
ZEGO TECH ApS.    Nimbusvej 3 b 2760 Greve  DK Tlf. +45 70221538 
www.ZegoWater.dk  www.zegotech.dk    info@zegotech.dk 

ZegoWater Monteringsvejledning  

af M24i vandkølere i køkkenskab. Version 2.0  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Teknisk data:                                                                      Før installation: 

 

Model:      QM24i 
 Cooling capacity   24 -36   L /H 

Fits to: Kitchen cabinet / Vending / 
Tower 

Compressor 3/8 Hp 
Danish VA approved No. VA 3.51/19920 
Water in contact with stainless steel   asi 316 
Cooling method Alublock  
Power 230 Vac  190W 
Weight 19 Kg. 
Dimensions   H - W - L            3750  – 2350 - 4000 mm 
Standby power 24h 0,23Khw      A++ 
Approval :       ISO 9001 CE – NSF – RoHs – TÜV - VA 
Recommended water 
pressure max 3,0 Bar 

Manufacturer: Zego Tech ApS. 

 
• En vand tilslutning med balofix afsluttet med lod 

ret waterblock.  
• Vand tryk max. 3,0 bar  
• 1 stk.230v stik med jord. Monteret højt i skab. 

 
Er vand trykket over 3 bar skal der monteres en 

trygregulator efter balofixen. 
 

Vi anbefaler altid at anvende elektronisk waterblock på     
alle vandkølere, da dette er den bedste lækagesikring. Hvis 

der anvendes elektronisk waterblock placeres føleren på 
det laveste punkt i køkken skab. 
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• Montering af taphanen, bor et 11ømm hul tæt ved vasken. 
• ”Vand Ind” sidder forneden på køleren 8 mm JG lynkobling.  
• ”Koldt vand ud” sidder foroven 8mm lynkobling.  
• Sav firkantet hul som passer med luftskjold, se foto. 
• Kulfilter monteres efter waterblocken, husk flow retning.  
• Husk altid at skylde kulfilter grundigt igennem inden brug. 
• Husk at montere de røde låse clips. 
• Skru køleren fast til bunden af køkken skabet. Vigtigt! 
• VA godkendt nr. VA3.51/19920 
• Dimensioner H 370 – B 230 – L 400 inkl. luftskjold 
• Montere det grå luftskjold på fronten af køleren, 4 skruer.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

                                                                                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det er vigtigt at køleren bliver fikseret med  
2 skruer på begge sider af luftskjoldet,  
så den ikke kan flyttes væk fra udluftnings hul. 
 

Der SKAL være lavet udluftnings 
hul, Så køleren får den varme luft 
ud af skabet. Sokkel skal have rist. 

 

Elektronisk Waterblock monteres på balofix 

Husk kulfilter skal skiftes en til to gang årligt 
Vigtigt.. skriv dato på 

Bestilles på  www.ZegoWater.dk 

 

 

Husk at John Guest omløberne må ikke spændes 
med værktøj. Vigtigt.  Spændes kun med hånden. 
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Koldt vand out. 

Vand ind. 

Liste over dele som med følger: 
1 Vandkøler M24i med 230v ledning. 
1 Taphane (Ø 11mm hul) 
1 Luftskjold + 2 skruer til luftskjold 
1 Stik med jord, sættes på 230v ledningen. 
1 Tilgangs slange ¾” + kulfilter. 
1 Isoleret slange til taphane (vand out) skrues på med hånden 
brug ikke værktøj Vigtigt. 
6 Røde clips Skal monteres på lynkobling, se foto    
1 stk. aktiv kulfilter med beslag og skrue (skiftes en gang årligt)  
1 stk. servicekort + plastik lomme, monteres ved vandkøleren. 

Husk at sætte de 6 
røde låse clips på 
alle lynkoblingerne.  

Kulfilter, forbedrer smagen på vandet. 
Køler m24i 

Tilbehør til køler m24i 

• Elektronisk waterblcok 
• Rensekit / desinficering beholder 
• Service / rensnings aftaler.   
• Reservedele  
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             Udvalg af mini vandhaner til Zego vandkøler samt drypbakker med og uden afløb. 
                                                       Se mere på www.ZegoWater.dk  
 
 
 
 
 

 
  

 ZegoWater  
       Scandinavian water design. 
             
 

              www.ZegoWater.dk 
              www.ZegoWater.se 
              www.ZegoWater.no 
              www.ZegoWater.de 
              www.ZegoWater.com 
 
 
              ZegoTech ApS. 
               Nimbusvej 3b 
                2670 Greve 
               Copenhagen 
                  Denmark 
 
       
Mail:    info@zegotech.dk 
Web:   www.zegotech.dk 
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