
INSTALLATIONSINSTRUKTIONER FOR FØLGENDE MODELLER

Typer Højde (mm) Bredde (mm) VVS-nr

NEV 0805 772 500 32 88 10 508
NEV 1005 952 500 32 88 10 510
NEV 1205 1 132 500 32 88 10 512

TILSLUTNINGSALTERNATIVER
Alle håndklædetørrere er lavet af stålprofiler. Ved installation skal 
håndklædetørreren tilpasses til el- eller vandbårne varmesystemer 
eller mixet version.

Tilslutning kan ske på følgende måde:

1. ELEKTRISK TILSLUTNING 
 Med Purmo E03-300 elpatron 300 W. VVS-nr. 32 8809 925.

2. EKSISTERENDE VANDBÅRENT SYSTEM 

 Med Purmo RFA 75-400 1 strengs ventil. VVS-nr. 32 8809 990.

3. MIXET VERSION 
 Med både el- og centralvarme fungerer tørreren også uden  
 for fyringssæsonen.

Bemærk! Purmo er ikke ansvarlig for garantien hvis tilbehøret er 
blevet erstattet med andre produkter.

1. Elektrisk tilslutning

Hvis håndklædetørreren kun skal installeres i vandbårne varme-
systemer – Gå til afsnit 2.

–	 	De	elektriske	patroner	må	kun	installeres	i	Purmos	vandbaserede		
	 håndklædetørrere	og	fast	elektrisk	installation	skal	udføres	af		
	 autoriseret	Installatør.

Elpatronen er fremstillet i henhold til EN-60335-2-73 og  
EMC-direktivet for lavspænding.

MONTERING AF ELPATRON

1. Gevindet på elpatronen skal pakkes med f.eks. tape  
 eller hør.

2. Elpatronen skal monteres i bunden af håndklædetørreren til  
 højre eller venstre. 

På den modsatte side skal der monteres en prop hvis kun elektrisk 
version. Ved både elektrisk og forbindelse og centralvarme skal der 
installeres en RFA 75-400 ventil. Hvis der kun skal anvendes  
RFA 75-400 1 strengs ventil – fortsæt til afsnit 2.

BRUGSANVISNING
HÅNDKLÆDETØRRER
NEVIS 0805 | NEVIS 1005 | NEVIS 1205

BRUGERVEJLEDNING

1 Når elpatronen aktiveres, tændes indikatorlampen.  
 Lampen går ud, når håndklædetørreren når den  
 indstillede temperatur.

2. Indstil den ønskede temperatur med + / - på displayet.   
 Indstillingerne 1-6 svarer til 30-60 °C. 

Model Max. væskemængde  (liter)

NEV 0805 1,9
NEV 1005 2,3
NEV 1205 2,8

Nevis standardfarve er krom.

TILBEHØR VANDPÅFYLDNING TIL ELEKTRISK VERSION

Bemærk! Skal ikke udføres hvis håndklædetørreren tilsluttes 
centralvarme.

1. Installer den medfølgende luftskrue og prop i de øvre  
 forbindelser og metalproppen i den nedre forbindelse, hvor  
 elpatronen ikke sidder. 

2. Fyld håndklædetørreren med den korrekte mængde væske 
 (rent vand) ifølge tabellen. For lidt væske kan ødelægge   
 elpatronen,  mens for meget væske ikke giver plads til   
 væskeudvidelse under opvarmning.

3. Ved frostrisiko blandes vandet med maks. 10% glykol  
 (kølemiddel).

4. Genopfyldning bør ske langsomt for at fjerne luftbobler.  
 Det anbefales at tilte håndklædetørreren let, så væsken   
 kommer ind i de vandrette rør.

5. Installer elpatronen.

6. Monter håndklædetørreren på væggen, tilslut strømmen  
 og indstil den ønskede temperatur med temperatur- 
 reguleringen.

VIGTIGT!

• Tilslut ikke strømforsyningen til el-nettet, som den er,   
 men først når den er monteret i håndklædetørreren,  
 der er fyldt med væske.

• Ved fast elektrisk installation skal alt elektrisk arbejde  
 udføres af en autoriseret installatør. Installationen skal   
 være i overensstemmelse med de til enhver tid gældende   
 krav og lovgivning til el-installationer.

• Hvis håndklædetørreren er tilsluttet både varmesystemet   
 og elnettet, bør installationsarbejdet udføres af en   
 autoriseret VVS-Installatør. Håndklædetørreren skal udluftes  
 før idriftsættelse.

• Hvis strømforsyningen anvendes i et centralvarmesystem,   
 må der ikke anvendes afspærringsventiler til i håndklæde- 
 tørreren, da vandet skal kunne udvides, når det opvarmes.

• Netledningen må ikke repareres. Et beskadiget kabel eller  
 en elektrisk patron skal udskiftes.

• Elpatronen bør jordes.
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40 mm

Designventilen RFA 75-400  
er omstillelig mellem  
1 strengs og 2 strengs system.  
Tilslutning til rør M22. 
VVS-nr. 32 8809 990.

E03-300 elpatron 300 W 
VVS-nr. 32 8809 925



Montér kanalerne og skille- 
væggen lige over hinanden.

O-ring

40 mm

2. Eksisterende vandbåret system
–	VVS	installation	bør	udføres	af	autoriseret	installatør.

RFA-ventilen bruges til tilslutning til det vandbårne varmesystem. 
Ventilen kan omstilles mellem 1 eller 2 strengs systemer og kan 
forudindstilles. 
 
Bemærk! RFA leveres med håndhjul.

OMSKIFTNING
RFA-ventilen leveres indstillet til 2 strengssystemer. For at skifte til  
1 strengs system skal du fjerne den blå plastikprop og skrue bypass-
ventilen helt ud (mod uret) med en unbraconøgle. Derefter drejes der 
4 omgange tilbage (med uret). Fordeling: 35% til håndklædetørrer.

MONTERING AF RFA-VENTIL
1. Monter indføringsrøret i radiatoren, indføringsrørets gevind  
 skal pakkes med for eksempel tape eller hør.    
 Sørg for, at indføringsrørets skillevæg er monteret på linje med  
 opdelingen (se figuren nedenfor) på RFA-ventilen.

2. Monter ventilen på indføringsrøret. 

Ved tilslutning til vandbårne varmesystemer skal håndklædetørreren 
altid være udluftet, når den tages i brug. Der skal muligvis ske  
gentagen udluftning da håndklædetørreren kan samle luft fra hele  
varmesystemet på grund af dens placering i forhold til radiatorerne.

DRIFTSTRYK  
 8 bar

MONTERINGSANVISNING

Start med at markere hvor huller til fastgørelse skal være på 
væggen. Alle mål er i mm.

GARANTI

Rettig varme ApS yder 10 års garanti på håndklædetørrerne  
og 2 års garanti på tilbehør, beregnet fra leveringsdatoen.

Garantien dækker materiale- og fremstillingsfejl. Som erstatning 
for det defekte produkt leverer vi et lignende eller tilsvarende 
produkt uden ekstra omkostninger.

Garantien dækker ikke skader forårsaget af ukorrekt opbevaring eller 
forkert håndtering under transport eller på installationsstedet.

Garantien dækker heller ikke skade forårsaget af ukorrekt brug, 
såsom intern og ekstern korrosion, brug af ætsende stoffer,  
overtryk eller fryseskader.

Garantien dækker ikke de indirekte skader forårsaget af en 
forkert radiator, omkostninger i forbindelse med udskiftning 
af radiator, kundens økonomiske tab, indtægtstab eller andre 
indirekte omkostninger.

Ved garantisager skal man kontakte sin salgsrepræsentant og 
være i stand til at fremlægge en ordrebekræftelse, fragtseddel 
eller andet pålideligt dokument om produktet og dets leveringstid. 
Ifølge garantibetingelserne skal produktet altid returneres til 
Rettig varme ApS inden for en måned fra klagefristen for videre 
undersøgelse.

RETTIG VARME APS
Rosengade 1, DK-6600 Vejen
Tel. +45 75 55 56 11, Fax +45 75 55 56 22
salg.danmark@purmo.dk, www.purmo.dk
CVR-nr 26888271

Rettig Varme Aps forbeholder sig retten til ændringer 
uden forudgående varsel. For aktuelle priser samt 
seneste opdateringer kontakt Rettig Varme Aps. 

MONTERING AF VÆGKONSOLLERNE

1. Monter vægbeslag (1) og dæk-kapper (2) i henhold til   
hulbilledet på væggen.

2. Monter cylinderen (3) på håndklædetørreren Juster sideværts  
 ift. vægbeslag.

3. Sæt cylinderne i de respektive vægbeslag og fastgør  
 låseskruerne (4)

Model Bredde Højde Montagemål Afsætn.mål
L HC EH EV EC

NEV 0805 500 772 455 652 455

NEV 1005 500 952 455 832 455

NEV 1205 500 1 132 455 1012 455
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Rettig varme ApS er ikke ansvarlig for garantien, hvis  
installationsvejledningen ikke følges.


