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Grunddata
 

Typ

GUARD 

GUARD 

GUARD 

GUARD 

GUARD 

GUARD 

GUARD 

GUARD 

GUARD 

Data för e
 

Typ

GUARD 
GUARD 
GUARD 

Data för va
Värden gä
 

Ty

GUARD
GUARD
GUARD

Värden gä
 

Ty

GUARD
GUARD
GUARD

Värden gä
 

Ty

GUARD
GUARD
GUARD

Värden gä

 OCH BR

yp 

D 100W
D 150W
D 200W

52
 

 
 
152 

145 

a 

p Värmeeff

[kW]

100E 3,1/6,2

150E 4,55/9

200E 6,1/12

100W 7,8 
150W 12,0 
200W 16,7 
100C - 
150C - 
200C - 

lvärmd luftridå 

p Vä

100E
150E
200E

attenvärmd luftr
äller vid omgivni

yp 

D 100W
D 150W
D 200W

äller vid omgivni

yp 

D 100W
D 150W
D 200W

äller vid omgivni

yp 

D 100W
D 150W
D 200W

äller vid omgivni

RUKS

Luft-
föde 
[m3/h] 
1050 
1550 
2100 

 
L (1006, 1

fekt 

 
Luftflöde

[m 3 /h]

2 1250

,1 1800

,2 2550

1050

1550

2100

1300

1800

2650

ärmeeffekt 
[kW] 

63,1/6,2 
4,55/9,1 
6,1/12,2 

ridå 
ingstemperatur 

Luft-
föde 
[m3/h] 
1050 
1550 
2100 

ingstemperatur 
Luft-
föde 
[m3/h] 
1050 
1550 
2100 

ingstemperatur 
Luft-
föde 
[m3/h] 
1050 
1550 
2100 

ingstemperatur 

SANV

Värme-
effekt 
[kW] 
7,8

13,2
19,1

506, 2006) 

Hastig- 
heter

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Temp. ökning
[°C] 

8,0/15,9
8,0/15,9
7,5/14,8

18°C och temp
Värme-
effekt 
[kW] 
3,8
6,4
9,3

18°C och temp
Värme-
effekt 
[kW] 
5,1
8,6
12,4

18°C och temp
Värme-
effekt 
[kW] 
6,4
10,9
15,7

18°C och temp

VISNIN

Temp. ök
[°C]

26,1
28,4
30,1

23

40

145 

Driftspänning

[V/Hz] 
St

400/50 9

400/50 1

400/50 1

230/50 0

230/50 0

230/50 0

230/50 0

230/50 0

230/50 0

g  

eraturdifferens 
Temp. ök

[°C]

12,6
13,8
14,6

eraturdifferens 
Temp. ök

[°C]

17,0
18,5
19,7

eraturdifferens
Temp. ök

[°C]

21,5
23,4
24,8

eraturdifferens 

NG 

nig Va
f
[

0
0
0

120

25
 

35
 

33
9

 

0 

31 

tröm 
[A] 

Ljudnivå 

[dB(A)]

9,3 45,6 
3,9 45,5 
8,6 46,1 

0,5 44,0 
0,6 43,4 
0,6 44,5 
0,6 45,9 
0,6 45,8 
0,7 46,4 

60/40°C. 
nig Va

f
[

0
0
0

70/50°C. 
nig Va

f
[

0
0
0

80/60°C. 
nig Va

f
[

0
0
0

90/70°C. 
Vatten-
flöde 
[l/s] 
0,09 
0,16 
0,23 

80 

] 
Vikt 

[kg] 
Min

16 
19 
25 
16 
21 
27 
15 
18 
24 

Vatten-
flöde 
[l/s] 
0,05 
0,08 
0,11 

Vatten-
flöde 
[l/s] 
0,06 
0,10 
0,15 

Vatten-
flöde 
[l/s] 
0,08 
0,13 
0,19 

Tryckfall 
[kPa] 
2,34
8,18
21,6

256 

n. dimension på 
strömkabel  
[stk. x mm2] 

5x2,5

5x2,5

5x4,0

3x1,5

3x1,5

3x1,5

3x1,5

3x1,5

3x1,5

Tryckfall 
[kPa] 
0,63
2,87
5,21

Tryckfall 
[kPa] 
1,06
4,33
9,34

Tryckfall 
[kPa] 
1,63
6,11

14,70
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KSANV
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VISN
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ING 
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edelbart defekte
råk som inte i

explåten. Kontro
behör och styrpa
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ntören. Om 

m rimlig tid 
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CH MONTERI

Installation

Två monterin
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beaktas vid
- Minimiavs
- Luftridån f
- Det måste
- Luftridåns
med hjälp a
-  Luftridån 

Luftridån G
dörröppning
måste man 

 

   OCH B
tarna som håller
ytterkåpa inte sk
en transporteras
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ING 

n och montering
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min
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BRUK
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one 200mm fritt

ceras så nära so

 bredare, på va
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KSANV
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andboken, som
 Allt förpackning
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a utföras av beh
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on nedan och “V
 
t utrymme framf
om möjligt intill d
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m 

erhet och 
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luftridåns drift s

VISN
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Villkor för drift o

för luftintaget om
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som säkerhetsa

ING 
a plastemballag
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1. Med hjä
montering

Beskrivni
Som stand

Om t.ex. 
montering

1. Förbere
1. 4x 6m
2. 4x 6m

2. Förbere
1. 4x 6m
2. 4x M6
3. 8x M6
4. 6mm 

Innan själv
hålla vikte
följande s
mellan rid
Exempelv
och ridå +
m6 muttra
taket. 
 
Borra håle
Skruva in 
Detta inne
in i luftridå
Placera lu
skruva in (
skiftnycke
trycker på 
komponen
skruva upp
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- Flexande
- Anslutnin
installation
bestämme
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- Riktning
- Det är a
- Man bör 
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att göra de

Inkoppli

   OCH B
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fönster över d
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tt rekommende
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BRUK
eras en av två 

hängas på mont

dörren hindrar 
nderande plugg

montering med h
ggar (ingår inte 

år inte i leverans

montering med g
ngår inte i levera
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r inte i leveranse
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n, kontrollera at
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g installationste
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3.3 ELEKTR
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                 2-3

                                  
                                  

RISK 
ATION 

   OCH B
Anslutning o
god vana vid

Tillvägagång
1. Koppla från
2. Ta bort luft
3. Ta bort vän
4. Förbered 2

och skruva
5. Utför tryckp
6. Montera ch

3                     

                                  
                                  

Se till att luftr
- för inkopplin
kopplingssc

- Anslutninge
måste utföra

- Luftridån sk
ansluten  
- den här ang
- märkningen
- Elektriska d
- Inställning o
- Luftridån sk
data. Välj inte
Viktigt: Even

Kopplingssch
Om enheten 
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hölje, måste d
  
 

GUARD xxx
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och provtryckni
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2x flexslangar, in
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as av behörig el
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och kontroll av lu
a förses med lä
e skydd med för
ntuell brand i luft

eman fastsatta 
kopplas till tredj
Om installation a
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xW, C 

I    II 

a   1 

c   3 

d   4 

III   IV

f    6 

KSANV
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ng. 
i. 

en (motsatt sida 
nstallera på värm
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         4 
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ingen måste följ
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na på märkskylt
uftridån är besk
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r höga utlösning
tridån ska släck

på produkten h
jeparts styrenhe
av sensorer elle
as med tillverka

V 

1

3

4

6

CP-SM-V-4

VISN
äxlaren ska utf

ören ombesörje

till kontrollregla
meväxlarens mu

everantören ans
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fjärkontrollen, S
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mer med de bifo
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er andra kontrol
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 Inkoppling av  
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SM, används ka

prättat av behöri
rbara nationella 
att en nolledare

gade kopplingss
s ytterhölje 

”Inställningar”  
d efter luftridåns
som detta medf
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mför denna man
enna montering 
lelement är nöd
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Door contact

rig installations
ng avenheten!
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nstallationens tä

n i luftridån påb
bel specificerad

ig elsystemkons
a standarder! 
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för säkerhetsrisk
aldrig med vatte

nuals kopplingss
utförs av levera

dvändig inne i lu

1

1    2    3  

M2  M3 L     N   PE

 
 
 
 

L+N+PE 
230V/50hz

ct 

stekniker med 
! 

na genom chass
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Luftning av värmeväx

örjas! 
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struktör. Installa
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scheman.  
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