
Vi hjelper entreprenøren å bygge miljøvennlige energianlegg de er stolte av

Montasje av Olimpia SL viftekonvektor
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MONTASJE AV SL, SL+ OG SLS 
VIFTEKONVEKTOR

• Denne instruksen gjelder 
fysisk montasje av
– Olimpia SL
– Olimpia SL+ 
– Olimpia SLS
– Olimpia Nano

• Les gjerne gjennom 
instruksen før du begynner.

• Små avvik kan forekomme 
(SLS har eksempelvis ikke 
en grill i fronten)
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FORBEREDELSE

• Skru av topprist, 
hjørnedeksler og fjern den 
nedre frontgrillen.

• For å skru av hjørnedeksler 
så løftes plastdeksel opp for 
å synliggjøre skruen.

• Hjørnedeksler løftes rett opp 
og ut etter at skruen er 
fjernet (en skrue per 
hjørnedeksel).

• IKKE fjern ytterligere deler av 
viftekonvektoren
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MONTERING AV VEGGBRAKETT

• Mål avstanden på konvektoren din 
og legg til 0,5 cm.

• Du har da avstanden mellom 
veggbrakettene på veggen.
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MONTERING AV VEGGBRAKETT

• Veggbrakettene har en liten 
«knast» som vil bore seg inn i 
gipsveggen når denne skrus fast 
(skruer tilpasses underlaget).

• Dersom du har en fast vegg 
(murvegg), så knipes denne 
«knasten» inn i forkant for å få best 
mulig kontakt med veggen bak.
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MONTERING AV VEGGBRAKETT

• Veggbrakettene vatres naturligvis.

• Monteringshøyde for brakettene er 
55 cm til topp av brakett fra gulv 
(gjelder SL, SL+ og SLS).

• Dette gir et «gap» mellom 
konvektor og gulv på 80 mm for å 
tillate luft inn, samt plass til 
eventuelle føtter.

Vatres



7

OPPHENG AV VIFTEKONVEKTOR

• Viftekonvektoren henges på 
brakettene ved det markerte «catch
point».

• Konvektoren henger nå på veggen.

• Etterkontroller vater og mål avstand 
til gulv (spesielt viktig om du har 
tenkt å benytte føtter).
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OPPHENG AV VIFTEKONVEKTOR

• Bruk et skruejern med langt 
bitfeste, og sett inn en settskrue for 
å forhindre at konvektoren kan dras 
ut fra vegg i nedre del.



9

KONTROLL AV ISOLASJONSLAG – VIKTIG!

• Kontroller at isolasjonen på toppen 
av konvektoren ligger riktig.

• Denne skal ligge på toppen av 
varmeregisteret slik at luften fra 
viften ikke har mulighet til å 
«bypasse» varmeregisteret.
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KONTROLL AV VIFTEHJUL

• Kontroller at viftehjulet løper lett og 
ledig og ikke tar borti noe.

• Om det tar borti, sjekk at 
konvektoren henger rett på veggen, 
og om det er noen åpenbare 
elementer som tar borti viftehjulet.

• På 1000 modellen – sjekk at 
avlastingsbraketten på midten av 
viftehjulet sitter korrekt.

• Sjekk evt. at gummiforing for 
aksling sitter korrekt i rammen. 
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SETT PÅ PLASS FILTRE

• Filtrene settes inn foran viftehjulet. 
Dette skal ikke kreve noen 
klemming og kraft, men filteret skal 
enkelt falle på plass.

• Vær obs på at for modeller med 
frontgrill så vil det også være en 
mikrobryter i front. Denne hindrer 
viften i å starte når grillen ikke er på 
plass.

Mikrobryter
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KOBLE TIL RØRFØRINGER

• Koble til tur og retur.

• Bruk gjerne fleksible 
tilkoblingsslanger tilpasset 
konvektoren for enkel tilkobling.

Tur

Retur
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ELEKTRISK TILKOBLING

• Koble til 230V N og L og jord
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ELEKTRISK TILKOBLING - AKTUATOR

• Aktuatoren kobles til ved hjelp av 
hurtigkobling.

• Det er den med blå og rød kabel 
som benyttes for 2-rørs modeller 
(både for varme og kjøling).
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IGANGKJØRING (STANDARD STYRING)

• Pass på at enheten har spenning, 
og at det er varme i varmeanlegget 
(evt. kjøling i kjøleanlegget).

• Sikre at enheten står i riktig modus 
(varme = rød flamme).

• Sikre at frontgrill er på

• Sett enheten på ønsket temperatur.

• Sett enheten i auto modus

• Vent på at aktuator åpner (rødt lys 
blinker) og at vifte starter.



16

MÅLSATT TEGNING – SLS (SL SMART)
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MÅLSATT TEGNING – SL & SL+
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MÅLSATT TEGNING – SLS (SL SMART)


