GEMINA • TERMIX
productions as
Udskiftningsvejledning fra TERMIX 20 og 20L veksler til
TERMIX 24 veksler i model VVX
1. Demonter føleren på AVTB ventilen ved at fjerne de
fire monteringsskruer i bunden af ventilen.
Vigtigt: Følerelementet skal være af typen 20-60°,
hvis dette ikke er tilfældet skal den udskiftes.
2. Demonter Termix 20 vandvarmeren og befri AVTB
følerelementet fra vandvarmeren.
3. AVTB følerelementet renses for kalkrester med
sandpapir.
4. Følerelementet smøres med hanefedt fra følerspids

til midt på føleren.
5. Følerblokken adskilles og føleren føres igennem
kapperøret og monteres på centerrøret. (trykkes
helt i bund).
6. Kapperøret monteres (check O-ringstætning sidder
på plads), følerpakdåsen tilspændes og isoleringsskåle monteres.

7. Før veksleren sættes på plads, skal det sikres, at alle
rør er fastspændte og omløbere og klemringe skal
være monteret.
8. Veksleren sættes ned på plads. Når omløberne
spændes, skal der holdes kontra på rørene med en
vandpumpetang. Omløberne kontrolleres for tæthed.
9. Spændbåndet monteres omkring ramme og varmeveksler.
10. De to medfølgende beslag er til ophængning af
kabinet, disse monteres i toppen af rammen.
11. AVTB ventilen indstilles på ca. 2,7.
Indstillingen er lidt højere end på TERMIX 20
p.g.a. den ændrede styreform (følerblokken).
Anlægget slutkontrolleres inden aflevering.

Bilag: Garantibevis, hanefedt, sandpapir.
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GEMINA • TERMIX
productions as
Udskiftningsvejledning fra TERMIX 20 og 20L Solo vandvarmer
og TERMIX 20 i model VMTD til TERMIX 24 veksler
1. Demonter Termix 20 vandvarmeren og befri AVTB
følerelementet fra vandvarmeren.
Vigtigt: Følerelementet skal være af typen 20-60°,
hvis dette ikke er tilfældet skal den udskiftes.

2. AVTB følerelementet renses for kalkrester med
sandpapir.
3. Følerelementet smøres med hanefedt fra følerspids
til midt på føleren.
4. Afmonter det gamle vægbeslag og monter det nye medfølgende vægbeslag i de eksisterende huller.
(Ved VMTD er det nødvendigt også at montere skrue i
det 3. hul i midten, hullet skal vende opad).
5. Følerblokken adskilles og føleren føres igennem
kapperøret og monteres på centerrøret. (trykkes
helt i bund).
6. Kapperøret monteres (check O-ringstætning sidder
på plads), følerpakdåsen tilspændes og isoleringsskåle monteres.
7. Før veksleren sættes på plads, skal det sikres, at alle
rør er fastspændte og omløbere og klemringe skal
være monteret.
8. Veksleren sættes ned på plads. Når omløberne
spændes, skal der holdes kontra på rørene med en
vandpumpetang. Omløberne kontrolleres for tæthed.

Vægbeslag til
Termix VMTD

Vægbeslag
til T20 solo

9. AVTB ventilen indstilles på ca. 2,7.
Indstillingen er lidt højere end på TERMIX 20
p.g.a. den ændrede styreform (følerblokken).
Anlægget slutkontrolleres inden aflevering.

Bilag: Garantibevis, hanefedt, sandpapir.
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