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1. Produkten är godkänd för användning i torra och fuktiga rum,  
samt i våtrum men inte i brandfarliga eller Ex-klassade utrymmen.

2. VARNING!
Delar av denna produkt kan bli mycket varma och orsaka brännskador.
Speciell uppmärksamhet måste ges där barn och sårbara personer är närvarande.

3. Produkten kan användas av barn från 8 år och uppåt, samt av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk,
sensorisk, eller mental förmåga, eller som har brist på erfarenhet och kunskap, om de har fått handledning
eller information om hur man använder produkten på ett säkert sätt och förstår de risker som kan förekomma.
Barn skall inte leka med produkten.
Rengöring och underhåll skall inte utföras av barn utan handledning.

4. Barn, yngre än 3 år, skall inte vara i närheten utan ständig tillsyn. Barn, från 3 år och mindre än 8 år,
skall endast sätta på/stänga av produkten, förutsatt att den blivit placerad, eller installerad, i dess avsedda
normala driftposition och de har givits handledning, eller instruktion, rörande användande av produkten
på ett säkert sätt och förstår de faror som är involverade. Barn, från 3 år och mindre än 8 år, får inte sätta i kontakten,
reglera och rengöra produkten, eller utföra användarunderhåll.

De väggmonterade värme1äktarna av typ ENV, 2nns i fem e3ektstorlekar; 2kW, 3kW, 5kW, 9kW och 15kW.

ENV har en strömställare 
på frontpanelen för till- och 
frånslag av värmaren, samt 
för att ändra från full e3ekt 
till reducerad e3ekt.

Fläktmotorns funktion kan 
ändras från kontinuerlig 
drift till intermittent drift, 
där 1äktmotorn följer ter-
mostatens funktion. Detta 
göres genom att 1ytta leda-
ren från plint 8 till plint 9.

Förutom horisontellt läge, 
kan värmarna lutas nedåt 
10° eller 20°. Dessutom kan 
värmarna riktas 30° sidledes.

1. Värmarna är godkända för installation i torra och fuktiga rum samt i våtrum men inte i brandfarliga eller 
Ex-klassade utrymmen.

2. Värmaren måste anslutas till nätet med fast förlagd rund kabel.
Kabelgenomföringar skall väljas av sådan typ att värmarens kapslingsklass bibehålles.

3. En allpolig brytare med ett kontaktavstånd på minst 3mm måste ingå i den fasta installationen och skall installeras enligt 
gällande installationsregler.

4. Installationen måste utföras av en behörig elektriker.
5. Värmaren är S-, CE- och EMC-märkt och konstruerad i enlighet med följande standarder:

EN 60335-1 / EN 60335-2-30 / EN 61000-3-2 / EN 61000-3-3 / EN 61000-6-2 / EN 61000-6-3.
6. Värmaren får ej placeras direkt under ett vägguttag.

SE

2 kW och 3 kW

5 kW, 9 kW och 15 kW

Fläktmotorfunktion

Fläktmotorfunktion

400V 3N~

230V~
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Första gången du slår på termostaten (TILL) ”I”, måste du ställa in språket, 
tiden och datum. Menyn leder dig automatiskt genom processen.
• Välj ditt språk med knapparna Upp och Ner och bekräfta med OK:
• Ställ in den aktuella timmen och tryck på OK-knappen.  

Därefter ställer du in minuterna. Tryck på OK.
• Ställ in aktuellt årtal, månad och datum. Bekräfta inställning med OK-

knappen. 
Nu är termostaten klar att användas. Den kommer att styra din värme enligt 
den förprogrammerade planen med fyra händelser, se Fabriksinställningar.

Komplett manual för termostaten 2nns på www.veab.com
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1. Avstånden som anges i ovanstående skiss är min-mått. Avstånd mindre än angivna kan orsaka brand.
2. Värmarens kopplingsskåp måste alltid vara uppåt.
3. Värmaren får inte övertäckas eller manipuleras, för att undvika överhettning, brand eller el-chock.
4.  Upphängning i enbart nyckelhålen är ej tillåten. Värmaren måste 2xeras med skruv i hålen på upphängningskonsollen.

Normalt behövs inget underhåll, förutom periodisk funktionstest och rengöring.

Värmaren är termiskt skyddad av ett överhettningsskydd med manuell återställning, placerad på lockets utsida.

- Felsökning med ansluten matningsspänning, måste utföras av behörig elektriker.
- Vid utlöst överhettningsskydd, skall orsaken till skyddets utlösning undersökas och åtgärdas innan skyddet återställs.
- Kontrollera att korrekt matningsspänning är ansluten till inkommande kopplingsplintar.
- Kontrollera att smältsäkringen i kopplingsplinten, med anslutningsnummer 2, är hel.  Smältsäkringen skall ha märkström 

max 10A, med ”trög” karakteristik och dimension 5x20mm.
- Kontrollera att den externa termostaten och dess strömbrytare, fungerar på avsett vis och att den är korrekt inkopplad.

Typ ENV-L 2 ENV-L 3 ENV-L 5 ENV-L 9 ENV-L 15

Märkspänning 230V~ 230V~ 400V3N~ 400V3N~ 400V3N~

Märke3ekt (kW) 2 3 5 9 15

Reducerad e3ekt (kW) 1 1,5 3,3 6 7,5

Märkström (A) 8,7 13,0 7,2 13,0 21,7

B (mm) 60 60 60 80 80

W (mm) 232 232 232 307 307

H (mm) 318 318 318 402 402

D (mm) 215 215 215 282 282
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NB: We reserve us from typographical errors and the right to make changes and improvements to the contents of this manual without prior notice.
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