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Kjære kunde,

denne delen av håndboken inneholder alle 
forholdsregler og instruksjoner for sikker installasjon, 
bruk og vedlikehold av luftporter.
Les all informasjonen som gis i denne håndboken nøye 
og behold håndboken for framtidig bruk. Gi den også til 
andre potensielle eiere av dette utstyret.
I løpet av installasjon, bruk og vedlikehold av luftporter, 
husk grunnprinsippet: 

Sikkerhet fremfor alt!

FORBEREDELSE

SAMSVARSERKLÆRING

Produktet har blitt designet, fabrikkert og brakt 
til markedet, det overholder alle relevante 
forskrifter og er i samsvar med kravene angitt 
av direktivene fra Europa-parlamentet og Det 
Europeiske Råd, inkludert endringsforslag.  
Under standardforhold for drift/installasjon som 
beskrevet i brukerhåndboken, er produktet trygt å bruke.  
De harmoniserte europeiske normene i 
den respektive ES-samsvarserklæringen ble 
brukt i bedømmelsen av dette produktet.  
  Samsvarserklæringen er tilgjengelig for gjennomgang 
i fabrikantens nettside.

GENERELL INFORMASJON

1. INSPEKSJON
AV LEVERANSE

Luftporten leveres i en pakke som gir porten maksimal 
beskyttelse mot skade. 
• Etter levering, sjekk umiddelbart om det

innpakkede produktet er skadet. Om
innpakningen er skadet, henvend deg til
leveringstjenesten. Om fordringen ikke blir
anmeldt i tide, er det ikke mulig å bruke fordringen
i fremtiden.

• Sørg for at den stemmer med produkttypen du
har bestilt. I tilfelle porten er defekt, ikke pakk opp
porten og rapporter defekten til leverandøren uten
forsinkelse.

• Sjekk at luftporten og andre deler er i orden etter 
utpakking. Om du er i tvil, kontakt leverandøren.

2. LAGRING

Om luftporten ikke pakkes ut umiddelbart etter 
levering, må den lagres i henhold til de følgende 
forholdene:

Luftportene kan kun lagres i stillingen  
som er markert på innpakningen.

Temperaturen i lagringsområdet må  
være innen spekteret +5 °C til +40 °C 
med maksimum 80 % fuktighet uten  
kondens og frostdannelse.

FØR INSTALLASJON

+5°C

+40°C
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4. GENERELL SIKKERHET
INFORMASJON

For å sikre riktig funksjon og egen sikkerhet, les alle de 
følgende instruksjonene nøye før oppstart og følg dem:  

Sett aldri en skadd luftport i drift.

Om luftporten ble transportert i
temperaturer under 0 °C, er det
nødvendig å la den stå i arbeidsmiljøet i
minst 2 timer etter utpakking uten å slå 

den på, sånn at luftportens interne temperatur 
stabiliserer seg. Under bruk av dette produktet, 
følg alltid sikkerhetsinstruksjonene for å forhindre 
risiko for skade som resultat av skade fra elektrisk 
strøm osv.

GENERELL INFORMASJON

Luftporten er et elektrisk utstyr og derfor må 
sikkerhetsbestemmelser som bestemmer 
atferd ved håndtering av elektrisk utstyr 
følges.

Les alle instruksjonene som listes i denne og andre 
håndbøker for porten nøye. Operatøren må være 
opplært og godt kjent med denne håndboken.

Luftportene kan kun installeres og brukes 
i henhold til denne dokumentasjonen. 
Hverken fabrikanten eller leverandøren er 
ansvarlig for skader som oppstår fra annen 
bruk og brukeren bærer alle risikoene

!

+5°C

+40°C

R Luftporten er tiltenkt installasjon
              i ett tørt innendørsmiljø

Q Under ingen omstendigheter kan Luftporten
           installeres i et utendørsmiljø, selv under et tak 

fordi det kan være veldig farlig å utsette den  
for regn eller andre værforhold.

R Luftporten kan kun installeres i en godkjent
             stilling, se installasjonshåndboken

Q     Luftmiljøet som Luftporten installeres i må ikke in  
           neholde  grovt støv,  sand, kjemisk damp 
           ellerannen forurensning. Bruk i slikt aggressivt   
           miljø er forbudt.

R Luftporter må installeres i et miljø hvis
             temperatur er i spekteret +5 °C til +35 °C.

Q          Luftporter må ikke installeres i et miljø hvor de kan 
          være utsatt for sterkt ioniserende eller ikke-ion   
        iserende utstyr (f. eks. mikrobølge, ultrafiolett,   
            laser, røntgen).

3. BRUK AV PORTEN OG
DRIFTSFORHOLD
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GENERELL INFORMASJON

Om produktet er koblet til strømtilførselen, 
må ikke fjernkontroll eller følerenheter bli 
koblet til portens regulator, og andre forstyr-
rende handlinger må ikke utføres

• Åpne aldri luftporten om viften roterer og produk-
tet er i drift.

• Plasser aldri hender inn i inntaket eller uttaket til
porten om viften roterer og produktet er i drift.

Ikke dekk til inntaket eller uttaket til 
luftporten.

I tilfelle brann, er det nødvendig å slokke 
utstyret med en brannslokker basert på CO2 
eller pulver. Bruk aldri vann!

Barn under 3 år bør forhindres fra å ha 
tilgang til utstyret, med mindre de er under 
konstant oppsyn. Barn fra 3 til 8 år kan kun 
skru utstyret av/på under forutsetningen 

at det er plassert eller installert i sin påtenkte 
driftsposisjon og at de er under oppsyn eller ble   
informert om sikker drift av utstyret og forstår de 
potensielle farene.

• Barn fra 3 til 8 år må ikke sette støpselet inn i
stikkontakten, regulere eller rengjøre utstyret eller
utføre vedlikehold som utføres av brukeren.

• Dette utstyret kan brukes av barn som er 8 år
eller eldre og personer med fysiske eller mentale
svekkelser eller av uerfarne personer om de
blir riktig overvåket eller har blitt informert om
hvordan de bruker produktet på en sikker måte
og forstår de potensielle farene. Barn kan ikke
leke med utstyret. Rengjøring og vedlikehold som
utføres av brukeren kan ikke utføres av barn uten
oppsyn. Obs -  Visse deler av dette produktet kan
bli veldig varme og forårsake brannsår.

• Man bør være spesielt oppmerksomme når barn
og uføre personer er tilstede.

Fjerning eller skade av merkene som er festet 
på luftporten er strengt forbudt. I tilfelle 
skade eller uleselighet av merkene, kontakt 
leverandøren eller luftportens fabrikant for 
å få originale merker.

• Enhver endring eller tukling med interne
tilkoblinger i luftporten vil oppheve garantien

Vi anbefaler å bruke ekstrautstyr som leveres 
av oss. Om du er i tvil om riktig bruk av 
ekstrautstyr som ikke er originalt, kontakt 
leverandøren av ekstrautstyret.

Operatøren må være opplært og godt kjent 
med denne håndboken. 

• Vi anbefaler lagring av håndboken for mulig bruk
av andre brukere.

CO2

2H O

1. SIKKERHET VED
HÅNDTERING AV LUFTPORTEN 

Under utpakking og trekking av produktet 
ut av boksen, vær forsiktig så du ikke skader 
luftportens lukkepaneler og sideplater og at 
ingen deler faller og blir skadet.

• Under håndtering av boksen, er det nødvendig
å forhindre mekanisk skade på produktet fra, for
eksempel, å miste det osv.

På grunn av luftportens vekt, er det nødven-
dig å bruke enten en passende løfteenhet 
(gaffeltruck osv.) eller bruke flere personer 
til å støtte den.

I LØPET AV INSTALLASJON

Kg



5

3. SIKKERHET VED
ELEKTRISK INSTALLASJON 
AV PORTEN

Elektrisk installasjon og tilkobling må utføres 
av autorisert installatør. Alle gjeldende nasjo-
nale forskrifter og direktiver må overholdes.

• De elektriske skjemaene til fabrikanten
har høyere prioritet enn skjemaene listet
i håndboken! Sjekk at terminalmerkene er i
samsvar med merkene på skjemaene for elektriske
tilkoblinger før installasjon. Om du er i tvil, kontakt
leverandøren og koble under ingen omstendighet
til luftporten.

• Før inntrengning i porten, må portens strømtilførsel 
slås av.

De elektriske parametrene er listet på  
     fabrikantmerket som er festet til porten.
Luftporten må beskyttes av en passende  
  strømbryter i henhold til dens elektriske  

parametre. 

• Luftporten må kobles til i henhold til TN-S-systemet,
noe som betyr at nøytrallederen alltid må være
koblet til.

• Den elektriske dekningen (IP-merke) er markert på
produksjonsmerket til luftporten.

Med mindre det stasjonære utstyret er utstyrt med 
en strømledning og støpsel eller en annen enhet for å 
koble seg fra hovedstrømforsyningen, hvor avstanden 
til de frakoblede kontaktene er minst 3 mm på alle poler, 
må brukerhåndboken spesifisere at en slik enhet må 
installeres på en slik fast krets.

Før installasjon av luftporten, er det nødvendig å sikre 
installasjonen av en strømforsyning i henhold til den 
spesifikke bruken av porten og basert på dens elektriske 
parametre.

I tilfelle en port med vannvarmer, er det nødvendig å 
sikre muligheten for tilkobling av varmtvann.

I LØPET  
AV INSTALLASJON

4. SIKKERHET VED
INSTALLASJON 
AV EKSTERNE KOMPONENTER

• Ved tilkobling av eksterne komponenter må luft-
portens strømtilførsel avbrytes.

• Alle eksterne kontrollkomponenter må kobles til i
henhold til det elektriske skjemaet.

• Kommunikasjonskabelen skal ikke strekkes med
kabler med høy strøm og skal plasseres med
passende avstand (i henhold til standarder, minst
150 mm).

• Maksimal lengde på kommunikasjonskabelen er 50
meter.

2. SIKKERHET VED MEKANISK
INSTALLASJON 
AV LUFTPORTEN

Når du velger et sted for installasjon av luftporten, er det 
nødvendig å huske sikkerhetsavstandene. Disse avstan-
dene listes i portens installasjonshåndbok og må op-
prettholdes. For luftporter med en vannvarmer:

• Tilkobling og trykktesting må utføres av autorisert rør-
legger, og i henhold til gjeldene standarder.

• Tilkobling av vannveksleren til varmesystemet må
utføres med fleksible slanger.

• Under tilkobling av varmebatteriet, ikke bruk gamle
slangesett, bruk alltid nye.

• Tilkobling av vannet må være i henhold til merkene på 
porten. Sørg for at vanninnløpet ikke forveksles med
vannutløpet.

• Varmebatteriet er beregnet til å bruke vann med et
maksimaltrykk på 1,6 MPa og maksimumstemperatur
på +100 °C.

• Vi anbefaler å installere en stengeventil på innløpet
og utløpet til varmebatteriet for mulighet til å stenge
av vanntilførselen.
For å forhindre at avløpet til luftporten blir berørt
ved et uhell, anbefaler vi at tilgang til utløpet blir
forhindret på en passende måte.
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I LØPET  
AV INSTALLASJON

• Om du ikke kobler til kabelen umiddelbart etter
montering av kontrollpanelet og porten, behandle
koblingen eller kabelendene med isoleringsteip
for å beskytte mot mulig mekanisk skade eller
kortslutning.

• Kabelforbindelsen må ikke komme i kontakt med
vann eller væsker.

UNDER DRIFT

........

........
.......

SJEKK FØR START 
AV FØRSTE DRIFT

Før du setter luftporten i drift, sjekk det følgende:

• Om alle installasjonsforholdene i håndboken
for installasjon og oppstart har blitt overholdt
(bygningsmål, sikkerhetsavstander).

• Om noen verktøy eller andre gjenstander som kan
skade porten har blitt igjen inne i porten.

• Om luftporten har blitt riktig dekket.

• Om operatør har blitt opplært og gitt en kopi av
driftsinstruksjonene.

FØR IDRIFTSETTELSE

SIKKERHET VED DRIFT

Kontroller og operer luftporten i henhold til 
håndboken.

Bruk kun originalt ekstrautstyr.

Det er forbudt å stikke fremmede gjenstander 
inn i luftporten.

I tilfelle brann, ikke slokk luftporten med vann, 
bruk kun CO2 eller pulver.

Oppretthold driftstemperaturen til utstyret.

Det er forbudt å dekke inntaket og uttaket til 
luftporten.

Overdreven vekt på luftporten er forbudt.

Fjerning eller skade av merkene som er festet 
på luftporten er forbudt.

CO2

2H O
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I LØPET AV VEDLIKEHOLD OG 
SERVICE

I tilfelle noen tvetydigheter eller spørsmål, ta gjerne 
kontakt med forretningsavdelingen eller avdelingen for 
teknisk støtte.

KONKLUSJON

SIKKERHET VED 
VEDLIKEHOLD 
OG SERVICE AV LUFTPORTER

Før enhver inntrenging i portens indre, må 
strømtilførselen slås av. 

• Vedlikehold og service kan kun utføres mens
enheten er i hvile. Dette betyr at viften ikke roterer og 
varmebatteri er kald.

• Rengjøring av luftporten er kun tillatt med en
børste eller tørr klut.

• For rengjøring av luftporten er bruk av vann,
kjemikalier og løsemidler strengt forbudt.

Å TA LUFTPORTEN UT AV DRIFT OG 
SKROTES

• Gjør produktet ubrukelig før det skrotes.

I løpet av skroting av materiale er det 
nødvendig å overholde passende nasjonale 
bestemmelser for skroting av avfall.

Alt innpakningsmateriale er 
økologisk og kan igjenbrukes 
eller resirkuleres. Bidra aktivt 
med å bevare miljøet og 
vær ekstra oppmerksom på 
riktig skroting og gjenbruk av 
innpakningsmateriale.

KONTAKT
Adresse: 
Thermo Byggvarme AS

  Eternitveien 45
N-3470 SLEMMESTAD

           thermo@thermo-varme.no

            www.thermo-varme.no




