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GARANTIVILLKOR     

 
 
Käre kund! 
 
Vi gratulerar dig med valet av en ES fläktkonvektor. Fläktkonvektorn kommer att hjälpa till att reducera 
dina uppvärmningskostnader och ge ett sunt och behagligt inomhusklimat året runt. 
Fläktkonvektorn är konstruerad med modern teknik för optimal funktion, livslängd och komfort. 
 
Garantivilkor. 
 
Anslutningen till det vattenburna värmesystemet måste utföras av en fackman. För att garantin ska gälla 
krävs att kvitto uppvisas på att installationen är utförd av en fackman.   
 
Vi lämnar 2 års garanti på produkten. Vid garanti- eller reklamationsanspråk krävs uppvisande av 
inköpskvitto samt att produkten är monterad och använd i enlighet med informationen som givits i bruks- 
och monteringsanvisningen. 
 
 
 
Det är mycket viktigt att bruks- och monteringsanvisningen läses i sin helhet för monteringen påbörjas.  
Följ anvisningarna noga, punkt för punkt. Det är lika viktigt att du läser denna anvisning före användning 
av produkten. Detta är vår garanti för att du skall känna trygg med produkten oh bli en nöjd kund till en 
ES fläktkonvektor. 
 
Service och serviceintervaller 
Service ska utföras regelbundet minst vartannat år. Den första servicen ska utföras inom ett år efter 
installation och start av anläggningen. Var uppmärksam på att vid utebliven service kommer garantierna 
att sluta gälla.   
 
 
 
 
 
 
Vid garanti- eller reklamationsanspråk skall du kunna uppvisa kvitto alternativt intyg att fackman utfört 
anslutningen av fläktkonvektorn till husets vattenburna system.  
  
 

Generella villkor 
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Övriga villkor 



GENERELL INFORMATION    
 
 

 
Inkopplingen till ditt vattenburna system får ENDAST utföras av behörig fackman.  
Installationen skall utföras i enlighet med gällande normer. 
Tillför aldrig ström på anläggningen före anläggning är monterad korrekt och påkopplad till det vattenburna 
systemet.  
Läs igenom hela bruks- och monteringsanvisningarna innan monteringen påbörjas.  
 Kontrollera att alla vattenkopplingar är täta när anläggningen är fylld och klar för drift. 
Kontrollera att anläggningen är luftad så att det inte finns luftfickor i rörsystemet innan produkten startas. 
 
RESPEKT FÖR EL! 
Nyinstallationer och utökning av befintliga anläggningar ska alltid utföras av behörig installatör. Vid nödvändig 
kännedom (i annat fall kontakta elinstallatör) får du byta strömbrytare, vägguttag samt montera stickproppar, 
skarvsladdar och lamphållare. Felaktig montering kan leda till livsfara och brandrisk.  

 
 
 
 
 
Fläktkonvektorn drivs av varmt eller kallt vatten från en ackumulatortank, direkt från en luft/vattenvärmepump 
eller vatten/vattenvärmepump.  
Styrningen med en mikroprocessor innehåller välbeprövad mjukvara som optimerar och styr driften. 
Anläggningen skall anslutas till jordat eluttag (230V / 50Hz, 10A ) överspänningsskydd och jordfelsbrytare. 
Programmerbar “time-on” och “time-off” funktion möjliggör tidsstyrd kontroll av systemet. 
Tänk på att dimensionera din fläktkonvektor riktigt. Normalt avger en ES fläktkonvektor  maximalt ca 3,3 /4,3 kW 
värme, beroende modell samt framledningstemperatur och fläkthastighet.  
Maximal vattentemperatur är 50°C och högsta rekommenderade vattentemperartur är 45°C. 
Fläktkonvektorn styrs med en medföljande fjärrkontroll. Fläkthastigheten regleras automatiskt efter behov. 
Det är en intern rumstermostat som styr fläktkonvektorn efter en inställd rumstemperatur. 
Om fläktkonvektorn även skall användas som kylanläggning rekommenderas det en högre placering på väggen 
än om den bara skall användas för värme. 

 
 

Viktigt före installation 

Viktig information 
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KOMPONENTER   Fläktkonvektor 
 

Fläktkonvektor 

Luftfilter 

Horisontellt luftspjäll 
Vertikalt luftspjäll 

Nattdrift 

Strömkabel  Luftintag 
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Frontpanel 

Spänning Drift 

Klocka 

Vertikalt luftspjäll 
OBS!   

Endast för modeller med  
automatisk styrning av luftspjäll 

Av/på 

Fläkthastighet 

Horisontellt luftspjäll 

Timerdrift 

Temperatur +/- 
Värme 

Kyla 

Fjärrkontroll 



DRIFT       

Trykk ON/OFF knappen för att starta anläggningen. Tryck samma knapp igen för att stänga av den.  

AV / PÅ 

Horisontellt luftspjäll 

Temperaturinställning 
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Kyla 

Vertikalt luftspjäll 

Timerdrift 

Värme 

Kylknappen används för att sätta anläggningen i kyla. Tryck därefter                    och 

knappen för att ställa in temperaturen. OBS! Inställd temperatur måste vara lägre än faktiskt 
temperatur, rumstemperatur. 

Tryck på denna knapp för att justera fläkthastigheten. Varje tryck ändrar fläkthastigheten i 
sekvensen låg-medel-hög-automatik. 

Tryck på denna knapp för att styra den horisontella luftströmmen fast eller uppåt och nedåt.  

Tryck på denna knapp om du vill att luftspjällen skall svänga luftströmmen från sida till sida.  

Värmeknappen används för att sätta anläggningen i värme. Tryck därefter                    och 

knappen för att ställa in temperaturen. OBS! Inställd temperatur måste vara högre än faktiskt 
temperatur, rumstemperatur. 

När fläktkonvektorn är på, tryck på ”TIMER” knappen till ”TIMER OFF” innställning. Tryck därefter  

       för att sätta anläggningen urkopplingstid.OBS! Max 12 timmar.   

När fläktkonvektorn är på, tryck på ”TIMER” knappen till ”TIMER ON” innställning. Tryck därefter  

       för att sätta anläggningen inkopplingstid.OBS! Max 12 timmar.   

På temperaturinställningsknappen, tryck                  för att öka temperaturen en grad C per tryck.      

På temperaturinställningsknappen, tryck                  för att minska temperaturen en grad C per 
tryck 

Fläkthastighet 



DRIFT                   Underhåll 

Efter säsong 

Rengör luftfiltret. Öppna frontluckan, dra ur filtrena 
och rengör dem noga med dammsugare eller tvätta 
dem i ljummet vatten.  

 

 Kontrollera att luftintagen och utblås inte är 
blockerat på fläktkonvektorn.  

 

 

 Kontrollera att anläggningen är kopplad till ett jordat 
uttag. 

 

Rengöring 

1 

2 

Före rengöring, stäng av fläktkonvektorn med 
fjärrkontrollen och dra ur strömsladden. 

Rengör fläktkonvektorn med en mjuk torr 
trasa. Använd inga rengöringsmedel. 

OBS! 

Använd inte heller bensin, klor, insektsmedel 
eller liknande.  

1 
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1 

2 

Före säsong 

Om du inte skall använda fläktkonvektor under en 
lång tid, låt fläkten stå och gå i 3-4 timmar för att 
torka ur eventuell fuktighet i värmeväxlaren. Sätt 
fläkten i ”AUTO” drift och ställ temperaturen på max. 
Stäng därefter av fläktkonvektorn med 
fjärrkontrollen. 

 

När fläktkonvektorn är avstängd, dra ur 
strömsladden om enheten inte skall nyttjas på en 
lång tid.  

 

3 



DRIFT                 Underhåll 

Rengöring av dammfilter 

6 5 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 3 4 1 2 7 23 24 25 26 27 28 

1 

2 

Öppna frontluckan och dra ur dammfiltren. Var noga 
med att inte öppna luckan helt horisontellt, då detta 
kan förorsaka att luckan lossnar från sina fästen. 

Rengör filtren med dammsugare eller tvätta dem i 
ljummet vatten. Se till att vattnet inte är varmare än 
50 grader C, då detta resultera i deformerade filter. 

 

Lufttorka filtren i skugga tills de är helt torra. Innan 
filtren sätts in i fläktkonvektorn kontrolleras de för 
skador. Om det är skador på filtren skall dessa bytas 
mot nya. Dammfiltren bör bytas en gång per år. 

Utsätt inte filtren för direkt solljus. Sätt filtren på plats 
innan fläktkonvektorn startas. 



INSTALLATIONSTYPER             Direkt på ett vattenburet system 

golvvärme 

retur 

filter / sil 

expansionskärl 

Utedel  innedel 

luftningsventil 

fram
ledning 

övertrycksventil 

elkassett 

radiatorer 

fläktkonvektor 

Du kan använda en elkassett för 
att öka vattentemperaturen, 
och därmed kan du både ha 
radiatorer och fläktkonvektorer 
på samma slinga. 
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MONTERING                        Placering 

Checklista 

 
Fläktkonvektorn skall monteras inomhus. 

 
Ta hänsyn till att det inte är något hinder framför fläktkonvektorn så att den inte får cirkulera luften 
tillräckligt. 

 
 Placera den inte utblåset för direkt mot soffor, detta för att undgå känsla av drag. 

 
 Notera att vattenrören måste gå i frostfri zon. Om inte måste kretsen frostsäkras med glykol, 
frostskador täcks inte av garantin. 

 
 Notera att alla roterande saker avger ett visst ljud och vibration. Se till att väggen är tillräckligt styv, 
så att det inte uppkommer resonans.  

 
 Försäkra dig att dräneringsslangen har ett fall hela vägen från fläktkonvektorn och ut eller till 
närmaste brunn. 

 
Notera att utblåstemperaturen kan vara uppemot 50 grader C, detta kan ha påverkan på t ex trägolv 
om placeringen är för nära golvet. 

 
Se till att det är enkel tillgång till vattenkopplingarna för rörmokaren. 

 
 Se till att det är rikligt med plats runt fläktkonvektorn för service och underhåll, minimum 30 cm på 
alla sidor. 

 
  Låt inte vattenrören ligga oskyddade mot vägg. Kondens på rören kan avge fukt till väggar och golv. 
Använd alltid isolerade rör, speciellt viktigt om anläggningen skall användas i kyla. 

 
Notera att anläggningen behöver regelbunden eftersyn och service. Placera därför fläktkonvektorn lätt 
tillgänlig. 

 
 

 
 

 
Undgå montering av fläktkonvektorn; 
  
 där det finns vattenrör eller elektriska ledningar som kan skadas vid borrning. 

 
 där det kan förekomma gasläckage som följd av borrning i hus med gasspis eller gaspanna. 

 
 i närheten av sovrumsvägg. 

 
 

Att tänka på 
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MONTERING    

Verktyg 

De allra flesta har verktygen som behövs för 
monteringen: vattenpass, blyertspenna,  
stjärnmejsel, borrmaskin, 8 mm. betongborr, 
sökborr, vinkelhake, måttband eller tumstock, tejp  
, hålsåg, kniv och tänger. 
 
OBS! Tillkoppling till det vattenburna systemet skall 
göras av rörmokare. 

Efter att placeringen är bestämd kan montering av 
fläktkonvektor påbörjas. 
 
Placera väggfästet horisonellt på väggen, använd 
vattenpass. Märk hålen vart det skall borras, visas 
på teckningen till höger. Det medföljer 4 skruvar 
med expanderpluggar. Dessa är avsedda för alla 
sorters väggmaterial. Påse at du har egnet feste 
materiell for din vegg.  När fästmaterialet är 
bestämt borras hålen med borr. Skruva fast 
väggfästet och kontrollera att det sitter horisontellt 
med en vattenpass. 
 
När rörföringen är bestämd borras det hål för 
dessa samt dräneringsslagen. Skall rören och 
dräneringsslagen genom väggen bakom 
fläktkonvektorn är det viktigt att dessa borras med 
fall och är placerade i nederkant av 
fläktkonvektorn. Detta är för att säkra att 
dräneringsslagen alltid har ett fall från 
fläktkonvektorn. Borra med ett tunt sökborr först 
för att få en centrumlinje genom väggen om det 
skall borras från två sidor. Täta hålet med 
tätningsmassa eller liknande, notera att detta kan 
expandera  kraftigt och det är viktigt att inte 
kommer in i fläktkonvektorn.  
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Montering 



MONTERING    

Rör och dräneringsslag kan dras från 
fläktkonvektorn i 4 olika riktningar; höger, vänster, 
bakåt samt nedåt. 
 
 
 
 
 
 
På fläktkonvektorns chassi är det tre  
På viftekonvektorens skassis er det 3 förberedda 
utskärningar för rören. Skär ut önskat utskärning 
ur chassit med en vass kniv om rören skall 
vänster, höger eller nedåt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Trä rören och dräneringsslangen genom hålet i 
väggen.Det kan underlätta att tejpa samman de 
tre rören med tejp för att enklare föra genom fören 
genom hålet i väggen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Om rören monteras horisontellt, se till att rören 
förs ut längs underkanten av fläktkonvektorn. 
Fäst rören med de två medföljande hållarna innan 
fläktkonvektorn fästs mot väggfästet. 
 
Koppla vattenrören till det existerande 
vattenburna systemet oh försäkra dig om att 
rörkopplingarna är täta. 
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Montering 



MONTERING    

Fläktkonvektorn leverars med ingående och utgående tillkopplingsrör som standard. 
 
Både ingående och utgående tillkopplingsrör måste isoleras separat. 
 
Använd diffussionstät isolering, minst 8 mm tjock. 

6 5 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 3 4 1 2 7 23 24 25 26 27 28 

Montering 

Koppla till en förlängning av dräneringsslagen. Fäst en stark tejp mellan slangarna, så att det inte 
lossnar. Kontrollera att dräneringsslagen inte ha något vattenlås mot dräneringspunkten, utan att den 
har ett jämnt fall. 
OBS! Fara för stopp och läckage inne vid kyldrift. Isolera rören och veckla diffusionstejp runt rören. 
 



MONTERING    

När fläktkonvektorn används som kylanläggning kommer det att kondensera vatten på förångaren. 
Detta vatten dräneras ut genom dräneringsslangen till t ex en brunn eller utomhus. 
För att undgå vattenskador är det viktigt att kontrollera att dräneringen fungerar tillfredställande.  
När kåpan är nedmonterad häller du ett glas vatten ned i dräneringsskålen, i enlighet med teckningen 
nedan. Kontrollera att vattnet dräneras ur skålen och ut genom dräneringsslagen. Kontroller att 
dräneringsvattnet kommer ut i änden av dräneringsslangen. 
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Bortagning av frontkåpa för kontroll 

Sätt de de horisontella luftspjällen i en vågrätt position. 
Skruva bort de tre eller fyra skruvarna, beroende på modell, i enlighet med teckningen nedan. 
Öppna frontluckan till horisontell position och lossa hängarna från kåpan bak. Dra därefter frontkåpan 
mot dig. Skruva ut den sista skruven i mitten ( på vissa modeller finns en fjärde skruv på högra sidan 
). Ta tag i den nedre delen av chassit och dra den mot dig. 
  
 

Kontrollera dräneringen 



Montering 

För att säkra optimal funktion måste fläktkonvektorns rörsystem luftas. Det vill säga att det inte skall 
vara luft i vattenkretsen mellan värmepump, ackumulatortanken eller fläktkonvektorn. Efter att alla 
kopplingar för ingående och utgående vatten är utförda samt att dräneringsslangen är draget till ett 
passande utlopp; 
 
•Sätt fläktkonvektorn i kylläge och stäng därefter av den. 
•Öppna vattenintagsventilen, så att det strömmar in vatten in i förångaren. 
•Kontrollera alla kopplingar och att dess framledning för läckage. 
•Om inget läckage påträffs, öppna luftskruven med en standard skruvmejsel och använd en 10 mm 
fastnyckel som mothåll. Släpp därefter ut luften ur ventilgen. Var försiktig så att du inte kommer åt de 
elektriska komponenterna.  
•Stäng luftskruven när det slutar att bubbla. 
•Öppna vattenuttagsventilen. 
•Öppna vattenuttagsventilen och fyll förångaren. 
 
 
 

Lufting av fläktkonvektorn 

Montering av frontkåpa 

Installera frontkåpan på samma sätt som du tog av det, men i motsatt ordningsföljd.  
 

•När kåpan är monterad se till att du sätter fast kåpan i fästena mellan kåpan och bakstycket, före 
du fäster skruvarna. 
•Stäng frontluckan och kontrollera att det inte är några glipor mellan kåpa och bakstycke. 
•Montera frontpanelen och stäng denna. 
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