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1. FØR DU STARTER

Les delen Sikker bruk av luftporter, hvor du finner alle instruksjonene for sikker og riktig bruk av produktet før 
installasjon.

Erklæring om samsvar 
Erklæringen om samsvar for DM-kontrollmodulen er en del av erklæringen om samsvar for ESSENSSE luftporter.
Erklæringen om samsvar finnes på www.2vv.cz.

   IKKE OVERSE

ESSENSEE luftporter er utstyrt med et universalt tilkoblingsgrensesnitt.
ESSENSEE luftporter kan kontrolleres ved bruk av en av de følgende kontrollmodulene.
DM-kontrollmoduler er et nødvendig tilbehør for VCE... luftporter.
Luftporten er koblet til kontrollmodulen med „hurtigkoblere (TYCO, merket med farger) “
Blenderåpningen er involvert i TN-S-system.

Symbol Betydning

OBS!

IKKE OVERSE!

DU TRENGER

TEKNISK INFORMASJON

Advarsel eller melding

Viktige instruksjoner

Praktiske tips og informasjon

Mer detaljert teknisk informasjon

Henvisning til en annen del/seksjon 
av brukerhåndboken
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2. UTPAKKING

2.1 SJEKK LEVERANSEN

1x

1x

1x
RJ12 

PTPM 

1x
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RGJ-VCE-DM-E-2x230

RGJ-VCE-DM-E-3x400

3. HOVEDDELER

3.2 OVERSIKT OVER DM-KONTROLLMODULENS FUNKSJONER

Installasjon av luftport Med en elektrisk 
varmeapparat (VCE-xx-E)

Med en elektrisk 
varmeapparat (VCE-xx-E)

Kontrollmodul RGJ-VCE-DM-E-3x230 RGJ-VCE-DM-E-3x400

Type kontroll Berøring Berøring

Viftefart 3 hastigheter 3 hastigheter

Regulering av det elektriske 
varmeapparatet 2 nivåer 2 nivåer

Tilkobling til kontrollpanel kabel kabel

Valgfri tilkobling til dørbryter JA JA

Valgfri ekstern bryter JA JA

Valgfri regulering av varmeveksler 
med et termostat JA  romtermostat JA  romtermostat

Indikator for driftsstatus LED LED

Etterkjøling av det elektriske varmeap-
paratet 30/60 sec. 30/60 sec.

Master/slave-kobling av luftbarrierer JA (opp til 6) JA (opp til 6)

3x 230 JA X

3x 400 X JA
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1. Fjern bunndekselet:

2. Fjern designersidepanelet på siden til motoren:

3. Bruk M5 unbrakonøkkelen til å skru ut skruene og 
mellomskillet av barrieren

4. Trekk tilførselskablene gjennom:

• dra en tilstrekkelig lengde av strømkabelen inn i enheten
• dra kommunikasjonskabelen gjennom om du vil bruke 

DM-reguleringsmodulen.
• dra kablene for ekstrautstyr gjennom, om det brukes

5. Sett reguleringsmodul inn i enheten

4. INSTALLASJON

               DU TRENGER

M5 unbrakonøkkel
Forlenger på minst 20 cm (medfølgende).

            OBS!

• Installasjon må utføres av en autorisert installatør. Alle 
nasjonale forskrifter og direktiver må overholdes.

• De elektriske diagrammene som finnes på produktet 
erstatter diagrammene som presenteres i denne 
håndboken!

• Før installasjon, sjekk at beskrivelsen av terminalklemmene 
samsvarer med angivelsen til diagrammet for elektrisk 
tilkobling. Om du er i tvil, kontakt leverandøren og koble 
under ingen omstendighet til luftporten!

• Strekk aldri hånden inn i luftporten med mindre 
hovedstrømforsyningen er slått av!

                  
  TEKNISK INFORMASJON

Luftporten er koblet til kontrollmodulen med „TYCO hurtig-
koblere“(merket med farger).
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4. INSTALLASJON
VC

E-
B-

xx
x-x

x-Z
P-

0-
NO

 +
 R

GJ
-V

CE
-D

M-
E-

3x
23

0
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4. INSTALLASJON
VC

E-
B-

xx
x-x

x-Z
P-

0-
NO

 +
 R

GJ
-V

CE
-R

F-
E-

3x
40

0
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4.2 KONTROLLPANEL

1

7 8

9

5

6

1 2 3 4

2

3

4

5

6

7

8

9

Varmenivå I. indikator.

Varmenivå II. indikator. 

Anviser for åpen dør.

Anviser for service.

Knapp for økning av viftehastighet.

Knapp for senking av viftekraft.

Strøm av/på-knapp for apparatet.

Knapp for endring av varmeevne.

Angi viftekraft (nivå I til III).

4. INSTALLASJON
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4.2-1 Tilkoblig av kontrollpanelet

Koble DM-reguleringen til kontrollpanelet med den leverte kabelen (RJ12- og PTPM-terminaler)

   TEKNISK INFORMASJON

En 5 meters kabel leveres.
Kommunikasjonskabelen kan utvides opp til en maksimumslengde på 30 meter. Forskjellige lengder av disse kablene kan bestilles.

4.2-2 Tilkobling av flere luftporter — Master-Slave

Luftporten ESSENSSE Comfort gjør det mulig å koble opp til seks luftporter sammen og kontrollere dem med ett enkelt kontrollpanel 
(kjedes). Velg hvilke luftport som skal være kontrollport (master) og koble kontrollpanelet til den. Koble så andre luftporter, som 
blir styrt av den første luftporten (slave). Den samme typen kommunikasjonskabel brukes til å koble luftportene til hverandre og 
kontrollpanelet.

DK SH

KABEL-05M KABEL-05M

DK

SH

SLAVEMASTER
15/16 17/188 A

SLAVEMASTER
15/16 17/188 A

SLAVEMASTER
15/16 17/188 A

DK DK

1. 2. . . . 6

.

RJ12 PTPM

RJ12

PTPM

Dørkontakt tidsbryter / ekstern inngang

1

4 5 6 

2 3

PTPM

RJ12

SLAVEMASTER

Separer boksen 
fra kontrollpane-
let (du trenger 
ingen verktøy).

Plasser kontrollpa-
nelet inn i boksen.

Koble koblingen til 
kontrollpanelet.

Koble kabelen til bok-
sen til regulatoren.

Dra kommuni-
kasjonskabelen 
gjennom panelbok-
sen.

Fest boksen til 
den elektriske 
koblingsboksen i 
veggen.

4. INSTALLASJON

max. 40m
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5.1 TILKOBLING AV EKSTERNT EKSTRAUTSTYR

 IKKE OVERSE

• I løpet av tilkobling av eksternt ekstrautstyr, må luftporten være koblet fra hovedstrømforsyningen.
• Alle eksterne kontrollkomponenter må kobles til i henhold til det elektriske diagrammet.
• Koblinger må kobles til den elektriske tavlen med passende sikringer.

5.1-1 DK-1 Dørkontakt

                                                                 TEKNISK INFORMASJON

                                                          - Isolert koblingskontakt med maks. spenning på 12V.
                                                    - Kabel - Tolederkabel med diameter på 0,5 mm. - Maksimumslengde: 50 m

                                                     Koblinger på DM-kontrollmoduler: 17 / 18

  OBS!      
Ikke levert med produktet.

5.1-3 TER-P- romtermostat

                                                          
                                                          TEKNISK INFORMASJON

                                                                        - Romtermostat for regulering av varming.
                                                                        - Kabel - Trelederkabel med diameter på 1,5 mm. 230 V / 50Hz

                                                                        
                                                                            Koblinger på DM-kontrollmoduler: Th / Th

                    Er inkludert luftporter

SH-tidsbryter
                                             
                                            - Tidsbryteren kobles til hovedluftporten
                                                           - Kun en enkel tidsbryter kan brukes for alle kjedede luftporten
                                                           - Tidsbryteren slår av alle kjedede luftporten
   - Koblinger på DM-kontrollmoduler: Th / Th

  OBS!         
Ikke levert med produktet.

Reguleringsalternativer Ekstrautstyr som kan kobles til Plassering av koblingen Funksjon

RGJ-VCE-DM-E

ekstern bryterkontakt SH-TM-848 reguleringsklemme å slå luftporten på og av til 
angitt tid

dørkontakt DK-1 reguleringsklemme
å slå luftporten på og av når 

døren åpnes/lukkes 
og basert på servicemenyen 

(DOOR-funksjon)

romtermostat TER-P i plasseringen til klemmen for 
hovedledningen

kontrollerer oppvarmingen av 
gjeldende luftport

5. EKSTERNT EKSTRAUTSTYR
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         IKKE OVERSE

Sjekk følgende før oppstart av luftporten med en DM-kontrollmodul:

• Glemte du verktøy eller gjenstander inne i luftporten som kan skade den?
• Er sikringskursen riktig i forhold til luftportens effekt?
• Lukket du luftporten skikkelig?
• Ble kontrollmodulen riktig tilkoblet?

Les nøye gjennom det følgende kapittelet før du kobler til luftporten.

6. Å SLÅ PÅ FOR FØRSTE GANG

7. KONTROLLER

Å slå luftporten på og av

Ingen indikatorlys er slått på i av-tilstand og luftporten kan kun slås på med knappen         eller ved å gå inn i menyen for servicemodus 
ved å holde nede knappene 5,6 samtidig  i 5 sekunder. Den angitte viftehastigheten lyser i på-tilstand (minimumsnivå I.) 
og muligens andre indikatorlys. Luftporten slås av og på ved å bruke knappen  . Knappen må holdes nede i 1,5 sekund. I 
begynnelsen høres et kort bipp. Så indikerer et lengre bipp at knappen har blitt holdt nede lenge nok. I dette øyeblikket går 
luftport fra av til på.

Å angi effekten til viftene

I påslått tilstand er det mulig å bruke knappen  for å velge nødvendig effektnivå for vifter. I spekteret fra nivå I. til III. Det 
angitte effektnivået for viftene vises så av indikatorlysene mellom - knappene. Det laveste nivået som kan angis er I. i tilfelle 
effektnivået for vifter på luftporten med et elektrisk varmeapparat reduseres fra nivå II. til nivå I., kan det gitte oppvarmingsnivået 
på II. også reduseres til nivå I.

Å angi effekten til det elektriske varmeapparatet

Det utføres i påslått tilstand ved å bruke knappen  . Det er mulig å velge tre nivåer:
1. Ingen varming. Begge indikatorlysene   er av.
2. Første varmenivå. Indikatorlyset  lyser.
3. Det andre varmenivået (høyest). Indikatorlyset  lyser. Om vifteeffekten er på nivå I. når du
skifter til dette valget, blir viftens effektnivå automatisk økes til nivå II.

Etterkjøling

Dette er en automatisk funksjon med formålet å beskytte det elektriske varmeapparatet når det er slått av ved å bruke vifter for 
å kjøle det. Den blir alltid startet når varming skal slås av og viftene skal stoppes. Det er for eksempel når luftporten slås av eller 
døren lukkes. Tiden til etterkjøling kan angis til 30 eller 60 sekunder. Den nødvendige tiden for etterkjøling angis i servicemodus.
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EKSTERN BRYTER
Den har høyest prioritet og brukes vanligvis til å kontrollere luftporten ved bruk av en tidsbryter. Om den ikke er i bruk, må 
inngangen sammenkobles ved bruk av en leder (klemme) på samme måte som levert av fabrikanten. Denne tilstanden betyr 
at den er slått på, dvs. „luftportens funksjoner er tillatt“. Om den eksterne bryteren koblet ut, er hele luftporten slått av, inkludert 
kontrollpanelet. Om varming var slått på, vil kun prosedyren for etterkjøling utføres. Om luftporten slås av med en ekstern bryter, 
er det ikke mulig å slå den på. Når et forsøke på å slå den på foretas i denne tilstanden, lager kontrollpanelet et langt bipp og 
viftens signalindikator for effekt blinker i 5 sekunder. Så går den tilbake til avslått tilstand. Når den eksterne bryteren kobles til igjen, 
returnerer kontrollpanelet til tilstanden den var i rett før den eksterne bryteren ble koblet ut.

DØRBRYTER
Dørbryteren kan brukes til å kontrollere luftporten automatisk når døren åpnes eller lukkes. Når den ikke brukes, forblir kontakten 
dens frakoblet. Som samsvarer til åpen dør-tilstand. Tilstanden til dørbryteren vises på kontrollpanelet i påslått tilstand. Når døren 
er lukket, lyser  -indikatoren. Når døren er åpen, er den slukket. 

FUNKSJON NÅR DØREN ER ÅPEN
Når døren er åpen, fungerer luftporten som normalt. I påslått tilstand er det mulig å endre effekten til vifte og varmeapparat på 
kontrollpanelet. De angitte endringene inntreffer praktisk talt umiddelbart i luftporten. Etter døren er lukket, forblir luftporten 
i innledende modus 20 sekunder til, noe som er en beskyttelse mot hyppig åpning og lukking av døren. Etter denne tiden har 
utløpet, går luftporten inn i en modus med redusert effektuttak. Når døren er lukket, er det tre mulige innstillingsalternativ 
luftporten kan betjenes i. Den nødvendige innstillingen angis i servicemodus.

FUNKSJON NÅR DØREN ER LUKKET
Når døren er lukket, forblir innstillingene for vifte og varming på kontrollpanelet. Denne innstillingen kan endres, dog vil endringene 
kun tre i kraft etter døren åpnes igjen. Varmekontroll kan være et unntak. I Innstillingsalternativ 2 og 3 er det mulig å kontrollere 
varming helt eller delvis. Se beskrivelsen til innstillingsalternativene:

1)Funksjonen til luftporten er helt stoppet. Viftene og varmeapparatet er helst slått av. Om varmingen var slått på, blir den nå slått  
    av og er ikke mulig å slå på. Det er også nødvendig å ta hensyn til etterkjølingstiden når viften er i drift på nivå I.
2) Viftekraften vil gå til nivå I. (standard fabrikkinnstilling). Om varming var slått på, vil den fremdeles være på. På luftporter med  
     elektrisk varming blir varmeeffekten imidlertid senket fra nivå II. til nivå I. Varmeeffekten kan kontrolleres. På elektriske luftporter  
      vil varmeeffektuttaket bli begrenset til maks. nivå I. (dvs. selv når nivå II. er angitt).
3) Effektuttaket for vifter vil skiftes til nivå II. Varmetilstanden forblir uforandret og den kan kontrolleres uten begrensninger.

SERVICEMODUS

I servicemodus er det mulig å velge tid for etterkjøling, 30/60 sekunder, og atferden til luftporten når døren er lukket. Gå inn i 
konfigurasjonsmodus tidligst 30 sekunder etter du kobler luftporten til strømforsyningen. Det er kun mulig å gå inn i servicemodus 
i avslått tilstand ved å trykke inn  de to knappene samtidig. Den må trykkes inn i 5 sekunder og ingen andre knapper kan 
trykkes i løpet av denne tiden. I løpet av dette intervallet på 5 sekunder vil  -indikatoren blinke. Inngang i servicemodus blir så 
markert av et lengre bipp.

VALG AV ATFERD FOR LUFTPORT NÅR DØREN ER LUKKET
Det vises med et lystende indikatorlys
Det er mulig å velge ett av tre alternativ: De vises igjen av indikatorene som vanligvis brukes for å vise viftekraft.
Nivå I. – vifter slås av når døren er lukket.
Nivå II. – vifter går til viftefartnivå I (standard fabrikkinnstilling) når døren er lukket.
Nivå III. – vifter går til viftefartnivå II når døren er lukket.
Utvelging foretas igjen ved å bruke  - knappene. Bekreft valget og fullfør servicemodus ved å trykke inn  - knappen i 2 
sekunder.
Kun ved å fullføre servicemodus helt vil de angitte verdiene lagres. Enhver inaktivitet på mer enn 1 minutt vil automatisk avslutte 
servicemodus og ingen utførte handlinger blir lagret. Luftporten går alltid tilbake til avslått tilstand når servicemodus avsluttes.

VALG AV TIDSLENGDE FOR ETTERKJØLING
Det er den andre parameteren som angis 
Tiden for etterkjøling vises nå av indikatorene som vanligvis brukes for å vise viftehastighet  .
Nivå I. – tid for etterkjølig på 30 sekunder
Nivå II. – tid for etterkjølig på 60 sekunder
Utvelging foretas ved å bruke  - knappene. Bekreft valget og fortsett til neste parameter ved å trykke inn

  -knappen i 2 sekunder.

7. KONTROLLER
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8. VEDLIKEHOLD

9. FEILSØKING

        OBS!

Før du utfører noe arbeid på innsiden av luftporten, må hovedstrøminntaket kobles fra. Luftporten må få tid til å kjøles ned.

8.1 RENGJØRING

           OBS!

• Det er forbudt å bruke trykkluft, kjemikalier, løsemidler eller vann for rengjøring.
• Bruk en liten feiekost eller støvsuger, rengjør luftinntakets deksel og innsiden av luftporten.

9.1-2 Beskyttelse mot overoppheting
av viften

Om motoren overopphetes, vil en termisk sikring ta den ut 
av drift.
Motoren blir automatisk koblet inn igjen når den har kjølt seg 
ned.

          OBS!

• Frakobling av en overopphetet motor angis ikke, 
funksjonsfeilen kan identifiseres av reduksjon av 
lufthastigheten til luftbarrieren.

• Når motoren frakobles, er det nødvendig å identifisere 
årsaken til funksjonsfeilen!

• Før du utfører noe arbeid på innsiden av luftporten,   
må hovedstrømforsyningen kobles fra.

9.1 SIKKERHETSELEMENTER

9.1-1 Beskyttelse mot overoppheting
av det elektriske varmeapparatet

Om det elektriske varmeapparatet overopphetes, vil 
sikkerhetstermostaten koble det ut av drift. Etter det 
elektriske varmeapparatet kjøles ned, blir det koblet inn igjen 
automatisk.

Om en ulykke oppstår og sikkerhetstermostaten svikter, 
vil termoutløseren aktiveres og varmeapparatet kobles ut 
permanent. Varmeapparatene på alle resterende luftporter 
vil forbli i drift.

          OBS!

• Aktivering av termostater angis ikke, funksjonsfeilen kan 
identifiseres av reduksjon av varmeutgangseffekt. 

• Når termoutløseren aktiveres, er det nødvendig å 
identifisere årsaken til overopphetingen!

• Før du utfører noe arbeid på innsiden av luftporten,    
må hovedstrømforsyningen kobles fra.

RESET
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9.2 FØR DU RINGER SERVICESENTERET...

funksjonsfeil

LUFTBARRIEREN
KAN IKKE STARTES.

LUFTBARRIEREN ER
KOBLET TIL STRØM, MEN

FUNGERER IKKE OPTIMALT.

 

 

OVEROPPHETING AV ELEKTRISK
VARMEAPPARAT

(Luftbarrieren varmes ikke,
selv om den skulle varmes

ifølge innstillingene på
kontrollpanelet.)

 
 

 
 

 

 

 

 
 

mulig årsak løsning
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Luftbarrieren kobles fra strømforsyningen, 
for eksempel på grunn av strømbrudd eller 

frakobling av hovede�ektbrytere.

Verdiene til luft- og strømtilførsel samsvarer 
ikke med verdiene på merkeskiltet på 

luftbarrieren.

Tilkoblingen av elektriske forbindelser 
samsvarer ikke koblingsskjemaet.

Nøytralledere er ikke tilkoblet.

Én av lederne løsnet fra en klemme under 
tilkobling av luftbarrieren.

Kabelen som kobler kontrollpanelet til er 
ikke koblet riktig.

Luftbarrierens sikring er utbrent.

Ikke nok plass foran luftinntaksristen eller 
begrenset innsuging på luftbarrieren (se 

installasjonshåndboken).
Gi riktige romlige forhold.

Luftbarrieren er skitten.

Én eller �ere vifter har sviktet inni 
luftbarrieren. 

Kontakt et servicesenter og få viften 
byttet ut.

Rengjør luftbarrieren.

Sjekk luftbarrierens sikring. Sikringen �nnes 
på det elektroniske kretskortet til luftbarrie-

ren. Sjekk om den er utbrent. Om den er 
det, er det nødvendig å bytte ut sikringen 
med en ny med samme elektriske verdi.

 

Sjekk at kabelkoblingen mellom kontrollpa-
nelet og styreelektrodene til luftbarrieren er 

riktig.
Trekk ut ende av kabelen fra "MASTER"-kob-

lingen som �nnes på det elektroniske 
kretskortet til luftbarrieren og klikk den inn 

igjen. Åpne kontrollpanelboksen og trekk ut 
kabelen fra det trykte kretskortet og klikk 

den inn igjen. Prøv å bruke en annen kabel 
levert av fabrikanten og sjekk driftstilstan-
den til luftbarrieren igjen. Om luftbarrieren 
fremdeles ikke fungerer, bytt ut kontrollpa-

nelet med
et annet og test luftbarrieren igjen.

Skru av dekselet og sjekk klemmene.

Tilkoble den.

Finn skjemaet og sjekk tilkoblingen av 
luftbarrieren. Skjemaet

�nnes enten i installasjonshåndboken eller 
under servicedekselet på luftbarrieren.

Mål matestrømmen og -spenningen og 
sammenlign med verdiene på merkeskiltet 

som �nnes rammen på luftbarrieren.

Sjekk sikringsskapet i luftbarrierens 
beliggenhet.

9. FEILSØKING

Luftporten kobles fra strømforsyningen, 
for eksempel på grunn av strømbrudd 
eller frakobling av hovedeffektbrytere.

Verdiene til luft- og strømtilførsel samsva-
rer ikke med verdiene på merkeskiltet på 

luftporten.

Én av lederne løsnet fra en klemme 
under tilkobling av luftporten.

Luftportens sikring er utbrent.

Ikke nok plass foran luftinntaksristen eller 
begrenset innsuging på luftporten (se 

installasjonshåndboken).

Luftporten er skitten. Rengjør luftporten.

Én eller flere vifter har sviktet inni 
luftporten.

Sjekk sikringsskapet i luftportens 
beliggenhet.

Mål matestrømmen og -spenningen 
og sammenlign med verdiene på 

merkeskiltet som finnes rammen på 
luftporten.

Finn skjemaet og sjekk tilkoblingen av 
luftbarrieren. Skjemaet finnes enten 
i installasjonshåndboken eller under 

servicedekselet på luftporten.

Sjekk at kabelkoblingen mellom 
kontrollpa-nelet og styreelektrodene til 

luftporten er riktig.
Trekk ut ende av kabelen fra „MASTER“-
koblingen som finnes på det elektroniske 

kretskortet til luftporten og klikk den 
inn igjen. Åpne kontrollpanelboksen og 

trekk ut kabelen fra det trykte kretskortet 
og klikk den inn igjen. Prøv å bruke en 
annen kabel levert av fabrikanten og 

sjekk driftstilstan-den til luftporten igjen. 
Om luftporten fremdeles ikke fungerer, 
bytt ut kontrollpa-nelet medet annet og 

test luftporten igjen.

Sjekk luftportens sikring. Sikringen 
finnes på det elektroniske kretskortet 
til luftporten. Sjekk om den er utbrent. 

Om den er det, er det nødvendig å bytte 
ut sikringen med en ny med samme 

elektriske verdi.

LUFTPORTEN KAN IKKE 
STARTES.

LUFTPORTEN ERKOBLET 
TIL STRØM, MENFUNGERER 

IKKE OPTIMALT.

OVEROPPHETING AV ELEK-
TRISKVARMEAPPARAT

(Luftporten varmes ikke,selv om 
den skulle varmesifølge innstillin-

gene påkontrollpanelet.)
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            IKKE OVERSE

• I alle tilfeller av overoppheting av motoren eller varmeapparatet i luftporten, er det nødvendig å identifisere årsaken 
og rette den.

• Om overopphetingen forårsakes av hvilken som helst intern svikt inni luftporten, er det nødvendig å kontakte, autorisert 
servicesenter..

9.3 FEILINDIKASJON VIA BLINKENDE LED
            IKKE OVERSE

Signal-LED-en finnes på det elektroniske kretskortet ved siden av MASTER-koblingen.

                TEKNISK INFORMASJON

Når luftporter kjedet, vises feilmeldingen på hvilken som helst av luftportene. For å identifisere hvilken luftport feilen har oppstått 
på, er det nødvendig å sjekke LED-diodene på alle kjedede luftporter.

                                                                               OK-tilstand – LED blinker periodisk 1x/sekund

Om du ikke klarte å løse problemet og ikke klarte å få luftporten i drift selv om du brukte tabellen for feilsøking, kontakt et autori-
sert servicesenter – se følgende kapittel, SERVICE.

           IKKE OVERSE

I tilfelle noe inngrep, må luftporten kobles fra hovedstrømtilførselen. Om du ikke er sikker på at det du gjør er riktig, ikke 
start noen form for reparasjon, ring profesjonell service!

 Antall LED-blink

3x / 10s

1x / 1s

–

–

Kommunikasjonsfeil

status ok

Sjekk at kabelen er riktig 
koblet i kontrollpanelet 

og i luftporten
eller hvorvidt den er 

avbrutt.

ingen mangler

Indikasjon på panel Feil Løsning

9. FEILSØKING
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10. SERVICE

10.1 OM DU IKKE KAN FIKSE PROBLEMET SELV

Om du ikke klarte å fikse problemet, kontakt leverandøren eller en eksklusiv 2VV-distributør. Service under garanti og etter garanti 
utføres av leverandøren eller en av de autoriserte serviceorganisasjonene. Liste over dem er tilgjengelig hos leverandøren.

Gi leverandøren eller servicesenteret følgende informasjon:
- modellnummer på luftporten,
- ekstrautstyr som brukes,
- installasjonssted,
- serienummer,
- installasjonsbetingelser (også elektriske)
- driftstid,
- en detaljert beskrivelse av feilen.

10.2 Å SETTE PRODUKTET UT AV DRIFT - SKROTING

Gjør produktet ubrukelig før det skrotes. Gamle produkter inneholder også materialer som kan resirkuleres. Lever dem til en hen-
teplass for resirkulering. Det er bedre å få produktet avhendet på et sted som spesialiserer seg på denne aktiviteten som så vil være 
i stand til å bruke resirkulerbare materialer. Lever ubrukelige deler av produktet til en forvaltet avfallsanlegg.

Under skroting av materialene, er det nødvendig å overholde relevante nasjonale regler for avfallshåndtering.

11. KONKLUSJON

11. KONKLUSJON

Om noe er uklart, eller du har spørsmål, kontakt gjerne vår salgsavdeling eller avdeling for teknisk brukerstøtte.
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KONTAKT

Adresse:
Thermo Byggvarme AS
Eternitveien 45
N-3470 SLEMMESTAD

            thermo@thermo-varme.no

            www.thermo-varme.no


