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LEVERANSINNEHÅLL

Badtunna

Vattenslang, manual och andra delar som behövs för installationen.

Skyddsskåp för värmare, massfilter, bränsletank och cirkulationspump.

Massfilter, cirkulationspump och fiberbollar.

PR200 vattenvärmare, tank och skorsten.
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OBSERVERA FÖLJANDE FÖRE MONTERINGEN

Läs medföljande bruksanvisningar innan badtunnan ställs på plats och monteras. Badtunnan ska monteras på ett plant, tjälfritt
underlag som tål vikten av vattnet. Skyddsskåpet ska monteras på ett plant, obrännbart underlag (t.ex. betongplattor/asfalt,
grus).
Nödvändiga verktyg för installationen
•
13-mm blocknyckel
•
Polygriptång
•
Skruvmejsel
•
Vass kniv eller mattkniv
•
Smörjmedel spray

INSTALLATIONSANVISNINGAR

Läs bruksanvisningarna (badtunna, värmare, massfilter och cirkulationspump) noggrant innan badtunnan ställs på plats och
monteras, speciellt anvisningarna om anläggning av underlag och uttömning av vatten.
OBS! I monteringsanvisningen beskrivs ett sätt att ansluta och placera PR200-värmaren, massfiltret och tanken. Genom att följa
anvisningarna kan du placera produkterna i skåpet enligt Rex Nordics rekommendation och du behöver inte själv tänka på vattenslangarnas längder eller positioner. Vissa produkter som används i monteringen kan vara av annan modell eller ha en annan
färg än produkterna som visas på bilderna i anvisningen.

Installation av tömmningskranen
När du har placerat badtunnan på dess slutgiltiga plats, skruva först fast tömningskranen i badtunnans nedre del. Det rekommenderas att lyfta badtunnan något för att göra det lättare att skruva fast tömningskranen.

Sätt gängtejp på gängorna till tömningskranen.
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Var noga med att installera kranen i rätt riktning i enlighet
med pilen på kranen.





Installation av slangar
Anslut de svarta 75 mm-slangarna till badtunnan och anslut sedan det grå sugröret till slangarna med en 13 mm blocknyckel.

Tejpa gängtejp cirka tio varv på slanganslutningen med 90
graders vinkel. Tejpa gängorna medsols från ytterkanten mot
innerkanten så att du använder mer tejp inåt. På innerkanten
får det finnas mycket tejp. Öppna inte anslutningen igen när
du har börjat skruva. Annars får du tejpa på nytt.

Skruva fast kopplingen på sugslangen och dra åt den till positionen klockan 11.

Smörj och dra åt slangklämmorna.
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Montering och installation av skyddsskåp
Sätt upp golv, väggar och stödlister enligt bilden.

Montera ihop de tidigare monterade delarna med 50 x 80 mm
skruvar.

Använd 3 skruvar per sida, en för båda ändarna och en i mitten.

Fäst stödbalkarna med 4,5 x 80 mm skruvar.
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Montera fyra stödvinkeljärn på skyddskåpets framkant. Använd 4 x 20 mm skruvar.

Installation av Rexener PR200 värmare
Kom ihåg att använfda gängtätningstejp för alla fogar.

Installera pluggar på kontakterna på vänster sida av värmaren.

Installera medföljande slanganslutningar i följande ordning
på höger sida av värmaren: i övre anslutningen, installera ett
rakt kontaktstycke och på den nedre anslutningen installera en
90-graders koppling.

Den nedre kontakten ska installeras så att kopplingen befinner
sig i positionen klockan 2.
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Installera tömningskranen på bakisdan av värmaren. Dra åt
tömningskranen med hjälp av en polygriptång.

Dra åt alla kontakter som installerats med hjälp av en polygriptång.

Separera värmarens dörr från gångjärnet.

Slutligen, placera värmaren på vänster sida av skyddskåpet.
Värmaren ska placeras så att den är i linje med vinkeljärnet.

Installation av massfilter och cirkulationspump
Installera dräneringspluggen i massfiltrets tank. Sätt dräneringspluggen inuti filtret.
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Obs! Släta ytan på pakningen mot muttern.

Lägg till fiberbollar i filtermassans filtertank.

Installera tryckmätaren med gängtätningstejp.
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Fäst tryckmätaren försiktigt till filtret.

Placera fyrvägsventilen ovanpå tanken så att pumpen är I samma riktning som det utgående vattenutloppet från massfiltret.
När du har placerat fyrvägsventilen ovanpå massfilterbasen,
dra åt ventilen mot basen med åtdragningsringen. Se till att du
inte drar åt ringen för mycket, för att undvika att skada massfiltertanken eller fyrvägsventilen. Mittenröret inuti basen måste
vara i linje med fyrvägsventilen och spåren i hålet.

Installation av fyrvägsventilen. Se till att anslutningspunkten
i massfiltrets tank är ren. Placera O-ringen på ventilen före
montering.

Fäst cirkulationsvattenpumpen på massfiltrets botten med fästen.

Fäst massfilterenheten på den cirkulära hållaren.
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Placera en rak koppling ovanpå cirkulationspumpen och fäst
röret på massfiltrets PUMP-anslutning med slangklämmor.

Fäst spännbandet.

Använd gängförseglingstejp för att försegla anslutningen för
kontakten.

Kopplingen bör vara placerad så att den befinner sig i position
klockan 2. På insuget till pumpen skall monteras en 10 graders
koppling.

Placera apparaten brevid värmaren.

Installation av slangar
Klipp ut tre delar från den medföljande slangen. Måtten bör
vara 80 cm, 61 cm och 60 cm.
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Anslut en slang från badtunnans utgång till cirkulationspumpen. Använd en slang på 80 cm. Använd slangklämmor i båda
ändar.

Dra åt slangklämmorna.

Använd gängförseglingstejp.

Installera 90-graders fyrvägsventilen i massfilret. Slangkopplingen skall skruvas så att det befinner sig i klockan 4-positionen.

Fäst en slang från värmaren till massfiltrets vattenanslutning.
Använd en slang på 60 cm.

Filterutloppet placeras på baksidan av filtret.
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Filterutloppet placeras på baksidan av filtret.

Installera en 90-graders slangkopplingen i badtunnans ingång
med gängtätningstejp. Anslutningen ska placeras så att den
befinner sig i kl 11-positionen.

Installera en slang från värmaren till anslutingen på badtunnan. Använd slangklämmor i båda ändar av slangen. Använd
en slang på 61 cm.

Slutligen, se till att dra åt alla slangklämmor och anslutningar.

Installation av bränsletank
Skruva upp luftsskruven i mitten av bränslekorken.

Anslut bränsleslangarna från tanken till värmaren.
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Anslut bränsleslangarna från tanken till värmaren.

Avslutande detaljer
Sätt tillbaka dörren som tagits bort innan.

Montera skorstenen ovanpå värmaren och använd medföljande skruvar för att fästa skorstenen på värmaren.
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Placera taket av skyddskåpet.

Placera monteringsstycket runt skorstenen och skruva in det
med 4 x 20 mm skruvar.

Skruva fast toppen med 4,2 x 55 mm skruvar på skyddskåpets väggar.

Montera framväggen av skyddskåpet. Installera metallfästen
som låser framväggen på sin plats. Innan installationen, se till
att fästelementen fungerar.

Installationen är nu klar. Läs noga igenom bruksanvisningarna
i leveransen innan du använder badtunnan. Delar som visas på
bilden lämnas oanvända. Dubbelkolla alla slangklämmor och
anslutningar före användning.

NOTERA! EFTER FÖRSTA ANVÄNDNING AV BADTUNNAN, KONTROLLERA ANSLUTNINGARNA OCH SLANGKLÄMMORNA IGEN FÖR ATT UNDVIKA LÄCKAGE
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LEVERANSFÖRTECKNING
1 x Rexener PR200 värmare
1 x Nyckel till dörren
1 x Skorsten + skorstens hatt
1 x Extern bränsletank 23L + slang
1 x Kran för dräneringsventil
2 x Metallpluggar för vattenuttag
2 x Reducerare
1 x Tätningstejp
1 x bruksanvisning

TILLÄGGSLIGT BEHOV
- Cirkulationsvattenpump (krävs)
- Vi rekommenderar också ett sandﬁlter eller ett massﬁlterpaket (massﬁlterpaketet kan ersätta en cirkulerande vattenpump och ett sandﬁlter).
- Tillräckligt antal slangar min. diameter 38 mm (inkl.
installationsserien)
- 6-8 rörklämmor (inkl. installationsserien)
- 2 lämpliga reduktionsredskap (inkl. installationsserien)

SANDFILTER
- Håller vattnet rent längre
- Inte obligatoriskt, men rekommenderas
- Förvara samma vatten i 2-3 månader med
hjälp av ett extra skydd och lämpliga
kemikalier
- Ingår inte i förpackningen

- Vattenslangslängd max 10 m (+50 ° C)
- Rekommenderas ca 2-3 m
- Observera isoleringen vid behov

MASS FILTER KIT
- 2 in 1. Ersätter cirkulationsvattenpumpen och sandﬁltret
- Håller vattnet rent längre
- Ej krävs men rekommenderas
- Använd samma vatten i 2-3 månader med hjälp av ett extra lock
och lämpliga kemikalier
- Ingår inte

Om du inte tänker köpa installationsserien - mät diametern på
alla vattenanslutningar / slangar.
Förpackningen innehåller 2
reduktionsredskap för värmaren
(38, 40 eller 50 mm) som
levereras i önskad storlek..

CIRKULATIONSPUMP
- Nödvändigt tillbehör (såvida det
inte ersätts av ett masskomponentpaket)
- Ingår inte i paketet

Om du tänker köpa en installationsserie, ta reda på diametern på
uttagen (38, 40, 50 eller 75 mm). Du
kommer att få med allt som behövs
för installationen.

REXENER PR200 VÄRMARENS
INSTALLATION TILL BADTUNNAN

BENSIN TANK 23 L
- Installeras på samma nivå eller
högre än värmaren.
-Kom ihåg när du installerar, att
tanken måste kunna fyllas.
- Skyddar mot vatten och värme
- Ingår i förpackningen

max avstånd
150cm

INSTALLATIONSSERIE / SERVICE
Genom att köpa installationsserien
behöver du inte oroa dig för att hitta
passlig slang, klämmor och
reduktionsredskap. Installationsservice är också tillgänglig.





Service och teknisk stöd
072 555 29 09
service@rexnordic.com
Vi betjänar dig på vardagarna kl 7:00-15:00

