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A XNODIVelkommen som TermoRens  
og Anodix kunde
 

Du har nå gått til anskaffelse av et produkt som vil hjelpe deg i hverdagen med bedre kvalitet på 

varmtvannet, lavere bakterienivåer og lavere energiforbruk. For at produktene skal virke optimalt 

er det viktig at du leser denne veiledningen og setter deg inn i hvordan produktet installeres og 

brukes på riktig måte. Følg instruksjonene nøye og du vil ha glede av våre produkter i mange år 

fremover.

Anodix
$QRGL[�OHYHUHV�L�¿UH�VW¡UUHOVHU�L�W\SHQH�0LQL��6��0�RJ�/��'H�IMHUQH�DOOH�EDNWHULHU�PHG�PHWRGHQ�
anodisk oksidasjon, men kapasiteten på de forskjellige modellene er forskjellig. Se tabell for 

VSHVL¿NDVMRQHU�Sn�DSSDUDWHQH�Sn�VLGH����L�GHQQH�PDQXDOHQ�

Det er ikke bare å montere inn et apparat og tro at alle problemer er løst. Legionella har en egen 

HYQH�WLO�n�¿QQH�VWHGHU�n�XWYLNOH�VHJ�Sn�VRP�PDQ�NDQVNMH�LNNH�WHQNHU�RYHU��9L�VLNWHU�KHU�V UOLJ�WLO�
blindledninger. Dette er ledninger som er plugget og ofte sjult bak vegger eller nedstøpt i gulv. 

En annen type blindledninger er tappesteder som sjelden eller aldri blir brukt som bøttekott, 

ansattedusjer etc. Les og følge nøye ” Retningslinjer for planlegging og installasjon” på side 9 før 

du går i gang.

Kartlegging av bygg
Kartlegging av bygget som Anodix skal monteres inn i er like viktig som selve apparatet. Dette 

skal utføres av kyndig personell og kartleggingsrapporten med tiltak for bygget skal legges 

på TermoRens as sitt kundenett for oppfølging av leverandør og huseier. Alle bygg Anodix 

monteres inn i skal kartlegges og registreres på vårt kundenett for at garanti for godt resultat 

skal være gyldig. En slik kartlegging og oppfølgingen av denne utgjør også en viktig del av 

dokumentasjonen til det offentlige om at man har full kontroll over eget anlegg.

Installering av Anodix
Innmontering av Anodix skal gjøres av personell fra TermoRens as eller autorisert rørlegger/

U¡UOHJJHU¿UPD�
Anodix skal monteres på kaldtvann tilførselsledning til byggets beredersystem eller varmeveksler. 

Se dimensjonering på side 12.

Om det er målt legionella i anlegget før man installerer Anodix bør ledningsnettet renses med 

Termorens før Anodix apparatet settes i gang. Da vil man være sikret et bakteriefritt anlegg fra 

første dag.

Om man velger å montere Anodix i bygg hvor det er målt legionella uten å rense ledningsnettet 

først må man regne med at det tar en viss tid før anlegget er fritt for bakterier. Denne tiden 

avhenger av hvor mye belegg det er i rørene anlegget apparatet monteres inn i. Om det er et nyere 

DQOHJJ�PHG�NXQ�HQ�ELR¿OP�YLO�EDNWHULHQH�QRUPDOW�Y UH�ERUWH�L�O¡SHW�DY���±���PnQHGHU��2P�GHW�
er et eldre anlegg med belegg av jernoksid, kalk eller liknende vil det ta mye lengre tid. Anodix 

SURGXVHUHU�K\SRNORULWW�VRP�IMHUQHU�ELR¿OPHQ��PHQ�YLO�DOGUL�NODUH�n�IMHUQH�HW�VOLNW�EHOHJJ��5HVXOWDWHW�
blir derfor at man får null målinger på legionella, men bakteriene kan fortsatt utvikle seg i hulrom 

i belegget. De vil da normalt bli med sirkulasjon rundt og bli eliminert i Anodix apparatet, men vi 

anbefaler på det sterkeste å rense anlegget helt for belegg.

På helt nye bygg kan man montere Anodix på kaldvannsinntaket for bygget. Rørene må renses for 

fettrester fra fabrikk og annet smuss før anlegget settes i gang. Det er ingen erfaring med legionella 

utbrudd i kaldtvannsledninger så vi anbefaler også i nye bygg å montere anlegget på kaldtvanns- 

tilførsel til beredere og vekslere.
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Prinsipp:
Under ser du en prinsippskisse for innmontering av Anodix i anlegget. Anodix monteres i by pass på 

kaldtvannsledning til beredere eller veksler.

Vi anbefaler å montere alle modeller inn på denne måten. 

I noen tilfeller kan Anodix også monteres direkte på varmtvann sirkulasjonsledning. Før man gjør 

dette må man alltid konferere TermoRens as først.

Før bypass opplegget monteres en tilbakeslagsventil. Etter denne et T stykke hvor 

sirkulasjonsledningen fra bygget kobles til. Om bygget ikke har egen sirkulasjon lages det sirkulasjon 

mellom bereder eller veksler og tilbake til T røret ved tilbakeslagsventilen. Bruk pumpe av typen 

Grundfoss eller liknende som tåler temperatur opp til 90 grader og som har en kapasitet på min. 5 liter 

pr minutt.
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Varmeveksler

Bereder/alt. akkumulatortank

Oksidasjonskammer

Elektronisk styringsskap

Kuleventiler

Tilbakeslagsventil

Sirkulasjonspumpe

Vannmåler/termometer/konduktivitetsmåler

Luftepotte

Rør for evt. klormåling

Kaldt vann
tilførsel

Varmt vann
fra bereder

Bereder
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Kaldt vann
tilførsel

Anodix Mini
Dette er Anodix minste modell og kan brukes på beredere opp til 300 liters bereder.  

Denne modellen er uten egen strømtilførsel, da anoden aktiveres av strøm som lages av 

forbipasserende vann. 

Under anode delen sitter en beholder for salt tabletter. Disse er med på å danne hypokloritt som 

IMHUQHU�ELR¿OP�RJ�GHW�HU�YLNWLJ�DW�PDQ�EUXNHU�VDOW�WDEOHWWHU�GHQ�I¡UVWH�WLGHQ�DSSDUDWHW�HU�L�JDQJ�
 

Typiske plasser å benytte Anodix Mini er hytter, eneboliger, små dusjanlegg, verksteder, 

lagringstanker for vann, boblebad, Spa utekar, fontener etc.

OBS! Husk minimum 40 cm fri høyde under saltbeholder  
for påfylling av tabletter.

Dette følger med:
1 stk Anodix mini.

2 stk ¾” Trykkslanger for innmontering

1 pakke salt tabletter.

Fastnøkkel til å åpne saltbeholder

For innmontering benyttes standard rør, deler og kuleventiler.

Monter alltid en kran for å gjøre anlegget trykkløst før service.

1

2 3
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3

Oksidasjonskammer

Vann ut

Vann inn

Beholder for salttabletter

Bredde: 160 mm

Dybde: 165 mm

Høyde: 100 mm

Tilkobling: 3/4’’

Total høyde: 370 mm

4

4



6

A XNODI

TermoRensTermoRens

A XNODI Anodix S

OBS! Husk minimum 35 cm fri høyde under for  
vedlikehold av anode.

Elektronisk styringsskap og oksidasjonskammer leveres som to selvstendige enheter.

Anodix S har en rensekapasitet på opptil 3,5 m3 vann pr time eller beredere opp t.o.m. 600 liter. 

Om anlegget har både veksler og beholder dimensjonerer man alltid etter berederstørrelsen da det 

er i berederne man har størst risiko for legionellavekst.

Dette følger med:

1 stk elektronisk styringsskap for veggmontering

1 stk oksidasjonskammer

1 stk kombinert vannmåler, konduktivitetsmåler og temperatur måler

1 stk verktøy for åpning av oksidasjonskammer

Denne kan monteres inn enten før eller etter oksidasjonskammeret.

For innmontering benyttes standard rør, deler og kuleventiler. Monter alltid en kran for å gjøre 

anlegget trykkløst før service.

1

2

3

Elektronisk styringsskap

Info display

Oksidasjonskammer

1

2

3
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Elektronisk styringsskap

Oksidasjonskammer

9DQQPnOHU�WHUPRPHWHU�ÀRZVHQVRU

Kuleventiler

Tilbakeslagsventil

Retur sirkulasjon

Anodix M har en rensekapasitet på opptil 8 m3 vann pr time eller beredere opp t.o.m. 1500 liter. Om 

anlegget har både veksler og beholder dimensjonerer man alltid etter berederstørrelsen da det er i 

berederne man har størst risiko for legionellavekst.

Dette følger med:

1 stk elektronisk styringsskap for veggmontering

1 stk oksidasjonskammer

1 stk luftepotte

1 stk kombinert vannmåler, konduktivitetsmåler og temperatur måler.

Denne kan monteres inn enten før eller etter oksidasjonskammeret.

For innmontering benyttes standard rør, deler og kuleventiler.

Monter alltid en kran for å gjøre anlegget trykkløst før service.

Anslutning 1 1/4 ’’ r.gj.
OBS! Husk minimum 80 cm fri plass på høyre side av oksidasjonskammer for service.
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Elektronisk styringsskap

Oksidasjonskammer

9DQQPnOHU�WHUPRPHWHU�ÀRZVHQVRU

Kuleventiler

Tilbakeslagsventil

Retur sirkulasjon

Anodix L har en rensekapasitet på opptil 15 m3 vann pr time eller beredere over

�����OLWHU��)RU�n�RSSQn�VW¡UUH�NDSDVLWHW�NDQ�PDQ�VHULHNREOH�ÀHUH�$QRGL[�/��2P�DQOHJJHW�KDU�EnGH�
veksler  

og beholder dimensjonerer man alltid etter berederstørrelsen da det er i berederne man har størst risiko  

for legionellavekst.

Dette følger med:
1 stk elektronisk styringsskap for veggmontering

1 stk oksidasjonskammer

1 stk luftepotte

1 stk kombinert vannmåler, konduktivitetsmåler og temperatur måler.

Denne kan monteres inn enten før eller etter oksidasjonskammeret.

For innmontering benyttes standard rør, deler og kuleventiler.

Monter alltid en kran for å gjøre anlegget trykkløst før service.

Anslutning 2’’ r.gj.
OBS! Husk minimum 80 cm fri plass på høyre side av oksidasjonskammer for service.
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Anslutning 2’’ r.gj.
OBS! Husk minimum 80 cm fri plass på høyre side av oksidasjonskammer for service.

1) Når ANODIX installeres må det i ethvert  
 tilfelle utarbeides en teknisk-hygienisk 
analyse av bygningens anlegg, kartlegging. 
Analysen inneholder en grundig undersøkelse av 
sanitærsystemet med angivelse av svake punkter 
samt en kjemisk analyse av vannet. Utarbeidelse 
DY�HQ�SURWRNROO�PHG�IRWRJUD¿HU�VRP�EHYLV��HQ�
oversikt over tiltakene for bygningen med forslag 
om økonomisk gunstige løsninger, informasjon 
til driftspersonale på stedet og sluttkontroll med 
risikoanalyse som resulterer i driftsrutine som 
tilfredstiller FHIs krav. 

2)  Før planlegging må den som driver 
anlegget (oppdragsgiveren) eller personell fra 
TermoRens as ta legionellaprøver av vann uten 
forutgående oppvarming. Prøvene skal tas 
fra varmtvannsbeholderens tømmekran, ved 
sirkulasjonsfordeleren samt på to fjerntliggende 
dusjuttak. Resultatene skal meddeles 
oppdragsgiver og TermoRens as. Det skal tas 
prøver av det første vannet som kommer ut. Ved 
lange utløpstider forfalskes resultatet. Prøvene 
skal tas av laboratorium som har akkreditering for 
Legionellaprøver.

3)  Det må påses at ANODIX apparatet bare 
monteres sittende på ledningen med avluftingen 
vendt oppover. Monteringen må foregå strømløst. 
Både ANODIX Medium og Large må plasseres 
slik at elektrodepakken kan trekkes ut sideveis 
for kontroll. Til dette er det nødvendig med en 
uttrekkslengde på ca. 80 cm. 

4) ANODIX er utstyrt med spesialelektroder 
for mest mulig å redusere avleiringer. Avhengig 
av vannets hardhet må man likevel regne med 
å måtte fjerne kalk av og til. Regelmessige 
kontroller utført av vedlikeholdspersonell eller av 
TermoRens as ved vedlikeholdsavtale sikrer at 
elektrodepakken ikke forkalker. Med et isolerende 
kalkbelegg vil virkningen bli sterkt redusert eller 
den opphører. 

5) I alle fall må vannbeholderen rengjøres 
grundig (ikke ved nyinstallasjoner). Videre må det 
vannet som strømmer inn være rettet mot bunnen 
for å unngå sedimentdannelse 

6) Ledninger med stillestående vann 
(blindender) i anlegget må fjernes eller skjæres av 
direkte på hovedledningen. Med blindende menes 
avstikker uten mulighet for uttapping som er mer 
enn 2 ganger hovedledningens diameter.  Slanger 
som er koblet til må alltid kobles fra og tømmes. 

7) Driften av ANODIX må på grunn av 
VLNNHUKHWHQ�NREOHV�RYHU�ÀRZ�VHQVRUHQ�VRP�
medfølger. Er det ikke gjennomstrømning i 
ANODIX settes denne strømløs automatisk.

8) Hele varmtvannsvolumet må innen 3 
timer føres gjennom ANODIX. For dette må 
eksisterende pumpeytelse (produsentdiagram) 
på sirkulasjonspumpen kontrolleres mot 
vannmengde i rør og beredere.

9) Etter at anlegget er satt i drift og 
legionellanivået er målt til 0 i varmtvannskretsen, 
kan vanntemperaturen senkes så mye som mulig 
og forsvarlig, uten at det på nytt danner seg et 
bakteriebelegg.

10)   6 – 8 uker etter at anlegget er satt i drift må 
den som driver anlegget eller TermoRens as ta 
vannprøver på de samme stedene. Resultatene 
fra prøvene må meddeles TermoRens as 
og byggeier. Prøvene sammenlignes og er 
Q¡GYHQGLJH�IRU�n�¿QQH�HYW��IRUWVDWW�HNVLVWHUHQGH�
konsentrasjoner av legionellabakterier (for 
eksempel i ledninger med stillestående vann) for 
så å kunne fjerne disse med egnede tiltak. 

11) OBS  Ved senere forandringer eller utvidelser 
av sanitærsystemet må det påses at funksjonen 
eller virkningen av ANODIX ikke begrenses (for 
eksempel kobling av delområder, ledninger tas 
ut av bruk, rom på sykehus, hoteller, aldershjem 
eller lignende som over lenger tid ikke benyttes). 
Alle endringer meddeles TermoRens as for 
eventuell revidering av driftsrutine. Det kan lages 
avtale med TermoRens as på følgende nivåer:

1 TermoRens as tar på seg oppfølging av alle   
 rutiner
2 TermoRens as samarbeider med eier av   
 bygget og kontrollerer at alle rutiner blir fulgt
3 Byggeier tar selv alt ansvar for oppfølging av  
 rutiner og står selv for hele ansvaret.
 Dette bekreftes skriftlig til TermoRens as ved  
 igangkjøring av anlegg. (Se eget skjema).
 
OBS: 
FYLL ALLTID UT GARANTISKJEMA SOM 
FØLGER MED ANODIX APPARATET OG 
SEND, FAKS ELLER MAIL DETTE TIL 
TERMORENS AS.

Retningslinjer for planlegging og installasjon
Overholdelse av retningslinjene forutsettes for en 2-års garanti og sikrer  
en optimal virkning av ANODIX med depotvirkning helt frem til armaturene.

OBS! MEGET VIKTIG!!
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Installasjon av Anodix
Les og sett deg inn i dette nøye før du begynner på installasjonen
ANODIX ±�EOLU�PRQWHUW�IRU�n�XQQJn�EDNWHULHU�L�YDQQV\VWHPHU��6\VWHPHW�IMHUQHU�EDNWHULHU�YHG�HQ�
tretrinns prosess og det er derfor svært viktig å unngå problemer som kan oppstå ved feil installasjon.

Før du monterer:
Se på pakken du har mottatt. Har den noen skade? I tilfelle har innholdet noen skade?

Om dette er tilfelle så ta et bilde, noter navn og adresse og gi oss beskjed på telefon.

Se nøye på tegningen her i hefte før du velger hvor Anodix skal stå og hvor du skal installere denne. 

Husk alltid å montere så det er plass til å ta ut anoden. Denne tas ut under på type Mini og S og 

sideveis på type M og L.

Om det er under 100 microsimens i konduktivitet i vannet (vannets ledningsevne) på stedet Anodix 

skal monteres så må man også montere en doseringspumpe for tilsetning av saltoppløsning til vannet. 

Kontakt TermoRens as om dette er tilfelle.

Sirkulasjon og sirkulasjonspumpe
Sirkulasjonspumpen i anlegget skal gå hele døgnet.

.DSDVLWHWHQ�Pn�Y UH�PLQLPXP���OLWHU�SU�PLQXWW�±�����OLWHU�SU�WLPH�L�JMHQQRPVWU¡PQLQJ��
Husk å beregne motstand i gamle ledninger.

Rørinstallasjon
Følg tegningen eller bruk samme prinsipp ved installasjon. Husk å montere tilbakeslagsventil som på 

tegningen.

Ikke legg Anodix for nærme andre rør. Husk plass for vedlikehold.

For vedlikehold (rens av elektrode) er det nødvendig å ha plass til å trekke denne ut i fra 

oksidasjonskammeret. På typene M og L trenger du et fritt område på 80 cm på siden av anoden i den 

enden ledningene er festet.

På type S trenger du et fritt rom på 30 cm over og under oksidasjonskammeret.

På type Mini trenger du plass til å skru ut saltbeholderen ca 40 cm under bunn på beholder.

Før og etter oksidasjonskammeret monterer du tappekraner for vannprøver. Bruk rustfrie ventiler 

eller kuleventiler.

Unngå sveising eller annen oppvarming nær Anodix apparatet.

2P�PXOLJ�EHQ\WW�SUHVV¿WWLQJV�

Elektronikk:
Åpne aldri skapet. Det er livsfarlig og du mister garantien.

Plasser skapet så det ikke er risiko for lekkasje på dette fra andre delere av anlegget.

,QVWDOOHU�VNDSHW�RP�PXOLJ�L�JUHL�DUEHLGVK¡\GH�����±�����FP�XQGHUNDQW�VNDS�
Ikke installer skapet i rom som vil ha en jevn temperatur på mer enn 50 grader.

Elektrode og oksidasjonskammer:
Fjern aldri det gule elektrode dekslet på type L og M. Kan være livsfarlig.

Om du tar ut elektrodepakken av kammeret så må du behandle dette varsomt.

Monter Anodixkammeret alltid i vannrett stilling og med luftepotten opp. Bruk bare klammer med 

gummibelegg.

9DUPWYDQQVWHPSHUDWXUHQ�E¡U�LNNH�Y UH�RYHU����JUDGHU��2P�PDQ�¡QVNHU�n�ÀXVKH�DQOHJJHW�PHG�YDQQ�
over 70 grader så steng ut Anodixapparatet i bypass.

Åpne den store blå elektrodeskruen kun for hånd. Bruk ikke verktøy på denne.
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Ikke blokker noen skruer på enhetene ved å legger rør for nærme. Beregn minimum et skrutrekkers 

lengde i avstand til rør eller annet. Pass spesielt på her for modell S.

Når anlegget tas i bruk så pass på å lufte til det kommer vann i lufteskruene.

Flowsensor
Denne monteres straks før eller etter Anodix oksidasjonskammeret. Pass på å ikke brekke ledningene 

ved montering. Fest de godt til veggen. Pass på at ledningene ikke ligger inntil varme rør.

VIKTIG
Ikke prøv å reparere noen av delene selv om du ikke har snakket med leverandøren. Ring TermoRens as 

for support på +47 35 59 21 77

Bytt kun med originale deler. Om ikke dette gjøres kan anlegget skades og garantien utgår.

Display
Når hele installasjonen er ferdig kan du sette strøm til anlegget. Bruk en vanlig jordet stikkontakt 220V 

±����K]���)¡U�GX�VHWWHU�L�VWLNN�NRQWDNWHQ�NREOH�WLO�ÀRZVHQVRUHQ�RJ�OHGQLQJHQH�IUD�HOHNWURGHSDNNHQ�� 
Plugg så i strømledningen som følger skapet. 

Du får følgende info i displayet:

Volt:    Ampere:

> eller < 5 L/min  Timeteller:

Chlorine mg/l   Vanntemperatur:

Status:    Nedtelling katode/anode 

    (10 min.)

Noter disse verdiene og send til TermoRens as

Husk å notere navn og adresse hvor apparatet er plassert.

Send i mail til:  anodix@termorens.no eller ring 35 59 21 77

Kun personell fra TermoRens as eller annet godkjent personell kan vedlikeholde Anodix.

Kontakttelefoner:

TermoRens as kontor 35 59 21 77 anodix@termorens.no

Thore Andreassen 90 59 77 21 thore@termorens.no

Geir Teksten  93 01 17 92  geir@termorens.no  

Fax   35 59 85 43

Du kan også gå inn på våre nettsider:

www.termorens.no
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Tekniske data  ANODIX S  ANODIX M   ANODIX L
Elektronikk:
Hus Alluminium Alluminium Alluminium

Kapslingsgrad IP 65 IP 65 IP 65

Display LED LED LED

Nettspenning 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz

Tilført energi automatisk,  automatisk,  automatisk, 

 alt etter innstilling alt etter innstilling alt etter innstilling

 maks. 50 W maks. 50 W maks. 50 W

Kontakt for fjernkontroll potensialfri kontakt potensialfri kontakt potensialfri kontakt

Forbindelse elektrodepakke galvanisk isolert galvanisk isolert galvanisk isolert

Tillatt omgivelses-

temperatur 0-40 ºC 0-40 ºC 0-40 ºC

 
Oksidasjonskammer:
Deler i berøring med vann, 

godkjenning                            DVGW, SKZ, KIWA, ÖVGW

Hus, muffesveiset Polypropylen-R Polypropylen-R Polypropylen-R

Maks. kontinuerlig temperatur 60 ºC 60 ºC 60 ºC

Tillatt driftsovertrykk 7 bar/60 ºC 7 bar/60 ºC 7 bar/60 ºC 

Maks. belastning 

Liter pr time 3,5 kbm/time 8 kbm/time  15 kbm/time

Maks tank volum 800 liter 1500 liter < 1500 liter

Elektrodepakke titan Plate Plate Plate

Tilkoblings dimensjon 1 ” 5/4 ”   2 ”

Automatisk ventilator 3/8”, 10 bar 3/8”, 10 bar 3/8”, 10 bar 

Kabelforbindelse med øye 1 kvadr. 1 kvadr. 1 kvadr.

 

Produktdatablad
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 ANODIX
  Termo Rens as

         ANODIX TermoRens as
         Postboks 3535, Kjørbekk
         3703 SKIEN, NORWEGEN

CE     (8�²�FRQIRUPLW\�FHUWLÀFDWH

,W�LV�KHUHE\�FHUWL¿HG�WKDW

apparatus type:   ANODIX

description:   legio-stop

LV�LQ�DFFRUGDQFH�ZLWK�WKH�GLUHFWLYHV�IURP�WKH�&RXQFLO�RI�WKH�(XURSHDQ�8QLRQ�RQ�KDUPRQL]DWLRQ�RI�UHJXODWLRQV�
in member countries

�� UHJDUGLQJ�HOHFWULFDO�RSHUDWLQJ�HTXLSPHQW�IRU�XVH�ZLWKLQ�VWDWHG�YROWDJH�OLPLWV�������(�)�PRGL¿HG�E\�
�����(�)�

�� UHJDUGLQJ�HOHFWURPDJQHWLF�WROHUDQFH��������(�)�PRGL¿HG�E\�������(�)�������(�)�������(�)��

7KH�DFFRUGDQFH�LV�HVWDEOLVKHG�E\�FRPSOLDQFH�WR�WKH�IROORZLQJ�VWDQGDUGV�

-   EN 61010 Safety requirement for electrical equipment for control and 
measurement and laboratory use

-   EN 50081-1 Electromagnetic compatibility. Generic emission standard. 
Residential, commercial and light industry

-   EN 55022 Information technology equipment. Radio disturbance 
characteristics. Limits and methods of measurement

-   EN 61000-3-2 Limits for harmonic current emissions
-   EN 50082-1 Electromagnetic compatibility. Generic immunity standard. 

Residential, commercial and light industry.
����,(&���������� 3RZHU�IUHTXHQF\�PDJQHWLF�¿HOG�LPPXQLW\�WHVW�
����,(&���������� 5HVLGHQWLDO��HOHFWURPDJQHWLF�KLJK�IUHTXHQF\�¿HOGV��DPSOLWXGH�

modulated
-   ENV 50204 5DGLDWHG�HOHFWURPDJQHWLF�¿HOG�IURP�GLJLWDO�UDGLR�WHOHSKRQHV��

Immunity test
����,(&���������� Electrostatic discharge
����,(&���������� Immunity to conducted disturbances, induced by radio-frequency 

¿HOGV
����,(&���������� Fast transients
����,(&���������� Surge immunity
����,(&����������� Voltage drop, voltage interruption
����,(&���������� Immunity to conducted disturbances, induced by radio-frequency 

¿HOGV

Inspection report consisting of 126 pages is available from TermoRens AS for a fee.
Inspection institute: M. Dudde Hochfrequenztechnik, 
authorized by the German accreditation council.

Tekniske data  ANODIX S  ANODIX M   ANODIX L
Elektronikk:
Hus Alluminium Alluminium Alluminium

Kapslingsgrad IP 65 IP 65 IP 65

Display LED LED LED

Nettspenning 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz

Tilført energi automatisk,  automatisk,  automatisk, 

 alt etter innstilling alt etter innstilling alt etter innstilling

 maks. 50 W maks. 50 W maks. 50 W

Kontakt for fjernkontroll potensialfri kontakt potensialfri kontakt potensialfri kontakt

Forbindelse elektrodepakke galvanisk isolert galvanisk isolert galvanisk isolert

Tillatt omgivelses-

temperatur 0-40 ºC 0-40 ºC 0-40 ºC

 
Oksidasjonskammer:
Deler i berøring med vann, 

godkjenning                            DVGW, SKZ, KIWA, ÖVGW

Hus, muffesveiset Polypropylen-R Polypropylen-R Polypropylen-R

Maks. kontinuerlig temperatur 60 ºC 60 ºC 60 ºC

Tillatt driftsovertrykk 7 bar/60 ºC 7 bar/60 ºC 7 bar/60 ºC 

Maks. belastning 

Liter pr time 3,5 kbm/time 8 kbm/time  15 kbm/time

Maks tank volum 800 liter 1500 liter < 1500 liter

Elektrodepakke titan Plate Plate Plate

Tilkoblings dimensjon 1 ” 5/4 ”   2 ”

Automatisk ventilator 3/8”, 10 bar 3/8”, 10 bar 3/8”, 10 bar 

Kabelforbindelse med øye 1 kvadr. 1 kvadr. 1 kvadr.
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Produktbeskrivelse:
Termorens er en væske som er biologisk 
nedbrytbar og ikke inneholder noen giftstoffer.
Væsken er sammensatt av sitronsyre, 
fosforsyre, inhibitor og vann. Den er en 
lettblandelig, gulbrun væske uten særegen 
lukt. Egenvekt 1,3 og pH 1,5

Bruksanvisning og dosering
Rørsystemer som har fått dårlig 
gjennomstrømning etter tids bruk må renses 
for å opprettholde sin effekt. Ved å rense med 
Termorens, løses alle belegg opp og tilbake til 
væskeform på en enkel måte og anlegget får 
tilbake full ytelse.

Termorens doseres inn i anlegget med 
egen pumpe. I varmeanlegg beregn 10 % av 
anleggets volum. I kjøleanlegg beregn 15 
% av anleggets volum. Rens går raskest ved 
oppvarming til ca 40 – 60 grader C. Man kan 
også rense med kald blanding hvor det er 
iblandet glycol.

Når væske er blandet inn sirkuleres denne 
med anleggets egne pumper. Pass på å ha alle 
ventiler åpne så væsken kommer til overalt.
Om man kun vil rense vekslere, enkle 
varmekurser, enkle radiatorer, spiraler, 
kondensatorer eller andre ting uten egne 
sirkulasjon benyttes sirkulasjonspumpe.
Tid for rens avhenger av hvor mye belegg 
det er i anlegget og på konsistensen av 
GHWWH��1RUPDOW�YLO�GH�ÀHVWH�DQOHJJ�KD�IXOO�
effekt tilbake etter kun et døgn. Ved rens av 
enkeltkomponenter er renseprosessen ofte kun 
noen få timer.

Fast belegg som kalk, rust etc blir omdannet 
til væskeform som skylles ut av anlegget etter 
rens. Skyll ut all væske av anlegget etter rens 

TermoRens kan brukes på alle typer plast og 
metaller uten å skade disse. Den skader ikke 
pakninger og foringer i anlegget. 

Rens av anlegg gir tilbake optimale 
forhold som sparer penger i form av lavere 
energiforbruk samt unødvendige og dyre 
driftstans.

Anvendelsesområder:
• Varme og kjøleanlegg

• Gulvvarme

• Kjøletak

• Fyrkjeler og varmtvannsberedere

• Kondensatorer og Evaporatorer

• Varme og kjølebatterier

• Varmepumper

• Kjøling i bil og båtmoterer

Effektiv også på glycol-, sjø- og 
saltvannsbaserte anlegg.

Rensevæske til fjerning av kalk, magetitt, 
oksider (rust), humus, salt og andre avleiringer.

TermoRens as
Postboks 25 35 Kjørbekk
3702 SKIEN
Tlf: 35 59 21 77 Fax: 35 59 85 43
E-post: sale@termorens.no
www. termorens.no

+06�'DWDEODG�¿QQHU�GX�Sn�ZZZ�HFRRQOLQH�QR

Vi forhandler
Promax pumper

Vakuumrør med 
urinsalter

Vannrør før 
og etter rens

Vannrør med humus, 
oksider og kalk

Diagram som viser utvikling
ved rens av varmeveksler

Ren energi

Arbeidsbeskrivelse ved 
rens av kjøleanlegg

1. Termorens rensevæske er 
beregnet til å rense kjølesyste-
menes vannside. Væsken kan 
også benyttes selv om glycol er 
tilsatt anlegget.

2. Beregn eller få oppgitt av 
byggherre / konsulent anleg-
gets vannvolum. Erstatt 15 
– 20 % av anleggets volum 
med Termorens. Tapp først ut 
tilsvarende volum som skal inn 
og doser inn med jekkepumpe 
eller annen pumpe Termorens i 
anlegget. Om det er åpen tank 
kan væsken helles direkte i her.

3. Når dette er gjort kjøres 
anleggets hovedpumpe i gang 
og anlegget kan gå som ved 
normal drift. Pass på at alle 
kraner er åpne til kjølebatterier, 
konvektorer, kjøletak etc. slik at 
man får renset hele anlegget.

4. Normalt vil anlegget være 
ferdig renset i løpet av et døgn. 
Har problemene vært så store at 
det bare har vært litt gjennom-
strømning kjøres renseproses-
sen i to døgn. Har anlegget vært 
helt tett kan det ta noen dager 
før væsken jobber seg igjennom 
proppene. Ikke prøv å få disse 
ut med trykkluft først da dette 
kun vil komprimere proppene 
og gjøre de nesten umulige å 
løse opp.

5. Når rensen er kjørt tappes alt 
vann av anlegget. Om anleg-
get ikke har vært tilsatt glycol 
kan vannet tappes rett i sluk. 
Om anlegget har vært tilsatt 
glycol skal væsken tappes på 
tanker og leveres til nærmeste 
spesialmottak da glycol er 
spesialavfall.

6. Når anlegget er tomt fylles 
det opp igjen. Deretter skal 
anlegget skylles godt. Dette er 
en viktig del av prosessen så 
vær nøye med dette. Gjør som 
følger: Åpne nettvannskranen 
inn på kjøleanlegget for fullt. 
Om anlegget ikke har direkte 
tilkobling til nettet så koble til 
en slange som tåler trykk på 
mer enn 7 bar. Finn et punkt 
du er sikret sirkulasjon  for 
uttapping av anlegget. Legg 
slange til avløp herifra. Juster 

slik at det går like mye vann 
inn på anlegget som det går ut 
av anlegget. Følg med vann-
søylemåleren en tid til dette er 
stabilt. La så skylleprosessen gå 
RYHU�QDWWHQ��1RUPDOW�¿QQHU�GX�
disse punktene i tekniske rom 
hvor kjølemaskinen står.

7. Test med pH måler ( van-
ligvis pH indikatorpapir du får 
kjøpt på apoteket med skala 1 – 
13 ) at pH i vannet fra anlegget 
er lik med pH i nettvannet. Om 
vannet fra anlegget er surere, 
dvs lavere pH enn nettvannet så 
la skylleprosessen gå til verdi-
ene er like.

8. Anlegget er nå renset og klar 
til igangkjøring. Om glycol skal 
tilsettes så tapp av tilsvarende 
mengde vann som du skal ha 
inn glycol. Vanligvis 30 % 
som vil holde 16 grader minus. 
Øker du til 50% vil det holde 
30 grader minus. Om anlegget 
kjøler noe som har med mat el-
ler næringsmidler å gjøre benytt 
glycol av type monopropylen.

9. For å hindre gode forhold 
for at groing starter på nytt så 
tilsett 2 % Termosafe i anleg-
get. Denne justerer pH verdien 
til 9 og forebygger anodisk og 
katodisk korrosjon samt avlei-
ringer i anlegget.

10. Husk at når man renser 
anlegg fjernes alle oksider 
i anlegget. Om disse holder 
tilbake en lekkasje kan denne 
komme i løpet av rensepro-
sessen. Ta forbehold om dette 
overfor kunden og reparer slike 
lekkasjer for egen regning. 
Lekkasjene ville kommet før 
eller siden uansett. Slike lekka-
sjer er vanligvis ikke noe stort 
problem i kjøleanlegg.

11. Om du vil se hvor mye av-
fall som er fjernet fra anlegget 
kan du ta ut en vannprøve å til-
sette Natronlut til pH er høyere 
enn 7. Belegget som har løst 
seg helt opp vil da skille seg ut 
og kan sees fysisk i prøven.

1. Før rens, varm gjerne 
vannet i anlegget opp til 40 
– 50 grader. Pass så å SLÅ 
AV KJELEN og la denne 
være avstengt under hele 
renseprosessen. Dette gjelder 
både oljekjele og eventuell 
el. kjele. 

2. STENG VENTILER TIL 
FYRKJELE OG FOR-
RÅDSBEREDERE. DISSE 
RENSES FOR SEG. Grun-
nen til dette er at det i disse 
er lavere vannhastighet og 
det kan dannes bunnslam 
tidlig i rense-prosessen fra 
større groinger i radiatorer 
og annet utstyr. 

3. Tapp ned anlegget med 
tilsvarende mengde rense-
væske som skal inn. 
Bruk gjerne vannmåler eller 
kanner som mål. Normalt 
skal det inn 10 – 15 % av 
anleggets totale vannvolum. 
Er anlegget svært grodd kan 
det behøves mer rensevæske. 
Sjekk dette ved å måle pH 
i anlegget. Den skal være 2 
etter inndosering. Om den 
neste dag har steget til 3-4 
tilsett mer rensevæske. 

4. Doser inn væsken i anleg-
get med doseringspumpe. 
Om du ikke har dette så 
doser inn fra f.eks. en plast-
tank via f.eks. en hyttepumpe 
videre inn i anlegget. Pass 
på at pumpen kan trykke 
tilsvarende høyde du har i 
anlegget eller mer. ( 1 bar pr. 
10m vannsøyle ) 

5. Når all væsken er inne fyll 
etter med vann til vannsøy-
lemåler står på riktig nivå. 
( tilsvarende normal drift i 
anlegget ) luft så øvre etasje/
øvre del av anlegget og et-
terfyll eventuelt med vann. 

6. PASS PÅ AT SAMTLIGE 
KRANER OG VENTILER 
STÅR I ÅPEN STILLING. 

7. Sett i gang anleggets 
pumper for normaldrift. 
Væske og vann blandes da 
og renseprosessen starter 

umiddelbart. 
La rensen gå min. 12 - 24 
timer. Det gjør ikke noe om 
det kjøres lenger om det er 
behov for dette. 

8. Når rensen er kjørt skal 
anlegget skylles.
DETTE ER DEN VIKTIG-
STE DELEN AV JOBBEN.
Tapp ned alt vannet i anleg-
get. Fyll opp anlegget igjen 
og tapp det ned igjen. Fyll 
så opp igjen. Når vannsøy-
lemåleren nå viser normalt 
trykk åpne uttapping til sluk 
samtidig som det fylles innpå 
vann. Balanser denne proses-
sen slik av det kommer like 
mye vann inn som det går ut.
Pumpene kjøres og skylling 
skal gå til pH i vannet ved 
uttapping er lik pH i byggets 
forbruksvann. Sjekk f.eks. 
ved slangekran i fyrhus.
Når pH er lik, er rensen 
ferdig.

9. HUSK AT EN RENS AV-
DEKKER SVAKE PUNKT I 
ANLEGGET SOM ER OK-
SIDERT. FØLG DERFOR 
MED ANLEGGET DEN 
FØRSTE DELEN AV REN-
SEPROSESSEN (FØRSTE 
DAGEN).

10. Utseende på væsken 
under rens varierer veldig 
avhengig av belegg. Fra helt 
svart til lys brun. Om det 
dannes mye skum skyldes 
dette forkalkninger. I slike 
tilfeller kan trykket øke og 
sikkerhetsventil i fyrhus slå 
ut. Lukt avhenger også av 
avleiringer. Fra luktfritt til 
en noe råtten lukt. Denne 
vil kun merkes hvor det 
luftes eller i fyrhuset ved 
nedtapping. Det er ingen 
farlige gasserforbundet med 
rensingen.
Væsken er heller ikke farlig. 
Om du får den i øyet så skyll 
med vann eller blunk den ut.

11. Søler du væske på biler, 
belegg, tapet, etc så vaske 
vekk med rent vann før den 
tørker.

Arbeidsbeskrivelse ved 
rens av varmeanlegg
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Produktbeskrivelse:
Termorens er en væske som er biologisk 
nedbrytbar og ikke inneholder noen giftstoffer.
Væsken er sammensatt av sitronsyre, 
fosforsyre, inhibitor og vann. Den er en 
lettblandelig, gulbrun væske uten særegen 
lukt. Egenvekt 1,3 og pH 1,5

Bruksanvisning og dosering
Rørsystemer som har fått dårlig 
gjennomstrømning etter tids bruk må renses 
for å opprettholde sin effekt. Ved å rense med 
Termorens, løses alle belegg opp og tilbake til 
væskeform på en enkel måte og anlegget får 
tilbake full ytelse.

Termorens doseres inn i anlegget med 
egen pumpe. I varmeanlegg beregn 10 % av 
anleggets volum. I kjøleanlegg beregn 15 
% av anleggets volum. Rens går raskest ved 
oppvarming til ca 40 – 60 grader C. Man kan 
også rense med kald blanding hvor det er 
iblandet glycol.

Når væske er blandet inn sirkuleres denne 
med anleggets egne pumper. Pass på å ha alle 
ventiler åpne så væsken kommer til overalt.
Om man kun vil rense vekslere, enkle 
varmekurser, enkle radiatorer, spiraler, 
kondensatorer eller andre ting uten egne 
sirkulasjon benyttes sirkulasjonspumpe.
Tid for rens avhenger av hvor mye belegg 
det er i anlegget og på konsistensen av 
GHWWH��1RUPDOW�YLO�GH�ÀHVWH�DQOHJJ�KD�IXOO�
effekt tilbake etter kun et døgn. Ved rens av 
enkeltkomponenter er renseprosessen ofte kun 
noen få timer.

Fast belegg som kalk, rust etc blir omdannet 
til væskeform som skylles ut av anlegget etter 
rens. Skyll ut all væske av anlegget etter rens 

TermoRens kan brukes på alle typer plast og 
metaller uten å skade disse. Den skader ikke 
pakninger og foringer i anlegget. 

Rens av anlegg gir tilbake optimale 
forhold som sparer penger i form av lavere 
energiforbruk samt unødvendige og dyre 
driftstans.

Anvendelsesområder:
• Varme og kjøleanlegg

• Gulvvarme

• Kjøletak

• Fyrkjeler og varmtvannsberedere

• Kondensatorer og Evaporatorer

• Varme og kjølebatterier

• Varmepumper

• Kjøling i bil og båtmoterer

Effektiv også på glycol-, sjø- og 
saltvannsbaserte anlegg.

Rensevæske til fjerning av kalk, magetitt, 
oksider (rust), humus, salt og andre avleiringer.

TermoRens as
Postboks 25 35 Kjørbekk
3702 SKIEN
Tlf: 35 59 21 77 Fax: 35 59 85 43
E-post: sale@termorens.no
www. termorens.no

+06�'DWDEODG�¿QQHU�GX�Sn�ZZZ�HFRRQOLQH�QR

Vi forhandler
Promax pumper

Vakuumrør med 
urinsalter

Vannrør før 
og etter rens

Vannrør med humus, 
oksider og kalk

Diagram som viser utvikling
ved rens av varmeveksler

Ren energi

Arbeidsbeskrivelse ved 
rens av kjøleanlegg

1. Termorens rensevæske er 
beregnet til å rense kjølesyste-
menes vannside. Væsken kan 
også benyttes selv om glycol er 
tilsatt anlegget.

2. Beregn eller få oppgitt av 
byggherre / konsulent anleg-
gets vannvolum. Erstatt 15 
– 20 % av anleggets volum 
med Termorens. Tapp først ut 
tilsvarende volum som skal inn 
og doser inn med jekkepumpe 
eller annen pumpe Termorens i 
anlegget. Om det er åpen tank 
kan væsken helles direkte i her.

3. Når dette er gjort kjøres 
anleggets hovedpumpe i gang 
og anlegget kan gå som ved 
normal drift. Pass på at alle 
kraner er åpne til kjølebatterier, 
konvektorer, kjøletak etc. slik at 
man får renset hele anlegget.

4. Normalt vil anlegget være 
ferdig renset i løpet av et døgn. 
Har problemene vært så store at 
det bare har vært litt gjennom-
strømning kjøres renseproses-
sen i to døgn. Har anlegget vært 
helt tett kan det ta noen dager 
før væsken jobber seg igjennom 
proppene. Ikke prøv å få disse 
ut med trykkluft først da dette 
kun vil komprimere proppene 
og gjøre de nesten umulige å 
løse opp.

5. Når rensen er kjørt tappes alt 
vann av anlegget. Om anleg-
get ikke har vært tilsatt glycol 
kan vannet tappes rett i sluk. 
Om anlegget har vært tilsatt 
glycol skal væsken tappes på 
tanker og leveres til nærmeste 
spesialmottak da glycol er 
spesialavfall.

6. Når anlegget er tomt fylles 
det opp igjen. Deretter skal 
anlegget skylles godt. Dette er 
en viktig del av prosessen så 
vær nøye med dette. Gjør som 
følger: Åpne nettvannskranen 
inn på kjøleanlegget for fullt. 
Om anlegget ikke har direkte 
tilkobling til nettet så koble til 
en slange som tåler trykk på 
mer enn 7 bar. Finn et punkt 
du er sikret sirkulasjon  for 
uttapping av anlegget. Legg 
slange til avløp herifra. Juster 

slik at det går like mye vann 
inn på anlegget som det går ut 
av anlegget. Følg med vann-
søylemåleren en tid til dette er 
stabilt. La så skylleprosessen gå 
RYHU�QDWWHQ��1RUPDOW�¿QQHU�GX�
disse punktene i tekniske rom 
hvor kjølemaskinen står.

7. Test med pH måler ( van-
ligvis pH indikatorpapir du får 
kjøpt på apoteket med skala 1 – 
13 ) at pH i vannet fra anlegget 
er lik med pH i nettvannet. Om 
vannet fra anlegget er surere, 
dvs lavere pH enn nettvannet så 
la skylleprosessen gå til verdi-
ene er like.

8. Anlegget er nå renset og klar 
til igangkjøring. Om glycol skal 
tilsettes så tapp av tilsvarende 
mengde vann som du skal ha 
inn glycol. Vanligvis 30 % 
som vil holde 16 grader minus. 
Øker du til 50% vil det holde 
30 grader minus. Om anlegget 
kjøler noe som har med mat el-
ler næringsmidler å gjøre benytt 
glycol av type monopropylen.

9. For å hindre gode forhold 
for at groing starter på nytt så 
tilsett 2 % Termosafe i anleg-
get. Denne justerer pH verdien 
til 9 og forebygger anodisk og 
katodisk korrosjon samt avlei-
ringer i anlegget.

10. Husk at når man renser 
anlegg fjernes alle oksider 
i anlegget. Om disse holder 
tilbake en lekkasje kan denne 
komme i løpet av rensepro-
sessen. Ta forbehold om dette 
overfor kunden og reparer slike 
lekkasjer for egen regning. 
Lekkasjene ville kommet før 
eller siden uansett. Slike lekka-
sjer er vanligvis ikke noe stort 
problem i kjøleanlegg.

11. Om du vil se hvor mye av-
fall som er fjernet fra anlegget 
kan du ta ut en vannprøve å til-
sette Natronlut til pH er høyere 
enn 7. Belegget som har løst 
seg helt opp vil da skille seg ut 
og kan sees fysisk i prøven.

1. Før rens, varm gjerne 
vannet i anlegget opp til 40 
– 50 grader. Pass så å SLÅ 
AV KJELEN og la denne 
være avstengt under hele 
renseprosessen. Dette gjelder 
både oljekjele og eventuell 
el. kjele. 

2. STENG VENTILER TIL 
FYRKJELE OG FOR-
RÅDSBEREDERE. DISSE 
RENSES FOR SEG. Grun-
nen til dette er at det i disse 
er lavere vannhastighet og 
det kan dannes bunnslam 
tidlig i rense-prosessen fra 
større groinger i radiatorer 
og annet utstyr. 

3. Tapp ned anlegget med 
tilsvarende mengde rense-
væske som skal inn. 
Bruk gjerne vannmåler eller 
kanner som mål. Normalt 
skal det inn 10 – 15 % av 
anleggets totale vannvolum. 
Er anlegget svært grodd kan 
det behøves mer rensevæske. 
Sjekk dette ved å måle pH 
i anlegget. Den skal være 2 
etter inndosering. Om den 
neste dag har steget til 3-4 
tilsett mer rensevæske. 

4. Doser inn væsken i anleg-
get med doseringspumpe. 
Om du ikke har dette så 
doser inn fra f.eks. en plast-
tank via f.eks. en hyttepumpe 
videre inn i anlegget. Pass 
på at pumpen kan trykke 
tilsvarende høyde du har i 
anlegget eller mer. ( 1 bar pr. 
10m vannsøyle ) 

5. Når all væsken er inne fyll 
etter med vann til vannsøy-
lemåler står på riktig nivå. 
( tilsvarende normal drift i 
anlegget ) luft så øvre etasje/
øvre del av anlegget og et-
terfyll eventuelt med vann. 

6. PASS PÅ AT SAMTLIGE 
KRANER OG VENTILER 
STÅR I ÅPEN STILLING. 

7. Sett i gang anleggets 
pumper for normaldrift. 
Væske og vann blandes da 
og renseprosessen starter 

umiddelbart. 
La rensen gå min. 12 - 24 
timer. Det gjør ikke noe om 
det kjøres lenger om det er 
behov for dette. 

8. Når rensen er kjørt skal 
anlegget skylles.
DETTE ER DEN VIKTIG-
STE DELEN AV JOBBEN.
Tapp ned alt vannet i anleg-
get. Fyll opp anlegget igjen 
og tapp det ned igjen. Fyll 
så opp igjen. Når vannsøy-
lemåleren nå viser normalt 
trykk åpne uttapping til sluk 
samtidig som det fylles innpå 
vann. Balanser denne proses-
sen slik av det kommer like 
mye vann inn som det går ut.
Pumpene kjøres og skylling 
skal gå til pH i vannet ved 
uttapping er lik pH i byggets 
forbruksvann. Sjekk f.eks. 
ved slangekran i fyrhus.
Når pH er lik, er rensen 
ferdig.

9. HUSK AT EN RENS AV-
DEKKER SVAKE PUNKT I 
ANLEGGET SOM ER OK-
SIDERT. FØLG DERFOR 
MED ANLEGGET DEN 
FØRSTE DELEN AV REN-
SEPROSESSEN (FØRSTE 
DAGEN).

10. Utseende på væsken 
under rens varierer veldig 
avhengig av belegg. Fra helt 
svart til lys brun. Om det 
dannes mye skum skyldes 
dette forkalkninger. I slike 
tilfeller kan trykket øke og 
sikkerhetsventil i fyrhus slå 
ut. Lukt avhenger også av 
avleiringer. Fra luktfritt til 
en noe råtten lukt. Denne 
vil kun merkes hvor det 
luftes eller i fyrhuset ved 
nedtapping. Det er ingen 
farlige gasserforbundet med 
rensingen.
Væsken er heller ikke farlig. 
Om du får den i øyet så skyll 
med vann eller blunk den ut.

11. Søler du væske på biler, 
belegg, tapet, etc så vaske 
vekk med rent vann før den 
tørker.

Arbeidsbeskrivelse ved 
rens av varmeanlegg
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