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MOTTAKSKONTROLL. 
 

Kontroller at produktet ikke har synlige transportskader. 

Kontroller at mottatte produkt har riktig effekt, spenningsart og viftehastighet i forhold til forutsetning. 

 

 

 

BRUKSOMRÅDE 
 

Godkjente av Det Norske Veritas, Sertifikat No. TAE00002XD, for fast montering i skip og flyttbare 

plattformer, unntatt på dekk og i Ex klassifiserte rom. IP44 

 

 

 

SIKKERHETSANVISNINGER 

 

 Enheten kan brukes av barn fra 8 år og av personer med reduserte fysiske eller mentale 

evner, mangler erfaring eller kunnskap om de får tilsyn eller instruksjoner om hvordan 

enheten kan brukes på en sikker måte og forstår risikoen. 

Barn skal ikke leke med apparatet, rengjøring og vedlikehold bør ikke utføres av barn 

uten tilsyn. 

 Barn under tre år bør holdes borte fra apparatet, med mindre de er under tilsyn. 

Barn mellom 3 og 8 år gamle kan slå på eller av enheten under forutsatt at enheten har 

blitt plassert eller installert i henhold til installasjonsinstrukser, og at de får tilsyn eller 

instruksjoner om hvordan enheten kan brukes trygt og at de forsto risikoen som 

foreligger. 

 Barn mellom 3 og 8 år skal ikke koble, sette opp, rengjøre eller utføre vedlikehold av 

apparatet. 

 

Advarsel - Noen deler av apparatet kan bli varme og forårsake forbrenninger. Spesiell 

oppmerksomhet skal holdes når barn eller sensitive mennesker er i nærheten. 
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MONTERING 

 
EVN monteres på medfølgende veggbrakett. Minste avstand mellom apparat og brennbare bygningsdeler er 

20 cm. Det må ikke være hindringer nærmere enn 1 meter i luftstrømmen foran apparatet. Apparatet skal 

fastmonteres på vegg minimum 1,7 meter over gulv. Det anbefales en avstand på minimum 50 cm mellom 

apparatets koplingsboks og vegg. Ovnen må ikke monteres rett under elektriske uttak. 

 

 

 
 

    Skisse med sikkerhetsavstander  

. 

 

 

ELEKTRISK INSTALLASJON 

 
Elektrisk tilkobling må utføres av autorisert elektroentreprenør. 

Tilførselskabel og andre kabler for eksterne termostater og lignede må være for maritim bruk. 
Husk å ettertrekke på begge sider av klemmen før dekselet monteres. 
Sett på strømmen å påse at brytere, termostater etc. fungerer korrekt.  

 

 

 

BRUKSANVISNING 
 

EVN har innebygget arbeidstermostat. Laveste temperatur, tynn strek, er 5 C. Høyeste 

temperatur er 40 C, tykk strek. 

 

1. 0 Anlegget er slått av 

2.  Viften starter. Varmen er slått av. 

3.  •  Viften går og termostaten kan koble inn 1/2 effekt. 

4.  █ Viften går og termostaten kan koble inn full effekt. 
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VEDLIKEHOLD

o Lag vedlikeholdsrutiner

o Det er viktig at gitrene på apparatets luftinntak og front holdes rene.

o Tykke støvlag på apparatets overflate representerer brannfare.

o Det må ikke oppbevares gjenstander på eller umiddelbart inntil apparatet.

o Vær spesielt oppmerksom på ulyd i viftemotor, kontaktorer som brummer, løse

betjeningsorganer mm. Apparatets effekt bør kontrolleres ved å måle strømstyrken på

høyeste varmetrinn.

o La viften gå på full hastighet i minst 2 timer annen hver måned, slik at evt. fukt som

kommer inn i viften fordamper og ikke bidrar til rust i lager.

o Bruk tørr børste/klut for rengjøring av viften.

o Ikke bruk etsende rengjøringsmidler.

o Unngå at vann kommer inn i motor eller elektrisk anlegg.

REPARASJON 

Må kun utføres av autorisert elektroentreprenør. Ved bestilling av reservedeler må det oppgis 

apparat type og fabrikasjonsnummer. Dette finnes på apparatets merkeskilt. 

 El-nr. Type 
Effekt

  kW kW m
3
/h kg 

Strøm  t

m/s 

Lydnivå 
dB(A) 

4927710 EVN 3-23 3 1,5-3 1300/1500 15 7,5 6,7 3,0 55 

4927711 EVN 6-23 6 3-6 1300/1500 18 15,3 13,4 3,0 55 

4927713 EVN 3-40 3 1,5 - 3 1300/1500 15 5,0 6,7 3,0 55 

4927714 EVN 6-40 6 3-6 1300/1500 18 9,0 13,4 3,0 55 

4927715 EVN 9-40 9 4,5 - 9 1300/1500 19 13,0 20,0 3,0 55 

4927716 EVN 3-44 3 1,5 - 3 1300/1500 17 4,0 5,8 3,5 55 

4927717 EVN 6-44 6 3-6 1300/1500 20 8,0 11,6 3,5 55 

4927718 EVN 9-44 9 4,5 - 9 1300/1500 21 12,0 17,4 3,5 55 

Spenning Frekv
 V         Hz

 230/3   50/60 
 230/3   50/60 

400/3   50/60
400/3   50/60
400/3   50/60

 440/3   50/60
 440/3   50/60
 440/3   50/60

Regulering Luftmengde Vekt
A °C

 Luft
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