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Generelle oplysninger 
Denne vægmonterede lagertank i stål 
opvarmes indirekte og kan monteres 
ved siden af gaskedlen. Den separate 
tank er en indirekte opvarmet enhed og 
designet som en enhed under tryk og 
er derfor velegnet til flere tappesteder. 
Det maksimalt tilladte forsyningstryk for 
varmt vand og opvarmningssiden er 
specificeret i de tekniske data. 
Varmeveksleren (spiralen) giver 
fremragende varmeoverførsel, og 
højkvalitets isoleringen begrænser 
varmetabet til et minimum. For at 
forhindre unødvendig afbrydelse af 
bolig opvarmning, bør varmtvands 
temperaturen ikke indstilles højere end 
absolut krævet for det respektive 
behov. En temperatur over 60 °C 
anbefales ikke, da dette medfører øget 
aflejringer i beholderen, samt øget 
energiforbrug. 

Installation, opsætning, 
konvertering og idriftsættelse skal 
udføres af en kvalificeret 
servicetekniker. Fabriksgarantien er 
kun gyldig, hvis installationen er udført 
af et godkendt installationsfirma, der 
er ansvarlig for overholdelse af 
eksisterende standarder og 
installationsregler og forskrifter. 
Garantibetingelserne er beskrevet i de 
generelle forretningsbetingelser. 
Vi påtager os intet ansvar eller 
erstatningsansvar for skader, der 
skyldes manglende overholdelse af 
disse instruktioner. Korrekt funktion er 
kun garanteret, når disse instruktioner 
overholdes. 

Eventuelle fejlfunktioner eller 
defekter skal straks afhjælpes. 
Giv kunden en kopi af disse 
instruktioner til fremtidig reference. 

Kun egnet i kombination med 
følgende produkter: 
THISION XS PLUS 

Installation 
Generelle oplysninger 
Overholdelse af følgende regler og 
forskrifter er især vigtigt ved opsætning 
og installation af varmtvands 
beholderen: DIN 1988, DIN 18160, DIN 
4753, DIN 4109, energispareloven og 
VDE-regler. Overhold altid de 
gældende lokale bygningsregler og 
forskrifter, såvel som dem for de lokale 
forsynings- og energiselskaber. 
Installationsstedet skal være 
frostbeskyttet i henhold til DIN 4753. 
Denne placering skal være tæt på 
varmekilden. 

Funktion 
Varmtvandsbeholderen er forbundet til 
forsyningsnettet via koldtvands 
forbindelsen og til vandhanerne via 
varmtvandsforbindelsen. Hvis der 
udledes varmt vand fra en vandhane, 
strømmer koldt vand ind i beholderen, 
hvor det opvarmes til den ønskede 
temperatur. Opvarmning foregår 
indirekte via varmeveksler, som en 
ladepumpe forsyner med energi fra 
gaskedlen, og som overfører varmen til 
det varme brugsvand. 

Indholdsfortegnelse    
Generelt               
Installation               
Funktion 
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Opsætning 

Sikkerhedsinstruktioner 
Pladskrav 

Opsætning 

Forskrifterne og sikkerhedsinstruktionerne i 

kedlens betjeningsvejledning skal 

overholdes nøje! 

Risiko for utilstrækkelig fastgørelse: 

Produkternes monteringsmateriale  

skal skræddersys til væggens natur og 

tilstand. Hvis de ikke er tilstrækkeligt 

fastgjort, kan produkterne falde ned. 

Resulterende i lækager til kedlens 

gastilslutning, som kan medføre livsfarlige 

skader. 

Installation og første idriftsættelse- 
af kedlen skal udføres af en 

tekniker, der er autoriseret i det 
pågældende land i overensstemmelse 
med installationsinstruktionerne og i 
overensstemmelse med eventuelle krav 
fra lokale myndigheder og 
sundhedsmyndigheder. Forskrifterne og 
sikkerhedsinstruktionerne i kedlens 
betjeningsvejledning skal overholdes 
nøje! 

For vedligeholdelse af kedlen og 
beholderen, skal de angivne 
minimumsafstande overholdes. 

For at undgå skader under håndtering 
bør emballagen først fjernes, når 
produktet er på installationsstedet. 
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Leveringsomfang 

 
Leveringsomfang VISTRON W 65 H 

4 

① Varmtvandsbeholder isoleret, inklusive beskyttelsesanode, justerbare vægafstandsskruer 

② bagramme 

③ vægbeslag (2 dele) 

④ monteringsbeslag til kugleventiler 

⑤ fastgøringsbeslag til ekspansionsbeholder 

⑥ ekspansionsbeholder 18l 

 

Leveringsomfang VISTRON W 65 H 
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Leveringsomfang 

 
Separate pakker 

Rør sæt VISTRON W 65H 

til at tilslutte kedel, 
varmtvandsbeholder og tilslutninger til 
varme- og gasforsyning. Består af: 

 3 kugleventiler: 
Varme fremløb (rød) 
Gas (gul) 
Varme retur (sort) 

 Omskifterventil inkl. forbindelser 
og aktuator. 

 T-stykke og forbindelser 

 Hydrauliske flexrør: 

① 1x L=331 

② 2x L=797 

③ 1x L=865 

 ④ Fleksibelt gasrør L=410 

 ⑤ Armeret rør til 

ekspansionsbeholder 

Pakninger inkluderet. 

 

Samme sæt kan bruges til beholder 
montering til venstre eller til højre for 
kedlen. 

THISION XS PLUS-     

kondenserende gaskedel 

som varmekilde til opvarmning og 
varmtvandsladning, herunder: 

 Udendørs sensor 

 Tanksensor 

 Koncentrisk røggasadapter 

DN80/125 

 

① 

③ 

② 

⑤ 

④ 

Højre montering: 

Venstre montering: 

① 

③ 

② 

② 

⑤ 

② 
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Pallen kan løftes op forfra eller bagfra 
med en gaffeltruck til transport. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Åbn den mindste papkasse 
(bagramme og ekspansionsbeholder) 
øverst.  
 
Løft bagrammen ud af kassen. 
Ekspansionsbeholder er pakket i 
separat kasse i bunden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Åbn varmtvandsbeholder papkasse 
øverst. Fjern tilbehøret. 
 
Varmtvandsbeholderen står på 
hovedet i emballagen. 
Skær papkassen på siden med en 
cutterkniv. 
 
Tip beholderen og drej den 180° for 
at lægge den på jorden. 
Under håndtering, vær opmærksom 
på at dette foregår i hjørnerne. 
 

Installation 

Transport 
Udpakning 

VISTRON W 65 H er en færdigsamlet 
varmtvandsbeholder. 
 
Emballagens mål er 915x862x590 
mm (BxHxD) 
Den består af to pakker på én palle: 
beholder: 560x585x745 mm 
bagramme: 335x485x745 mm 
Dette gør det muligt at transportere 
den let gennem en normal dør. 

Håndtér altid produktet i hjørnerne og 
brug beskyttelseshandsker 

W D 

H 
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Montering af vægbeslag 

 Bor huller 4xD10 

 Fastgør vægbeslaget med fire 
skruer på væggen. Brug et 
vaterpas, inden du spænder 
skruerne. 

 
 
 
 
 
 
 
Montering af varmtvandsbeholder 

 Hæng varmtvandsbeholder ind i 
skinne ved vægbeslag. 

 Åbn den præmarkerede 
udskæring på den side, hvor 
kedlen skal installeres. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klargør bagrammen 

 Åbn den præmarkerede 
udskæring på den side, hvor 
varmtvandsbeholderen er 
installeret: 
> A når varmtvandsbeholderen er 
monteret på højre side 
> B når varmtvandsbeholderen er 
monteret på venstre side 

 Montér ekspansionsbeholder i 
bagrammen 
 

Ekspansionsbeholderens fortryk er 
1 bar ±20%. Tilpas fortryk til 

systembehov. 

 
 
 

 Sæt fastgøringsbeslaget til 
ekspansionsbeholderen på plads, 
og fastgør det med skruerne 
ovenfra. 

 Hæng bagrammen på 
vægbeslagskinnen. 

 
 
 
 

Installation 

 
Trin-for-trin montering 

A B 
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Justering af bagramme og 
beholder 

 Brug et vaterpas og de fire 
vægafstandsskruer til at justere 
varmtvandsbeholderen og 
bagrammen. 

 

Installation 

 
Trin-for-trin montering 

Monteringsbeslag til kugleventiler 

  Monteringsbeslaget skubbes mod 
bunden og fastgøres med de fire 
skruer mod bagrammen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kugleventiler 

  Sæt kugleventilerne i de 
foreskrevne positioner i 
monteringsbeslaget. 
A varme fremløb (rød) 
B kondensat 
C gasforsyning (gul) 
D varme returløb (sort) 

 

  Formontér T-stykket ① som vist 
over kugleventilen A. 

Husk pakninger, hvor det er 
nødvendigt. 
Tilspænd ikke omløberne endnu. 

 
 
 
Formontering af omskifterventil 

  Montér omskifterventilen ② som 

vist på billedet på beholder 

returløbsforbindelsen ③. 

Husk pakninger, hvor det er 
nødvendigt. 
Tilspænd ikke omløberne endnu. 

A (B)
A 

C D 

① 

③ 

② 
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 Installation 

 
Trin-for-trin montering 

 

  Montér fremløbs flexrør L=797 fra 

T-stykket ① til 
fremløbsforbindelsen på 

varmtvandsbeholderen ② som 

vist på billederne. 
Husk pakninger, hvor det er 
nødvendigt.  
Tilspænd alle omløbere. 
 
 
 
 
 
 
 

  Montér returløbs flexrøret ③ 

L=835 fra omskifterventilen til 
returløbskugleventilen D. 

Husk pakninger, hvor det er 
nødvendigt.  
Tilspænd alle omløbere. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Montér returløbs flexrøret ④ 
L=797 fra omskifterventilen til 
kedel returløbsforbindelsen. 
Husk pakninger, hvor det er 
nødvendigt.  
Tilspænd alle omløbere. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Montér fremløbs flexrøret ⑤ 
L=331 på T-stykket som vist. 

  Montér fleksibelt gasrør ⑥ L=410 
som vist på gaskugleventil. 
 
Husk pakninger, hvor det er 
nødvendigt.  
Tilspænd alle omløbere. 
 

 

① 

② 

A (B) C D 

③ 

⑥ 

⑤ 



 

 

 

 

 Tilslut armeret rør ① til 
ekspansionsbeholder som vist på 
billedet. 
Husk pakninger. 
Tilspænd omløberne. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Klargør kedlen til montering 

 Fjern kedlens frontdæksel (se 
kedlens brugsanvisning) 

 Klargør  

kondensvandlåsen ② 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 Hæng gaskedlen ③ i den 

tilhørende skinne ④. 

 
 

Installation 

Trin-for-trin montering 

① 

② 

③ 



 

 
11 

 

 

 Montér adapter og pakning ① på 

gastilslutning ② og tilspænd. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Tilslut gasrør ③ og pakning som 

vist på billedet og tilspænd 
omløber. 
 

 Tilslut fremløb ④ og returløb ⑤ 
med pakninger som vist på billedet 
og tilspænd alle omløbere. 

 
 

Installation 

 
Trin-for-trin montering 

⑥ 

① 

③ 

② 

⑤ 

⑦ 

⑧ 
⑨ 

B 

  Tilslut ekspansionsbeholder som 
vist på billedet. 

 
 

  Montér vandlåsen ⑦ i kedlen (se 

kedlens brugsanvisning). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Tag det klargjorte 
kondensafløbsrør og før det 
igennem monteringsbeslag port B, 

som vist. 
 

  Skub kondensafløbsrøret på 

sikkerhedsventiludløb ⑧ og kedel 

kondensafløb ⑨, sørg for at den 

er tæt. 
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Elektriske forbindelser 

 

 Åbn kontrolboksen 
 

 Før omskifterventilens 
tilslutningskabel, som vist på 
billedet, gennem åbningen mellem 
beholder og bagramme, og træk 
derefter gennem den sorte 
gennemføring ind i kontrolboksen 
 

 Placér tanksensoren i det 
pågældende sensorrør. 

 
 
 

 Tilslutning omskifterventil motor: 

 LII = brun 
 L 

  N = blå 

 LI = sort 
 

 Tilslut tanksensorkabel til 
kontrolboksen som vist på billedet 
til venstre. 
 

 Tilslut udendørssensoren på 
kontrolboksen som vist på billedet 
til venstre. Før kablet gennem den 
sorte gennemføring. 
 

 Før strømforsyningskablet enten 
gennem venstre eller højre 
rørkanal eller til bagrammens top. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Luk kontrolboksen ① 

 Montér kedlens frontdæksel 

②③ og fastgør det med 

fastgøringer og skruer ④.  

 

Installation 

 
Trin-for-trin montering 

④ ④ ① ② 

③ 
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Vandinstallation 

Hvis tilgangstrykket er større end det 
tilladte, skal der anvendes en 
trykreduktionsventil, til at reducere 
trykket til den tilladte værdi. 

Rækkefølgen for de enkelte 

komponenter er afbildet i 

tilslutningsdiagrammet. 

Opvarmnings tilslutning      

Fremløb og returløb skal forbindes til 

de tilsvarende tilslutninger, der findes 

på beholderen. Tilslutningen af 

rørsættet udføres i henhold til 
monteringsvejledningen. 

Sensorinstallation 

Sensoren indsættes fra 

bunden i sensorrøret og fastgøres 

med en clips. 

          Tappesteder 

T
ø

m
n
in

g
 

Sikkerhedsventil 

Observerbar 
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Sikkerhedsgruppe i 

henhold til DIN 1988 
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Tilslutningsdiagram 

Installation 

 
Vandinstallation 



 

 

14 

 

Idriftsættelse 
Betjening og kontrol 
Vedligeholdelse og pleje                  
Genbrug og bortskaffelse 

Idriftsættelse 

1. Hele systemet skal skylles 
grundigt inden idriftsættelse. 
Fremmede partikler eller 
genstande i systemet mindsker 
enhedens driftssikkerhed og 
pålidelighed. 

2. Fyld langsomt og udluft 
varmekredsen. 

3. Fyld beholderen via koldtvands 
tilgang. Åbn alle varmtvands 
tappesteder. Systemet er fyldt, når 
der strømmer vand fra alle 
varmtvands tappesteder. Luk 
derefter alle tappesteder igen. 

4. Betjen varmesystemet. 
5. Indstil temperatur setpunkt for 

varmt vand, og overvåg 
opvarmning af systemet. 

6. Under opvarmning kommer der 
ekspansionsvand ud af 
sikkerhedsventilen. Luk ikke 
sikkerhedsventilens udløb. 

7. Overdragelse af system til ejeren. 
Inden systemet overdrages til 
ejeren, skal serviceteknikeren, der 
installerer systemet, kontrollere, at 
ingen tilslutninger lækker, og at 
alle kontrol funktioner fungerer 
korrekt. Serviceteknikeren skal 
derefter grundigt forklare 
varmesystemets funktion og drift 
og påpege behovet for 
regelmæssig service og 
vedligeholdelse. Funktion og 
levetid afhænger i høj grad af 
regelmæssig service og 
vedligeholdelse. 

Betjening og kontrol 

Åbn altid et tappepunkt inden 
opvarmning for at kontrollere, om 
tanken er fyldt med vand, og at 
afspærringsventilen i koldtvands 
tilgang er åben. Kontrollér derefter, 
om varmtvandsvarmeren (kedel osv.) 
fungerer.  

En beholder temperatur på 55 °C til 
60 °C anbefales til normal 
varmtvandsbehov. Denne 
temperaturindstilling sikrer det største 
effektivitetsniveau og reducerer 
tilkalkning af beholderen i områder 
med meget hårdt vand. 
Sikkerhedsventilens afgangsledning 
skal altid være åben. Kontrollér 
sikkerhedsventilens funktion 
regelmæssigt ved at løfte op i greb på 
ventil. Læs denne brugsanvisning 
omhyggeligt inden første brug. 

Vedligeholdelse og pleje 

Regelmæssig vedligeholdelse og 
pleje forøger beholderens levetid og 
pålidelighed. Det anbefales at skylle 
beholderen med frisk vand med 
jævne mellemrum afhængigt af lokale 
vandforhold. I tilfælde af meget hårdt 
vand anbefales afkalkning med 
regelmæssige intervaller. 

 

1. Beholderen er udstyret med en 
magnesiumbeskyttende anode for 
at beskytte mod tæring. Erosion af 
anoden afhænger af lokale 
vandforhold. I henhold til DIN 
4753, del 6, har denne offeranode 
en levetid på mindst 2 år. Anoden 
skal fjernes en gang om året og 
kontrolleres for erosion. Dens 
diameter skal være mindst 1/3 af 
den oprindelige diameter, og 
overfladen skal være tilstrækkelig 
homogen. Udskift om nødvendigt 
anoden med en anode fra den 
originale reservedelsliste for at 
beskytte tanken mod korrosion. 
Manglende udskiftning af 
beskyttelsesanoden kan føre til for 
tidlig korrosionsskade. 

2. Sikkerhedsventilen beskytter 
varmtvandsbeholderen mod 
overtryk. Funktionen af denne 
ventil skal derfor kontrolleres 
regelmæssigt ved at løfte op på 
ventilens greb. Aktiveres 
sikkerhedsventilen ikke, er det 
muligt at ventilen kan sidde fast 
og ikke længere opfylder dens 
sikkerhedsfunktion. 

3. Beholderen skal være opvarmet 
eller helt tom ved risiko for 
frysning 

4. Rengør udvendige overflader med 
en fugtig klud. Undgå slibende 
rengøringsmidler og 
opløsningsmidler. 

Genbrug og bortskaffelse 

 Produkterne er designet og 
fremstillet i overensstemmelse med 
VDI 2243. 

 Produkterne er mekanisk 
adskillelige og 100% 
genanvendelige. 

 Sørg for, at komponenterne 
bortskaffes i overensstemmelse 
med gældende regler. 
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Tilslutninger VISTRON W 65 H 

A Bredde  mm 950 

B Dybde  mm 540 

C Højde C1 + C2  mm 700 + 104 

D Varme frem Udvendigt gevind DN 20 (3/4“)   

E Varme retur Udvendigt gevind DN 20 (3/4“)   

F Sensorrør Ø indvendigt 7,0 mm, længde 300 mm 

G Magnesiumanode Ø 26 x 430 mm, 1” 

H Koldtvands tilgang Udvendigt gevind DN 20 (3/4“)   

J Varmtvands afgang Udvendigt gevind DN 20 (3/4“)   

K Aftapsventil DN 15 (G 1/2“)   

L Monteringsbeslag: varmefremløbskugleventil udvendigt gevind DN20 (¾“) 

M Monteringsbeslag: kondensafløb 

N Monteringsbeslag: gaskugleventil udvendigt gevind DN20 (¾“) 

O Monteringsbeslag: varmereturløbskugleventil udvendigt gevind DN20 (¾“) 

Tilslutninger 

J 

H 

E D 

F 

G 

K 

A 

B 

C1 

L M N O 

C2 
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Tekniske specifikationer 

 
Ydelsesdata VISTRON W 65 H 

Kontinuerlig ydelse WW=60°C VL=80°C 0,9 m3/t l/t (kW) 330 (18,0) 

 WW=55°C VL=80°C 0,9 m3/t l/t (kW) 354 (18,6) 

 WW=50°C VL=80°C 0,9 m3/t l/t (kW) 456 (20,3) 

 WW=45°C VL=80°C 0,9 m3/t l/t (kW) 528 (21,5) 

 WW=40°C VL=60°C 0,9 m3/t l/t (kW) 666 (23,2) 

NL-værdi (DIN 4708) WW=60°C VL=80°C 1 m3/t NL 1 

Maks. driftstemperatur Varmt brugsvand / opvarmning °C 95/95 

Maks. driftstryk Varmt brugsvand / opvarmning bar 10/3 

Varmeveksler Indhold Liter 8,2 

Varmeoverflade m2 1,1 

Nominel flow m3/t 0,9 

Tryktab mbar 25 

Varmetab i standby  kWh/24t 0,98 

Kapacitet Nominel volumen iht. EN 12897, 2016 Liter 65 

Vægt Med isolering kg 32 

Isolering 
Hårdt PU-skum, kan ikke fjernes 
side/top/bund 

mm 68 / 40 / 10 
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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 65 H 

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 41 

Speichervolumen 
Capacité de stockage 
Volume utile 
Opslagvolume 
Storage volume 
Vandinhold 

L 65 

 

Produktdata i henhold til EU direktiv 812 / 2013 og 814 / 2013     www.elco.net 12/2020  de fr it nl en da 
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Produktinformation ErP 
Informations sur le produit 
ErP Informazioni di prodotto 
ErP Productinformatie ErP 
Product information ErP 
Produkt information ErP 

 

 

 
Modell - modèle - modello 
typeaanduiding - model 

  VISTRON 

 W 65 H 

Speichervolumen 
Capacité de stockage 
Volume utile 
Opslagvolume 
Storage volume 
Vandinhold 

L  65 

Warmhalteverlust 
Pertes statiques 
Dispersione 
Warmhoudverlies 
Standing loss 
Stilstandstab 

W  41 

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 monteringsvejledning 

 

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 
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Service: 

ELCO GmbH 

Hohenzollernstraße 31 
D - 72379 Hechingen 

www.elco.net  

 


