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Norsk Diesel Varme AS 
 

DERSOM DU IKKE HAR ERFARING ELLER KOMPETANSE KNYTTET TIL DE 
RISIKOFAKTORER SOM KOMMER VED BRUK AV DETTE PRODUKTET, BØR ALL 

INSTALLASJON OG MONTERING GJØRES AV KVALIFISERT PERSONELL. 
 

HVA SOM IKKE DEKKES AV GARANTIEN (se også pkt 1): 
Feil, og eventuelle følgefeil på annet enn produktet, som oppstår som følge av: 
- feil bruk (avklar med leverandør ved tvil om bruk) 
- feil montering (avklar med leverandør ved tvil om montering) 
- endringer i varmerens elektriske koblinger/ledningsnett 
- uautorisert installasjon som f.eks. avvik fra monteringsanvisning 
- bruk av uoriginalt materiell, annet enn det som leveres som produktets tilbehør 
- bruk av dårlig kvalitet på drivstoff som fører til feil eller behov for service (ved 
 mistanke kan drivstoffprøve kan kreves innsendt for analysering)   
- annen bruk enn hva som er beskrevet i monterings-/bruker-veiledning 
- andre ytre/eksterne faktorer som påvirker produktets evne til normal funksjon og 
 som ikke produkt eller leverandør kan lastes for 
 
vil være kundens ansvar. Eventuell reparasjon vil bli fakturert med eventuell frakt, 
arbeidstimer og deler dersom det viser seg at feilen ikke skyldes feil med produktet. 

 

Hverken deler av eller hele dette innholdet tillates kopiert eller reproduseres uten skriftlig tillatelse 

fra selskapet, og kan ikke overføres på noen måte. 

 

På grunn av oppgraderinger av produktversjonen eller andre grunner, vil dette innholdet bli 

oppdatert fra tid til annen. For å få den oppdatert versjon, vennligst kontakt selskapet. 

Denne veiledningen er den generelle bruksanvisningen for bruk av det digitale kontrollpanelet. 

Norsk Diesel Varme AS forsøker å gi så nøyaktig informasjon som mulig i dette dokumentet, men er 

ikke ansvarlig for eventuelle brukerfeil. 

Med mindre annet er avtalt, er denne veiledning ment som en veiledning for bruk av kontrollpanelet. 

Feil som skyldes annen bruk enn anbefalt i denne veiledning, kan få konsekvenser for produkt-

garantien. 

 

 Advarsel 
Produktet skal være avslått: 

- nær drivstoffstasjoner 

- ved fylling av drivstoff 

- ved nærhet til kilder som kan inneholde/avgi/lekke brennbar damp / støv, andre former for 

 lettantennelige væsker eller ved nærhet til alt som kan forårsake gnister og antenne damp  

• Forbudt med sigarettrøking og bruk av lighter o.l. under montering/arbeid med drivstoffsystemet 

• Oppbevar aldri bensin i samme rom som produktet og produktets drivstoffpumpe er montert 
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VIKTIG: 
BRUK KUN MEDFØLGENDE ORIGINALT MONTERINGSTILBEHØR !! 

 
 

INNHOLD 
Viktig informasjon 
Les nøye spesielt pkt. 6 – 8 «Installasjon» 

1. Bruksområder 

2. Hensikten med produktet 

3. Virkemåte / driftssyklus 

4. Strømforsyning – forsiktighetshensyn for å beskytte produktets elektronikk 

5. Forsiktighet og sikker bruk av produktet 

 

Installasjon 

6. EKSOS - Montering av: a) Eksosslange/rør, b) Eksospasta, c) Høyder & Lengder 

7. Luft inn til brennkammer - Montering av luftslange 

8. Strøm og strøm-tilkobling 

 

Digitalt kontrollpanel 
9. Bruk av Digitalt kontrollpanel: Knappenes betydning og funksjon 

10. Manuell funksjon: Start varmeren manuelt  
11. Ventilasjons-funksjon 

12. Automatisk funksjon: Aktivering av temperatur-styrt varme 

13. Timer Funksjon: Slå varmeren AV på et planlagt tidspunkt  

14. Feilmeldinger 

15. Slå av varmeren manuelt 

 

Feilkoder og forklaring 

16. Oversikt over mulige feilkoder som vises i displayet 

 

Vedlikeholds instruksjoner og ansvarsfraskrivelser 

17. Eget vedlikehold, regelmessig bruk, service, garantier og ansvarsfraskrivelser 

 

Dele-oversikt 

18. Oversikt over produktets deler/komponenter 

19. MAL for montering / tilpasning til festebrakett – Reell størrelse 
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VIKTIG INFORMASJON 
1. Bruksområder: 
Dette produkt kan fritt monteres som en selvstendig enhet, og kan installeres i følgende farkoster, 

forutsatt at fartøyets strømkilde samsvarer med produktets merking: 

• Diverse kjøretøy 

• Anleggsmaskiner og lignende 

• Landbruksmaskiner 

• Båter, Yachts og andre marine farkoster 

Produktet er KUN beregnet for oppvarming av luft. 

De fleste feilmeldinger skyldes monteringsfeil / avvik i forhold til monteringsbeskrivelse. 

Vær derfor nøye med å lese og følge oppgitt veiledning. Ved tvil anbefales det å kontakte sted hvor 

varen ble kjøpt. 

Produkt m/tilbehør skal IKKE brukes på andre måter enn hva som er beskrevet i dette dokument. 

Produktet kan brukes i høyder opp til ca 1500 moh., og kan brukes i temperaturområde -40°Ctil 80°C. 

For bruk i høyder over ca 1500 moh. kan det bestilles spesial-tilpasset komponent til dette formål. 

 

2. Hensikten med produktet er oppvarming av luft i f.eks.: 
– Båt og div kjøretøy til privat bruk 

– Forhåndsoppvarming/oppvarming av f.eks. oppholdsrom, soverom, defrosting av glass m.m. 

– Hytte/feriebolig, campingvogn, Isocamp, forsamlingshus, brakke, overnattingssteder 

– Diverse fremkomstmiddel for befraktning av mennesker (Taxi, Buss, Bobil, Båt m.m.) 

– Nytte-/næringskjøretøy innen f.eks. frakt, transport, landbruk, entreprenør m.m. 

– Lager og oppbevaringssted 

– Vare-/verktøyvogn, tørkerom 

– Garasje, verksted og vannbåren gulvvarme 

 

Vær obs på langvarig sammenhengende bruk av produktet i følgende situasjoner / steder: 

– oppholdsrom 

– garasje 

– verksted, feriebolig, hytter o.l. 

– husbåter, etc. 

Dette for å ta høyde for spesielle og til dels ekstreme vær-situasjoner, hvor det anbefales både å gjøre 

visuell kontroll av selve installasjonen, samt at det anbefales perioder med utlufting for å sirkulere luft 

og sikre tilgang på god luft-kvalitet. 

 
3. Virkemåte / driftssyklus 
Vent gjerne med å påføre eksospasta til etter at installasjon er fullført og etter at det konstateres at 

produktet funger slik det skal – se pkt. 10 «EKSOS - Montering av eksosslange/rør» 

Etter at installasjon er fullført og kontrollert at dette er utført ihht monteringsveiledning, startes 

produktet ved å følge bruksanvisningens punkt for oppstart. 

DET GJØRES OPPMERKSOM PÅ AT DET ER NORMALT AT PRODUKTET IKKE NØDVENDIGVIS VIL 

STARTE PÅ FØRSTE FORSØK, da det kan ta litt tid før hele drivstoffslangen er fylt med diesel. 

Feilmelding ER09 eller ER10 kan derfor dukke opp. 
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Utgjør gjerne visuell inspeksjon av drivstoffslange under oppstart, like ved tilkobling til produktets 

drivstoffinntak, for å sjekke mht lekkasje samt å sjekke om/når det kommer drivstoff fra pumpa. 

Sjekk at det ikke oppstår unaturlige lyder, som f.eks. at vifteblad kommer i kontakt med noe, at det 

ikke er knekk eller for mye bøy på slanger som skal gi luft inn til varmer og til brennkammer, at det er 

rikelig TILGANG på luft inn begge disse steder. 

Vær spesielt oppmerksom på at eksosslange er montert ihht monteringsveiledning, da feil montering 

kan både på kort og lang sikt føre til driftsstans, eksoslekkasje og innvendig tilsmussing av sot i både 

varmer og eksosslange. 

 

4. Strømforsyning 
Produkter som dette trekker noe ekstra strøm under oppstart, spesielt mens glødepluggen er aktiv 

(opptil 5 minutt fra ON-knappen er aktivert). Se pkt. 14 for mer detaljert monterings-informasjon. 

Et godt oppstart-tips er (hvis mulig) å starte eventuell motor som kan gi ekstra ladning til batteriet. 

Skal det foregå sveising, eller andre former for arbeid som kan påvirke store spennings-endringer i 

fartøyets strømkrets: Koble fra varmerens strømtilførsel for å beskytte varmerens styringsenhet. 

 
5. Forsiktighet og sikker bruk av varmeren 
• Ikke bruk produktet der det dannes brennbare damper eller støv, for eksempel: 

 Drivstofflager, Karbonlagring, Tre-lager, Siloer, i rom med bensintank og lignende steder 

• Dersom produktet er montert i en beskyttende kasse eller lignende, må monteringsområdet holdes 

 åpent og sikre rikelig tilgang på luft. Spesielt bør ikke drivstofflagringstanker, oljetanker, spraybokser,  

 gassflasker, brannslukningsapparater, klær, papir osv. plasseres på eller i nærheten av produktet for 

 lagring eller transport 

• Skadede sikringer byttes ut med sikring i samme størrelse, ihht produktets spesifikasjon for sikring 

• Ved drivstofflekkasje inn mot, eller i produktet, må lekkasjen utbedres umiddelbart. Kontakt 

 eventuelt serviceverksted for hjelp. Varmeren skrus alltid AV ved fylling av drivstoff 

• Ikke stopp strømtilførsel til produktet mens det er i en prosess med nedkjøling. Produktet skal 

 alltid fullføre programmert nedkjøling før strøm frakobles, med mindre strømmen må kuttes akutt av 

 sikkerhetsmessige grunner 

 
SPESIFIKASJONER 

Teknisk data: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modell TTDA45 

Drivstoff Diesel 

Effekt-nivå (kw) F1: 0,9 / F2: 2,0 / F3: 3,0 / F4: 4,53 

Forbruk min / maks effekt (ltr/t) F1: 0,11 / F2: 0,25 / F3: 0,38 / F4: 0,51 

Luftsirkulasjon (m³/t) F1:60 / F2: 120 / F3: 150 / F4: 185 

Strømforbruk min / maks effekt 7W / 40W 

Strømforbruk under oppstart ≤120W 

Volt / sikring DC12V / 30A 

Mål L:400mm / B:300mm / H:300mm 

Vekt Ca 13 kg 
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6. EKSOS - Montering av eksosslange/rør:   

Sørg for at eksos ikke kommer inn hvor mennesker og dyr oppholder seg, enten via lekkasje i 

eksossystemet, via ventilasjon, vinduer eller andre steder – hverken under montering eller ved bruk. 

 

En generell anbefaling er å montere CO-alarm som detekterer og varsler ved for høy konsentrasjon 

av CO (kullos / karbonmonoksid). Slike alarmer skal monteres HØYT, da CO søker retning oppover. 

 
Spesielt anbefales en gang iblant å kontrollere eksosslange (og eventuelt lyddemper) for å sjekke at 

denne ikke er i ferd med å «gro igjen» pga oppsamling av avfallsstoffer og fukt fra eksos eller feil 

montering. Sjekk også at det ikke har oppstått rust eller brudd hvor eksos kan komme ut. 

Kombinasjonen lengde + høydeforskjell på eksosslangen kan ofte være avgjørende for en vellykket og 

problemfri montering. Følg derfor monteringsanvisningen NØYE. 

 

Det anbefales ALLTID bruk av vedlagte eksospasta i alle koblinger/overganger for å hindre 

eksoslekkasje / potensiell kullosforgiftning. 

 

BRUK AV EKSOSPASTA: VENT med påføring av eksospasta til fullført montering, og testing som 

konstaterer at produktet virker slik det skal, stanses varmeren. 

Når alt er nedkjølt, demonteres alle eksoskoblinger på ny. Nå påføres eksospasta på følgende måte: 

Påfør et TYNT lag med pasta innvendig i eksosslangen, hovedsakelig nok til å fylle «rillene» i 

eksosslangen. 

Deretter påføres eksospasta på alle deler som eksosslangen skal tres over. På denne måte unngår 

man at overskytende eksospasta skyves innover i slangen og potensielt reduserer åpningen hvor 

eksosen skal ut (som igjen kan føre til funksjonsfeil og økt støynivå). 

Stram alle slangeklemmer godt for maksimal tetting. Når produktet startes igjen like etterpå, vil 

eksospasta herde og bli hard som keramikk. 

Noe hvit røyk må påregnes ved oppstart / herding av eksospasta. 
Ved fremtidig demontering, anbefales det å dunke forsiktig med noe hardt (f.eks. en hammer) for å slå 

spekker i den herdede pastaen, som vil gjøre det litt lettere å ta fra hverandre delene. 

 

MONTERING – høyder og lengder: 

10a) Eksosgjennomføring: På seilbåter er akterspeilet et foretrukket sted for montering av 

eksosgjennomføring, da dette området er minst utsatt for å bli truffet av vann/sjø. På motorbåt kan 

samme sted benyttes, eller alternativt en av skrogsidene. Eksosutløpet bør plasseres minimum 30 cm 

over vannlinjen for å unngå vann inn i eksosutløpet. 

10b) Innvendig svanehals: For å unngå å få fukt/vann inn i eksosslangen, som kan danne en vannlås og 

hindre eksos i å slippe ut, skal eksosslange monteres enten i nedadgående retning fra varmeren. 

Alternativt skal eksosslangen monteres slik at man får en svanehals hvor nedre del av bøy på svanehals 

er ca 15cm eller mer (hvis mulig) over høyeste punkt på eksosutløpet (se illustrasjonsbilde på side 10). 
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10c) NB!! Høyde og lengde: Ved valg av plassering av varmer, planlegg tidlig hvor eksos skal ledes 
ut. Det er viktig å unngå både for langt og for høyt strekk, samt kombinasjonen av disse to faktorene. 

Noen eksosslanger (gjerne lyd- og varmeisolert) kommer i faste lengder (men kan kortes ned noe i den 

enden som monteres på eksosgjennomføring). Forsøk å bruke så KORT avstand som mulig mellom 

varmer og eksosutløp (inkl. svanehals). 

Større diameter på eksosslange (f.eks. 28mm kontra 24mm) gir mindre friksjon i eksosutslipp. 

Lengde: Anbefalt maksimal lengde er inntil 225cm. Forsøk likevel å redusere total lengde til et minimum 

(spesielt ved bruk av 24mm eksosslange). På større og kraftigere varmere kan lengden økes til 300cm. 

Høyde: Begrens høydeforskjell (målt fra LAVESTE til HØYESTE punkt i eksosopplegget, slik at sum total 

høyde som eksosen må forsere på vei ut, er begrenset til ca 100 cm (ved 24mm) og ca 150 cm (ved 

28mm eller større). 

 

Ved for stor høyde kan det være fare for opphopning av fuktpartikler som ikke kommer seg ut, og som 

over tid kan innsnevre åpning i eksosrør og til slutt danne en propp som deretter hindrer eksos i å slippe 

ut. Dette vil også potensielt føre til økt service-behov for varmeren ettersom det er fare for hurtigere 

nedsoting av innvendig brennkammer. 

 

Medfølgende tilbehør inneholder bl.a. et fleksibelt eksosrør med en innvendig diameter på Ø24 mm 

(med mindre annen dimensjon er avtalt). Avhengig av installasjon kan det fleksible eksosrøret forkortes 

til 20 cm eller forlenges til en anbefalt maksimal lengde på ca 225cm. 

Eksosslange/rør festes til varmerens 24mm eksosuttak (dette ligger lengst unna inntak for drivstoff) 

med medfølgende slangeklemme 20-32mm. Bruk gjerne pipenøkkel/fastnøkkel for å få strammet 

slangeklemmene godt. 

Den andre enden kobles til eksospotten eller eksosgjennomføring. 

Pass på at ikke eksosslange/-utløp kommer i konflikt med drivstoffslange, luftinntak/innluftventiler 

o.l. 

Tenk også på hvordan eksosutløpet kan påvirkes av vind- og kjøre-retning. I båt er det viktig å tenke på 

plassering av eksosgjennomføring i forhold til bruk/plassering av fender, fare for skader på nærliggende 

gjenstander og eventuelt mennesker ettersom det kan være høy temperatur i eksosdampen. 

 

Fest eksosslange og/eller eventuell eksospotte et passende sted (utvendig), slik at det ikke forårsaker 

eksos inn i lukkede rom pga fare for eksosforgiftning. Eksosslange-utløp skal under enhver 

omstendighet IKKE peke fremover i fartøyets kjøreretning. 
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NB: 

Hele eksosanlegget er varmt under hele driften fra oppstart. Installer derfor eksosutløpet i henhold til 

installasjonsinstruksjonene. 

• Vanlig liten eksosdemper (lyddemper – se bilde under) frarådes brukt i båt eller montert innendørs, 

 da disse normalt ikke er helsveiset og eksos/kullos vil derfor kunne lekke ut fra demperen. 

 Ønskes eksosstøyen dempet, anbefales eksosslanger med integrert lyd- og/eller varme-demping. 

• Eksos skal ledes ut til frisk luft via EGET eksosutløp, og ikke sammenkobles mot andre eksosutløp. 

 Pass på at eksos ikke kan trenge tilbake inn i område hvor varmeren er plassert eller hvor luft innåndes  

 av mennesker og/eller dyr 

• Pass på at eksosutløpet (eksosgjennomføringen) ikke kommer i konflikt med fendre, tauverk, trapper 

 eller andre steder hvor varmen fra eksosen kan påføre skader pga varmen og/eller kullosforgiftning 

• Eksosrør må ikke stikke ut over fartøyets ytre sideflate 

• Eksosgjennomføring montert i stål-/aluminiums båter: Bruk SILIKON-pakning tilpasset gjennomføring 

• Eksosrørets utløp skal peke nedover/bakover. Installer om nødvendig kondensutløp med omtrent 

 5 mm diameter åpning på det laveste punktet. Kontakt din leverandør for mer informasjon om dette 

• Hele eksosslangen (isolert eller uisolert) må holdes/monteres i god avstand fra brennbart/lett 

 antennelig og/eller kritisk/varmefølsomt materiale som el-installasjoner, drivstoffslanger, plast, 

 metall, vegg/isolasjon etc. 

• For å forhindre at eksosrør skades av vibrasjoner, undersøk om det må monteres ekstra 

 fester/festeklammer eller om det er tilstrekkelig stivt uten dette 

• Ved montering/tilpasning av eksosrør, påse at eventuell eksos ikke inhaleres 

• Utløpet på eksosrøret må ikke blokkeres av smuss og snø eller andre objekter 

• Utløp på eksosrør skal som hovedregel vende ned og/eller bakover (i bil, motsatt av kjøreretningen 

• Ved eventuell bruk av lyddemper (se bilde nedenfor), så bør denne festes utvendig på fartøyet 

 
Illustrasjon: Installasjon av eksospotte/lyddemper 

   
 
 
7. Luft inn til brennkammer - Montering av luftslange: 

Ideelt sett bør man forsøke å hente FRISK utendørs-luft til produktets brennkammer, og ikke fra 

oppholdsrom, motorrom eller andre steder med dårlig luft-kvalitet, da brennkammeret trenger luft 

med godt oksygeninnhold. Der dette ikke er praktisk hensiktsmessig, vil luft til brennkammer, hentet 

fra andre områder, normalt sett fungere greit. 

Pass på at det er god ventilasjon og at det ikke oppstår over-/undertrykk. 
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Slangen for luft inn til brennkammeret (Ø25mm) festes til varmeren med medfølgende slangeklemme 

20-32mm. I motsatt ende av slangen festes luftfilteret (dette kan vris inn på slangen) med tilsvarende 

slangeklemme. Slangen (+ luftfilteret) plasseres slik at det får fritt tilgang til så frisk og oksygenrik luft 

som mulig, og lengden på slangen bør være mellom 200-1000mm. Slangen må ikke plasseres slik at 

det kan være fare for at luftinntak blokkeres, og bør ikke bøyes kraftig - forsøk å legge den så rett som 

mulig. 
 

Tilbehøret inneholder bl.a. en fleksibel luftslange med en innvendig diameter på ca 25 mm for innsug 

av forbrenningsluft (kan forlenges opp til 2 m).  

Merk: 

• Forbrenningsluft må hentes fra et område der maksimumstemperaturen ikke overstiger 45°C 

• Enden på forbrenningsluftslangen må alltid være åpen (eventuelt påmontert luftfilter) 

• Ved montering av luftinntaket, må du være forsiktig så du ikke inhalerer eksos 

• Luftinntaket må ikke vende mot kjøreretningen 

• Luftinntaket må ikke blokkeres av smuss og snø eller fare for blokkering av andre gjenstander 

• Om mulig, unngå å hente luft fra motorrom. Og unngå å bruke for skarpe svinger på slanger og rør 

• Slange for luftinntak til brennkammer bør vende vannrett eller peke nedover. 
 

8. Strøm og strøm-tilkobling: 
Det er ikke uvanlig at man erfarer feilkode ER01 «Strømfeil. For høy eller for lav volt» ved oppstart. 

NB: For å redusere unødvendig spenningstap i ledningsnettet, anbefales det å KLIPPE BORT ubrukt 

lengde av strømkabel. 

Dette gjøres MELLOM sikringsholder og hoved-kontakt, slik at man etter å ha skjøtet ledningene 

sammen igjen, fremdeles har beholdt sikringsholderen som skal beskytte produktet mot 

overspenning. 

Sørg for GODE tilkoblinger når ledninger skjøtes. Lodding er et godt alternativ, men det finnes også 

flere gode koblinger som kan brukes inkl. koblinger som kan varme-krympes og sørge for lufttett 

kobling. Søk gjerne hjelp om du er usikker på dette. 

Sammenkobling skal IKKE gjøres ved å tvinne ledningene sammen og surr tape rundt disse. 

 

Slike produkter har størst strømforbruk under oppstart. 

Det er derfor ikke nok å vite at batteri er ganske nytt og fulladet. Det må også kunne tåle en viss 

strøm-belastning under oppstart. 

Dette produktet har 1 stk glødeplugg, og sammen med viftemotor, drivstoffpumpe og 

sirkulasjonspumpe, kan maks-fobruket under oppstart komme opp mot 120W. 

Glødeplugg aktiveres etter ca 30-60 sekund (trekker ca 80W) og vil være aktiv 2-3 minutt. 

Etter oppstartfasen (varer ca 5 minutt) vil strømforbruket reduseres ihht tabell på side 6 og 7. 

 

En anbefalt løsning er å sikre strøm-tilførsel til batteri under oppstart, enten ved at fartøyets motor er 

i gang, eller at batteriet mottar lading på annet vis (men pass på at det ikke gis for HØY spenning). 

 Trenger minimum 11,85 volt (på batteriet) under oppstartfasen (de første 5-6 mimuttene) 

 

Strøm-problemer under oppstart, kan også føre til eksosrøyk som følge av uforbrent drivstoff (se 

feilmelding ER09). 
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DIGITALT KONTROLLPANEL 
 

9. Bruk av Digitalt kontrollpanel 
Knappenes betydning og funksjon 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. Manuell funksjon: Start varmeren manuelt 

 Trykk “ON” i 1 sekund eller mindre. Varme-logoen + F4 vises. 

Vifte starter, og etter ca 1,5 minutt starter pumpa. 

 Etter ca 3,5 minutt vises flamme-symbolet. Etter ca 4,5 minutt økes vifte-hastighet og 

etter ca 5 minutt nås full vifte-hastighet. Uansett forrige innstilling, så starter 

varmeren alltid i MANUELL funksjon og FULL effekt (F4) 

 Trykk “OPTION” for å velge blant de 4 kw-effektene for varme: F1, F2, F3, F4. 

NB: OFF i displayet betyr ingen «timer-funksjon» er aktivert (se pkt 19) 

 

 

 

 

 

 

 
11. Ventilasjons-funksjon 
Trykk på “ON” når varmeren er i varmemodus, for overgang til ventilasjonsfunksjon. 

 

Fra automatisk styring: Trykk på ON for å gå til manuell. Trykk deretter en gang til på ON 

Fra manuell styring: Trykk på ON for å gå til ventilasjonsfunksjon 

 Viftesymbolet viser at varmeren er i ventilasjonsfunksjon (F0). Flammen i brennkammer 

slukkes, pumpa stopper og viftemotor blåser luft. Vifte-hastigheten kan ikke justeres. 

 

For å gå tilbake til varmefunksjon, trykk en gang til på «ON», og viften går ned i effekt og 

ny oppstart/tenning av brennkammer forberedes som om det var en helt NY oppstart. 

OBS: Flammesymbol vil ikke vises i display etter re-start fra ventilasjons-funksjon. 
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12. Automatisk funksjon: Aktivering av temperatur-styrt varme 
For å styre varme via den innebyggede temperatursensoren i kontrollpanelet, må varmeren slås over 

på automatisk styring. Varmeren tilpasser automatisk nødvendig kw-effekt som trengs for å nå og 

opprettholde ønsket temperatur. Dette gjøres slik: 

 

 

Trykk og hold «ON»-knappen inne ca 3-4 sekund for å gå til Automatisk funksjon 

Trykk igjen et kort trykk på «ON»-knappen for å gå tilbake til manuell funksjon 

 Når temperatur og AT-symbolet vises i displayet, kan «ON»-knappen slippes, og 

varmeren er nå i automatisk funksjon og klar for å ta imot temperatur-innstilling. 

Temperatur som vises i displayet, viser nåværende innstilt temperatur. Varmeren vil 

automatisk gå til F4-posisjon dersom rom-temperatur er LAVERE enn innstilt 

temperatur. 

Deretter vil varmeren automatisk bruke F4, F3, F2, F1 basert på hvor mye kw den 

trenger å bruke for å opprettholde innstilt temperatur 

 For å øke eller redusere innstilt temperatur, trykk «OPTION»-knappene til høyre. 

Minimums innstilling: 15°C / Maksimums innstilling: 32°C 

 

 

 

 

 
 
 
 
Visning av rom-temperatur 

 Trykk og hold «SET»-knappen inne ca 3-4 sekund for å vise nåværende rom-

temperatur. Etter noen sekunder går visningen tilbake til å vise innstilt temperatur 
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13. Timer Funksjon: Slå varmeren AV på et planlagt tidspunkt 
 Trykk et kort trykk på “SET” når varmeren er i varmemodus. Timer-logo og 00 viser i 

display (bilde 1). 

Trykk «OPTION» for å velge når varmeren skal slå seg av. Velg om du ønsker at 

varmeren skal slå seg av automatisk om 0,5 time, 1 time, 1,5 timer etc. (bilde 2) 

 

ON betyr at timer-funksjon er aktivert. Automatisk avstenging kan programmeres  

0,5 til 24 timer frem i tid. Symbolet vises både i automatisk og manuell styring. 

 Bilde 3 viser automatisk styring, og at timer-funksjon er aktivert. 

   Bilde 1     Bilde 2     Bilde 3 

 

 

 

 

 

 

14. Feilmeldinger 

 

Betyr at varmeren har oppdaget en feil. 

 
Viser feil-koden. Se side 18 og 19 for feilkoder, betydning og forklaring. 

Slik vil en eventuell feilkode vises i displayet: 
 
 
    

 

 

 

 

 
15. Slå av varmeren manuelt 

 Trykk og hold “OFF” til F0 vises i displayet. 

Varmeproduksjonen opphører, drivstoffpumpa stopper og flammen i brennkammeret 

slukkes. 

Viftemotor fortsetter å kjøre luft gjennom systemet og vil fullføre avstengings-prosessen 

og kvitte seg med innvendige avfallsstoffer (selvrens-prosess). 

Dette vil ta noe tid (+/- 5 minutt), og viften vil være aktiv for å kjøle ned varmeren. 

IKKE slå av strømforsyning mens dette pågår da dette kan påføre fremtidig skade og øke 

behov for service-reparasjon. Vær tålmodig, og vent. 

Varmeren har fullført sin «shut down» når kontrollpanelet er slått av. 
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FEILKODER OG FORKLARING 
16. Oversikt over mulige feilkoder som vises i displayet 
ER01: 

Feil: Strømfeil. For høy eller for lav volt (se eventuelt pkt. 16) 

Løsning: Vennligst sjekk / mål spenning. Reduser strømkabel til minimum-behov for lengde. 

• 12v variant trenger ca 11,85v målt på batteri under oppstart / 10,5v under drift 

• 24v variant trenger ca 22,50v målt på batteri under oppstart / 19,5v under drift 

 

ER02: 

Feil: Beskyttelse mot for høy temperatur  

Løsning: 

1. Vennligst sjekk om det er blokkering i varmerens luft-innsug / eksos-utblåsning 

2. Sjekk om temperatur utendørs og/eller rundt varmeren er for høy / høyere enn innstilt temperatur 

 

ER03: 

Feil: Feil på varmerens temperatur sensor (som skal hindre overoppheting av brennkammer) 

Løsning: 

1. Sjekk visuelt om sensoren ser «normal» ut, (eventuelt om tråd er røket og må byttes). Sensor 

  ligger utvendig oppå støpegodset. Konferer eventuelt serviceverksted 

 

ER04: 

Feil: Feil i viftemotor (kontakt serviceverksted) 

Løsning: 

1. Sjekk om viftemotoren virker (at den får strøm)  

2. Sjekk om viftemotoren spinner lett og fritt, eller om det er motstand eller lyder og sjekk at 

  viftebladet ikke skraper i det sorte dekselet 

3. Sjekk om motoren virker etter å ha koblet av og på strøm til varmeren 

 

ER05: 

Feil: Feil på glødeplugg 

Løsning: 

1 Sjekk at glødepluggens kontakt sitter godt på både plugg og styringsenheten 

2 Sjekk brudd på ledning / kortslutning ved hjelp av måleinstrument (kontakt serviceverksted) 

3 Sjekk motstand i kabel. Skiftes om motstand ikke er innenfor 1-4Ω (kontakt serviceverksted) 

 Pga garanti, anbefales generelt å kontakte serviceverksted for hjelp og nærmere instruksjon 

 

ER06: 

Feil: Feil på luftsensor for varmluft ut (kontakt serviceverksted) 

Løsning: 

1. Sjekk om kontakten inn til styringsenheten sitter løst og forårsaker dårlig kontakt 

2. Sjekk visuelt om sensoren tråd er røket og må byttes, og om sensoren ser «normal» ut (eventuelt 

  ledningsbrudd. Sensor ligger utvendig oppå støpegodset. Konferer eventuelt serviceverksted.  
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ER07: 

Feil: Feil på drivstoffpumpe (kontakt gjerne serviceverksted for tips og råd) 

Løsning: Kontroller om pumpe virker/pumper. 

- Pumper den ikke (lager tikke-lyd): Sjekk om pumpe får strøm 

- Er det lenge siden den var i bruk, kan slike pumper «stå seg fast». Gi pumpa et par lette 

(forsiktige) dunk, og forsøk igjen. Pumpen bør startes minst 1 gang pr. mnd., året rundt. 

Sjekk om det kan være blokkering i drivstoff inn eller ut av pumpa:  

- Blokkering INN: demonter drivstoffslange. Start varmer, sjekk om det er endring 

- Blokkering UT: demonter drivstoffslange. Start varmer, sjekk om det er  

 

ER08: 

Feil: Feil på luftsensor for luft INN til viftemotor (kontakt serviceverksted) 

Løsning: 

Sjekk for brudd på kabel, koblingskontakt eller kortslutning ved bruk av måleapparat 

 

ER09: 

Feil: Tennings-/oppstart-feil (etter varmerens 2 automatiske oppstart-forsøk) 

Løsning: 

1. Sjekk drivstofftilførsel (er det tett eller synlige bobler), og/eller at luft inn-/uttak er ok  

2. Sjekk at ingen gummi-koblinger/overganger i drivstoff-linja (fra tank til varmer, inkl. filter, pumpe 

  og eventuelt drivstoff-demper) er skrudd til for stramt (blokkert) 

3. Sjekk for smuss i drivstoffilter, og at dette er korrekt montert (mellom tank og pumpe, så 

  loddrett som mulig og rett vei) 

4. Sjekk at pumpe er montert ihht pkt. 13 

5. Sjekk drivstoffkvaliteten. Vær oppmerksom på at dårlig drivstoffkvalitet (for dårlig cetan-verdi) kan 

  forårsake oppstartsproblemer og dårlig forbrenning. Dette kan føre til opphopning av smuss i 

  brennkammeret, redusert kraft og kan føre til feil / stopp 

6. Sjekk at luftinntak til brennkammer og eksosuttak er ok og ikke blokkert 

7. Sjekk glødeplugg, hele drivstoff-linja og om forbrenningssystem fungerer 

8. Kontakt serviceverksted for råd og problemløsning 

Hvit røyk: Det oppnås ikke skikkelig tenning. Kan forårsakes av dårlig drivstoffkvalitet (forsøk med 

ferskt drivstoff fra egen kanne), for mye luft i drivstofftilførsel, tilsmusset glødegitter, avbrutt oppstart 

pga for lav batterispenning (ER01), delvis blokkert drivstofflinje, tette/delvis tette luftkanaler til 

brennkammer (trenger service) o.l. 

Sort røyk: Feil blandingsforhold for luft og drivstoff inn til varmeren (for mye drivstoff kontra luft), 

tilsmusset brennkammer/brennrom 

 

ER10: 

Feil: Får ikke drivstoff 

Løsning: 

1. Kontroller hele drivstoff-linja for blokkering, luftlekkasje og stram alle tilkoblingene. Sjekk 

  at tilkoblingene ikke er strammet for hardt, da dette kan føre til drivstoffblokkering 

2. Kontroller at det er drivstoff på tanken og om pumpa virker (og pumper drivstoff UT – se ER07)  

 



Rev: 2022.11.29 15 

PS: 

1. Av hensyn til GARANTI på produktet skal man ikke skru på produktet uten avtale med leverandør. 

2. Feilkodene indikerer kun årsak til stans, og betyr ikke nødvendigvis at noen komponenter er ødelagt. 

Etter å ha utført feilsøking, kan du prøve å starte varmeren igjen, og prøv eventuelt også etter at 

strømforsyningen er koblet fra og til igjen. 

3. Ikke forsøk å starte varmeren før feilsøking og feilretting er utført, og feilkodene er borte. Kontakt 

eventuelt ditt serviceverksted for råd og veiledning 

4. IKKE fyll BENSIN eller PARAFIN på en Thermo Tech dieselvarmer. 

 

VEDLIKEHOLDS-INSTRUKSJONER OG ANSVARSFRASKRIVELSER 
17. Eget vedlikehold, regelmessig bruk, service, garantier og ansvarsfraskrivelser 

1. Egen-service: 

For optimal driftssikkerhet anbefales det at varmeren startes 1 gang pr. måned gjennom hele året, 

og at den kjøres ca 10-15 minutt. 

2. Regelmessig kontroll, og etter lange perioder uten bruk: 

Sjekk installasjonen mht: tetting og/eller brudd på eksos- og drivstoffslanger, alle 

drivstoffkoblinger, slangeklemmer og alle luft- og vann-koblinger. Ødelagte og/eller slitte slanger 

og koblinger skiftes. Rengjør dersom noe er blitt tilsmusset. 

TEST: Etter at varmeren er startet, gå over og kontroller mens varmeren er i gang. Se spesielt etter 

luftlekkasje, luftbobler/lekkasje i drivstoffslanger. Stram slangeklemmer om nødvendig.  

Hvis det er kraftig røyk i lang tid, eller om du hører unormale lyder, bør varmeren skrus av og 

sikringen fjernes. Kontakt service verksted for veiledning. Noe hvit røyk må påregnes ved første 

oppstart, og kan også forekomme om det er lenge siden den sist ble startet. 

3. Drivstoff: 

Benytt egnet drivstoff av god kvalitet som tåler frost og vinterlagring (https://snl.no/diesel). 

Vært obs på at drivstoffkvaliteten kan forringes over tid og dersom tank-nivået er svært lavt, og at 

dette kan føre til problemer med oppstart eller drift av produktet.  

Det er strengt forbudt å tilsette eller bruke annet drivstoff enn som er beskrevet for produktet. 

Dette vil også føre til opphør av produkt-garantien. 

4. Vinter: 

Dersom produktet vil befinne seg i omgivelser med minusgrader, bør noe frostvæske tilsettes i 

sirkulerende veske (gjelder vannvarmere), og produktet kjøres en kort stund for å få noe 

frostvæske-blandet veske inn i systemet for å hindre frostskader. Produsenten/importør er ikke 

ansvarlig for skade forårsaket av frostskader og andre tilknyttede problemer. 

 

5. Garanti & reparasjoner: 

Det er forbudt å demontere og reparere produktet uten autorisasjon. Dette kan komme til å 

påvirke garantien. Feil bruk og egen skruing/reparasjon av produktet kan medføre fare og er ikke 

anbefalt av uautorisert personell. 

Produsenten/importør er ikke ansvarlig for maskinfeil forårsaket av dette. 
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DELE-OVERSIKT 

 
 

18. Oversikt over produktets deler/komponenter 
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19. MAL for montering / tilpasning til festebrakett – Reell størrelse 
 
 
 
 


