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Konsumentinformation:

Etthålsventilen är för att koppla både ingående -och utgående vatten genom samma hål/ingång i hand-
dukstorken. Etthålsventieln måste sitta i ett av de nedre hålen på handdukstorken med röret i handduk-
storken vertikalt monterat. 

Etthålsventilen har en ratt där man ställer �ödet till handdusktorken (inte utgående �öde). Kopplarman  en 
el-patron till en handdukstork med vattenanslutning är det viktigt att man stänger ingående vatten�öde 
när man sätter på el-patronen men man får INTE stänga utgående �öde. Ratten kan bytas till en termostat . 
Vad man skall tänka på är att en termostat har en maxtemperatur på 22-28 grader. 

Viktigt! Man måste koppla ingående vatten i den koppling som har en pil uppåt på ventilen. Gör 
man inte detta så kommer inte handdukstorken att bli jämt varm utan svalare på övre halvan. Skulle rören 
komma fel kan man sätta en ”korskoppling” under etthålsventilen. Det är även viktigt att röret som går upp 
i handdusktorken sitter rätt på ventilen så ingående �öde går upp i röret. Röret kan kapas om det inte går 
upp i handdukstorken fullt upp. Rörets längd får inte understiga 300mm. 

Etthålsventilen är endast avsedd för inkoppling till slutna värmesystem med ett-rörssystem (seriekopplat 
radiatorsystem) eller 2-rörssystem (parallelkopplat radiatorsystem). Vid leverans så är etthålsventilen 
anpassad för 2-rörssystem. Man kan inte koppla etthålsventilen till ett VVC-system eller annat system med 
syrerikt vatten. 

Vid inkoppling till ett 1-rörssystem måste en bypass öppnas. Man tar bort den blå plastbiten som sitter på 
ventilen, och öppnar ventilen med en insexnyckel 4-6 varv beroende på storleken på handdukstorken. Ju 
mer man öppnar ju större del av vattnet går genom bypassen.

Anslutningarna till etthålsventilen har gänga M22x1,5 och är avsedda kompressorkoppling för anslutning 
av rör. Övergångskopplingar raka och vinklade, �nns till R3/8” och R1/2” med invändig gänga.  
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