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MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING 
NIBETTE 5 

ROSTFRI VARMVATTENBEREDARE

Rörinstallation (trycksatt system)
I kallvattenledning skall säkerhetsventil (23), backventil (21) 
och avstängningsventil (22) monteras i den ordning som vi-
sas på bilden på nästa sida. Från säkerhetsventilen skall ett 
spillrör dras till lämpligt av lopp. Spillrörets dimension skall 
vara samma som säkerhetsventilen och ha en fallande drag-
ning för att undvika vattensäckar samt vara frostfritt anord-
nat. Mynningen på röret skall vara synlig och placerad på 
säkerthetsavstånd från elektriska komponenter.

För att kunna tömma beredaren krävs att en separat avtapp-
ningsventil (44) monteras på kallvattenledningen. 

Om vattenvärmaren installeras utan blandningsventil måste 
termostatens inställning vara sådan att tappvattentempera-
turen inte överstiger 60 °C.

10  Anslutningskabel

12  Termostat/Temperaturbegränsare

13 Elpatron 2,2 kW

Elektrisk installation
Vattenvärmarens anslutningskabel är försedd med stick-
propp för skyddsjordat en-fas eluttag. Uttaget skall placeras 
lättåtkomligt. Om anslutningskabeln är skadad skall byte ut-
föras under översikt av behörig elinstallatör. Använd endast 
av tillverkaren rekommenderade reservdelar.

Anslutningskabelns lägsta punkt bör befinna sig lägre än el-
uttaget när du ansluter vattenvärmaren till uttaget, för att 
undvika att eventuella vattendroppar på anslutningskabeln 
leds in i uttaget. 

Montering 
Varmvattenberedaren är avsedd att användas för omedel-
bara, små varmvattenbehov, till exempel i kök där den kan 
placeras under sockeln eller i ett köksskåp.

Nibette 5 kan placeras horisontellt eller vertikalt. Det är väl-
digt viktigt att varmvattenberedaren placeras på rätt sätt 
(se bild nedan). Vid vertikal installation måste den medle-
vererade metallklämman användas för att fixera produkten. 
Klämman fästs i ett av hålen på metallbandet på Nibette 
5 med medlevererad skruv (ST4 2x10). Välj det hål som är 
mest lämpligt för din installation. 

Horisontell installation. De 
pressade fötterna placeras 
neråt.

Vertikal installation. Fixera 
Nibette 5 med metallkläm-
man.

Nibette 5 kan installeras på två sätt:

• i trycksatt system

• i ej trycksatt system

Säkerhetsinformation
Apparaten får användas av barn över 8 år och av personer med fysisk, sensorisk eller 
mental funktionsnedsättning samt av personer som saknar erfarenhet eller kunskap un-
der förutsättning att de får handledning eller instruktioner om hur man använder appara-
ten på ett säkert sätt och informeras så att de förstår eventuella risker. Barn får inte leka 
med apparaten. Låt inte barn rengöra eller underhålla apparaten utan handledning. Med 
förbehåll för konstruktionsändringar.
© NIBE 2014. 
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NIBETTE 5

Service
Vid behov av service, kontakta en elektriker eller  
vvs-installatör.

 Alla ingrepp i kopplingsrummet 
måste utföras under överinseende av 

behörig el-installatör.

Elektrisk installation och kabeldrag-
ning ska ske i enlighet med gällande 

regler.

OBS!

Påfyllning
Vattenvärmaren måste vara vattenfylld innan strömmen 
kopplas på. Fyllning sker enligt nedanstående:

1. Öppna avstängningsventilen (22).

2. Släpp ut luften ur vattenvärmaren genom att öppna  
 en varmvattenkran. När enbart vatten kommer ur  
 kranen kan den stängas.

Vattenvärmaren är nu fylld och strömmen kan kopplas in.

Tillsyn och skötsel
Säkerhetsventilen skall kontrolleras regelbundet för att 
förhindra igensättning (ca 4 ggr per år). Kontrollen sker 
genom att vrida säkerhetsventilens ratt moturs, vatten skall 
då strömma genom spillröret. Skulle så ej ske är säkerhets-
ventilen defekt och måste bytas ut. 

Säker hetsventilen släpper ibland ut lite vatten efter en 
varmvattentappning. Detta utsläpp orsakas av att det kalla 
vattnet som tas in i beredaren expanderar, med en tryck- 
ökning som följd, varvid säkerhetsventilen öppnas.

Om vattnet inte blir varmt, kontrollera att säkringarna i 
elcentralen är hela. Om ingen säkring är trasig kan orsaken 
vara att temperaturbegränsaren löst ut, på grund av något 
fel på vattenvärmaren. När felet av hjälpts, trycks knappen 
för återställning av temperaturbegränsaren in, se nedan- 
stående bild. 

Tömning
Tömning sker enligt nedanstående:

1. Bryt strömmen till beredaren.

2. Stäng av inkommande kallvatten med avstängnings 
 ventilen (22).

3. Montera en slang på avtappningsventilen (44). 

 OBS! Slangen måste mynna ut under beredaren.

4. Tillför luft till beredaren genom att öppna en varmvat 
 tenkran. Är detta inte tillräckligt, lossa koppling (42).

Vid montering i utrymmen där frostrisk föreligger skall 
beredaren tömmas om den ej är i drift. Frysning medför att 
beredaren kan sprängas. 

Volym 5,5 liter

Max avsäkringstryck 1,0 MPa/10 bar

Spänning 230 V~ 

Skyddsklass IP 21

Effekt 2,2 kW

Erforderlig säkring 10 A

Uppvärmningstid till 45 °C 7 min

Uppvärmningstid till 80 °C 13 min

Nettovikt 5 kg

Korrosionsskydd Rostfritt

RSK-nr 692 24 15

Tekniska data
  1 Kabelingång

  3  Kopplingsrum innehållande kombinerad termostat/  
temperaturbegränsare samt fast monterad elpatron.

  5 Dataskylt

21 *Backventil

22 *Avstängningsventil

23 Säkerhetsventil

41 Kallvattenanslutning, Ø 12 mm

42 Varmvattenanslutning, Ø 12 mm

44 *Avtappningsventil

*Ingår ej vid leverans

Principbilden visar endast en generell rörinstallation.
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Mått Bulben/givaren ska ligga i den ordning som visas på bilden 
ovan och föras in helt i dykröret. Dykrörets längd är 315 
mm. 
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