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Gäller för:
Denna drift- och skötselinstruktion gäller för Beulco Armaturs  
våtrumskassett typ 2200PH.

Drift och skötsel:
Spolning
Spolningsanordning är av pneumatisk typ.
För att spola i WC tryck på knapp, se bild 1 och markering 1.

Handdukstork
Handdukstorken är av kromat stål och värms genom elektricitet.
För att slå på värme tryck på strömbrytare, se bild 1 och markering 2.
När handdukstorken är igång lyser strömbrytaren. 
För att slå av värme tryck på strömbrytare så att den släcks.

Lucka
För att öppna inspektionslucka vrid mejselspår ett kvarts varv, se bild 1 
och markering 3.

Ventiler
Inkommande vatten till lägenheten stängs vid behov med de två ventiler 
som sitter innanför inspektionslucka, rött och blått vred, se bild 2 och 
markering 5. Vrid vredet ett kvarts varv för att stänga ventilen.
Kulventilen ska motioneras regelbundet för bästa funktion. Som riktvärde 
kan 1-2 gånger per år användas. Med motioneras menas att öppna och 
stänga ventilen en gång genom att vrida vredet ett kvarts varv för att 
stänga respektive öppna.

Läckageindikering
Under WC sitter ett läckageutlopp, se bild 1 och markering 4. 
Vid eventuellt läckage i system rinner eller droppar vatten ut genom detta. 
Om det händer så rekommenderar vi att ventiler för inkommande vatten 
stängs enligt beskrivning ovan. 
Kontakta därefter fastighetsskötare.

Rengöring
Kassetten och handdukstorken rengöres med en trasa lätt fuktad av vanligt 
vatten och ett milt diskmedel. 
Undvik svampar och rengöringsmedel som har en slipande effekt samt 
starka rengöringsmedel såsom aceton.

Övrigt
Vid övriga frågor eller hjälp vänligen kontakta fastighetsskötare eller 
auktoriserat vs-företag. 
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Demontering och återmontering vid byte av pneu-
matik:
Denna drift- och skötselinstruktion gäller service på pneu-
matik och spolknapp monterade på inspektionslucka med 
plåtfront,se bild 1

Börja med att öppna luckan vid låset,se bild 2.
Fäll sedan ner inspektionsluckan.

Nu syns på baksidan av inspektionsluckan den pneumatik 
som spolknapparna har,se bild 3.

För demontering av pneumatiken använd en avbitaretång 
och kapa av slangen som bilden visar,se bild 4.

När slangen är kapad skruvas pneumatiken av,se bild 5.
Dra den rakt upp så lösgöres tryckknappen i fronten,
se bild 6.
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Skruva fast nytt pneumatiskt don med händerna, se bild 7.
Tryck tillbaka slang på pneumatiskt don, se bild 8.

Tryckknapp återmonteras genom att trycka in den i botten 
på centrumstift, se bild 9.

Återmonterat och klart, se bild 10.

Vid övriga frågor eller hjälp vänligen kontakta fastighets-
skötare eller det auktoriserade vs-företaget som varit ansva-
riga för vs-installationen.

Bild 7 Bild 8

Bild 9

Bild 10



Våtrumskassett 2200PH

DRIFT OCH SKÖTSEL

Tel. 042-29 55 60 • Fax: 042-29 55 75 • E-post: info@beulcoarmatur.se • www.beulcoarmatur.se

150814 sida 4 av 8

Demontering och återmontering vid byte av pneu-
matik:
Denna drift- och skötselinstruktion gäller service på pneu-
matik och spolknapp med avlånga knappa monterade på 
frontpanel,se bild 1

För att lossa frontpanelen lyft den uppåt och dra den bakåt, 
se bild 2 och 3.

Använd mejsel för att lossa på skruvar, se bild 4.

Demontera bort slangen från det pneumatiska donet.
För demontering av pneumatiken, se bild 5.

När slangen är avtagen från pneumatiken tas ny frontpanel 
fram (hela frontpanelen bytes) varpå slang monteras på stift 
som syns på bild 5 samt återmoteras likt demonteringen, 
se bild 6.
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Service av cistern 2004-2014:
Denna drift- och skötselinstruktion gäller service på cistern 
och dess innehåll. 
För åtkomst till cistern öppna enligt bild 1 och 2.

Stäng av kulventil i våtrumskassett, se bild 3 (öppet) och 4 
(avstängd)

OBS!
Spola en gång på cistern så tömning av vatten för cistern 
sker.

Bild 4Bild 3

Bild 2Bild 1Service av cistern 2004-2014:
Denna drift- och skötselinstruktion gäller service på cistern 
och dess innehåll. 
För åtkomst till cistern öppna enligt bild 1 och 2.

Stäng av kulventil i våtrumskassett, se bild 3 (öppet) och 4 
(avstängd)

OBS!
Spola en gång på cistern så tömning av vatten för cistern 
sker.

För demontering av vattenanslutningen till cisternen använd 
en liten skiftnyckel och lossa på koppling, se bild 5 och 6 

För deomtering av flottörventil lossa den från sitt fäste 
genom att lyfta den rakt upp, ta även bort vit hållare, se bild 
7 och 8.

Flottörventil, se bild 9.
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RESERVDELAR CISTERN 2004-2014:

KOMPLETT CISTERN 2004-2014
art.nr:VS0865089

FLOTTÖRVENTIL 2004-2014
art.nr: VS0865801

BOTTENVENTIL 2004-2014
art.nr: VS0865803

För demontering och åtkomst till bottenventil dra den ur sitt 
fäste och frigör den, se bild 10.
Bottenventil, bild 11.

OBS!
Titta ner i tom cistern och kontrollera att inget smuts eller 
skräp finns, rensa om behov, se bild 12.

Därefter återmonterar du delarna i samma läge från där 
demonteringen varit utförd enligt bilder 12-1.

RESERVDELAR CISTERN 2004-2014:

KOMPLETT CISTERN 2004-2014
art.nr:VS086508

FLOTTÖRVENTIL 2004-2014
art.nr: VS0865801

BOTTENVENTIL 2004-2014
art.nr: VS0865803
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Service av cistern 2015 -:
Denna drift- och skötselinstruktion gäller service på cistern 
och dess innehåll. 
För åtkomst till cistern öppna enligt bild 1 och 2.

Stäng av kulventil i våtrumskassett, se bild 3 (öppet) och 4 
(avstängd)

OBS!
Spola en gång på cistern så tömning av vatten för cistern 
sker.

Bild 2Bild 1
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Service av cistern 2015 -:
Denna drift- och skötselinstruktion gäller service på cistern 
och dess innehåll. 
För åtkomst till cistern öppna enligt bild 1 och 2.

Stäng av kulventil i våtrumskassett, se bild 3 (öppet) och 4 
(avstängd)

OBS!
Spola en gång på cistern så tömning av vatten för cistern 
sker.

För demontering av vattenanslutningen till cisternen använd 
en liten skiftnyckel och lossa på koppling, se bild 5 och 6

Förr deomtering av flottörventil lossa den från sitt fäste 
genom att lyfta den rakt upp, ta även bort vit hållare, se bild 
7 och 8.

Flottörventil, se bild 11
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För demontering och åtkomst till bottenventil dra den ur sitt 
fäste och frigör den, se bild 10
Bottenventil, bild 11

OBS!
Titta ner i tom cistern och kontrollera att inget smuts eller 
skräp finns, rensa om behov, se bild 14.

Därefter återmonterar du delarna i samma läge från där 
demonteringen varit utförd enligt bilder 12-1.

RESERVDELAR CISTERN 2015:

KOMPLETT CISTERN 2015:
art.nr:VS0865089

FLOTTÖRVENTIL 2015:
art.nr: 

BOTTENVENTIL 2015:
art.nr: 
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