
Anvendelse  Varmtvandsprioriteringssæt, type UVS, er konstrueret til montering i BAXI 
kondenserende gaskedel type WBS. 
Rørforbindelse til varmtvandsbeholde-ren udføres uden for kedlen.

Leveringsomfang Rør for fremløb og retur til varmtvandsbeholder
– 2 omløbsmøtrikker ¾”
– Trevejsventil
– 4 stk. pakninger Ø24
– Varmtvandsføler (ledningslængde 6 m)

Installation af rørsættet Arbejdet må kun udføres  og sættes i drift af aut. VVS-installatør.

Montage Der henvises til gaskedlens og varmtvandsbeholderens installationsvejled-
ning. Inden installationen påbegyndes skal elforsyningen til gaskedlen af-
brydes. De medleverede pakninger skal anvendes
• Afmontere vinklen i gaskedlens fremløbsledning (se tegn. 2)
• Montere 3-vejsventilen med de vedlagte pakninger i stedet for vinklen
• Skrue 3/4“- slutmuffe af returrøret nedenfor pumpen (se tegn. 2)
• Montere beholder-fremløbsrør  på trevejsventilen og beholder-returrør på 

kedlens returstuds.
OBS. Rørene skal føres gennem de store huller i gaskedlens bundplade.
• Montere rørforbindelser mellem kedlen og varmtvandsbeholderen (Klem-

ringsfittings eller loddeforbindelse Ø 18 mm). 
(BX-nr. 094646 for WBS 15 – VBF-G 60)      

Elinstallation Arbejdet skal udføres af en fagkyndig installatør efter gældende retningsli-
nier i Stærkstrømsreglementet, herunder forskriftsmæssig jordforbindelse. 
De vandførende rørforbindelser skal være omfattet af jordforbindelsen. Alle 
kabler skal føres gennem kabelforskruningerne med trækaflastning i kedlens 
bundplade og fastspændes. 
Kedlens eldiagram skal følges.

MONTAGEVEJLEDNING Varmtvandsprioriterings sæt type  
UVS

Tegn. 1:  Dimensioner    

WBS



Tilslutning af trevejsventilen Tilslutte stikket fra styrings- og reguleringsenheden (kontrolkassen) til tre-
vejsventilen.

Montering af varmtvandsføleren Føre varmtvandsføleren passende langt ind i beholderens dykrør. Trække 
følerens ledning frem til Styrings-og reguleringsenheden (kontrolkassen) 
gennem en ledig kabelgennemføring. Følerkablet kan evt. afkortes efter be-
hov. Tilslutte varmtvandsfølerens ledning til klemrækken X6/B3.  

Tegn. 2:  Montage af UVS  

WBS

Beholder fremløbsrør

Beholder returløbsrør

vinkel

Trevejsventil
Slutmuffe
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