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Drift och underhållsanvisning för ACSS Duschenhet 211-I 

 
Kort beskrivning som avser installerade enheter. 

 
 

 
 

 
Innehåller: 
 

1. Montage 
2. Inställning av varmvattenstop 
3. Underhåll 
4. Felsökning 
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1.  Montage 
 
Gör ursparningar i väggen så att installationslådan med anslutningsrör får plats. Om 
lådan har fläns, tänk på att även flänsen på lådan kan behöva försänkas. 
 
Anslutning av vatten görs med rör i rör installation med skyddsrör 20/25 mm. När 
ursparning görs, notera att anslutningsnipplar som inte kan böjas sticker ut från lådan 
(c:a 70 mm). Varmvatten ansluts på vänster sida (sett framifrån) och kallvatten på 
höger sida. Blandat vatten till duschhuvudet ansluts upptill. Kabel till busskabelns T-
koppling ansluts i den övre mittersta anslutningen.   
 
PEX röret ansluts sedan till blandarens utvändiga 3/4” anslutning med planpackning 
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a. Montera lådan med monterade skyddsrör och PEX rör, men anslut 

inte blandaren. 
b. Skydda lådans gängor så att inte de sätts igen vid kakling/fogning. 
c. Spola rent ledningarna innan blandaren ansluts.  
d. När ytskiktet är färdigställt, anslut blandaren (utan frontplåt) till 

anslutande PEX-rör med plankoppling och löpande mutter.  
e. Anslut kablarna enligt nedan. 

- Power till T-koppling busskabel (med förlängning) 
- Temperatursensor till T-Sensor 1 (röd kabel) 
- Actuator 1 (gul) till magnetventil för duschhuvud 
- Actuator 2 (lila) till magnetventil för handdusch 

f. Trä på den rostfria täckplattan över termostaten. Montera slangen till 
handduschens utkastare. Sätt fast plåten i blandaren med 
medföljande låsring. Skruva sedan fast plåten i installationslådan. 
Dra åt låsringen med medfäljande verktyg. 

g. Montera fast handduschslangen och skruva fast handduschens 
handtag på lämpligt ställe.  
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3. Underhåll 
 

Byte/rengöring av magnetventil 
 

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

 
 
 
  

b 
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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 

  
 

 


