
 

 

       

LÄMMINVESIVARAAJAT 
 

ERI TYPPISET VARAAJAT 
Varaajien vesisäiliöitä valmistetaan kolmesta eri materiaalista siksi, että voidaan valita erilaisille 
vesilaaduille sopivin vaihtoehto. Jos rakennus on kunnallisessa vesiverkossa, kaikki kolme käyvät. 
Muussa tapauksessa olisi varaaja hyvä valita vesinäytteen perusteella.  
 
Kuparivaippainen varaaja sopii hyvin useimpien vesilaatujen kanssa, eikä se tarvitse anodia. Vältä 
käyttämästä kuparivaippaista varaajaa jos vesi on hapanta (alhainen PH-arvo) tai rautapitoista. 
 
Ruostumaton teräs varaaja ei sovi käytettäväksi kovan (kalkkipitoisen) veden eikä rautapitoisen veden 
kanssa. Ruostumattomasta teräksestä valmistetussa varaajassa ei tarvitse käyttää anodia. 
 
Emaloitu teräs varaaja on hyvin kestävä, ainoastaan hyvin suuret määrät fluoria voi vaikuttaa emaliin, 
edellyttäen, että varaajan kanssa on käytetty magnesium anodia, jolla vältetään vahingot emaliin. 
Anodi syöpyy ennen terästä ja tämän vuoksi anodia täytyy seurata (noin joka toinen vuosi) ja 
tarvittaessa vaihtaa. Jos sinulla on mangaania vedessä, se reagoi magnesium anodin kanssa ja saa 
veden tuoksumaan epämiellyttävälle. NIBE:n varaajien Eminent E ja Compact E mukana tulee sinkki 
anodi joka voidaan korvata magnesium anodilla. 
 
 

MINKÄ KOKOISEN LÄMMINVESIVARAAJAN TARVITSEN?  
Se, kuinka suuren varaajan tarvitset, riippuu siitä kuinka monta henkeä käyttää lämmintä vettä 
samaan aikaan. 120-litrainen varaaja on riittävä useimmissa kotitalouksissa peruskäyttöön. Alla 
olevassa taulukossa näkyy kuinka monta litraa lämmintä (40 °C) vettä tarvitaan normaalissa käytössä. 
Muista, että kaikki eivät käytä saman verran vettä suihkussa tai tiskatessa. 
 

Normaali suihku, 3-4 minuuttia 40 litraa 

Astianpesu käsin 15 litraa 

Kylpy standardi kokoisessa ammeessa 140 litraa 

 
Varaajan mukana tulee varolaiteryhmä sekä syöttösekoitusventtiili, joka sekoittaa kylmän ja kuuman 
veden, näin saadaan esim. 50-litraisesta varaajasta 80-110 litraa 40 °C lämmintä vettä. Määrä 
vaihtelee sen mukaan mikä on varaajaan tulevan veden lämpötila. Ota myös huomioon, että 
erikokoiset varaajat lämpenevät eri nopeudella. 
 

LÄMMINVESIVARAAJAN ASENNUS JA SIJOITUS  
Noudata tarkasti varaajan mukana tulevia ohjeita. Tulovesi liittimistä (ovatko ne ylhäällä vai alhaalla) 
näet tuleeko varaaja pystyyn vai vaakaan tai voiko sen ripustaa seinälle. Jos sinulla on emaloitu 
varaaja jätä tilaa ylä- tai alapuolelle, jotta voit vaihtaa anodin tarvittaessa. Ota huomioon, että 
varoventtiilistä mahdollisesti tuleva vesi ohjataan lattiakaivoon. Ennen virran kytkemistä varaajaan, 
täytetään se vedellä ja ilmataan avaamalla talon vesihanat kuumalta puolelta. 
Lämminvesivaraajaa ei saa asentaa ilman varolaiteryhmää! 

 

VINKKEJÄ VAPAA-AJAN ASUNNON OMISTAJALLE  
Jos katkaiset veden tulon talveksi, tyhjennä lämminvesivaraaja vedestä. Laske vesi varoventtiilin 
kautta tai ota varaaja irti ja kaada vesi pois. Katso tarkemmat ohjeet varaajan mukana tulevasta 
ohjeesta. Kun kevään tullessa täytät varaajan uudelleen vedellä muista ilmata se avaamalla talon 
hanat kuumalta puolelta. 


