. 
Instruktioner og 
sikkerhedsanvisninger i kedlens 
betjeningsvejledning skal overholdes! 
 
Af hensyn til vedligeholdelse af kedlen 
og varmtvandsbeholderen skal 
mindsteafstandene, som er anført i 
figur 1, overholdes.  
 
Med henblik på at undgå 
transportskader, må emballagen først 
fjernes på opstillingsstedet.  
 

 

Figur 1 

A = 450 mm B = 350 mm C = 50 mm D = 500 mm 
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Opstilling 
  

  

Varmtvandsbeholderen er egnet til både 
højre- og venstresidet montage. 
 
Højresidet montage (leveringstilstand): 
Varmtvandsbeholderen til højre for  
kedlen (se side 5) 
 
Venstresiden montage: 
Varmvandsbeholderen til venstre for 
kedlen (se side 7) 
 
Ved siden af varmtvandsbeholderen an-
bringes en Backpack, hvor rørene føres 

igennem. Kedlen hænges i Backpack. Se 

vejledningen på de følgende sider. 

 
 

 
 

 

  Højresidet montage  Venstresiden montage 

VISTRON 
W 50H 

Backpack Backpack VISTRON  
50H 

Pos. 1: 
VISTRON 

W 50H 

Pos. 2: 
THISION 

MINI 

Pos. 3: 
Backpack 

Pos. 4: 

Holdebeslag  

VISTRON W 50H—anordning til venstresidet montage  

VISTRON W 50H—anordning til højresidet montage  

VISTRON W 50H - forberedt til 
venstresidet montage  

VISTRON W 50H - leveringstilstand 
højresidet montage  

Pos. 5: Frontpanelet 
Pos. 6:  
Varmtvandsbehol-
derens dæksel 

Pos. 8:  
Flangeisole
ringen 

Pos. 10:  
Flangedæksel
(ovenfor) 

Pos. 11: Flangedæksel 
med anode, følerrør & 
tilslutning for aftapnings-
hane (nedenfor) 

Pos. 9: 
Flangeisoleringen 
med hul  

Pos. 7: Fast-
gøringsskinnen 

Pos. 12: Af-
tapningshane 

Pos. 6 

Pos. 9 

Pos. 7 

Pos. 11 

Pos. 12 

Pos. 5 

Pos. 8 

Pos. 10 

Koldt vand 

Returløb 
opvarmning 

Fremløb 
opvarmning 

Varmt vand 
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Højresidet montage   

  

Højresidet montage (montering af 

varmtvandsbeholderen til højre for 

varmekedlen): 

Varmtvandsbeholderen er i 

leveringstilstand forberedt til 

højresidet montering. 
 
 

1. Holdebeslaget (pos. 4) holdes op 
mod fastgøringsstedet, bores et hul 
i væggen og skrues fast 
holdebeslaget med én skrue. Brug 
et vaterpas til at rette 
holdebeslaget til. Bores huller og 
skru den resteren skrue fast.  

 

2. Fjern frontpanelet (pos. 5) på den 
opretstående varmtvandsbeholder 
ved at løfte panelet op og trække 
det af.  

3. Læg varmtvandsbeholderen på 

ryggen, så beholderens underside 

er tilgængelig. 
4. Fjern fastgøringsskinnen (pos. 7) 

på den nedre flangeisolering (pos. 
9) på beholderens underside ved at 
trække skinnen op.  

Pos. 4 

Pos. 5 

Pos. 9 

Pos. 7 

 

THISION 
MINI 

VISTRON 
W 50H 

THISION 
MINI 

VISTRON 
W 50H 

udstødningsrøret Ø125mm 

udstødningsrøret Ø100mm 
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Højresidet montage   

5. Anbring den medfølgende 
aftapningshane (pos. 12) i den 
nedre flangedæksel (pos. 11). 
Tætning onsite.  

6. Placer flangeisoleringen med hul 
(pos. 9) på den nedre flangedæksel 
(pos. 11). Hullet skal flugte med 
aftapningshanens tilslutningssted. 
Gør flangeisoleringen fast ved at 
skubbe holdeskinnen ind (pos. 7). 

7. Hæng varmtvandsbeholderen (pos. 
1) med ophænget i holdebeslaget 
(pos. 4) fra oven i den højre 
position. Vær opmærksom på, at 
varmtvandsbeholderen er korrekt 
forankret i beslaget. Sæt 
varmtvandsbeholderens 
frontdæksel (pos. 5) tilbage på 
beholderen.  

8. Placer varmtvandsbeholderens 
typeskilt på beholderens højre side.  

9. Hæng Backpack (pos. 3) på den 
tomme plads til venstre for varmt-
vandsbeholderen i holdebeslaget 
fra oven sammen med ophænget. 
Før hullerne i siden på backpack 
over tilslutningsstudserne på varmt-
vandsbeholderen. Vær opmærk-
som på, at backpack er rigtig 
forankret i holderen.  

Pos. 12 

Pos. 11 

Pos. 9 

Pos. 7 

Pos. 4 

Pos. 1 

Pos. 3 

Pos. 12 

Pos. 11 

aftapningshane  
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Venstresiden montage  

  

Venstresidet montage (montering 

af varmtvandsbeholder til venstre 

for kedlen): Varmtvandsbeholderen 

skal forberedes til venstresidet 

montage. 

 

1. Holdebeslaget (pos. 4) holdes op 
mod fastgøringsstedet, bores et hul 
i væggen og skrues fast 
holdebeslaget med én skrue. Brug 
et vaterpas til at rette 
holdebeslaget til. Bores huller og 
skru den resteren skrue fast.  

2. Fjern frontpanelet (pos. 5) på den 
opretstående varmtvandsbeholder 
ved at løfte panelet op og trække 
det af.  

3. Løsn varmtvandsbeholderens 
dæksel ved at trække og løfte det 
op. Læg flangeisoleringen (pos. 8) 
til efterfølgende trin til side.  

4. Læg varmtvandsbeholderen på 
ryggen, så beholderens underside 
er tilgængelig. 

5. Fjern fastgøringsskinnen (pos. 7) 
på den nedre flangeisolering (pos. 
9) på beholderens underside ved at 
trække skinnen op. Læg flange-
isoleringen til efterfølgende trin til 
side.  

Pos. 4 

Pos. 5 

Pos. 6 

Pos. 9 

Pos. 7 

 

VISTRON 
W 50H 

THISION 
MINI 

VISTRON 
W 50H 

THISION 
MINI 

udstødningsrøret Ø125mm 

udstødningsrøret Ø100mm 
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Venstresiden montage  

  

6. Skrue begge flangedæksel (pos. 
10, 11) ud, og byt dem om med 
hinanden. Begge flangedæksel  
skal skrues fast igen.  

7. Anbring den medfølgende 
aftapningshane (pos. 12) i den 
nedre flangedæksel  (pos. 11). 
Tætning onsite.  

8. Placer flangeisoleringen med hul 
(pos. 9) på den nedre flangedæksel 
(pos. 11). Hullet skal flugte med 
aftapningshanens tilslutningssted. 
Gør flangen fast ved at skubbe 
holdeskinnen ind (pos. 7). Den 
anden isolering (pos. 8) fastgøres 
ved at skubbe 
varmtvandsbeholderens dæksel 
(pos. 6) ind. Advarsel: Varmt-
vandsbeholderens og holdes-
kinnens oprindelige position bliver 
byttet om! 

9. Hæng varmtvandsbeholderen (pos. 
1) med ophænget i holdebeslaget 
(pos. 4) fra oven i den venstre 
position. Vær opmærksom på, at 
varmtvandsbeholderen er korrekt 
forankret i beslaget. Sæt varmt-
vandsbeholderens frontdæksel 
(pos. 5) tilbage på beholderen.  

10. Placer varmtvandsbeholderens 
typeskilt på beholderens venstre 
side.  

Pos. 10 

Pos. 11 

Pos. 6 

Pos. 8 Pos. 10 
Pos. 11 Pos. 12 Pos. 9 

Pos. 7 

Pos. 1 

Pos. 4 

 

Pos. 10 

Pos. 12 

Pos. 11 

aftapningshane  
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Venstresiden montage  
Rørsystem  

11. Hæng backpack (pos. 3) på den 
tomme plads til højre for varmt-
vandsbeholderen i holdebeslaget 
fra oven sammen med ophænget. 
Før hullerne i siden på backpack 
over tilslutningsstudserne på 
varmtvandsbeholderen. Vær 
opmærksom på, at backpack er 
rigtig forankret i holderen  

Pos. 3 

Rørsystem  
 
1. Monter nu rørene i backpack: Som 

rør anbefales rørsættet tilsvarende. 
Sættet indeholder det nødvendige 
tilbehør til at forbinde varmtvands-
beholderen med THISION MINI via 
det tilhørende kuglehanesæt. I 
Østrig skal tilsvarende 
kuglehanesæt anvendes. Overhold 
denne rækkefølge under 
installationen:  

  1. Koldt vand (pos. 13) 
Længde Højresidet montage 385mm 
Længde Venstresiden montage 
535mm 
  2. Returløb til varmtvandsbeholder 
 (pos. 14) 
Længde Højresidet montage 409mm 
Længde Venstresiden montage 
289mm 
  3. Fremløb fra varmtvandsbeholder 
 (pos. 15) 
Længde Højresidet montage 792mm 
Længde Venstresiden montage 
686mm 
  4. Varmt vand (pos. 16) 
Længde Højresidet montage 1094mm 
Længde Venstresiden montage 
997mm 

 

Gå frem som følger ved installation af 
alle rør (pos. 13-16) : 
 
2. Installer omløbermøtrikken (inkl. 

fladtætning) på den tilsvarende 
tilslutning på 
varmtvandsbeholderen. Advarsel: 
På fremløb fra varmtvandsbeholder 
(pos. 15) installere udluftning (pos. 
24) mellem rør og 
varmtvandsbeholder. Placer 
bølgerørene i rustfrit stål sammen 
med isoleringen som vist.  

 
 

Pos. 13 

Pos. 14 

Pos. 15 

Pos. 16 

Pos. 24 

Pos. 13 Pos. 15 Pos. 14 & 16 

68 mm 65 mm 134 mm 133 mm 

Pos. 16 

Pos. 15 

Pos. 24 

Rørsæt for højresidet montage  Rørsæt for venstresiden montage  
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Rørsystem  

  

3. For koldtvands- og 
varmtvandsrørene skal de åbne 
ender på det bølgede rør i rustfrit 
stål føres ud enten for oven eller for 
neden på backpack. Med det ved-
lagte tilbehør kan en fladtætnende 
sammenkobling senere udføres.  

 

4. Når rørene til varmtvands-
beholderens retur- og fremløb 
installeres, føres enderne med 
omløbsmøtrikken ud forneden på 
backpack. Følg placeringerne på. 
Det T-formede adapterstykke (pos. 
17) og forlængerstykket (pos. 19) 
kobles til rørenden på varmtvands-
beholderens fremløb (inkluderet i 
rørsæt).  

 

5. Kuglehanen til varme-/varmtvands-
fremløbet (pos. 20), varmvands-
returløbet (pos. 21), gas (pos. 22) 
og varmekredsløbet (pos. 23) 
tilsluttes THISION MINI uden den 
medfølgende holder og med de 
medfølgende fladtætninger. 
Desuden tilsluttes det medfølgende 
adapterstykke (pos. 18) til kugle-
hanen på gas- og varmekredsløbets 
returløb (pos. 22, 23). Tætning 
onsite.  

Højresidet montage   

Venstresiden montage  

1. 2. 

3. 4. 

5. 6. 

7. 8. 

9. 10. 
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Rørsystem  
Installation af brugsvand 
Varmtvandstilslutning 
Montering af føler  

  

Installation af brugsvand 
Hvis forsyningsnettets tryk ligger over 
det tilladte, skal det bringes ned på 
den tilladte værdi ved hjælp af en 
trykregulator. De enkelte armaturers 
rækkefølge kan ses på tilslutningsdia-
grammet. For Danmark gælder: 
Anvend sikkerhedsventil (10 bar) 
Aftapning sker ved hjælp af en 
medfølgende aftapningshane på den 
nederste flange.  

 
Varmtvandstilslutning 
Tilslutning til kedel eller fjernvarme 
Opladning af varmtvandsbeholderen, 
kan ske med ladepumpe eller ved 
direkte tilslutning til fjernvarme over 
en trykdifferensventil. Forbindelsen til 
rørsættet skal udføres som beskrevet 
i betjenings-vejledningen.  
 
Montering af føler  
Anode, følerrør og aftapningshane er 

placeret på den nedre flange. Føleren 

kan skubbes ind i følerrøret fra neden 

og fastgøres med en klemme.  
 

Sikkerhedsventil 

Synligt 
drænrør 

A
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rr
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 M
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m

e
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ils

lu
tn

in
g
 

 K
o
n
tr

a
v
e
n
ti
l 

 T
e
s
tv

e
n
ti
l 

 T
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g
u
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  A
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p
æ
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il 

T
ø

m
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in

g
 

Sikkerhedsgruppe 
med kontraventil 
i.h.t. DS/EN 1717 

Aftapningssteder 

Tilslutningsdiagram for installation af brugsvand 

Cirkulation 
ventil 

drikkevand 
ovenfor 
Højresidet 
montage   
 
Pos. 13  
Længde 1094 
mm 
Pos. 14 
Længde 409mm 
Pos. 15 
Længde 792 mm 
Pos. 16 
Længde 385 mm 

drikkevand ovenfor 
Venstresiden 
montage  
 
 
Pos. 13  
Længde 997 mm 
Pos. 14 
Længde 289 mm 
Pos. 15 
Længde 686mm 
Pos. 16 
Længde 535 mm 

6. Hæng THISION MINI (pos. 2) med 
ophænget i backpack (pos. 3). Vær 
opmærksom på, at kedlen er 
korrekt forankret i holderen.  

 
7. Luk rørene på 

varmtvandsbeholderens frem- 
(pos. 15) og returløb (pos. 14) på 
kuglehanerne (pos. 20, 21).  

 

8. Brug rørsættene, som følger med 
tilbehøret til THISION MINI, til 
rørene til gastilslutning og 
varmekredsens frem- og returløb.  

Pos. 13 

Pos. 16 

Pos. 17 

Pos. 19 

Pos. 18 

Pos. 17 

Pos. 23 

Pos. 22 

Pos. 20 

Pos. 21 
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Ibrugtagning 
1. Inden første ibrugtagning skal hele 

anlægges skylles grundigt igennem. 
Fremmedlegemer i systemet 
påvirker apparatets driftssikkerhed. 

2. Fyld primærkredsen, kedel såvel 
som, op og udluft. 

3. Fyld varmtvandsbeholderen gennem 
koldtvandstilslutningen. Luk alle 
varmtvandshaner op. Anlægget er 
fyldt op, når der løber vand ud af alle 
aftapningshanerne. Luk derefter 
hanerne igen. 

4. Start opvarmningen. 
5. Indstil brugsvandets setpunkt, og 

kontrollér anlæggets opvarmning. 
6. Under opvarmningen trænger 

ekspansionsvand ud gennem 
sikkerhedsventilen. 
Sikkerhedsventilens udblæsnings-
åbning må ikke være lukket. 

7. Overdragelse af anlægget til 
brugeren. Inden anlægget 
overdrages til brugeren, skal 
anlæggets installatør kontrollere, at 
alle rør er tætte, og alle regulerings-
elementer fungerer korrekt. Derefter 
skal varmtvandsbeholderens 
funktionsmåde og håndtering 
omhyggeligt forklares for ejeren. 
Desuden skal anlæggets ejer 
oplyses om den regelmæssige 
vedligeholdelse. Funktion og levetid 
afhænger i høj grad af korrekt 
vedligeholdelse. 

Betjening 
Før opvarmningen begyndes, skal en 
aftapningshane altid være åben for at 
kontrollere, om beholderen er fyldt med 
vand, og at afspærringsventilen på 
koldtvandsledningen er åben. Desuden 
skal det kontrolleres, om varme-
generatoren (varmekilden)er klar til 
drift. Ved normalt varmtvandsbehov 
anbefales en varmtvandstemperatur i 
beholderen på ca. 55°C. Denne 
temperatur sikrer den økonomisk mest 
effektive drift og forringer kalkaflejringer 
i varmtvandsbeholderen ved stærkt 
kalkholdigt vand. Sikkerhedsventilens 
udløbsledning skal altid være åben. 
Sikkerhedsventilens korrekte funktion 
skal kontrolleres fra tid til anden ved 
tvangsåbning. Inden første ibrugtagning 
skal denne betjeningsvejledning læses 
omhyggeligt igennem. 
  
Pleje og vedligeholdelse 
Regelmæssig pleje og vedligeholdelse 
forlænger varmtvandsbeholderens 
levetid og sikre funktion. Afhængigt af 
vandets beskaffenhed anbefales det at 
skylle beholderen igennem med rent 
vand med regelmæssige mellemrum. I 
tilfælde af stærkt kalkholdigt vand skal 
en afkalkning udføres med visse 
mellemrum. 
1 . Når varmtvandsbeholderen og ved 

tvangsåbning i beholderen skal 
kontrolleres, skal koldtvands-
ledningen afspærringsventil lukkes 
og beholderen tømmes. Al 
strømtilførsel til varmtvands-
beholderen skal afbrydes, og 
inspektionsdækslets varmeisolering 
fjernes forsigtigt. Herefter skrues 
inspektionsdækslet løst og fjernes. 
Kalkaflejringer og kalk kan smuldres 
med en træpind. Brug kun tilladte 
afkalkningsmidler til afkalkning. 

 Efter rengøring skrues flangedækslet 
fast igen. Ved denne lejlighed skal 
flangens pakning altid udskiftes. 
Derefter fyldes beholderen og det 
kontrolleres, at alle samlinger er 
tætte. Til sidste sættes isoleringen 
og evt. frakoblede kabler igen korrekt 
tilbage på plads. 

2. Brugsvandsbeholderen skal forsynes 
med en beskyttelsesanode i 
magnesium for at beskytte 
beholderen. Anodens erosion 
afhænger af den lokale vandkvalitet. 
Iht. DIN 4753, del 6, har denne 
offeranode en levetid på mindst 2 år. 
Den skal trækkes ud mindst en gang 
om året og kontrolleres for erosion. 

 Diameteren skal være mindst 1/3 af 
den originale diameter, og 
overfladen skal være tilstrækkeligt 
homogen. Hvis nødvendigt skal den 
udskiftes med en original 
beskyttelsesanode, så beholderen er 
beskyttet mod korrosion. 

 En forsømt beskyttelsesanode kan 
føre til for tidlige korrosionsskader på 
beholderen. 

3. Sikkerhedsventilen skal beskytte 
varmtvandsbeholderen mod 
overtryk. Derfor skal det med 
regelmæssige mellemrum 
kontrolleres, at ventilen fungerer 
korrekt. Det gøres ved at tvangsåbne 
ventilen. Hvis der anvendes 
ekspansionsbeholder, belastes 
sikkerhedsventilen ikke. Derfor kan 
den sættes sig fast over et længere 
tidsrum og ikke længere opfylde sin 
funktion, hvis det skulle blive 
nødvendigt. 

4. I tilfælde af fare for frost skal 
varmtvandsbeholderen enten 
opvarmes eller tømmes fuldstændigt. 

5. Det er tilstrækkeligt med en fugtig 
klud til rengøring af de udvendige 
dele. Slibende rengørings- eller 
opløsningsmidler må ikke anvendes. 

Ibrugtagning 
Betjening 
Pleje og vedligeholdelse  
Genindvinding og bortskaffelse  

Genindvinding og bortskaffelse  
• Dette produkt er fremstillet og 

specificeret iht. VDI 2243. 
• Produktet kan afmonteres mekanisk 

og er 100 % genbrugeligt. 
• Sørg for, at komponenterne 

bortskaffes iht. de relevante 
forskrifter. 
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Mål og tilslutninger 
 
 
 

  

Mål VISTRON W 50H 

A Bredde   mm 400 

B Dybde   mm 400 

C Højde  mm 745 

D Koldt vand Udvendigt gevind  DN 20 (G3/4“) mm  85 

E Returløb opvarmning Udvendigt gevind  DN 20 (G3/4“) mm  145 

F Fremløb opvarmning Udvendigt gevind  DN 20 (G3/4“) mm  600 

G Varmt vand Udvendigt gevind  DN 20 (G3/4“) mm  660 

H Flange nedenfor Ø 180 mm   

I Flange ovenfor Ø 180 mm   

J Følerrør Indvendig Ø 7,5 mm, Længde 210 mm, G 1/2“ 

K Aftapningshane  

M Magnesiumanode  DN 20 (G 3/4“) 

DN 15 (G 1/2“)   
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Tekniske specifikationer  VISTRON W 50H 

Kontinerlig effekt BW=60°C    VL=80°C    0,5 m³/h l/h (kW) 342 (20,5) 

 BW=45°C    VL=60°C    1 m³/h l/h (kW) 360 (12,5) 

Ydeevnefaktor (DIN 4708) BW=60°C    VL=80°C    1 m³/h NL 1 

Driftstemperatur maks. Brugsvand/opvarmningsvand °C 95/95 

Driftstryk maks. Brugsvand/opvarmningsvand bar 10/3 

Indhold Liter 4,0 

Varmeflade m² 1,1 

Varmtvandsbehov m³/h 1 

Tryktab mbar 21 

Varmetab for brugsklart vand  kWh/24h 0,83 

Varmtvandsbeholder volumen 
(faktisk)        iht. DIN EN 12897; 2014Nominelt volumen Liter 

Liter 
46 
40 

Vægt                                                            med isolering kg 32 

Isolering                                                       PU-skum, kan ikke fjernes  mm 40,0 

Varmeveksler  

Tekniske specifikationer 
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Produktdatenblatt ErP 
Fiche de produit ErP 
Scheda prodotto ErP 
Productkaart ErP 
Product fiche ErP 
Produkt datablad 

Modell - modèle - modello 
typeaanduiding - model  

VISTRON 

W 50H 

Energieeffizienzklasse 
Casse d’efficacité énergétique 
Classe di efficienza energetica 
Energie-efficiëntieklasse 
Energy efficiency class  
Energieffektivietsklasse 

  B 

Warmhalteverlust 
Pertes statiques 
Dispersione 
Warmhoudverlies 
Standing loss 
Stilstandstab 

W 35  

Speichervolumen 
Capacité de stockage 
Volume utile 
Opslagvolume 
Storage volume  
Vandinhold 

L  46 

de 

fr 

en 

da 

it 

nl 

en nl it 07/2016 Produktdaten nach Richtlinie  2010 / 30 / EU de fr da www.elco.net 
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Modell - modèle - modello 
typeaanduiding - model  

VISTRON 

W 50H 

Speichervolumen 
Capacité de stockage 
Volume utile 
Opslagvolume 
Storage volume  
Vandinhold 

L  46 

Warmhalteverlust 
Pertes statiques 
Dispersione 
Warmhoudverlies 
Standing loss 
Stilstandstab 

W  35 

Montage, Installation oder Wartung 
Montage, installation ou entretien 
Montaggio, installazione o manutenzione 
Assemblage,  installatie of onderhoud 
Assembled, installed or maintained  
Montage, Installation eller vedligeholdelse 

siehe Betriebsanleitung 
voir notice d'utilisatio 
vedi istruzioni per l'uso 
zie gebruiksaanwijzing 
see operating instructions 
Se betjeningsvejledning 

Zerlegen, Wiederverwertung, Entsorgung 
Démontage, le recyclage ou l’élimination 
Smontaggio, il riciclaggio o lo smaltimento 
Demontage, recycling of verwijdering 
Disassembly, recycling or disposal              
Nedtagning, genbrug eller bortskaffelse 

siehe Betriebsanleitung 
voir notice d'utilisatio 
vedi istruzioni per l'uso 
zie gebruiksaanwijzing 
see operating instructions 
Se betjeningsvejledning 

Produktinformation ErP 
Informations sur le produit ErP 
Informazioni di prodotto ErP 
Productinformatie ErP 
Product information ErP 
Produkt information ErP 

de 

fr 

en 

da 

it 

nl 

en nl it 07/2016 Produktinformation nach Richtlinie  2009 / 125 / EG www.elco.net de fr da 
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 Service: 

www.elco.net 


