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Montasje- og brukermanual 

ELFOSPACE OUT-V 
Vertikal modell 

ELFOSPACE OUT-H 
Vertikal modell 

ELFOSPACE IN-V 
Vertikal innbygningsmodell 

ELFOSPACE IN-H 
Horisontal innbygningsmodell 



For skifte av sidetilkobling, se side11 

3-veisventiler (4 tilkoblinger) for væske – forskjellige fabrikat

2-veisventil for væske – forskjellige fabrikat
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WE DECLARE UNDER OUR SOLE RESPONSIBILITY THAT THE MACHINE

DICHIARIAMO SOTTO LA NOSTRA SOLA RESPONSABILITÀ CHE LA MACCHINA 

WIR ERKLÄREN EIGENVERANTWORTLICH, DASS DIE MASCHINE 

NOUS DÉCLARONS SOUS NOTRE SEULE RESPONSABILITÉ QUE LA MACHINE 

EL FABRICANTE DECLARA BAJO SU EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD QUE LA MÁQUINA 

CATEGORY

CATEGORIA

KATEGORIE

CATEGORIE

CATEGORIA

TYPE / TIPO / TYP / TYPE / TIPO

- COMPLIES WITH THE FOLLOWING EC DIRECTIVES, INCLUDING THE MOST RECENT AMENDMENTS, AND THE RELEVANT

NATIONAL HARMONISATION LEGISLATION CURRENTLY IN FORCE:
- RISULTA IN CONFORMITÀ CON QUANTO PREVISTO DALLE SEGUENTI DIRETTIVE CE, COMPRESE LE ULTIME MODIFICHE, E CON LA 

RELATIVA LEGISLAZIONE NAZIONALE DI RECEPIMENTO: 

- DEN IN DEN FOLGENDEN EG-RICHTLINIEN VORGESEHENEN VORSCHRIFTEN, EINSCHLIEßLICH DER LETZTEN ÄNDERUNGEN, SOWIE DEN 

ANGEWANDTEN LANDESGESETZEN ENTSPRICHT: 

- EST CONFORME AUX DIRECTIVES CE SUIVANTES, Y COMPRIS LES DERNIÈRES MODIFICATIONS, ET À LA LÉGISLATION NATIONALE

D'ACCUEIL CORRESPONDANTE: 

- ES CONFORME A LAS SIGUIENTES DIRECTIVAS CE, INCLUIDAS LAS ÚLTIMAS MODIFICACIONES, Y A LA RELATIVA LEGISLACIÓN NACIONAL DE 

RECEPCIÓN:

2006/42/EC 

2014/30/UE

machinery directive 

direttiva macchine 
Maschinenrichtlinie

directive sur mles achines
directiva máquinas

electromagnetic compatibility 
compatibilità elettromagnetica
Elektromagnetische Verträglichkeit 
compatibilité électromagnétique
compatibilidad electromagnética

-Unit manufactured and tested according to the followings 
Standards: 
-Unità costruita e collaudata in conformità alle seguenti Normative: 
-Unité construite et testée en conformité avec les  Réglementations
suivantes 
-Unidad construida y probada de acuerdo con las siguientes
Normativas 
-Gebautes und geprüftes Gerät nach folgenden Normen 

- EN/55014/1 (+A1) (+A2) – EN/55014/2 (+A1) (+A2) – 
- EN/61000/3/2 (+A1) (+A2) – EN/61000/3/3 – EN/60555/2 – 
- EN/60204/1 – EN/62233 
- EN/60335/1 (+A1) (+A11) (+A12) (+A13) (+A14) (+A15) –
- EN/60335/2/40    (+A11) (+A12) (+A1) (+A2) (+A13)

e loro emendamenti.
- UNI/EN/ISO/12100-1:2005 (ex EN/292/1) – UNI/EN/ISO/12100- 

2:2005 (ex EN/292/2) – UNI/EN/ISO/13857:2008 (ex EN/294) 

-Responsible to constitute the technical file is the company n°.00708410253 and registered at the Chamber of Commerce of Belluno Italy 
-Responsabile a costituire il fascicolo tecnico è la società n° 00708410253 registrata presso la Camera di Commercio di Belluno Italia
-Verantwortliche für die technischen Unterlagen zusammenstellen n°.00708410253 ist das Unternehmen bei der Handelskammer von   Belluno Italien registriert 
-Responsable pour compiler le dossier technique est la société n°00708410253 enregistrée à la Chambre de Commerce de Belluno en Italie 

-Encargado de elaborar el expediente técnico es la empresa n º 00708410253 registrada en la Cámara de Comercio de Belluno Italia

FELTRE, 28/11/2016 

NAME / NOME / VORNAME / PRÉNOM / NOMBRE

SURNAME / COGNOME / ZUNAME / NOM / APELLIDOS

COMPANY POSITION / POSIZIONE / BETRIEBSPOSITION / FONCTION / CARGO 

STEFANO

BELLO

AMMINISTRATORE DELEGATO

HYDRONIC TERMINAL UNITS - cool & heat
 TERMINALI AD ACQUA - freddo & caldo 
 WASSERGEKÜHLTE INNENEINHEITEN- Kühlen & Heizen

 UNITÉS TERMINALES À EAU - froid & chaud 
 TERMINALES DE AGUA - frió & calor 

ELFOSPACE   003,0 – 051,0 
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SIKRE LASTEN SELV UNDER 
LORTVARIG TRANSPORT

BESKYTT EMBALLSJEN 
MOT FUKTIGHET IKKE STÅ PÅ EMBALLASJEN IKKE HÅNDTER ENHETEN ALENE

GENERELLE ADVARSLER

I denne manualen er beskrevet hvordan enheten skal monteres, startes og vedlikeholdes på riktig måte, noe som gjør det viktig å legge 
merke til følgende punkter i denne manualen og må leses nøye:
- Enheten må monteres, testes og vedlikeholdes av sakkyndig person som oppfyller de relevante lovkravene.
- Produsenten avviser ethvert ansvar for elektriske og/eller mekaniske endringer i enheten, noe som også medfører at
garantiansvaret bortfaller.
- Enhver form for endringer eller endringer i enheten som ikke er beskrevet i denne manualen vil også medføre at garantiansvaret
bortfaller.
- Lokale lover, sikkerhetsforskrifter eller andre regler som er aktuelle skal følges av autoriserte personell ved montasje av enheten.
- Kontroller at strømtilførselen er i overensstemmelse med dataene på enhetens merkeplate, plassert inne i døren til hovedpanelet.
- Denne håndboken og enhetens koblingsdiagram skal lagres slik at de er lett tilgjengelige for operatøren når det er nødvendig.
- Emballasje (plastposer, polystyrenskum, spiker, stifter etc.) er potensielt farlige, og bør derfor holdes vekk fra barn og resirkuleres
i samsvar med gjeldende lokale forskrifter.
- Enheten må bare brukes til det spesifikke formålet den ble utformet, som beskrevet i avsnittet. GENERELLE TEKNISKE
SPESIFIKASJONER Enhver annen bruk enn det som er angitt, innebærer ikke noen forpliktelse eller begrensning fra produsenten på noen
måte.
- Slå av enheten i tilfelle feil eller annen feildrift.
- Reparasjoner skal bare utføres av et autorisert serviceverksted, og som kun bruker originale reservedeler.
Ved ikke å overholde ovenstående kan gå utover enhetens sikkerhet. Produsenten avviser ethvert ansvar for eventuelle skader som kan
oppstå enten direkte eller indirekte på personer eller ting hvis disse instruksjonene ikke blir fulgt.

FORUTSATT BRUK
Enheten er konstruert for generell luftkondisjonering innenfor grensene som er beskrevet i den tekniske bulletinen og denne håndboken.

KONTROLL VED MOTTAK
Sjekk ved ankomst at enheten ikke er påført skade under transporten, og at den er i henhold til bestillingen. Oppdages det synlige skader/
mangler, noteres dette omgående på fraktbrevet og informer deretter leverandøren og transportøren om detaljene.

OPPBEVARING
Beskytt enheten mot: direkte sollys, regn, sand og vind
Temperatur: maks. 60 °C minimum -10 °C
Maksimum fuktighet: 90%
Oppbevar den emballerte enheten forsvarlig for at enheten ikke skal påføres skade inne i emballasjen.
Det anbefales å:
- Håndter forsiktig
- Oppbevares tørt
Unngå å sette andre gjenstander oppå av enheten.
Unngå å plassere enheten i direkte sollys, ettersom trykket i kretsene kan gi verdier som aktiverer sikkerhetsventilene.

HÅNDTERING
Håndtering av enheten må utføres i samsvar med instruksjonene i de gjeldende sikkerhetsnormer. 
Før du starter håndtering:
• Kontroller at løfteinnretningenede har tilstrekkelig kapasitet for enhetens vekt
• Kontroller at enheten er i stabil balanse før du begynner å løfte.

De følgende eksemplene er eksempler, valget av midler og håndteringmåter vil avhenge av faktorer som for eksempel:
Enhetvekten
• Type og generelle dimensjoner på enheten
• Plass og rute for håndtering (skittent gårdsrom, asfaltert torg, etc.)
• Tilstand på bestemmelsesstedet (tak, torg, etc.)
• Avstander, drypping og tyngdepunkt.
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ELFOSPACE OUT-V 

STØRRELSER 003.0 005.0 007.0 009.0 011.0 015.0 017.0 021.0 025.0 031.0 041.0 051.0 
Lengde (A) mm 670 670 870 870 1070 1070 1270 1270 1470 1470 1670 1670 

B mm 400 400 600 600 800 800 1000 1000 1200 1200 1400 1400 
Drif tsvekt Kg 13.5 14.0 16.4 17.2 22.5 23.5 26.0 27.5 30.0 31.5 35 39 

ELFOSPACE OUT-H 

STØRRELSER 003.0 005.0 007.0 009.0 011.0 015.0 017.0 021.0 025.0 031.0 041.0 051.0 
Lengde (A) mm 670 670 870 870 1070 1070 1270 1270 1470 1470 1670 1670 

B mm 400 400 600 600 800 800 1000 1000 1200 1200 1400 1400 
Drif tsvekt Kg 14.7 15.2 18.0 18.8 24.5 25.5 28.4 29.9 32.8 34.3 39 42 
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1) STANDARD VANBBATTERI INN 
2) STANDARD VANNBATTERI UT 
3) TILLEGG VANNBATTERIE INN (FOR 4-

RØRS SYSTEM) 
4) TILLEGG VANNBATTERI UT (FOR 4-

RØRS SYSTEM) 
5) DRENERING KONDENS 
6) LUFT INN 
7) LUFT UT

1) STANDARD VANBBATTERI INN 
2) STANDARD VANNBATTERI UT 
3) TILLEGG VANNBATTERIE INN (FOR 4-RØRS SYSTEM) 
4) TILLEGG VANNBATTERI UT (FOR 4-RØRS SYSTEM) 
5) DRENERING KONDENS 
6) LUFT INN 
7) LUFT UT
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ELFOSPACE IN-V 

STØRRELSER 003.0 005.0 007.0 009.0 011.0 015.0 017.0 021.0 025.0 031.0 041.0 051.0 

Lengde (A) mm 450 450 650 650 850 850 1050 1050 1250 1250 1450 1450 

B mm 400 400 600 600 800 800 1000 1000 1200 1200 1400 1400 

Driftsvekt Kg 10.7 11.2 13.5 14.3 19.5 20.5 22.9 24.4 26.8 28.3 32 36 

ELFOSPACE IN-H 

STØRRELSER 003.0 005.0 007.0 009.0 011.0 015.0 017.0 021.0 025.0 031.0 041.0 051.0 

Lengde (A) mm 545 545 745 745 945 945 1145 1145 1345 1345 1545 1545 

B mm 400 400 600 600 800 800 1000 1000 1200 1200 1400 1400 

Driftsvekt Kg 11.1 11.6 13.9 14.7 19.9 20.9 23.3 24.8 27.2 28.7 32 36 
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1) STANDARD VANBBATTERI INN
2) STANDARD VANNBATTERI UT
3) TILLEGG VANNBATTERI INN (FOR 

4-RØRS SYSTEM)
4) TILLEGG VANNBATTERI UT (FOR 

4-RØRS SYSTEM)
5) DRENERING KONDENS
6) LUFT INN
7) LUFT UT 

1) STANDARD VANBBATTERI INN
2) STANDARD VANNBATTERI UT
3) TILLEGG VANNBATTERI INN (FOR 

4-RØRS SYSTEM)
4) TILLEGG VANNBATTERI UT (FOR 

4-RØRS SYSTEM)
5) DRENERING KONDENS
6) LUFT INN
7) LUFT UT 

1) STANDARD VANBBATTERI INN
2) STANDARD VANNBATTERI UT
3) TILLEGG VANNBATTERI INN (FOR 

4-RØRS SYSTEM)
4) TILLEGG VANNBATTERI UT (FOR 

4-RØRS SYSTEM)
5) DRENERING KONDENS
6) LUFT INN
7) LUFT UT 
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Montasje av enheten
INSTALLASJONEN MÅ ALLTID VÆRE I OVERENSTEMMELSE MED DE GJELDENDE LOKALE BESTEMMELSEN (FORSKRIFTER, LOVER ETC.)
• Kontroller at enheten og dens tekniske egenskaper samsvarer med det som er angitt av design eller andre dokumenter.
• Hold alltid emballsjedelene vekk fra barns rekkevidde, da de kan være skadelige.
• Før montering av enheten, bruk egnede verneutstyr. Bruk egnet utstyr og verktøy for å unngå ulykker ved montasjen.
• Før montering av enheten anbefaler vi at du monterer på enheten det eventuelt medlevete tilleggsutstyret, etter monteringsanvisningene i hvert 
enkelt sett.
• Bestem montasjestedet. Monter enheten på et solid sted som ikke forårsaker vibrasjoner, og som kan bære enhetens vekt.
• Enheten må monteres slik at den er enkel å komme til for nødvendig vedlikehold!
• Gjennom de 4 monteringshullene som er plassert endene til batteriet (se fig. 5 under), finn posisjonen til festeskruene. Drill for hylse. Installer 
enheten med nr. 4 av 8 MA ekspansjonsskruer eller gjengestang Ø 8 mm. Monter enheten slik at inntaks- og utløpsluften ikke blir påvirket.
Versjoner for innfelt montering:
Installatøren må d den med passende paneler (falske tak, falske vegger, paneler, ect.), som også har en fungere som en beskyttelse mot ytre påvirkning. 
Beskyttelsespanelene må festes solid (med skruer) for å hindre kontakt med deler som kan utgjøre en fare (98/37 / CEE) som skarpe kanter, elektriske 
deler, roterende vifter, ect. Det må være mulig å fjerne panelene (med verktøy!) slik at tilgang til enheten sikres uten at noen deler ødelegges eller skades 
(falske tak, etc.) ved ekstraordinært vedlikehold og/eller bytte av enheter.

ELFOSPACE IN-H ELFOSPACE OUT-V ELFOSPACE OUT-H

B: -90 mm standard

-90 mm med maskinsko PV90
-155 mm med maskinsko  PV155-PPV155

C: - MAX 10 mm for imontasje med 
luftinntaket under R3 (standard)
MIN 90 mm for montasje med luftinntaket bak
RD
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Vanntilkobling

Vanntilkoblinger Ø ½” innvendig

NB! Ved tilskruing bruk alltid to nøkler. Den ene som mothold.
 Lag vanntilkoblinger.
 Installer avstengningsventiler (MIN 1/2 ") for å isolere spolen fra resten av kretsen ved spesielt 
vedlikehold. Koble innløpsvannet med kuleventilen og utløpsvannet med en reguleringsventil 
(eller installer 2 kuleventiler).
 Monter en lufteventil over og en dreneringsventil under.
 Varmevekslingsbatteriene for vann testes ved et trykk på 30 Bar for et driftstrykk på 15 Bar.
Monter braketter for spolen så ikke denne utsettes for ekstra vekt. Sikre enheten mot frost. Hvis 
enheten er installert i spesielt kalde rom, tøm vanntanken under lengre stillstand.

Kondensatdrenering
 Det anbefales å isolere vannrør for å unngå drypping fra kondens ved kjøledrift.
 Installer et egnet kondensatledning og plasser den slik at den sikrer god drenering (min 3% fall). Sørg for den ikke noe sted har en stigning.
 Installer en vannlås i dreneringledningen.
 Avløpsrøret vil være koblet til et regnvannsdreningssystem.
 Ikke drener til et kloakksystem med gråvann eller svart vann (kloakkanlegg) for å hindre at ubehagelig lukt kommer tilbake i rommet ved fordampning av 
vannet som finnes i vannlåsen.
Når arbeidene er ferdige, kontroller at kondensen dreneres tilfredsstillende ved å helle vann i dryppannen.

Hovedkomprnenter
Standard 

1 Kabinett laget av galvaniserte stål belagt med film av av polyvinylklorid (hvit, tilsvarer RAL 9010) + Luftinntakgrill stillbar i to posisjoner, laget av ABS 
(grå, tilsvarer RAL 7035) - (cabinets available in different versions) 

2 Endeplater laget av tykkere galvanisert stålplate med hull for feste til vegg/tak + Termisk-akustisk innvendig isolasjon (klasse M1)

3 Dobbel sentrifugalvifte i luftinntaket (foroverbøyde kurvete blader) 
4 Electrisk motor  230V-1Ph-50Hz direktekoblet til viften 
5 Batteri (1 batteri for enheter for 2-rørssystemer; 2 batterier for enheter for 4-rørssystemer) 
6 Vanntilkoblinger
7 Manuell lufteventil
8 Manuell vanndreningsventil
9 Dryppanne med dreneringsstuss + termisk isolasjon (for vertikale modeller) 
10 Kondensstuss 
11 Luftfilter (filtereffektivitet G3, klasse M1) 
Tilbehør
12 Kontrollpanel (Standardenheten leveres kun med motorkabelen - UTEN KONTROLLPANEL OG KOBLINGSBRETT: Dermed kan det velges mellom et 

stor utvalg av kontrollpaneler og koblingsbrett (tilleggsutstyr) som leveres på enheten , motsatt til vanntilkoblingsiden)
13 Føler for termostat for lav vanntemperatur 
14 Romtermostaføler 

15 Ekstra dreningsbeholder (for vertikale modeller) 

Luftretningen kan endres 180° ved å snu grillen. 
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Elektrike tilkoblinger

ADVARSEL: Pass på at strømmen til enheten er frakoblet før du kobler til en elektrisk forbindelse.
ADVARSEL: Alt elektrisk arbeid skal utføres av autorisert personell.
Husk at garantien ikke ikke lenger gjelder hvis det er gjort endringer på det elektriske, mekaniske og andre generelle deler.
• Overholdelse av sikkerhetsnormer/lover som er brukt i landet der enheten er installert.
• Pass på at de tekniske dataene angående nettverket oppfyller dataene som er angitt på dataskiltet.
• Enhet og tilbehør (230V elvarmer, fjernkontroller, etc.): Strømforsyning: Kontroller at strømmen er 230V/1Ph / 50Hz og at spenningsavviket er 
innenfor Vmin> 195 ÷ Vmax <265.
• Arbeidet på enheten med spenningsavvik utover ovennevnte grenser, gjør garantien ugyldig.
• Forsikre deg om at hovedsikringene er store nok til også å ta enhetens strømforbruk.
• 

KONTROLLER JORDINGEN
• Riktig tilkoblinger og jording i henhold til gjeldene bestemmelser sikrer at enheten er sikret.
• Når du kobler til, må du sørge for at jordledningen er lengre enn strømkablene, slik at det blir den siste ledningen som går i stykker hvis 
strømkabelen strekkes og dermed sikrer god jording.

TILKOBLINGSKABLER SPESIFIKASJONER:
• Sikre at alle ledningsstørrelser er dimensjont for på stemplet ampere i henhold til gjeldende bestemmelser. Ledningsstørrelsene skal være 
dimensjonert for å sikre et mindre spenningsfall enn 3% av nominell spenning.
• Bruk H05V-K eller N07V-K isolerte kabler med 300/500 V, rør eller kanaler.
• Alle kabler må føres rør eller i kanaler inn til enhetens koblingsboks.
• Kablene som kommer ut av røret/kanalen må ikke utsettes for strekk eller vridning. De må beskyttes mot værpåvirkning. Alle kabelender skal 
påmonteres hylser for sikker tilkobling til teminal. Kontroller at hver enkelt kabel er satt riktig inn i hylsen.

ELEKTRISKE TILKOBLINGER:
• Utfør de elektriske tilkoblingene i henhold til koblingsskjemaet.
• Alle koblingsskjemaer er underlagt oppdateringer: Vi foreslår at du bruker koblingsskjemaet som følger med enheten.
• Bruk av adaptere, multiplugger og/eller skjøteledninger er ikke tillatt for strømtilførselen.
• Det er installatørens ansvar å installere enheten så nært som mulig til hovedbryteren!
• For å beskytte enheten mot kortslutninger, må strømtilførselen kobles via en en passende flerpolet strømbryter med en minimums 
kontaktåpning på 3 mm (for valg passende bryter, se tabell for strømforbruk). En flerpolet bryter bryter både fasen og den nøytrale lederen. Dette betyr at 
begge kontakter brytes når den åpnes. Flerpolet bryter eller kontakten (kabel- og pluggtilkobling) må være montert på sted som er lett tilgjengelig
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Et kontrollpanel kan styre en enkelt enhet.
For montasjested for kontrollpanelet velges et område hvor maks og min. romtemperatur er 0 ÷ 45 °C; <85% U.R.
Ikke installer kontrollpanelet på metallvegger hvis metallveggen ikke er permanent jordet.
Tilbehør: Lav vanntemperaturtermostat "TM"
Termostaten for lav vanntemperatur slår automatisk av ventilasjonen når inngående vanntemperatur til spolen er under 40 °C i varmemodus (Vintermodus).

TILBEHØR
Enheter kan leveres med flere tilbehør.
Se den spesifikke dokumentasjonen som følger med det enkelte tilbehøret.

Driftsmuligheter
VINTER (Oppvarming

SOMMER (Kjøling)

Det anbefales å kjøre enheten med maksimal hastighet i noen timer etter at den er installert, eller hvis den ikke har vært i bruk på lenge tid.
DRIFT I VARMEMODUS (VINTER)
Innstilling A, C, D, E: Sett bryteren "OFF / 3 speed" (1) i ønsket viftehastighet for å regulere enhetens varmekapasitet.
Innstilling C, D, E: Hvis regulatoren er utstyrt med romtermostat "TA" eller er utstyrt med romtermostat + vanntemperaturtermostat "TA + TM", still vinter / 
sommerbryteren (2) på "WINTER"-modus og innstill ved hjelp av den justerbare knappen (3) ønsket temperatur. Viften begynner starter når lufttemperaturen 
faller under forhåndsinnstilt verdi.
Innstilling E: Hvis elvarmer er installert (valgfritt), aktiverer bryteren (4) elvarmeren. Sett bryteren (4) på "1" (1 = ON).
DRIFT I KJØLEMODUS (SOMMER)
Innstilling A, C, D, E: Sett bryteren "OFF / 3 speed" (1) på ønsket viftehastighet for å justere kjølekapasiteten til enheten. Innstilling C, D, E: Hvis kontrollen 
er utstyrt med romtermostat "TA" eller er utstyrt med romtermostat + vanntemperaturtermostat "TA + TM", still vinter/sommerbryteren (2) i "SUMMER" -
modus og innstill ved hjelp av den justerbare knappen (3) ønsket temperatur. Viften begynner starter når lufttemperaturen når forhåndsinnstilt verdi.
Innstilling E: Hvis elvarmer er installert (valgfritt), sett bryteren (4) på "0" (0 = OFF).
Hvis det er nødvendig med en spesielt nøyaktig temperaturkontroll, bruk anti-stratifiseringsstyring (f.eks. TERMINAL-styring med periodisk ventilasjon) eller 
hold viften alltid på og still termoreguleringen med magnetventiler (2 eller 3 veier).



IKKE TREKK I ELLER VRI TILFØRSELKABELEN!! 
Ikke trekk i, gå på, knuse eller prøve å sikre kabelen neglene eller pinner. En skadet kabel kan forårsake kortslutning eller fysisk 
skade

Feilaktig bruk

ENDRING AV LUFTRETNING
Juster lamellene slik at luften ikke rettes mot 
personer SETT IKKE INN GJENSTANDER I 

LUFTUTKASTET
Stikk aldri gjenstander inn i luftutkastene. Dette 
kan forårsake fysisk skade eller skade enheten

IKKE SITT PÅ ENHETEN

FEILAKTIGBRUK BRUK AV ENHETEN KAN 
FORÅRSAKE FARE
Enheten er ikke konstruert for noen type av 
rom med dyr i større antall eller lignende 
applikasjoner. På forespørsel: spesielle 
modeller (for eksempel rustfritt stål).

IKKE DEKK ENHETEN MED OBJEKTER 
ELLER GARDINER SOM KAN DELVIS 
PÅVIRKE LUFTSTRØMMEN ADVARSEL: Når enheten er i drift, ikke 

plasser noe objekt eller kluter for å tørke 
på luftutkastgrillen, det vil hindre 
luftstrømmen og kan skade enheten.

Vedlikehold, renhold
 Disse enhetene er konstruert med toppmoderne teknologi som sikrer effektivitet og drift på lang sikt.
 Det er viktig å ha et regelmessig kontroll- og vedlikeholdsprogram for å sikre effektiv drift og lang levetid. Følgende vedlikeholdsprogram er satt opp for å ta 
hensyn til enhetens optimale forhold i forhold til luftkvaliteten og montasjestedets egenskaper. Tidsperiodene mellom disse forhold avhenger mye av de 
ovennevnte forholdene. De mest aggressive atmosfæriske forholdene skjer når det er  unormale mengder industrielle røyk, salter, kjemiske damp og/eller 
luftbåren støv i luften.
RENGJØRING ENHETEN
ADVARSEL! Slå av strømforsyningen før rengjøring av enheten.
Ikke sprut vann på enheten. Det kan føre til elektrisk støt eller skade på enheten. Ikke bruk varmt vann, slipemiddel eller sterke løsningsmidler; For å 
rengjøre enheten, bruk en myk klut. 

RUTINEMESSIG VEDLIKEHOLD SOM SKAL UTFØRES AV BRUKER
MERK: Regelmessig vedlikehold sørger for at sikkerheten ivaretas og gir også besparelser!
Det anbefales å sjekke følgende punkter i begynnelsen av hver kjøle- og varmesesong og deretter minst en gang i måneden under drift:
 Rengjør de eksterne delene av enheten med en fuktig klut.
 LUFTFILTER (Rengjøring: hver 15. dag): Ta ut filteret og rengjør det under rennende vann. Ved behov kan filteret også vaskes med vaskemiddel. Trykkluft 
kan også brukes med forsiktighet. VIKTIG: Hvis filtrene rengjøres ved hjelp av vann/luftblåsingen, sørg for at dette skjer motsatt luftstrømmen, og ikke for nær 
for ikke å skade filtrene. Hvis filtrene vaskes med vaskemiddel, tørk dem i friluft før de monteres igjen for ikke å redusere effekten.
 VANNBATTERI: Vannbatteriet må alltid holdes helt rent for å sikre optimal effekt. Kontroller regelmessig at batteripakken er uten hindringer: Rengjør om 
nødvendig, vær forsiktig så du ikke ødelegger aluminiumsfinnene. For rengjøring bruk en børste eller bedre en støvsuger. Ved installasjon i spesielt kaldt 
klima, drener vannet fra systemet før lange stopperioder.
 KONDENSDRENERING: Kontroller i løpet av sommersesongen at kondensdreningen ikke er hindret, og at det ikke er fremmedlegemer i dryppannen som 
kan tilstoppe utløpet, noe som kan forårsake at vann renner over kanten på dryppannen og forårsake fuktskader på omkringliggende gjenstander eller 
bygningsdeler.
 VIFTER: Viftemotoren har selvsmørende lagre og trenger ikke noe vedlikehold. Dog må viftebladet inspiseres slik at det alltid er rent. Ved behov for 
rengjøring, kan dette gjøres med trykkluft med forsiktighet for ikke å skade viftebladet. Er forurensingene fettholdige må det vaskes med ved hjelp av fettløslig 
vaskemiddel.

 
fungerer uten vibrasjoner eller unormal støy, at ventilasjonskretsens innløp ikke er blokkert, noe som medfører mulighet for 
overoppheting av motorvikling.
 Kontroller at viften ruller er fri for smuss og fremmedlegemer.

9 
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ÅRLIGE KONTROLLER
For at enheten alltid skal opprettholde den beste ytelsen og tilstand, utfør regelmessig vedlikehold minst en gang i året. Husk at vedlikeholdet kun skal 
utføres av kvalifisert personell.
  Kontroll av elektriske deler: Kontroller at alle elektriske koblinger er i i orden og ikke påført skade.
  Kontroller at ingen muttere, skruer og flenser har løsnet som følge av vibrasjoner.
  Kontroller at det ikke finnes spor av støv, smuss eller andre urenheter på motoren. Kontroller med jevne mellomrom at motoren er uten 
vibrasjoner eller unormal støy, at luftinntaket ikke er blokkert, noe som kan medføre mulighet for overoppheting av motorviklingene.
  Kontroller at viftebladene er fri for smuss og fremmedlegemer. 

ADVARSEL! Montasje, service etc. Skal alltid gjøres av kvalifisert, sertifisert personell.
Før du ringer etter service, sørg for å ha lest av enhetens typeskilt og at enhetens håndbok er tilgjengelig:
 Enhetens modell og serienummer.
 Kort beskrivelse av hvordan enheten er montert.

Skal enheten ikke lenger være i drift (skrotes)skal den leveres inn til godkjent gjenvinningsmottak i henhold til gjeldende lokalt regelverk. 
Enhetene inneholder følgende materialer:
 Alusink-plater - Plater av rustfritt stål - Galvaniserte stålplater
 Kobber - Aluminium - Rustfritt stål
 Polyester - Polyetylen - Glassfiber - Plast

Feilsøking
ADVARSEL! Før det gjøres noe inngrep i enheten, SØRG FOR AT STRØMTILFØRSELEN ER 
FRAKOBLET. Ved feil på enheten, ikke nøl med å ta kontakt med et autorisert servicefirma.

FEIL MULIGE ÅRSAKER - KONTROLLER - VIDERE PROSESS 

1 Redusert utgående luftstrøm

Feil hastighetsinnstilling på kontrollpanelet: Velg riktig hastighet på kontrollpanelet 
Skittent luftfilter: Rengjør luftfilteret
Fremmelegemer i luftstrømmen (innløp og/eller utløp): Fjern hindringen
Strømningstapet i luftstrømmen større enn beregnet: Øk viftehastigheten
Feil dreiretning: Sjekk strømskjema og elektriske tilkoblinger

2 For stor luftmengde Trykkfordelingen i luftfordelingssystemet har blitt overvurdert: Reduser viftehastigheten og/eller øk trykkfall i 
kanalen

3 Utilstrekkelig statisk trykk Turtallet for lavt: Øk viftehastigheten
Feil dreieretning: Sjekk strømskjema og elektriske tilkoblinger

4 For høyt støynivå
For høy luftmengde: Reduser luftmengden
Skade på metallkomponenter: Kontroller tilstanden til komponentene og erstatt skadede deler.
Ubalanse i roterende deler: Balanser delene eller erstatt.

5 
Motor/vifte har stoppet

Kontroller først at det er strøm til enheten
Lavtemperaturtermostat "TM" har brutt strømtilførselen fordi temperaturen har gått under 40 °C (i vintermodus): 
Kontroller varmekilden
Kontroller at: Strømmen er på - Brytere og/eller termostater er i innkoblet
OBS!: At ingen gjenstander har stoppet viften

6 Enheten varmer ikke som før

Vannsirkulasjonen har stoppet: Kontroller varmekilden og varmtvannspumpen
Feil innstilling på kontrollpanelet: Se innstillingene på kontrollpanelet
Kontroller at luftfilteret og batteriet er rene
Forsikre deg om at luft ikke har kommet inn i væskekretsen, kontroller det ved å åpne lufteventilen
Kontroller at alle funksjoner er riktig juster i forhold til hverandre - Varmekilden fungerer - Sirkulaskonspumpen 
fungerer

7 Enheten kjøler ikke som før 

Kaldtvannsirkulasjonen har stoppet: Kontroller kjøleren og kjølevannspumpen
Feil innstilling på kontrollpanelet: Se innstillingene på kontrollpanelet
Pass på at: Luftfilteret og spolen er rene
Forsikre deg om at: Luft ikke kom inn i væskekretsen, kontroller den med den medfølgende luftventilen
Kontroller at alle funksjoner er riktig justert i forhold til hverandre - Kjøleren fungerer - Sirkulasjonspumpen  fungerer

8 Vanndrenering Vannlåsen er blokkert: Rens vannlåsen - Ingen vannlås: Monter vannlås

9 
Kondensat utvendig på 
enheten

Temperatur- og fuktighetsgrense (angitt i tekniske grenseverdier) er innefor grenseverdiene: Kjør vanntemperaturen 
over minimumsgrensene som er nevnt i Teknisk Manual
Problemer med drenering av kondensvann: Kontroller dryppannen og avløpsrøret
Når den ønskede omgivelsestemperaturen er nådd, stopper viften mens kjølt vann fortsatt sirkulerer i batteriet: 
Sørg for en regulering der vanntilførselen stoppes når omgivelsestemperaturen er nådd (stopp av hele enheten) - 
(3-veisventil - 2-veisventil - pumpe OFF - Chiller OFF, etc.)
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ElfoSpace 

3-31

Instruksjon for skifte av tilkobling fra en side av 
viftekonvektoren til den andre 

Fjern dekslene (for enheter med deksler) eller de galvaniserte stålplatene (for 
innbygningsenheter) + dryppannen (for horisontal modell) for å nødvendig tilgang. 

For å skifte tilkobling av enheten fra 
«venstre» til «høyre» (eller omvendt) er en 
ganske enkel operasjon da enheten allerede 
er forberedt for dette. 
01: Væske tilkoblingsside 
02: Elektrisk tilkoblingsside 

03-04: Fjern skruene som fester batteriet
(2 skruer på væsketilkoblingsside)

05-06: Fjern skruene som fester batteriet
på elektrisk tilkoblingsside (2 skruer på
elektrisk tilkoblingsside)
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Trekk ut batteriet og sørg for at ikke finnene skades eller ødelegges 

10-11-12: Fjern de på forhånd utstansete ståldelene fra enhetens motsatte side. Bruk en skrutrekker eller et
annet egnet verktøy for å få åpninger for tilkoblingene (se utstansingene på toppen)

13-14: Fjern de på forhånd utstansete ståldelene fra enhetens motsatte side. Bruk en skrutrekker eller et annet
egnet verktøy for å få åpninger for tilkoblingene (se utstansingene i bunnen)
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ElfoSpace 

3-31

15-16-17-18: Snu batteriet horisontalt og monter det igjen med tilkoblingene på den andre siden i 
hullene som nå er åpnet. Sørg for att batteriet ikke monteres opp-ned.

19-20: Fest batteriet med de skruene som ble skrudd ut (se pkt. 3-4-5-6) ved å bruke de originale hullene
som er fra fabrikken (2 skruer på den nye siden for væsketilkobling)

21-22: Fest batteriet med de 4 skruene som ble skrudd ut i pkt. 3-4-5-6 ved å bruke de samme hullene og de
originale brukt under produksjonen (2 skruer på den tidlgere tilkoblingssiden for væske).
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 ElfoSpace 

3-31

Plasser de elektriske rekkeklemmene eller styrepanelet (avhengig av hva som tidligere var montert) på motsatt sidei 
forhold til hvor det tidligere var montert. Når jobben er gjort skal de elektriske rekkeklemmene være montert på 
motsatt side av væsketilkoblingene. 
23: Fjern de elektriske koblingene fra autotransfomatoren. 
24: Fjern fra sidepanelet rekkeklemmene eller styrepanelet (avhengig av hva som var montert) 
25: fjern autotransformatoren 

Koble autotransfomatoren igjen til 
motorkablene og rekkeklemmen (eller 
styrepanel). Vær oppmerksom på å få montert 
dem i riktig stilling. 
26-27: Monter rekkeklemmene (eller 
styrepanelet)
28-29: Monter autotransfomatoren
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30: Ferdig resultat (tilkoblingsside for væske) 
31: Ferdig resultat (tilkoblingsside for elektriske forbindelser 

Monter igjen hva som tidligere var demontert: dryppanne (for horisontal modell) + galvanisert stålpanel (for 
innbygningsmodell) + kabinett (for enheter med kabinett). 



Generelle tekniske data - 2-rørssystem (CC2)
VENS - Standard AC-vifte

Størrelse 003.0 005.0 007.0 009.0 011.0 015.0 017.0 021.0 025.0 031.0 041.0 051.0

Kjøling
Kjøleeffekt (1) [kW] 1,5 2,0 2,53 3,02 3,75 4,25 5,52 6,42 7,53 9,02 9,6 10,71
Følbar effekt (1) [kW] 1,29 1,62 2,07 2,31 2,87 3,23 4,33 4,80 5,67 6,62 7,64 8,36
Totalt tilført effekt (1) [kW] 0,055 0,055 0,085 0,085 0,075 0,075 0,145 0,145 0,175 0,175 0,285 0,285
Oppvarming
Varmeeffekt (2) [kW] 3,74 4,91 5,98 6,71 8,16 9,44 12,0 13,3 15,5 18,1 21,1 23,2
Innvendig varmeveksler
Antall rader [Nr] 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Vannvolum [l] 0,69 0,7 0,99 1,01 1,3 1,31 1,6 1,62 1,91 1,92 2,21 2,23
Sirkulert vannmengde (1) [l/s] 0,07 0,1 0,12 0,14 0,18 0,2 0,26 0,31 0,36 0,43 0,46 0,51
Vanntrykkfall (1) [kPa] 13,1 16,3 18,5 20,8 22,6 24,1 24,5 27,1 28,8 29,2 31 33,4
Vanntrykkfall (2) [kPa] 15,9 19,2 20,1 20 20,9 23,2 22,6 22,7 23,8 22,9 29,2 30,6
Luftsiden (tilførsel)
Viftetype (3) CFG CFG CFG CFG CFG CFG CFG CFG CFG CFG CFG CFG
Antall vifter [Nr] 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3
Luftmengde (4) [l/s] 103 111 139 153 186 200 278 292 356 364 531 539
Luftmengde (4) [m3/h] 370 400 500 550 670 720 1000 1050 1280 1310 1910 1940
Maks. eksternt statisk trykk [Pa] 86 86 86 86 98 98 103 103 113 113 119 119
Tilkoblinger
Dim. vanntilkobling [“] 1/2” F 1/2” F 1/2” F 1/2” F 1/2” F 1/2” F 1/2” F 1/2” F 1/2” F 1/2” F 1/2” F 1/2” F
Kondendrenering (5) [mm] 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Støynivå
Lydtrykksnivå (1m) (6) [dB(A)] 44 44 50 51 43 43 49 51 54 55 57 57
Lydeffektnivå (6) [dB(A)] 55 55 61 62 54 54 60 62 65 66 68 68
Strømtilførsel
Strømtilførsel STD [V] 230/1/50230/1/50230/1/50230/1/50230/1/50230/1/50230/1/50230/1/50230/1/50230/1/50230/1/50230/1/50

(1)  Innendørs luft 27°C D.B./19 C W.B. 
Vanntemp. inn/ut 7°C/12°C
Luftmengde ved maks. hastighet (ESP = 0Pa)
(2)  Innendørs lufttemp. ved 20°C
Vann inn 70°C og ut 60°C
Luftmengde ved maks. hastighet (ESP = 
0Pa)((ESP) Maks. eksternt statisk trykk)  

(3)  CFG = AC sentrifugalvifte
(4)  Luftmengde ved maks. hastighet - (ESP = 0Pa)
(5)  Utvendig diameter
(6) Lydtrykksnivået er målt1 m fra den veggmonterte enhetens ytre overflate. For 
innfelte enheter er det mulig å redusere lydnivået med 2 dB (A) eller høyere. 
Lydnivåer refererer til enheter med nominell luftstrøm ved maksimal hastighet og 
strømtilførsel 220V til vifter.

Driftsområde
2-rørssystem (CC2) og 4-rørssystem (CC4)

Størrelse 003.0 005.0 007.0 009.0 011.0 015.0 017.0 021.0 025.0 031.0 041.0 051.0

Oppvarming

Maks. inng. vanntemp. [°C] 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80

Min. inng. vanntemp. [°C] 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Maks. inng. lufttemp. (D.B.) [°C] 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

Min. inng. lufttemp. (D.B.) [°C] 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Kjøling

Maks. inng. lufttemp.  (WB) [°C] 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

Min. inng. lufttemp. (W.B.) [°C] 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Maks. vanntrykk [bar] 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Maks vanntrykk = Maksimum trykk i batteri. Ved bruk av tilbehør (f.eks. 2-3-veis ventiler) er maksimalt tillatt vanntrykk 15 bar.

Innv.
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