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Carisma CRC viftekonvektor  
Monteringsanvisning  

Sabiana 



Bruksområder
Viftekonvektoren er utviklet, designet og produsert for å 
varme/kjøle private hjem, idustrielle bygg og butikklokaler 
eller idrettsanlegg. Konvektoren er koblet til varmt eller kaldt 
vann avhengig av om området skal varmes opp eller avkjøles.

Konvektoren skal ikke monteres:

► Utendørs

► I fuktige rom/omgivelser

► I omgivelser med eksplosjonsfare

► I korroderende omgivelser (spesielt gjelder dette for
omgivelser som kan forårsake korrosjon på
aluminiumsribbene på veksleren)

OBS!
Barn bør holdes under oppsyn slik at de ikke leker 
med viftekonvektoren.

Vennligst les denne anvisningen før installasjon av viftekonvektoren!

Identifikasonsplate
Hver viftekonvektor har en egen 
identifikasjonsplate, lokalisert bak 
kapslingen samme siden som den 
elektriske reguleringen.

Identifikasjonsplaten gir detaljert 
informasjon om produsent og type 
viftekonvektor.
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Viftekonvektoren blir levert i pakkeske.

Kontroller at viftekonvektoren ikke har blitt utsatt for skader i 
transport og at modellen stemmer med bestillt vare 
(ved å se på identifikasjonsplaten bak kapslingen).

Filter
Syntetisk gjenbrukbart filter.

Varmeveksler
Laget av kobberrør med aluminiumsribber. Veksleren, med 3-4 
rader har to ½" tilkoblinger med innvendig gjenge. Veksler er 
utrustet med lufteventiler og utgang for drenering av vann (1/8”). 
Viftekonvektorene kan suppleres med en ekstra veksler, kun for 
varme med ½” tilkoblinger med innvendig gjenger.

Som standard er tilkoblingene på venstre side, sett fra 
framsiden av viftekonvektoren. Om ønskelig kan tilkoblingene 
flyttes enkelt fra en side til en annen. 

Alternativt kan kan konvektoren spesialbestilles med tilkobling 
på høyre side, som kan være fordelaktig ved levering av mange 
konvektorer med en slik tilkobling.

Hvis viftekonvektoren er skadet eller ikke korresponderer med 
bestilt vare, kontakt ABK-Qviller AS og oppgi: ordrenummer, 
serienummer og modell.

For å sette viftekonvektoren i drift må man koble til kjele/kjøler 
og 230V enfase strømkilde.

Hovedkomponenter

Kapsling
Lakkert, galvanisert stålplate med syntetiske og slagfaste 
sidevegger. Platetykkelse 1 mm med 3 mm lydisolering 
PO-skum. 

Kapslingen er enkel å demontere fra 
viftekonvektoren for å få god tilgang til alle komponentene ved 
montering eller vedlikehold.

Vifte
Meget stillegående sentrifugalvifte med to luftinntak. 
Vifteblader av aluminium, direkte montert på motorakslingen.

Elektrisk motor
Enfase-motor med seks hastigheter (tre tilkoblet som standard: 
MIN,MED,MAX). Motoren har er kondensator som er 
permanent påslått og den er montert med elastisk 
vibrasjonsdemping. Beskyttelsesklasse IP20

Transport
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Pakkens vekt og mål

Sikkerhetstips

Generelle advarsler

Sørg for at bestilt vare er levert uskadet. Hvis så ikke er tilfelle, 
kontakt ABK-Qviller AS.

Viftekonvektoren er konstruert for oppvarming og/eller kjøling 
og må brukes kun til det. Verken produsent eller importør tar 
ansvar for skader som skyldes annet bruk.

Denne bruksanvisningen bør alltid følge produktet.

Viftekonvektoren må ikke brukes av barn eller uskikkede 
personer uten tilsyn.

Det er farlig å berøre viftekonvektoren direkte med fuktig hud og 
eller bare føtter.

Hovedstrømstilførselen kobles alltid fra før vedlikehold eller 
noen form for reparasjon.

Man skal ikke modifisere eller «tukle» med reguleringen eller 
sikkerhetsutstyr uten autorisasjon i forkant og instruksjoner.

Man skal ikke vri, koble fra eller dra ut stømledninger, selv ikke 
når konvektoren er koblet fra hovedstrømtilførselen. 

Man skal ikke kaste eller sprute vann på viftekonvektoren.
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Tabell for vekt

Dimensjoner

Alt av reparasjoner og vedlikehold må utføres av kvalifisert 
fagpersonell.

Vi tar ikke ansvar for skader som skyldes modifikasjoner eller 
«tukling» med konvektoren og dens funksjoner.

Man skal aldri putte fremmedlegmer inn i luftinntak eller 
luftutgang.

Man skal aldri fjerne beskyttende tiltak (som kapsling), uten å 
koble fra hovedstømtilførsel.

Ikke kast eller legg pakningsmateriale innenfor barns 
rekkevidde.

Ikke monter viftekonvektoren i korroderende, eksplosive eller 
fuktige omgivelser. Monteres heller ikke utendørs.

OBS: Bruk tynne hansker ved montering for å unngå kutt. 
Innsiden av konvektoren har skarpe kanter.
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Før vedlikehold eller justering av viftekonvektoren bør disse 
forholdsregler benyttes: 

1 - Motoren kobles fra hovedstrømtilførselen.

2 - Vanntilførselen til varmeveksleren stenges, og man venter til 
 varmeveksleren har kjølt seg ned.

3 - Monter en sikkerhetsbryter som kutter spenningen til 
 motoren eller en serie motorer.

Under montering, vedlikehold og reparasjon bør man, av 
sikkerhetshensyn:

Bruke arbeidshansker.

Ikke eksponer viftekonvektoren for   
lettantennelige materialer eller gass.

Ikke plasser ting på viftekonvektorens rist.   

Vær sikker på at viftekonvektoren er jordet.

I tilfeller der man installerer viftekonvektor med vertikal eller 
horisontal kapsling, uten regulering på selve apparatet, 
fester man lokket for regulering med en 2,2 x 9,5 mm skrue.

Av sikkerhetsgrunner må bunnplater moteres hvis man har 
vertikal kapsling uten føtter.

Bunnplatene gjør at man ikke kan få hendene inn til de 
elektriske og bevegelige delene i viftekonvektoren.

Unnlater man å montere bunnplatene, representerer det en 
seriøs risiko for operatørpersonell og barn.

Forhåndsregler

MA 4.C.1
27.03.2017
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Ved flyttting av konvektorer over 30 kg anbefaler vi å være to 
personer.

Løft sakte og vær forsiktig slik at man ikke mister konvektoren.

Putt aldri hendene eller andre ting inn i viften
(hastigheten på viftebladene kan komme opp i 1000 omdr/min).

Ta ikke vekk sikkerhetsadvarsler på innsiden av apparatet.

OBS! De beskyttende dekselet på kretskortet må ikke 
fjernes fra konvektorens reguleringsenhet.

Pass på at filteret er plassert riktig hvis filteret har vært rengjort 
eller byttet, før man starter viftekonvektoren.

Bruk kun originale reservedeler.

Drener den hydrauliske kretsen hvis apparatet skal stå i lang tid 
uten å være i bruk.

Hvis viftekonvektoren installeres med et eksternt luftinntak, 
kontroller at rørene i varmeveksleren ikke er skadet av 
temperaturer under frysepunktet. 

Grenseverdier for drift

Viftekonvektor og varmeveksler:
Maksimal temperatur på væske for varming 85 °C.
Minimal temeratur på væske for kjøling 5 °C.
Maksimalt arbeidstrykk 1000 kPa (10 bar).
Strømtilførsel 230 V 50 Hz.

Ventil med termoelektrisk aktuator:
Maksimalt arbeidstrykk 1000 kPa (10 bar).
Maximal utløsertemperatur 100 °C.
Maximal omgivelsestemperatur 50 °C.
Strømtilførsel 230 V 50 Hz.
Klassefisering/VA besyttelse 5 VA/IP 44.
Lukketid 180 sekunder.
Maksimalt glykolinnhold i væsken 50 %.

MAKS TRYKK 
1000 kPa
(10 bar)

MA 4.C.1
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Automatisk elektronisk regulering

CB-AUT er en automatisk elektronisk reguleringsenhet integrert 
i viftekonvektoren, som er enkel å installere. Selv om CB-AUT 
er et reguleringsalternativ for Carisma kan andre termostater 
benyttes, som f.eks. veggmonterte WM-T hvis man ønsker å 
plassere termostaten/føler et annet sted i rommet eller hvis 
man ønsker å koble flere viftekonvektorer til samme termostat.

Standardfunksjonene for CB-AUT består av:

► Slå viftekonvektoren av og på.

► Kontrollere romtemperatur.

► Stille inn og ønsket romtemperatur (SET).

► Manuell eller automatisk valg av viftehastighet.

► Valg av varme-/kjølemodus rett fra reguleringsenheten,
via ett elektrisk signal fra varmeanlegget.

► I firerørs-system med avstengingsventiler og to væsker
(varmt og kaldt) kan reguleringen skifte automatisk
mellom oppvarming og kjøling etter differansen
mellom ønsket temperatur og romtemperatur +
dødsonen på ≈2 °C.

► Ved tilkobling av et linjesignal (230V~) til kretskortets
(IN1), kan en «timer» eller enkel bryter brukes til å
variere ønsket temperatur (-3 °C vinter, +3 °C sommer;
DIP3=ON). Alternativt kan man slå av selve
viftekonvektorfunksjonen i perioder hvor rommet ikke
er i bruk (DIP3=OFF).

► Ved sommermodus og avslått vifte kan man sette
viften til å gå i to minutter hvert femtende minutt.

OBS! Før man lukker enheten må man kontrollere at 
standard konfigurering av DIP-bryterne stemmer med 
ønsket konfigurasjon av anlegget. Dersom CRC leveres 
med termoelektrisk avstengingsventil må DIP5 skyves 
til ON for at ventilen skal kunne åpnes automatisk og 
driftes som varme (se tegning/bilde).

Funksjonsinstillinger termostat CB-AUT

Termostatisk kontroll:

Sommer-/vintermodus med bryter «Jumper MC3»:

Reguleringsenheten er stilt inn på vintermodus; ved tilkobling 
av spenning (L = 230 V~) til terminalen IN2 på viftekonvektoren 
aktiveres den elektroniske bryteren slik at  den skifter til 
sommermodus.

«Jumper MC3» er på motsatt side av DIP-bryterene:

Klemme på 1-2 (standard) = Lokal sommer-/vinterregulering
Klemme på 2-3 = Fjærnstyrt sommer-/vinterregulering

1  2  3 

«MC3» 
avtagbar klemme

DIP1 
ON 
OFF 

Funksjon
Termostatisk Av/På kontroll av viften. 
Termostatisk kontroll av avstengingsventilen.

DIP2
ON Kontinuerlig vifte.
OFF Samtidig drift av vifte og ventil.
DIP3
ON 4-rørs enhet.
OFF 2-rørs enhet.
DIP4
ON T3 Varme- og kjøledrift. 
OFF T3 Varmedrift.
DIP5
ON Nattsenking (-3 °C om vinter, +3 °C sommer).
OFF IN1 = Fjernstyrt av/på.
DIP6
ON 4-rørs enhet, dødsone aktivert.
OFF 4-rørs enhet, dødsone deaktivert.

Oransje = Standard setting m/termostatventil.

1   2   3   4   5   6
ON
(på)
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Intern koblingsrekke viftekonvktor

Koblingsrekke for reguleringsenhet

Jumper MC3 mellom 1 og 2

Etter valg av ønsket funksjon festes plastkapslingen som følger 
med reguleringsenheten til kanten av konvektorchassisset. 

► Se «fig. 1» for plassering.

► Husk å stramme skruen godt.

► Plugg koblingsrekke på reguleringsenheten (MC) til det
interne koblingsrekke i viftekonvektoren (MFC).

► Pass på at alle skruene er godt strammet til.

Ved bruk av TME vœskeføler, må den vœre tilkoblet 
koblingsrekken på «J6». 

I tilfeller hvor man endrer vannanslutninger til høyre side, må 
reguleringsenheten plasseres på venstre side. 

Feste av reguleringsenhet:

Koblingsrekkene, kablene og rettlederen bør monteres på 
motsatt side hvis vannanslutning endres (dette gjøres i så fall 
før man snur veksleren). Slå forsiktig ut forhåndsstanset hull der 
rettlederen skal sitte.

OBS! Selv om enheten står avslått har den fortsatt en 
ingangsspenning på 230V. Slå alltid av hovedstrømtilførselen 
før vedlikeholdsarbeider!

DIP-bryter og Jumper MC3 

DIP-bryteren og Jumper MC3 sitter på kretskortet under 
reguleringsenheten. 

DIP bryteren har 6 tapper, hvorav tapp 5 skal være «ON».

Jumper MC3 skal ha klemmen på kontakt 1 og 2 som standard 
(ved fjærnstyrt sommer/vinter-regulering skal den være på 2 og 3). 

MA 4.C.1
27.03.2017
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Reguleringsenhetens tekniske spesifikasjoner

Drift av program med «dødsone»

1) Strømtilførsel: 230 V~ 50Hz

2) Termostatens reguleringsområde fra 12 til 32 °C med 
en differanse på 0,7 °C.

3) 2 x isolerte tilkoblinger for fjernstyrt sesongendring 
(IN2), redusere ønsket temperatur eller slå av 
kontrollenheten (IN1).

Termostatisk kontroll av ventilene og kontinuerlig 
viftehastighet.

DIP3 = ON (På)
DIP6 = ON (På)

Posisjon 3 = Varmtvann sylinderspoleventil OFF (AV). 
Posisjon 3' = Kaldtvann sylilnderspoleventil OFF (AV). 
Posisjon 4 = Varmtvann sylinderspoleventil ON (PÅ). 
Posisjon 4’ = Kaldtvann sylilnderspoleventil ON (PÅ).

Hastighet
1. min.
2. med.
3. maks.

4) Føler statuskontroll: Hvis lufttemperaturføler er koblet
fra eller har kortsluttet, går reguleringsenheten inn i
kontinuerlig drift, og det røde LED-lyset på
reguleringsenheten begynner å blinke.

Med dette programmet er sommer-/vintermodus avkoblet. 

Setpunkt

Dødsone
Temperatur

Varme Kjøling

MA 4.C.1
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Mål og tekniske spesifikasjoner

Dimensjoner (mm)
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S
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V
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Første tall i konvektornavnet er modell 
(CRC 43 blir da modell 4).

Vanninnhold (liter)
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Plasser tre selvklebende klammer som vist på bildet. Trekk så 
følerkabelen til posisjon 1, fest den der. Stram opp kabelen for-
siktig og fest ved posisjon 2. Bunt sammen overskytende kabel 
og fest føleren i posisjon 3.

OBS:
For at føleren skal fungere korrekt er det viktig å plassere den i 
henhold til denne anvisningen. 

Montering av luftføler

MA 4.C.1
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Kondenspanne

BSV
(for vetikal montering)

PAP
(føtter)

SCR -kondensavløpsrør i plast med hurtigkobling

BSO
(for horisontal montering)

M ODEL

V E R SION

M O  – IO

CRC

C ODI C E 6060420

M ODEL

V E R SION

MV

CRC

9066 351

9066 351

9066 351

9066 351

9066 351

9066 358

C ODE

1
2

3 – 4
5 – 6

7
8 – 9

S IZE L

330

430

645

860

1119

1119

M ODEL

V E R SION

MV  – MVB  – IV  (vertical)

CRC

C ODE 6060400

6060402

M O  – IO  ( horizontal)

CRC

LEFT

BSO-SX

6060403

RIGHT

BSO-DX

C ODE

M ODEL

V E R SION

C ONNE C TION  SIDE

T YPE
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1. Først skrur man av plastkapslingen ved å løsne to skruer på
konvektorens underside (mot front, der hvor evt. ben skal
plasseres på hver sin side).

2. Plasser plastkapslingen trygt slik at den ikke får riper
(OBS: overflatene er dekket med tynn plast for å unngå dette).

3. Fest konvektorens innmat til veggen (type MV, MVB, og IV)
eller til taket (type MO og IN). Plasser de fire fire festeskruene
(M8 dimensjon er anbefalt) i korresponderende hull i rammen
som vist på tegningen.

4. Ved installasjon inntil vegg med overflate som gjør det
vanskelig å feste konvektoren, eller ved montasje midt på
gulv, kan vi levere braketter for gulvstående montasje.

5. Stille inn og feste termostat til innmaten (se side 7-8).

6. Eventuelt snu veksler og flytte termostat (se side 14).

7. Koble til enheten hydraulisk (se side 14-15).

8. Montere føler (se side 11).

9. Koble til enheten elektrisk (se koblingsskjema s. 17-19).

Etter montasje av termostat og hydraulisk og elektrisk tilkobling 
festes kapslingen med to skruer (se punkt 1).

Ved montasje av konvektor typer MV, MVB og MO, festes 
kapslingen på innmaten og settes fast med medhørende skruer.

Sett inn luftfilteret i tilhørende posisjon, bøy til festetapper og lås 
fast filteret med de sideskyvede fjærfestene.

Type MV uten ben leveres med bunnpaneler for å hindre tilgang 
til tekniske komponenter inne i viftekonvektoren, disse festes 
med tilhørende skruer.

OBS! Installer enheten slik at det blir en 8 mm helling mot 
kondensdrenet hvis konvektoren skal brukes til kjøling, 
se tegning.

Enheten kan installeres med andre metoder som kvalifisert 
montør finner fordelaktig, så lenge man ikke går imot gjeldende 
lovgivning.

Installasjon
Når man plasserer viftekonvektoren skal man passe på at luft-
inntaket er fri for hindringer.

Ved plassering av viftekonvektor i tak må man ta hensyn til 
luftens lagdeling. Det er også viktig å plassere konvektoren slik 
at den får minst 10 cm klaring på luft-tilførselens side 
(se s. 10 for mål på viftekonvektoren og s.14 for avstand til 
anslutningene).

MA 4.C.1
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Hydraulisk tilkobling

Maksimalt arbeidstrykk: 1000 kPa (10 bar)

Bruk alltid to fastnøkler ved feste av varmeveksleren. 
Hold nøkkelen som er på veksleren statisk og bruk momentet 
på den nøkkelen som holder røret hvis mulig.

Det skal monteres strupeventil i vannkretsen for regulering til 
riktig vannmengde.

For å bytte tilkoblingsside gjør følgende:

1. Skru ut skruer i hver side som holder varmeveksleren og 
frontdekselet til konvektorrammen, fjern så varmeveksleren 
sammen med frontdekselet (som går inn under veksleren).
Pass på så ribbene på veksleren ikke blir skadet.

2. Koble fra de elektriske ledningene (noter eller ta bilde av hvor de 
forskjellige fargene kobles til). Skru ut skruene til sukkerbiten og ta 
det ut. Gjør dette før veksleren settes inn igjen for å gjøre plass til 
anslutningene

3. Skjær ett kryss i skumgummien som dekker hullene for 
anslutningen på siden hvor sukkerbiten satt. Snu veksleren og tre 
den inn med anslutningene i de nye utskjærte kryssene.
OBS: Frontdekslet settes inn sammen med veksleren fordi den  
går under og opp bak veksleren, slik at den ikke kan settes på i 
etterkant.

4. Skru fast koblingsrekken på motstående side for anslutningen.

5. Koble til de elektriske ledningene igjen etter notater/bilder over 
fargekoder (se koblingsskjema s. 18).

6. Sett en bit fiberteip (ducktape) over gamle hull til veksler.

MA 4.C.1
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OBS! Det er anbefalt å montere en vannlås på drensavløpet. 
Monter drensledning med minstemål (Drenering og kondens-
panne, kun nødvendig ved kjøling).

OBS! Hvis man kobler til en ekstra varmeveksler og ønsker å 
endre tilkoblingside følger man instruksjonene på forrige side.

Hvis enheten er utstyrt med en ventil, kobles vannrørene til 
ventilen (standard to-veisventil s. 16).

Hvis viftekonvektoren blir brukt til kjøling bør rør og ventiler 
isoleres for å unngå kondensdråper.

I sommerperioden, og hvis konvektoren er avslått over lang tid, 
kan man stenge av vanntilførselen til varmeveksleren for å 
unngå kondens på utsiden av konvektoren.

Hvis tilleggsutstyret «kondenspanne» skal brukes, bør denne 
plasseres og monteres på konvektorens tilkoblingsside.

På modellene MV, MVB og MO kan luftstrømms-retning endres 
ved å rotere risten, som vist på tegningen. Denne vippes opp 
forsiktig med fingrene og kneppes på plass i riktig posisjon. 

MA 4.C.1
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M ODEL

V E R SION

MV  – M O  – MVB  – I V  – IO

CRC
Dimensions ± 10 mm

Main Additional

Code

FITTED NOT FITTED

90604 76H

90604 76H

90604 76H

90604 78H

90604 78H

90604 78H

FITTED NOT FITTED

90604 76H

90604 77H

90604 77H

90604 78H

90604 79H

90604 79H

1 ÷ 5
6 – 7
8 – 9

M OD .
Dimensions (mm) Valve

A C D E DN (Ø) Kvs

15

20

20

1/2”

3/4”

3/4”

1, 7

2,8

2,8

149

150

176

180

181

175

386

438

422

186

186

210

H

456

456

440

Kvs 1,7 Kvs 2,5

Kvs 1,6 Kvs 2,8

40

30

20

10
9
8
7
6
5

4

3

2

1
100 200 300 400 600 800 1000 2000 3000 4000

Dp - kPa

Water

Anslutning av toveisventil med 
elektronisk motor og monteringssett
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Elektrisk tilkobling

Generelle instruksjoner:

Sørg for at det er tilgang til en strømkilde på 230 V / 50 Hz før 
man installerer viftekonvektoren. Kontroller at strømkursen 
tåler andre husholdningsapparater i tillegg til viftekonvektoren.

De elektriske tilkoblingene skal utføres av autorisert fagmann 
som følger de lover og regler som gjelder til en hver tid. Monter 
et jordet støpsel til stikkontakt eller en polet bryter med en 
kontaktdistanse på minimum 3 mm. Viftekonvektoren skal alltid 
vœre jordet. Koble alltid vekk strømtilførselen ved vedlikehold.

Tilkoblingsinstrukser:

Viftekonvetoren har en koblingsrekke som er festet på innsiden 
av sidepanelet, på motsatt side av vann-tilkoblingene. 
Følg koblingsskjemaet i denne monteringsanvisningen.

Installatøren må føre nødvendige ledninger inn i konvektoren 
gjennom forhåndsdefinerte tilgangspunkt, se tegning.

- ved veggmontering har man plassen ved siden av
konvektorrammen tilgjengelig.

- ved gulvmontering fører man ledninger opp igjennom
hulrommet i den ene foten (kun type MV med føtter).

- ved innfelt montering legger man opp til ledninger i
nœrheten av konvektoren

Konvektorens termostat er laget for å koble til en variasjon av 
reguleringsmuligheter, se «Elektriske kontrollmuligheter».

Alle kontroller som passer til konvektoren har en koblingsrekke 
med en ledningskontakt som enkelt kan kobles til konvektoren.

Koble til koblingsrekken og skru godt fast med tilhørende skruer 
for å kvalitetsikre riktig elektrisk kontakt.

MA 4.C.1
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Viftekonvektorene har en koblingsrekke (hun) som 
kontrollenheten kobles til via koblingsrekke (han) når 
konvektoren monteres eller kontrollenheten byttes ut.

Kun en viftekonvektor kan kobles til kontrollenheten. Hvis det 
er ønskelig å kontrollere flere viftekonvektorer med én 
kontrollenhet, må man montere en «SEL» hastighetsregulator 
på alle viftekonvektor i serien som skal reguleres med den ene 
kontrollenheten. 

«SEL» hastighetsregulator justerer hastigheten til den enkelte 
konvektoren i serien.

Viftekonvektoren blir levert med vifter som har en 6 trinns motor, 
hvorav 3 trinn er koblet til kretskortet. Motorhastighetene blir 
koblet gjennom en auto-transformator. For å endre 
viftehastighetene flytter man hastighetskablene, rød (RD), 
orange (OG) og sort (BK), som er koblet til 
auto-transformatoren.

Begrepsforklaring:

MC = Koblingsterminal
MFC = Koblingsterminal på viftekovektoren
M = Vifte
E = Vannventil (torørs enhet)
E1 = Varmtvannsventil eller elektrisk varmer
E2 = Kaldtvannsventil

      = Kjøling - kald luft 

      = Varme - varm luft

CH = Ekstern sommer-/vintermodus regulering
IAQ = Elektronisk filter eller elektrisk varmer
SA = Luftføler
TMM = TMM lavtemperatur termostat
TME = TME lavtemperatur termostat
GNYE = Gul/grønn (jord)
RD = Rød (lav hastighet)
OG = Orange (middels hastighet)
BK = Sort (høy hastighet)
BN = Brun
BU = Mørk blå

  BK (III)
  OG (II)
  RD (I)

(N) BU

230Vac

1 2 3 4 5 6

Speed

M

Termostat

Ventil
Motor

Lask

230V tilkobling

Bildet viser tilkobling av CB-AU (termostat) med en ventil

Bildet viser de seks tilkoblingsmulighetene på viftemotoren, de 
tre viftetrinnene kan f.eks. være koblet til 1,3 og 6 fra fabrikk (se 
s. 9-10 i Produktblad). Dette kan endres av elektriker hvis man
ønsker f.eks å benytte seg av 1,4 og 6 for å få en høyere effekt
eller 1,2 og 4 for å få lavere lydnivå. Blå ledning skal alltid være
tilkoblet «L» på motor-relé.

Kobling mellom motor-relé og termostat

MA 4.C.1
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MC Koblingsrekke på reguleringsenhet
MFC Koblingsrekke på viftekonvektoren
SA Luftføler
TME TME Lavtemperatur
PE Jording (gul/grønn)
M Vifte
E Vannventil
E1 Varmtvannsventil
E2 Kaldtvannsventil
IN1 SET-punkt reduksjon
IN2 Fjærnstyrt sommer/vinter regulering
CH Ekstern sommer-/vintermodus regulering
F Elektronisk filter eller elektronisk motstand
Q1 Frakoblingsbryter

OBS! Ved kobling med ventil og termoelektrisk-aktuator, se til 
at aktuatoren du bruker er «NC», naturlig lukket, en som lukker 
ventilen når den ikke får tilført spenning.

Elektrisk koblingsskjema

Begrepsforklaring

CB-AUT (Uten ventiler) CB-AUT (Med én ventil)

CB-AUT (Med to ventiler)

MA 4.C.1
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Trykkfall over varmeveksleren i konvektoren
3 raders varmeveksler

1 raders tilleggsveksler

4 raders varmeveksler

2 raders tilleggsveksler

°C
K

°C
K

20
0,94

30
0,90

40
0,86

40
1,14

50
0,82

50
1,08

60
0,78

60
1,02

70
0,74

70
0,96

80
0,70

80
0,90

Korreksjonsfaktor for 3- og 4 raders veksler Korreksjonsfaktor for 1- og 2 raders tilleggsveksler

Trykkfallet refererer til en gjennomsnitlig temperatur på vannet med 10°C for forskjellige temperaturer ganget med trykkfallets 
koeffisient «K» i tabellen.
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Bruk av automatisk regulator CB-AUT

Av/på-bryter, hovedstrømsbryter som 
overstyrer enheten, må alltid være på når 
Carisma er i drift. Når bryteren er til ven-
stre er den av (O) og når den er til høyre 
er den på (I).

Knapp for justering av viftehastighet 1, 2 
eller 3 (vist med prikker). Hvis bryteren 
står på AUTO vil Carisma velge selv 
hvilken hastighet som er gunstig for å 
oppnå den varmen som er innstilt.

Trinnløs ternostatbryter hvor gradene kan 
justeres mellom 12- og 32°C. 
Termostaten aktiverer Carisma når 
temperaturen under apparatet synker 
under ønsket temperatur. 
For at termostaten skal aktivere Carisma 
er man avhengig av at Av/på-bryter står 
på (I, til høyre).

Bryter som setter Carisma i varme- (sol) 
eller kjølemodus (snøkrystall).
Vanligvis brukes viftekonvektoren til 
oppvarming slik at bryteren alltid skal stå 
mot venstre. 
Det er ikke mulig å veksle mellom varme 
og kjøling på standard-modeller i vanlig 
to-rørs-system.

Til høyre for termostatbryteren indikerer en rød lampe når Carisma er aktiv. 
Fra viften starter vil det ta noen minutter til luften fra Carisma blir varm fordi ventilen bruker noe tid på å åpne.  

Anbefalt innstilling for å få energieffektiv og komfortabel oppvarming er AUTO på viften og 21°C på termostaten. 
Er lyden generende kan fast viftehastighet innstilles på 1, da vil det veksles mellom 1 og av automatisk via signal fra termostaten.

FDV (Forvaltning, drift og vedlikehold)

Tørk av Carisma med en fuktig klut og litt grønnsåpe ved behov.
Filter kan fjernes ved å dytte ut låsene i forkant av viftekonvektoren som holder det på plass og dra det forsiktig rett ut fra veggen. 
Filteret kan renses i lunkent grønnsåpevann, maksimalt 40°C.



MA 4.C.1
27.03.2017

 22/24

Sabiana Carisma CRC

Monteringsanvisning  MA 4.C.1



MA 4.C.1
27.03.2017

 23/24

Sabiana Carisma CRC

Monteringsanvisning  MA 4.C.1



2 © ABK-Qviller | R5303410 Teknisk manual_v.03 Profil K radiator.pdf)

ABK-Qviller AS 
Hovedkontor: Brobekkveien 80 A bygg 13
Logistikk: Brobekkvn. 80 B bygg 10, 0582 Oslo
Pb. 64 Vollebekk, 0516 Oslo   
Tlf. 23 17 05 20

abkqviller.no

R724021 Monteringsanvisning_v01 Carisma CRC viftekonvektor .pdf 

Teknisk forfatter: Godkjent av Versjon Utgitt Endring

Ingar Christiansen PAAA v01 November 2022 Første utgave, erstatter dokumentet: ma-4.c.1-sabiana-carisma-crc

®
A

B
K

-Q
vi

lle
r 

A
S

 2
02

2




