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COMB, 4-trinns hastighetsstyring med MODBUS 

 

display taster 

1 
 

Automatisk funksjon 8  På/hvilemodus 

2  Stillefunksjon 9  Øk angitt temperatur 

3  Største viftehastighet 10  Senk angitt temperatur 

4  Nattfunksjon 11  
Automatisk regulering av 

viftehastigheten 

5  Oppvarming 12  Nattfunksjon 

6  Kjøling 13  Laveste viftehastighet 

7 
 Aktivt tilsyn (blinker, se s. 34) 14  Høyeste viftehastighet 

 Aktiv alarm (fast på) 15  Oppvarming/kjøling 

 

 

 På/hvilemodus 

 

Hold På-hvilemodusknappen inne i ca. 

2 sekunder. 

Manglende varsellys angir hvilestatus 

(ingen funksjon). 

Når kontrollen er satt til denne driftsmodusen, 

garanterer det frostsikkerhet. 

Når kontrollen er satt i denne driftsmodusen, 

garanterer det frostsikkerhet. Hvis 

romtemperaturen faller under 5 °C, kobles 

magnetventilene inn. 

 

 
Automatisk regulering av 

viftehastigheten 

 

Trykk og hold AUTO-tasten inne. 

Når funksjonen er koblet inn, lyser det 

tilsvarende symbolet på displayet. 

Viftehastigheten justeres automatisk mellom 

den laveste og den høyeste verdien avhengig 

av temperaturdifferansen mellom 

romtemperaturen og den innstilte 

temperaturen. 
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Temperaturinnstilling 

 

Bruk de to knappene til å stille inn ønsket 

romtemperatur som vises på det 3-sifrede 

displayet. 

Justeringsområdet er fra 16,0 til 28,0 °C i trinn 

på 0,5 °C. 

Innstillingen er svært presis. Still den ønskete 

verdien, og vent til den ønskete temperaturen 

er oppnådd basert på målt romtemperatur. 

 Nattfunksjon 

 

Hold inne nattfunksjonsknappen. 

Når funksjonen er koblet inn, vises det ved at 

symbolet lyser på displayet. 

Ved valg av denne driftsmodusen, begrenses 

viftehastigheten til en minimumsverdi, og den 

innstilte temperaturen justeres automatisk på 

følgende måte: 

▪ reduseres med 1 °C etter én time 

og en ytterligere 1 °C etter 2 timer 

i oppvarmingsfunksjonen. 

▪ økt med 1 °C etter én time og en 

ytterligere grad etter 2 timer 

i kjølefunksjonen. 

 Stillefunksjon 

 

Hold inne stilletasten. 

Når funksjonen er koblet inn, vises det ved 

at symbolet lyser på displayet. 

Viftehastigheten er begrenset til en lavere 

verdi. 

 
Oppvarming/kjøling 

 

Hold inne oppvarmings-/kjøletasten i ca. 

2 sekunder for å skifte driftsmodus mellom 

oppvarming og kjøling. Dette vises ved at de 

2 symbolene, aktiv oppvarming eller aktiv 

kjøling, lyser på displayet. 

I oppvarmingsmodus er symbolet "ON" (PÅ) 

med høyere settpunkt enn romtemperaturen, 

begge "OFF" (AV) med lavere settpunkt. 

I kjølemodus er symbolet "OFF" (PÅ) med 

lavere settpunkt enn romtemperaturen, begge 

"OFF" (AV) med høyere settpunkt. 

I utførelsene med 4 rør, og med automatisk 

oppvarmings-/kjøleinnstilling på, vil de 2 

symbolene lyse samtidig når settpunktet er 

nådd (nøytralbånd). 

Hvis ett av de 2 symbolene blinker, betyr det 

at den (varme eller kalde) vanntemperaturen 

ikke er nådd, og viften vil stoppe til 

temperaturen har nådd ønsket verdi. 

 Høyeste viftehastighet 

Hold inne knappen for høyeste viftehastighet. 

Når funksjonen er koblet inn, vises det ved at 

symbolet lyser på displayet. 

Med denne driftsmodusen oppnås høyeste effekt 

umiddelbart både i oppvarming og kjøling. 

Når ønsket romtemperatur er nådd, anbefaler 

vi å velge 1 av de 3 andre driftsmodusene for å 

oppnå større termisk og akustisk komfort. 

 Tastelås 

 

Hvis du holder temperaturtastene "+" og "–" 

inne samtidig i 3 sekunder, aktiveres 

tastelåsen. 

Dette bekreftes ved at "bL" vises på displayet. 

Trykkes noen av knappene vises bare "bL", og 

ingen endringer vil skje. Tastene låses opp ved 

å trykke "+" og "–" knappene inne samtidig 

igjen. 

 Lysreduksjon (dimming). 

 

Etter 20 sekunder fra siste handling reduseres 

lysstyrken på displayet bl.a. for å øke 

komforten om natten. Displayet viser 

romtemperaturen. 

Hvis lysstyrken fortsatt er plagsom, er det 

mulig å slå displayet helt av. 
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Med avslått panel holdes tasten "+" inne i 5 

sekunder til meldingen 01 vises. 

Med tasten "-" flytter du verdien til 00 og 

venter 20 sekunder på å bekrefte riktig 

innstilling. 

 Alarmer 

bL 

Tastelås er aktivert. 

E1 

Feil på romføler "AIR" (LUFT). 

E2 

Problem som påvirker viftemotoren (f.eks. en 

fastkiling på grunn av fremmedlegemer, en feil 

på omdreiningsføler). 

E3 

Feil som påvirker vanntemperaturføleren i 

utførelsene med 2 rør (H2) i hovedbatteriet. 

Sørg at batteriet rengjøres. 

E5 

Feilsignal fra temperaturføleren for kaldt vann 

i utførelsene med 4-rør (H4). 

GR 

Mikrobryteren er aktivert og viser at filteret 

rengjøres. 
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CSEMP, 4-trinns hastighetsstyring 

 

Styringen gjør kontrollen med romtemperaturen helt automatisk ved å stille inn settpunktet som kan 

justeres fra 5 til 40 °C, 1 av de 4 trinnene, og sommer/vinter-valget. 

Siden den er koblet til vanntemperaturføleren inne i spolen, utfører den laveste vinterfunksjon 

(30 °C) og høyeste sommerfunksjon (20 °C). Etter ca. 20 sekunder fra siste handling reduseres 

panellysstyrken passende for å øke komforten om natten, og romtemperaturen vises på displayet. 

Største lysstyrke gjenopprettes ved at du trykker på hvilken som helst tast. 

display  taster 

1 
 

Automatisk funksjon 8  På/hvilemodus 

2  Stillefunksjon 9  Øk angitt temperatur 

3  Største viftehastighet 10  Senk angitt temperatur 

4  Nattfunksjon 11  
Automatisk regulering av 

viftehastigheten 

5  Oppvarming 12  Nattfunksjon 

6  Kjøling 13  Laveste viftehastighet 

7 
 

Aktivt tilsyn (blinker, se s. 

34) 
14  Høyeste viftehastighet 

 Aktiv alarm (fast på) 15  Oppvarming/kjøling 

 

 På/hvilemodus 

 

Trykk på På/hvilemodus 

Velg 1 av 4 driftshastigheter ved å trykke på 

den aktuelle tasten  

Hvilemodus: Trykk inn På/hvilemodus-

knappen i ca. 2 sekunder. Slukket varsellys 

angir hvilestatus (ingen funksjon). 

Når kontrollen er satt i denne driftsmodusen, 

garanterer det frostsikkerhet. 

Hvis romtemperaturen faller under 5 °C, 

kobles magnetventilene inn. 

 Oppvarming/kjøling 

 

Hold inne oppvarmings-/kjøletasten i ca. 2 

sekunder for å skifte driftsmodus mellom 

oppvarming og kjøling. Dette vise ved at de 2 
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symbolene, aktiv oppvarming eller aktiv 

kjøling, er slått på. 

I oppvarmingsmodus er symbolet ON (PÅ) 

med høyere settpunkt enn romtemperaturen, 

begge OF (AV) med lavere settpunkt. 

I kjølemodus er symbolet ON (PÅ) med lavere 

settpunkt enn romtemperaturen, begge OFF 

(AV) med høyere settpunkt. 

I utførelsene med 4-rørs, med automatisk 

oppvarmings-/kjølejustering på, er 

settpunktet nådd (nøytralbånd) hvis de 2 

symbolene slås på samtidig. 

Hvis 1 av de 2 symbolene blinker, betyr det at 

den (varme eller kalde) vanntemperaturen 

ikke er nådd, og at viften stopper inntil 

settpunkttemperaturen er nådd. 

 

Justering av viftehastighet 

 

Med de 4 tastene kan du velge viftehastighet 

(automatisk, laveste, stille og høyeste). 

Når funksjonen er koblet inn, lyser det 

aktuelle symbolet på displayet. 

Viften utfører automatisk en trinnbasert 

justering etter hvert som romtemperaturens 

settpunkt gradvis nås. 

Den stille hastigheten vil føre til sterk 

avfukting i kjøling og bare stråling (med vifte 

av og magnetventil åpen) i oppvarming. 

Ved innstilt topphastighet oppnås umiddelbart 

størst effekt både i oppvarmings- og 

kjølemodus. 

Når ønsket romtemperatur er nådd, anbefaler 

vi å velge 1 av de 3 andre driftsmodusene for å 

oppnå større termisk og akustisk komfort. 

 
Temperaturendring stilt inn 

 

Bruk de to knappene til å stille inn ønsket 

romtemperatur som vises på det 3-sifrede 

displayet. 

Innstillingsområdet er fra 16 til 28 °C, 

og oppløsningen er 1 °C. 

Kommandoen er svært presis. Still den til 

ønsket verdi, og vent til justeringen basert på 

oppdaget romtemperatur er gjennomført. 

 Lysreduksjon (dimming). 

 

Etter 20 sekunder fra siste handling reduseres 

panellysstyrken med hensikt for å øke 

komforten om natten. Displayet viser 

romtemperaturen. 

Hvis lysstyrken fortsatt er plagsom, er det 

mulig å slå displayet helt av. 

Med panelet av holder du tasten + inne i 5 

sekunder til meldingen 01 vises. 

Med tasten - flytter du verdien til 00 og venter 

20 sekunder på å bekrefte riktig innstilling. 

 Tastelås 

 

Hvis du holder temperaturtastene + og - inne i 

tre sekunder, aktiveres tastelåsen. Dette 

bekreftes ved at «bL» vises. 

Du hindres i å bruke alle justeringene. Hvis du 

trykker på en tast, viser displayet bL. 

Tastene låses opp ved at sekvensen gjentas. 

 Alarmer 

bL 

Tastelås er aktivert. 

E1 

Feil i romtemperaturføler (LUFT). 

E2 

Problem som påvirker viftemotoren (f.eks. en 

fastkiling på grunn av fremmedlegemer, en 

rotasjonsfølerfeil). 

E3 

Feil som påvirker vanntemperaturføleren i 

utførelsene med 2-rørs (H2) i hovedspolen.  

GR 

Aktivering av sikkerhetsmikrobryteren fordi 

filteret rengjøres. 
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Vedlikehold 

Generelt 
Regelmessig vedlikehold er nødvendig for å 

holde viftekonvektoren i perfekt stand, og å 

sikre lang levetid. 

Dette kan gjøres hvert halvår for enkelte 

enheter og årlig for andre av et autorisert 

servicefirma eller fagpersoner med 

nødvendige kvalifikasjon. Bruk alltid originale 

reservedeler. 

Kontrollhypighet 
Kontroll utføres minst: 

Engang i året for konvektorer som bare brukes 

for kjøling om sommeren. 

Hvert halvår for konvektorer som brukes både 

for oppvarming og kjøling. 

Hyppigheten avhenger imidlertid av bruken. 

Ved hyppig bruk anbefales å kontrollere med 

kortere intervaller: 

Hyppig bruk (kontinuerlig eller svært periodisk 

bruk, nær driftsgrenser etc.) 

Kritisk bruk (service nødvendig). 

Utvendig rengjøring 
Før rengjøring eller vedlikehold, sørg for at 

enheten er strømløs ved å skru av 

hovedbryteren. 

Vent til delene er nedkjølt så det ikke oppstår 

fare for forbrenning. 

Hvis nødvendig, tørk av utvendige flater på 

konvektoren med en myk fuktig klut. 

Bruk ikke skuresvamper eller skuremiddel eller 

aggressive/korrosive midler for ikke å skade 

lakkerte flater. 

Ta ut cellefilter på enheter med innsug 
▪ ta ut frontgitteret ved å løfte det litt 

og vri det til det kommer rett ut av 

festet (fig. 7.1 ref. B); 

▪ trekk ut filteret (ref. C), ut horisontalt 

(fig. 7.1 ref. D). 

 

Ta ut cellefilter i modeller med 

avtakbare deksel 
▪ Grip med hendene under det 

bevegelige dekslet 

▪ Trykk plasthakene B 

▪ Løft og ta ut det bevegelige dekslet 

▪ Ta ut filteret D 

 

Rengjøring av filterinnsatsen 
▪ Fjern støv ved hjelp av en støvsuger 

(Fig. 7.3 ref. A) 

▪ Vask filteret (fig. 7.3 ref. B) med rennende 

vann uten bruk av vaskemidler eller 

løsemidler og la tørke 

▪ Sett inn filteret igjen i 

kjølekonvektoren (fig. 7.4 ref. A). Vær 

forsiktig når det nedre dekselet (fig 

7.4 ref. B) skal inn i sine fester (fig. 7.4 

ref. C) 

▪ Det er ikke tillatt å kjøre enheten uten 

filter. 
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▪ Enheten er utstyrt med en 

sikkerhetsbryter som hindrer drift av 

kjøleren hvis det bevegelige dekslet 

mangler eller er ute av stilling. 

▪ Etter at rengjøringen er ferdig, 

kontroller at gitteret er montert riktig. 
 

 

 

Avslutte rengjøringen 
▪ For versjoner med et gitter med spjeld, sett inn de to tappene (fig. 7.5 ref. A) inn i sine spor 

(fig. 7.5 ref. B), vipp det og fest det med et lett trykk på den øvre delen og vri den og hekt den 

opp med et lett trykk på den øvre delen. 

▪ For modeller med bevegelig deksel, sett i stilling, parallelt med frontdekselet og trykk til det 

er låst. 
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Feilårsaker og retting 

Arbeidet skal utføres av en kvalifisert person eller et autorisert firma. 

Feil Årsak Retting 

Batteriet oppnår ikke en jevn 

temperatur. 

Luft i vann/væskekretsen Luft gjentatte ganger 

Forsinket start av viften i 

forhold til de nye temperatur- 

og funksjonsinnstillingene 

Vekselventilen i kretsen som 

veksler mellom oppvarming og 

kjøling trenger tid etter en 

endring 

Vent 2 eller 3 minutter på at 

sirkulasjonsventilen åpner 

Viftehastigheten øker eller 

minsker automatisk 

Den elektroniske styringen 

regulerer komfortnivået 

regelmessig 

Vent på 

temperaturjusteringen, eller, 

hvis nødvendig, still til 

nattdrift. 

Enheten starter ikke viften Ikke varmt eller kaldt vann i 

systemet. 

Kontroller at varmtvannskilde 

eller kjøler er i drift 

Viften starter ikke selv om det 

er kaldt eller varmt vann i 

væskekretsen 

Vannventilen åpner ikke Demonter vannventilen og 

kontroller at vannsirkulasjonen 

er gjenopprettet. 

Kontroller ventilen ved separat 

tilkobling av 230 V. Hvis den 

virker normalt kan problemet 

ligge i den elektroniske 

styringen 

Viftemotoren er blokkert eller 

brent 

Kontroller motorviklingene og 

at viften roterer fritt 

Mikrobryteren som stopper 

viften når filtergitteret er 

åpent, lukker ikke riktig 

Kontroller dette ved å lukke 

gitteret så bryteren igjen 

slutter 

Feil med de elektriske 

tilkoblingene 

Kontroller de elektriske 

tilkoblingene 

Under varmedrift lekker væske Lekkasje i væskesystemets 

koblinger 

Se etter lekkasje og trekk etter 

koblingene 

Lekkasje i ventilenheten Kontroller pakningene 

Det danner seg fuktighet på 

frontdekselet 

Den termostatiske ventilen 

montert mellom plate og 

batteri stenger i 

væskestrømmen mot veggen. 

Skift ut unionen som kobler 

den termostatiske ventilen 

som er integrert i det øvre 

innløpet 

Termisk isolasjon løsnet Kontroller at den 

termoakustiske isolasjonen. 

Spesielt den i fronten over det 

finnete batteri 

Det er vanndråper på 

utblåsningsgitteret 

I tilfeller med høy luftfuktighet 

(>60%) kan det dannes 

kondens, spesielt ved laveste 

viftehastighet 

Så snart fuktigheten minsker 

forsvinner dråpene. At det 

dannes noen dråper i enheten 

indikerer ikke noen feil. 
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Enheten lekker væske bare ved 

kjøledrift 

Kondenspannen er tilstoppet, 

eventuelt stussen, eller har 

ikke tilstrekkelig helling mot 

dreneringen 

Hell langsomt en flaske vann i 

den nedre delen av batteriet 

for å kontrollere dreneringen. 

Hvis nødvendig, rens 

kondenspannen og/eller øk 

hellingen på drensrøret 

Tilslutningsrørene og ventil-

enheten er ikke godt nok 

isolert 

Kontroller isolasjonen på 

rørene 

Enheten lager en underlig lyd Viften slår bort i noe Kontroller eventuell berøring 

ved å rotere viften manuelt 

Viften er i ubalanse Hvis ubalansen i viften 

forårsaker alvorlige 

vibrasjoner, skift ut viften 

Tett filter Rens filteret 
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