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ANVENDELSE 
 

 

 

LES NØYE GJENNOM DENNE HÅNDBOKEN FØR 

APPARATET 

Installeres 

Viftekonvektorene er utviklet og produsert for 

å varme opp / kjøle alle sivile, industrielle, 

kommersielle og idrettsrelaterte lokaler. 

Apparatet kan ikke brukes: 

 Til behandling av uteluft 

 Til installasjon i fuktige rom 

 Til installasjon i eksplosive atmosfærer 

 Til installasjon i etsende atmosfærer 

Påse at miljøet der apparatet blir installert, 

ikke inneholder stoffer som får 

aluminiumsribbene til å korrodere. 

Enhetene forsynes med varmt eller kaldt vann, 

avhengig av om miljøet skal varmes opp eller 

kjøles. 

Enheten er beregnet brukt av kyndige eller 

opplærte brukere i butikker, i lett industri og 

på gårder, eller kommersielt av lekfolk. 

Denne enheten er ikke beregnet brukt av 

personer (herunder barn) med nedsatte 

fysiske, sensoriske eller psykiske evner, eller 

manglende erfaring og kunnskap, med mindre 

de har fått tilsyn eller instruksjon i bruk av 

apparatet av en sikkerhetsansvarlig person. 

Barn må holdes under tilsyn for å påse at de 

ikke leker med apparatet. 

Hovedkomponentene er: 
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KABINETT i støtsikkert syntetisk materiale. Det 

kan enkelt demonteres for fullstendig tilgang  

til apparatet. 

Luftinntaksgitteret som utgjør del av kabinettet, 

har faste klaffer og er plassert på den øvre delen. 

VIFTEENHET 

Består av tangentiell vifte, særlig stillegående 

med statisk og dynamisk balansert plastpropell, 

direkte festet på motorakselen. 

ELEKTRISK MOTOR 

Av 230 V / 50 Hz enfaset spenning, B-isolasjon 

og integrert klixon-type. Viftens hastighet endres 

ved hjelp av en automatisk transformator med 

6 forskjellige utgangsspenninger. Apparatene 

bruker som standard 3 forhåndsdefinerte 

hastigheter med mulighet til å endre dem under 

systempresisjonsjusteringen. 

VARMEVEKSLERSPOLE 

Fremstilt med aluminiumsribbede 

kobberrør. Varmeveksleren har to 1/2" 

gasshunnkoblinger. Spolesamlerør med 

luftdyser og vannutløp (1/8" dia. gass). 

Tilkoblingene er bare på venstre side  vendt 

mot enheten. 

Regenererbart syntetisk FILTER. 

KONDENSAT AVLØP, plast, L-formet, festet til 

intern struktur. 
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IDENTIFISERING AV APPARATET 
Hver enhet er forsynt med en 

identifikasjonsplaten med opplysninger om 

produsent og type apparat. 

(Se fig. «A») 

 

TRANSPORT 
Apparatet leveres i pappemballasje. 

Når apparatet er pakket ut, må du påse at det 

er uskadd og tilsvarer den bestilte enheten. 

I tilfelle skade eller hvis identifikasjonskoden 

ikke tilsvarer den bestilte enheten, må du 

kontakte forhandleren umiddelbart og angi 

serienummer og modell. 

 

VEKT OG MÅL EMBALLERT 

ENHET 
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mod. 
005.0 007.0 015.0 017.0 

Peso - Vekt - Poids - Gewicht - Peso - Gewicht 

kg 11 11 14 14 

 

mod. 
005.0 007.0 015.0 017.0 

Dimensioni - Mål - Dimensions - Dimensionen - Dimensión - 
Afmetingen 

mm Z 950 950 1255 1255 

 

 

GENERELLE NOTATER VED 

LEVERING 
 Apparat. 

 Bruker- og vedlikeholdshåndbok 

GENERELLE ADVARSLER 
Etter at emballasjen er fjernet, må du påse at 

innholdet er som bestilt og ikke skadet. Hvis 

dette ikke er tilfelle, må du kontakte 

forhandleren der du kjøpte apparatet. 

 

VIKTIG! 

Installasjonsmalen er til stede i 
den øvre forpakningen. 
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A-veid lydeffektnivå < 70 dB(A) 

Viftekonvektorene er beregnet på 

romoppvarming og/eller luftregulering og må 

brukes utelukkende til det formålet. Vi 

fraskriver oss alt ansvar for skade forårsaket 

av uriktig bruk. 

Dette heftet er en integrert del av apparatet 

og må alltid ledsage enheten. 

Alt reparasjons- og vedlikeholdsarbeid må 

utføres av fagfolk. 

Vi fraskriver oss alt ansvar for skade 

forårsaket av endringer eller inngrep i 

enheten. 

GRUNNLEGGENDE 

SIKKERHETSREGLER 
Viftespoler må aldri brukes av barn eller 

uegnede personer uten tilsyn. 

Det er farlig å røre enheten med fuktige deler 

av kroppen og bare føtter. 

Alltid koble enheten fra nettstrømmen før du 

utfører noen form for operasjon eller 

vedlikehold. 

Aldri manipuler eller endre regulerings- og 

sikkerhetsinnretninger uten forutgående 

tillatelse og instruksjon. 

Aldri vri, løsne eller trekk i strømkabler som 

om enheten er koblet fra nettstrømmen. 

Aldri kast eller sprøyt vann på enheten. 

Aldri før fremmedlegemer inn gjennom 

luftinntaket og utløpsgitrene. 

Aldri fjern beskyttelseselementer uten først å 

koble enheten fra nettstrømmen. 

Ikke kast emballasje eller oppbevar den 

innenfor barns rekkevidde siden den kan 

utgjøre en fare. 

Ikke installer i eksplosive, etsende eller fuktige 

miljøer, utendørs eller i svært støvete rom. 
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SIKKERHETSREGLER 
Før en oppgave utføres på apparatet, må det 

påses at 

1 Apparatet er koblet fra nettstrømmen 

2 Spolens vanntilførselsventil er lukket, 

og spolen er kjølt ned. 

3 Installer en sikkerhetsbryter for å slå 

av strømmen til apparatet i en lett 

tilgjengelig posisjon nær enheten eller 

enhetene. 

Under installasjon, vedlikehold og 

reparasjoner må du ta følgende forholdsregler 

av sikkerhetshensyn: 

 Alltid bruk arbeidshansker. 

 Ikke eksponer for brennbar gass. 

 Ikke plasser gjenstander over gitrene. 

Påse at enheten er jordet. 

Når apparatet flyttes, må du løfte det selv (for 

vekt under 30 kg) eller ved hjelp av en annen 

person. 

Løft det sakte, og påse at du ikke mister det. 

Vifteblader kan nå hastigheter på opp til 1000 

o/min. 

Aldri før gjenstander eller hånden inn i viftene. 

Ikke fjern sikkerhetsetikettene inne 

i apparatet. 

Hvis du ikke kan lese etikettene, må du be 

om nye. 

 

VIKTIG! 

IKKE FJERN DET ELEKTRISKE 
KORTETS KRETSKORTVERN FRA 
STYREENHETENS FESTE. 

  
 

HVIS FILTERET MÅ SKIFTES ELLER RENGJØRES, 
MÅ DU ALLTID PÅSE AT DET SETTES RIKTIG 

PÅ PLASS IGJEN FØR DU STARTER ENHETEN. 
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Alltid bruk originale reservedeler. 

I særlig kalde klima, hvis apparatet ikke skal 

brukes for lengre perioder, må du tømme 

vannkretsen. 

DRIFTSGRENSER 
Den grunnleggende spesifikasjonen for 

viftespolen og varmeveksleren er angitt 

nedenfor. 

Viftekonvektor og varmeveksler: 

 Største temperatur på 

varmevektorvæske: 70 °C 

 Minste temperatur på kjølevæske: 6 °C 

 Største arbeidstrykk: 1000 kPa 

 Tilførselsspenning: 230 V - 50 Hz 

 Strømforbruk: Se teknisk informasjon 

 Kapslingsgrad: IP 20 

Den tekniske spesifikasjonen for ventilene med 

termoelektrisk aktuator er angitt nedenfor: 

Ventiler med termoelektrisk aktuator: 

 Arbeidstrykk: 1000 kPa 

 Tilførselsspenning: 230 V~50/60 Hz 

 Merkeverdi/VA-vern: 5 VA/IP 44 

 Lukketid: 180 s 

 Største glykolinnhold i vann: 50 % 

Andre tekniske data 

Alle andre viktige tekniske data (mål, vekt, 

tilkoblinger, støyutslipp, osv.) er angitt andre 

steder i denne brukerhåndboken, i egen 

teknisk dokumentasjon eller i det tekniske 

forslaget. 

AVFALLSHÅNDTERING 
Forbruksvarer og byttede deler må kasseres 

sikkert og i samsvar med 

miljøvernlovgivningen. 

TEKNISKE EGENSKAPER 

 

ATTACCHI IDRAULICI - VANNTILKOBLINGER - WASSERANSCHLÜSSE RACCORDS HYDRAULIQUES - 

CONEXIONES HIDRÁULICAS - HYDRAULISCHE AANSLUITINGEN 
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DIMENSIONI - MÅL - DIMENSIONS 

DIMENSIONEN - DIMENSIÓN - AFMETINGEN 

mod. 005.0 007.0 015.0 017.0 

 A 880 880 1185 1185 

B 678 678 983 983 

C 691 691 996 996 

Z 950 950 1255 1255 

 

PESO - VEKT - POIDS GEWICHT - PESO - GEWICHT 

 Emballert enhet Unpacked unit  

mod. 005.0 007.0 015.0 017.0 005.0 007.0 015.0 017.0 

kg 13 13 17 17 11 11 14 14 

 

CONTENUTO ACQUA - VANNINNHOLD - CONTENANCE EAU WASSERINHALT - CONTENIDO AGUA – 

WATERINHOUD 

mod. 005.0 007.0 015.0 017.0 

Liter  0,85 0,85 1,28 1,28 
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ASSORBIMENTO MOTORE - MOTORFORBRUK - CONSOMMATION MOTEUR LEISTUNGSAUFNAHME 

MOTOR - COMSUMO MOTOR - MOTORABSORPTIE 

mod. 005.0 007.0 015.0 017.0 

230/1 50 Hz W 30 32 46 48 

 A 0,155 0,156 0,225 0,234 
 

VALG AV PLASSERING AV ENHETEN 

 

Posisjonen for installasjon av enheten må ha 

følgende forutsetninger for å oppnå best mulig 

ytelse og hindre havari eller farer: 

 Enhetens underside må være minst 2 

meter opp fra gulvet og ikke mer enn 

3 (fig. B). 

 Veggen som enheten installeres på, 

må være solid og tåle vekten av 

enheten. 

 Det må være mulig å la det være plass 

rundt enheten til vedlikehold som kan 

være nødvendig. 

 Det må ikke være hindringer for fritt 

luftomløp på inntakssiden og særlig 

på luftutløpssiden. Særlig på denne 

siden må det ikke være hindringer 

nærmere enn 2 m. Det kan forårsake 

turbulens som ville forstyrre riktig drift 

av enheten. 

 Om mulig bør den installeres på en 

yttervegg for å føre kondensen ut. 

 Den bør ikke installeres i en posisjon 

der luftstrømmen kan treffe 

mennesker under direkte (fig. C). 

 Den bør ikke være direkte over andre 

apparater (tv-apparat, radio, 

kjøleskap, osv.) eller over en 

varmekilde (fig. D). 

 Det bør ikke være hindringer for 

mottak av signaler som sendes fra 

fjernkontrollen (fig. E). 
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MEKANISK INSTALLASJON 

 

 

VANNTILKOBLINGER 

 
 

STØRSTE ARBEIDSTRYKK: 1000 kPa. 

 

ALLTID BRUK TO NØKLER FOR TILKOBLING AV 
VARMEVEKSLEREN TIL RØRENE. 

 

ALLTID MONTER EN PORTVENTIL I 
VANNKRETSEN. 

 

 

VIKTIG! 

DU ANBEFALES Å MONTERE  
EN SIFONG PÅ KONDEN-
SATAVLØPET. INSTALLER ET 
KONDENSATAVLØPRØR MED EN 
HELLING PÅ MINST 3 cm/m. 
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Hvis enheten er montert med en ventil, kobler du tilkoblingsrørene til ventilen. 

Hvis enheten brukes til kjøling, må du isolere rørene og ventilen for å unngå at det dannes 

kondensatdråper. 

Om sommeren, og når viften er inaktiv i lange perioder, anbefales du å stenge av vanntilførselen til 

spolen for å unngå kondensdanneles på utsiden av enheten. 

Hvis en ytterligere kondensatoppsamler brukes, bør denne festes til tilkoblingssiden på rammen, 

og kondensatoppsamleren bør festes til sistnevnte. 

 

1 Vifte 

2 Varmeveksler 

3 Luftventil 

4 Kobling (medfølgende) 

5 Kuleavstengingsventil 
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3V2 hovedbatteri 3-veisventil 

Styreventilsett: 3-veisventil, av/på, med 

elektrisk motor og monteringssett (valgfritt). 

 

 

 

 

2V2  2-veisventil for hovedspole 

Styreventilsett: 2-veisventil, av/på, med 

elektrisk motor og monteringssett (valgfritt). 

 

 

 

 

 Valvola Ventil Vanne Wasserventil 
Válvula Klep 

mod. DN (Ø) Kvs 

005.0 – 007.0 15 1/2” G 1,6 

015.0 – 017.0 10 3/4” G 2,5 

 

 

Portata acqua (l/h) - Vannstrøm (l/h)  

Débit d’eau (l/h) - Wasserdurchflussmenge (l/h)  

Caudal de agua (l/h) - Waterdebiet (l/h) 



 

17 

 

ELEKTRISKE TILKOBLINGER 

 

Generelle anvisninger 
 Før du installerer viftekonvektoren, må 

du påse at strømforsyningens 

nominelle spenning er 230 V - 50 Hz. 

 Påse at foruten å levere 

viftekonvektoren nødvendige 

arbeidsstrøm kan nettstrømmen også 

levere nødvendig strøm til å drive 

andre husholdningsapparater og -

enheter. 

 Utfør elektriske tilkoblinger i samsvar 

med gjeldende lover og forskrifter i det 

aktuelle landet. 

 Oppstrøms for enheten monterer 

du en flerveisbryter med minste 

kontaktavstand på 3,5 mm. 

Enheten må alltid være jordet. 

Alltid koble fra strømforsyningen før enheten 

åpnes. 

Anvisninger for tilkobling 

Apparatet er utstyrt med elektronisk effektkort 

på innersiden, vis-à-vis vanntilkoblingene. 

Tilkoblingen må utføres i samsvar med 

koblingsskjemaene i denne boken. 

Installatøren må føre tilkoblingsledningene inn 

i enheten gjennom tilgangspunktene: 

 veggmontert, via bakre tilgangspunkt 

som svarer til sidepanelet. 
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Mod. cvpt  
UTFØRELSE MED INFRARØD FJERNKONTROLL 

(FRITTSTÅENDE) 

LES NØYE GJENNOM DENNE ANVISNINGEN 
FØR DU BRUKER DEN INFRARØDE 

FJERNKONTROLLE 

 

DENNE FJERNKONTROLLEN BRUKES BARE 
FOR Å STYRE APPARATER I CVPT-UTFØRELSE. 

 

Viftekonvektorene har et elektronisk 

effektkort, stilt inn for å utføre forskjellige 

funksjoner og justeringsmoduser og oppfylle 

installasjonskravene. 

Viftekonvektorene kan ikke kobles i nettverk. 

Fjernkontrollen justerer én viftekonvektor 

om gangen. 

Viftekonvektoren leveres utstyrt med en vifte 

som har en 6-trinns motor, hvorav bare 3 er 

koblet til klemmebrettet. Motorhastigheter 

oppnås via en automatisk transformator. Hvis 

du vil endre hastigheten på stedet, holder det 

å flytte hastighetskabeltilkoblingene  

(rød, oransje og svart), som er koblet til den 

automatiske transformatoren, i henhold til 

nummereringen på skjemaet. Tilkobling nr. 6 

på den automatiske transformatoren tilsvarer 

hastighet 1 fra tabellen i salgskatalogen. Alle 

andre hastigheter følger samme 

tilkoblingslogikk. 

GNYE = Gul/grønn 

RD = Rød = Lav 

OG = Oransje = Middels 

BK = Svart = Høy 

BN = Brun 

BU = Mørkeblå 
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MONTERING AV MOTTAKEREN 

Fest mottakeren som vist på figur «1». 

Koble mottakerkabelen til M9-koblingen 

identifisert på figur «2». 

Vi påtar oss ikke ansvar for skade forårsaket 

av endringer eller inngrep i apparatet. 
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ELEKTRONISK KORT

 

 

LEGENDE: 

AT = Autotransformer 

C1 = Kondensator 

D1 = Konfigurasjon DIP-koblere 

E = Vannventil 

T1 = Luftsonde (montert ved apparatinntaket) 

T2 = Omkoblingssonde (valgfritt) 

T3 = Minimumssonde 

M1 = Vifte 

M2 = Klaffmotor 

M8 = Klaffkobling 

M9 = Infrarød mottakerkobling 

CF = F2-F2-vindu åpen / personnærvær spenningsfri kontakt. Hvis den er åpen, stopper enheten 

MP = Kondensatpumpe 
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FUNKSJON TIL 

HJELPEKONTAKTENE 
 

Kontakt-CF (F2-F2): 

 vindu åpen kontakt 

 personnærværssensorer 

 andre systemer 

Når kontakten er lukket, kan apparatet 

fungere. 

Når kontakten er åpen, stoppes apparatet. 

Ved bruk må du fjerne MC2-startkabelen for 

lukking av kontakt. 

Kontakt-MP (Po-Po):  

Alarmbryter kondenspumpe 

Ved bruk må du fjerne MC1-startkabelen for 

lukking av kontakt. 

Se side 53 for å montere kondenspumpen. 

Utfør tilkoblingene som angitt i 

koblingsskjemaet (side 32). 

Alarmbryter: 

BK = Svart 

GY = Grå 
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BATTERIER 
Før operasjoner utføres med fjernkontrollen, 

må du sette inn de medfølgende batteriene. 

1,5 V AAA-batterier må brukes. 

KASSER BATTERIENE PÅ RIKTIG MÅTE VED 
HJELP AV EGNEDE AVFALLSBEHOLDERE. 
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GENERELLE NOTATER 
Denne fjernkontrollen bruker infrarøde stråler. 

Det betyr at for å sende styresignalene til 

apparatet må fjernkontrollen rettes mot 

mottakeren på siden av utstyret. 

 

 

 

 

LED SIGNALTABELL 
 

STATUS 
LED 

ROSSO RØD 

ROUGE 
LED 

VERDE 

GRØNN 

VERT 

OFF ON Blink OFF ON Blink 

OFF X   X   

ON X    X  

ON e T3 non soddisfatta ON og T3 ikke 

oppfylt / ON et T3 non satisfaite 
 X   X  

  X    X 

T3 > 70 °C   X  X  

   X2  X  

   X   X 

 

STATUS 
LED 

ROT ROJO 

ROOD 
LED 

GROEN 
VERDE 
GROEN 

OFF ON Blink OFF ON Blink 

OFF X   X   

ON X    X  

ON und T3 nicht erfüllt ON y T3 no 

cumplidos / ON en T3 niet voldaan 
 X   X  

  X    X 

T3 > 70 °C   X  X  

   X2  X  

   X   X 
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INNSTILLING AV DIP-KOBLERNE FOR KONFIGURASJON 
 

 Posisjon 

DIP STANDARD ON OFF 

1 OFF Samtidig termostatisk kontroll Termostatisk kontroll på ventilen 

2 OFF Slave Master 

 

 Posisjon 

DIP STANDARD ON OFF 

1 OFF   

2 OFF Slave Master 
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Når viftekonvektorens driftsparameter må 

endres, må anvisningene sendes til enheten 

ved å trykke på ON/SEND-knappen. 

Hvis du vil slå av apparatet, trykker du derimot 

bare på OFF. 
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INNSTILLING AV KLOKKEN 
 

Innstilling av klokken på fjernkontrollen 

og/eller apparatet 

1 - Valg av driftsmodus 

 Trykk på SELECT-knappen: CLOCK SET 

begynner å blinke. 

 Trykk på (+) eller (-). Timene begynner 

å blinke. Bruk (+) eller (-) til å stille inn 

aktuelle timer. 

 Trykk på SELECT-knappen igjen. 

Minuttene begynner å blinke. Bruk (+) 

eller (-) til å stille inn aktuelle minutter. 

 Trykk på ON/SEND-knappen for 

å sende informasjon eller trykk 

alternativt på SELECT-knappen igjen 

for å gå ut av prosedyren. 

2 - Overføring driftsmodus 

 Hvis du vil sende informasjonen til 

apparatet, trykker du på ON/SEND. 
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INNSTILLING AV SETTPUNKTET 
 

Trykk på (+) eller (-) for å øke eller senke 

ønsket temperaturverdi. Når ønsket verdi 

er stilt inn, trykker du på ON/SEND for å sende 

informasjonen til viftekonvektoren. 

1 - Valg av driftsmodus 

 Trykk på (+) eller (-) for å endre ønsket 

temperatursettpunkt. 

2 - Overføring driftsmodus 

 Hvis du vil sende informasjonen til 

apparatet, trykker du på ON/SEND. 
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INNSTILLING AV VIFTEMODUS 
Trykk på FAN-knappen for å velge ønsket 

viftedriftshastighet: lav, middels, høy eller 

automatisk. Når ønsket hastighet er valgt, 

sender du dataene til apparatet ved hjelp av 

ON/SEND-knappen. 

1 - Valg av driftsmodus 

 Lav hastighet 

 Middels hastighet 

 Høy hastighet 

 Automatisk funksjon 

2 - Overføring driftsmodus 

 Hvis du vil sende informasjonen til 

apparatet, trykker du på ON/SEND. 
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DRIFTSMODUSER 

Trykk på modusknappen for å velge ønsket 

driftsmodus: 

 Vifte 

 Varme- 

 Kjøling 

 Automatisk (når ønsket temperatur 

er stilt inn, velger apparatet 

automatisk oppvarmings- eller 

kjølemodus basert på målt 

omgivelsestemperatur. Denne 

funksjonen kan brukes på 4-

rørsenheter med varme og kalde 

væsker alltid tilgjengelig). 

1 - Valg av driftsmodus 

 Vifte 

 Varme- 

 Kjøling 

 Automatisk 

2 - Overføring driftsmodus 

 Hvis du vil sende informasjonen til 

apparatet, trykker du på ON/SEND. 
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STYRING AV LUFTSTRØMRETNING 
KLAFF 

VERTIKAL LUFTSTRØMSTYRING 

Den vertikale luftstrømmen (høy/lav) varierer 

etter valgt driftsmodus: 

KJØLING: 

Klaffene som styrer den vertikale 

luftstrømmen, plasserer seg automatisk  

i 35° ved å velge kjølemodus. 

OPPVARMING: 

Klaffene som styrer den vertikale 

luftstrømmen, plasserer seg automatisk  

i 70° ved å velge oppvarmingsmodus. 

 

OBS! 

Ikke endre plasseringen av den 
vertikale klaffen manuelt. 

  
 

Se side 28 hvis du vil stille inn en viss 

luftstrømretning eller koble inn SWING-

modus. 

KLAFFER 

HORISONTAL LUFTSTRØMSTYRING 

Den horisontale luftstrømmen (høyre/venstre) 

kan justeres manuelt. 

 

OBS! 

Klaffene må stoppes under 
justeringen. 

  
 

Klaffene kan justeres opp til høyst 30° til høyre 

og opp til høyst 30° til venstre. 

Luftstrømningshastigheten og -retningen må 

justeres slik at luften fra enheten ikke blåser 

rett på folk i rommet. 

 

KJØLING MED 35° 
KOMFORT-

LUFTSTRØM 

OPPVARMING MED 70° 
KOMFORTLUFTSTRØM 
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SWING 
 Trykk på ON/SEND for å sende 

informasjonen til apparatet. 

 Den veggmonterte viftekonvektorens 

klaff svinger når SWING-modus er 

koblet inn. 

 Hvis du vil stoppe klaffen i en viss 

posisjon, gjentar du ovenstående 

operasjon, velger å koble ut SWING -

funksjonen og, ved å trykke på 

ON/SEND-tasten, sender 

informasjonen til apparatet når 

klaffen er i valgt posisjon. 

 

OBS! 

Ikke prøv å stoppe klaffene 
manuelt under SWING-funksjonen. 
Vi anbefaler å bruke 
fjernkontrollen for å justere 
luftstrømretningen. Manuell 
innkobling av slissene kan få dem 
til å fungere feil.  
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TIMER 

 

VIKTIG: 

Hvis du ikke har trykket på noen 
knapp på mer enn 10 sekunder, 
lukker fjernkontrollen 
innstillingsprosedyren og går tilbake 
til hvilestatus. 

  
 

1  - Valg av driftsmodus 

Innstilling starttiden: 

 Trykk to ganger på SELECT-knappen. 

Meldingen PROGRAM & START blinker 

på displayet. 

 Trykk på (+)- eller (-)-knappen. Timene 

begynner å blinke. Hvis du vil stille inn 

timene, bruker du (+)- og (-)-

knappene. 

 Trykk på SELECT-knappen. Minuttene 

begynner å blinke. Hvis du vil stille inn 

minuttene, bruker du (+)- og (-)-

knappene. 
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Innstilling stopptiden: 

 Trykk på SELECT-knappen. Meldingen 

PROGRAM & STOP blinker på 

displayet. 

 Trykk på (+)- eller (-)-knappen. Timene 

begynner å blinke. Hvis du vil stille inn 

timene, bruker du (+)- og (-)-

knappene. 

 Trykk på SELECT-knappen. Minuttene 

begynner å blinke. Hvis du vil stille inn 

minuttene, bruker du (+)- og (-)-

knappene. 

 Trykk på SELECT-knappen. TIMER-

symbolet begynner å blinke. TIMER-

innstillingene vil være de tidligere 

valgte innstillingene. Når TIMER ON-

eller OFF-innstillingene endres, blinker 

overføringssymbolene.  Bruk (+) eller (-

) til å velge TIMER ON eller TIMER OFF. 

TIMER OFF 

TIMER er av. Hvis du sender informasjonen til 

apparatet ved å trykke på On/Send-knappen, 

kobles TIMER-funksjonen ut. 

TIMER ON 

TIMER er på. Hvis du sender informasjonen til 

apparatet ved å trykke på On/Send-knappen, 

kobles TIMER-funksjonen inn basert på de 

tidligere innstilte tidene. 

Når TIMER ON-funksjonen er valgt, vil 

apparatet alltid gjenta samme syklus. Hvis du 

vil stoppe innstilt syklus, velger du TIMER OFF. 

Hvis du vil endre innstilt syklus, velger du 

TIMER ON. 

2 - Overføring driftsmodus 

 Hvis du vil sende informasjonen til 

apparatet, trykker du på ON/SEND. 
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RE ELEKTRISK VARMER 
2 rørmodeller er tilgjengelige med elektrisk varmer som styres i stedet for varmebatteriventilen. 

Den elektriske varmeren styres i stedet for varmtvannsventilen. 

Varmeren er hermetisk forseglet og levert inne i batterirørene og kan derfor bare være 

fabrikkmontert. 

De elektriske varmerne til enhetene er for enfaset 230 V-forsyning. 

Varmeren er utstyrt med en sikkerhetstermostat for å hindre apparatet i å bli overopphetet. 

Bare én viftekonvektor kan kobles til styreenheten. 

modell 005.0 – 007.0 015.0 – 017.0 

Nominell installert effekt 1000 W 1500 W 

Spenning ved nominell effekt 230 V ~ 230 V ~ 

Antall og seksjon 
tilkoblingstråder 

3 x 1,5 mm2 3 x 1,5 mm2 

Strøminngang 4,5 A 7 A 

Anbefalt sikring (Typo gG) for 
overlastvern 

6 A 8 A 

For strømforsyningstilkoblingene til enheten og de elektriske varmerne må du bruke H07 RN-F-kabel. 

Kontroller at en flerveisbryter med minste kontaktavstand på 3,5 mm brukes for tilkobling til 

nettstrømmen. 
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Advarsler 

Når apparatet først installeres, før de 

elektriske varmerne startes, må du kontrollere 

at viften på enheten virker riktig ved alle tre 

tiltenkte hastigheter. 

Aldri lukk luftutløpslamellene eller blokker de 

innvendige passasjene. 

TMEs laveste vanntemperatursonde kan ikke 

brukes på utførelsene med varmer. 

Sikkerhetstermostater 

Den elektriske spolen er utstyrt med et system 

for å beskytte mot for høy temperatur. 

Apparatet er utstyrt med to 

sikkerhetstermostater: 

 én termostat med manuell 

tilbakestilling 

 én termostat med automatisk 

tilbakestilling 

Hvis sikkerhetstermostaten kobler seg ut, må 

du alltid finne årsakene før du starter de 

elektriske varmerne på apparatet på nytt. 

Hvis problemet som forårsaket innkobling av 

termostaten ikke kan finnes, må du kontakte 

teknisk fagpersonale. 

Termostat med automatisk tilbakestilling 

Apparatet er utstyrt med en 

sikkerhetstermostat med automatisk 

tilbakestilling, installert i spolen. 

Termostat med manuell tilbakestilling 

Apparatet er utstyrt med en 

sikkerhetstermostat, med manuell 

tilbakestilling, installert i spolen. 

Termostaten tilbakestilles ved at du trykker 

på knappen merket på figuren.

PÅ SIKKERHETSTERMOSTATENS 

TILBAKESTILLINGSKNAPP 
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ELEKTRONISK KORT 

 

 

Utførelse med INFRARØD FJERNKONTROLL 
(Frittstående)  

 

FORKLARING: 

AT = Autotransformer 

C1 = Kondensator 

D1 = Konfigurasjon DIP-koblere 

E = Vannventil 

T1 = Luftsonde (montert ved apparatinntaket) 

T2 = Omkoblingssonde (valgfritt) 

M1 = Vifte 

M2 = Klaffmotor 

M8 = Klaffkobling 

M9 = Infrarød mottakerkobling 

CF = F2-F2-vindu åpen / personnærvær 

spenningsfri kontakt. 

Hvis den er åpen, stopper enheten 

MP = Kondensatpumpe 

R1 = Elektrisk varmer 

B2 = Automatisk tilbakestilling 

sikkerhetstermostat 

B3 = Manuell tilbakestilling 

sikkerhetstermostat 
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DRIFTSLOGIKK MED ELEKTRISK VARMER 

Kortet kan styre driften av motstandsspolen 

ifølge forskjellige moduser som gjenspeiler alle 

de forskjellige anleggssituasjonene: 

L1 Motstandsspolen styres som et unikt 

varmeelement. Den tilsvarer et 4-

rørssystem, og kortet styrer både 

kaldtvannsventilen og 

varmemotstandsspolen. 

Når innstilt verdi er nådd, slås 

varmeelementet av, og etter 2 minutter 

stopper viften. 

 

Merk: 

For å hindre at stratifiseringsfen-
omener som påvirker temperaturen 
målt av luftsensoren når viften er 
av, slås viften på i 2,5 minutter  
hvert 15 minutt. 

  
 

L4 Motstandsspoler med T2 tilkoblet 

Motstandsspolen styres som et 

varmeelement når det oppdages at 

temperaturen som sirkulerer i batteriet  

(2-rørssystem), ikke er høy nok til å sikre 

varmefunksjonen. Kontrolleren bruker T2-

sensoren, som skal festes på vannrøret, og 

når oppvarmingsmodus er på, kolber den inn 

vannventilen hvis den registrerte 

temperaturen er høyere enn 34 °C eller den 

kobler inn motstandsspolen hvis den 

registrerte temperaturen er lavere enn 30 °C. 

For riktig funksjon av T2-sensoren er det ikke 

mulig å bruke 2-veisventiler som ville hindre 

sirkulasjonen av varm væske. 

Når innstilt verdi er nådd, slås 

varmeelementet av, og etter 2 minutter 

stopper viften. 

 

Merk: 

For å hindre at stratifiseringsfen-
omener som påvirker temperaturen 
målt av luftsensoren når viften er 
av, slås viften på i 2,5 minutter 
hvert 15 minutt. 
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KOBLINGSSKJEMAER 

Drift med elektrisk motstandsspole som 

hovedvarmeelement. 

NB: Du kan ikke feste T3-sonden på 

viftespolen med elektrisk varmer. 
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Drift med elektrisk motstandsspole som 

integrasjonselement. 

Innkobling av motstandsspolen avhengig av 

vanntemperatur − registrering gjennom T2-

sonden. 

NB: Du kan ikke feste T3-sonden på 

viftespolen med elektrisk varmer. 
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TILBEHØR 

Omkoblingssonde T2 

Bare på viftekonvektorer for torørssystemer 

kan omkoblingen mellom oppvarming og 

kjøling utføres automatisk ved at det på 

vannrøret til spolen installeres en 

omkoblingssonde T2 (valgfritt). Sonden bør 

installeres før  treveisventilen. 

Basert på temperaturen som måles av sonden, 

skifter apparatet til oppvarming eller kjøling. 

Hvis sonden T2 brukes i installasjoner med 

master- og slaveenheter, må sonde T2 

monteres på alle apparater. 

A = Vannrør 

B = Sonde 

C = Kondenshemmende isolasjon 

 

 

 

 

 

Sonden T2 – Kode 9025310 

type: NTC 10 K ohm (25 °C = 10 000 ohm) 

Fjern koblingen, og koble de to ledningene til 

terminalene T2 på kortet. 

Sondelengde 1800 mm. 
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RENGJØRING, VEDLIKEHOLD OG 

RESERVEDELER 

 

VIKTIG! 

FØR DU UTFØRER RENGJØRING 
ELLER VEDLIKEHOLD, MÅ DU PÅSE 
AT STRØMMEN TIL ENHETEN ER 
SLÅTT AV. 

  
 

Vedlikehold av enheten må utføres bare av 

kyndig vedlikeholdspersonale. 

VIFTE: 

Vedlikehold ikke nødvendig. 

VARMEVEKSLERSPOLE: 

Ordinært vedlikehold ikke nødvendig. 

FILTER: 

Med et egnet verktøy hekter du av 

filterholderstrimmelen og trekker filteret ut av 

føringene. 

Rengjør regelmessig med støvsuger, eller rist 

lett. 

Bytt når den ikke lenger kan rengjøres. 

RESERVEDELER: 

For å bestille reservedeler må du alltid oppgi 

apparatets modell og en beskrivelse av 

komponenten. 

 

VIKTIG! 

ALLTID BYTT FILTERET ETTER 
RENGJØRING 
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FEILSØKING 
PROBLEM 

1 - Motoren roterer ikke eller roterer feilaktig. 

TILTAK 

 Påse at strømmen til enheten er slått på. 

 Påse at ledningene er riktig koblet til, jf. koblingsskjemaet. 

 Kontroller om hovedbryteren, sesongveksleren og termostaten er i riktig posisjon. 

PROBLEM 

2 - Enheten varmer/kjøler ikke som før. 

TILTAK 

 Påse at filteret er rent. 

 Påse at vannkretsen er fri for luft ved å ventilere varmeveksleren. 

PROBLEM 

3 - Apparatet lekker vann. 

TILTAK 

 Påse at det heller i retning av kondensatavløpet. 

 Påse at kondensatavløpet ikke er tilstoppet. 
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2-radersbatteri 

 

- Vannstrøm (l/h) 

Tabellen viser trykkfallet for en gjennomsnittlig vanntemperatur på 10 °C. 

For forskjellige vanntemperaturer må du gange med korreksjonsfaktorene K. 

 

°C 20 30 40 50 60 70 80 

k 0,94 0,90 0,86 0,82 0,78 0,74 0,70 
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EU-SAMSVARSERKLÆRING 

VI ERKLÆRER MED ENEANSVAR AT MASKINEN 

KATEGORI 

HYDRONIC TERMINALENHETER – varmepumpe 

TYPE 

ELFOSPACEWALL2 005.0 – 017.0 

 OPPFYLLER FØLGENDE EU-DIREKTIVER, HERUNDER DE NYESTE ENDRINGENE, OG DEN 

AKTUELT GJELDENDE RELEVANTE NASJONALE HARMONISERINGSLOVGIVNINGEN: 

 2006/42/EF maskindirektivet 

 2014/30/EU elektromagnetisk kompatibilitet 

 

-Ansvarlig for å sammenstille det tekniske dokumentet er selskap med org.nr. 00708410253 

registrert ved handelskammeret i Belluno i Italia 

 

FORNAVN 

ETTERNAVN 

FELTRE,  

28/11/2016 

FORETAKSSTILLING 

AMMINISTRATORE DELEGATO 

CLIVET S.P.A. - Via Camp Lonc, 25 - Z.I. VILLAPAIERA - 32030 FELTRE (BL) – ITALIA 

Cap.Soc. Eur 20.000.000 i.v. C.F. e Reg.Impr. BL n°.00708410253 – R.E.A. n°.66577 – P.I. /VAT:IT 

00708410253 

T: +39 0439 3131 - F: +39 0439 313300 - I: www.clivet.it  E: info@clivet.it PEC: 

amministrazione.clivet@pec.it - Registro A.E.E. IT08020000001697 
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CLIVET SPA 

Via Camp Lonc 25, Z.I. Villapaiera - 32032 Feltre (BL) - Italia T: + 39 0439 3131 - F: + 39 0439 313300 - 
info@clivet.it 

CLIVET UK LTD (Salg) 

4 Kingdom Close, Segensworth East - Fareham, Hampshire - PO15 5TJ - Storbritannia T: + 44 (0) 1489 
572238 - F: + 44 (0) 1489 573033 - info@clivet-uk.co.uk 

CLIVET AIRCON LTD (Service og vedlikehold) 

Units F5&F6 Railway Triangle Ind Est, Walton Road - Portsmouth, Hampshire - PO6 1TG - 
Storbritannia T: +44 (0) 2392 381235 - F: +44 (0) 2392 381243 - info@clivetaircon.co.uk 

CLIVET ESPAÑA COMERCIAL S.L. (Salg) 

Calle Gurb, 17 1º 1ª - 08500 Vic, Barcelona - Spania 
T: +34 93 8606248 - F: +34 93 8855392 - info@clivetcomercial.com 

CLIVET ESPAÑA S.A.U. (Service og vedlikehold) 

Calle Real de Burgos Nº 12 - 28860 Paracuellos del Jarama, Madrid - Spania T: +34 91 6658280 - 
F: +34 91 6657806 - info@clivet.es 

CLIVET GmbH 

Hummelsbütteler Steindamm 84, 22851 Norderstedt - Tyskland 
T: + 49 (0) 40 32 59 57-0 - F: + 49 (0) 40 32 59 57-194 - info.de@clivet.com 

CLIVET RUSSIA 

Elektrozavodskaya st. 24, office 509 - 107023, Moskva, Russland T: + 74956462009 -  
F: + 74956462009 - info.ru@clivet.com 

CLIVET MIDEAST FZCO 

Dubai Silicon Oasis (DSO), High Bay Complex, Ind Unit No. 3, PO BOX 342009, Dubai, UAE 
T: + 9714 3208499 - F: + 9714 3208216 - info@clivet.ae 

CLIVET AIRCONDITIONING SYSTEMS PRIVATE LIMITED 

4BA, Gundecha Onclave - Kherani Road,Saki Naka, Andheri (East) - Mumbai 400 072 - India  
T: +91 22 6193 7000 - F: +91 22 6193 7001 - info.in@clivet.com 

www.clivet.com 
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