
Creating hot water
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Elvandvarmere  
til trykløs montering

El-vandvarmer til ét tapsted ved  

køkken- eller håndvask.

Størrelser / varianter

5 liter.

Leveres med rør opad eller nedad.

Funktion

Vandvarmeren er specielt beregnet  

til opvarmning af brugsvand  

i begrænsede mængder og kan kun 

forsyne ét tapsted.

Brugsvandet opvarmes af el-varme- 

legemet og styres trinløst af en ind-

bygget termostat fra 5-65° C.  

Vandvarmeren med rør opad er  

beregnet til opsætning under vask.

Vandvarmeren med rør nedad til  

montage over vask.

Konstruktion

El-vandvarmerne er konstrueret som 

trykløs overløbsbeholder og må kun 

opsættes i forbindelse med METRO’s 

specielle overløbsblandingsbatterier 

kun herved kan det sikre at der ikke 

opstår noget tryk i beholderen.

Den indvendige beholder er fremstil-

let af godkendt kunststof.  

Alle VA-godkendte rørmaterialer  

kan tilsluttes.

Beholderen er forsynet med EPS-isole-

ring. Dette sikre en effektiv isolering 

og den bedst mulige driftøkonomi.

Det udvendige kabinet består af hvidt 

kunststof og lakeret stålplader, der er 

lette at rengøre.  

På fronten er monteret glimlampe, 

der er tændt, når vandet opvarmes. 

Alle vandvarmere leveres med op-

hængsbeslag.

Godkendt som trykløs beholder.

Godkendt af DEMKO.

Radiostøjdæmpet.

D -mærket.

Godkendt som stænktæt.

Bemærk METRO-kvaliteten.

Små indbygningsmål.

Effektiv isolering

Forbrugervenlig.

Enkel installation.

Kun til ét tappested.

Kun trykløs montering.

Monteres med B3, B4 eller B71.

Tekniske data

  Type VA nr. VVS nr. EAN. nr. Metro nr.
	 50E	 3.23	DK	10515	 34	5152.330	 5.708.512.048859	 11.150.1009
 55E 3.23 DK 10515 34 5153.330 5.708.512.048866 11.155.1009

 Type  Rørtilslutn. Liter Egenvægt a b c e
	 50E	 ↓	 5	 4	 300	 230	 307	 35
	 55E	 ↑	 5	 4	 300	 230	 307	 35

  5 liter
	2200	W/230	V	 7min.

Data for standardudførelse

Opvarmningstider (fra 10° til 55°C)

Rør ned Rør op

B Afgang varmt vand
C  Koldt vand tilgang



trykløs montering

Overløbsblandingsbatteri

Benyttes ved trykløs forsyning af et 

enkelt tapsted. Der skal ikke installe-

res sikkerhedsventil, idet udvidelses-

vandet fra beholderen ledes gennem 

udløbstuden, (skal dryppe under 

opvarmning).

B3 bruges, hvor vandvarmeren er 

monteret under tappestedet, B71 

bruges ved montering over tappe-

stedet.

Begge skal monteres direkte på 

vandvarmeren.

Montering

Type B3 leveres med 3/8" omløbere 

for tilslutning til METRO’s 5 liter med 

rør opad. Koldtvandstilgangen skal 

monteres med 1/2" x 8 mm omløber 

som også medfølger.

Type B71 har 3/8" og 3/4” forkrøb-

ningssæt til montering mellem vand-

varmer og blandingsbatteri. Vandfor-

syningen sker bag i batteriet’s krop 

via 1/2” rørgevind.

Se bestillingsdata side 4 (tilbehør).

Vandvarmerne med rør ned  

(type 50E) har 3/8" tilslutning.

Vandvarmerne med rør op  

(type 55E) har 3/8" tilslutning.

Vandvarmeren og tilhørende rørin-

stallation skal placeres frostfrit.

Installation i sommerhus

Hvis vandvarmeren monteres i et  

sommerhus eller lignende sted,  

der ikke opvarmes om vinteren,  

skal vandvarmeren tømmes for 

vand, når der er risiko for frost.

Vandvarmeren er ikke forsynet med 

en speciel aftapningshane.

For vandvarmere med rør nedad  

skal blandingsbatteriet afmonteres. 

For vandvarmere med rør opad  

skal vandvarmeren demonteres  

og vendes på hovedet, så vandet 

kan komme ud.

Blandingsbatteri B71

Til rør ned

Blandingsbatteri B3

Til rør op
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Blandingsbatterier
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  Type  EAN-nr. VVS-nr. VA-godkendelse
Overløbsblandingsbatteri B71 Forkromet 3/8" omløb. for  5 ltr. 5708512048873 345252015 VA1.42/DK10125
type B 71  3/4" omløb. for 15, 30 ltr. 
Til trykløs montering.

Overløbsblandingsbatteri B3 Forkromet  5708512006002 345236004 VA1.42/DK9734
type B3  Omløb.sæt 3/8" for 5 og 10 ltr. 5708512006026 345236803 
For trykløs montering i køkkenbord og håndvask. Incl. udløbstud.
Type nummeret angiver fremspringet i cm.


