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HURTIGVEILEDNING: LES DETTE 
FØRST!

MOTTAK OG UTPAKKING 

Mottak
Ved mottak av konvektoren påsé at emballasjen ikke er skadet og at konvektoren fremstår som hel. 
All skade på emballasje og konvektor må meldes til SGP Varmeteknikk AS så raskt som mulig og 
senest innen 3 virkedager fra mottakelse. Ved reklamasjon i forbindelse med transportskade SKAL 
det alltid tas bildebevis som kan sendes til selger direkte eller til post@sgp.no. Pakkseddelnum-
meret skal alltid oppgis!

Utpakking
Ved utpakking, legg esken på et flatt underlag, åpne toppen og dra forsiktig konvektoren ut av 
esken. Her er det en fordel å være to. Hold konvektoren i ro og dra forsiktig esken av konvektoren. 
Dette for å unngå å få riper i lakken. Sjekk at konvektoren er hel. Dersom det oppstår skader på 
konvektorens ytre deler kan reservedeler fremskaffes. Ofte er dette mer praktisk enn å bytte hele 
konvektoren.

Installasjon
Før man begynner installasjonen er det spesielt viktig å ta hensyn til følgende punkter: 

• IKKE RØRFØRIGING UNDER KONVEKTOREN! 
 Når man benytter kontrollpanel B0371 eller B0374 innebygget i konvektoren, skal man ikke legge 

rørene under konvektoren. For å unngå at det smitter varme fra turvannsrøret over på lufttem-
peraturføleren som sitter under viften på høyre side. Se figur 3 nedenfor 
 
SGP Varmeteknikk AS (post@sgp.no) lagerfører konvektorer både for høyre og venstre tilkobling. 
Dersom rørene til konvektoren kommer fra høyre må det bestilles en konvektor for høyretilkob-
ling og motsatt dersom rørene kommer inn fra venstre.
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•  Standard rørtilkobling er på venstre side.

•  Standard elektrisk tilkobling er på høyre side. Konvektoren kommer uten støpsel beregnet for 
fast installasjon. Sjekk tabellen nedenfor.  

 A Vanninnhold coil/batteri 
B  Vanninnhold i radiatorplate 
C  Maksimalt arbeidstrykk 
D Maksimal vanntemperatur  
E  Minimum turvannstemperatur (kjølemodus) 
F  Dimensjon hydraulisk tilkobling 
G Strømforsyning 
H  Maksimal absorbert strøm 
J Maksimal effektuttak 
L  Vekt SLR versjon  
M  Vekt SLI versjon  
N  Vekt SL versjon 
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Montering av ventilsett
Ved montering av ventilsett skal den elektriske kabelen til aktuatoren kobles inn på EV1 (for 
varme) og EV2 (for kjøling) på kretskortet.

   

NB! Les resten av denne manualen nøye før du begynner installasjonen. 

Varme EV1

Kjøling EV2
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HURTIGVEILEDNING TIL INNEBYGGET REGULATOR B0371 OG 
B0374

Indikatorer på displayet

Rødt LED-lys blinker: Behov for varme men venter på at ventilen skal 
åpne og slippe varmt vann inn på coilen.

Rødt LED-lys lyser:  Behov for varme i rommet, ventilen er åpen og 
det kommer varmt vann inn på coilen.

Blått LED-lys blinker:  Behov for kjøling, men venter på at ventilen skal 
åpne og slippe kaldt vann inn på coilen. 

Blått LED-lys lyser: Behov for kjøling, ventilen er åpen og det kom-
mer kaldt vann in på coilen. Viften starter.

Rødt eller blått LED-lys lyser:  Settpunkt er nådd

Alle 4 LED-lys er av: Apparatet er i standby (settpunkt er nådd)

Alle 4 LED-lys blinker: Periodisk vedlikehold av luftfilter er nødvendig. 
Sjekk kapittel 2.16 i denne manualen for rensing 
av luftfiltre.

WEB-LED lyset lyser: Webserver-overvåking er aktiv

NB! Husk at viften alltid er litt ettervirkende (treg start)
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Feilsignaler: 

Auto og ERR LED lys blinker:  Feil i en romtemperaturføler

MIN og ERR LED-lys blinker: Feil i vanntemperaturføler 1 varmecoil

NIGHT og ERR LED-lys blinker:  Feil i vanntemperaturføler 2 kjølecoil

MAX og ERR LED-lys blinker: Feil i motor/hall Sensor. 
Viftekonvektoren kjører som før men med 
fast hastighet. Hold modeknappen inne i 10 
sekunder for å endre settpunkt.

NB! Husk at viften alltid er litt ettervirkende (treg start)
  
All nødvendig informasjon er tilgjengelig i denne manualen sammen med manualen for regula-
toren. Du oppfordres til å lese denne nøye gjennom før du kontakter servicepartner for assistanse. 
Dette er nødvendig for at du som kunde skal få best mulig service når problemer først oppstår. 
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2. GENERELT

2.1.  GENERELL INFORMASJON
Takk for at du valgte en viftekonvektor fra Olimpia Splendid Bi2 / SGP Varmeteknikk AS. Vennligst 
les denne instruksen nøye før du installerer og starter opp viftekonvektoren. Ved å følge alle in-
struksene nøye vil du sikre at maskinen fortsetter å fungere perfekt over tid. 
I samsvar med europeisk standard 99/44/EEC garanterer produsenten konvektoren i 24 måneder 
fra kjøpsdato for eventuelle mangler som kan tilbakeføres til produksjonsfeil. Unntatt er alle andre 
problemer knyttet til feil installasjon, ekstraordinære hendelser, feil dimensjonering eller uautoris-
ert inngrep.

2.1.1  SAMSVARSERKLÆRING
OLIMPIA SPLENDID Bi2 Viftekonvektorer er i samsvar med følgende europeiske direktiver: 
• Lavspenningsdirektiv 2006/95/CE 
• Elektromagnetisk kompatibilitet 2004/108/CE.

2.1.2  SYMBOLER
Piktogrammene i neste kapittel vil gi nødvendig informasjon for korrekt og sikker bruk av maski-
nen i en rask, umiskjennelig måte.

Index     
Punktene merket med dette symbolet inneholder meget viktig informasjon og anbe-
falinger, særlig når det gjelder sikkerhet. 
Unnlatelse av å følge dem kan resultere i:
- Fare for skade på operatørene
- Tap av garanti
- Fraskrivelse av ansvar fra produsenten.

Generisk fare  
Punktene merket med dette symbolet inneholder meget viktig informasjon og ad-
varsler om mulig heter for fysisk skade dersom punktene ikke blir utført i henhold til 
gjeldende sikkerhetsregler.

2.3 GENERELLE ADVARSLER 
Mottak og Utpakking 
Ved mottak av konvektoren påsé at emballasjen ikke er skadet og at konvektoren fremstår som hel. 
All skade på emballasje og konvektor må meldes til SGP Varmeteknikk AS så raskt som mulig og 
senest innen 3 virkedager fra mottakelse. Ved reklamasjon i forbindelse med transportskade SKAL 
det alltid tas bildebevis som kan sendes til selger direkte eller til post@sgp.no. Pakkseddelnum-
meret skal alltid oppgis. 

Ved utpakking, legg esken på et flatt underlag, åpne toppen og dra forsiktig konvektoren ut av 
esken. Her er det en fordel å være to. Hold konvektoren i ro og dra forsiktig esken av konvektoren. 
Dette for å unngå å få riper i lakken. Sjekk at konvektoren er hel. Dersom det oppstår skader på 
konvektorens ytre deler kan reservedeler fremskaffes. 

 Viftekonvektoren skal installeres av en autorisert installatør. Ved ferdigstillelse av arbeidet vil instal-
latøren levere med en samsvarserklæring til sluttkunde som er i henhold til instruksene i denne 
manualen.  
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Denne viftekonvektoren fra Olimpia Splendid er designet både for å fungere i både kjøle- og 
varmemodus. Olimpia Splendid / SGP Varmeteknikk AS påtar seg ikke under noen omstendigheter, 
ansvar for skade påført personer, dyr eller eiendom som følge av feil montasje, feil bruk eller feil 
vedlikehold av produktet. 

Ved vannlekkasje, slå av hovedbryteren på konvektoren, steng ventiler til konvektoren og kontakt 
autorisert installatør/rørlegger. 

De innebygde konvektorene i serien SLI har ikke mikrobryter for å hindre viften i å starte når man 
renser filtre, eller gjør annet vedlikehold. Man må derfor sørge for at hovedbryteren til konvektoren 
er avslått når slikt arbeide utføres. 

Hvis konvektoren ikke brukes over en lengre periode, bør følgende operasjoner utføres:
-  Slå hovedbryteren av systemet til ”AV”
-  Steng ventiler frem til konvektoren 
-  Dersom det er fare for frost, bør anlegget fylles med glykol o.l. for å unngå frostspreng, og skade 

på konvektoren. Er ikke anlegget frostsikret må det tømmes. 

Ta vare på denne instruksjonen. Instruksjonen er en del av leveransen og må derfor alltid følge 
produktet selv når den er gått over til ny eier, eller flyttes til et annet system.  
 
Denne instruksjonen, samt øvrig dokumentasjon tilhørende BI2 Viftekonvektorer kan lastes ned fra 
vår hjemmeside http://www.sgp.no/

Alle reparasjoner eller teknisk vedlikehold må utføres av autorisert installatør.  

2.4  GRUNNLEGGENDE SIKKERHETSREGLER
Dette produktet er tilkoblet vann og elektrisitet. Det er derfor noen grunnleggende sikker-
hetsregler som må følges når produktet benyttes: 
 
Alt vedlikehold eller rengjøring skal skje i avslått tilstand ”OFF”

Man må ikke gjøre endringer på sikkerhetsfunksjonen (mikrobryter) uten tillatelse fra produsenten 

Det er ikke tillatt å trekke, kutte eller knyte de elektriske kablene som kommer ut av apparatet, selv 
om den er koblet fra strømnettet.

Det er ikke tillatt å dytte gjenstander eller noe annet gjennom grillen forran luftinntaket eller 
grillen i toppen (luftutblåsing). 

Det er ikke tillatt å fjerne sidedekslene på konvektoren der de elektriske tilkoblinger er, uten først å 
ha slått av enheten. ”OFF”. 

Emballasjen kan være er en kilde til fare om det er barn i nærheten, den må derfor fjernes bort fra 
barns rekkevidde. For å unngå ulykker som kvelning o.l.

Det er ikke tillatt å klatre på konvektoren eller å plassere andre gjenstander på den. 

Viftekonvektorer med radiatorplate kan SLR versjon er beregnet for høytemperaturanlegg og front-
platen kan i tilfeller nå temperaturer over 70 °C. Der er derfor fare for forbrenning ved berøring. 
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2.5  PRODUKTUTVALG
Viftekonvektorer fra Olimpia Splendid leveres i 3 grunnmodeller: 
  
SL (uten radiatorplate) Kjøling og varme for horisontal og vertikal montasje 
SLR (med radiatorplate)  Kjøling og varme kun for vertikal montasje.
SLI for innbygging.  Kjøling og varme for horisontal og vertikal montasje.
  
Alle modellene kommer i 5 størrelser: 200, 400, 600, 800, 1000.

Alle modellene over kan også leveres med en ekstra coil for varme eller kjøleproduksjon. Ta kontakt 
med SGP Varmeteknikk AS – post@sgp.no eller gå inn på vår hjemmeside http://www.sgp.no/ for 
mer informasjon. 

2.6  MER OM BI2
Bi2 - 2 rør fig. 1 (neste side)
Bi2 - 4 rør fig. 2 (neste side) 

A  Konstruksjon i solid galvanisert stålplate. 
 

B  Høyeffektiv varme/kjøleveksler i kobberrør med aluminiumsfinner. Vekslerens hydrauliske 
tilkoblinger i eurokonus ¾” og er i samsvar med europeiske standarder. Veksleren er utstyrt med 
vannsensor for registrering av vanntemperatur.  
 

C Ekstra høyeffektiv varme/kjøleveksler i kobberrør med  aluminiumsfinner (4-rørs system). 
Vekslerens hydrauliske tilkoblinger i eurokonus ¾» og er i samsvar med europeiske standarder. 
Veksleren er  utstyrt med vannsensor for registrering av vanntemperatur. 

D Radiatorplate, koblet til varmecoil (SLR modell). Konvektoren er utstyrt med en termostatventil 
som hindrer at kaldt vann kommer inn i radiatorplaten under kjøling, og dermed unngår utilsik-
tet kondensering.

E Tangential vifte i syntetisk materiale (ekstremt stillegående), balansert statisk og dynamisk, og 
montert direkte på motorakselen. Med oppheng/lager på antivibrasjon støtter i EPDM. 

F  Trinnløs Elektrisk motor, enfaset med resin-belagt spole montert på antivibrasjon støtte i EPDM.

G Vendbar toppgrill i pulverlakkert aluminium i sølv farge.

H Grill for luftinntak i el-forsinket stål - pulverlakkert i enten sølv metallikk farge eller hvit RAL 
9010 avhengig av hvilken farge på konvektoren som er valgt

I Kondensoppsamler for vertikal montasje. For horisontal montering av SL/SLI versjoner, må det 
bestilles et kondens-kit B0520-B0524.

L Støydempende bakplate belagt med sammenpresset kunstfiber tråd (FIMBORD GR900).

M Demonterbart frontpanel og demonterbare sideplater i el-forsinket stål. Pulverlakkert i enten 
sølv metallikk farge eller hvit RAL 9010 avhengig  av hvilken farge på konvektoren som er valgt
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2.7  DIMENSJONER Bi2 2 RØRS MODELL
Se figur 3 for oversikt over dimensjoner for den aktuelle modell. 
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2.8  DIMENSJONER Bi2 4 RØR
Se figur 4 for oversikt over dimensjoner for den aktuelle modell.
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2.9  NOMINELLE TEKNISKE EGENSKAPER FOR Bi2 - 2 RØRS MODELL
Se data for den aktuelle modellen i tabellen i figur 5 nedenfor. 

A Vanninnhold coil/batteri 
B  Vanninnhold i radiatorplate 
C  Maksimalt arbeidstrykk 
D Maksimal vanntemperatur  
E  Minimum turvannstemperatur (kjølemodus) 
F  Dimensjon hydraulisk tilkobling 
G Strømforsyning 
H  Maksimal absorbert strøm 
J Maksimal effektuttak (Obs! Nye og mer effektive motorer fra 2010) 
L  Vekt SLR versjon  
M  Vekt SLI versjon  
N  Vekt SL versjon 
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2.10  NOMINELLE TEKNISKE EGENSKAPER FOR BI2 - 4 RØRS MODELL
Se data for den aktuelle modellen i tabellen i figur 6 nedenfor.
 
  
 

A Vanninnhold kjølecoil/batteri
B  Vanninnhold varmecoil/batteri
C Vanninnhold i radiatorplate
D  Maksimalt arbeidstrykk
E Maksimal vanntemperatur 
F  Minimum turvannstemperatur (kjølemodus)
G Dimensjon hydraulisk tilkobling
H Strømforsyning
I  Maksimal absorbert strøm
L Maksimal effektuttak  
M  Vekt SLR versjon 
N  Vekt SLI versjon 
O  Vekt SL versjon 
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3  INSTALLASJON 

3.1  PLASSERING AV KONVEKTOREN
Unngå å plassere viftekonvektoren i nærheten av: 
-  Plasser utsatt for direkte sollys;
-  I nærhet til varmekilder
-  I fuktige områder eller steder med sannsynlig kontakt med vann
-  På steder med olje eller røyk
-  I miljø utsatt for med høye frekvenser.

Kontroller at:
• Veggen der konvektoren skal monteres er sterk nok til å tåle vekten
• Veggen som konvektoren skal monteres på ikke har gjennomgående rør eller elektriske kabler. 
• Veggen som konvektoren monteres på er helt flat;
• Det er et område fritt for hindringer som kan forstyrre lufttilførsel til konvektoren
• Det tas hensyn til kondensavløp når konvektoren skal benyttes til kjøling. 
• I tilfelle horisontal montasje / tak installasjon (SLI versjon), at luftstrømmen ikke er rettet mot 

personer.

3.2  FORSKJELLIGE INSTALLASJONER – TAK, VEGG, INNEBYGD.
Følgende beskrivelse av de ulike installasjonene er gitt for viftekonvektor med hydraulisk tilkobling 
på venstre side. For viftekonvektorer med tilkoblilng på høyre side gjelder samme instruks bortsett 
fra at dette da er speilvendt.
  
For å være sikker på at konvektoren fungerer optimalt og uten feil, følg nøye alle instruksjonene 
i denne manualen. Ved ikke å følge instruksjonene risikerer man ikke bare at konvektoren ikke 
fungerer som den skal, men at man også mister retten til garanti dersom konvektoren tar skade av 
dette.  

Det er viktig at den elektriske installasjonen er gjort i henhold til gjeldende lover og regler. Respek-
terer de elektriske dataene angitt i tabellene (figur 5 og 6) ovenfor. De elektriske tilkoblingene må 
være korrekt jordet. 
 
Viftekonvektoren må monteres i en posisjon som gjør at rutinemessig vedlikehold (rensing av luft-
filtre) og ekstraordinære tiltak kan utføres på en enkel og rask måte. Her må det tas spesielt hensyn 
til de elektriske tilkoblingene på høyre side og hydrauliske tilkoblinger på venstre side (konvektor 
for venstre montasje) 
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3.3  MINIMUM INSTALLASJON AVSTANDER
Figur 7 indikerer minimumsavstander for installasjon av viftekonvektoren og plassering av denne i 
forhold til øvrig inventar.  

3.4  ÅPNING AV SIDEDEKSLENE 
Se beskrivelse nedenfor i henhold til figur 8. 

• Demonter den øvre grillen ved å skru ut de to festeskruene (se fig. 8 A og B). 
• Åpne inspeksjonsluken / klaffen (se fig. 8 C.). 
• Løsne skruen på venstre hjørnedeksel (se Fig. 8 F og G). Flytt deretter hjørnedekselet litt til vens-

tre løft det opp. 
• Gjør samme operasjon på høyre side. Vipp opp dekselet som beskytter skruen (se fig. 8 L.) og 

løsne skruen (se fig. 8 H og P.) Flytt deretter hjørnedekselet litt til høyre og løft den ut (se fig. 8 P.).
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3.5  VERTIKAL MONTASJE - GULV ELLER VEGG
Montasje på gulv
Ved montering på gulvet med støtte føtter, se egen instruks som følger med føttene. 

For montering på vegg – uten føtter
Benytt papirsjablongen som følger med, brett kanten som vist på sjablongen og figur 9 nedenfor. 
Finn posisjonen til de to festebrakettene som skal holde konvektoren på veggen (fig.9). Bruk en 
egnet drill å lage hullene med og sett inn plugger (2 for hver brakett) dersom dette er nødvendig, 
se figur 10 A. 
Merknad: Vær sikker på at det er tilstrekkelig med spikerslag slik at innfestingen er solid nok. Der-
som det er gipsvegg e.l. anbefaler vi å benytte føtter for montasje på gulv der hvor dette er mulig. 
Fest deretter de to brakettene som vist i figur 10 B). NB! Ikke stram skruene slik for hardt til slik at 
brakettene kan justeres med et vater som vist i figur 11. Stram så til de fire skruene for å blokkere 
brakettene. Kontroller stabiliteten ved manuelt å flytte brakettene opp og ned. Heng opp viftekon-
vektoren slik som vist i figur 12. Sørg for at brakettene er festet korrekt og av viftekonvektoren er 
stabil, se figur 12. 



20

1. Hurtigveiledning  2. Generelt   3. Installasjon  4.  Feilsøking

3.6  HORISONTAL MONTASJE – INSTALLASJON I TAK
Bruk papirsjablongen for å finne avstanden mellom de brakettene som følger med, samt de bakre 
skruene, og lag et merke der hvor dette er vist på sjablongen. Se figur 13 A nedenfor. Fest deretter 
de to brakettene som vist i figur 13 B). NB! Ikke stram skruene slik for hardt til slik at brakettene kan 
justeres med et vater som vist i figur 11. Plasser konvektoren på de to brakettene, hold konvektoren 
i ro, og skru så til de to bakre skruene som vist på figur 13 C. Stram så til skruene til brakettene for 
å låse disse i fast posisjon. Kontroller at det er tilstrekkelig fall til kondensavløpet 1-2°, se figur 13 D. 
Stram så til alle 6 skruer bruk evt. en kile ved de bakre skruene for å sikre fall. 

For installasjon av viftekonvektor type SL2 og SLI2 til kjøling må det benyttes et eget kondens-kit 
som kommer med som tilbehør B0520-B0524.

3.7  HYDRAULISK TILKOBLING – RØRDIMENSJONER
Den minste anbefalte innvendige rørdiameter avhenger av valgt modell. Se oppsett nedenfor. 
SLR / SL 200  Ø12 mm
SLR / SL 400  Ø14 mm
SLR / SL 600  Ø16 mm
SLR / SL 800  Ø18 mm
SLR / SL 1000  Ø20 mm 
 

3.7.1  Tilkoblinger
Valg og dimensjonering av rørtilførsel må utføres kvalifisert personell og i henhold til gjeldende 
lover og krav.
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Viktig i forhold til rørtilkoblinger!
• Sørg for at det benyttes riktig verktøy, fastnøkkel eller skiftenøkkel.
• Vannpumpetang er ikke tillatt.
• Bruk alltid to nøkler som vist i figur 14 B.
• Se etter eventuelle lekkasjer av væske
• Ved kjøling sørg for at alle rør og ventiler isoleres godt med Armaflex e.l.  

Se figur 14 C 
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3.8  KONDENSAVLØP 

3.8.1  Vertikal montasje av kondensavløpet
Ved vertikal montasje skal kondensavløpet tilkobles direkte på oppsamlingskoppen som er festet 
på konvektoren slik som vist på figur 15 A. Sørg for at slangetilkoblingen til kondenskoppen er 
tilstrekkelig festet slik at den ikke løsner. Se figur 15 B. Sørg også for at dreneringen ut fra konvek-
toren og ned i koppen (gummi bend eller forlenger) er korrekt festet. Se figur 15 C.

3.8.2  Horisontal montasje av kondensavløp
Ved tilkobling til kondensavløp under horisontal montasje, må den innvendige slange/rørdiame-
teren være minimum 16 mm. Sørg for at fallet aldri blir mindre enn 1 %. For installasjon av vifte-
konvektor type SL2 og SLI2 til kjøling må det benyttes et eget kondens-kit som kommer med som 
tilbehør B0520-B0524.
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Horisontal montasje av kondensavløpet – kondens-kit B0520-B0524 
• Sørg for rørbendet som følger med kondens-kittet er riktig koblet som vist i figur 16 A. 
• Hold rørbendet i riktig posisjon når du monterer hjørnedekselet slik som vist i figur 16. Sørg for at 

rørstykket ligger godt plassert i sporet som vist i figur 16 B. Sett deretter på plass frontgrillen

Viktig merknad!
• Sørg for at den horisontale montasjen er nøye gjennomført slik at det bli riktig fall på 

kondensavløpet!

• Isolere alle rør, deler og ventiler med Armaflex e.l. slik at det ikke legger seg kondens på åpne 
flater, og at man dermed får problemer med drypping.

• Hvis mulig, kan kondensvannet ledes ut gjennom vegg. Eller til brutt avløp med vannlås dersom 
dette er nødvendig. 

• Dersom kondensvannet blir ledet til en beholder må slangen ikke komme under vannkanten i 
beholderen for å unngå evt. vannlekkasjer. 

• Sørg for at det ikke er motfall på kondensledningen. Dersom det er umulig å lede vannet bort 
med naturlig fall, må det installeres en kondenspumpe på kondensavløpet. 

• Ved vertikal montasje må kondenspumpen plasseres lateralt / under kondenskoppen i 
konvektoren

• Ved horisontal montasje må kondenspumpens plassering avgjøres ihht. 
Installasjonsveiledningen for kondenspumpen. 

• Ved fullføring av installasjonen av kondensavløpet kan man kontrollere avrenningen ved å helle 
ca. en ½ L vann sakte inn i kondensoppsamleren over en periode på ca. 5-10 minutter. Se figur 15 
A (vertikal). Og figur 16 (horisontal). 

 
3.9  SPEILVENDT MONTASJE 
Snu coilen på konvektoren for speilvendt montasje. 
SGP Varmeteknikk AS lagerfører viftekonvektorer med tilkoblinger både på høyre og venstre 
side. Vi anbefaler at man tenker godt igjennom rørføringer og plassering av konvektoren før man 
bestiller. Skulle det uansett være behov for å snu coilen, ta kontakt med SGP Varmeteknikk AS 
post@sgp.no
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3.10  MONTERING AV FRONTGRILL VED HORISONTAL MONTASJE  
– SIKKERHETSINNRETNING
Dersom konvektoren skal henge horisontalt er det behov for å sikre frontgrillen mot å falle av ved 
rengjøring av filter og under drift. Ved å feste de to stripsene som ligger vedlagt i posen, slik som 
vist i figur 24. nedenfor vil man unngå at grillen faller av. Denne operasjonen skal utføres av instal-
latøren.

• Finn frem de to stripsene. Se figur 24 A
• Åpne frontgrillen helt og skru stripsene fast slik som vist i figur 24 B. 
• Skru så stripsene fast til grillen slik som vist i figur 24 C. 
• Grillen kan nå lukkes.
  

3.11  PÅFYLLING AV KONVEKTOREN 
Ved påfylling av anlegg med flere konvektorer på hver kurs, sørg for at konvektorene blir korrekt 
innregulert. Dette gjøres ved å åpne returventilen 100 % og deretter strupe suksessivt de ventilene 
som ligger nærmest fordeleren. Se egen manual for det aktuelle ventilsett. Dersom det kun er en 
konvektor på kursen skal returventilen være helt åpen. Dersom konvektoren ikke er elektrisk tilkob-
let enda, vil ikke aktuatoren på turventilen åpne. Man kan  enkelt klipse denne av. Ventilen vil da 
være helt åpen. Se hvordan dette gjøres i manualen for ventilsettet. 

3.12  UTLUFTING AV KONVEKTOREN 
For å lufte ut konvektoren gjør følgende: 
• Åpne ventilene (tur/retur) på konvektorene for å sikre vannet minst mulig motstand. 
• Start oppfylling ved å sakte åpne ventilen for påfylling av anlegget i teknisk rom.
• For SL og SLI modeller uten radiatorplate montert i vertikal stilling, bruk en flat skrutrekker og 

åpne forsiktig lufteventilen slik som er vist i figur 25. A.
• Er viftekonvektoren montert i horisontal stilling åpne den lufteskruen som ligger høyest. Slik som 

vist i figur 25 B. 
• For 4-rørs versjoner åpne den høyeste lufteventilen på begge batteriene.
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• For viftekonvektorer med radiatorplate (SLR versjon), åpne lufteventilen på coilen  
som vist i figur 25 A. Og også den manuelle lufteventilen på radiatorplaten som vist  
i figur 26 A. 

• For 4 rørs viftekonvektorer med radiatorplate, åpne den høyeste lufteventilen på begge batte-
riene. Og også den manuelle lufteventilen på radiatorplaten som vist i figur 26 B.  

 
 

 

Når vannet begynner å komme ut av lufteventilen lukk ventilen og fortsett å fylle opp anlegget 
til ønsket trykk i anlegget. Det anbefales å gjenta utluftingsprosedyren så ofte som nødvendig til 
man har fått all luft ut av anlegget. Start sirkulasjonspumpen og la den gå en stund før utlufting og 
påfylling gjentas.  

NB! Kontroller at alle pakninger og sammenføyninger er tette.
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3.13  TILKOBLING AV SERVOMOTOR TIL BEVEGELIG FRONTGRILL  
– FULL FLAT MODELL (FIG. 27)
For Full Flat viftekonvektorer med bevegelig frontgrill, er denne ferdig kablet og kan enkelt tilkob-
les ved å benytte den spesielt tilpassede kontakten på kretskortet. EV1 for varme og EV2 for kjøling.  

Denne tilkoblingen er den samme som benyttes til ventilsettet, så dersom konvektoren også 
leveres med ventilsett må kabelen til grillen kobles sammen med ventilsettet 230V / 50Hz. Her kan 
det leveres med et kit som tilbehør - Opsjon.

Dette gjelder også dersom man benytter en annen regulator enn den som er levert fra Olimpia 
Splendid.

1 – Tilkobling til kontakten ut fra kretskortet EV1 for varme og EV2 for kjøling.  
2 – Tilkobling til magnetventilen
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3.14  VEDLIKEHOLD
Rutinemessig vedlikehold er påkrevd for å sikre pålitelig drift og at viftekonvektoren er i perfekt 
stand, gjennom årene. Dette kan gjøres hver sjette måned for noen rutiner og 1 gang pr år for 
andre. Dersom det er behov for å bytte reservedel, bruk alltid originale deler som kan fås hos SGP 
Varmeteknikk AS, post@sgp.no

3.15  UTVENDIG RENGJØRING
Før hver rengjøring og vedlikehold inngrep. Slå av strømtilførselen til konvektoren med hoved-
bryteren. Vent til konvektoren har blitt kjølt ned (spesielt viktig for SLR versjon med radiatorplate) 
for å unngå forbrenning. Bruk en myk fuktig klut på de ytre flatene. NB! Unngå å bruke sterke 
vaskemidler eller skurekluter som kan skade lakken på konvektoren.
Se figur 28.  
 

 

3.16  RENGJØRING AV LUFTFILTER
Når alle diodelysene som indikerer driftsmodus (min, auto, natt, maks) blinker grønt samtidig, 
er dette et signal om at det er behov for å kontrollere at luftfiltrene ikke er tette av støv. Dersom 
filtrene er støvete må de rengjøres. 

• Slå av konvektoren ved å holde modeknappen inne i 3-5 sekunder. 
• Rens så luftfiltrene slik som beskrevet nedenfor. 
• Slå på konvektoren ved å holde modeknappen inne i 5-7 sekunder. Konvektoren vil da samtidig 

bli resatt til det driftspunktet den hadde når diodelysene begynte å blinke.
• Denne operasjonen må gjøres for hver 600t drift. Ca. hver 2 mnd. Denne operasjonen må også 

gjøres dersom konvektoren har stått inaktiv i lengre perioder. Alle diodelysene vil blinke grønt 
når konvektoren aktiveres. 
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3.16.1  Demontering av luftfilter – konvektor med grill med ribber
• Fjern frontgrillen ved å løfte den forsiktig opp i underkant se figur 29 A. Grillen vil da løsne i top-

pen og komme ut. Vri grillen forsiktig du til den løsner fra festekrokene i bunn og du kan løfte 
grillen bort som vist i figur 29 B. 

• Demonter filteret som vist i figur 29 C ved å forsiktig trekke den horisontalt utover. Slik som vist i 
figur 29 D.  
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3.16.2  Demontering av luftfilter – konvektor med Full Flat (fig. 30)
• Plasser hendene under grillen og løft forsiktig opp, som vist i figur 30 A. 
• Trykk inn plastikk festet / kroken som vist i figur 30 B. 
• Løft grillen forsiktig opp og ut samtidig som vist i figur 30 C
• Demonter filteret som vist i figur 30 ved forsiktig å trekke den horisontalt utover. Slik som vist i 

figur 30 D
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3.16.3  Rengjøring av luftfilter
Rengjøring av luftfiltrene kan gjøres på følgende måte:
• Bruk en støvsuger til å fjerne støvet. Se figur 31 A.
• Skyll filteret skånsomt slik som vist i figur 31 B. NB! Ikke bruk noen form for vaskemiddel. 
• La filtrene tørke, før montering. 
• Monter filtrene på konvektorene slik som vist i figur 32 A, B og C.  

NB! Filtrene skal inn i sporet i bunn, slik som vist i figur 32 C. Men kun hvile utenpå i toppen. Der-
som filtrene kommer på innsiden i toppen er det fare for at filtrene tar borti viften og det er fare 
for at konvektoren blir skadet.    

 

 
 

Viktig informasjon!
• Det er ikke tillat å bruke viftekonvektoren uten filtre
• Viftekonvektoren har en mikrobryter på høyre side av luftinntaket. Denne er der for å hindre at 

en skal få fingrene inn i viften. Viftekonvektoren vil ikke starte dersom grillen ikke er montert eller 
er ute av posisjon. 

• Etter endt rengjøring av filtrene, sjekk at grillen er montert riktig.
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3.16.4  Rengjøring avsluttet – montasje av grill med ribber og full flat.
Når rengjøringen av filtrene er ferdig monter filtrene på følgende måte:
• For viftekonvektor med ribbet grill, plasser festekrokene (33 A) i konvektorens spor (33 B). 
 • Vri grillen forsiktig opp og trykk den forsiktig inn i toppen.

• For viftekonvektorer med flat, bevegelig grill, hold grillen parallelt med konvektorens frontpanel, 
og trykk grillen forsiktig på konvektoren til den sitter fast. Se figur 34. 
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4 FEILSØKING

Ved vannlekkasje eller unormal drift på konvektoren steng ventiler og strømtilførsel umiddelbart.

Dersom følgende unormale situasjon oppstår, ta kontakt med den autoriserte installatøren som 
solgte deg konvektoren. NB! Ikke gjør inngrep selv.

• Radiatorplaten oppnår ikke samme temperatur over hele flaten
• Viften starter ikke selv om det kommer varmt (oppvarming) eller kaldt (kjøling) vann inn på kon-

vektoren. 
• Viftekonvektoren lekker vann under varmeproduksjon
• Viftekonvektoren lekker vann under kjøleproduksjon.
• Det kommer unormal ulyd ut av konvektoren
• De blå og røde diodelysene på temperaturskalaen på regulatoren blinker samtidig. 

4.1  TABELL OVER AVVIK OG VIRKEMIDLER
Intervensjonene må utføres av en kvalifisert installatør eller av en spesialisert tjeneste sen

Ingen lys/respons på panel. Er strøm på? Kontroller strømtilkoblingen.

Viften starter ikke med en gang, etter å ha 
endret funksjon/ temperaturinnstilling.

Ventilen bruker tid på å åpne og slippe 
varmt (oppvarming) eller kaldt (kjøling) 
vann inn på coilen/radiatorplaten.

Vent 3-4 minutter til ventilen for åpnet og 
viften starter. NB! Husk at grillen må være 
montert slik at ikke mikrobryteren hindrer 
viften i å starte. 

Konvektoren lager en merkelig ulyd.  Viften tar borti filtre (feil montering av 
filtre) eller plastkapslingen bak viften.

 Viften er ubalansert.

 Sjekk at filtre er riktig montert ved 
forsiktig å rotere viften manuelt.

 Ubalansen fører til overdreven vibrasjon. 
Sjekk oppheng og motorfeste.  
Bytt viften dersom det ikke går å reparere. 
Kontakt SGP Varmeteknikk AS for 
reservedeler post@sgp.no

Viften øker eller minsker hastigheten 
automatisk.

Regulatoren styrer hastigheten 
på viften automatisk etter ønsket 
temperaturinnstilling. 

Vent til temperaturen er oppnådd, eller sett 
regulatoren i stille funksjon (min.) dersom 
nødvendig. 

Viften starter ikke. Det kommer ikke varmt (oppvarming) 
eller kaldt (kjøling) vann inn på coilen. 

Kontroller at varme eller kjøleanlegget 
leverer tilstrekkelig temperatur ut på 
kursene.
Oppvarming: 

   Min.  20 °C 
   Maks. 80 °C

Kjøling: 
   Min. 5 °C
   Maks  25 °C

Ingen varme, ingen feilmelding. Mulig feil settpunkt. Kontroller at viftekonvektoren er stilt inn i 
varmemodus - trykk på  
Kontroller temperatursettpunkt.

Panelene blinker på error i kombinasjon 
med annet lys.

Det er registrert en feilmelding. Korresponderende feilmelding, se side 8.
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Viften starter ikke selv om 
vanntemperaturen er tilstrekkelig.  

 Ventilen forblir stengt.

 Viftemotoren er blokkert eller utbrent.

 Frontgrillen er ikke montert korrekt eller 
ut av posisjon, slik at mikrobryteren ikke 
er inne. MAX og ERR blinker. 

 De elektriske tilkoblingene er ikke gjort 
korrekt.

 Rørtilførselen ligger under 
konvektoren og dermed smitter 
det varme fra turvannsrøret over på 
lufttemperaturføleren som sitter under 
viften på høyre side.

 Kontroller at aktuatoren på turventilen er 
riktig satt på.  
 
Løft av aktuatoren for å se om ventilen 
åpner og det kommer vann inn på coilen. 
Dersom det kommer vann inn på coilen 
kan aktuatoren være defekt.

 Sjekk de elektriske tilkoblingene mellom 
aktuator og regulator/kretskort. Husk at 
ventilen for varmeproduksjon skal inn på 
EV 1 på kretskortet. 
EV 1  & EV 2 ved 4-rørs konvektor.

 Koble 220V direkte inn på aktuatoren for 
å se om den vil åpne. By-passe regulator. 
Dersom aktuatoren åpner kan dette 
indikere at kretskortet er defekt og må 
byttes. Kontakt SGP Varmeteknikk AS for 
reservedel post@sgp.no

 Kontroller at viklingene til motoren 
roterer fritt ved å rotere viften manuelt

 Kontroller at frontgrillen er korrekt 
montert og at den ikke er ute av posisjon.

 Kontroller de elektriske tilkoblingene 
mellom ventil og aktuator (se over), og 
mellom motor og regulator. 

 Rørtilførselen må ikke ligge under 
konvektoren. SGP Varmeteknikk AS 
(post@sgp.no) lagerfører konvektorer 
både for høyre og venstre tilkobling. 
Dersom rørene til konvektoren kommer 
fra høyre må det bestilles en konvektor for 
høyretilkobling og motsatt dersom rørene 
kommer inn fra venstre. 

Det lekker fra viftekonvektoren under 
oppvarming.

 Termostatventilen mellom coil og 
radiatorplate er ikke tilstrekkelig 
tilkoblet. 

 Pakningen til ventilen er ødelagt.

 Sjekk at ventiltilkoblingene er korrekt 
utført.

 Kontroller at pakningene ikke er ødelagt.

Det er dråper på toppgrillen ved 
luftutløpet (kjøledrift)

I situasjoner med høy luftfuktighet (> 
60%) vil kondens kunne dannes. Spesielt 
ved lave viftehastigheter 

Når luftfuktigheten faller vil fenomenet bli 
borte. Uansett indikerer dette ikke at det er 
feil på konvektoren.

Det lekker fra viftekonvektoren under 
kjøledrift.

 Kondensavløpet er blokkert eller feil 
montert..

 Rør og ventiler er ikke tilstrekkelig 
isolert.

 Kontroller avrenningen ved å helle ca. en 
½ L vann sakte inn i kondensoppsamleren 
over en periode på ca. 5-10 minutter. 

 Isolere alle rør, deler og ventiler med 
Armaflex e.l. slik at det ikke legger seg 
kondens på åpne flater, og at man 
dermed får problemer med drypping.

 Konferer kapittel 2.8.
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