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BERØRINGSKNAPPER – PÅ KONTROLLPANELET

FUNKSJON OG STYRING

Termostathode

4 Symbol for varme 
RØDT 8 Termostatskala 

BERØRINGSKNAPPER

Termostatskala 
TERMOSTATHODE
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Knapp for høyeste drift

Knapp varme/
luftsirkulasjon

Strømbryter AV/PÅ
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Symbol for 
luftsirkulasjon

Knapp OPP

Knapp NED
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DU HAR GJORT ET GODT VALG

Med lavtemperaturradiatorer med E2-teknikk får du tilgang til et 

kvalitetsprodukt med dagens beste teknikk for energieffektivitet. 

For at unngå feilfunksjoner og skader er det svært viktig at du leser 

og følger denne bruksanvisningen. Hvis du har spørsmål, må du 

henvende deg til installatøren/forhandleren eller direkte til produ-

senten.

Vi håper du vil få glede av den nye lavtemperaturradiatoren.

DRIFTSVILKÅR

max. 10 barmax.
230VAC
50 Hz

maks. 
60 °C

N
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VIKTIG INFORMASJON

n	Radiatoren må bare monteres av en fag- 
 person.

n	Radiatoren må ikke monteres direkte under et  
 vegguttak.

n	Ikke egnet til bade- eller dusjrom.

n	Hvis radiatorens tilkoblingskabel skades,  
 må bare produsenten skifte den ut.

n	Merk! For å unngå overoppheting 
 må radiatoren aldri dekkes til helt.

n	Stikkontakten skal være tilgjengelig 
 når radiatoren er montert.

n	Radiatorer uten innebygd strømbryter krever  
 en to polet frakobling fra nettet med en  
 bryter med minste kontaktavstand på 3 mm,  
 eller at radiatoren kan kobles fra med et nett- 
 støpsel.

Type: ULOW E2
max. 15 W   ~230 V

ÖVE
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n	Ved valg av plassering og ved installasjon  
 via et jordet vegguttak må lokale og nasjo- 
 nale elektriske sikkerhetsforskrifter over- 
 holdes.

n	Særlig forsiktighet må utvises når barn eller  
 funksjonshemmede oppholder seg i nærheten 
 av radiatoren.

n	Barn under 3 år skal holdes på avstand hvis de  
 ikke er under konstant oppsyn.

n	Barn fra 3 år og under 8 år må bare koble til  
 og fra radiatoren hvis de overvåkes eller er  
 blitt lært opp i bruken av radiatoren og forstår  
 farene med det, under forutsetning av at  
 radiatoren er plassert og installert i sin  
 normale driftsposisjon.

N
O
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n	Barn fra 3 år og under 8 år må ikke sette støp- 
 selet i veggkontakten, regulere på radiatoren,  
 rengjøre radiatoren og/eller utføre brukerve- 
 dlikehold.

n	Denne radiatoren kan reguleres av barn som  
 er minst 8 år og av personer med begrensede 
 fysiske, sensoriske eller mentale evner eller  
 mangel på erfaring eller kunnskap hvis de er  
 under oppsyn eller har fått undervisning i  
 sikker bruk av radiatoren og forstår eventu- 
 elle farer som kan oppstå med det. Barn  
 må ikke leke med radiatoren. Barn som ikke  
 er under oppsyn, må ikke rengjøre radiatoren  
 eller utføre brukervedlikehold på den.

n	Antall vifter = 

n	Rengjør ikke radiatoren med skurende reng- 
 jøringsmidler eller løsemidler.

Lengde [mm]
100

2
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START AV RADIATORENS REGULERING

På lavtemperaturradiatorer med E2-teknikk starter du radiatorens regulering ved å trykke 

på strømbryteren 

Boost

.

VIKTIG VED DEN FØRSTE INNKOBLINGEN:
Ved den første innkoblingen må du sørge for at radiatorens regulering 

er stilt inn på oppvarming, med romtemperaturen forhåndsinnstilt til 

22 °C.

ENDRINGER VED OPPVARMING:
Ønsket romtemperatur kan forhåndsinnstilles mellom 18 og 26 °C 

i trinn på 0,5 °C. Ettersom det er termostathodet som utfører den

hovedsakelige reguleringen ved oppvarming, er innstillingene som utføres med kontroll-

panelets berøringsknapper, bare omtrentlige verdier som avhengig av aktuell monterings-

posisjon eller driftsvilkår ved eventuelt behov bare må korrigeres ubetydelig opp eller ned.

HØYESTE DRIFT:
For å oppnå ønsket romtemperatur på kortest mulig tid kan du ved hjelp av «høyeste 

drift» aktivere radiatorens makseffekt i maks. 120 minutter ved å trykke på knappen Boost . 

Normal tilstand aktiveres automatisk når ønsket romtemperatur er oppnådd. Høyeste drift 

kan avsluttes når som helst ved å trykke på knappen Boost  igjen.

!
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INNSTILLING TIL KJØLETILSTAND:

Trykk på kjøletasten 

Boost

 én gang, og det blå frostsymbolet vil lyse.

Drei termostathodet 1  moturs til den høyest mulige innstillingen. 

Med noen produkter eller ekstremt høye romtemperaturer kan det i 

noen tilfeller være nødvendig å demontere termostathodet for å fylle 

radiatoren med kjølevann.

For å gi maksimal kjøleeffekt fra radiatoren kjører ventilatorene 11  på sitt høyeste nivå. 

For rom som krever et svært lavt støynivå kan ventilatorenes omdreiningstall reduseres 

ved å trykke på tasten Boost  én gang. Ved denne driftsformen blinker temperatursymbolet 

8 . 

VIKTIG INFORMASJON: Ved denne driftsformen må eventuelle justeringer foretas 

på energikilden.

Energikilden må slås av, eller så må fremløpstemperaturen justeres til absolutt minimum. 

Men under alle omstendigheter bør det treffes konkrete tiltak for å sikre at kjølevæs-

ketemperaturen er over duggpunktstemperaturen for omgivelsesluften for å forebygge 

kondens på radiatorens overflater.

Med denne «tørre kjølingen» kan du redusere svært høye romtemperaturer med et par 

grader. Det er imidlertid ikke mulig å levere klimastyring til 22 °C, for eksempel.

!
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HVILEMODUS
Hvis kontrollpanelets berøringsknapper ikke brukes i 60 sekunder, går de over i hvile-

modus. I denne beredskapsmodusen er panelets belysning inaktiv. Hvilemodusen kan 

avsluttes når som helst ved å trykke på en av knappene. 

Utenfor de forskjellige driftsperiodene kan radiatorens reguleringsenhet kobles fra når 

som helst med knappen 

Boost

.

OMKOBLING TIL BARE LUFTSIRKULASJON, 
«SOMMERBRISEFFEKT»:

Trykk på knappen 

Boost

 igjen, det blå frostsymbolet blinker.

I denne driftsformen er viftene tilkoblet uavhengig av temperaturen, 

og de sørger for en behagelig luftsirkulasjon i rommet på varme som-

merdager. Som fabrikkinnstilling til denne driftsformen er viftene for-

håndsinnstilt til maksimalt omdreiningstall, men omdreiningstallet kan 

endres med knappene 

Boost

 og 

Boost

.

LED laveste omdreiningstall

LED  mellomste omdreiningstall

LED  høyeste omdreiningstall

Hvis du trykker enda en gang på knappen 

Boost

, går du tilbake til oppvarmingsmodus.

II
III

III
I
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TEMPERATURINNSTILLINGER – BERØRINGSKNAPPER 

18 °C
1. lysdiode 

lyser 

svakt

18,5 °C
1. lysdiode 

lyser 

kraftig

19 °C
1. og 2. 

lysdiode 

lyser 

svakt

19,5 °C
1. og 2. 

lysdiode 

lyser 

kraftig

20 °C
2. lysdiode 

lyser 

svakt

20,5 °C
2. lysdiode 

lyser 

kraftig

21 °C
2. og 3. 

lysdiode 

lyser 

svakt

21,5 °C
2. og 3. 

lysdiode 

lyser 

kraftig

22 °C
3. lysdiode 

lyser 

svakt

22,5 °C
3. lysdiode 

lyser 

kraftig

23 °C
3. og 4. 

lysdiode 

lyser 

svakt

23,5 °C
3. og 4. 

lysdiode 

lyser 

kraftig

24 °C
4. lysdiode 

lyser 

svakt

24,5 °C
4. lysdiode 

lyser 

kraftig

25 °C
4. og 5. 

lysdiode 

lyser 

svakt

25,5 °C
4. og 5. 

lysdiode 

lyser 

kraftig

26 °C
5. lysdiode 

lyser 

svakt
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TEMPERATURINNSTILLING – TERMOSTATHODER
Ved betjening av følgende termostathoder kan temperaturen stilles inn med berørings-

knappene på styreplaten som beskrevet her: 

PRODUSENTER AV 
TERMOSTATHODE

INNSTILLINGSVERDI
BETJENING AV 

STYREPLATE

DANFOSS RAX

II 
II-III
III
III-IIII
IIII 

ca. 18 °C
ca. 20 °C
ca. 22 °C
ca. 24 °C 
ca. 26 °C

Første lysdiode
Andre lysdiode
Tredje lysdiode
Fjerde lysdiode
Femte lysdiode

COSMO 
DANFOSS RA 2000
DANFOSS RAW
Heimeier VK
Honeywell Thera 3
Oventrop UNI LD  
Oventrop UNI XD
Rossweiner Startec
Simplex StarTec

2-3 
3 
3-4
4
4-5

0ca. 18 °C
ca. 20 °C
ca. 22 °C
ca. 24 °C 
ca. 26 °C

Første lysdiode
Andre lysdiode
Tredje lysdiode
Fjerde lysdiode
Femte lysdiode

Herz 7230
Herz 7260
Herz 9260

3
Herz Sym.
4
5

ca. 18 °C
ca. 20 °C
ca. 22 °C
ca. 25 °C

Første lysdiode
Andre lysdiode
Tredje lysdiode
Fjerde & femte lysdiode

Bare for tysk marked:
COQON DTHERM Z6
COQON QTHERM Z02

-

18 °C
20 °C
22 °C 
24 °C
26 °C

Fjerde lysdiode
Fjerde lysdiode
Fjerde lysdiode
Fjerde lysdiode
Fjerde lysdiode

Denne informasjonen kan variere en noe, avhengig av enhetens plassering og driftsvilkår, og 
må forlenges eller forkortes etter ønske. Innstillingsverdier for andre merker av termostathoder 
fås på anmodning. Alternative kontaktopplysninger finnes i installasjonsveiledningen. 

UTVENDIG RENGJØRING OG PLEIE
Ved rengjøring av radiatorens overflater må det brukes milde rengjøringsmidler som ikke 

skurer. For å sikre viftenes virkningsgrad anbefales det at du regelmessig får utført vedli-

kehold av viftene og radiatoren av en fagperson. 

N
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