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Vedlikehold av Briza viftekonvektor: 

-. Alle reparasjoner og vedlikehold må utføres av kvalifiserte fagpersonell. 

Koble fra hovedsikringen før det utføres rengjøring eller vedlikehold. Sørg for at alle deler er 

nedkjølt før arbeidet starter. 

- Ikke bruk løsemidler eller vaskemidler på enheten.

-Sjekk varmebatteri, rist, kondensoppsamling og foreta utlufting hver 6. mnd.

Frakobling: 
Dersom enheten ikke brukes over lengre tid kobles denne fra det elektriske systemet. 

Ved fare for frost benyttes en passende mengde frostvæske i systemet. Frostvæske kan påvirke effekt 

fra enheten. Legg merke til sikkerhetsinstruksjoner på emballasjen. 

TAKMONTERT MODELL 

 VEGGMODELL 

 Innkassing 
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Kondensbrett  (takmodell)

 Elektrisk Tilkobling 

 Termisk aktivator (minitangensiell aktivator)

Luftstrømmens retning bestemmes av formen på 
ristlamellene. Plasser risten med luftstrømmen rettet 
innover i rommet.

 Luftfilter           i               rustfritt            stål 

 Monteringshull 

 Kledning laget av elektrolytisk galvanisert stålplate

Innkassing

Dynamisk utblåsningsrist

Kondensavløp

Dynamisk Low H20 hydrofil belagt varmeveksler

Hydraulisk tilkobling 3/4''

Kondensbrett (standard veggmodell)
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Det er en intern sikring i enheten. 



I vårt brede sortiment finner du vannbårne 
klimasystemer som takvarmepaneler, kon- 
vektorer, varmluftsvifter, luftgardiner og  
radiatorer. 

Vi jobber etter prinsippet om å alltid bli bedre. 
Vi utvikler og forbedrer stadig våre produkter, vår 
logistikk og våre arbeidsprosesser for alltid å gi 
deg som kunde produkter av høyeste kvalitet.  

Vi tilbyr alt fra tradisjonelle radiatorer til et stort 
utvalg av konvektorer. Vi har markedets desidert 
største sortiment av panelradiatorer. Disse blir 
produsert i vår toppmoderne fabrikk i Latvia.
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