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HHT - Tillskottsvärmare

HHT
Tillskottsvärmare för Maximus Home

Denna värmare är avsedd att monteras i InventiAirs tilluftsdon Home.

Nyckeltal
Anslutning:
Ø 16 mm hål
Ansl. 230 V:
Skruvplint
Värmeeffekt: 160 W eller 80 W
Övrigt:
Fabriksinkopplat överhettningsskydd
		ingår

Värmarna består av ett X-format värmeelement i aluminium vilket är upphängt på en vinklad plåt som nedsänks i ventilationskanalen under gallret där luften
blåses ut.

HHT är CE-märkt

Funktion

Skötsel

HHT används till att individuellt värma ventilationsluften.
Värmefunktionen kan vara en komplettering där man har
en central grunduppvärmning av ventilationsluften. Den
kan också fungera som den enda uppvärmningen av ventilationsluften lokalt. Hyresgästen väljer själv vilken rumstemperatur som önskas och den är dessutom reglerbar
för respektive rum.

Tilluftsdonen kräver normalt inte större skötsel än normal
rengöring. Tilluftsgaller dammsugs eller torkas av med trasa. Undvik att vatten rinner ned i tilluftsdonet.
Värmaren bör ses över en gång per år. Se till att strömmen är frånkopplad. Skruva loss gallret. Lyft ut värmen och
dammsug värmaren samt tilluftsdonet.

Tillskottsvärmaren är försedd med ett överhettningsskydd
som löser ut när temperaturen överstiger 75°C (återställs
manuellt).

Att tänka på vid användning
VARNING: För att undvika överhettning får gallret
ej övertäckas.
Vid eventuell rengöring av värmaren skall strömmen vara frånkopplad i elcentralen.
Vid återställning av överhettningsskyddet skall
strömmen vara frånkopplad i elcentralen.

Återställning överhettningsskydd
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HHT - Tillskottsvärmare
Att tänka på vid installation

Dimensionering

•

Värmarna ska kunna kopplas ifrån allpoligt med en
brytare med minst 3mm brytavstånd.

•

Anslutningskabeln skall förläggas i utrymmet under
den vinklade montageplåten.

InventiAirs produkter är utformade för att skapa ett stratifierat inneklimat som både är mer energieffektivt samtidigt
som det ger en högre ventilationseffektivitet jämfört md ett
omblandande system. Kontakta din InventiAir-kontakt för
hjälp med dimensionering.

•

På de ställen där värmaren monterats i ventilationssystemet får dess utloppsgaller ej vara beläget under
ett vägguttag.

•

Värmaren skall monteras så att luften blåses in bakifrån på värmaren och ej direkt på värmeelementets
framsida.

•

Värmaren ansluts med 230V samt jord. Se till att ha
erfoderligt längd (ca 30 cm extra) på anslutningskabeln så att värmaren kan tas ur donet och läggas på
golvet utan att behöva kopplas ur.

•

Värmaren styrs on/off via reglercentral eller annat
tillslag.
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