
 
 

Profi Heater  
Det är viktigt att du läser bruksanvisningen innan du använder produkten för din säkert. Spara den 

också för framtida behov.  

Denna produkt är avsedd att användas för att värma vatten i en trädgårdsdamm.  

Detta är en förkortad version av originalbruksanvisningen översatt till svenska av Vattenliv.  

Följande modeller omfattas av denna bruksanvisning: 

ProfiHeater 1kW (860 kcal/h) för dammar upp till 5000 L 

ProfiHeater 2kW (1720 kcal/h) för dammar upp till 10000 L 

ProfiHeater 3kW (2580 kcal/h) för dammar upp till 15000 L 

För att höja temperaturen på 1 m3 vatten med 1 grad behövs ca 1000 kcal. Detta är bara ett 

riktmärke då det beror på ytan av dammen och isoleringen. Alla modeller har en inbyggd termostat 

som kan regleras upp till 40 grader C. ProfiHeater är tillverkad i rostfritt stål. Kan kopplas in på 

25/32/49 mm slang eller 50/63 mm rör.  

 

 



 
 

Installation och underhåll 
Välj en lämplig plats för installation din ProfiHeater. Den måste installeras torrt, gärna i ett hus eller 

skyddat under tak.  

Om du installerar med slang så får ingen belastning ske på slanganslutningarna och installera med så 

få böjar som möjligt. ProfiHeater ska installeras horisontellt med in- och utlopp uppåt. Apparaten får 

inte gå torrt och genom denna installation finns det alltid vatten i den.  

Koppla på pumpen och slå igång den. Kontrollera så att du inte har några läckage i anslutningarna. 

Om du har det kan gängtejp hjälpa dig om du installerat med slang. Linda den runt gängorna och 

skruva ihop igen.  

Stoppa sen i kontakten till ProfiHeater och ställ in önskad temperatur på termostaten. När lampan 

slocknar har du uppnått önskad temperatur.  

Se till att det alltid går vatten igenom apparaten då det hjälper till att kyla apparaten för att undvika 

överhettning.  

Säkerhet!  
1. Slå alltid av strömmen vid underhåll av apparaten.  

2. Använd inte apparaten om någon del är skadad på den.  

3. Se till att spänningen och frekvensen som används stämmer överens med kraven på 

specificerad märkskylt innan användning. Använd ett vanligt eluttag. Använd alltid 

jordfelsbrytare i installationen 

4. Om elkabeln skadad måste hela apparaten bytas ut. 

Avfallshantering: Lämnas till närmsta återvinningscentral och sorteras efter deras anvisningar.  


