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SIKKERHET
Varselsymboler i denne bruksanvisningen
Les nøye gjennom instruksjonsboken og sørg for at du forstår 
innholdet før du bruker TF 18EL.

Sikkerhet ved montering
•	 Tekstilluftfordeleren må tilkobles med fjær. Dette for å 

sikre at maskinen/fordeleren ikke blir overopphetet ved 
hastig avstengning fra drift med full effekt. Maskinen bør 
heller ikke kjøres uten en tilkoblet luftfordeler.

•	 Maskinen må ikke være koblet til strømuttak under mon-
tering.

•	 Maskinen må ikke plasseres i umiddelbar nærhet av dusj, 
bad, basseng eller lignende.

Sikkerhet under bruk
•	 Hold	arbeidsområdet	rent.	Tilsmussede	flater	og	maskiner	

innbyr til ulykker.
•	 Koble strømkabelen til en stikkontakt med jordfeilbryter 

og start deretter maskinen med strømbryteren.
•	 Unngå å mishandle strømkabelen. Ikke rykk ut kabelen fra 

stikkontakten. Utsett den ikke for varme, olje eller skarpe 
kanter.

•	 Bruk av forlengelseskabler. Bruk bare kabel som er  
godkjent og merket for utendørsbruk.

•	 Tiltak ved nødssituasjon. Bryt strømmen med strøm- 
bryteren eller trekk ut strømkabelen.

•	 Produktet er ikke beregnet på bruk av personer (inkludert 
barn) med redusert fysisk eller mental kapasitet, nedsatt 

vurderingsevne eller mangel på erfaring og kunnskap, så 
fremt de ikke har fått veiledning eller instruksjon i bruken 
av maskinen av en person som har ansvar for deres  
sikkerhet.

•	 Hvis barn oppholder seg ved produktet, skal de informeres 
om at produktet ikke skal brukes som leketøy eller ved lek.

•	 Stell maskinen med omsorg. Hold maskinen ren. 
•	 Kontroller elskap og elkabler ved hver oppstart og  

demontering. Skift defekte deler.

Sikkerhet ved service/vedlikehold
•	 Åpne aldri inspeksjonsluken under drift. Koble alltid fra 

strømmen før dere åpner luken.
•	 Alle reparasjoner av elektriske deler skal utføres av  

personale med påkrevde kunnskaper om elektrisk utstyr.

PERSONLIG VERNEUTSTYR
Bruk	åndedrettsvern	og	hansker	ved	bytte	av	luftfilter	ettersom	
det kan være mye støv.

KUNNSKAPSKRAV
Inngrep på maskinen må bare utføres av kompetent fagmann 
eller	kvalifisert	elektriker.

INNLEDNING

BESKRIVELSE
TF	18EL	består	i	hovedsak	av	et	pulverlakkert	stålchassis,	hjul	og	luftfordeler.	Inne	i	chassiset	finnes	det	el-patroner,	en	vifte	og	det	
utskiftbare	filteret.
TF 18EL suger inn luft fra luftinntaket på siden av maskinen. Deretter ledes luften gjennom viften og videre forbi el-patronene 
som varmer luften. Til slutt presses luften gjennom luftfordeleren.
For	å	oppnå	beste	tørke-	og	varmeeffekt	må	maskinen	plasseres	så	sentralt	som	mulig	i	det	lokalet	der	behovet	finnes.	
Maskinen har to viftehastigheter. Den lavere er beregnet på å oppnå høyere utblåsingstemperatur ved start i kalde rom. 
Maskinen kobles til ett (9 kW) eller to (18 kW) 16 A-uttak (32A-uttak). Det er svært viktig at viften går kontinuerlig for å oppnå 
beste tørke- og varmeresultat.

OBS!
Avsnittet som handler om sikkerhet, skal leses og forstås av alle som bruker eller reparerer TF 18EL. Bruksanvisningen 
omfatter bruk og de ulike vedlikeholdsoppgavene som kan utføres av operatøren. Mer omfattende service eller 
feilsøking skal utføres av produsentens servicepersonale. Bruksanvisningen beskriver alle nødvendige sikkerhetsdetaljer og skal 
leses og forstås av brukeren før TF 18EL kobles til strømmen. Det vil si at den første oppgaven ved leveranse er å lese bruks- 
anvisningen. 
I denne bruksanvisningen og på TF 18EL forekommer det symboler og varselmerker som vises på neste side. Hvis et  
varselmerke på TF 18EL er blitt deformert eller slitt, må det bestilles og monteres et nytt merke så fort som mulig for sikre størst 
mulig sikkerhet ved bruken av TF 18EL. TF 18EL må bare brukes til den typen arbeid som beskrives i denne bruksanvisningen. 
Produsenten forbeholder seg retten til å gjøre endringer.

BRUKSOMRÅDE
TF 18EL er beregnet på å tørke og varme opp bygninger der det er behov for midlertidig varme, tørking eller luftsirkulasjon. 
Maskinen kobles til elsentral med jordfeilbryter.



INSTALLASJON

INSTALLASJON
Plasser TF 18EL så sentralt som mulig i rommet. Maskinen 
plasseres slik at luftinntaket ikke tildekkes. Avstanden fra  
veggen skal være minst 0,5 m. Spenn opp luftfordeleren. Den 
spennes opp med fjæren som er beregnet for dette.

Maskinen kobles til 3x400 V, 16 A (3x230V, 32A) via jordfeil-
brytere. Det venstre inntaket driver 9 kW + vifte  og styre-
kretser. Det høyre inntaket driver ytterligere 9 kW. Maskinen 
kan kjøres med bare venstre inntak tilkoblet, eller med begge 
tilkoblet.
Maskinen startes ved å vri på hovedstrømbryteren. Luftfordele-
ren stabiliseres best om start skjer med maks. viftehastighet.
Maks. temperatur oppnås når termostatbryteren er justert så 
langt det går i retning med urviserne. Termostaten har et  
arbeidsområde på ca. 8–32 °C.

KONTROLL FØR IDRIFTSETTING
•	 Kontroller at maskinen er koblet til et strømuttak med 

jordfeilbryter.
•	 Kontroller at maskinen står fast og ikke kan begynne å 

rulle.

DRIFT

HÅNDTERING NORMAL DRIFT
Temperaturen kan justeres med termostatbryteren. Vri den så 
langt det går i retning med urviserne for å få maks. temperatur. 
Termostaten har et arbeidsområde på ca. 8–32 °C.
Maskinen kan kjøres med to viftehastigheter. En for lave 
hastigheter og en for høy hastighet. Den lavere er beregnet på å 
oppnå høyere utblåsingstemperaturer ved start i kalde rom.

HÅNDTERING UNORMAL DRIFT
Hvis maskinens overopphetingsvern slår ut, trykker du på 
RESET-knappen for å nullstille dette. Hvis maskinen ikke 
går etter at dette er gjort, slå av maskinen, trekk ut kabelen og 
kontakt	kompetent	fagmann	eller	kvalifisert	elektriker.

AVETABLERING

Drei hovedstrømbryteren oppover slik at maskinen stopper. 
Demonter deretter strømkabelen. Press sammen luftfordeleren 
og spenn den fast i nedfelt posisjon. Etter dette kan maskinen 
flyttes.
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TEKNISKE DATA
   400V     230V
Maskinmål
H inkl. luftfordeler 2150mm     2150mm
H ekskl. luftfordeler 1260 mm    1260 mm
B        530 mm     530 mm 
D        660 mm     660 mm
Vekt        72 kg     72 kg
Lydnivå       65 dB (A)    65 dB (A)

Motor og luftside
Merkespenning  230 V -50 Hz    230 V -50 Hz
Effekt   0,58 kW     0,58 kW 
Merkestrøm  2,43 A     2,43 A
Viftehjul o/min maks. 1340     1340
Luftstrøm  2100/1700 m3/h    2100/1700 m3/h

El
Netttilkobling  2 x trefase 16 A, 400 V, alt. 1 x trefase  2 x trefase 32A, 230V 
   32 A, 400V 
El-patroner  6 x 3kW (26A)    6 x 3kW (26A)
Merkespenning  400V     230V 
Kapslingsklasse  IP44     IP44

Sertifiseringer  CE, S     CE, S

EU-samsvarserklæring, se www.elbjorn.com



SERVICE

VEDLIKEHOLD

Advarsel!
For å eliminere risikoen for skader, koble alltid fra strøm- 
kabelen før dere begynner med servicearbeidet.
Disse punktene kontrolleres av deres driftoperatør.

•	 Hold maskinen i god stand ved å etterse den regelmessig.
•	 Kontroller alltid hovedfunksjonene før dere bruker  

maskinen.
•	 Kontroller strømtilkoblingene, elskapet og ev. skjøtekabler.
•	 Kontroller også at ingen skruer er løse og at alle deler er 

riktig montert.
•	 Kontroller	at	det	ikke	finnes	defekte	deler	som	kan	 

påvirke sikkerheten.
•	 Hvis det forekommer unormale lyder eller vibrasjoner,  

slå av maskinen omgående og sørg for at det blir korrigert 
før dere starter den opp igjen.

•	 Filter byttes hver 4. uke ved kontinuerlig drift eller når 
filteret	er	fullt	og	luftstrømmen	har	minsket.

•	 Bruk aldri en skadet maskin.
•	 Merk alltid defekt maskin med ”må ikke brukes” inntil  

den er reparert.

Rengjøring
•	 Bytt	alltid	filter	etter	bruk.
•	 Til utvendig rengjøring brukes det en mild såpeløsning og 

en fuktig klut.
•	 Innvendig blåses maskinen ren med luft og deretter tørkes 

det av med en fuktig klut.
•	 Bruk aldri brannfarlige eller brennbare løsemidler i  

nærheten av maskinen.

OBS! Alle reparasjoner av elektriske deler skal utføres av  
personale med påkrevde kunnskaper om elektrisk utstyr.

FEILSØKING/SJEKKLISTE
Maskinen starter ikke
•	 Kontroller at sikringene i nærmeste elskap er hele.
•	 Kontroller at overopphetingsvernet ikke er utløst.
•	 Kontroller at det venstre CEE-inntaket er tilkoblet.

Maskinen blåser for lite luft
•	 Sjekk	at	filteret	ikke	er	tiltettet.

Det kommer ingen varmluft
•	 Still varmereguleringen på maks.
•	 Kontroller at overopphetingsvernet ikke er utløst. 
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TRANSPORT/OPPBEVARING

Maskinen	skal	alltid	transporteres	stående.	Ved	forflytning	 
presses luftfordeleren sammen og spennes fast. Etter det kan 
maskinen	flyttes.	Ved	transport	skal	maskinen	forankres	i	 
transportkjøretøyet. Når maskinen ikke er i drift, skal den  
oppbevares innendørs på et tørt sted.

KASSERING

Ved kassering av maskinen skal alle deler sorteres og sendes  
til en gjenvinningsstasjon.

GARANTI

Standardavtalen NL09 gjelder for El-Björn ABs leveranser 
og produkter. Ifølge disse bestemmelsene har El-Björn AB 
ansvar for feil som oppstår innen ett år fra leveransen.

For fagpersoner som registrerer seg som beskrevet nedenfor, 
gjelder også NL 09, men med følgende endring. El-Björn AB 
har ansvar for feil som oppstår innen fem år fra leveransen. 

Dette gjelder bare for produkter som registreres på hjemmesi-
den. For øvrig gjelder NL 09s bestemmelser.


