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Drift och underhållsanvisning för ACSS Duschenhet 220-I 

24220.225.010 
 

Kort beskrivning som avser installerade enheter. 
 
 

 
 

 
Innehåller: 
 

1. Måttskiss 
2. Montage 
3. Inställning av varmvattenstop 
4. Underhåll 
5. Felsökning 

 
För reservdelslista, se www.acss-sanitet.se 
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1. Måttskiss 
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2.  Montage 
 
Inbyggnadslåda F5 monteras enligt separat montageanvisning.  
 
Anslutning av vatten, varmt och kallt samt till duschhuvud görs med rör i rör 
installation. 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 vänstra anslutningen.   
 
PEX röret ansluts sedan till blandarens utvändiga 3/4” anslutning med planpackning. 
 
 

a. Montera lådan med monterade skyddsrör och PEX rör, men anslut 
inte blandaren. 

b. Spola rent ledningarna innan blandaren ansluts.  
c. När ytskiktet är färdigställt, anslut blandaren (utan frontplåt) till 

anslutande PEX-rör med plankoppling och löpande mutter. 
d. Fäst blandaren i klammern 
e. Anslut kablarna enligt nedan. 

- Power till T-koppling busskabel (med förlängning) 
- Actuator 1 (lila) till magnetventil i termostatblocket 
- Temperatursensor till T-Sensor 1 (röd kabel) 

f. Trä på den rostfria täckplattan över termostaten.. Skruva sedan fast 
plåten i installationslådan. 

g. Trä på täckringen. (Det går lättare om man fuktar 
gummipackningen) 

h. Justera varmvattenstoppet och montera vredet.  
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Inställning av varmvattenstopp 
 
Varmvattenstoppet är fabriksinställt på 40 grader. Om man vill ändra det gör man 
som följer. 
 

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

och pröva ut rätt temperatur. 
e. Sätt tillbaka stoppringen  (d) så att kanten (f) ligger mot fasen (g) på 

termostaten. (Om man önskar låsa termostatvredet på en fast temperatur, så 
sätter man istället öppningen (h) i klacken (i)) 

f. Montera temperaturvredet (c) med de två röda prickarna (r) rakt upp, (kl 12) 
g. Skruva fast vredet med skruv (b) och tryck på täcklocket (a). 
 

 
 
 
 
 


