
 

 

 

 

 

Drift & skötsel anvisning 

 

VIRAB Komfort/Elegance Handdukstork 
 

 

 
 

Installation med endast elpatron som värme källa: 

 

Montera elpatronen genom att med handen vrida den u-formade hållaren tills gummiringen tätar mot torkens underkant (OBS! man 

behöver/skall ej använda för mycket kraft då detta kan riskera att gummiringen dras sönder) 

Efter montage av elpatronen kan den u-formade hållaren tas bort från elpatronen genom att försiktigt bända isär den. (spara hållaren 

om elpatronen behöver demonteras någon gång.) 

Det är viktigt att elpatronen monteras i något av de nedre anslutningshålen då det ej är tillåtet att montera en elpatron uppifrån. 

Därefter skall det andra nedre hålet proppas med en av de R15 proppar som bipackats. 

Fyll torken genom att hälla 9 delar vanligt vatten och 1 del glykol i ett av de övre hålen, fyll torken så att den är nästan helt full. 

Glykolen fungerar som rostskydd för både elpatron samt tork. 

Se till att ett av de övre hålen på torken är öppet, dvs. att avluftnings proppen ej är monterad före igångkörning av elpatron, detta för 

att kunna kontrollera mängden vätska i torken vid fullt uppvärmd tork (vätska expanderar vid uppvärmning) 

Därefter startas elpatronen genom att vrida på reglaget till fullt läge och efter ett tag kontrolleras att hela torken blir varm dvs. även 

det översta röret, om ej det översta röret är varmt behövs mer vätska i torken som då fylls i det övre hålet. 

Det kan hända att det rinner ut vätska från det öppna hålet när torken har blivit helt varm, detta är helt normalt då vätskan 

expanderar 

när den blivit varm, denna vätska torkas upp och därefter kan man montera avluftnings pluggen.  

 

Installation med endast vattenventil som värme källa: 

 

Montera vattenventilens stigarrör med tillhörande mutter i ett av de hålen nedtill eller i ett  av de hålen på ovansidan. Stigarröret har 

fasade kanter nedtill så att fast nyckel alternativt skiftnyckel kan användas, täta gängorna med gängtejp eller lin o linolja. 

Det är viktigt att stigarröret monteras så att stigarrörets delade yta stämmer mot ventilens delade funktion dvs. det långa tilloppet 

skall stämma mot den del av ventilen som är markerad med pil som tillopp. 

Därefter monteras ventildelen med den lekande mutter som nu sitter på torken, obs! var noggrann med att den medföljande gummi 

o-ringen sitter på plats i spåret på ventilhuset för tätning av montaget. 

Anslut rören för tillopp samt retur där mutter och kona för m22 anslutning behövs (finns ej med i förpackningen då montage kan ske 

med antingen 12mm alternativt 15mm rör) 

Tag därefter av skyddslocket där handratten skall monteras och skruva fast handratten först för hand och därefter med fast nyckel i 

nyckelgreppet. 

Kontrollera funktionen genom att vrida handratten fullt för öppning och stängning av ventilen. 

Efter påsläpp av vatten skall torkens luftnippel öppnas för att avlufta torken så att full cirkulation kan uppnås. 

Ventilen är som standard inställd för sk. Två rörs system men kan enkelt ändras för användning i ett rörs system om så önskas. (se 

anvisningar som är bipackade i ventilens förpackning.) 

Observera att ventilen är avsedd för användning i sk. slutet syrefritt värmesystem. 

 

 

Installation med både elpatron och vattenventil som värme källa: 

 

Installera vattenventilen enligt ovan. Elpatronen monteras i ett av hålen nedtill.  (OBS! elpatronen får ej monteras på ovansidan).  

Följ därefter instruktioner enligt ovan för drift av vardera värmekälla. 

 OBS! använd endast en värmekälla i taget där det vanligaste är att elpatron används den årstid då det vattenburna värmesystemet är 

avstängt, vanligast sker detta på våren och fortgår till sen höst. 

När endast vattenburen värme används skall elpatronen vara avstängd för att ej onödig ström skall gå åt för uppvärmning av ett 

cirkulerande värmesystem. När elpatronen skall användas skall vattenventilen vara helt avstängd. Avstängning görs med den 

reglerbara handratten. Om ej vattenventilen ej är helt stängd kommer elpatronen att försöka värma upp hela värmesystemet och då 

kommer värmen ej att räcka till för att värma upp torken. 

 
OBSERVERA ATT ALL INSTALLATION AV EL OCH VATTEN SKALL UTFÖRAS AV BEHÖRIG FACKMAN ALTERNATIVT I 

ENLIGHET MED GÄLLANDE REGLER FÖR EL / VATTEN INSTALLATIONER. 
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