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Sikkerhedsventilen skrues på den valgte afgangsnippel 
(husk at montere o-ring på niplen først) og spændes, 
indtil o-ringen er skjult og modstand mærkes.
Herefter kan ventilen drejes, så udløbet har den ønskede
retning, dog maksimalt en omgang. Udløbet positioneres 
således at dette peger i nedadgående retning.

Sikkerhedsaggregatet er til montering på koldt-
vandstilgangen på brugsvandvarmere og kan monteres 
lodret eller i vinkel ved at ombytte sikkerhedsventil og 
overgangskobling.

Aggregatet anbringes tæt ved beholderen uden
afspærring mellem de to dele og let tilgængeligt ved
servicering.

Sikkerhedsventilens afgang forsynes med overløbs-rør
med 20 mm lysning. Overløbsrøret må ikke kunne 
afspærres og skal udmunde synligt over afløbet. 

Den samlede længde fra beholder til afløb må max. 
udgøre 6 m 3/4" rør. Ønskes længere rør forøges 
rørlysningen, så maksimalt trykfald er 0,3 bar målt ved
max. afblæsningskapacitet.

Sikkehedsventilen skal mindst kunne afblæse 
vandvarmerens  mærkeeffekt.

Se iøvrigt arbejdstilsynets anvisning
Nr 2.1.2.0-4 juni 1994

Den medfølgende prop og aftap skal skrues i på hver sin 
side af huset. Det er valgtfrit hvilken side aftappen 
placeres på. Både aftapventil og prop er forsynet med o-
ringstætning for enkelt montage.
Aftap spændes, indtil o-ringen er skjult og modstand 
mærkes. Herefter drejes aftappen til den ønskede
position, dog maksimalt en omgang.

Montagevejledning
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Generelt:
Sikkerhedsventiler indsættes i systemer for at beskytte disse mod 
sprængning.
Sikkerhedsventilen monteres i henhold til leverandøranvisning for 
den installationsgenstand, som sikkerhedsventilen skal beskytte. 
Desuden skal nationale love og regler være overholdt.
Sikkerhedsventilens åbningstryk er angivet på betjeningsgrebet
NB! Når vand opvarmes udvider det sig. Overskydende vand ledes 
bort gennem sikkerhedsventilens overløb, hvorfor det er naturligt, 
at sikkerhedsventilen drypper.

Montering:
Sikkerhedsventilen kan monteres lodret med betjeningsgrebet 
pegende opad eller vandret med betjeningsgrebet horisontalt. 
Monteres sikkerhedsventilen vandret skal overløbet pege nedad.

Svejse og loddearbejde i nærhed af sikkerhedsventilen skal 
undgås.

Montering af typer, hvor tætning skabes i gevind.
For at opnå tæthed skal nippelgevindet på enten sikkerhedsventil
eller gevindrør pakkes med egnet pakmateriale (f. eks. pakgarn 
eller teflontape). Herefter sammenspændes delene til tæthed 
opnås. Det skal sikres, at sikkerhedsventilens til- og afgang ikke 
tilsmudses af pakningsmateriale og lignende.

Montering af typer med kompressionskobling.
Omløber og skærering føres ind over kobberrøret som derefter 
føres ind i sikkerhedsventilen. Omløberen med kompressionsring 
skrues på gevindet og trækkes an. Herefter spændes yderligere
1-11/2 omgang. Kontroller for tæthed. Efterspænd om 
nødvendigt. Det skal sikres at kobberrøret er afgratet indvendigt.

Kontrol af funktion: 
Kontroller sikkerhedsventilens funktion ved at dreje 
betjeningsgrebet i pilens retning, vand skal da komme ud af 
overløbet. Drej yderligere betjeningsgsgrebet i pilens retning og 
sikkerhedsventilen skal lukke. 
Kontrol af funktion bør udføres 1 til 2 gange årligt.

Overensstemmelseserklæring:
Vi Frese erklærer, at sikkerhedsventiler 1/2” (DN 15) og 3/4” (DN 20)
som denne erklæring omhandler, er i overensstemmelse med rådete
direktiv om indbyrdes tilnærmelse til EF medlemsstaternes
lovgivning om:
Indretning af trykbærende udstyr (97/23/EF). Modul B+D

Slagelse, 26. august 2002.

_______________
Ole Jørgensen
R&D Manager

Allmänt:
Säkerhetsventiler monteras i värme- och tappvatteninstallationer
för att förhindra för högt tryck och en explosion. Säkerhetsventilen
monteras som föreskrives i den leverantörsanvisning och för den 
installation som säkerhetsventilen skall skydda. 
Därutöver skall olika nationella regler följas. Säkerhetsventilens
öppningstryck är angivet på lättningsratten.
Observera: När vatten värms upp så utvidgar det sig och 
överskjutande mängd vatten ledes bort genom säkerhetsventilens
utlopp, varför det är naturligt att ventilen droppar.

Montering:
Säkerhetsventilen får icke monteras med lättningsratten neråt. 
Monteras ventilen horisontellt skall utloppet riktas neråt.

Svets- och lödanslutningar i ventilens närhet skall undvikas.

Montering för de typer som har gängtätning.
För att få täthet skall gängan på antingen säkerhetsventilen eller 
rörnippeln vara försedd med lämpligt tätningsmaterial. 
(exempelvis lin). Därefter monteras delarna tills täthet uppnås. 
Kontrollera alltid tätheten och att inget tätningsmaterial fastnat i 
ventilens till- eller utlopp.

Montering för de typer som har kopplingsmutter.
Kopplingsmutter och kona förs över kopparröret som därefter förs 
in i säkerhetsventilen.
Spänn därefter fast kopplingsmuttern på ventilen och drag åt. 
Efterspänn ytterligare 1-1,5 varv.
Kontrollera tätheten, efterspänn om nödvändigt. Kontrollera att 
kopparröret är avgradat invändigt.

Kontroll av funktion:
Kontrollera säkerhetsventilens funktion genom att vrida 
lättningsratten i pilens riktning, vatten skall då komma ut genom 
ventilens utlopp. Vrid lättningsratten ytterligare, och ventilen 
stänger.
Denna kontrollfunktion bör utföras 1-2 gånger per år.

Certifiering enligt tryckkärlsdirektiv 97/23/EG
Frese bekräftar att våra säkerhetsventiler dimension 1/2” och 3/4” 
är i överensstämmande med föreskrivna direktiv om inbördes 
anpassning till EG medlemsstaternas lagstiftning gällande.
Certifiering enligt tryckkärlsdirektiv 97/23/EG. Modul B+D.

Slagelse, 26. august 2002

_______________
Ole Jørgensen
R&D Manager
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Varoventtiileille

Frese A/S
Sorøvej 8
DK- 4200 Slagelse
Tel: +45 58 56 00 00
Fax: +45 58 56 00 91
info@frese.dk

Danmark Tlf.: +45 58 56 00 00

Sikkerhedsventilens udløb positioneres således, at dette peger i 
nedadgående retning.
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Overensstemmelseserklæring:
Vi Frese erklærer, at sikkerhedsaggregatet,er i
overensstemmelse med rådets direktiv om indbyrdes
tilnærmelse til EF medlemsstaternes lovgivning om:
Indretning af trykbærende udstyr (97/23/EF).

Slagelse, 26. august 2002.

_______________
Ole Jørgensen
R&D Manager

Ved ibrugtagning:

Vandet i vandvarmeren udvider sig under opvarmningen - 
derfor vil/skal sikkerhedsventilen dryppe under 
opvarmningen.
Når vand opvarmes, udvider det sig. En trykbeholder 
(afspærret mellem aftapventil og kontraventil) vil 
sprænges, hvis det overskydende vand ikke lukkes ud. 
Derfor vil sikkerhedsventilen dryppe under opvarmningen.

Det er vigtigt at instruere forbrugeren om 
sikkerhedsventilens placering og vedligeholdelse. 
Herunder at ventilen med jævne mellemrum (mindst 2 
gange årligt) skal aktiveres for at sikre korrekt funktion. 

1 2

Kontrol/aktivering:

1. Aktivering sker ved, at sikkerhedsventilens greb drejes
i pilens retning, indtil vand strømmer ud af overløbsrøret.

2. Herefter drejes grebet tilbage til dets udgangsstilling.
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indtil vand strømmer ud af overløbsrøret.
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Bemærk: 
Sikkerhedsaggregatet må installeres på beholdere med et volumen op 
til 1000 liter.

Ifølge: PED-97/23-EC : Artikel 3 stk. 3.
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