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Drift och skötsel för ACSS Duschpanel 220, 221, 222 

 
 
 

             
 

 
Innehåll: 
 

1. Byta flödesbegränsare. 
2. Justering av varmvattenstopp 
3. Underhåll 
4. Felsökning 
5. Reservdelar 
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1. Byte av flödesbegränsare 
 

 
                               
 
Montera in önskad flödesbegränsare.  
OBS! Se till att vända flödesbegränsaren åt rätt håll. 
 
  



 

www.acss-sanitet.se 
 

2. Inställning av varmvattenstopp 
 
Varmvattenstoppet är fabriksinställt på c:a 38 grader. Om man vill ändra det gör man 
som följer. 
 

a. Ta bort täcklocket (d) 
b. Lossa skruven (c) 
c. Ta bort temperaturvredet (b) 
d. Ta bort stoppringen (a) 
e. Justera in önskad max temperatur, genom att vrida på temperaturaxeln (u) 

och pröva ut rätt temperatur.  
f. Sätt tillbaka stoppringen (a) med markeringen (f) rakt ner, som bilden visar. 
g. Montera tillbaka temperaturvredet (b) så att styrklacken på vredet ligger an 

mot kl 3 på stoppringen, se bild. 
h. Skruva fast vredet med skruv (c) och tryck på täcklocket (d). 
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3. Underhåll 
 

3.1 Byte/rengöring av magnetventil 
 

a. Skruva loss låsskruvarna och dra försiktigt ut magnetventilen. Man kan 
behöva använda en liten skruvmejsel för att försiktigt bända upp 
magnetventilen. 

b. Ta ut och rengör filtret som sitter i botten av ventilhålet vid behov. 
c. Ersätt ventilen vid behov 
d. Tryck försiktigt ner ventilen och montera låsskruvarna igen. 

  
 
Byte/rengöring av fristående magnetventil (endast modell 221) 

 
a. Ta loss elanslutning på magnetventilen (a) 
b. Skruva loss magnetventilens ”huvud” (b). 
c. Montera tillbaka ett nytt eller det rengjorda ”huvudet” 

 
 
  

b 

a 
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3.2 Byte av termostatelement 
 

a. Montera bort temperaturvredet (se avsnitt 3) 
b. Skruva ur skruven (b) 
c. Dra ut termostaten med en tång. OBS! kläm inte med tången på den 

räfflade delen. 
d. Montera tillbaka i omvänd ordning 
e. Viktigt! Justera alltid varmvattenstoppet vid återmontering (se avsnitt 3) 
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3.3 Byte av backventiler 
 

OBS! Alla backventiler måste bytas samtidigt.  
a. Montera loss termostaten. (bilden stämmer inte helt) 
b. Ta loss låsbrickan (d) 
c. Pilla ut backventilen (e) med en skruvmejsel eller specialverktyg (82-W35-

02.04) 
d.  Sätt in den nya backventilen, var noga med att vända den åt rätt håll. 
e. Montera tillbaka i omvänd ordning. Ersätt gamla packningar (c) 

 

 
f. Lossa insexs skruven (f) 
g. Ta ut distansen (g) 
h. Pilla ut backventilen (e) med en skruvmejsel eller specialverktyg (82-W35-

02.04) 
i. Sätt in den nya backventilen, var noga med att vända den åt rätt håll. 
j. Montera tillbaka i omvänd ordning. Ersätt gamla packningar (c) 

 



 

www.acss-sanitet.se 
 

3.4 Rengöring av duschuvud 
 
Genom att stryka fingrarna över gumminabbarna kan man avlägsna kalkbeläggning 
och annat smuts. Om det inte hjälper montera bort silen och rengör. 

 
  



 

www.acss-sanitet.se 
 

4 Felsökning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fel på en dusch: 
Inget vatten kommer när man trycker på knappen 
 

1. Kontrollera att en röd diod (Device) blinkar på elektronikmodulen (bild ovan). 1 
blink /sek. Om ej, kontrollera kablage och programmering. 

2. Tryck på knappen och titta samtidigt på elektronikmodulen. När man trycker 
ska en diod vid sensor 1 (eller sensor 2/3) blinka till. Om inte, byt tryckknapp. 

3. Om sensorlampan blinkar till, ska sedan en gul diod lysa vid Actuator 1 eller 
Actuator 2, normalt i 30 sek eller tills man trycker på knappen igen. Om den 
inte gör det, byt temperatursensor (om sådan finns). Annars kontrollera 
programmering. 

4. Om en gul diod lyser, tryck flera gånger och lyssna om magnetventilen klickar. 
Om den gör det, kontrollera att det finns vatten och skruva ut huvudet på 
magnetventilen. Prova att skölja ur med vatten för att få bort ev smuts. Prova 
igen. Om det fortfarande inte fungerar, byt magnetventilens huvud. 

 
Fel på flera duschar: 
Inget vatten kommer när man trycker på knappen 
 

1. Kontrollera att en röd diod (Device) blinkar på elektronikmodulen (bild ovan). 1 
blink /sek. Om ej, kontrollera om alla duschar har samma problem. Om ej, 
kontrollera busskablage mellan sista fungerande och första icke fungerande 
dusch. 

2. Om ingen dusch fungerar och inga dioder lyser/blinkar. Kontrollera 
strömförsörjning alternativt programmering.  

3. Om dioder lyser eller blinkar på annat sätt än normalt (Device 1 blink/sek) 
kontakta ACSS Sanitet 08-41007990 
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5 Reservdelar 
 

 

 
1. Temperaturvred  83-500-01.040 

a. Täcklock  82-100-03.303 
2. Reglermutter med stoppring 83-500-01.038 
3. Termostatelement 83-500-01.037 
4. Sätesnippel  83-039-02.079 
5. Termostatdel komplett 83-500-01.039 
6. Piezo sensor  84-100-17.146 
7. Täckring  83-100-20.052 
8. Magnetventil 24 VDC 85-032-01.379 
9. Reservdelssats duschsil 81-500-01.050 
10. Flödesbegränsare 9 l/m 9E002078 
11. Används ej 
12. Backventil sats  81-500-02.003 

Elektronikmodul  84-100-17.108 
Handduschslang  24260.501.110 
Duschhandtag  24260.500.100 
Omkastare  24260.104.100 

 


