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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 – 16 «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. Produktets størrelse, mål og tekniske data 

7. Illustrasjonsbilde for montering 

8. Forhåndsregler for montering/demontering 

9. Tillatt vinkel for montering 

10. Instruksjon for tilkobling av kjølevannets sirkulasjonssystem 

11. EKSOS - Montering av eksosslange/rør 

12. Luft inn til brennkammer - Montering av luftslange 

13. Montering av drivstoff-tilførsel 

14. Montering av drivstoffpumpe 

15. Lufting av vannsirkulasjons-systemet før første gangs oppstart 

16. Strøm og strøm-tilkobling 

 

Digitalt kontrollpanel 
17. Bruk av Digitalt kontrollpanel 

18. VIKTIG - FØRSTE GANGS OPPSTART: SIRKULASJONS-MODUS 
19. Vannsirkulasjons-modus: Start KUN vannpumpen for vannsirkulasjon 
20. Start varmeren direkte i varme-modus 

21. Timer Funksjon: Slå på varmeren på et planlagt tidspunkt  

22. Feilmeldinger 

23. Slå av varmeren manuelt 

 

Feilkoder og forklaring 

24. Oversikt over mulige feilkoder som vises i displayet 

 

Vedlikeholds instruksjoner og ansvarsfraskrivelser 

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

 

Dele-oversikt 

26. Oversikt over produktets deler/komponenter 
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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 IKKE beregnet for oppvarming av saltvann og/eller klorholdig vann. 

Det anbefales å tilsette frostvæske for å unngå frostskader på produkt og for å hindre at vann nært 

frysepunkt endrer konsistens slik at sirkulasjonspumpen ikke klarer å sirkulere vannet og fører til 

driftsstans og ødeleggelser. 

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°C til 80°C. 

 

2. Hensikten med produktet (frittstående eller via farkostens egen varmeveksler) 
– Båt og div kjøretøy til privat bruk 

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

– Forhåndsoppvarming av oppholdsrom og defrosting av glass 

– Lager og oppbevaringssted (gjerne sammen med radiator / konvektor-ovn) 

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

– Oppvarming av basseng, vanntank, boblebad, men UTEN tilsatt salt og/eller klor 

– Vare-/verktøyvogn, tørkerom 

– Motorer, varmtvannsbereder, 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 
Ved første gangs oppstart etter montering eller service, gjøres oppstart i kun VANNSIRKULASJONS-

MODUS, UTEN VARME (se pkt 15 og pkt 18 for detaljert informasjon og beskrivelse). 

Dette for å forsikre deg om at vannet sirkulerer og for å få all luft ut av systemet. Disse produkter er 

ømfintlige ovenfor luft, og selv svært små luft-bobler i vannet kan føre til driftsstans. 

Vannsirkulasjon kan enkelt inspiseres i produktets koblingspunkt for vannuttak, og vann som 

sirkulerer skal kunne ses (spesielt vann med kjølevæske) gjennom den transparente inspeksjons-

slangen som monteres direkte på produktets vannuttak (se pkt. 15 og 18). 



Rev: 2022.12.15 5 

Når produktet slås over til varme-modus, vil det starte på full effekt og starte oppvarming av vannet. 

Etter en tids bruk anbefales å gå over alle koblinger og kontrollere slangeklemmer, da mangel på 

vannsirkulasjon (luft som kommer inn i systemet) raskt vil kunne brenne vannsensorer og føre til 

feilmelding og driftsstans. Dersom total lengde på vannsløyfe er mer enn 10 meter, er det en generell 

anbefaling å installere en hjelpepumpe på tross av at produktet skal kunne sirkulere vann også i 

vannsløyfer over 10 meter. 

 

Vannvarmeren er programmert til å kontinuerlig holde vanntemperatur på mellom 75-85°C. Når 

vannet er ca 80°C vil vannvarmeren automatisk redusere effekten til ca 50%. 

Når vannet når ca 85°C, vil vannvarmeren automatisk gå over i kun vannsirkulasjonsmodus hvor kun 

sirkulasjonspumpa er aktiv. 

Når vanntemperatur faller og nærmer seg ca 75°C vil vannvarmeren starte automatisk på full effekt, 

og fortsette denne syklusen til varmeren slås av manuelt.  

 

Dersom det er lang vannsløyfe, og gjerne flere ulike apparater er tilkoblet vannsløyfe (f.eks. 

varmtvannsbereder, motor, radiator(er), defroster(e), ekspansjonstank m.m.) sum forbruker mye kw, 

vil det være en mulighet for at varmeren ikke klarer å nå maksimal temperatur og dermed ikke slår 

seg over i kun sirkulasjonsmodus. 

Vannvarmeren vil da kontinuerlig veksle mellom full og halv effekt og produsere så høy 

vanntemperatur som ytre faktorer samt tilkoblede apparater tillater. 

Som en tommelfinger-regel, anbefales ikke å montere supplerende utstyr som i sum kan levere 

høyere kw enn hva produktet er laget for å yte. 

Eks: En 5kw vannvarmer bør ikke har 2 radiatorer på 2kw hver, en defroster på 4kw og i tillegg varme 

opp varmtvannsbereder, motor og gjerne har 10 meter vannsløyfe. 

 

I enkelte opplegg kan man oppleve at vannvarmeren automatisk vil redusere til 50% effekt FØR 

vannet når 80°C. Da kan det også hende at varmeren ikke klarer å øke temperaturen på vannet til 

maksimal temperatur, og man kan også se at temperaturen på vannet SYNKER. 

 

I slike tilfeller kan varmeren variere mellom 50% og 100% effekt og varme opp vannet til så høy 

temperatur som forutsetningene tillater. 

I slike tilfeller vil varmeren som regel aldri gå over i ren sirkulasjonsmodus, og vil derfor kontinuerlig 

kjøre i varmemodus. 

Skulle det skje, er ingenting galt. Snarere tvert imot fører det til mindre slitasje på varmeren og 

mindre periodisk tyngre belastning på batteri ettersom varmeren ikke har behov for å starte 

glødestiften hver gang varmemodus re-startes automatisk (flere ganger pr. døgn). 

 

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 16 for mer detaljert 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. 
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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. 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 

 

INNSTALLASJON 
6. Produktets størrelse, mål og tekniske data 

Størrelse: mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teknisk data: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modell TTDW50 

Drivstoff Diesel 

Full effekt / halv effekt 5kw (5000W) / 2,4kw (2400W) 

Forbruk på min / maks effekt 0,27 / 0.62 l/t 

Strømforbruk min / maks effekt       23W / 50W 

Strømforbruk under oppstart ≤120W 

Volt / sikring DC12V / 30A 

Vannsirkulasjon 900±100 l/t, Ca 0.1 Bar 

Mål L:220mm / B:86mm / H:160mm 

Vekt Ca 3 kg 
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7. Illustrasjonsbilde for montering: 
Eksempel: 

         
 
 
 

8. Forhåndsregler for montering/demontering: 
•Temperatur på kjølevæsken og komponentene i kjølevæskesirkulasjonssystemet kan være høy 

• Ved montering av vannslangen, pass på at denne ikke kan forårsake skade på mennesker, 

 dyr eller temperaturfølsomme materialer på grunn av termisk stråling / kontakt med varme 

• Før arbeider med produktets sirkulasjonssystem, slå av produktet og vent til alle delene er 

 avkjølt. Bruk beskyttelseshansker om nødvendig 

• Vær obs på vannstrømningsretningen for produktet og ellers i sirkulasjonssystemet 

• Før tilkobling av vannslanger, fyll opp produktet med vann/kjølevæske før tilkobling til resten av 

 sirkulasjonssystemet 

• Ved montering av vannslange, vær forsiktig med bøying av disse. Så langt det lar seg gjøre, bør 

 disse monteres pekende oppover 

• Ved tilkobling av vannslanger, være oppmerksom på at det skal holdes i tilstrekkelig avstand 

 til alle andre varme kilder / bilmotor 

• Alle vannslanger må beskyttes mot gnissing og skraping som kan forårsake riper, hull og lekkasje, og 

 skal ikke utsettes for høye utvendige temperaturer. Bruk gjerne festeklammer for slangemontering 

• Minimum vannføring kan bare garanteres når varmeren går, og i tillegg når temperaturforskjellen 

 mellom kilden til vanninntaket og selve vannutløpet ikke overstiger 10 grader 

• Når det oppstår kulde / minusgrader, MÅ vannet / kjølevæsken inneholde nok frostvæske til å 

 hindre frostskade på produktet samt å forhindre «slush»-tendenser i vannet 
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9. Tillatt vinkel for montering: 

 
10. Instruksjon for tilkobling av kjølevannets sirkulasjonssystem: 
Disse produkter er generelt sårbare mht funksjonssvikt dersom det er luft i vannsystemet. Følg derfor dette 

punktet nøye.  

Vær også nøye med pkt 15 om LUFTING av vannsystemet før varmeren startes for første gang. 

Se også pkt 18 og 19 under «Digitalt kontrollpanel» for Første gangs oppstart! 

 

Produktet kobles til vannuttaket (kjølevæske) fra bil-/båtmotoren til radiatoren (mellom disse). Koble 

vannuttak fra motor til vanninntak på produktet. Koble slange fra produktets vannuttak til 

ekspansjonstank/radiator. Ekspansjonstank bør monteres høyere enn produktets vannuttak. 

Vær oppmerksom på at det er strømretningsmerke på produktets vanninnløp og vannutløp. 

- Kutt kjølevannsslangen (vann som kommer UT fra motoren), og monter den på varmerens 

vanninntak. Bruk eventuelt vannslange og koblingsstykke fra monterings-kittet 

- Koble den ledige vannslangen (som går videre til radiator) til varmerens vannuttak. Bruk eventuelt 

vannslange og koblingsstykke fra monteringssettet 

Ikke bruk mer lengde på vannslanger enn nødvendig. Dersom total lengde på vannsløyfe er over 10 meter, 

kan det i noen tilfeller være hensiktsmessig med en ekstra vannpumpe. 

PS: Fyll så mye vann som mulig i slanger og produktet før vannsystemet lukkes/kobles til produktet. 
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VIKTIG: På grunn av forskjellen på varmt og kaldt vann, må det være en ekspansjonstank, radiator el. lign. 

koblet til vannsirkulasjonskretsen. For å unngå luftbobler i sirkulasjonssystemet anbefales ekspansjonstanken 

montert HØYERE enn produktets vannuttak. 

Har man ikke mulighet for montering av ekspansjonstank HØYERE enn produktets vannuttak, er det EKSTRA 

viktig at lufteskruen på dekselets topp er i åpen posisjon. Denne er ment å slippe ut luft under FØRSTE GANGS 

OPPSTART. Når luftfritt vann kommer ut, kan skruen skrus inn igjen. 

NB !! Når skruen skal skrus inn igjen, bruk fingre til å stramme den, deretter etter-strammes den LITT ekstra, 

men IKKE SKRU FOR HARDT da dette kan skade både skrue og deksel. 

Tilkoblingsslange til vannvarmerens tilkoblingspunkt for vanninntak (sirkulasjonspumpe) kan maksimalt 

være 10 cm under vannvarmerens inntakspunkt. 

 

11. 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 event. 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. 

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

problemfri montering. Følg derfor monteringsanvisningen NØYE. 

 

Det anbefales bruk av eksospasta i alle eksoskoblinger frem til eksos er ute i fri luft. 

 

MONTERING – høyder og lengder: 

11a) 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. 

11b) 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 eller at 

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 nedenfor). 
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11c) 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. Anbefalt 

maksimal lengde er inntil 225cm. På større og kraftigere varmere kan lengden økes til 300cm. 

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 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 og 

en eksospotte/lyddemper. Avhengig av installasjon kan det fleksible eksosrøret forkortes til 20 cm eller 

forlenges til en anbefalt maksimal lengde på ca 225cm. Fest eventuell eksospotte et passende sted, 

men slik at det ikke forårsaker eksos inn i lukkede rom pga fare for eksosforgiftning. Ene enden av 

eksosrøret kobles til varmeren. Den andre enden kobles til eksospotten eller eksosgjennomføring. 

Opplegget festes, og fest dette deretter med de medfølgende varmebestandige festeklammer. 

 

NB: 

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

installasjonsinstruksjonene. 

• Eksospotten er IKKE beregnet for innvendig montering, da den ikke er tett og vil lekke eksos!! 

• 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 eksospotte, så bør denne festes utvendig på fartøyet 
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Illustrasjon: Installasjon av eksospotte/lyddemper 

   

12. 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. 

 

Slange for luft inn til brennkammer (Ø20mm) festes med den lengste slange-enden inn mot varmeren 

med slangeklemme 20-32mm. Luftfilter monteres i motsatt ende av slangen (vris inn på slangen) med 

tilsvarende slangeklemme. Slangen (+ luftfilteret) plasseres med tilgang til så frisk og oksygenrik luft 

som mulig. Lengde på slangen bør være mellom 20-80 cm (kan - hvis nødvendig - forsøkes forlenget 

opp til total lengde på 200 cm). Slange må ikke plasseres slik at det er fare for at luftinntak blokkeres. 

Plasser slangen med så lite bøy som mulig (maks 90° bøy på slangen). 
 

Monteringstilbehøret inneholder bl.a. en sort fleksibel luftslange med lyddemper, for luft inn til 

brennkammer (innvendig diameter på ca 20 mm). Denne anbefales å montere. 

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. 
 

13. Montering av drivstoff-tilførsel: 
NB: Medfølgende gummislange kuttes i biter på ca 30-35mm lengde, og brukes som koblingsovergang 

mellom drivstoffslange i nylon og øvrige sammenkoblingspunkter (f.eks. pumpe og filter). 

Alle koblingspunkter bør møte hverandre inne i gummislangen for å unngå oppsamling av luftbobler 

mellom koblingspunktene (se illustrasjon nedenfor).
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Følg sikkerhetsinstruksjoner nedenfor når du installerer drivstoffopplegget og kobler dette til 

drivstofftanken. Det er ikke tillatt å bryte denne beskrivelsen. Unnlatelse av å følge disse  
instruksjonene kan forårsake funksjonsfeil, og det må utvises forsiktighet ved bruk av drivstoff. 

 

• Slå av motor og varmer før du fyller drivstoff 

• Unngå brann, åpen ild, varme kilder som kan antenne drivstoff-/damp når du bruker drivstoff 

• Røyking forbudt under montering og fylling av drivstoff 

• Ikke pust inn drivstoffdamp 

• Unngå hudkontakt 

• Bruk bare skarpe kniver til å kutte av nylon-/gummi-slanger til drivstoff. Kuttet må være rent, og fritt 

 for grader og/eller andre urenheter og ujevnheter 

• Under montering, forsøk å holde drivstoffpumpen til varmeren så høyt som mulig (for å unngå søl) 

• For å forhindre skade på drivstoffslange på grunn av vibrasjon og / eller gnissing, anbefales dette 

 festet godt (referanseavstand: 50 cm) 

• Drivstoffslange må beskyttes mot mekaniske skader 

• Når du installerer drivstoffslange, må det tas høyde fartøyets vridning, motorens bevegelse osv. 

 Slike små bevegelser kan på lang sikt føre til skadevirkninger som påvirker holdbarheten 

• Drivstoffoppleggets komponenter skal beskyttes mot varme som kan forstyrrer driften 

• Ikke installer eller fest drivstoffslange i nærheten av eksosrøret til varmere/fartøyet eller motoren. 

 Når du krysser disse rørene, må du alltid være oppmerksom på å opprettholde tilstrekkelig 

 isolasjonsavstand og installere termisk strålingsskjerming om nødvendig 

• I alle koblingspunkter (inni gummi-overganger): vær oppmerksom på å få alle forbindelser til å møtes 

 for å unngåmulighet for dannelse av luftbobler (se illustrasjon ovenfor) 

• Drivstoff-demper (se bilde nedenfor) er frivillig å montere. 

 Hensikten er å redusere/fjerne luft i drivstofftilførsel til varmeren, spesielt ved ferdsel på svært 

 ujevnt og humpete underlag. Ved montering, skal den monteres mellom pumpa og varmeren, gjerne 

 i området 10 – 20 cm fra varmerens drivstoff-inntak. Eller eventuelt direkte på uttaks-siden på 

 pumpa dersom pumpa ikke står for langt fra varmeren. 
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14. Montering av drivstoffpumpe: 
Installer drivstoffpumpen med trykksiden opp (koblingspunkt for ledning peker opp/mot varmer – se skisse 

ovenfor). For best mulig driftssikkerhet og minimalt med luftsamling i pumpen, bør monteringsvinkel ikke 

være mindre enn 15 °. 

ANBEFALT 

monteringsvinkel er 15 ° 

til 35 °, men 35 ° til 90 ° er 

også tillatt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillatt suge- og trykkhøyde for drivstoffpumpen: 
• Trykknivå fra tankuttak til drivstoffpumpe: a = maksimal trykkfallhøyde på 3000 mm. 

• Trykkfri tank b = anbefalt 500 mm sugehøyde (men kan forsøkes opp til MAKS 1000mm). 

• Sugehøyden i drivstofftanken med undertrykk som dannes under uttaket (ventilen i 

 bensintanklokket har et trykk på 0,03 bar): b = opptil 400 mm. 

• Skyve-trykk fra drivstoffpumpe til produktets drivstoffinntak: c = opptil 2000 mm 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
15. Lufting av vannsirkulasjons-systemet før første gangs oppstart: 
Sørg for å få luft ut av sirkulasjonssystemet FØR varmefunksjonen aktiveres. 

Dette kan gjøres på flere måter. Man kontrollerer vann som går ut fra produktets vannuttak (og f.eks. inn i 

ekspansjonstank) er fritt for luftbobler, ved å bruke 1) Lufteskruen (se bilde pkt 6, samt bilde nedenfor), 2) 

visuell inspeksjon via medfølgende transparente gummislange, 3) sjekke vann inn til ekspansjonstank eller 4) 

ved å la det være en liten åpning/gløtt mellom slange og tilkoblingspunkt på produktets vann-uttak og vente 
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med skikkelig tilkobling av vannslange (husk slangeklemme) til produktets vannuttak til man ser at det er luft-

fri vannsirkulasjon. 

Se også pkt 10 for supplerende beskrivelse. 

 

Når all luft er ute, og det ikke kommer mer luftbobler kan vannsirkulasjonssystemet lukkes. 

Forutsatt at vann INN til sirkulasjonspumpen er fritt for luft, tar det bare noen sekunder før vannuttaket er 

fritt for luftbobler. 

Antall tilkoblede apparater kan påvirke tiden det tar før vannuttak er fritt for luftbobler. 

Men med sirkulasjon av 900 l/t (ca 15 l/min) skal dette uansett ikke ta mer enn maksimalt noen minutter. 

Herfra vil overskytende luft til slutt havne i ekspansjonstanken (eventuelt ut lufte-ventil) og deretter vil luft-

fritt vann sirkulere via produktets innebygde sirkulasjonspumpe. 

 

Ved å montere vedlagte 8 cm transparente gummislange (tåler opp til 300°) DIREKTE PÅ PRODUKTETS 

VANNUTTAK, vil man også kunne gjøre visuell inspeksjon både av at vann faktisk sirkulerer samt når det er 

tomt for luft i vannet. 

 

 

 

 

 

 

PS: Sørg for at lufteskruen oppå varmeren er i åpen posisjon før varmeren startes for første gang. Når du har 

fått ut all luft, og det ikke kommer mer bobler ut ventilen, kan skruen skrus igjen slik at systemet blir lufttett. 

Pass på å ikke skru alt for hardt til, da dekselet / skrue kan skades ved bruk av for mye kraft. 

 

 
 
 
 
 
 
 

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

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 160W. 

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 til mellom 23 – 50 W.. 

 

En anbefalt løsning er å sikre strøm-tilførsel til batteri under oppstart, enten ved at fartøyets motor er 
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i gang, eller at batteriet mottar lading på annet vis. 

 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). 
 

DIGITALT KONTROLLPANEL 
 

17. Bruk av Digitalt kontrollpanel: 
Knappenes betydning og funksjon 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

18. VIKTIG - FØRSTE GANGS OPPSTART: SIRKULASJONS-MODUS (se pkt 15) 
For å være sikker på at vannsirkulasjon fungerer skikkelig, og for å få luftbobler ute av systemet, skal 

varmeren startes i kun vannsirkulasjons-modus ved første gangs oppstart. 

Sjekk først at LUFTESKRUEN er i åpen posisjon, slik at luftbobler kan komme ut. Trykk først EN gang 

på «ON»-knappen, raskt etterfulgt av ett trykk til på samme knapp.  

 Vannpumpesymbolet vises i displayet (varmesymbolet skal IKKE vise i 

sirkulasjonsmodus). 

 I tillegg vises nåværende vanntemperatur. 

 
19. Vannsirkulasjons-modus: Start KUN vannpumpen for vannsirkulasjon: 
Fra OFF posisjon, trykk en gang på «ON» etterfulgt av nok ett trykk på “ON”, og kun vannsirkulering 

aktiveres. 

 

Kun dette symbolet (vannsirkulasjon) viser i displayet. 

Når varmeren allerede er PÅ og i varme-modus, trykk en gang på «ON» for å gå over i kun 

vannsirkulering. Varmesymbolet vil forsvinne og varmeren vil bruke litt tid på å avslutte varme-

funksjonen. 

 

For å gå fra vannsirkulasjons-modus og tilbake til varme-modus, trykk en gang på «ON» og 

varmesymbolet vil vise i displayet og varmeren vil aktivere oppstart av varme-funksjon. 

Slik vil displayet se ut når varmer er i kun vannsirkulasjons-modus: 
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20. Start varmeren direkte i varme-modus 

 

Trykk kun EN gang på “ON” i 1 sekund eller mindre. Varme-symbolet vises, og 

varme-modus er aktivert. Først starter sirkulasjonspumpa, deretter drivstoffpumpa. 

 

Symbolet for vannpumpe kommer til syne omtrent samtidig. I tillegg vises 

nåværende vanntemperatur som i pkt 2 Første gangs oppstart. 

 

Når Flamme-symbolet vises er det tegn på at tenning/oppstart er vellykket og 

produksjon av varme har startet. 

 Varmeren har innebygget automatikk, og regulerer selv behov for FULL og HALV 

effekt. 

Varmeren vil gå på full effekt til ca. 80 grader, over på halv effekt fra ca 80 grader, 

og kun sirkulasjons-modus ved ca 85 grader, til den starter igjen på full effekt ved ca 

75 grader. Se pkt 3 «Virkemåte / driftssyklus» for full og detaljert informasjon. 

 

21. Timer Funksjon: Start varmeren på et planlagt tidspunkt. 

 

Trykk kort på “SET». Timer-logo og 00 viser i display. Trykk «OPTION» for å velge når 

varmeren skal slå seg på ved neste oppstart. Velg om du ønsker at varmeren skal slå 

seg på automatisk om 0,5 time, 1 time, 1,5 timer etc. 

Programmering kan gjøres både når varmeren er i avslått posisjon eller mens den 

er i drift. Er den i drift, vil den slå seg på automatisk til programmert tid selv etter at 

varmeren blir slått av etter at programmering er utført. 

 

Betyr at timer-funksjon er aktivert. Neste oppstart kan forhåndsprogrammeres 

0,5 til 24 timer frem i tid. 

 

Betyr at timer-funksjon ikke er aktivert eller at timer-funksjon er avslått etter at den 

siste gang ble startet opp via bruk av timer-funksjon. 

Timer satt til oppstart om 0,5 timer   Varmer avslått, viser timer-funksjon er aktivert 

   
 

22. Feilmeldinger: 

 

Betyr at varmeren har oppdaget en feil. 

 
viser feil-koden. 
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Slik vil en eventuell feilkode vises i displayet: 

 
23. Slå av varmeren manuelt: 
Trykk “OFF” i 3 sekunder eller mer, og F0 vil vise I displayet. 

Vannsirkuleringen opphører, drivstoffpumpa stopper og flammen i brennkammeret slukkes. 

Varmeproduksjonen har nå blitt stoppet. 

Viftemotoren fortsetter å kjøre luft gjennom systemet og vil nå fullføre prosessen med å slå seg helt 

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

 
Denne prosessen vil ta noe tid, og viften vil være aktiv for å kjøle ned varmeren. 

Vær tålmodig, og vent. 

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

service-reparasjon. 

Pass på å IKKE kutte strøm eller annet som kan forårsake en unaturlig stans. 

Varmeren har fullført sin «shut down» når kontrollpanelet er slått av. 

 

 

FEILKODER OG FORKLARING 
24. 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 (som regel for dårlig vannsirkulasjon og/eller luft i vann som 

kommer inn til sirkulasjonspumpe) 

Løsning: 

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

2. Sjekk at det ikke er blokkeringer i vannsirkuleringen (f.eks. termostat T-kryss o.l.) 

3. Sjekk at det er nok vann i ekspasjonstank og at det ikke er for lite vann i vannsløyfen 

4. Sjekk om temperatur utendørs og/eller rundt varmeren er for høy / høyere enn innstilt temperatur 
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5. Sjekk om vannet sirkulerer godt rundt HELE vannsløyfen inkl. eventuelle tilkoblede apparater 

 

ER03: 

Feil: Flammesensor (kontakt serviceverksted) 

Løsning: 

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

2. Sjekk om sensoren er røket og må byttes. Sensor demonteres for å måle motstand 

 

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 

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: Temperatursensor for vann ut fra varmer kan være røket (kontakt serviceverksted) 

Løsning: 

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

2. Sjekk om sensoren er røket / kortsluttet og må byttes, eller om det er ledningsbrudd.  

 

ER07: 

Feil: Feil på drivstoffpumpe 

Løsning: Kontroller om pumpe virker/pumper. Mål eventuelt om pumpe får strøm og/eller om det 

kan være blokkering i drivstofftilførsel. Demonter slange på UT-siden, sjekk om drivstoff kommer ut 

 

ER08: 

Feil: Temperatursensor for vann inn til varmer kan være røket (kontakt serviceverksted) 

Løsning: 

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

2. Sjekk om sensoren er røket / kortsluttet og må byttes, eller om det er ledningsbrudd.  

 

ER09: 

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

Løsning: 

1. Sjekk drivstofftilførsel (er det tett eller bobler) 
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2. Sjekk at ingen koblinger/overganger i drivstofftilførsel er for hardt skrudd igjen (blokkert) 

2. Sjekk drivstoffkvaliteten. Vær oppmerksom på at dårlig drivstoffkvalitet kan forårsake 

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

  brennkammeret, redusert kraft og kan føre til feil / stopp 

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

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

5. 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 drivstoffledningen for blokkering, luftlekkasje og stram alle tilkoblingene. Pass 

  på 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)  

 

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 
25. 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. 
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3. Drivstoff: 
Benytt egnet drivstoff av god kvalitet som tåler frost og vinterlagring. 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. 

 
 

DELE-OVERSIKT 
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26. Oversikt over produktets deler/komponenter 
 


