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INTRODUKTION 
Tack för att du köpte golvkonvektor med fläkt. Vi vill 

gratulera dig till ett bra val. Se till att läsa och spara dessa 

anvisningar. 

Försiktighetsåtgärder 
Köparen och användaren av enheten bör noga läsa följande 

anvisningar och gå vidare till innehållsrekommendationerna. 

Att fortsätta enligt följande anvisningar garanterar korrekt 

användning och säkerhet. Vid eventuella tvivel, tveka inte att 

kontakta Pelltec AB. Tillverkaren förbehåller sig rätten att 

ändra den tekniska dokumentationen utan föregående 

meddelande. Pelltec AB ansvarar inte för skador som 

uppstår på grund av felaktig installation, underlåtenhet att 

få enheten reparerad eller felaktig användning av enheten. 

Installationen ska utföras av behöriga installatörer som har 

de kvalifikationer som krävs för att installera dessa typer av 

enheter. Installatören ansvarar för att utföra installationen 

enligt anvisningarna i dessa tekniska data. Föreskrifter och 

säkerhetsregler måste följas. Under installation, användning, 

service och regelbundet underhåll måste alla föreskrifter och 

säkerhetsregler följas. Om enheten inte går att reparera, 

vänligen koppla bort enhetens strömförsörjning och 

kontakta en auktoriserad person eller leverantören. Alla 

säkerhetskrav måste beaktas vid installation, användning 

eller service och underhåll. 

Transport 
Vid godkännandet av varan vid mottagandet krävs det att 

man kontrollera enheten för att utesluta skador. Under 

transport måste man använda rätt utrustning och det krävs 

två personer för att bära enheten. Om skador förekommer, 

vänligen fyll i skaderapporten i närvaro av leverantören 

eller transportören. 

Förpackningsinnehåll 
• Golvkonvektor med ev. styrning 

• Teknisk Dokumentation 

• Monteringsbeslag  

Användning 
Golvkonvektorns funktion är att förse rummet med värme, 

samt att förhindra kallras vid stora glaspartier. Med hjälp av 

rätt styrning hålls en jämn inomhus temperatur. 

Golvkonvektorn är utrustad med en tystgående fläkt som 

forcerar luften genom värmebatteriet. Värmebatteriet 

består av kopparrör med aluminium flänsar. Av den 

anledningen är de en idealisk lösning för uppvärmning där 

man har svårt att placera radiatorer p.g.a. glaspartiet går 

ända ner till golvet. Enheterna ska inte användas i korrosiva 

miljöer för aluminium, koppar och stål samt kraftigt 

dammiga miljöer (över 0,3 g/m³). Golvkonvektorerna får 

inte installeras i rum där de utsätts för hög luftfuktighet 

eller direktkontakt med vatten. 
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DIMENSIONER 

Mått 

Golvkonvektor med fläkt 

 

Golvkonvektor längd. 
 

Golvkonvektorn finns som standard i längderna 750, 1250, 

1750, 2250 och 2750mm. Andra längder finns på förfrågan. 

 

Teknisk data 
 

Teknisk Data   Golvkonvektor Fläkt 

Värmekälla   Vattenburet 

Längd aggregat mm 750,1250,1750,2250,2750 

Vattenanslutning tum 3/4 lekande mutter 

Max arbetstryck Bar 15 

Ljudnivå max dbA 27-31 

Fläktmotorer W 21-63 

Fläktmotorer 

V/Hz 230/50 
A - 

Max temperatur C 110 

 

n/a ej tillämpligt 

** mätning på 5 meters avstånd 

 

Effekt 
Parametrar 750mm  

Tillopp/retur/rum 

temperatur 
°C 75/65/20 55/45/20 

Fläkt - PÅ AV PÅ  AV 

Värmekapacitet W 980  271 560 82 

 

Parametrar 1250mm  

Tillopp/retur/rum 

temperatur 
°C 75/65/20 55/45/20 

Fläkt - PÅ AV PÅ  AV 

Värmekapacitet W 1940  529 1110 260 

 
Parametrar 1750mm  

Tillopp/retur/rum 

temperatur 
°C 75/65/20 55/45/20 

Fläkt - PÅ AV PÅ  AV 

Värmekapacitet W 2900 787 1670 390 

 
Parametrar 2250mm 

Tillopp/retur/rum 

temperatur 
°C 75/65/20 55/45/20 

Fläkt - PÅ AV PÅ  AV 

Värmekapacitet W 3910 1044 2232 515 

 
Parametrar 2750mm  

Tillopp/retur/rum 

temperatur 
°C 75/65/20 55/45/20 

Fläkt - PÅ AV PÅ  AV 

Värmekapacitet W 4880 1303 2795 630 
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MONTERINGSANVISNINGAR 
 

1. Packa upp och kontrollera konvektorn.  

2. Ta ur inlägget och förvara på säkert sätt.  

3. Spara monterings distanserna av trä. De behövs 

för att skydda tråget vid gjutning. 

4. Ta ur värmebatteriet ifrån tråget. 

5. Förbered ett utrymme i golvet mellan 0-30cm ifrån 

fönstret med storleken: 

• trågbredd + minst 80 mm 

• tråglängd + minst 40 mm 

• trågdjup + 2 till 25 mm (från färdigt golv) 

6. Isolering under och vid sidan av konvektorn 

anpassas efter förutsättningarna. 

7. Placera tråget i utrymmet i golvet. Fläkten ska 

placeras närmast fönstret. 

8. Skruva fast nivåskruvarna i konvektortrågets fyra 

hörn. (dessa ingår i monteringssatsen)  

9. Stoppa in vattenrör och el kablage i tråget genom 

förberedda hål i sidan. (Anslut dessa senare) 

10. Ställ in konvektorn så att den hamnar i korrekt nivå 

till golvet med hjälp av nivåskruvarna och fixera 

tråget med skruv och plugg i golvet. Se till att 

konvektorn är parallell med fönstret. (Man får 

borra i hål i botten av tråget för att fästa i 

underlaget.) 

11. Kapa de flexibla vattenrören till rätt längd innan 

värmebatteriet sätts tillbaka. 

12. Sätt tillbaka värmebatteriet i tråget. Ventiler kan 

med fördel monteras innan batteriet sätts tillbaka. 

13. Anslut till värmesystemet samt avlufta konvektorn 

med hjälp luftnippeln. Provtryck rörsystem 

tillsammans med konvektorerna innan 

idrifttagande. 

14. Elinstallation. Se till att strömmen är avstängd. 

Börja med att trä in elkabeln i kontrollboxen.  

15. Montera termoställdonet på termoventilen och trä 

in dess kablar i kontrollboxen. Anslut enligt el 

schema. 

16. Fläkthastigheten är förinställd på potentiometrar i 

kontroll boxen, justera vid behov. 

17. Montera termostaten ca 1,5m upp på väggen, 

skyddad ifrån drag och solsken. 

18. Håll konvektor täckt och lägg i de medföljande 

distanserna (som skyddar mot deformation vid 

skumning och gjutning) tills konstruktionen av 

golvet är färdigt. 

19. Fyll ut utrymmen runt och under konvektorlådan 

med lågtrycks PU skum.  

20. Över skummet, avsluta med att spackla mot 

konvektorn med finspackel. Skydda tråget med 

maskeringstejp eller liknande. Spacklet ska 

avslutas i nivå med betonggolv. 

21. När konstruktionen är färdigställd och allt är 

rengjort kan den skyddande spånskivan tas bort. 

22. Rengör konvektorkanalen. 

23. Lägg på plattformen. 

Bestäm placering av golvkonvektorn i förväg. Konvektorn 

ska förankras i betongunderlaget. Justera nivåskruvarna så 

att överkanten av trågets ram är i nivå med det färdiga 

golvets nivå. 

Fixera golvkonvektorn med skruv och fyll tomrummet runt 

konvektorn med lämpligt polyuretanskum eller flytspackel. 

Finns det tomt utrymme runt konvektorn kan det uppstå 

resonans från fläkten.  
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INSTALLATIONSANVISNINGAR 

Anslut till värmesystemet 
Ledningar ska anslutas i enlighet med markeringarna på 

anslutningarna. 

Vid anslutning av enheten till värmesystemet, viktigt att 

hålla emot med rörtång vid vattenanslutningarna – 

underlåtenhet att följa rekommendationen kan orsaka 

skador på värmeväxlaren. 

Det rekommenderas att använda följande ventiler: 

- avluftningsventil vid installationens högsta plats  

- avstängningsventil vid enhetens returledning. 

- Termostatventil vid enhetens tilloppsledning. 

Installationen måste skyddas mot överdriven tryckökning. 

Det rekommenderas att kontrollera systemets täthet mot 

läckage innan elanslutning. 

VVS Installationen ska utföras av behörig person. 

Anslut till elnnätet 
Alla arbeten gällande elektrisk installation bör utföras av 

behörig personal (som har nödvändig utbildning för att 

installera elektrisk utrustning). 

Alla enhetens fläktar ska monteras på ett sätt som gör att 

de slås på/sätts på samtidigt. 

Kopplingsscheman med olika styrenheter visas i punkt 7. 

Byggnadens elektriska installation ska ha en jordfelsbrytare. 

Kontrollera den elektriska installationen och 

automatiseringen innan den första uppstarten. 

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH 
VARNINGAR 
Under drift av enheten måste följande respekteras: 

Alla arbeten rörande elektrisk installation (demontering, 

reparation o.s.v.) ska utföras av kvalificerad personal, som 

har de kvalifikationer som krävs enligt inhemska och lokala 

normer avseende elektriska installationer. 

Vid installation eller justering av luftspjället, dra inte åt fäst-

/regleringsskruvarna för mycket – detta kan leda till att 

nitmuttrarna "vrids". 

Begränsa eller täck inte enhetens in- och utlopp. 

Installera eller underhåll inte enheten med våta händer 

eller barfota. 

Enheten ska förvaras utom räckhåll för barn och djur. 

Enheten har inte antifrostskydd – temperaturen i rummet, 

där enheten är installerad, bör inte vara lägre än 0 °C. Töm 

enheten på vatten om temperaturen går under 0 °C. 

Efter avstängning kan enhetens element vara varma. 

Efter enhetens livslängd, återvinn den enligt lokala normer 

och föreskrifter. 

Låt inte vatten eller någon annan vätska komma in i 

motorn. 

Underhålls- och reparationsarbete måste utföras av 

kvalificerad personal som är bekant med lokala föreskrifter 

och standarder. 

Koppla alltid ur eller koppla bort enheten från 

nätaggregatet vid installation, service eller rengöring. 

Använd aldrig bensin, bensen, förtunning eller andra 

kemikalier för rengöring av enheten.  

Det rekommenderas att rengöra enheten regelbundet 

(minst två gånger om året): 

- fläktblad och rutnät görs rena från smuts  

 - höljet torkas av med en mjuk trasa  

 - värmeväxlaren rengörs med hjälp av dammsugare. 

Underlåtenhet att uppfylla rengöringsskyldigheterna kan 

påverka enhetens tekniska parametrar negativt och leda till 

att garantin inte gäller. 

Om enheten inte används under en längre tid, koppla bort 

strömförsörjningen.  

Om något onormalt inträffar, stäng av konvektorerna 

omedelbart och kontrollera problemet. 
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STYRENHET 
Användning av automatisk styrning avsedd för 

golvkonvektorerna ger stora möjligheter att justera 

konvektorns effektivitet på olika sätt för att automatisera 

dess drift. Vi erbjuder följande styrenheter: 

Programmerbar styrenhet HMI  
Används för att justera driften av konvektorer, som är 

utrustade med fläktar med tre hastigheter. Det är en 

avancerad drivrutin med många funktioner, d.v.s. drift i 

termostatiskt läge (uppvärmning eller kylning), styrning av 

ventil, val av fläkthastighet. Det är också möjligt att 

integrera enheten med BMS-byggkontrollsystemet (med 

MODBUS-kommunikationsprotokollet). 

Spänning/frekvens: 230 V AC/50–60 Hz  

Maximal ström: 5 A  

Intervall för drifttemperatur: 0–45 °C  

Regleringsintervall: 5 °C–35 °C  

Regleringsnoggrannhet: ± 0,5 °C  

Kommunikation: RS485  

Mått: 86 x 86 x 13,3 mm 270 g  

Skyddsgrad (hölje): IP 20  

 

Tvåvägsventil med ställdon 
Används för att automatiskt reglera vattnets flöde 

Spänning/frekvens: 230 V AC/50–60 Hz  

Strömförbrukning: 2 VA  

Kvs-koefficient: 6,3 m³/h  

Slag: 3 mm  

Ställdonets drifttillstånd: -5ºC–60ºC  

Drifttid: 3–5 min  

Skyddsgrad: IP 54 
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ANSLUTNINGSCHEMA 
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GARANTIVILLKOR 
1. Tillverkaren Pelltec AB ger köparen en garantiperiod på 

24 månader för följande enheter:  

Golvkonvektor med fläkt 750-3000 mm 

2. Garantivillkoren är giltiga från tidpunkten då enheten 

köps (d.v.s. faktura/annat bekräftande datum för 

dokumentutfärdande) men inte längre än 30 månader efter 

att den lämnar tillverkarens lager. 

3. För att erhålla servicen krävs det att man till tillverkaren 

tillhandahåller dokument som bekräftar köpet (t.ex. kopia 

av fakturan)  

4. Tillverkaren har åtagit sig att behandla anspråket inom 

14 arbetsdagar efter rapporteringsdatumet (d.v.s. den dag 

då de dokument som anges i punkt 3 tillhandahålls). 

5. I undantagsfall förbehåller sig tillverkaren rätten att 

förlänga tidsgränsen för granskning av garantin, särskilt om 

felet inte är permanent och dess bestämning kräver en 

längre tidsperiod. Tillverkaren måste anmäla förlängningen 

före slutet av den 14:e arbetsdagen. 

6. Enligt garantin tillhandahåller tillverkaren en reparation, 

ett utbyte eller en återbetalning för den defekta enheten 

inom en viss tidsgräns. 

7. Garantin täcker inte delar av enheten som omfattas av 

normalt underhåll och följande fall: 

a) mekanisk skada på produkten 

b) defekter och skador genom felaktig förvaring eller 

transport, felaktig eller icke-kompatibel användning och 

underhåll (d.v.s. inkonsekvent med manualen) 

c) användning av enheten under felaktiga förhållanden (för 

hög luftfuktighet, för hög eller för låg temperatur, 

omgivningens påverkan, sol o.s.v.) 

d) obehöriga (av användaren eller andra obehöriga 

personer) reparationer, modifieringar eller 

konstruktionsändringar 

e) anslutning av utrustning som inte överensstämmer med 

den tekniska dokumentationen 

f) anslutning av ytterligare utrustning, som inte 

rekommenderas av tillverkaren 

g) felaktig strömförsörjning 

h) slitage, t.ex. missfärgning av höljet 

Om det finns något av ovanstående kommer 

fordringsägaren att debiteras för transport och/eller 

reparationer. 

8. Eventuella ändringar i garantivillkoren, felaktig 

användning av produkten (slarvig hantering, exponering för 

vätskor, fukt, korrosion) samt spår av självreparation (ej av 

Pelltec AB) eller förändringsorsaker, gör garantin ogiltig. 

9. Att inte följa någon av garantibestämmelserna gör 

garantin ogiltig. 

10. All korrespondens, returer, klagomål ska skickas till 

följande adress: Pelltec AB, Box 887, 341 18 Ljungby, 

Sverige eller e-postadress: info@pelltec.se 

Tillverkaren förbehåller sig rätten att ändra den tekniska 

dokumentationen utan föregående meddelande. 

 

 

 

 

 

 


