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Monteringsanvisning for FX125 / FX175
FX125k / FX125t / FX175k / FX175t
FX125 k

For å beholde sikkerheten og gjeldene garantibestemmelser, skal
kun autorisert fagpersonell brukes ved eventuell service. Dette
avtales med fabrikanten først.
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Minsteavstander
Fra underkant av varmelist til gulv min.2cm. Over varmelist min. 5cm. Gardiner kan henge min. 5cm
foran varmelisten med gardinavstandslist, men da må det være fri luftsirkulasjon over varmelisten.
Minsteavstand til sidene er 3cm.
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Innfesting
Varmelisten monteres ved å løsne toppskruene i veggbrakettene nesten helt ut og varmelisten løftes
så inn i brakettene. Sjekk at alle brakettene er i inngrep i varmelistens festespor. Deretter strammes
toppskruen inntil fjæren holder toppfestet på plass, men ikke lenger. Det skal være noe fleksibilitet for
å kompensere for skjev montasje og ekspansjon. Tilpass boksens høyde slik at varmelisten glir fint i
veggfestene og skru fast.

Juster toppskrue
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Veggbrakett

Koblingsboks
Festeskrue til vegg i koblingsboks regnes som et veggfeste. Dette også for å låse varmelisten fast.
Første veggbrakett plasseres ca 1 meter i fra koblingsboksen. Festeskruen for koblingsboksen skrues
inn sist etter at alle brakettene er på plass. (Varmelist på 1 meter skal kun ha 1 stk veggbrakett).

Løft inn varmelist
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Montering
Varmelisten kan vendes høyre eller venstre.
1 stk veggbrakett ca per meter, eller jevnt fordelt
med like avstander i mellom. Alle veggbrakettene må
skrues på en vannrett linje, med 2 stk skruer til vegg i
hver veggbrakett.
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Sikkerhet
Det er ikke tillat med faste stikkontakter over
varmelisten iht. forskrifter. 60335-2-30 ©IEC:2002(E).
Varmelisten må ikke tildekkes. Tildekking kan
medføre brannfare.

Festeskrue
til vegg

Skru inn festeskrue i koblings boksen til vegg.
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Termostatversjon
FX125t / FX175t
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Innstilling
1) Av/på bryter trykkes inn i posisjon I og varmelisten varmer nå med full
effekt.
2) Termostaten innstilles ved at termostatknappen dreies til høyeste punkt på
skalaen (tallet 10).
3) Når ønsket romtemperatur er oppnådd, dreies reguleringshjulet langsomt
nedover til en hører ett klikk. Termostaten vil nå holde denne temperaturen.
Det kan være nødvendig å etterjustere termostaten noen ganger etter en
stund.

Termostatskala
Termostatknappens skala er merket ifra 1-10, dette er gjort for at en skal kunne merke seg hvor
normal romtemperatur er. I tilfelle en ønsker mer eller mindre varme, dreies termostatknappen opp for
o
mer, og ned for mindre. Varmegrader ( C) kan bare leses av etter et veggtermometer. F.eks. kan
o
stilling ”7” på termostatskala tilsvare ca: + 21 C i romtemperatur.
Termoutløser
Varmelisten er utstyrt med sikring (termoutløser) mot overoppheting som skal koble varmelisten ut ved
farlig temperaturstigning. Varmelisten skal under ingen omstendigheter tildekkes da det kan medfør
brannfare!
Data:
Type: Tett stråleovn
Watt: FX125k 125W/m
Watt: FX175k 175W/m.
IP: 44 - FX125k
IP: 20 - FX125t
Volt: 230 AC
o
o
Termosikring: Sikringer 152 C (varmeelement) og 84 C (koblingsstykke).
Element: 1 stk
Termostat: Mek.term for FX125t / FX175t. Ingen for FX125k / FX175k.
Bryter: Av/på for FX125t / FX175t. Ingen for FX125k / FX175k.
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Råd og vink
Takk for at du valgte et Elvarmprodukt. Denne moderne og utrolig robuste miljøvarmelisten er bygget i
Norge på mange års utvikling og kunnskaper innen elektrovarme. Varmelisten har forseglede
elementer og er fri for støvforbrenning og skader heller ikke planter. Den utnytter energien på en
bedre måte ved å fordele varmen jevnt mellom gulv og tak. Vi anbefaler at varmelisten dekker mest
mulig under vindusfelt og yttervegger etter behov. Da kan vi gå ned på effektbehovet for å spare
2
energi. 40-65W pr m , avhengig av husisolasjonen. Varmelisten er av høy kvalitet og er håndlaget
under strenge sikkerhetsrutiner. Med forsvarlig bruk vil du få glede av ovnen i mange år fremover.
Sikkerhet
Varmelisten skal bare tilsluttes 230V~ 50Hz. Varmelist for fast tilkobling skal kun installeres av
elektrofagmann. Er varmelisten levert med ledning og støpsel, kan en forta montasjen selv.
Varmelisten kan brukes i stuer, soverom, kjøkken, hobbyrom, kontorer eller tilsvarende rom. For bad
eller andre fuktige rom, skal der kontaktes autorisert elektroinstallatør. Varmelisten kan også monteres
fritt på gulv, eller oppe på vegg med spesialbraketter. Varmelisten er lavtemperert, og har en
termoutløser (sikring) som kobler varmelisten ut ved tildekking, eller ved unormale temperaturer.
Skulle sikringen koble ut, må årsaken straks kontrolleres, og fagkyndig personell tilkalles for utbedring
av feilen. Produsenten fraskriver seg ansvar ved inngrep eller endringer som foretas av andre på
produktet som avviker fra den standard produktet er bygget på. Varmelisten må ikke tildekkes da det
kan medføre brannfare.
Viktig
Da varmelisten har en svært diskret formgivning og kan oppfattes som f eks vanlig dekorpanel,
må en være oppmerksom på at små barn ikke bør oppholde seg for nær ovnens varmepanel da
dette kan bli relativt varmt. Plasser ikke plastposer eller andre gjenstander inntil ovnen da disse kan
skade ovnens front.
Vedlikehold
Alltid i kald tilstand. Varmelisten kan med fordel reingjøres av og til. Baksiden reingjøres med en
støvsuger, gjerne med børste og smalt munnstykke. Med ovnen frakoblet strømkurs i sikringsskap,
kan det også brukes en rengjøringsklut som er dyppet og vridd opp i vanlig såpevann for rengjøring av
varmelistens front. Varmelisten må tørkes grundig. Dette gjelder kun for ovnens varmedel, dryppende
rengjøringskluter må ikke brukes på varmelistens styringsdel da fukt kan trenge inn og medføre fare,
eller skade følsomme elektroniske komponenter. Vedlikeholdet er likt for hvitlakkert eller
bronseeloksert.
Service
Skulle det oppstå feil med produktet skal kun fagpersonell gjøre de nødvendige inngrep i ovnen for å
utbedre en eventuell feil. Hvis feilen sitter i reguleringsenheten er det tilstrekkelig å fjerne denne i fra
ovnen hvis den må repareres av fabrikken. Reklamasjon i garantitiden skal meldes til Elvarm via
forhandleren. Reklamasjonsrett 5 år. Vi tar forbehold om endring av modeller og tekniske
spesifikasjoner
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