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VIKTIG 

Les alle instruksjonene før generatoren tas i bruk, og følg anvisningene nøye. Produsenten er ikke ansvarlig for skader på 
gjenstander og/eller personer som skyldes feil bruk av apparatet. 
Bruks- og vedlikeholdsanvisningen er en del av apparatet. Den må oppbevares skikkelig og følge med apparatet ved et 
eventuelt eierskifte. 

BESKRIVELSE 
Varmluftsgeneratorene er utviklet til oppvarming av middels store 

eller store ventilerte ikke-bebodde rom hvor det kreves en flyttbar og 
bærbar oppvarming i samsvar med standard EN 1596:2008. 
OBS A MÅ IKKE BRUKES TIL OPPVARMING AV BEBODDE 

ROM I PRIVATBOLIGER. 
FØLG NASJONALE BESTEMMELSER FOR BRUK I 
OFFENTLIGE BYGG. 

Varmluftsgeneratorene kan fungere med propan (G31) eller med 
en LPG-blanding bestående av butan (G30) og propan (G31) i 
henhold til de ulike gasskategoriene oppgitt i tabell I og på apparatets 
typeskilt. 

Varmluftsgeneratorene er direkte konveksjonsvarmere. Luften 
oppvarmes av varmeenergien som utvikles under forbrenningen, og 
sendes deretter ut i rommet · som skal oppvarmes med 
forbrenningsproduktene. I rommet må det uansett være en god 
ventilasjon. 

Ulike sikkerhetsanordninger utløses ved alvorlige driftsfeil: 
Sikkerhetstermoelementet og den termiske gassventilen 
(modellene M) utløses og avbryter gasstrømningen hvis 
flammen er ustabil eller slukkes. 
Brennerens elektroniske kontrollapparat (modell A) utløses og 
avbryter driften når flammen er ujevn og slukkes (det røde lyset 
i knappen (8) tennes). 
Sikkerhetstermostaten LI utløses når temperaturen i 
furbrenningskammeret overstiger verdien for sikkerhetsgrensen. 

Når en av sikkerhetsanordningene utløses, stopper 
varmluftsgeneratoren helt eller avbrytes. 
OBS 

�
. Finn og fj

. 
ern årsaken til avbrytelsen før generatoren 

startes opp igjen (jf. "DRIFTSPROBLEMER, ÅRSAKER 
OG LØSNINGER"), 
Modell A kan kun startes opp igjen elter å ha trykket 
på tilbakestillingsknappen (8) (det røde lyset slukkes). 

OBS Å Lyset i knappen (8) tit det elektroniske apparatet 
(modell A) kan ha ulike typer belysninger: 
• Lys slukket: Apparatet fungerer normalt. 
• Rask blinking: Apparatet starter. 

Langsom blinking: Apparatet er i pause eller 
standby, i påvente av krav om oppvarming. 
Lys tent: Apparatet er avbrutt. 

GENERELLE ANBEFALINGER 
Installasjon, regulering og bruk av varrnluftsgeneratoren må 

utføres i henhold til gjeldende nasjonale og kommunale lover og 
bestemmelser. 

Det må være en minste avstand på 2 m fra omkringliggende 
vegger og/eller tak. 

OBS 

A 
OBS 

A 
Bruk på gulv i brennbare materialer er forbudt 

Bruk i kjellerrom eller under bakkenivå er farlig pga. 
stagnering av propan og/eller butan. 
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Pass på følgende: 

OBS 

Instruksjonene i bruksanvisningen må følges nøye. 
Generatoren må ikke installeres i omgivelser med høy risiko fo� 
brann eller eksplosjon. 
Brennbare materialer må ikke oppbevares i nærheten av 
apparatet (minste avstand 3 m). 
Kontroller at det ikke oppstår overopphetinger av vegger eller 
tak fremstillet i brennbare materialer. 
Alle nødvendige brannforebyggende tiltak er tatt; 
Ventilasjonen i rommet må være tilstrekkelig for brennerens 
behov, og luftkval�eten i rommet som skal oppvarmes må 
oppfylle kravene i gjeldende nasjonale og kommunale 
bestemmelser. Hvis det ikke finnes noen standarder og/eller 
anvisninger, skal standard EN 1596:2008 følges: 

Volumet til rommet som skal oppvarmes må være 
dimensjonert for en varmeeffekt på mer enn 100 W/m3 . 
Rommets volum må i ingen tilfeller være mindre enn 100 m3. 
Det må g_aranteres en min. ventilasjon på 25 cm2 pr. kW 
varmeeffekt, og uansett totalt min. 250 cm', likt fordelt mellom 
den øverste og nederste delen. 

Det må ikke finnes hindringer eller tilstoppinger av rørene for 
luftinntak og/eller luftutslipp, som f.eks. presenninger eller 
tepper lagt oppå apparatet, eller vegger eller store gjenstander 
ved siden av generatoren. 
Generatoren må være plassert .i nærheten av en el-tavle som 
tilsvarer oppgitte egenskaper. 
Generatoren må stå i en stabil posisjon. 
Varmluftsstrømmen må ikke være rettet mot gassflasken eller -
tanken. 
Generatoren må overvåkes under bruk og kontrolleres før 
oppstart. 
Kontroller at viften dreier fritt før bruk, og før støpslet settes inn i 
stikkontakten. 
Etter hver bruk må hovedbryteren og strømledningen være 
frakoblet, stoppekranen stengt og gasslangen frakoblet og 
forseglet. Al Generatoren må ikke brukes av barn eller personer 

med nedsatte fysiske, sensoriske eller psykiske evne�, 
eller personer som mangler erfaring og kunnskap med 
mindre de får tilsyn eller opplæring i en sikker bruk av 
apparatet. 

INSTALLASJONSINSTRUKSJONER 
OBS Jf\_ · Oppgavene beskrevet i dette avsnittet må kun utføres 
� av kvalifisert personale. 

ELEKTRISKE TILKOBLINGER 
OBS Å Generatorens strømforsyning må være jordet og ha en 

jordvernbryter. 
Strøml_edningen må være koblet til en el-tavle med en 
utkoblmgsbryter. 

Før generatoren kobles til strømnettet, kontroller at strømnettets 
egenskaper stemmer overens med egenskapene oppgitt på 
typeskiltet. 

Modell A kan kobles til en romtermostat eller annet tilbehør til 
systemet (f.eks. en klokke) med uttaket (10). 

OBS A Prøv aldri å starte eller stoppe generatoren ved å koble 

. 
romtermostate

.
n (eller andre kontrollanordninger) til 

strømforsyningen. 

Se vedlagle instruksjoner for installasjon og tilkobling av 
romtermostaten . 

På koblingsskjemaet i bruksanvisningen angis kun den elektriske 
tilkoblingen av tilbehøret til varmluftsgeneratorens eksisterende 
elektriske system. 

OBS & Varmluftsgeneratoren 
. 

luftkanalsystem, fordi 
brannfare. 

må 
det 

ikke kobles til 
kan forårsake stor 

TILKOBLING TIL GASSFLASKEN ELLER-TANKEN 
Varmluflsgeneratoren må ·kobles til en gassflaske eller -tank med 

egnede mål. Monter også en stoppekran. 

OBS A,. Alle koblinger er venstregjenget og må dermed 
� strammes mot klokken. 

OBS 
� 

�assflaskens eller -tankens mål må velges ut fra krevd gassmengde og forsyningstrykk. Forsyningstrykket til trykkregulatoren må alltid være høyere enn 2 bar. 
Varmluftsgeneratoren leveres med gasslange (a) og 

trykkreduksjonsventil (c) med koblinger (d) for tilkobling til ulike typer 
gassflasker. 

Avhengig av bestemmelseslandet kan varmluftsgeneratoren 
lev·eres med ulike typer gasstrykkregulatorer: 
OBS & Det er installatørens

. 
ansvar å kontrollere at det brukes en egnet kobling for tilkoblingen av gassflasken eller -tanken. 

- · Stram alltid først tll koblingen på gassflasken og deretter trykkregulatoren (som har en dreibar kobling). 

��f g @ C C1 d

METODE I 

' 
e 

trykkregulator med gjenge av typen G5 for AT-BG-CY-DK-DEEE-L T-L V-MK-MT-RO-TR-NL. 
kobling G5/G2, med gjenge av typen G2 for BE-CZ-ES-FR-HRHU-LU-PL-PT-SI-SK. 
kobling G5/G1. med gjenge av typen G1 for IT-GR 
kobling G5/G7, med gjenge av typen G7 for FI-IE-GB (kun på forespørsel) 
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NO 
kobling G51G9, med gjenge av typen G9 for SE-NO (kun på 
forespørsel) 
kobling G5/G5R. med gjenge av typen G5R for CH-NL (kun på forespørsel) 
pakning (for NL) som skal festes på trykkregulatoren av typen G5, påbudt for NL 

METODE li 
• trykkregulator med gjenge av typen G7 for Fl - IE - GB. 
METODE 111 
• trykkregulator med gjenge av typen G9 for SE - NO. 

OBS Å Koblingenes tetthet kontrolleres ved å helle på litt flyt.ende såpe; kommer det bobler; kan det finnes gasslekkasjer. 
OBS 

A Propan og butan er tyngre enn luft, og eventuelle 
gasslekkasjer gir opphav til stagnering av gass på 
gulvet i installasjonsrommet eller i underliggende rom. 

På forespørsel kan det leveres en slangebruddventil (b). Undersøk 
om installasjonen av ventilen er påkrevd av gjeldende lover og 
bestemmelser. 

Byttet og utskiftingen av gassflasken må gjøres utendørs, langt 
unna varmekilder og åpne flammer. Følg forskriftene i dette avsnittet. 
OBS JA Forsikre deg alltid om at det finnes en pakning mellom 

trykkreduksjonsventilen og gassflasken (hvis det er 
mulig i henhold til gjenget). Forsikre deg om at gasslangen er strammet til uten vridninger. Eventuelle vridningsbelastninger kan påføre gasslangen alvorlige skader. 

BRUKSINSTRUKSJONER OBS A Før generatoren startes opp, kontroller at strømnettets egenskaper stemmer overens med egenskapene . oppgitt på typeskiltet 
START 

Start generatoren på følgende måte: 
FOR ALLE MODELLENE 
• Drei trykkregulatoren til maks trykk. 
• Åpne sakte kranen på gassflasken helt. 

OBS 
Ved gasslekkasjer må stoppekranen og kranen på 
glassflasken stenges umiddelbart. Slå av 
varmluftsgeneratoren, trekk ut støpslet fra el-tavlen og 
kontakt kundeservice for å finne årsaken til 
gasslekkasjen. 

Pass på at bryteren (9) står i posisjon (0). 
Slå på hovedbryteren på el-tavlen for å gi strøm til generatoren. 

MODELLENE M 
Trykk bryteren (9) til posisjon (I): viften starter. 
Trykk på knappen (13) på den termiske gassventilen samtidig som du trykker en eller flere ganger på den piezoelektriske tenneren (12), helt til flammen tennes. 
Hold knappen (13) trykket i minst 15-20 sekunder, helt til termoelementet (6) varmes opp. Slipp ut knappen, og flammen forblir tent. 

MODELL A fmed eller uten tilkoblet romtermostat) 
Trykk bryteren (9) 

til posisjon Å hvis termostaten ikke er tilkoblet til posisjon �l hvis termostaten er tilkoblet, og innstill termostaten til en temperatur som er høyere enn romtemperaturen. 
Apparatet starter automatisk og knappen (8) blinker raskt helt til flammen tennes. 



Hvis generatoren ikke fungerer etterpå, se avsnittet 
"DRIFTSPROBLEMER, ÅRSAKER OG LØSNINGER" og finn 
årsaken til problemet. 

STOPP 
For å stoppe apparatet, trykk bryteren (9) til posisjon (0) 

(modellene M eller A) eller reguler romtermostaten (kun modell A): 
flammen slukkes og viftemotoren stopper umiddelbart. la flamma si 
spegne e il motore ventilatore cessa di funzionare immediatamente. 

Steng til slutt gasskranen og slå av hovedbryteren. 

OBS &Modell M: Vent i minst to minutter slik at 
termoelementet kjøles helt ned før du slår på 
varmluftsgeneratoren igjen. 

OBS & Hvis generatoren ikke brukes uavbrutt, bør først 

. 
gasskranen stenges og trykk deretter på knappen (9) 
eller reguler termostaten. - -
På denne måten brukes også gassen som er Igjen i 
generatorens gasslange, og et langsomt utslipp eller 
lekkasje unngås når gasslangen fjernes. 

For modell A finnes det en funksjon for etterventilasjon: Ved 
slukking: I dette tilfellet fortsetter viften å fungere i 30 sekunder og 
kjøler ned forbrenningskammeret. Denne funksjonen velges ved å 
sette PVC-konnektoren (starldardleveres og finnes i el-tavlen) i 
uttaket på det elektroniske kortet ijf. KOBLINGSKJEMA). 

VENTILASJON 
Mcidell M kan også brukes som kun vifter. Det er nok å la være å 

tilkoble gasslangen og starte generatoren ved å trykke bryteren (9) til 
posisjon (I). 

TRANSPORT OG HANDTERING 
Varmluftsgeneratoren kan løftes og transporteres med håndtaket. 

OBS &Gjør følgende før generatoren flyttes: 

. . 
• Stopp generatoren som forklart i avsnittet "STOPP". 
• Koble fra strømmen ved å · trekke støpslet ut av 

stikkontakten. 
Steng stoppekranen og koble fra gasslangen. 

• Vent til generatoren kjøles ned. 

OBS 

. .· at gasskranen og gasslangene ikke utsettes for 
.&. . . .. Under transport og/eller lagring må du forsikre deg om 

, e,• tilfeldig støt eller skader. 

VEDLIKEHOLD 
For en jevn drift av generatoren må viftemotoren, sugeristen, 

forbrenningskammeret og brenneren vedlikeholdes jevnlig og 
eventuelle fremmedlegemer må fjernes. 

OBS &. Gjør følgende før vedlikeholdet starter: 
• Stopp generatoren som forklart i avsnittet 11STOPP". 
• Koble fra strømmen ved å trekke støpslet ut av 

······· · ·· stikkontakten. 

OBS 

Å\. 
� 

Steng stoppekranen. 
• Vent til generatoren kjøles ned. 

Feil utført rengJørmg av generatoren kan forårsake 
skader på personer og/eller gjenstander. 

NO 
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DRIFTSPROBLEMER, ÅRSAKER OG LØSNINGER 

:fl!I 
J.RSAKER 

� ... 
LØSNINGER, 

·Kontroller strømforsyningens egenskaper. 

• Strømmangel. • Kontroller de elektriske tilkoblingene. 

• Kontroller sikringen. 

• Generatoren og viften starter ikke • Hovedbryteren er i feil posisjon. • Velg riktig posisjon. 

• Kontroller termostatens posisjon. 
0 Ujevn funksjon av romtermostaten • Kontroller termostatens elektriske tilkobling. (modellA). 

• Kontroller termostatens funksjon. 

• Kontroller gassflasken. 

° For liten gassforsyning. 
• -Kontroller gassforsyningslinjen og fjern 
eventuelle rester som blokkerer strømningen. 
• Kontroller trykkregulatoren og skift den eventuelt 
ut. 
• Kontroller at suge- og utløpsristene ikke er 
tilstoppet. 

• Sikkerhetstermostaten er utløst pga. • Kontroller at rommet er skikkelig ventilert. 
overoppheting i forbrenningskammeret. • Kontroller at utslippet for varmluften er fritt. 

• Kontroller at gassmengden eller -trykket ikke er 
for høyt. 

• Generatoren starter ikke, eller stopper • Kontroller tenneren {piezoelektriSk for modell M 
mens: og elektronisk for modell A) og den elektriske 

• Flammen tennes ikke. tilkoblingen, og skift eventuelt ut tenneren. 
MODELLENE M 

>> vift.en fortsetter å fungere • Kontroller tennelektrodens posisjon. 
• Defekt sikkerhetstermostat. • Kontroller termostaten og skift den eventuelt ut. 

MODELLA 
» det røde lyset i knappen (8) tennes "Termoelementet varmes ikke opp og 

• Gjenta startprosedyren og hold knappen for den 

den termiske gassverltilen stenges 
termiske gassventilen trykket i minst 30 sekunder. 

(modellene M) • Kontroller termoelementets posisjon. 
• Trekk ut oQ rengjør termoelementet. 

• Defekt termoelement (modellene M) • Kontroller termoelementet og skift det eventuelt 
ut. 

• loniseringselektroden detekterer ikke • Trekk ut flammesensoren, og rengjør eller skift 
flamme (modell A) den ut. 
• Kontrollapparatet for ujevn funksjon av • Kontakt kundeserviæ. brenneren er utløst (modell A) 
• Defekt elektronisk kontrollapparat • Kontroller apparatet og skift det eventuell ut. (modellA) 

• Magnetventilene stenges ikke pga. • Avbryt gassforsyningen og la generatoren bruke 

• Generatoren stopper ikke etter at fremmedlegemer og/eller rester. opp all restgassen. Kontakt deretter 
kundeservice. 

STOPP-prosedyren er utført • Kontroller termostaten og skift den eventuelt ut. 
• Defekt romtermostat (modell A) 

• Kontroller termostatens elektriske tilkobling. 
• Fremmedlegemer festet på • Fjern fremmedlegemer. viftebladene. 

• Støy eller vibrasjoner i viften 
• Dårlig luftsirl<Ulasjon. • Fjern alt som hindrer luftpassasjen. 

Kontakt nærmeste utsalgssted eller autoriserte forhandler hvis du har kontrollert listen men allikevel ikke har funnet årsaken til driftsfeilen. 
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