
Betjenings- og 
monteringsvejledning
METROMINI 11
El-gennemstrømningsvandvarmer

EKSPERTER I VARME OG VARMT VAND



2

METROMINI 11  
METRO nummer:  117111602
VVS nummer: 345141410



3

Indholdsfortegnelse

Sikkerhedsforeskrifter 4

Transport 6

Stregtegning 6

Placering 7

VVS-montering 8

Elmontering 10

Brugervejledning 12

Vedligeholdelse 13

Fejlfinding 14

Garanti og overensstemmelseserklæring 17

Få et års ekstra garanti på dit METRO-produkt 18

Bemærk!
Gennemlæs venligst sikkerhedsforeskrifterne nøje og 
i deres helhed inden produktet tages i brug, og følg 
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Sikkerhedsforeskrifter

Installation, første aktivering og vedligeholdelse af dette produkt, må kun ud-
føres af autoriseret VVS-/El-installatør, som vil være ansvarlig for overholdelse 
af gældende standarder og installationsregulativer. Vi påtager os intet ansvar 
for skader, som er forårsaget ved ikke at overholde sikkerhedsforeskrifterne. 

• Apparatet må ikke anvendes af børn under 3 år 
og personer med nedsat fysiske, sensoriske eller 
psykiske evner samt personer som mangler erfar-
ing og viden om brug af sådanne apparater, med 
mindre de er ble vet vejledt og/eller har fået instruk-
tion i sikker brug af apparat og forstår farerne i 
den forbindelse. Børn må ikke lege med apparatet. 
Rengøring og vedligehold else må ikke foretages af 
børn uden opsyn.

• Anvend ikke gennemstrømningsvandvarmeren før 
den er installeret korrekt og virker perfekt.

• Fjern under ingen omstændigheder kabinettet før 
strømmen til vandvarmeren er slukket.

• Lav aldrig tekniske ændringer i vandvarmeren, de 
elektriske føringer eller vandrørene. 

• Vandvarmeren skal altid være tilsluttet jordforbin-
delse.

• Vær opmærksom på, at temperaturer som overtiger 
43°C, kan blive opfattet som meget varmt og at 
dette kan medføre en fornemmelse af skoldning. 
Vær endvidere opmærksom på, at armatur og hane 
kan blive meget varme, når beholderen har været i 
brug i nogen tid.

• Gennemstrømningsvandvarmeren er kun til hush-
oldningsbrug og skal installeres inden-dørs i et 
frostsikret rum og må kun anvendes til opvarmning 
af vand fra hovedvandledningen. 

• Vandvarmeren må aldrig udsættes for frost.
• De værdier, der er angivet på typeskiltet, skal over-

holdes.
• I tilfælde af funktionsfejl, afbryd ved sikringen med 

det samme. I tilfælde af lækage afbrydes koldtvand-
stilførslen straks. Reparation må kun udføres af en 
autoriseret VVS-/el-installatør. 

• Før vandvarmeren tages i brug første gang, og hver 
gang, vandvarmeren har været tømt fx i forbindelse 

Bemærk!
Husk at lukke for van-
det ved hovedhanen 
ved ferie. Vandvarme-
ren skal afmonteres 
ved risiko for frost.
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med VVS-arbejde, hvis der er en risiko for frost eller 
i forbindelse med  vedligeholdelse, skal vandvar-
meren udluftes korrekt og i overensstemmelse med  
instruktionerne i denne manual.

• Ved forsyning med forvarmet vand må fremløbstem-
peraturen til vandvarmeren ikke overstige 70°C. 

• Vandvarmeren må ikke anvendes af personer, som 
har en begrænset psykisk, sansemæssig eller men-
tal evne eller manglende erfaring og/eller kendskab, 
medmindre de er superviseret af en person, som 
er ansvarlig for deres sikkerhed og har modtaget 
instruktioner om, hvordan vandvarmeren anvendes.

• Hvis strømforsyningskablet er skadet skal det 
udskiftes af en fagmand for at undgå fare. Det 
skadede kabel skal udskiftes med et originalt 
strømforsyningskabel (kan fås som reservedel).

• For vandvarmere med fast tilkobling skal der ved 
installation benyttes en flerpolet vægstikkontakt 
jf. VDE 0700 med en afstand på ≥ 3 mm mellem 
polerne.

• Vægbeslaget skal monteres med de medfølgende 
skruer og dyvler. Vandvarmeren skal monteres på 
vægbeslaget. Vandvarmeren må kun betjenes hvis 
den er forsvarligt monteret på vægbeslaget.

• Vandets specifikke modstand må aldrig komme 
under den anførte minimumsværdi.

• Det maksimale vandtryk må aldrig overstige den 
anførte værdi. 

Observer desuden ved trykløs installation: 
• Vandudtaget bag vandvarmeren må ikke blokeres 

og vandgennemstrømningen må ikke begrænses.
• Indstallationer på vandudtaget, så som brusehoved, 

strålesamler m.v., skal afkalkes jævnligt. Aflejringer 
skal fjernes med jævne mellemrum.

• Der må udelukkende benyttes armaturer som er 
anbefalet af producenten.

• Bruges vandvarmeren i forbindelse med brusebad 
må der kun benyttes brusehoveder som er anbefalet 
af producenten. Detr må ikke installeres apparater i 
tillæg som kan reducere vandtilførslen til bruseba-
det.
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Transport

Undersøg straks ved modtagelse om vandvarmeren er hel og ubeskadiget. 
Hvis ikke skal det anmeldes til transportfirmaet med det samme. Al forsend-
else er på modtagers ansvar medmindre andet er aftalt. Gennemstrømnings-
vandvarmeren skal altid opbevares frostfrit, da den indeholder vand efter test 
på fabrikken.

 1 Gennemføringstylle
 2 Tilslutningsterminal
 3 Flow føler
 4 Kontraventil
 5 Print
 6 Indløbsrør
 7 Kabinet
 8 Koldt & varmtvandstilførsel
 9 Temperaturføler
 10 Varmelegeme med 
       Sikkerhedstrykbegrænser
 11 Underdel
 12 Skruer og rawplugs
13 Sikkerhedstemperatur-
       begrænser
14  Filter

Stregtegning

Figur 1
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Målskitse
Alle mål er angivet i mm.

Figur 2a Figur 2b

Placering

Gennemstrømningsvandvarmeren skal placeres nær vandtilførslen og i et 
frostsikret rum. Vi garanterer kun en driftsikker funktion af vandvarmeren, 
hvis der anvendes VA godkendte armaturer (dog ikke berøringsfri modeller). 

• Gennemstrømningsvandvarmeren er designet til installation under vask 
og skal installeres med vandstudse opad.

• For at undgå varmetab, bør afstanden mellem vandvarmer og tappested 
være så lille som muligt.

Vandvarmeren opfylder kravene til IP24.

Under installation og drift må vandrørene ikke udøve nogen mekanisk kraft 
på vandforbindelserne på produktet. Hvis dette ikke kan garanteres på grund 
af installationsbetingelserne, anbefaler vi brug af fleksible forbindelser.
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VVS-montering

Denne METROMINI 11 gennemstrømningsvandvarmer er en trykresistent 
vandvarmer til decentraliseret vandforsyning ved et tappested. Dens elektroni-
ske styring regulerer energiforbruget, afhængigt af den valgte udløbstem-
peratur, den respektive indløbstemperatur og flowet. Udløbstemperaturen på 
brugsvandet opnår herved den ønskede temperatur og holder den konstant, 
selv ved trykvariationer.

Den ønskede udløbstemperatur kan indstilles på potentiometeret, som er pla-
ceret indvendigt i vandvarmeren, inden for et interval mellem 30°C til 60°C. 
Fabriksindstillingen for udløbs-temperaturen er sat til 50°C. 

Max. tilløbstemperaturen kan være op til 60° C, hvilket betyder, at vandvar-
meren kan tilsluttes forvarmet vand, så cirkulation kan undværes.

Bemærk: Hvis vandvarmeren leverer varmt vand til et brusebad er den maksi-
male temperatur begrænset ved installationen og kan ikke stilles højere.

Bemærk følgende ved installation

• Installationen skal overholde Bygningsreglementet, samt alle andre 
relevante regulativer og bestemmelser, herunder krav til vand- og el-
installation.

• Specifikationerne på datapladen skal overholdes.
• Det skal sikres, at der er nem adgang til vandvarmeren. 
• En ekstern afspærringsventil skal installeres på tilgang til vandvarmeren. 
• Før tilslutning skal vandrørene skylles grundigt igennem. 
• Optimal drift sikres ved et vandtryk på mellem 0,2 til 0,4 MPa (2-4 bar). 

Vandvarmeren må aldrig udsættes for vandtryk som overstiger 1 MPa (10 
bar).

• Den specifikke modstand i vandet skal mindst være 1000 Ω cm ved 15° 
C. Den nøjagtige modstand kan du spørge efter hos det enkelte vand-
værk.

• Vandvarmeren vil først tænde for strømmen og opvarme vandet, når 
vandflowet kommer  over 2,0 l/min.

• Vandvarmeren bør ikke anvendes sammen med et berøringsfri armatur, 
da det kan give driftsproblemer.
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Figur 3

Figur 4

Figur 5

Installation af vandvarmeren
• Hold vandvarmen på væggen, og marker borelinjer øverst og nederst, 

højre og venstre, svarende til det lille hak på kanten af vandvarmeren  
(fig. 4).

• Top og bund markeres lodret med hinanden (fig. 5 A-A).
• Højre og venstre markeres vandret med hinanden (fig. 5 B-B).
• I krydsene mellem disse linier er borepunkterne. 
• Bor hullerne med et 6 mm bor. Sæt de medfølgende rawlplugs og skruer 

i. Skruerne er nødt til at stikke 5 mm frem.
• Hæng vandvarmeren op, den skal klikkes på plads.
• Tilslut koldt- og varmtvandsrørene til vandvarmerens 3/8” studse.
• Åbn vandtilførslen til vandvarmeren og åbn langsomt afspærringsventilen 

i koldtvandstil-førslen. 
• Tjek alle samlinger for utætheder.
• Åbn og luk varmtvandstilslutningen, indtil al luft er ude af vandvarmeren.
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Bemærk!
Vandrørende må ikke 
udsætte nogen form 
for mekanisk tryk på 
vandvarmen under 
installationen eller 
efterfølgende. Hvis 
dette ikke kan blive 
garanteret, anbefalder 
vi at benytte fleksibel 
samlinger.
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CDX 11-U

Lastabwurfrelais /box
Beim Anschluss weiterer 
Drehstromgeräte empfehlen wir die 
Verwendung der CLAGE-Last abwurfbox 
(Art.Nr. 82260). Alternativ kann ein 
Lastabwurfrelais für elektro nische 
Durchlauferhitzer (CLAGE Art.Nr. 82250) 
an den Außen leiter L2 angeschlossen 
werden.

Load shedding relay / box
If further three-phase appliances are 
connected, we recommend the use of 
CLAGE’s prepared load shedding box (art. 
no. 82260). Alternatively, a load shed-
ding relay (CLAGE art. no. 82250) can be 
connected to phase conductor L2. 

7. Elektroanschluss 7. Electrical connection

Nur durch den Fachmann!

Zu beachten sind:

• VDE 0100

• Bestimmungen der örtlichen 
Energie und Wasser versorgungs
unternehmen

• Technische Daten und Angaben auf 
Typenschild

• Gerät an den Schutzleiter 
 anschließen!

Only by a specialist!

Please observe:

• VDE 0100

• The installation must comply with 
current IEC and national local regula
tions or any particular regulations, 
specified by the local electricity sup
ply company

• The rating plate and technical speci
fications

• The unit must be earthed!

Schaltplan Wiring diagram

2 1

4

5

3

1. Elektronik

2. Heizelement

3. Sicherheitsdruckbegrenzer SDB

4. Klemmleiste 

5. Sicherheitstemperatur begrenzer STB

1. Electronic circuitry

2. Heating element

3. Safety pressure cut-out

4. Terminal strip

5. Safety thermal cut-out

• Das Gerät muss dauerhaft an fest 
verlegte Leitungen angeschlossen 
werden. Das Gerät muss an den 
Schutzleiter angeschlossen werden. 
Maximaler Kabelquerschnitt 6 mm2.

• Die Elektroleitungen müssen sich in 
einem einwandfreien Zustand befin-
den und dürfen nach der Montage 
nicht mehr berührbar sein.

• Installationsseitig ist eine allpo-
lige Trennvorrichtung mit einer 
Kontaktöffnungsweite von mindestens 
3 mm pro Pol vorzusehen (z.B. über 
Sicherungen). 

• Zur Absicherung des Gerätes ist ein 
Sicherungselement für Leitungsschutz 
mit einem dem Gerätenennstrom 
an ge passten Auslösestrom zu mon-
tieren.

• The appliance must be installed via a 
permanent connection. Heater must 
be earthed! A maximum cable size 
must be observed: 6 mm2.

• The electric wiring should not be 
injured. After mounting, the wiring 
must not be direct accessible.

• An all-pole disconnecting device (e.g. 
via fuses) with a contact opening 
width of at least 3 mm per pole should 
be provided at the installation end. 

• To protect the appliance, a fuse ele-
ment must be fitted with a tripping 
current commensurate with the nomi-
nal current of the appliance.

Structural prerequisitesBauliche Voraussetzungen

Elmontering

El-gennemstrømningsvandvarmeren skal tilmeldes hos elselskabet, da den 
trækker strøm fra el-nettet i kortere eller længere perioder under drift.
Tiden, hvor der trækkes strøm fra el-nettet, afhænger af den indstillede 
varmtvandstemperatur, koldtvandstemperatur, flow samt aftapningtid, og kan 
således variere fra omkring 1 sek. til kontinuerlig indkobling.

Fyld vandvarmeren fuldstændig med vand ved gentagne gange at åbne og 
lukke for varmtvandshanen, før strømmen tilsluttes. Hvis anvisningen ikke 
følges, kan varmelegemet blive beskadiget.

• Tjek at strømmen er afbrudt inden tilslutning påbegyndes.
• El installationen må kun udføres af en autoriseret el-installatør. 
• Installationen skal overholde IEC-regulativet eller nationale regulativer, 

samt ethvert specielt regulativ, foreskrevet af det lokale el-forsynings-
værk.

• Vandvarmeren skal tilsluttes med pre-installeret strømkabel til en termi-
nalboks. Hvis det er nødvendigt slås en af de tre udslagningsbrikker til 
kabelindføring i siderne og bunden ud.

• Netledningen skal være permanent tilsluttet via samlingsboks, som vist i 
el-diagrammet. Jordlederen skal tilsluttes.

• Strømafbryderen i den faste installation skal være i overensstemmelse 
med IEC-regulativ et og have en brydeafstand på mindst 3 mm for hver 
fase.

• El-installationen skal have et passende ledningstværsnit og tilpasset 
strøm på 16A på  hver fase. For at beskytte vandvarmeren skal den 
monteres med en forsikring på 16A pr. fase.

• Ledningsføringen må ikke være beskadiget. Efter installation må der ikke 
være mulighed for berøring af ledende kabler.

El-diagram

1. Elektronisk kredsløb
2. Varmelegeme
3. Sikkerhedstrykbegrænser
4. Klemrække
5. Sikkerhedstemperatur-
    begrænser
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Ibrugtagning
Før strømmen tændes skal vandvarmeren fyldes forsigtigt med vand ved at 
åbne og lukke for vandhanen. Udluftningen skal fortsættes indtil al luft er 
ude af systemet. Dette skal gentages efter enhver tømning (fx rørarbejde eller 
reparation).

• Tilslut strømmen. 
• Åbn en varmtvandshane. Kontrollér vandvarmerens funktion.

Når varmtvandshanen åbnes første gang, vil gennemstrømningsvandvarmeren 
slå til efter ca. 30 sekunder. Når varmtvandshanen lukkes, vil vandvarmeren 
automatisk slå fra. 

Forklar brugeren hvordan gennemstrømningsvandvarmeren fungerer, og giv 
forbrugeren manualen. 

TYPE METROMINI 11

METRO Nr. 117111602

Volumen Liter 0,3

Design tryk bar 10

Tilslutninger - Trykresistente / trykløse

Nødvendig specifik vand modstand ved 
15°C

Ωcm   1000

Spænding V 3xF/J ~ 3x400 V

Effekt kW 11

Forsikring A 3 x 16

Brugsvandstemperatur fabriksindstilling °C 50

Brugsvandstemperatur indstillingsområde °C 30 - 60

Justering af brugsvandstemperatur - Indvendigt i unit

Max. indløbstemperatur °C 60

Max. temperaturstigning - ved flow 2 l/min
2,5 l/min
3 l/min
3,5 l/min
4,8 l/min

---
dT >60°C
dT >53°C
dT >45°C
dT >33°C

Nødvendig flow for power ON l/min 2,0

Tryktab ved flow på 2,5l/min bar 0,2

Nødvendig ledningsdimension mm2 3x2,5

Vægt inkl. vand kg 1,9

Tæthedsklasse IP 24

Dimensioner HxBxD mm 330x177x108

≤

Tekniske specifikationer
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Tekniske specifikationer
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Figur 6

Retning Temperatur øgning

–
+

Brugervejledning

Læs denne instruktionsmanual grundigt før installation og ibrugtagning af 
gennemstrømningsvandvarmeren.

Vigtigt !

Sikkerhedsforeskrifter findes på manualens side 4.

Indstilling af temperatur på det varme vand
Fabriksindstillingen for varmtvandsudløbstemperaturen er sat til 50° C. 

Denne fabriksindstilling kan ændres i intervallet fra ca. 30° C til 60° C ved at 
dreje poten-tiometeret med en skruetrækker med lige kærv ca. 2 mm (fig. 6).

Varmtvandsudløbstemperaturen vil blive reduceret ved at dreje højre om (med 
uret) og forøget ved at dreje venstre om (mod uret).

Vær opmærksom på at max. tilløbstemperaturen kan være op til 60° C, 
hvilket betyder, at vandvarmeren kan tilsluttes forvarmet vand, så cirkulation 
kan undværes.

Bemærk: Varmtvandstemperaturen må ikke overstige 55° C hvis vandvarme-
ren leverer varmt vand til en bruser.

Vigtigt !
Gennemlæs venligst 
sikkerhedsforeskrift-
erne nøje og i deres 
helhed inden produktet 
tages i brug, og følg 
foreskrifterne under 
brug.
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Vedligeholdelse

Skidt og kalk, der er aflejret i rør og vandvarmer, vil have indflydelse på funk-
tionen afvandvarmeren. En tydelig indikation af dette vil være et reduceret 
flow eller et støjende flow. I sådanne tilfælde skal vandvarmeren tilses af en 
tekniker, og om nødvendigt skal filteret i koldtvandstilførslen renses. 

Vedligeholdelsesarbejde må kun foretages af en autoriseret VVS-/el-instalatør.

For at forhindre skader, skal gennemstrømningsvandvarmeren udluftes, før 
den tages i brug første gang. Herefter skal den udluftes efter hver gang den 
har været tømt ,fx i forbindelse med VVS-arbejde, hvis der er en risiko for frost 
eller i forbindelse med vedligeholdelse skal den også udluftes, før den tages i 
brug igen:
• Sluk for strømmen.
• Skru perlatoren af udløbet og åbn koldtvandshanen for at skylle vandet 

ud i røret og undgå at forurene gennemstrømningsvandvarmeren eller 
perlatoren.

• Åbn og luk for varmtvandshanen, indtil der ikke kommer flere luftbobler, 
og al luft fra rørledningen og vandvarmeren er ude.

• Tilslut strømmen og skru perlatoren fast igen. 

Rengøring
Plastikoverflader og armatur tørres af med en fugtig klud. Brug aldrig 
rengøringsmidler med slibende eller opløsende effekt. Rengør pelatoren på 
armaturet regelmæssigt.

Miljø- og genanvendelse

METRO THERM A/S er meget bevidst om beskyttelse af miljøet også 
vedrørende emballering. Pakningen af vandvarmeren er en væsentlig forud-
sætning for beskyttelse af komponenterne under transport. Papemballagen 
er lavet af miljøvenlig genbrugsbølgepap. Plastikposerne er lavet af genbrug-
spolyethylen (PE).
Plastikdelene på beholderen er markeret med en materialekode, så de kan 
genanvendes efter anvendelse. Disse værdifulde materialer er 100 % genan-
vendelige. 
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Fejlfinding

Forsøg at skifte husets sikringer og tænd igen for at nulstille elektronikken. 
Prøv dernæst at afhjælpe problemet ud fra nedenstående tabel. 

Al inspektion, fejlfinding og reparationer må kun udføres af en autoriseret 
fagmand. Strømmen til vandvarmeren skal afbrydes før fronten på kabinet må 
afmonteres. Der må kun anvendes originale reservedele. Alle gældende EU 
samt nationale regler, vedr. reparation og service på elektriske apparater, skal 
nøje overholdes. Vandvarmeren skal være elektrisk forbundet til jord.

Hvis gennemstrømningsvandvarmeren ikke virker, så undersøg om Sikkerhed-
stemperaturbegrænseren eller Sikkerhedstrykbegrænseren er blevet udløst 
under transport.  
Åbn frontdækslet og reset om nødvendigt Sikkerhedstemperaturbegrænseren 
eller Sikkerhedstrykbegrænseren ved at trykke på palen. (Fig. 7)

Figur 7

Visuelt tjek:
I tilfælde af sikkerhedsrelevante problemer som fx lækager, må apparatet ikke 
anvendes.

22

EN

CFX-U FUNKTRONIC MPS®

8. Initial operation

®

Multiple Power System:

The rated capacity (max. power con-
sumption) is 11 kW / 400 V and can be 
changed internally to 13.5 kW.

Before making the electrical connec tion, fill the mains and the appliance with 
water by carefully opening and closing the hot water tap in order to vent com-
pletely.

To ensure a maximum flow, remove any existing aerator from the faucet. Flush 
the warm and cold water pipes each at least for one minute.

After every draining (e.g. after work on the plumbing sys tem or following repairs 
to the appli ance), the heater must be re-vented in this way before starting it up 
again.

If the water heater cannot be put into operation, the temperature cut-out or the pres-
sure cut-out may have tripped during transport. If necessary, reset the cut-out.

Selection of power rating
Only by authorised specialist, other wise lapse of guarantee!

Upon first connection of the appliance to the supply voltage, select the maximum 
power rating. Only after having set the power rating, the heater provides its standard 
ope ration mode. 

The maximum allowable power rating at installation site de pends on the local situa-
tion. It is impe rative to observe all data shown in the table “Technical specifications“, 
in particular the required cable size and fuse protection for the electrical connec tion. 
Moreover, the electrical installation must comply with the statutory regulations of the 
respective country and those of the local elec tricity supply company (Germany: DIN 
VDE 0100). 

1. Switch on the power supply to the appliance.

2. Remove the battery case cover of the remote control and insert batteries (2 × AAA 
Alkaline). Mind the polarity of the batteries. Insertion should take place when the 
power supply of the water heater is turned on. The remote control is registered to 
the water heater by the factory. The display indicates all symbols for about 4 sec-
onds after inserting the batteries. The power indication appears.

3. When switching on the supply voltage for the first time, the value “11” flashes in 
the display. If not, please carefully read the note “Reinstallation”.

4. Select the maximum allowable power rating depending on the local situation via 
the up  and down  arrow keys: 11 or 13 kW. 

5. Press key  to confirm the setting. The appliance starts operating.

6. Mark the set power rating on the rating plate.

7. Open the hot water tap. Check the function of the appliance.

8. After having set the maximum allowable power rating, the heating element will be 
activated after approx. 10 - 30 seconds of water flow.

9. Explain the user how the instantaneous water heater works and hand over the 
operating instructions.

10. Fill in the guarantee registration card and send it to the after-sales service or use 
the online registration.
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Fejl Årsag Aktion

Ingen vandgennemstrømning. Vandforsyningen er 
afbrudt.

Åbn for primærforsyningen, stophanen og armatur.

Vandet løber langsommere end 
forventet.

Den rigtige pelator er ikke 
monteret på vandhanen.

Monter en pelator, som tillader det nødvendige flow. 
Tjek de tekniske data for det nødvendige flow.

Vandtrykket er ikke 
tilstrækkeligt.

Tjek vandrykket. Er der monteret en flowbegrænser?

Skidt i rørene. Fjern al skidt fra filter, dysser og armatur.

Vandvarmeren tænder og slukker 
selv.

Vandtrykket er varierende, 
og vandflowet er for lavt.

Fjern al skidt, øg vandflowet, luk for andre armaturer, 
åbn afspæringsventilen yderligere. Tjek de tekniske 
data for det nødvendige flow.

Vandet forbliver koldt, selvom 
vandvarmeren er slået til og vand 
flowet er højt nok.

Sikkerhedsbegrænser er 
aktiveret.  Højt vandtryk 
eller for høj vandtem-
peratur kan aktivere 
denne. 

Få genindkoblet sikkerhedsbegrænser af en autoriseret 
installatør. 
Hvis der ikke er nogen klar grund til at begrænseren er 
aktiveret, skal en servicetekniker kontaktes.

Korrekt elektrisk el-
forsyning, mangler der en 
fase?

Skal udbedres af en autoriseret installatør.

Er alle forbindelser 
forsvarligt forbundet og 
spændt?

Slå strømmen fra og efterspænd løse forbindelser.

Fejl på varmelegemet? Tjek varmelegemer med et multimeter. Der skal være 
en modstand på ca. 3 x 14,55 ohm.  
Udskift produktet (udføres af en autoriseret instal-
latør).

Vandvarmeren tænder ikke og 
vandet forbliver koldt.

Vandtrykket og flowet er 
ikke tilstrækkeligt.

Juster vandflowet, anvend rette pelator og efterprøv 
vandtrykket. Tjek de tekniske data for det nødvendige 
flow.

Skidt i rørene. Fjern al skidt fra filter, dysser og armatur.

Varmtvandstemperaturen varierer. Luft i vandet. Slå strømmen fra. Udluft grundigt ved at lade vandet 
løbe, til der ikke kommer mere luft med ud. Slå strøm-
men til igen.

Vandtilslutningen er 
byttet rundt.

Tjek installationen.

Forsyningsspændingen 
varierer.

Tjek forsyningsspændingen.

Varmtvandstemperaturen er for 
lav.

Vandflowet er for højt 
eller indløbstemperaturen 
er for lav.

Forudindstil temperaturen. Juster flowet ved armatur.
Mål temperaturen og vandflowet, og sammenlign med 
de tekniske data for den mulige opvarmning af vandet 
ved det givne vandflow.

Strømforsyningen er for 
lav.

Tjek strømforsyningen.

Fejl på varmelegemet. Erstat varmelegemet (udføres af en autoriseret instal-
latør).



17

LED Funktionsbeskrivelse

LED 1 Blinker hyppigt, afhænger af flowmålerens rotationshastighed.

LED 2 Lyser når opvarmning er i gang.

LED 3 Blinker rytmisk (i kode) for at vise systemstatus.

LED 4 Lyser når der registreres luftbobler.

Fejlfinding

LED-lampens funktioner

LED 3 Blinker i kode Årsag Tiltag

Ingen fejl. Ingen

-* Elekronisk sikkerhedskontrol aktiveret. Udefrakommende EMC signal, find signalkilden.
Løs elektrisk forbindelse. Udskift effekt printkort.

-*- - Temperaturføler på indløb og udløb er 
byttet om. 

Skift rundt på NTC-føler stik.

-*-* Overspænding i mellemliggende kred-
sløb.

Netspænding for høj eller lav.
Tjek sikringer i hoved strømforsyning. Udskift effekt 
printkort.-**-* Underspænding i mellemliggende 

kredsløb.

-*-** Fasefejl. Tjek netspænding, er alle tre faser ok?  Udskift 
effekt printkort.

-*- - Vandtemperatur er forkert på udløb. Tjek temperatur føler NTC ca. 10k ohm ved 25°C.
Tjek stik på NTC-føler. Udskift NTC-føler. Udskift 
effekt printkort.

-***- Vandtemperatur er forkert på indløb.

-*** Temperaturføler på udløb er defekt.

-**** Temperaturføler på indløb er defekt.

*-*- Temperatur på udløbsvandet er for lav i 
forhold til den indstillede værdi.

Tjek varmelegeme med multimeter ca. 3 x 14,55 
ohm.
Tjek netspændingen. Tjek NTC-temperaturfølere.
Tjek spænding over varmelegeme, uden aftapning 
af vand.
Sluk for strømmen og tænd igen, tjek fejlkode i 
5 minutter med aftapning af vand. Udskift effekt 
printkort.

-*-*- Temperatur på udløbsvandet er for høj i 
forhold til den indstillede værdi.

-*- Vandflowet er over 25l/min. Tjek for luftbobler i systemet. Udluft vandrør grun-
digt.
Tjek / udskift flowmåler. Udskift effekt printkort.

-*- Temperaturen på udløbsvandet er for 
høj.

Tjek for luftbobler i systemet. Udluft vandrør grun-
digt. Tjek / udskift NTC-føler. 
Tjek spænding direkte ved varmelegemerne, uden 
aftapning af vand. Udskift effekt printkort.

-*- Luftbobler i systemet. Tjek for luftbobler i systemet. Udluft vandrør 
grundigt.
Udskift effekt printkort.
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Garanti og overensstemmelseserklæring

 De til enhver tid gældende Garantibestemmelser og Overensstemmelseserklæring kan ses på vores 
hjemmeside, www.METROTHERM.dk
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Få 1 års ekstra garanti på dit METRO-produkt

Vi tilbyder dig et års ekstra garanti på dit METRO-produkt, når du registrerer  
produktet og indtaster, hvor og hvornår det er installeret og af hvilket firma.

1. Klik ind på www.metrotherm.dk/produktregistrering eller scan QR-koden 

2. Indtast produkt- og installationsoplysninger 

3. Du modtager en mail, der bekræfter din ekstra garanti.
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