
Garantie 

� We geven garantie op de goede kwaliteit en functionaliteit van de 

dompelaar. De fabrieksgarantietermijn is 1 jaar na levering. 

� We geven geen garantie op schade veroorzaakt door: 

- corrosie van het verwarmingselement 

- verkalking van het verwarmingselement 

- onjuiste installatie, verkeerd gebruik, toepassen onder condities die 

  afwijken met de instructies zoals in deze gebruiksaanwijzing beschreven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 Enon “inspiring in heating” 

 Bijsterhuizen 3007a 
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 Fax : 024-6454404 

 Email : inspire@enon.nl 
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DOMPELAARS 

1000, 1500 en 2000W 

 
 

GEBRUIKSHANDLEIDING 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1000W, 1500W en 2000W 230V  

messing vernikkeld element 

temperatuurbeveiliging 



Voorwoord  
Dompelaars worden toegepast om eenvoudig en snel water te verwarmen. 

Onze stekkerklare dompelaars worden toegepast door schildersbedrijven, 

bouwbedrijven, in de landbouw, laboratoria en verder overal waar ter plekke 

snel en veilig water opgewarmd moet worden. 

 

 

Belangri jke vei l igheidsinstruct ies 

Alvorens deze dompelaar in gebruik te nemen dient men onderstaande punten 

in ogenschouw te nemen. 

� Steek de steker van de dompelaar alleen in een geaard stopcontact 

230VAC, die is beveiligd met een aardlekschakelaar. 

� De dompelaar niet aansluiten indien mens of dier in contact staan met het 

te verwarmen water. 

� Het niveau van het water waarin de dompelaar is ondergedompeld moet 

tussen de markering min. – max. liggen (ingegraveerd in het 

verwarmingselement). Let op met kokend water, want dan daalt het 

waterniveau. 

� De dompelaar is voorzien van een temperatuurbeveiliging die de 

stroomtoevoer automatisch onderbreekt indien de temperatuur van het 

verwarmingselement te hoog wordt. De dompelaar is direct weer 

bedrijfsklaar nadat het element is afgekoeld en u de resetknop op het 

handvat krachtig hebt ingedrukt. Indien u een hoorbare “klik” hoort dan is de 

stroomonderbreking hersteld. 

� Wacht enige seconden met de dompelaar uit het water nemen, nadat de 

stekker uit het stopcontact is getrokken. 

� Het verwarmingselement blijft na het uitnemen nog warm en mag niet 

worden aangeraakt of op brandbare ondergrond of onderdelen worden 

gelegd. 

� De dompelaar niet gebruiken voor agressieve vloeistoffen. Deze is alleen 

bestemd voor de verwarming van water. 

� De aansluitkabel kan niet worden vervangen, bij beschadiging dient de 

dompelaar te worden weggegooid. 

� Bij kalkhoudend water het element periodiek ontkalken. Tijdens het 

ontkalken mag het element niet ingeschakeld zijn. 

Technische specif icatie 

� Voedingsspanning : 230Vac 

� Elementmateriaal : messing vernikkeld 

� Voorzien van temperatuurbeveiliging met handreset in het handvat 

� Dichtheidsgraad : IPX7 

� Keur   : VDE / GS / FS / CE 

 

 

Uitvoeringen:  

 

Type Vermogen 

(W) 

Insteeklengte 

(mm) 

Totale lengte 

(mm) 

Aansluitkabel 

(mm) 

EED1000 1000 200 350 1000 

EED1500 1500 210 360 1000 

EED2000K 2000 280 420 1000 

EED2000L 2000 370 480 2000 

 

 

Oplossen storing dompelaar 

� Dompelaar af laten koelen 

� Krachtig op de resetknop in het handvat duwen (zie afbeelding) 

� Hoort u een hoorbare klik, dan is de stroomtoevoer weer hersteld. 

� De dompelaar kan weer worden gebruikt.  

resetknop temperatuurbeveiliging 


