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Bruksanvisning veggedyr H4ES  

Tilsiktet bruk 

Veggedyret H4ES, som omfatter et isolert telt med gulvisolasjon og sammenleggbar ramme og den 
smarte H4 ES-varmeren, er utviklet og beregnet for innendørs varmebehandling av materialer som er 
angrepet av insekter, som senger, sofaer og klær.  
H4 ES-maskinen har et grafisk display som gir brukeren all nødvendig informasjon, inkludert 
temperaturene som måles inne i teltet. Den har både en manuell modus og en modus for automatisk 
drift der den slår seg av så snart prosessen er fullført. Dette kombinert med fjernovervåking og -
styring med SuperVision® er alt man trenger for å sikre kvalitet med en dokumentert prosess, og for 
å opprettholde en svært høy gjennomstrømming. 
 
 

• Høy kapasitet • Energieffektiv 
• Stillegående • Digitalt grensesnitt med fjernstyringsfunksjoner 
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Produksjonsdirektivet 

H4ES-systemet er CE-godkjent.  

Ansvarsfraskrivelse 

• Feil installasjon og/eller feil bruk kan medføre skade på både eiendom og mennesker. 
• Produsenten påtar seg ikke ansvar for skader som skyldes at disse anvisningene ikke er fulgt, 

at maskinen ikke er brukt på riktig måte, eller at advarslene ikke er overholdt. Slike skader 
omfattes ikke av produktgarantien. 

• Produktgarantien dekker ikke forbruksvarer eller normal slitasje.  
• Det er kjøperens ansvar å undersøke produktet ved levering og før bruk, for å forsikre seg 

om at det fungerer som det skal. Produktgarantien dekker ikke skade som skyldes bruk av et 
produkt med feil.  

• Endringer eller modifiseringer av utstyret skal ikke utføres uten skriftlig samtykke fra  
Corroventa Avfuktning AB. 

• Produktet, tekniske data og/eller installasjons- og driftsanvisninger kan endres uten 
forvarsel.  

• Denne bruksanvisningen inneholder informasjon som er beskyttet av lover om opphavsrett. 
Ingen deler av dette dokumentet kan kopieres, lagres i et system for informasjonslagring 
eller overføres i noen form eller på noen måte uten skriftlig tillatelse fra Corroventa 
Avfuktning AB. 
 

 

Eventuelle kommentarer angående innholdet i dette dokumentet sendes til:  
 

Corroventa Avfuktning AB  Tlf. +46 (0) 36-37 12 00 
Mekanikervägen 3  Faks +46 (0) 36-37 18 30 
564 35 Bankeryd, SWEDEN  E-post mail@corroventa.se 



 

 
© Corroventa Avfuktning AS 2017.10 4 (22) 
 

Sikkerhetsinformasjon 

Dette utstyret kan brukes av barn på åtte (8) år eller over og personer med nedsatt fysisk, psykisk 
eller sensorisk evne eller uten tilstrekkelig kunnskap eller erfaring, forutsatt at de er under tilsyn eller 
har fått instruksjoner av en annen person med ansvar for sikkerheten deres. 

Barn skal ikke ha tillatelse til å leke med utstyret. Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn 
uten tilsyn.  

Elektriske installasjoner som utføres i forbindelse med installasjon av H4 ES, skal utføres av fagperson 
i henhold til lokale og nasjonale forskrifter. 

I tillegg skal følgende instruksjoner overholdes: 

1. Maskinen er bare beregnet for bruk innendørs. 
2. Maskinen skal ikke tilføres spenning før installasjonen er fullført i samsvar med denne 

bruksanvisningen.  
3. Maskinen må ikke tildekkes når den tilføres spenning, det kan i så fall medføre 

overoppheting og brannfare. 
4. Maskinen skal ikke brukes til å stå eller klatre på. 
5. Bruk aldri maskinen uten filter installert, det kan i så fall forårsake skade. Pass på at filteret er 

rent. Hvis det er tiltettet, kan maskinen bli overopphetet.  
6. Maskinen skal ikke brukes i rom der det kan dannes eksplosive gasser.  
7. Stikk ikke gjenstander inn i luftutløp eller -inntak, det kan skade både maskinen og personer. 
8. Installer maskinen stabilt og plant, slik at den ikke kan falle. 
9. Kontakt leverandøren hvis maskinen er ødelagt, eller hvis støpselet eller strømkabelen er 

skadet. Du skal ikke utføre reparasjoner selv, med mindre du har gjennomgått leverandørens 
opplæring.  

10. Pass på at strømkabelen ikke skades. Kabelen skal ikke gå gjennom vann eller over skarpe 
kanter.  

11. Bær eller dra aldri maskinen i kabelen.  
12. Bruk av elektrisk utstyr i svært fuktige eller våte omgivelser kan være farlig. Ikke kjør 

maskinen hvis den står i vann.  
13. Maskinen skal bare kobles til en jordet stikkontakt med spenning i henhold til typeskiltet på 

maskinen. 
14. Bruk av jordfeilbryter anbefales for å minimere faren for elektrisk støt. 
15. Vann må ikke komme i kontakt med maskinens elektriske komponenter. Hvis det skulle skje, 

må disse tørkes grundig før maskinen tas i bruk igjen. 
16. Strømtilførselen må alltid være frakoblet før maskinen åpnes. 
17. Reparasjon og vedlikehold på maskinens strømsystem skal utelukkende utføres av kvalifisert 

elektriker. 
18. Luftsslange/-rør som benyttes og kobles til maskinen, skal tåle en varme på 80°C. 
19. Maskinen skal ikke brukes med annet tilbehør enn det som beskrives i denne 

bruksanvisningen, eller som er godkjent av Corroventa Avfuktning AB. 
 

Kontakt leverandøren for å få ytterligere råd om sikkerhet og bruk av produktet.  
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Kontroll av leveransen 

Veggedyr H4 ES leveres med følgende artikler i emballasjen:  

H4 ES  1 stk. 
Temperatursensor for telt 1 stk. 
Telt 1 stk. 
Sammenleggbar teltramme 1 stk. 
Gulvisolasjonsmatter 2 stk. 

 

Produktoversikt 

På bildene nedenfor presenteres H4 ES med ytre detaljer og betjening. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

SuperVision®-kontakt 

Nedfellbart håndtak 
med kabelsnelle 

Strømbryter, på/av 

 

Betjeningspanel  

Luftinnløp med 
prosessluftfilter 

Luftutløp 

 

 

  

Slitesterke føtter i 
polyuretan 

Temperatur-
sensorkontakt 
(blåmarkert) 
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Sanering av veggdyr – standard driftsprosedyre 
 

Bruk av H4ES-systemet er et viktig ledd i saneringsprosessen, som i sin helhet kan oppsummeres som 
vist nedenfor.   

  
 

 
 

  

Inspeksjon 

Inspeksjon utføres i henhold til beste praksis 
og gjennomføres av: 

• Sertifisert skadedyrbekjemper og/eller  

• Sertifisert veggdyrteam med hunder 

Veggdyr 
funnet 

Ingen tegn 
på veggdyr 

Overvåkingssystem 
satt i drift  

Ingen ytterligere 
tiltak 

Behandling 

Et behandlingsalternativ blir valgt og avtalt* med 
kunden, avhengig av angrepets omfang.  
Lite angrep: 
Støvsuging 
Påføring av damp 
Madrasstrekk (valgfritt) 
ClimbUp-feller (valgfritt) 
Påføring av pesticid (valgfritt) 
Stort angrep: 
Støvsuging 
Påføring av varme med H4ES 
Madrasstrekk (anbefalt) 
ClimbUp-feller (anbefalt) 
Påføring av pesticid (anbefalt) 
 
*Det bør gis vilkår i henhold til spesifisert 
tjeneste. 

Oppfølging 
Inspeksjon og/eller kontakt med kunde via 

annet medium 
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Installasjon 

Veggedyret installeres på følgende måte (for en grundigere beskrivelse se avsnittet «Illustrert 
installasjonsbeskrivelse» i slutten av bruksanvisningen): 

• Slå opp teltet: 
1. Pass på at et område på minst 2,5 x 2,5 m er ledig for teltet. Bruk de isolerte 

gulvmattene som mal om nødvendig. 
2. Trekk teltrammen helt ut slik at den danner et kvadrat på 2,5 x 2,5 meter. La 

teleskopbeina være i laveste posisjon. 
3. Brett ut teltet og legg det på de isolerte gulvmattene. Pass på at døren havner i riktig 

retning.  
4. Bruk stroppene i de øvre hjørnene av teltet til å feste hjørnene til toppen av de 

teleskopiske beina.  
5. Trekk ut ett og ett bein for å få teltet opp i sin fulle høyde. 
6. Bruk stroppene i de nedre hjørnene av teltet til å feste hjørnene til rammen. 

 

• Åpne teltet og bær inn alt materialet som skal behandles. Vær oppmerksom på følgende: 
 

7. Det må ikke plasseres noe utenfor de røde merkingene på gulvet. La 20 cm stå åpent 
slik at luften kan sirkulere. La det også være åpent under taket. 

8. Pass på at luften kan sirkulere fritt over gulvet også – helst skal det være 10 cm fritt 
rom under alt materiale og alle møbler osv. 

9. Plasser alle gjenstander atskilt i størst mulig grad. Heng klær på kleshengere. Vesker 
og kofferter må pakkes ut og stå åpne. 

10. Varmesensitive materialer bør plasseres på god avstand fra maskinen for å unngå 
misfarging osv. Utløpet fra maskinen blir teltets varmeste punkt. Hvis du er i tvil om 
hvor varmebestandig en gjenstand er, bør du velge en annen behandlingsmetode.  

 

• Installer maskinen på følgende måte: 
 

11. Kontroller filteret og rengjør det ved behov. 
12. Med teltet fremdeles åpent plasserer du maskinen ved teltinnløpene. Legg teltet 

over maskinens innløp og utløp, og fest det med stroppene slik at det holder seg på 
plass. 

13. Plasser de fire sensorene på steder der temperaturen kommer til å stige sakte, slik at 
de blir indikatorer på når alt materialet i teltet har riktig temperatur. 

14. Åpne sensorkabelmuffen i teltet, før gjennom den blåmerkede giverkabelen og 
koble til den blåmerkede kontakten på maskinen. Lukk muffen. 

15. Hvis det skal brukes fjernkontroll, må SuperVision®-gatewayen kobles til maskinen 
med systemkabelen. 

16. Koble begge maskinens strømkabler til to separat sikrede strømuttak på 
230 V AC 50 Hz, maks. 16 A. 

17. Slå på strømbryteren til venstre for betjeningspanelet for å starte maskinen.  
18. Når maskinen har startet, trykker du på Start for å starte maskinen med 

standardinnstillingene, eller trykk på Resume (fortsett) for å starte med de tidligere 

  
 

 
 

  



 

 
© Corroventa Avfuktning AS 2017.10 8 (22) 
 

innstillingene. Kontroller innstillingen for måltemperatur. Hvis du bruker auto-
modus, må du også kontrollere innstillingen for prosesstid. 

19. Kontroller at SuperVision-symbolet er synlig på toppen av skjermen, og at 
gatewayen har godt signal.  

 

Bruke H4 ES, menyer og drift 
 
H4 ES har et lett forståelig brukergrensesnitt med et display og fem knapper. De to største knappene 
på hver side av displayet brukes til å velge mellom de forskjellige menyene – knappene kan aldri 
brukes til å gjøre endringer, de er utelukkende til navigering. 

De tre mindre knappene under displayet brukes til å velge og gjøre endringer, og de tilknyttede 
funksjonene angis i tekstform nederst på skjermbildet. På menyene på øverste nivå kalles den 
venstre av disse knappene Hjem, som betyr at standardbildet åpnes når man trykker på denne 
knappen. Mange av visningene har en Info-knapp som presenterer informasjon som kan være til 
nytte for uerfarne brukere. 

Hvis displayets bakgrunnsbelysning har sloknet, har første trykk på en knapp utelukkende til funksjon 
å lyse opp displayet.  

Hvis det går 10 minutter uten at en knapp trykkes inn, aktiveres en tastelås. Maskinen kan da låses 
opp igjen ved at de to øverste knappene trykkes inn samtidig, noe som angis både i tekstform og som 
et bilde på displayet. Tastelåsen kan slås av og på i innstillings- og vedlikeholdsmenyene. 

 

 

 

 

  

Knappene øverst til venstre og høyre –  Bare menynavigering. 
Endrer aldri innstillinger. 

Hjem-knappen  Går tilbake til standardbildet 

Info-knappen Presenterer informasjon. Innebygd 
bruksanvisning 
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Driftsmodus 

MAN – manuell betyr at 
maskinen går til den slås av 
manuelt. 

Auto – i auto-modus 
opprettholder maskinen 
måltemperaturen i en valgt 
tidsperiode, prosesstiden, 
hvorpå den slår av varmerne 
automatisk. 

 

SuperVision 

Synlig når maskinen er koblet til SuperVision for 
fjernovervåking og -styring. 

Maskinen må settes som Master og ha et nettverk 
for å kunne kommunisere med gatewayen. 

 

Timer 

Vises når 
maskinen er 
innstilt til å 
operere med 
timer. 

Slave – angir at 
maskinen styres av 
en annen maskin. 

 
Alarm  

Maskinen har 
oppdaget en feil. 

 

Varmeindikator 

Animert, i 
bevegelse, når 
begge varmerne er 
aktive. Varmer på 
første nivå er alltid 
aktiv. 

 

 

Stopp  

Den midterste knappen i 
standardbildet, denne stopper 
prosessen. Hvis After cooling 
(etterkjøling) velges, fortsetter 
viften å gå. Trykk en gang til på 
samme knapp for å stoppe den 
også. 

 

 

A.C – Aftercooling 

Indikerer at 
funksjonen After 
cooling (etterkjøling) 
er aktiv. Viften 
fortsetter å gå en 
stund etter at 
varmerne er slått av.  

 

 

Vifteindikator 

Beveger seg når 
viften kjører. 
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Når H4 ES startes, går den i oppvarmingsmodus og blir der til måltemperaturen er oppnådd for alle 
fire temperatursensorene i teltet. Når måltemperaturen er oppnådd, går maskinen inn i 
behandlingsfasen og jobber for å opprettholde måltemperaturen. Hvis maskinen er i manuell modus, 
fortsetter denne driften til den slås av manuelt. Hvis maskinen er i auto-modus, opprettholder den 
måltemperaturen i den valgte behandlingsperioden før den slår av varmerne. Hvis After cooling 
(etterkjøling) er valgt, fortsetter viften å gå i ytterligere 60 minutter før maskinen slås helt av. 

Når maskinen er i auto-modus og går inn i behandlingsfasen, viser standardbildet hvor mange 
minutter det er igjen til behandlingen er ferdig.  

Uavhengig av valgt modus, Man eller Auto, viser temperatursensorskjermen i tillegg til de gjeldende 
temperaturene også statusen til hver temperatursensor, LOW (lav) eller OK. Hvis den er OK, vises 
også hvor lenge (i minutter) temperaturen har vært på eller over måltemperaturen. 

 

Oppstartsbilde 
 

Når H4 ES starter opp, får brukeren to alternativer i 
displayet: 
 

Start: Starter maskinen med standardinnstillinger, 
kontinuerlig drift med maksimal kapasitet. Tidligere 
definerte innstillinger, som bruk av sensorkontroll, 
timer osv., gjelder ikke. 
 

Resume (fortsett):  Maskinen gjenopptar driften med 
de innstillingene den hadde forrige gang den ble brukt. 
 

Hvis brukeren ved siste gangs bruk ikke trykte på 
stoppknappen før strømmen ble kuttet, gjenopptar 
maskinen automatisk driften når nedtellingen har 
kommet til null.  
Et trykk på pauseknappen stopper nedtellingen, og 
maskinen fortsetter å være i standby-modus til den 
startes manuelt. 

Normal start 

 
 

Start etter strømbrudd –  
driften gjenopptas automatisk  

 
 

Kontrollmodus 
 
Kontrollmodusen bestemmer hvordan maskinen kjører.  
 
I manuell modus opprettholder maskinen 
måltemperaturen til den slås av manuelt av brukeren. 
 
I auto-modus opprettholder maskinen 
måltemperaturen i en valgt tidsperiode, prosesstiden, 
og etterpå slår den av varmerne automatisk. 
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Etterkjøling 
 
Med funksjonen After cooling (etterkjøling) fortsetter 
viften å gå en stund etter at varmerne er slått av. Den 
sirkulerende luften gjør temperaturfallet jevnt.  
 

 

 
 

Temperatursensorskjerm 
 
På denne skjermen vises alle de fire temperaturene 
som måles inne i teltet, sammen med statusen deres.  
Hver temperatur vises som Low (lav) til maskinens 
måltemperatur er oppnådd. Når denne temperaturen 
oppnås, bytter statusen til OK. Helt til høyre viser 
maskinen hvor mange minutter som har gått siden hver 
enkelt sensor passerte måltemperaturnivået. 

 

 

Intern relativ luftfuktighet og temperatur 
 
Denne skjermen viser verdiene som måles av den 
interne RFT-sensoren i maskinens innløp. 
Temperaturen er en god indikasjon på 
lufttemperaturen inne i teltet. 

 

SuperVision®  
 
Denne menyen vises bare når en SuperVision®-gateway 
er koblet til maskinen. 
 
Når den brukes med H4ES, er det bare den første 
raden, signalkvaliteten, som er av interesse, siden 
eksterne sensornoder ikke brukes med SuperVision. 
 

 

 
 

 
 

Timer 
 
Hvis oppstarten av prosessen må utsettes, er det beste 
alternativet å bruke SuperVision®-gatewayen og starte 
maskinen via fjernstyring når det passer. 
Det andre alternativet er å bruke den innebygde 
timerfunksjonen. 
Pass på å stille inn intervallet slik at prosessen har nok 
tid til å bli ferdig før timeren slår den av.   
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Husk også at med mindre maskinen blir slått av eller 
koblet fra manuelt, kommer den til å starte neste dag 
også. 
 
Husk at maskinen må startes før du forlater stedet for 
at timeren skal fungere, og skjermen skal vise teksten 
TIMER STANDBY. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nettverk 
 
Merk: Koble SuperVision®-gatewayen til maskinen før 
oppstart. 
 
Vil du bruke SuperVision®-gatewayen med H4ES, går du 
inn i nettverksmenyen og velger å opprette et nettverk 
ved å trykke på knappen nede i midten. Når nettverket 
etter en stund er opprettet, vises teksten SuperVision 
connected (SuperVision tilkoblet) nederst på skjermen. 
Øverst i standardbildet vises også ordet Master. 
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Innstillings- og vedlikeholdsmenyer 
 
I Setup and Maintenance (innstillings- og 
vedlikeholdsmenyene) finnes funksjoner som ikke 
kreves for å oppnå normal drift. 
 
Date/Time (dato og tid): Innstilling av systemdato og -
tid.  
 
Language (språk): Valg av språket som skal brukes i 
grensesnittet. 
 
Menu System (menysystem): Standardinnstillingen for 
menysystemet er Advanced (avansert), med alle 
funksjoner synlige og tilgjengelige. Hvis innstillingen er 
satt til Basic (basis), er de mer avanserte funksjonene 
fjernet fra menysystemet. 
 
Keypad lock (tastelås):  Mulighet til å 
aktivere/deaktivere tastelås. 
 

Run built-in test (kjør innebygd test):  En innebygd 
selvtest som er tilgjengelig for serviceteknikere.   
 

Reset service time (tilbakestill servicetid): Maskinen er 
innstilt til å påminne om service hver 12. måned. Når 
service er utført, kan påminnelsen tilbakestilles med 
denne funksjonen. 
 

View sensor data (se sensordata): Funksjonalitet 
beregnet for serviceteknikere.  
 

 

 
 

 
 

 
 

Tellere 
 
Dette skjermbildet viser timetellere. 
Øverst vises arbeidstelleren som kan tilbakestilles, 
etterfulgt av datoen telleren ble tilbakestilt på. Etter 
datoen vises antall timer som har gått etter 
tilbakestillingen, slik at en rask sammenligning er mulig. 
 
Trykk på Reset for å tilbakestille arbeidstelleren. 
Bekreft tilbakestillingen av telleren ved å trykke på OK 
på følgende bekreftelsesbilde. 
 
 
Nederst vises maskinens brukstidsteller. Denne telleren 
kan ikke tilbakestilles. 
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Statistikk 
 
Under statistikk viser maskinen hvor mange timer per 
dag den har vært i bruk de siste 14 dagene. Verdien helt 
til høyre er for gjeldende dag. 

 

 
Alarmer 
 
På dette skjermbildet viser maskinen identifiserte 
alarmer. Så snart en alarm identifiseres, vises den i et 
tilleggsvindu. Så lenge feiltilstanden vedvarer, vises i 
tillegg et advarselssymbol i øverste høyre hjørne av 
standardbildet.  
 
Brukeren trenger ikke å slette alarmene som vises. 
Alarmen forsvinner automatisk så snart maskinen 
registrerer at funksjonen igjen er på plass. 
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Alarmer 

Hvis maskinen oppdager en feil, vises denne informasjonen i et tilleggsvindu, og et advarselssymbol 
vises i øverste høyre hjørne av standardbildet så lenge det finnes ett eller flere uløste problemer. 

Følgende alarmer kan vises, og for hver av dem følger det med anbefalte tiltak. 

 

Alarm Tiltak/råd 
Temperature sensor failure 
(temperatursensorfeil) 

Kontroller sensorenheten for skader.  
 
Så lenge denne feilen vedvarer, kommer 
maskinen til å fortsette driften til den blir slått av 
manuelt, siden temperaturen på materialet er 
ukjent. 

All temperature sensors have failed 
(feil på alle temperatursensorer) 

Kontroller om temperatursensoren er riktig 
koblet til maskinen.  
 
Så lenge denne feilen vedvarer, kommer 
maskinen til å fortsette driften til den blir slått av 
manuelt, siden temperaturen på materialet er 
ukjent. 

Power Supply Failure (feil på 
strømforsyning) 

Kontroller at strømkabel nr. 2 er koblet til 
utløpet, og kontroller sikringen ved behov for å se 
at strøm er tilgjengelig.  
Hvis den andre strømkabelen ikke forsyner strøm, 
innebærer det at varmerkapasiteten reduseres til 
omtrent 50 %. 

Mainboard connection failure 
(kontaktproblem med hovedkortet) 

Intern feil. Ta kontakt med servicetekniker hvis 
feilen vedvarer. 

Internal RHT sensor failure (intern 
RFT-sensorfeil) 

Intern feil. Hvis denne feilen oppstår etter at 
maskinen er demontert, kan det skyldes at 
sensorkontakten til lokket ikke er skikkelig 
montert. Ta kontakt med servicetekniker hvis 
feilen vedvarer, og dette ikke er årsaken.  

Failed to save the statistics (feil ved 
lagring av statistikk) 

Intern feil. Ta kontakt med servicetekniker hvis 
feilen vedvarer. 

Failed to save the event log (feil 
ved lagring av hendelseslogg) 

Intern feil. Ta kontakt med servicetekniker hvis 
feilen vedvarer. 
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Servicepåminnelse 

Maskinen er innstilt til å påminne om service hver tolvte måned. Påminnelsen vises som en alarm, 
men den påvirker ikke maskindriften. Funksjonen for servicepåminnelse tilbakestilles fra innstillings- 
og vedlikeholdsmenyen. 

  

 

Vedlikehold og service 
 

Kontroll og rengjøring av filter 

Prosessluftfilteret skal kontrolleres og ved behov rengjøres før hver nye syklus.  

 

Ekstrautstyr og reservedeler 

Følgende artikler fås som ekstrautstyr og reservedeler til H4 ES-maskinene: 

  
  

Artikkelnummer Navn 
1003493 Prosessluftfilter 
1003383 Varmebehandlingstelt 
1003489 Sammenleggbar teltramme  
1003429 Ekstern temperatursensor  
6000631 Gulvisolasjon til telt 
1003544 Gateway inkl. systemkabel 0,5 m 
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Feilsøking 
 

Symptom Mulig årsak Tiltak 
Maskinen viser 
alarmen Power 
Supply Failure (feil på 
strømforsyning). 
 

Det er ikke strøm i uttaket 
som brukes med strømkabel 
nr. 2. 
 

Kontroller at strømkabel nr. 2 er koblet til. 
Kontroller sikringen for å se om strøm er 
tilgjengelig i uttaket. 
 
 
 
 

   
Maskinen viser 
alarmen All 
temperature sensors 
have failed (feil på 
alle 
temperatursensorer).  

Temperatursensoren er ikke 
riktig koblet til. 
 
Sensorenheten er skadet. 

Koble temperatursensoren til maskinen.  
 
 
Bytt eller reparer sensoren. 
 
Merk: Hvis det er feil på en eller flere av 
temperatursensorene, fortsetter maskinen å 
gå til den blir slått av manuelt, uavhengig av 
om den er i modusen Auto eller Man 
(manuell). 
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Tekniske data 

H4 ES 

Type LAF 50 LAF 50E LAF 50E2 LAF 100 LAF 100E LAF 150 LAF 150E 

Spenning 230 V AC / 50 Hz 
Nominell effekt (W) Strømkabel 1: 2100 W 

Strømkabel 2: 2200 W 
Luftvolum m3/t 950 
Høyde x bredde x lengde (mm) 533 x 320 x 497 
Lydnivå under drift (dBA) < 70 
Vekt, kg 22 kg 

 
Telt 
 

Høyde x bredde x lengde (mm) 2100 x 2400 x 2400 
Vekt, kg 17 kg 

 
Ramme 
 

Høyde x bredde x lengde (mm) 2100 x 2500 x 2500 
Vekt, kg 12 kg 
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Illustrert installasjonsbeskrivelse 

1. Pass på at et område på minst 2,5 x 2,5 m er ledig for teltet. Bruk de isolerte 
gulvmattene som mal om nødvendig. 
 

 
 

2. Trekk teltrammen helt ut slik at den danner et kvadrat på 2,5 x 2,5 meter. La 
teleskopbeina være i laveste posisjon. 
 

 
 

3. Brett ut teltet og legg det på de isolerte gulvmattene. Pass på at døren havner i riktig 
retning.  
 

4. Bruk stroppene i de øvre hjørnene av teltet til å feste hjørnene til toppen av de 
teleskopiske beina.  
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5. Trekk ut ett og ett bein for å få teltet opp i sin fulle høyde. 
6. Bruk stroppene i de nedre hjørnene av teltet til å feste hjørnene til rammen. 

Stativet kan stilles inn i to forskjellige nivåer (2000/2200 mm) for å passe til ulike 
takhøyder.  
Teltduken må være strukket i nederkant. Fest teltets nedre remmer ved lav 
takhøyde og øvre remmer ved høy takhøyde. 

 
 

• Åpne teltet og bær inn alt materialet som skal behandles. Vær oppmerksom på følgende: 
 

7. Det må ikke plasseres noe utenfor de røde merkingene på gulvet. La 20 cm stå åpent 
slik at luften kan sirkulere. La det også være åpent under taket. 
 

 
 

La dette området stå åpent, slik 
at luften kan sirkulere fritt i 
utkanten av teltet. 
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8. Pass på at luften kan sirkulere fritt over gulvet også – helst skal det være 10 cm fritt 
rom under alt materiale og alle møbler osv. 

9. Plasser alle gjenstander atskilt i størst mulig grad. Heng klær på kleshengere. Vesker 
og kofferter må pakkes ut og stå åpne. 

10. Varmesensitive materialer bør plasseres på god avstand fra maskinen for å unngå 
misfarging osv. 

 

• Installer maskinen på følgende måte: 
 

11. Kontroller filteret og rengjør det ved behov. 
12. Med teltet fremdeles åpent plasserer du maskinen ved teltinnløpene. Legg teltet 

over maskinens innløp og utløp, og fest det med stroppene slik at det holder seg på 
plass. 

 
 

13. Plasser de fire sensorene på steder der temperaturen kommer til å stige sakte, slik at 
de blir indikatorer på når alt materialet i teltet har riktig temperatur. 

14. Åpne sensorkabelmuffen i teltet, trekk gjennom sensorkontakten og koble den til 
maskinen. Lukk muffen. 
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15. Hvis det skal brukes fjernkontroll, må SuperVision®-gatewayen kobles til maskinen 
med systemkabelen. 

16. Koble begge maskinens strømkabler til to separat sikrede strømuttak på 
230 V AC 50 Hz, maks. 16 A. 

17. Slå på strømbryteren til venstre for betjeningspanelet for å starte maskinen.  
18. Når maskinen har startet, trykker du på Start for å starte maskinen med 

standardinnstillingene, eller trykk på Resume (fortsett) for å starte med de tidligere 
innstillingene. Kontroller innstillingen for måltemperatur. Hvis du bruker auto-
modus, må du også kontrollere innstillingen for prosesstid. 

19. Kontroller at SuperVision-symbolet er synlig på toppen av skjermen, og at 
gatewayen har godt signal.  
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