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Felsökning TESY varmvattenberedare 
En varmvattenberedare är i grunden en enkel produkt som består av en vattenbehållare, ett 

värmeelement, anod och en termostat. Det finns alltså inte så många delar som kan gå sönder. 

 

Beredaren värmer inte eller är helt död 
Kontrollera strömförsörjningen till apparaten och att säkringen som beredaren är ansluten till är på 

minst 16A (på mindre modeller krävs 10A) Om underhåll inte sköts enligt våra rekommendationer 

kan överhettningsskyddet slagit ifrån. 

VIKTIGT 

Före kontrollen påbörjas skall beredaren stängas av och göras strömlös. 

 

Återställa överhettningsskyddet 30–200 liter 
För att återställa överhettningsskyddet gör följande 

 

Modeller på 30–200 liter 

 

Lossa skruvarna på undersidan av beredaren. 

 
 

Avlägsna plastkåpan 
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Termostaterna kan se lite olika ut 

Tryck tillbaka med spetsen på en kulspetspenna. 
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Återställa överhettningsskyddet 10–15 liter 
Modeller på 10–15 Liter 

Tryck in en platt skruvmejsel i de 2 springorna på plastkåpan 

 

 
 

Avlägsna plastkåpan 

 
 

Återställ termosäkringen 
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VIKTIGT 

Fungerar beredaren i en stund / några timmar och plötsligt slutar fungera, kan tyda på att beredaren 

måste ha en underhållskontroll. (detta händer när beredaren har varit i bruk i 1 ½ till 2 år utan 

underhållskontroll - se instruktioner underhåll) 

Anledningen till det är ofta kalkavlagringar och annan smuts i beredaren som är uppbyggt på 

värmeelementet. 

Det som händer är att värmeelement inte kan leverera värme ut i vattnet och därför blir överhettad. 

Termiska säkringen slår ifrån och du har samma problem igen 

Då ska beredaren tömmas och rengöras 

 

Vid behov byt ut anod, värmeelement och termostat. Notera att samtliga reservdelar kan beställas 

hos återförsäljaren eller på vår hemsida www.reservedelsshop.dk 

 
 

Beredaren läcker 

Säkerhetsventilen 
Om vatten dricker från säkerhetsventilen (se bild nedan) är det i det helt normalt och ingen åtgärd 

behöver göras.  

 

 
 
 
 
 
 

 
Genom upphettning till 60 grader expanderar vatten med 
ca. 2%. (Exempel 100L vatten kommer att expandera cirka 2 liter)  
En Beredere kan explodera om inte säkerhetsventilen öppnar så att överflödigt vatten rinna ut.  
Därför droppar säkerhetsventilen under uppvärmning.   
Säkerhetsventilen skall regelbundet aktiveras för att säkerställa att det inte fastnar.  
Flytta armen upp och ner ett par gånger- såsom visas i bilden   

  

http://www.reservedelsshop.dk/
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Du kan testa om säkerhetsventilen är defekt.  
Om det droppar från säkerhetsventilen när den inte värmer vattnet.  
Först öppna och stänga säkerhetsventilen (som visas på bilden) för att försäkra sig om att det inte 
finns något fragment som sitter i säkerhetsventilen, vilket kan vara orsaken till att det droppar.   
Placera till exempel, en hink eller något som skulle kunna samla dropparna från säkerhetsventilen.   
Dra ut nätsladden av varmvattenberedaren vänta några timmar och se om där er kommit något 
vatten. 
Kommer det inte vatten i uppsamling (hink) från säkerhetsventilen fungerar på rätt sätt. 
 

Om beredaren läckert vatten från annat håll kan packningen (se nedan bild nedan) gått sönder. 

 

 
För att byta packning, läs igenom instruktionerna i ”UNDERHÅLL AV BEREDAREN” 
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Läckage vid botten 
Vattnet kommer ut vid bottnen av varmvattenberedare / varmvattenstanken!  
Det är inte säker på din varmvattenberedare/ varmvattenstanken ser ut som bilderna, men princi-
pen är densamma.  
Kom ihåg att koppla bort strömmen/ Slå av strömmen – till varmvattenberedaren/ varmvattenstan-
ken!  
6 bultarna måste spännas / skärpas.  
Töm inte varmvattenberedaren för vatten - låt det hänga på väggen.  

Ta bort plastlocket:  

 Dra åt alla 6 bultar:  
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6 bultarna visas med röd pil:   

  
  
Uppdraget har ingen inverkan på garantin!  
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On/off kontakt 
Du kan enkelt testa själv om din kontakt är trasig och om det är anledningen till att din 

vattenvärmare inte värmer upp vattnet. 

FÖRST STÄNGA AV STRÖMMEN!  
Frånkoppling av on-off kontakt i en nödsituation om on-off kontakten är defekt.  

  
Före anslutning av ström  
Se till att anslutningen är säkrad så att ingen gnistning eller korsning inträffar.  

 
Kontroller at tilkoblingen er sikret slik at ingen gnist eller kryssing oppstår.  
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Underhåll av beredaren 
Vid normal användning av beredaren kan det efter en tid avlagras kalk på värmeelementets yta. 

Detta försämrar värmeväxlingen mellan elementet och vattnet och elementets yttemperatur kan till 

följd av detta stiga.  

Resultatet blir då att termostaten slår till och från oftare och ibland kan även överhettningsskyddet 

slå ifrån. Vid vissa fall kan även vattnet bli brunt. 

På grund av dessa fakta, rekommenderar vi förebyggande underhåll av beredaren vartannat år (i 

vissa fall beroende på vatten typ varje år). Underhållet ska omfatta rengöring av beredaren och 

kontroll av anoden. Vid behöv byts anoden ut mot ett nytt. 

Om periodiskt underhåll inte sköts kan det leda till att reklamationsrätten för apparaten upphör. 

 

VIKTIGT 

Före underhållet påbörjas skall beredaren stängas av och göras strömlös. 

Stäng av ingående vatten till beredaren och töm den därefter på vatten. 

Om det finns tillräckligt med utrymme behöver man inte montera ner beredaren från väggen. 

1. Lossa skruvarna på undersidan av beredaren. 

 
 

2. Avlägsna plastkåpan 
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3. Lossa bultarna som håller bottenplattan 

 
 

4. Lyft upp hela värmepaketet och kontrollera att anod och element ser ok ut 

 
 

5. Så här skall det se ut 
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6. Kontrollera att vattentanken är ren från smuts och beläggning. Om det behövs, skölj ur den. 

 

7. Byt ut packningen mot en ny innan ni åter monterar ihop beredaren igen 

 
8. Vid behov byt ut anod. Notera att samtliga reservdelar kan beställas hos återförsäljaren eller 

på vår hemsida www.reservedelsshop.dk  

 
 

  

http://www.reservedelsshop.dk/
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9. Om underhåll inte sköts enligt ovan kan elementet och anoden efter lång tid i extrema fall se 

ut så här 

 
Om underhåll sköts enligt ovan beskrivning, har ni en beredare som håller en lång tid framöver. 

Vid frågor, kontakta oss på tel. 031-3045665 eller info@tmq.dk. 

 



 

Side 14 af 15 
 

 

Frågeställningar 
Nippeln går EJ att skruva på beredaren, det händer ibland att det under tillverkningen kommer färg i 
gängorna på beredaren, denna avlägsnas enkelt med en stålborste eller annat skrapverktyg! Alterna-
tivt kan man även använda ett gängsnitt G1/2”. 
 
In och utloppet på beredaren upplevs för kort (Gängorna), det är ingen fara att dra åt nipplarna tills 
det tar stop och de bottnar, beredaren är isolerad med ett mjukt skum som gör att innerdelen kan 
rör sig lite nedåt när man drar åt. 
 
Kan man byta ut magnesium anoden mot annan metall, nej det kan man inte göra då den tillsam-
mans med den keramiska insidan på beredaren motverkar kalkbildning och rost på värmeelementet 
och insida, sätter man tex. i en anod av aluminium alt. Zink så får detta en negativ effekt på bereda-
ren och livslängden förkortas markant. 
 
Behöver man byta anoden, normalt skall man byta anoden efter 2-3år, men detta beror helt på var i 
Sverige man bor och kvalitet på vatten, vi har olika kalkmängd i vattnet. 
 
Varför låter det om beredaren, när beredaren är ny kan det i vissa fall uppstå ett vinande resonans 
ljud, detta kommer från att vattnet reagerar med värmeelementet som är av koppar, när det första 
beläggningen satt sig försvinner detta helt, och det är fullt normalt, kan ta upp till 2-3veckor. Det 
finns inga rörliga delar i beredaren, så detta beror helt på en kemisk reaktion. 
 
Varför passar inte blandningsventilen på beredaren, måttet mellan in/ut loppet på beredaren är 
10cm +/- 3mm, man kan enkelt justera blandningsventilens bredd med hjälp av muttern i mitten på 
den, här finns ett spel på upp till 1cm. 
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Beredaren värmer inte, en beredare är i grunden en enkel produkt, består av en vattenbehållare, ett 
värmeelement, anod och en termostat, finns alltså inte så många delar som kan gå sönder. När en 
beredare inte värmer, man får ingen ljus indikering på utsidan så är det vanligaste felet att automat-
säkringen på termostaten löst ut, det åtgärdar man enkelt genom att montera bort plastkåpan på be-
redaren undersida, och med hjälp av spetsen på en penna trycka in knappen på termostaten igen, 
OBS glöm inte att koppla ifrån strömmen!  
 

Tillbehör 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som tillbehör kan man köpa till en ”blandningsventil” som även innehåller en säkerhetsventil med 
tömnings möjlighet. En säkerhetsventil av enklare modell ligger med packad i varmvattensbereda-
rens kartong, denna saknar tömningsfunktion som kan vara bra i tex. sommarhus mm. Blandning 
ventilens huvudsakliga funktion är att begränsa ”ställa ner” temperaturen på utgående varmvatten, 
dels för att undvika brännskador, men man får även ut större mängd varmvatten ur sin beredare, då 
man spär ut det varma vattnet med kallt vatten från inloppet, man gör alltså av med mindre varmvat-
ten, detta ger också en ekonomisk fördel, då beredaren värmer mindre vatten. 
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