
1,6 till
4,7 kW

2,1 till
5,85 kW

IOM HAW-N-1  

Fläktkonvektor för väggplacering 
Installationsanvisning

HAW 007-009-018-022
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ELMATNINGEN TILL AGGREGTET MÅSTE 
SLÅS AV INNAN ARBETE PÅBÖRJAS I EL-
SKÅPET

 

 ALLMÄNNA REKOMMENDATIONER 

- Kontrollera att aggregatet ej har fått några skador under transporten.
- All yttre elanslutning måste vara utförd enligt lokala förseskrifter.
- Aggregatet måste installeras med hänsyn till angivna service utrymmen.
- Var noga med att kontrollera att dräneringen blir rätt utförd och att kondensatet dräneras 
  ur aggregatet.
- Gör en testkörning av aggregatet till sammans med brukaren och förklara hur aggregatet 
   fungerar.

Aggregatet måste jordas.

Elanslutningen bör stängas av om inte aggregatet används under en 
längre tid 

Innan aggregatet rengörs se till att aggregatet är avstängt.

Stäng fönster och dörrar då det kan försämra aggregatets kapacitet.

Brännbara ämnan skall hållas ifrån aggregatet då det kan orsaka 
eld eller explosion.
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Stänk inte vatten på aggregatet då det kan orsaka kortslutning.  

Välj en lämplig rumstemperatur då detta bidrar till en lägre elförbruk-
ning. 

Utloppet från aggregatet kan justeras med aggregatets luftriktare.

Stick inte in � ngrarna i aggregatets in eller utlopp. 

Spraya ej med brännbara sprayer i närheten av 
aggregatet då det kan orsaka en explosion. 

Blockera inte aggregatets in och utlopp då det försämrar 
aggregatets kapacitet och kan orsaka fel.

Vänster/
höger luft-
riktare 

Upp/Ner
luftriktare 
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6

AIR IN  
Beskrivning

1.  Elmatning
2.  Fjärrkontroll
3.  Frontpanel 
4.  Filter 
5.  Luftriktare
6.  Vattenrör 
7.  Isolering
8.  Dränering LUFT UT
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Vägg Vägg 

Avstånd  
till vägg 
15cm  

Vänster
Ø5.5cm  

Avstånd  
till vägg 
15cm  

Höger 
Ø5.5cm  

(Hål för rör) (Hål för rör)  

Erforderliga service och installationsutrymmen.  

15 cm  

Till tak 
 15  
 cm  

Till vägg  

300  
cm 

Utblås  

250  
cm  

Till golv  

BAKRE PANEL

Montera alltid panelen horisontellt. Fixera panelen med skruv.

Till vägg 

15 cm  

UTRYMME  
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Tätning 

 Ø 55  

Fixerings 
hake 

Montage  
platta 

Isolering 
Isolering

Dränering 

右后  
Vänster

Vänster 
bak

INST ALLATION RÖR  Inomhus Utomhus

1.  Gör ett hål (Ø55) i väggen som lutar lite mot utsidan. 

VATTENANSLUTNINGAR

INSTALLATION AV VATTENRÖR 

1.  För att får en bra dränering skall röret luta från aggregatet.

2.  Vrid eller böj inte rören .

3.  Dräneringen kan behövas att kondensisoleras om rören är dragna
genom ett kallt utrymme. 

RÖREN KAN ANSL FRÅN HÖGER OCH VÄNSTER SIDA  
OCH RAKT BAKÅT FRÅN HÖGER OCH VÄNSTER SIDA

Vriden Böjd
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 ELANSLUTNING

All yttre elanslutning och avsäkring måste vara utförd enligt 
lokala föreskrifter.
Tillse att elen ej är påslagen vid arbeten i aggregatet. 
Kontrollera att aggregatet ej har fått några skador under trans-
porten.
Var noga med att kontrollera att dräneringen blir rätt utförd 
och att kondensatet dräneras ur aggregatet. 

Knappen AUTO används när fj ärr-
kontrollen inte fungerar. Tryck på AUTO 
under några sek så startar aggre-
gatet. För att välja driftsläge (Kyla, 
Värme  och Avfuktning) gör ett kort tryck 
för att stega igenom alternativen.

ELSCHEMA

Aggregatet är försedd med en 
sladd med stickkontakt, vilken 
ansluts i ett lämpligt eluttag.
Plint 1-2 är för ansl av en vatten-
ventil (230V).Plint 4-5 för ansl av 
en extern brytande kontakt (24 
v) exvis fönsterbrytare, låg temp 
eller annan brytare.
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KONTROLLERAS 

Har enheten monterats ordentligt?
Är vattenledningarna läckagetestade? 
Är isoleringen av rören tillräcklig? 

Är dräneringen riktigt gjord? 

Är nätspänningen i överenstämmelse med aggregatets 
märkeskylt? 

MÖJLIGT FEL 

 Aggregatet kan skaka och orsaka oljud. 
 Kan orsaka sämtre kyl och värmeeff ekt. 
 Kan orsaka sämre kyl och värmeeff ekt. 

 Kan bli kondens på rörledning. 

 Kan orsaka att aggregatet havererar

 11.  KONTROLL EFTER INST ALLATION OCH TESTKÖRNING

INSTALLATION OCH SKÖTSEL AV FILTER

INSTALLATION  

Öppna frontluckan genom att ta tag i vardera sidan 
och drag luckan emot och uppåt , tag sedan tag i 
� ltret och drag nedåt (se � gur.).

Montera extra� ltret om detta inte är gjort från fabrik.
Filter 

Extra � lter  
(Silverjon� lter) 

Extra � lter  

SilverjonFiltret dödar bakterier i luften och reglerar tillväxten av mikrober, 
såsom bakterier, virus, svampar och sporer genom att förstöra deras inre 
kon� guration och absorbera cellerna.
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RENGÖRNING OCH SKÖTSEL 

Före rengöring av aggregatet bör man se till att koppla ifrån elanslutningen till aggregatet. 

 Spraya aldrig vatten på aggregatet och använd aldrig thinner, bensin elller dyl för rengöring. 

Använd endast en fuktad trasa vid rengöring

RENGÖRING AV FILTER 

Rengöring av � lter bör ske en gång per månad eller om miljön är smutsig oftare. Använd en dammsugare eller 
spola av � ltret med ljummet vatten.
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Som en del av vårt pågående produktförbättring, våra produkter kan 
ändras utan föregående meddelande.
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