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GODKENDELSESINDEHAVER: 
Quooker International B.V. 
Staalstraat 1 
NL-2984 AJ Ridderkerk 
Telefon: +31 180 420 488 
Internet: www.quooker.nl 

 
Dokumentation af mekaniske/fysiske karakteristika for: 
Vandvarmer beregnet for tap- eller blandearmatur for 
kogende vand 

QUOOKER 
type PRO3-VAQ-B/-E, PRO7-VAQ-B/-E, COMBI 2.2-B/-E og 
COMBI 2.2+-B/-E  

 
FABRIKAT: 
Quooker International B.V., Holland 
 
MÆRKNING: 
 Fabrikantmærke: QUOOKER 

På tilslutningsslange: 
 Fabrikantmærke: KOTT-GLIDE 
 Godkendelsesmærke:  

På emballage: 
 Godkendelsesnummer 
 Godkendelsesmærke:  

 
KVALITETSKONTROL: 
Godkendelsesindehaver opretholder 
obligatorisk kontrolaftale med  
Teknologisk Institut, Aarhus. 
 
 

 
Der er med denne godkendelse alene taget stilling til Bygningsreglementets 
krav om dokumentation af de mekaniske/fysiske karakteristika jf. § 418. 
 
BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG: 
Medfølgende trykreduktionsventil, kontraventil og overtrykssikring skal 
monteres på tilførslen af det kolde vand. 
 
Vandvarmeren monteres så den er let tilgængelig for inspektion og reparation. 
 
På overløbsledningen for sikkerhedsventilen må der ikke anbringes ventiler eller 
andet, der hindrer eller indsnævrer sikkerhedsventilens åbne forbindelse med 
atmosfæren. Overløbsledningen skal udføres, så der er frit løb til afløb. 
 
Installationen skal udføres i overensstemmelse med DS 439, Norm for 
vandinstallationer. 
 
Forud for brug skal bygningsejer sikre at Bygningsreglementets § 419 er 
opfyldt. 
 
Vandvarmeren monteres i øvrigt i henhold til godkendelsesindehavers 
anvisninger. 
 
BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA: 

Anvendelse Vandvarmeren er beregnet til opvarmning af 
brugsvand med el. 
Vandvarmeren anvendes til aftapning af kogende 
vand til fx kaffebrygning. 

Betjening Betjening ved greb på Quooker tap- eller 
blandearmatur 

Montering Under køkkenbordplade 
Tilgang gennem VA-godkendt fleksibel 
tilslutningsslange. 

Udløb og tilbehør  Beregnet for montage sammen med Quooker tap- 
eller blandearmatur 

Udførelse Vandvarmeren er udført som en ikke-tryktast 
beholder, hvori er monteret et el-varmelegeme. 
Vandvarmeren leveres med trykreduktionsventil, 
kontraventil og overtrykssikring. 

Kapacitet 3 eller 7 liter kogende vand 

El 230V, 1600-2200W 

Vandtryk Min. vandtryk 2 bar 
Maks. vandtryk 6 bar 

Materiale Beholderen er udført i rustfrit stål. 
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