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Varmvattenberedare
30–150 liter.

Med anslutningskabel och säkerhetsventil



Teknisk information

30 liter

NEMI emaljerad varmvattenberedare för mindre sommarhushåll, snabbdusch och disk.  
Väggmodell med anslutning 15 mm nedåt. Elpatron på 1,5 kW, med stickpropp och 1,2 meter 
anslutningskabel. Säkerhetsventil ingår. 

60, 80, 100 och 150 liter

NEMI emaljerade varmvattenberedare för fritidshus och mindre villor, dusch, bad, disk och tvätt-
ställ. Väggmodell. Anslutning 15 mm nedåt. Elpatron på 2 kW, med stickpropp och 1,2 meter 
anslutningskabel. Säkerhetsventil ingår.

Konstruktion

Vattenbehållaren består av emaljerat tryckkärlsstål som ger högsta korrosionsbeständighet 
och är godkänd för ett maximalt drifttryck av 10 bar. 

Vatteninstallation

Samtliga NEMI-beredare är försedda med säkerhetsventil. 
Komplett armatursats finns som tillval och inkluderar också 
blandningsventil och avstängningsventil vilket alltid 
rekommenderas för en fulländad installation.

Garanti

Garanti 2 år enligt AA VVS -09.

Teknisk data, mått

Varför komplettera NEMI med 
komplett armatursats:

- Blandningsventil - blandar kall- och 
varmvattnet till den temperatur som 
önskas och är ett skållningsskydd! 
Om inte har blandningsventil? Risken 
stor för brännskador med temperaturer 
upp emot 65º

- Avstängningsventil - gör att 
varmvattenberedarens innehåll kan 
separeras från inkommande vatten om 
man t.ex vill byta ut befintlig (köket, 
badrummet etc.). 

- Avtappning - förenklar tömning av 
beredaren inför t.ex vinterstängning.

Modell NEMI 30 NEMI 60 NEMI 80 NEMI 100 NEMI 150

Volym 30 liter 60 liter 80 liter 100 liter 150 liter

Effekt 230 V 1500 W 2000 W 2000 W 2000 W 2000 W

Höjd* 388 mm 615 mm 790 mm 945 mm 1290 mm

Diameter Ø 440 mm Ø 440 mm Ø 440 mm Ø 440 mm Ø 440 mm

Förpackningsmått 475x470x450 475x470x670 475x470x830 475x470x980 475x470x1370

Vikt 15 kg 21 kg 24 kg 30 kg 37 kg

Max arb.tryck 10 bar 10 bar 10 bar 10 bar 10 bar

Temp 5-75o 5-75o 5-75o 5-75o 5-75o

IP-klass 21 21 21 21 21

RSK-nummer 693 8177 693 8178 693 8179 693 8180 693 8181

E-nummer 881 0000 881 0007 881 0008 881 0009 881 0010

Energiklass (testprofil) C (S) C (M) C (M) C (M) C (L)

                   *Inkl. röranslutning, men höjd för ev. armatursats tillkommer med 100 mm. 

www.nemi.nu

Andra fördelar med NEMI:

- Garanti enligt AAVVS09 - två års 
fullgaranti. Vilken skillnad jämfört med 
t.ex ett års ren materialgaranti.  Vad 
händer t.ex vid eventuella följdskador/
vattenskador?

- Lagerhållning - beredare finns cen-
trallagerlagda hos både Metro Therm 
och grossister vilket borgar för korta 
ledtider - och effektiva logistiklösningar 
i samband med ev. befintliga ordinarie 
lagersändningar. Dessutom i  
butiksvänligt emballage!

- Reservdelar lagerlagda -
snabba leveranser från grossistlager/
Metro Therms centrallager.

- Teknisk support
Svensk teknisk support av Metro 
Therms ordinarie kundsupport (även till 
konsument) - även med chatt.

- Säljkår för utbildning lokalt
- Metro Therm har personal som täcker 
hela landet och kan finnas tillgäng-
liga för t.ex produktutbildningar för 
butikspersonal etc.

- www.nemi.nu  
- Lättillgänglig information - på svenska, 
FAQ och kundservice inkl. livechatt!

RSK 659 5709 - NEMI armatursats


