
 Henrys VANNVARMER System. 
Sparer STRØM, Sparer VANN, Sparer TID! 

Betaler seg selv ved lavere Monterings-

Kostnader.  Innspart før den er Montert! 

Koble til Kaldtvann og Strøm –ferdig! 



 Wijas leverer INSTANT Varmere Vann.  
 Max ut– temperatur 30 til 50 grader. Enkel justering. 

Dette er ikke en vanlig varmt-

vannsbereder som holder vannet 

varmt hele tiden! Her varmes 

vannet mens det tappes varmt 

vann, og det varme vannet kom-

mer etter max 2 sek. 

Henrys VANNVARMER System 

har flere modeller. Dette er Wi-

jas-350 med strømforbruk 3.5kw 

når det tappes varmt vann!  
Ellers ikke noe strømforbruk. 

Koble til kaldt vann og sett i 

stikkontakten. Klar til håndvask!  

Wijas 350 kan brukes på 

flere måter. Her er de 3 

vanligste. 

Wijas-350 fungerer selv 

om vanntrykket er meget 

lavt. Derfor kan den egne 

seg godt på hytta. Vann-

mengden blir da begren-

set, men det er mye bedre  

enn ingenting…? 

Wijas-350 



 Henrys Vannvarmer System kan også  
kobles til en vask som allerede er montert. 

Hva er vitsen med det? 
Vi hadde et toalett med en 

vanlig vask tilkoblet en 

vanlig varmtvannsbereder 

i kjelleren. Ved vanlig 

håndvask var de fleste fer-

dig med å vaske seg når 

varmtvannet endelig kom, 

og vasket man seg litt mer, 

så ble vannet alt for varmt! 

Det var farlig for barna. 
 

Så monterte vi Wijas-35U  

mellom kaldtvannet og 

kaldtvannskrana og fikk 

passe varmt vann til hånd-

vask etter 3 sek. 

En av fordelene er at vi 

ikke lenger fyller mye 

kaldt vann inn på varmt-

vannsberederen i kjelleren 

for kanskje å få litt varmt 

vann å vaske seg med.  
 

Wijas bruker strøm bare 

når det tappes varmt vann! 

Wijas-35U 



 Betaler seg selv ved lavere monteringskostnader! 
Henrys Vannvarmer Wijas-350 

skal bare tilkobles kaldt vann, og 

leveres komplett med 2 kraner og 

svingbart rør som på bildet. 

Den elektriske ledingen har et 

vanlig støpsel som skal stikkes 

inn i en 16amp. Stikkontakt.  

Vi sparer å koble oss til varmt-

vannsberederen og å legge 

fram 2 vannrør, ett for varmt- 
og et  for kaldtvann.  Er det en 

16amp. Stikkontakt i nærheten 

kan vi sette i støpselet selv. 

Sparer STRØM, Sparer VANN, Sparer TID når Wijas er i bruk, og 

Sparer STRØM også når Wijas IKKE er i Bruk!!! 

Sparer STRØM: Henrys Vannvarme-

re bruker ikke strøm når det ikke tappes 

varmt vann! De holder ikke vannet varmt, 

men varmer det INSTANT mens det tap-

pes, og stenger strømmen med en gang 

varmtvannet stenges.  

Sparer VANN:Varmtvannet kommer 

med det samme så vi slipper å tappe ut 

kaldt vann før vi begynner å vaske oss. 

Sparer TID: Vi slipper å vente på 

at varmtvannet kommer! 

Mer om Wijas på www.henrys.no 

Wijas.35U 

Wijas-350 


