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Fleet vandkøler - installations-guide 
Tre vigtige trin til en succesfuld installation af din nye Fleet vandkøler. 

1.  Installér en vandsikring (waterblock) 

Fleet vandkølere har en indbygget vandregulator, der kan 
reducere vandets tryk til 3 bar. Ebac anbefaler dog, at du 
også installerer en vandsikring til vandrøret inden vandet 
løber ind i køleren. Dette er som ekstra sikkerhed for at 
forhindre en læk, hvis vandkølerens system slår fejl  
(Billede 1).  

Ebac har fremstillet et installations-kit med 8 mm. slange 
(varenr. 803375) til brug med Fleet kølere, der passer til 
danske forhold.  

OBS: Installationskittet skal bestilles særskilt! 

 

 

2. Sørg for at koldtvandstanken er fyldt op 

OBS: Dette trin SKAL følges! 

Inden du forbinder vandet til koblingen på vandkølerens 
bagside er det meget vigtigt, at du først fylder tanken op 
med vand, for at dække vandspolerne i tanken. Derved kan 
køleren arbejde med optimal kraft, og det forhindrer køleren i brænde sammen. 

For at fylde tanken indsættes et stykke 8 mm LLDPE slange i den sorte munding af installations-kittet (Billede 2-A). 
Åbn låget ved først at fjerne gummi-topmåtten (2-B) og dreje omdrejningslåsen vha. en mønt eller el. lign. (2-C). Nu 
kan låget åbnes og den anden ende af 8 mm-slangen indsættes i  udskæringen på toppen af tanken (2-F). 

Åbn for vandet. Dette vil fylde vandtanken. Når tanken er fuld nok, vil vandet begynde at fylde drypbakken. Når 
dette sker, sluk for vandforsyningen igen. 

Fjern 8-mm-slangen fra toppen af tanken igen, og tilpas slangens længde til forbindelsen på tankens bagside ved at 
skære den til. Forbind slangen til lyn-tilkoblingen på tankens bagside og åbn for vandforsyningen igen. 

Sæt låget på, lås det med omdrejningslåsen  og læg gummi-måtten på igen. 
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3. Gennemstrømning af kulfiltrene 

Tænd for køleren ved hoved-kontakten og på on/off knappen på kølerens bagside (Billede 3).  

 

Billede 3. 

Lad altid 3 liter vand løbe igennem filteret/ filtrene (antal filtre er afhængig af model), når der installeres nyt filter, 
både ved installation af helt ny vandkøler og ved skift af filter. Det vil fjerne indesluttet luft, gennemvæde kul-
blokken, og derved sikre optimal hygiejne. 

Din Fleet vandkøler installation er nu færdig. 

Køleren skal bruge ca. 1 time for at det kolde vand når sin optimale temperatur. 


