
Luftport FINESSE

BETINGELSER FOR 
SIKKER DRIFT AV 
LUFTPORTEN

TA VARE PÅ MILJOET

MONTERINGSINSTRUKS

KONTROLLER 
LEVERANSEN

Instruksen inneholder viktige opplysninger om montering, bruk og sikkerhet. For å sikre korrekt funksjon vennligst les 
følgende instrukser før luftporten settes i drift. Vi forbeholder oss rett til tekniske endringer. Når det gjelder 
elektroskjemaer så skal alltid skjemaer som er vedlagt produktet følges og brukes.

-  Sørg for at gamle utrangerte luftporter blir innlevert til gjenvinning.
  Luftporten er emballert for å beskytte den mot skader
  under transport. All emballasje, som er benyttet, er resirkulerbar.

- Les denne instruksen før installasjon og drift av luftporten.
  Her vil du finne informasjon om installasjon og drift, samt vedlikehold og sikkerhet.
  Avstanden i alle rettinger til brennbare bygningsmaterialer må ikke være mindre enn 100 mm. 
  Disse materialene må heller ikke hindre luftstrømmen inn og ut av luftporten.

- avstand for luftstrømmen  under porten må minst være 500 mm.
  For luftporter med elektrisk varmebatteri er minste monteringsavstander:

- sikkerhetsavstand til brennbare materialer i luftstrømmen er 500 mm.
- sikkerhetsavstand til brennbare materialer over luftporten er 500 mm.
- sikkerhetsavstand til brennbare materialer i alle andre retninger er 100 mm.

Skadet luftport må ikke startes. Tilkobling av luftporten må kun utføres av autorisert personell. 
Finesse luftport er må kun benyttes innendørs i tørre omgivelser. 
Maks luftfuktighet 80%, temperaturer  mellom 0 °C og +40°C. 
Hvis luftporten er transportert under andre temperaturforhold, 
må det ventes en time før den settes i drift. Kapslingsklasse IP20.

For å redusere faren for transportskade, er luftporten er godt emballert i en krybbe av tre. Krybben må håndteres med 
varsomhet og må ikke utsettes for støt. Lufttemperatur under lagring: 0 °C og +40 °C. Sjekk nøye umiddelbart ved levering 
at luftporten ikke har vært utsatt for skade. NB! Synlig skade på emballasjen må påføres fraktbrevet slik at erstatning kan 
kreves av transportøren. Eventuell skade må umiddelbart rapporters til Thermo Byggvarme as sammen med 
serienummeret på produktet. Dette står også oppført på indeksplaten utvendig på trekrybben.

Finesse luftporter er produsert i henhold til internationale standarder og oppfyller krav til elektrisk, 
mekanisk og støy sikkerhet.

-EN 60204-1:1997+Z1:2001                  - direktiv No.: 40/2002 Coll.
-EN 292-1:1996+Z1:1998 - direktiv No.: 391/1999 Coll.
-EN 292-2:1996+A1:1997 - direktiv No.: 392/1999 Coll.
-EN 294:1997 - direktiv No.: 394/1999 Coll.

GODKJENNING
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BESKRIVELSE 
AV LUFTPORT

TYPER
LUFTPORTER
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*)  Målingene er utført ved en lufttemperatur på 20°C og vanntemperatur  90/70°C /  80/60°C
**) Lydtrykket er målt 3m fra luftinntaket i samsvar med Standard EN-ISO 3743-1 og EN-ISO 3744
     Oppgitte verdier gjelder for maks lufthastighet.

Gjennomføring 

for kabler

Festehull 

for gjengestag

Rekkeklemme for tilkobling 

av hovedstrøm og styrestrøm.

Plassersing av reset 

knapp for manuell 

overhetingstermostat 

( for elektrisk versjon, 

se kapittel ”Overoppheting 

av elektrisk luftport”.)

Gitteret kan fjernes 

ved hjelp av skrujern.

Viftehjul

Bevegelig elektrisk- eller 

varmtvannsbatteri

Side tilkobling av

varmtvannsbatteri G 1”

Transformator for vifter 

og signal for tett luftfilter

[m] [m3 /h] [kW] [dB(A)]** [V/Hz] [A] [kg]

VCS -F-B-10S 2240
 
- 54,8 230/50 2 21

VCS -F-B-15S 3360
 
- 58,9 230/50 3 34

VCS -F-B-20S 4480
 
- 60,5 230/50 4 48

VCS -F-B-10E 2220 9,0 54,8 400/50 15 25

VCS -F-B-15E 3330 13,5 58,9 400/50 22,5 37

VCS -F-B-20E 4440 18,0 60,5 400/50 30 51

VCS -F-B-10V 2180 18,5/15,1* 53,6 230/50 2 27

VCS -F-B-15V 3270 29,4/24,1* 57,4 230/50 3 41

VCS -F-B-20V 4360 40,7/33,4* 58,6 230/50 4 57

VCS -F-B-10W 2150 25,2/20,6* 53,6 230/50 2 29

VCS -F-B-15W 3230 40,9/33,9* 57,4 230/50 3 43

VCS -F-B-20W 4300 54,5/45,2* 58,6 230/50 4 60

VCS -F-C-10S 2860

 

- 55,6 230/50 3 24

VCS -F-C-15S 3990

 

- 59,5 230/50 4 37

VCS -F-C-20S 5040

 

- 60,9 230/50 5 51

VCS -F-C-10E 2790 9,0 55,6 400/50 16 28

VCS -F-C-15E 3890 13,5 59,5 400/50 23,5 40

VCS -F-C-20E 4920 18,0 60,9 400/50 31 53

VCS -F-C-10V 2680 20,7/16,9* 54,7 230/50 3 30

VCS -F-C-15V 3740 31,7/26,0* 57,9 230/50 4 43

VCS -F-C-20V 4720 42,6/35,0* 58,9 230/50 5 60

VCS -F-C-10V 2610 28,4/23,2* 54,7 230/50 3 32

VCS -F-C-15V 3640 44,1/36,5* 57,9 230/50 4 46

VCS -F-C-20V 4600 56,9/47,1* 58,9 230/50 5 63

Vekt
Type

Effekt Lydtrykk Spenning
Total 

strømstyrke

4,0

7,5

Luftmengde
Maks 

dørhøyde
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TEKNISK TABELL FOR 
VARMEBATTERIER

PRODUKTIDENTIFIKASJON

Elektrisk varmebatteri

Varmtvannsbatteri

SM - betjeningspanel, 230V tilkobling
DM - betjeningspanel, manuell kontroll, lavvolt tilkobling
DA - betjeningspanel, automatisk kontroll, lavvolt tilkobling
LW - for tilkobling til SD anlegg

S - Ingen varmebatteri
E - Elektrisk varmebatteri
V - Standard varmtvannsbatteri
W - Spesial varmtvannsbatteri

10, 15, 20 - Luftportens lengde 1: 1,5 og 2 meter

B, C - Effektstørrelse

Luftport for montering i himling - FINESSE
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Inntakstemperatur luft 18°C
Alle målinger er utført ved ved maks lufthastighet.

Vannmengde Trykkfall 

på vannsiden

Trykkfall 

på vannsiden

Vannmengde

(°C) (I/s) (°C)

 

(I/s)

VCS -F-B-10V 32,5 0,17 3,13 39,5 0,22 4,39

VCS -F-B-15V 34,2 0,28 3,54 71,4 0,35 4,93

VCS -F-B-20V 35,4 0,39 5,46 42,7 0,48 7,54

VCS -F-B-10W 41,8 0,24 1,71 50,4 0,30 2,37

VCS -F-B-15W 44,5 0,4 5,67 53,3 0,48 7,71

VCS -F-B-20W 44,6 0,53 9,42 53,3 0,65 12,83

VCS -F-C-10V 30,8 0,20 3,85 37,5 0,24 5,41

VCS -F-C-15V 33,3 0,31 4,06 40,4 0,37 5,65

VCS -F-C-20V 35,1 0,41 5,92 42,4 0,50 8,18

VCS -F-C-10W 40,2 0,27 2,11 48,5 0,33 2,94

VCS -F-C-15W 43,9 0,43 6,48 52,5 0,52 8,83

VCS -F-C-20W 44,6 0,56 10,18 53,2 0,68 13,86

Type

Temperaturfall 80/60°C Temperaturfall 90/70°C

t t

Elektrisk varmebatteri

Varmtvannsbatteri 

[°C] [kW] [A]

11,9 9 13

11,9 13,5 19,5

11,9 18 26

9,5 9 13

10,2 13,5 19,5

10,8 18 26

Maks. effekt StrømstyrkeType
t

VCS-F-B-10E

VCS-F-B-15E

VCS-F-B-20E

VCS-F-C-10E

VCS-F-C-15E

VCS-F-C-20E

VCS - F - B - 10 S - SM

Vanlig emballasje merking på luftport Type skilt på luftport
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MONTERING Generelt om plassering og bruk
-  Luftporten bør plasseres så nær døråpningen som mulig.
-  Luftporten bør plasseres så lavt over dørkarmen som mulig.
-  Luftporten skal være minst 50mm bredere 
   enn  døråpningen.
-  Luftporten festes med gjengestag eller direkte
   i takets konstruksjon med skruer. (Se ”Betingelser for sikker 
   drift av luftporten).

Luftporten monters i taket med fire gjengestag. Gjengestag 
medfølger ikke.
- Vær sikker på at materialene i taket er solide nok til å bære 

vekten av luftporten.
- Ved bruk av luftport med varmtvannsbatteri, sjekk at alle 

koplinger er tette.
- Lag  åpning i himlingen ihht. skisse under.
- Bor fire hull i taket  tilsvarende avstander i målskissen for 

festehull.
- Fest luftporten direkte i taket eller med gjengestag.
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Kabelgjennomføring

VCS3-F-...-10 / 15 / 20
1090 / 1490 / 1990mm

3
7

0
m

m

Luft inn Luft ut

Det er også mulig 
å montere luftporten 

direkte i taket. !

1. Sett fra front

2. Sett fra siden

4. Mål for åpning i himling

3. Montering med gjengestag

1” water inlet and outlet

4
1

0

304

3
6

1

B

A

2
5

0

3
0

0

4x
M

8

FYSISKE MÅL

Lengde Festeavstand Bredde Høyde

A B

[mm] [mm] [mm] [mm]

1100 1073 410 300

1500 1473 410 300

2000 1973 410 300

1100 1073 410 300

1500 1473 410 300

2000 1973 410 300

Type

VCS-F-B-10

VCS-F-B-15

VCS-F-B-20

VCS-F-C-10

VCS-F-C-15

VCS-F-C-20
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Slå av hovedstrømmen før arbeidet starter. Før man kopler 
til det elektriske anlegget eller skal gjøre noe annet arbeid i luftporten, 
må luftinntaksgitteret åpnes på følgende måte:
Hovedstrømmen MÅ være avslått før noe arbeid settes i gang.

Det er skruer i hjørnene på innsugingsdelen som er merket røde. 
2. Hold gitteret med en hånd så det ikke faller ned.
3. Drei de røde skruene i 90° og åpne gitteret forsiktig.

1. 

ARBEID I LUFTPORTEN

Reguleringsmuligheter

SMU shuntgruppe

Utendørs temperaturføler

OSMU føler for shuntgruppe

Dørbryter

Romtemperaturføler

DA kontrollpanel

Termostatventil med kappilarføler 
Regulering ved struping av vannmengde.
Enkel måten å regulere temperaturen. 

3-veis shuntventil ZV-3 med romtermostat TER-P 
(regulerer Av-På) 
Enkel automatisk temperaturregulering med romtermostat. 
Konstant vannmengde.

1.

2. 3.

2. 3.3.

3

3

4

4

5
5

6

6

2

2

1

1
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1.1.

SMU shuntgruppe

Dette er den enkleste måten 
å regulere romtemperaturen 
automatisk og trinnløst. 
Består av sirkulasjonspumpe, 
3-veis ventil og stengeventiler 
samt 2 stk. fleksible slanger. 

1.

Tilkobling av varmtvannsbatteri Tilkobling av tur- returvann Rør for kanalføler 

Det er mulig å regulere vannvarmeren på tre ulike måter.
Montering må utføres av autorisert personell på en faglig forsvarlig måte. 

- Det anbefales at vanntilkoplingen skjer med fleksibel slange (medleveres ikke)
- Montering og testing av varmtvannsbatteriet må utføres av autorisert rørlegger.
- Varmtvannsbatteriet kan tilkobles vann med maksimum 1,6 MPa trykk og temperatur +100 °C
- Tur- og returvann kan tilkobles varmtvannsbatteriet etter eget ønske, men det anbefales tilkobling ihht. skissen under.
- For å unngå skade er det nødvendig å holde fast batteriets tilkoblingsstuss med en rørtang ved tilkobling av tur- 

returvann. (se fig.)
- Vi anbefaler å benytte stengeventil på tur- og returvannrør for senere service.
- Det er mulig å bruke DVCT temperaturføler P12L 1000. Kan monteres i et rør i luftporten. (se fig).

TILKOPLING 
AV LUFTPORT MED 
VARMTVANNSBATTERI

REGULERING AV 
VARMTVANNSBATTERI

Hot water

Cold water
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TILKOBLING 
AV BETJENINGSPANEL

Luftporten kan leveres med to typer betjening, 230V – (SM) og elektronisk (DM, DA). Se skjema.
Betjeningspanel SM tilkoples med 1 mm2 kabel for fast installasjon (fig.1 og 2). 
Elektronisk betjening DM og DA koples til luftporten med den vedlagte kabel (code - KABEL 05)
- Den medleverte kabelen koples mellom koplingsrommet i luftporten ”Control” og betjeningsboksen (Fig.3)
- For å sikre en at luftporten fungerer riktig ( til DA og DM) må orginalkabel brukes.
- Anbefalt maks lengde på kabelen er 50m. ( til DA og DM).
- Kabelen skal ikke legges nær strømførende kabel, avstand minst 150mm.
- Isolasjonen på kabelen må ikke skades ved montering.
- Kablene må ikke komme i kontakt med vann eller annen væske.

Betjeningspanel SM Betjeningspanel DM, DA
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-   Luftporten må tilkobles av autorisert elektrisk installatør.
- Elektrisk tilkopling av luftport og fjernbetjening skal utføres I henhold til skjemaet som er 

vedlagt luftporten. Alle andre skjemaer er kun orienterende og kan avvike fra skjema 
    i luftporten.
- Luftporten må alltid koples med null-leder 
- Elektrisk kopling er under gitteret. 
- Bruk Phillips skrutrekker for å åpne koplingsrommet. Bruk koplingskjema som følger med 

luftporten. Skjema kan variere etter type port og etter eksterne komponenter.
- Sjekk koplinger og se til at det stemmer med skjema. Hvis det er noen tvil kontakt leverandør 

før igangsetting.
- Elektriske data er å finne på dataskiltet på luftporten.
- NB! Bruk pulver eller CO2 til slukking av eventuelle branntilløp. Bruk aldri vann!!

ELEKTRISK 
INSTALLASJON

Åpne boksen og fjern frontdekselet.Press en skrutrekker forsiktig mot 

sperren på den øverste delen av 

betjeningsboksen.

INSTALLASJON OG TILKOPLING

SM BETJNING

DM, DA BETJENING

-  Legg kabelen mellom luftporten til betjening. 
-  Åpne SM ved å presse en finger på midten av den korteste enden og fjern bunnlokket.
- Før kablene gjennom niplene, og kople til som vist i skjema. Det er viktig at ledningene koples eksakt ihht skjema. 

Jordleder må ikke komme i kontakt med kontaktpunkter på bryterne.
-  Sett bunnlokket på.
-  Monter den andre enden av kabelen til korrekte klemmer i luftporten, som vist i medfølgende skjema.

På bakdelen er det et kretskort med 

betjeningsknapper. Ikke rør dette.

1. 2. 3.

1.

2.

1. 2. 3.

"CONTROL”

1. 2. 3. 4.
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Ulike eksterne komponenter kan tilkobles luftporten.
-  Hovedstrøm til luftporten må kobles fra før arbeider utføres

DØRBRYTER

Romtermostat TER-P

For å regulere luftporten ut fra åpen eller lukket dør, benyttes en dørbryter.  Når døren er åpen er luftporten  på. Når 
døren er lukket bestemmes driften av eventuelle andre tilkoblede komponenter. For detaljert beskrivelse se ” Drift – 
enkle kontrollsystemer”. Når luftporten er koplet til SM betjening, er det nødvendig å fjerne koplingsbro mellom klemme 
DK – DK. Dersom luftporten er koplet til DM, DA betjening er det ingen koplingsbro.

Romtermostaten brukes for å slå av og på elektrisk 
varmebatteri i hht. innstilt romtemperatur.(type 
DA). For type DM, SM – blir termostaten brukt til å 
slå luftporten av/på. Termostaten  plasseres 
i nærheten av luftporten.

TILKOBLING
AV EKSTERNE
KOMPONENTER

Door contact (DS) 
for SM control systemDørbryter (DK)

for DM, DA betjening.

-potensialfri kontakt med maks spenning 12V
2-2-leder kabel med 0,5 mm  tverrsnitt

-maks lengde 50 m

-kontakt åpen ved lukket dør

-potensialfri kontakt med maks spenning 230V.
2-2-leder kabel med 1,5 mm  tverrsnitt

-maks lengde 50 m

-kontakt åpen ved lukket dørDØRBRYTER Door switch

1 2

20 21

-potensial fri kontakt med maks spenning 230V
2-2-leder kabel på 1,5 mm  tverrsnitt

-maks lengde 50m

1200 mm

Romtermostat 

for SM

Romtermostat 

for (DM), DA

1 3

26 27
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Klikk frontdekselet på plass.Sett kretskortet tilbake i boksen.

9. 10.

Connector socket

°C

CLICK

8.

Fjern kretskortet.Press et skrujern forsiktig mot 

sperrene på sideveggene the latches 

Lag en utsparing i bakre del 

av boksen for kabelen.

Legg kabelen i 

utsparingen og 

monter boksen 

på veggen. 

Klikk pluggen på 

betjeningskabelen 

i kontakten 

i kretskortet.

4.

7.

5. 6.

CONTROL

11.

1

1 2

DK DK

1DK DK

1 3

20 21( (
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Kontroller at følgende punkter er utført før oppstart:
-  Installasjonen er utført i henhold til ” Betingelser for sikker drift av luftporten” side 01
-  Tilkobling av luftport med varmtvannsbatteri side 05
- Elektrisk installasjon side 06
- Driftspersonale må opplæres i bruk av luftporten og må få overlevert en kopi av denne instruks

OPPSTART 
AV LUFTPORTEN

BETJENINGSUTSTYR
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SM DM DA

To trinns effektvalg 
(elektrisk varmebatteri) 

Mulighet for dørbryter

Romtermostat

Signal for tett luftfilter

Signal for overoppheting av el.batteri

Muligheter for å samkjøre 
opptil 6 luftporter

YES

YESYES

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

YES* YES

YES

YES

YES* YES

YES* YES

YES YES

YES YES YES

Tre trinns viftemotor 

Koplingsur

Utendørstermostat

YES

YES*

YES*

YES*

°C

ALARM

FILTER

1 2..

*Just one of the temperature sensors

°C

BETJENINGSINSTRUKS

°C

Koblingsuret brukes når man ønsker at luftporten 
skal gå til faste tider. Det kan innstilles ulike tider 
på alle dager i uken. Det anbefales at uret 
plasseres ved betjeningspanelet. Uret må ha 
separat strømtilkopling.  For detaljert informasjon 
om programmering se ”Tidsur kontroll”. 

KOBLINGSUR  SH

Temperaturføleren måler utetemperaturen og gir 
informasjonen videre til elektronikken som styrer 
luftporten. Uteføler med kabel medleveres som 
standard, men bare for DA betjening. For detaljert 
informasjon om bruk se ”Bruksanvising for DA 
betjening”.

UTENDØRS TEMPEATURFØLER

-potensial fri kontakt med maks spenning 230V
2-2-leder kabel, 1,5 mm  tverrsnitt

-maks lengde 50 m
2

-3-leder kabel (inkl. jord) 1,5 mm  tverrsnitt,

 230V50Hz til drift tidsuret

-potensialfri kontakt med maks spenning 12V
2-3-leder kabel med 0,35 mm  tverrsnitt

-maks lengde 5m (følger med DA kontroll system)

-17 – sølv ledning

-18 – rød ledning

-19 – hvit ledning 

Koplingsur 

for (DM), DA

Koplingsur for SM

1 2

22 23

Utendørs temperaturføler

17 18 19

PE

1

1 2

DK DK

20 21( (
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Betjeningspanelet E/DM har en trykknapp A, som 
slår luftporten AV eller PÅ. Viftehastigheten 
reguleres med knappene B, C, D, 2 nivå for 
varmeeffekt reguleres med bryterne E, F. En diode 
lyser over hver knapp som er i posisjon på. Ved 
minimum viftehastighet er full effekt ikke mulig 
(knappene B og F sammen).

Når dørbryter er i bruk, overstyrer den PÅ/AV 
bryteren på luftporten. Når døren er åpen går 
luftporten som normalt. Etter at døren lukkes forblir 
luftporten PÅ i 30 sek., deretter blir den slått AV. 
Denne er for å hindre at den blir slått av og på med 
korte intervaller. Hvis luftporten er blitt gjennomvarm 
før den ble koplet ut av dørbryteren, vil den gå i 60 
sek. Den vil gå i 30 sek. med varmen PÅ, så i 30 sekunder med kun viften for å kjøle ned varmeelementene.

Etterkjøling av elektrisk varmebatteri
Når luftporten og elektrisk varmebatteri er på, vil viften gå i 30 sekunder etter at den er slått av (bryterknapp A). 
Elektrisk varme slås av umiddelbart når luftporten slås av. 

Varmtvannsbatteri eller uten varmebatteri - type V/SM

Elektrisk varme  - type E/DM

A:             Luftgardinen blir slått PÅ/AV
B, C, D: Viftehastighet 1, 2 og 3
Grønn lysdiode over trykknapp viser om trykknappen 
er aktiv. Dersom dørbryteren er i bruk, overstyrer den 
innstillingen på luftporten. Når døren er åpen, vil 
luftporten går med valgt viftehastighet. Når døren 
lukkes går luftporten etter i 30 sek. En hvilken som 
helst bryter, termostat, koblingsur etc. kan brukers i 
sted for dørbryteren.

Luftport med DM betjening og varmtvannsbatteri. 

Trykknapper på betjeningspanel V/DM

PÅ/AV

Viftehastighet 3 (maksimum)

Viftehastighet 2

Viftehastighet 1 (minimum)

Effekt (maksimum) 

Effekt (minimum)

Forklaring av symboler

A
E F

B C D

PÅ/AV

Viftehastighet 3 (maksimum)

Viftehastighet 2

Viftehastighet 1 (minimum)

Forklaring av symboler

A

B C D

DM BETJENING

SM BETJENING Elektrisk varmebatteri   - type E/SM

1

OFF

2

3

3 2

2 1

OFF

1

2
3

En dreiebryter med tre posisjoner og en vippebryter med 2 
posisjoner betjener luftporten. Den slås Av/På med bryter 
A. Når bryter A står i posisjon 0 – er porten AV. Når bryteren 
har posisjon 1, 2, 3 er porten PÅ og viften går i hastighet 1, 
2 eller 3. Elektrisk varmebatteri betjenes med bryter merket 
B.  Når bryter B står på 0, er varmen av. Posisjon I – 50% 
effekt, posisjon II 100% effekt.
Når du setter bryter A på 0, vil luftgardinen inkludert 
elektrisk varme være AV, selv om bryter B står i posisjon I

Når dørbryter er brukt, vil den overta funksjonen AV/PÅ. 
Når bryter A er i andre posisjoner enn 0, vil dørbryteren 
starte luftporten igjen når døren åpnes. Når bryter B er i 
posisjon I, er det elektriske varmebatteriet  PÅ. Når døren 
er lukkes, vil dørbryteren være AV. Enhver annen bryter, 
f.eks. termostat eller koblingsur kan brukes i sted 
for dørbryter.

Det er kun en 3 steg bryter for luftporter med 
varmtvannsbatteri eller luftporter uten varmebatteri. Når 
bryteren står i posisjon 0 er luftporten AV. Når bryteren er i 
posisjon 1, 2, 3, er luftporten PÅ og regulere og viften i 
hastighet 1, 2 eller 3. Når dørbryter benyttes, overstyrer 
denne AV-PÅ bryteren på luftporten. Når bryteren er i en 
annen posisjon en 0, slår dørbryteren luftporten PÅ igjen 
når døren åpnes. Når døren lukkes, vil dørbryteren slå AV 
luftporten. En hvilken som helst bryter, termostat tidsur etc. 
kan brukers i sted for dørbryteren. 
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Trykknapper på E/DA betjeningspanel for elektriske 
varmebatterier:
A: AV-PÅ trykknapp, B: for automatisk drift, C: 
manuell drift, D, E, F: viftehastighet, G, H: varetrinn. 
Lysdioder over hver av de aktiverte trykknappene vil 
lyse. Elektronikken vil ikke tillate feil valg av 
trykknapper. Det betyr at det ikke går an å slå på det 
elektriske varmebatteriet uten å slå på viften først. 
Ved laveste viftehastighet er det ikke mulig å bruke 
høyeste effekt.

Manuell drift
Funksjonen aktiveres ved trykknapp C. Du kan likevel 
velge den ønskede viftehastighet (D, E, F) og effekt 
(G, H). Eksterne brytere og utetemperaturføleren vil 
være ute av drift i manuell innstilling.
 
Automatisk drift
Funksjonen aktiveres ved trykknapp B, og fungerer 
bare når knappene D, E, F og H er AV. Automatisk 
funksjon vil være avhengig av hvilke følere/brytere 
i tabellen under som benyttes.
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Elektrisk Varmebatteri – betjening type E/DA

Forklaring av symboler

PÅ/AV

Automatisk drift

Viftehastighet 3 (maksimum)

Viftehastighet 2

Viftehastighet 1 (minimum)

Manuell drift

Effekt (maksimum)

Effekt (minimum)

A

G

B

D

C

E F

H

Luftport med kun uteføler, ingen eksterne termostater eller brytere.
Automatikken styrer viftehastighet og effekt etter utetemperatur, se tabell under. Nøyaktighet +/- 3°C.

Luftport med kun utendørs føler og dørbryter.
Når døren er lukket går luftporten på laveste viftehastighet og i laveste effekt. Når døren åpnes, økes 
viftehastigheten og effekten avhengig av utetemperaturen. Når døren lukkes igjen, går luftporten uendret i  
30 sek., før vifte og effekt går ned på laveste trinn. Hvis døren åpnes i denne perioden vil forsinkelsen på 
30 sek. igjen aktiveres når døren lukkes. Når det manuell modus er på, vil ikke dørbryteren og utendørs 
temperaturføler være i bruk. Nøyaktighet +/- 3 °C.

Luftport med uteføler, dørbryter og romtermostat.
Mest økonomisk drift oppnås ved bruk av dørbryter kombinert med romtermostat og utetemperaturføler. 
Romtermostat styrer ikke effekten, men den slår av luftporten når innstilt romtemperatur oppnås. 
Viftehastighet og effekt styres automatisk fra signaler fra eksterne brytere og følere, se tabell. Nøyaktighet 
+/- 3°C.

  

5 °C 5  10 °C 10  15 °C

          

3. / 2. 2. / 2. 2. / 1.     

     

  Dør ÅPEN

DØR

Dør LUKKET 2. / 2. 1. / 1. 1. / 1.

15  20 °C

1. / 0

1. / 1.

20 °C

2. / 0

0 / 0

<<

  Utetemperatur

Viftehastighet  / Varmetrinn

5<  °C

               

3. / 2.

<20 °C

2. / 0

5  10 °C

2. / 2.

10  15 °C

2. / 1.

15  20 °C

1. / 0

DA BETJENING

AUTOMATISK DRIFT, 
ELEKTRISK 
VARMEBATTERI – 
BETJENING E/DA

AUT

°C

°C

°C

°C
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Utetemperatur

Viftehastighet  / Varmetrinn

Signal for overoppheting 
av el.batteri

Filter tilstoppet 



12/09 side 11

A: AV-PÅ trykknapp, B: for automatisk drift, C: 
manuell drift, D, E, F: viftehastighet. Lysdioder over 
hver av de aktiverte trykknappene vil lyse.  

Manuell drift :
Aktiveres ved trykknapp C. Du kan velge den 
ønskede viftehastighet (D, E, F). Eksterne brytere og 
uteføler ignoreres.
 
Automatisk drift:Funksjonen aktiveres ved 
trykknapp B, og fungerer bare når knappene D, E og 
F er AV. Automatisk funksjon vil være avhengig av 
hvilke følere/brytere i tabellen under som benyttes.  
Effekten på vannvarmebatteri må reguleres med 
shuntventil og termostat.. 

Med varmtvannsbatteri og uten varmebatteri - 

betjening type V/DA

Luftport med kun uteføler, ingen eksterne termostater eller brytere.
Automatikken styrer viftehastighet og effekt etter utetemperatur, se tabell under. Nøyaktighet +/- 3°C.

Luftport med kun utendørs føler og dørbryter.Når døren er lukket går luftporten på laveste 
viftehastighet og i laveste effekt. Når døren åpnes, økes viftehastigheten og effekten avhengig av 
utetemperaturen. Når døren lukkes igjen, går luftporten uendret i 30 sek. før vifte og effekt går ned på 
laveste trinn. Hvis døren åpnes i denne perioden vil forsinkelsen på 30 sek. igjen aktiveres når døren 
lukkes. Når det manuell modus er på, vil ikke dørbryteren og utendørs temperaturføler være i bruk. 
Nøyaktighet +/- 3°C.   

Filter tilstoppet

A

B C

D E F

  Utetemperatur

5 °C 5  10 °C 10  15 °C 15  20 °C

           

  3 2 2 1

  

Dør ÅPEN

DØR

Dør LUKKET 2. 1 1 1

<

Viftehastighet

<20 

2

0

°C

  Utetemperatur

5< < °C 5  10 °C 10  15 °C 15  20 °C 20 °C

               Viftehastighet

3 2 2 1 2

°C

AUTOMATISK DRIFT, 
VARMTVANNSBATTERI 
OG UTEN VARMEBATTERI 
– BETJENING V/DA

°C

°C

°C

Luftport med uteføler, dørbryter og romtermostat.
Mest økonomisk drift oppnås ved bruk av dørbryter kombinert med romtermostat og 
utetemperaturføler. Romtermostat må styre shuntventil på vannsiden. Viftehastighet og styres 
automatisk fra dørbryter og uteføler, se tabell. Nøyaktighet +/- 3°C.

              

Oppnådd

Temperatur innstilt 
på romtermostaten Dør

Åpen 3. / 1. 2. / 1.

3. / 2. 2. / 2.

0 / 0 0 / 0

2. / 2. 1. / 1.

Ikke oppnådd Åpen

Oppnådd Lukket

Ikke oppnådd Lukket

5  10 °C5 °C<

Viftehastighet / Varmetrinn

  Utetemperatur

2. / 1. 1. / 0

2. / 1. 1. / 0

0 / 0 0 0 / 

1. / 1. 1. / 1.

10  15 °C 15  20 °C 20 °C<

2. / 0

2. / 0

0 / 0

0 / 0

Etterkjøling av elektrisk varmebatteri:
Når luftporten og elektrisk varmebatteri er på, vil viften gå i 30 sekunder etter 
at den er slått av (bryterknapp A). Elektrisk varme slås av umiddelbart når luftporten slås av.

AUT
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Viftehastighet 3 (maksimum)

Viftehastighet 2

Viftehastighet 1 (minimum)

PÅ/AV

Automatisk drift

Manuell drift

Forklaring av symboler
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Det er to sikkerhetstermostater som  beskytter luftporter med elektrisk varmebatteri mot overheting. Den første er en 
termostat med automatisk reset og den andre har manuell reset. De fleste tilfeller av overoppheting vil være sikret av 
termostaten med automatisk reset. Den kopler fra det elektriske varmebatteriet, og etter at det er avkjølt kopler det 
automatisk tilbake. Denne feilen blir ikke signalisert på betjeningspanelet. Det kan registreres ved at den ikke varmer så 
mye som valgt temperatur skulle tilsi. 

Årsaken til overheting kan være:
- Tette luft filter gir lave luftmengde, det er nødvendig å rengjøre filteret.
- Utilstrekkelig åpning foran luftinntaket, nødvendig å følge oppgitte monteringsmål.
- Feil på en eller flere vifter, ring for service og skift viften.

Hvis luftporten skulle bli overopphetet er det viktig å finne årsaken og fjerne den. Er det en intern feil i luftporten, må 
autorisert elektroentrepenør kontaktes.

Hvis overhetingstermostaten med manuell reset er utløst, er varmebatteriet utkoblet og luftporten slutter å varme. 
DA panelets ALARM vil lyse. 

Årsaken til at sikkerhetstermostaten utløses skyldes vanligvis:
- Svikt i overhetningstermostaten med automatisk reset. Det er nødvendig å stoppe 

luftporten, kople fra sikringene og kontakte autorisert elektroentrepenør.

Etter service av luftporten og feilen rettet, må RESET knappen på 
overhetningstermostaten trykkes inn (et skrujern kan brukes). Først fjernes gitteret, 
deretter trykkes resetknappen inn, se bilde.

OVERHETING 
AV ELEKTRISK 
VARMEBATTERI

ALARM

SAMMENKOPLING 
AV LUFTPORTER

SD ANLEGG  (BSM)

Sammenkopling av luftporter er bare mulig med DM og DA styring. Det er mulig å kople opp til 6 luftporter sammen, 
inkludert ”Master”, med et felles betjeningspanel og ekstern dørbryter, termostat og tidsur. Hver luftport har en egen 
hovedstrømtilkobling. Luftportene opererer identisk.

Sentral driftskontroll av luftporter.Det er mulig å levere en modul for luftporter utstyrt med 
DA styring, som tillater at  porten styres fra byggets SD anlegg. LonWorks standard er valgt for 
FINESSE luftporter. Systemet bruker en standard protokoll LonTalk. Ring din leverandør av SD 
anlegg om detaljer og data som er relevant for systemet. Om man har koplet sammen flere 
luftporter, er det kun nødvendig å oppgi data for LonWorks modulen i ”Master” luftporten.

  Utetemperatur

              

3 2

3 2

0 0

2 1

5  10 °C 10  15 °C5 °C<

Viftehastighet

2 1

2 1

0 0

1 1

15  20 °C 20 °C<

2

2

0

0

Luftport med dørbryter - sammendrag 

Luftporten er slått av

Luftport med vannvarme
El.varme på El.varme av Varme PÅ/AV

SM betjening 0 s  0 sek.  
DM betjening 30 sek (bare viften kjøles)

30 sek (bare viften kjøles)

  
DA betjening
Manuell / Automatisk

 

Luftport med vannvarme
Lukket dør

El.varme på El.varme av
SM betjening 0 sek. 0 sek. 

DM betjening 30 sek (standard)
+ 30 sek (etterkjøling el.batteri) tot. 60sek 30 sek.

30 sek.

0 sek. 

30 sek.

30 sek.
DA betjening
Manuell / Automatisk

30 sek (standard)
+ 30 sek (etterkjøling el.batteri) tot. 60sek 

Luftporter 1

DM or DA betjening

Any switch (door contact, time switch, thermostat) - DM

Luftporter 2 Luftporter 3 Luftporter 6

MASTER SLAVE MASTER SLAVE MASTER SLAVE MASTER SLAVE

°C

DA

OFF

OFF
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Oppnådd Åpen

Ikke oppnådd Åpen

Oppnådd Lukket

Ikke oppnådd Lukket

Temperatur innstilt 
på romtermostaten

Dør

0 sek.

0 sek.

0 sek.

0 sek.

0 sek.
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OVERHETING AV VIFTE

SIGNAL FOR TETT 
STØVFILTER

Hvis en elektrisk viftemotor blir overhetet vil sikkerhetstermostaten i viftemotor stoppe viften. De andre viftemotorer vil 
fremdeles gå. Sikkerhetstermostaten er automatisk, når motoren avkjøles, vil den starte viften igjen. Dette vil ikke vises på 
betjeningspanelet. Årsaken til overheting kan være: 
- Tette luft filter gir lave luftmengde, det er nødvendig å rengjøre filteret.
- Utilstrekkelig åpning foran luftinntaket, nødvendig å følge oppgitte monteringsmål.
- Feil på viften, ring for service og skift viften.

Når luftfilteret er tett, vil lysdioden ”Filter” lyse (kun på Type DA betjeningspanel). Når dioden lyser, betyr filteret  må 
rengjøres eller skiftes. Med annen betjening enn DA, vil man oppdage at filteret er tett når lydnivået i luftporten har steget.

E

FILTER

BRUK OG INNSTILLING AV KOBLINGSUR

Etter at koplingsuret er tilkoplet strøm, må de merkede bryterne trykkes inn samtidig. Dette nullstiller uret.

Etter nullstilling, må det programmeres:
1. Bryter AV/PÅ – forhåndsinnstill tidsintervaller, lik for hver ukedag 
    (bruk ”EnkelInnstilling)
2. Bryter AV/PÅ – forhåndsinnstill tidsintervaller, forskjellig for hver ukedag 
    (bruk ”Innstilling for individuelle dager).

OPPSTART AV UR

Tilkopling av koplingsur skal kun utføres av autorisert elektroentreprenør. Garantien faller bort hvis det blir gjort 
modifikasjoner eller manipulering.

NB: Unormal kraftig lyd kan forårsake forstyrrelser for mikroprosessoren for tidsuret.

Interferens kan unngås ved å ta hensyn til:
- Uret bør ikke monteres nær induktive komponenter.
- Det må legges en separat kabel for hovedstrømmen.

Aktuell tid / AV/PÅ tid

Ukedager (7= søndag)

Innstilling av timer

Innstilling av dager

Tidsinnstilling

Programvalg

Responstid nummer for vist ukedag 
(1 PÅ, 1 AV, 2 PÅ, 2 AV, 3 PÅ, 3 AV)
H = Program for ferie.

Indikerer permanent PÅ eller AV

Indikerer aktuell bryter posisjon 
PÅ eller AV

Innstilling av minutter

Veksler mellom automatisk 
og manuell drift

INSTALLASJON

d h m

h

For å returnere fra program modus, kan man velge to måter:
1. press knapp
2. hvis ingen innstillinger gjøres i løpet av 40 sekunder, går det automatisk tilbake.

For å få muligheten til å velge mellom de to innstillingene, må man først trykke på Reset.

AVSLUTTE 
PROGRAMMERING

Etter nullstilling kan aktuell tid innstilles. Man må trykke inn knappen O + h (valg av time) + M (valg av minutter) Pil som 
viser aktuelt valg, vises over symbolene 1-7.

Merk!! Om du ønsker å bruke ”Enkel innstilling” (se punkt 1  ”Oppstart av ur”).
Man må ikke trykke inn knapp ”d” under innstilling av tid!

Dette enkle innstillings alternativet tilbyr 6 forskjellige forhåndsvalg.
Da vil samme tidsintervall brukes hver dag.

ENKEL 
INNSTILLING (1-7)

D
S

 1
8
0
0

1 2 3 4 5 6 7 1 7

D
S

 1
8

0
0

T
IM

E
 G

U
A

R
D

1 2 3 4 5 6 7 1 7

d h m

h

H OFF
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12/09 side 14

Etter å ha nullstilt uret innstilles tidsintervall og valgte dag, Man må trykke inn knappen      + h (valg av time) + m (valg av 
minutter) + d for hver valgte ukedag. Pil som viser aktuelt valg, vises over symbolene.

For å komme til program modus, hold inne “p”, fortsett så med PÅ og AV for å velge 
tidsintervall og andre intervall. Tidsinnstillinger og PÅ/AV er på høyre side av visning av tid.

PROGRAMERING

INNSTILLINGER 
FOR UKEDAGER

D
S

 1
8

1 2 3 4 5 6 7 1 7

1 OFF
ON

Hvis du har valgt ”Enkel innstilling”, blir valget ”h” for valg av  time og ”m” for minutt av time. Hvis du har valgt ” 
Innstillinger for ukedager”, må du først velge ukedag (s) aktuelt og tidsintervall press ”d”. En blinkende pil vil viser over 
ukedagene. For bekreftelse av valg press    og pilen vil slutte å blinke. Hvis du ønsker 
samme tidsintervall for flere dager press ”d” igjen og bekreft med      .

Etter valg av ukedager, velges tidsintervallene.
Innstillingene er den samme som i kapittelet (Enkel innstilling).
For å returnere til forhåndvalgte intervaller, press ”p”.
NB! Det er  4 tidsintervaller for PÅ/AV for alle ukedager. Hvert tidsintervall kan velges for en 
eller flere dager. Det er ikke mulig å velge en av intervallene forskjellig for mandag eller lørdag (intervallene er de 
samme). For eksempel, hvis du først velger 15:30 PÅ  og 18:00 AV for valgte ukedager, er den allerede reservert og kan 
ikke brukes med forskjelllig tid valg (for dette har du 3 andre tids intervall).

Tilbakestille, forandre eller slette.
For å gå inn i programmet og listen over tidsintervaller trykk ”p”. forandre ukedag trykk ”d” og velg en annen dag eller 
slett den valgte dag. Bekreft valg ved å trykke på      . Hvis det er nødvendig å slette hele tidsintervall – trykk så ”h” + ”m”, 
deretter trykk 

D
S

 1
8

1 2 3 4 5 6 7 1 7

1 OFF
ON

Forhåndsvalgte tidsintervaller kan avbrytes fra 1 til 45 dager. I normalt modus, dispayet viser gjeldende klokkeslett  – 
trykk ”h” og hold knappen inne til det vises 00. Trykk       gjentatte ganger og velge antall feriedager.  Ferie programmet 
starter kl. 00 den følgende dag og indikatoren viser ”H OFF”.

Etter valgte ferieperiode, vil uret gå automatisk tilbake til tidligere valgte innstillinger. I løpet 
av ferien kan man forandre lengden (antall dager) eller slette ved å stille inn på 00. Slett 
ferie perioden og trykk ”h” i normal innstilling når displayet viser aktuell tid..

INNSTILLING 
AV FERIEPROGRAM

Det er mulig å slå PÅ/AV manuelt. Uret må være i normal modus som gjeldende klokkeslett. Ved å trykke        slår man 
PÅ eller AV. Hold knappen        inne og trykk stegvis ”m” og du vil  bytte mellom ”Permanent PÅ” og ”Permanent AV”. 
Automatikken vil kople inn forhåndsvalgte tidsintervaller.

OVERSTYRING

Sommer (trykk + 1 time) ”d” + ”h” samtidig.
Vinter     (trykk - 1 time) ”d” + ”m” samtidig.

SOMMER/VINTER TID

L

1 L2 N

M
~

N

D
S

 1
8
0
0

1 2 3 4 5 6 7 1 7

ON

Permanently ON

D
S

 1
8
0
0

1 2 3 4 5 6 7 1 7

OFF

Permanently OFF

D
S

 1
8
0
0

1 2 3 4 5 6 7 1 7

OFF

Automatic mode with 
pre-set intervals

D
S

 1
8

1 2 3 4 5 6 7 1 7

ON

d h m

h

1

2
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Vi anbefaler at luftporten sjekkes minst hvert halvår, filtrene rengjøres og støv fjernes 
innvendig (oftere ved hyppig bruk). Manglende vedlikehold kan det gå ut over 
effektiviteten og levetid av luftporten! På luftporter utstyrt med DA kontroll panel er det 
FILTER feilvarslingssignal. Hvis signaldioden lyser, betyr det at filteret er så tett at 
luftporten kan skades. Det er nødvendig å rengjøre eller skifte filteret. Hvis det brukes 
andre kontrollpaneler enn DA, vil man oppdage at filteret er tilstoppet ved støy fra 
luftporten og lavere effekt. Filteret er montert i luftinntaks dekselet.

Kople fra hovedstrømmen før service utføres!

Bytte av filter:
- Vipp ned gitteret
- Ta bort filteret fra innsiden av gitteret
- Bytt, vask eller støvsug filteret.

Det er lett å bytte varmebatteriet, varmtvannsbatteriet, vifte eller transformator. Alt arbeid 
må gjøres av autorisert elektroentrepenør. 
 
Kople fra hovedstrømmen før service utføres!

Adkomst til vifter eller transformator:
- Vipp ned gitteret
- Bruk Phillips skrutrekker og fjern ståldekselet som dekker elektronikken
- Fjern skruene som holder varmebatteriet og vipp det ut.  Hvis varmtvannsbatteri må 

byttes, må dette tømmes for vann først.

- Garanti service eller vanlig service må utføres av leverandør eller autorisert 
elektroentrepenør.Når man bestiller service er det viktig å beskrive feilen og referere til 
opplysningene på dataskiltet. 

SERVICE 
I LUFTPORTEN

SERVICE

VEDLIKEHOLD AV LUFTPORTEN

TEKNISKE DATA Spenning: 230V, +/- 10%
Frekvens:                 50Hz
Effekt:                 max. 7VA
Maks kontaktbelastning:                 10 A, 250V ~ , cos n =1 // 2 A, 250V ~ , cos n = 0.6
Time base: quartz
Minne:                    4/6 (week 4 ON/OFF, week 6 ON/OFF)
Minste tidsintervall:                 1 minute
Nøyaktighet:                 =<  +/- 2 seconds / day at 20°C
Tillatt temperatur:                                 from - 10°C up to + 40°C
Kapsling:                 IP 20 as per EN60529

Sjekk at spenningen er den same som spesifisert spenning på uret.

Koblingsuret er i samsvar med Europeiske direktiver 73/23/EEC (Low Voltage Directive) og 89/336/EEC 
(EMC-Directive). Hvis uret er brukt sammen med annen regulering, pass på at hele installasjonen 
ikke forårsaker radiostøy.
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FINESSE nøye kontrollert og prøvekjørt før leveranse fra fabrikk. Det er mange kontroll punkter under produksjon og en 
sluttinspeksjon. Etter at alle funksjonene er testet, ferdigstilles luftporten. Vår erfaring viser at  99% av reklamasjonene på 
en ny luftport skyldes feil installasjon. Det er derfor viktig at luftporten monteres av en person som er kjent med denne 
instruksjonen og elektriske tilkobling eller at varmtvannstilkobling utføres av en autorisert eller spesialutdannet person. 

Kople fra hovedstrømmen før service utføres!

Generell feilsøking
1. Sjekk at elektriske tilkobling er ihht. skjema i instruksen eller i luftporten.
2. Sjekk hovedstrømmen. Mål effekt og spenning. Sjekk mot dataplaten på luftporten. Null-leder må være tilkoplet.
3. Sjekk at ingen av ledningene til klemmene er løse.
4. Sjekk at kabelen mellom betjeningspanel (CONTROL) og elektronikk er riktig koblet  (DA, DM versjon). Hvis luftporten 

fremdeles ikke virker, bytt betjeningspanel og prøv igjen. Sjekk ledningene til  SM fjernbetjening (antall klemmer må 
stemme) med koblingskjema. NB! sjekk nøye at jordkabel ikke kommer i berører kontaktpunkter på bryterne i SM 
boksen.

5. Det er en styrestrømsikring i koplingsrommet. Se skjema under. Fjern sikringen og se om den er røket. I tilfell, bytt denne.
6. Det er en sikring på kretskortet (DM, DA). Sjekk om den er røket. I tilfell, bytt denne.
7. Sjekk at hele installasjonen er i samsvar med manualen. 

Rør aldri den interne koplingen eller modifiser noen komponenter, dette for å unngå permanent skade på 
luftporten!

Andre mulige defekter:

Luftporten blåser men varme ikke?
Dette kan skje i spesielle tilfeller med elektrisk varmebatteri og betjening DA innstilt i automatisk drift.
- Den automatiske overhetingstermostaten har slått av varmen. Luftporten vil starte automatisk etter at den er blitt avkjølt 

Årsaken til overheting må kontrolleres. 
- Luftinntak eller tilluftventil kan vøre helt eller delvis blokkert.
- Luftfilteret kan være tett. Rens eller bytt filteret.
- Viften kan vøre defekt. Bytt viften.
- Sjekk at luftporten har spenning på alle tre faser.

Luftporten leverer for lite luft ?
Dette kan skje hvis termoutløser i viklingene på en av viftemotorene har koblet ut på grunn av overheting.
Viftemotoren vil starte igjen automatisk når den er avkjølt. Årsaken til feil må rettes. En mulighet er at filteret er tett. Det må 
da rengjøres eller skiftes. Hvis det er en feil på motoren, må denne byttes.

Luftporten blåser ikke ?
Dette kan skje under spesielle forhold på luftporter med betjening DA i automatisk drift. Se kapittel ”Drift”. Andre årsaker kan 
være defekt transformator. Det vil da merkes en brent lukt fra luftporten. Kontroller ogå om viften er i orden. Hvis ikke må den 
skiftes. 

Betjeningspanelet virker ikke ?
Kontroller kablingen til betjeningspanelet. Vanligste feil ved bruk av betjening SM er at to kabler er forbyttet eller at en kabel 
er koblet til feil klemme på betjeningsbryter. Jordkabel som kommer i kontakt med strømførende klemmer er også et kjent 
problem. Isoler eller fjern jordlederne. Hvis DM eller DA panelet er benyttet, må luftporten testes med den originale kabelen 
mellom panel og luftport. Kabelen må ikke ligge sammen med andre strømførende ledninger.

FEILSØKING

Koplingskjema Rekkeklemmer
luftport DM,DA 

Finsikring på kretskortHovedsikring

CLICK

Koplingskjema
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Kan luftport med DA og DM styrepanel tilkobles med kabel over 50 meter?Avhengig av på lokale forhold. Kabelen må 
aldri ligge sammen med 230 eller 400V kabler. Ved bruk av kabel med jordskjerm, kan det legges kabel med lengde over 50 
meter. 

Hvordan virker luftporten hvis en føler er feil tilkoblet?
Den vil oppføre seg på samme måte som om ingen føler er tilkoblet.
 
Uvanlig lyd fra luftporten
Den vanligste årsaken er tett luftfilter. På steder med høy forurensning kan filteret gå tett etter en uke.
En annen årsak kan vøre defekt kulelager i viftemotor. Viftemotor må da byttes.

Hvis det er vibrasjoner i luftporten, støy fra viftehjul, unormal lukt eller lekkasje i varmtvannsbatteri, må luftporten 
umiddelbart stanses og feilen må rettes.
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