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  FOR Å FORSIKRE FORSVARLIG BRUK OG 
FEILFRI DRIFT AV VARMEOVNEN SKAL MAN 
GJØRE SEG KJENT MED DENNE MANUALEN. 

►►► 1. BRUKSOMRÅDE
Varmeapparatet på universal olje er egnet for oppvarming 
av industrirom uten sentralfyring (verksteder, bilverksteder, 
industrihaller, lagre, inventarbygg, kjellere, garasjer o.l.). 
Ovnen kan fungere på de fleste mineral- og planteoljer som  
motor-, brennoljer, ved temperatur  15°C, tennepunkt som 
ikke er lavere enn  56°C og tetthet som ikke er mindre enn  
890 kg/m3.

 MAN SKAL IKKE BRUKE TRANSFORMATOR-
OLJER SIDEN DE KAN INNEHOLDE SUBSTANSER 
SKADELIGE FOR OVNEN. 

►►► 2. MILJØFORHOLD FOR LAGRING 
Varmeapparat på universal olje bør oppbevares i følgende 
forhold:

temperatur     -20 - +85°C

relativ fuktighet         5-85%

trykk 800-1200hPa

støvmangel √

luft fri for kjemiske forurensninger √

►►► 3. MILJØFORHOLD FOR BRUK
Varmeapparat på universal olje av bør brukes i følgende 
forhold: 

temperatur     0 - +30°C

relativ fuktighet         5-85%

trykk  800-1200hPa

beskyttelsesgrad mot miljøpåvirkning IP21

god ventilasjon på det oppvarmete rommet √

►►► 4. DRIVERENS KARAKTERISTISKE TREKK 
 ► mulighet for justering av ovnens kraft mellom 17 og 33 

kW,
 ► beskyttelse mot overoppheting av fyringsplassen,
 ► beskyttelse mot oversvømming  av olje i fyringsplassen,
 ► automatisk lagring av sett ved mangel på forsyningspen-

ning.

►►► 5. SIKKERHETSASPEKTER 
 ► Varmeapparatet på universal olje  er forsynt fra veksel-

strømnettverk  230V/50Hz. 
 ► Varmeapparatet på universal olje  er utstyrt med to bi-

metalliske sensorer som garanterer apparatets trygge og 
effektive virkning. 

 ► Den bimetalliske sensoren (FIG4/p1) ligger på forbren-
ningskammeret. Dersom temperaturen på fyringsplassen blir 
høyere enn 40°C, reagerer sensorer med kortslutning, mens 
når temperaturen på fyringsplassen blir lavere enn 35°C, 
reagerer sensoren med åpning av kontaktene. 

 ► Den andre bimetalliske sensoren (FIG4/p2) er plassert 
i nærheten av viften, og dens terskeltemperatur ligger på  
90°C. Åpning av kontaktene på den ved høyre terskeltem-
peratur fører til imidlertidig overgang til overopphetingmodus 
(p8).  

 ► Varmeapparatet er også utstyrt med vektsensor plassert 
under forbrenningskammeret  (FIG4/p3). 

 ► Overfylling av skålen fører til automatisk overgang til 
oversvømmelsemodus (p8).

 ► Tilkobling av styrepanelen på ovnen til andre systemele-
menter (sensorer, pumpe, vifte) lages under produksjonen. 
Under vanlig drift, av hensyn til sikker betjening, er det for-
budt å utføre endringer på den skjermete og plomberte delen 
av ovndriveren eller på ledningene. Enhvert forsøk på å ut-
føre endringer av uvedkommende personer skaper risiko for 
elektrisk sjokk   (230V AC, 50Hz) og brannskader.

►►► 6. KONSTRUKSJON AV DRIVERENS
 ► Fig. 1 Driverens.

►►► 7. INSTALLERING AV APPARATET 
Under installering av apparatet skal man følge alle lokale 
forskrifter, samt forskrifter som gjelder lands- og europeiske 
normer.

 ► Sett ovnen på flat betongoverflate.  
 ► Vatre apparatet. For å forsikre seg om varmeapparatet 

er riktig vatret, plasser fyringsplasskålen nederst i forbren-
ningskammeret og fyll på litt diesel. Oljen bør spre seg midt 
i skålen.  

 ► Monter trekkstabilisator på røret som kommer ut fra for-
brenningskammeret for å garantere stabilt trekk under ar-
beid. 

 ► For å forsikre optimalt trekk skal man installere minst  
5 m glatt vertikalt skorsteinrør som er temperatursikkert (ikke 
av aluminium).  

 ► Kontroller tetthet på alle koblinger og bruk isoleringsbånd 
ved behov. 

 ► Kontroller om skålen i forbrenningskammeret er plassert 
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sentralt i kammeret. 
 ► Plasser øvre ring inne i kammeret slik at nedfelling midt 

på ringen peker mot toppen og monter sylinder på etterbren-
neren på den (varmluftrør). 

 ► Kontroller nettverkspenning (230V/50Hz) og koble ovnen 
til forsyning. Viften og pumpen bør ikke settes i gang fordi 
ovnen ikke er på og varmen er ennå ikke blitt produsert. 

 ► Behold sikker avstand fra brennbare stoff. 

MONTERING AV RØYKRØR
For å forsikre riktig forbrenning er det nødvending å utføre 
skorsteininstallasjon på en forsvarlig måte. Ved utføring av 
den skal man rette seg etter følgende anbefalinger:

 ► Minimal diameter på røret – 150 mm. 
 ► Kontrollere tetthet på koblinger mellom skorsteinelemen-

ter. 
 ► Minimal høyde på skorstein   - 5 m. 
 ►Utvendig strekning av skorstein skal isoleres (dobbel 

vegg). 
 ► Vind bør blåse fritt rundt skorsteinens uttak fra alle retnin-

ger (endelsen på røykpipen bør ligge over taktoppen). 
 ► Dersom det er mulig, bør alle skorsteinstrekninger være 

vertikale – man skal unngå horisontale strekninger, samt 
bøyninger på røykrøret. Dersom det er nødvendig (f.eks. to 
bøyninger når røret går gjennom vegg eller vindu) skal maks. 
bøyevinkelen være   45°C, minimal høyde på skorsteinen 
bør da økes til  6 m. 

 OBS!
I STEDER HVOR RØRET GÅR GJENNOM TAK, 
VEGGER ELLER UTVENDIG TAK MÅ DET ISOLE-
RES FOR Å UNNGÅ BRANNFARE. DET ANBEFA-
LES OGSÅ Å BRUKE TOLAGS ISOLERT RØYKRØR 
I STEDER HVOR DET ER MULIG MED DIREKTE 
KONTAKT OG UTE PÅ BYGNINGEN FOR Å SIKRE 
STADIG GODT TREKK OG MOTVIRKE KONDEN-
SASJON. MAN SKAL IKKE PLASSERE STOFF I 
NÆRHETEN AV OVNEN, IKKE ENGANG BRANN-
FASTE. MAN SKAL FORSIKRE STADIG LUFTTIL-
FØRSEL SOM ER NØDVENDIG FOR FORBREN-
NINGSPROSESSEN.

 ► Fig. 2 Skorsteininstallasjon

►►► 8. BESKRIVELSE AV APPARATETS VIRK-
NING

STYREPANELEN
Driveren på ovnen på universal olje er utstyrt med to knapper  
(start, stop), potensiometer (min. 17kW, max. 33kW), som 
brukes til styring av varmeapparatet, og dioder som signali-
serer apparatets arbeidstilstand, koblet med varsellydsignal 
som går i tilfelle ustand.

 ► Fig. 3 Frontpanel på styremodulen på varmeapparatet på 
universal olje.
1. Forsyningsindikator
2. Varmeapparatetsens arbeidsindikator 
3. Overopphetingsindikator (STB-termostat)
4. Overløpskarindikator 
5. Pumpens arbeidsindikator 
6. Bryter
7. Regulering av apparatets effekt
8. Bryter 

Apparatets virkning karakteriseres av følgende typer modus:

STOPP apparatet klart til start  

OPPVARMING apparatets første virkningsfase

ARBEID                   riktig virkning av apparatet

SLOKKING slokking av apparatet

OVEROPPHETELSE nødslokking

OVERSVØMMELSE I SKÅLEN nødslokking

 ►Varmeprosessen foregår takket være forbrenning av gass  
fra olje som varmes opp til en høy temperatur. Når apparatet 
blir koblet til forsyningsnettverk, er apparatet i standby-mo-
dus  (Stop) og ingen varme blir produsert, hverken viften el-
ler pumpen virker. På driveren lyser det diode nr 1 (nettverk). 
Dersom man trykker  på Start-knappen  begynner diode nr 2 
(arbeid) å lyse og varmeapparatet går over til opptennings-
fasen. I denne tiden lyser diode nr 2 (arbeid)  med pauser. 
Etter at ildstedet er blitt varmet opp til ca. 40°C oppstår det 
kortslutning av styretermostatens kontakter plassert ved 
forbrenninsgskammeret. Dette forårsaker oppstart av olje-
pumpen og viften. På driveren lyser det diode nr 5 (pumpe) 
som lyser med pauser i 30 minutter, mens diode nr 2 (arbeid) 
slutter å blinke og begynner å lyse kontinuerlig. Av hensyn til  
mindre behov for olje ved ildstedet som ikke er oppvarmet, 
etter at pumpen og viften er blitt slått på, skal apparatet ar-
beide på det laveste styrkenivå  i 30 minutter. I denne tiden 
skal pumpen levere ca.   1,46 kg/h olje til ildstedet. Etter 30 
minutter av kontinuerlig arbeid slutter diode nr 5 (pumpe) å 
blinke. Nå kan man regulere apparatets styrkenivå ved hjelp 
av potensiometer plassert på driverens pult. Ved arbeid på 
høyeste styrkenivå forsynes ildstedet med cirka 2,8 kg/h olje.

 ► Slokking av ovnen kan skje automatisk ved overopphe-
ting av forbrenningskammeret eller oversvømmelse. 

 ► Overopphetingssignalet lages av en bimetallisk sensor 
plassert i nærheten av viften.  Når kortslutning opphører sig-
naliseres det overskridelse av temperaturens terskelverdi. 
Styresystemet slår av pumpen, og overtenningstilstanden 
signaliseres med blinkende rød diode nr 3 (overoppheting) 
på styrepanelen og man kan også høre lydsignalet.   Viften 
på luftvarmeren virker til at temperaturen på ildstedet faller 
under 35°C. Etter at temperaturen lavere enn 35°C blir nådd, 
går varmeapparatet tilbake i  Stop-fasen. 

 ► Etter at ovnen har gått over til  Stoppfasen (også etter 
at den ble slokket og startet igjen) slokker signalisering for 
overoppheting ikke. Dette muliggjør kartlegging av årsaker 
til at ovnen slokker.   

 ► For å installere signalisering for overoppheting og kom-
me tilbake til vanlig arbeid skal man vente til at ovnen blir 
kald (viften skal være slokket) og trykke på knappen på dek-
selet på den bimetalliske sensoren. Trykk på  Stop-knappen, 
noe som gjør at dioden som signaliserer overoppheting   og 
lydsignalet slukkes. 

 ► Oversvømmelsesignalet lages av mekanisk sensor 
plassert under overløpsbeholderen. Åpning av kontakter 
signaliserer at beholderen er overfylt. Styresystemet slår av 
pumpen, overløpstilstanden signaliseres med blinkende rød 
diode nr 4 (overløp) på styrepanelen og man kan også høre 
lydsignalet. Vifte virker fram til temperaturen på fyringsplas-
sen faller under  35°C. Etter at temperaturen  lavere enn 
35°C er blitt nådd, går ovnen tilbake til Stoppfasen. Man 
skal tømme overløpsbeholderen og deretter trykke på Stop-
knappen, noe som gjør at dioden som signaliserer overfylt 
beholder (den røde dioden) slokker. Ovnen kan startes på 
nytt. 

 ► Fig. 4  Lokalisering av sikkerhetselementer på varme-
ren. 
1. Termostater ved brennkammer 
2. Overhetingsvern 
3. Overfyllingsvern

►►► 9. BETJENING AV VARMEAPPARA-
TET 
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 OBS!
MAN SKAL IKKE FYLLE PÅ OLJE PÅ FYRINGS-
PLASSEN OG TENNE DEN NÅR KAMMERET 
ELLER FYRINGSPLASSKÅLEN FORTSATT ER 
VARM!!! MAN SKAL ALLTID VENTE TIL AT SKÅ-
LEN BLIR AVKJØLT. BRUDD PÅ DENNE REGLEN 
SKAPER FARE FOR UKONTROLLERT TENNING 
AV OLJEDAMP OG BRANNSKADER!!!

 ► Fig. 5 Brennkammer
1. Brennkammerdeksel
2. Sylinder
3. Øvre ring
4. Spiralring
5. Brennkammerhus
6. Overløpsrør 
7. Fordampningsplate
8. Brennkammerfot

START AV APPARATET
 ► Etter starten begynner varmeapparatet på aktuelle mo-

dus avhengig av brukerens innstillinger og informasjoner fra 
sensorer som er koblet til driversystemet. 

 ► Ved behov skal man fjerne vann fra brennstofftanken og 
fylle på med olje. 

 ► Kontroller om mekanismen som beskytter mot overløp 
fungerer som den skal ved å oppveie karspaket ned og la 
det komme tilbake til utgangspunktet, noe som bekreftes av 
et karakteristisk klikk. 

 ► Kontroller om forsyningsrøret (brenner) på apparatet sit-
ter tett på apparatets kasse (hvis ikke,  press det mot ap-
paratet).

 ► Sett inn støpselet på forsyningskabelen inn i nettverks-
kontakten (230V/50Hz). 

 ►Vipp varmeapparatets øvre del og fjern dekselet på for-
brenningskammeret, deretter ta ut sylideren og ringen (ren-
gjør forbrenningskålen og underlaget, samt hele forbren-
ningskammeret med hylsen og ringen ved behov). 

 ► Kontroller om fyringsplasskålen er kjølig og ren og fyll 
deretter på med ca. 250 ml brennolje eller diesel. 

 ► Monter ringen og sylindren. Tenn oljen ved bruk av pa-
pirkule som skal tennes og kastes på fyringsplasskålen.  
Monter dekselet på forbrenningskammeret, lukk kassens 
øvre del.  

 ► Trykk på  Start-knappen på styrepanelen (diode nr 2 (ar-
beid) begynner å blinke).

 ► Etter 10-15 min, avhengig av temperaturen på rommet, 
starter pumpen og viften, begynner å lyse. Ovnen skal virke 
på min. effekt 17kW, forbrenning 1,46 kg/h.

 ►  Først etter 30 minutters oppvarmingsperiode kan var-
men reguleres ved hjelp av termostaten. Dersom termosta-
ten var satt på annen innstilling enn minimum ved oppstart, 
vil det ta 30 minutter før termostaten innkoples og justerer 
seg til innstilt verdi.

 ► Hver gang man trykker på Stopp og starter ovnen med 
Startknappen under arbeidet gjør at ovnen går over til for-
brenningsfasen.

SLOKKING AV APPARATET
 ► På styrepanelen trykker man på Stoppknappen, pumpen 

slutter å tilføre brennstoffet til forbrenningskålen, viften virker 
til at ovnen blir avkjølt.  

 ► Man skal ikke koble apparatet fra forsyningen når viften 
er på. Man skal vente til at ovnen blir avkjølt. Slokking av 
ovnen foregår automatisk. Man skal huske at etter slokking 
av ovnen holder  jernskålen høyere temperatur i en viss tid 
(avhengig av omgivelsenes temperatur) og at man ikke skal 
tenne ovnen før den er blitt avkjølt.

VEDLIKEHOLD
 ► Varmeapparatet krever lite vedlikeholdarbeid. Dersom 

man retter seg etter produsentens anbefalinger for vedlike-
hold, forsikrer det feilfritt og sikkert arbeid av apparatet.  

 ► Rengjør fyringsplasskålen og elementer på forbrennings-
kammeret daglig.

 ► Kontroller om forløpsledningen ikke er tett (FIG5), rengjør 
ved behov. 

 ► Minst en gang i uka rengjør fyringsplassens underlag i 
forbrenningskammeret (elementet under fyringsplasskålen). 

 ► Kontroller om luftinntaksåpninger i nedre og øvre del av 
forbrenningskammeret ikke er lukket. 

 ► Rengjør ledningen som forsyner olje til fyringsplasskålen 
en gang i uka. Maks. tid uten at man rengjør skålen er ca.  
7-14 timer (avhengig av type olje man bruker).

 ► I fyringsperioden rengjør brennstofftanken og filteret på 
oljepumpen. 

 ► Hvis ovnen ikke brukes over en lengre periode, skal man 
rengjøre forbrenningskammeret og tanken og sikre dem mot 
korrosjon ved å påføre et tynt lag olje.

 DET ANBEFALES PERIODEVIS KONTROLL PÅ 
AUTORISERT SERVICEPUNKT.

►►► 10. REPARASJON AV FEIL
I tilfelle feil på apparatet hjelper listen nedenfor å kartlegge 
problemet. Vanligvis er det lett å fjerne det. De mest hyp-
pige årsakene nevnes på listen nederst. Sifre står for mu-
lige årsaker. Rekkefølgen på sifrene angir sannsynlighet for 
enkelte feil.

 OBS!
FØR MAN BEGYNNER MED ENDRINGER SKAL 
MAN TA UT STØPSELET UT FRA KONTAKTEN.
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FEIL ÅRSAK
Pumpen starter ikke og kontrollyset på pumpen lyser ikke 6 - 3 - 7
Flammen slokker mens pumpen fortsetter å  virke 2 - 5 - 9 - 10 - 12
Forbrenningskammeret brøler 10 - 11 - 12
Sot i forbrenningskammeret og i skorsteine 8 - 9 - 10 - 11 - 12
På forbrenningsplaten forblir det olje som ikke er forbrent eller det brukes for mye olje ved oppstart  8 - 9 - 11 - 12

NR ÅRSAK LØSNING
1 Mangel på elektrisk forsyning Kontrollere om støpselet  er i kontakten og kontrollere sikringer

2 Vann eller belegg i tanken  Rengjøre tanken og filteret

3 Pumpemotoren starter ikke Kontrollere  STB i og oversvømmingsikring 

4 Motoren og pumpen virker ikke Brennstoffet er for tykt eller for kaldt. Fylle på  med diesel.
Sjekke termostaten som kontrollerer pumpen og bytte ved behov. Kontrollere 
motoren og se om pumpen ikke er tilsmusset innenfor. Kontrollere STB og over-
svømmingsikring.

5 Brennstoffledningen er tett, oljen kommer tilbake til tanken 
gjennom reversledning

Rense brennstoffledningen eller bytte ved behov 

6 Termostat som kontrollerer pumpen har ikke nådd riktig 
temperatur 

Vente til at ovnen blir kald og starte på nytt
Bytte termostaten

7 Oversvømmingsikring er full Rengjøre

8 Sikkerhetstermostat  (STB) virker ikke riktig eller virker 
ikke i det hele tatt 

Nullstille termostaten 
Bytte

9 Utilstrekkelig tilførsel av forbrenningsluft Rengjøre åpninger i forbrenningskammeret
Kontrollere riktig virkning av viften

10 Feil trekk Kontrollere om røykrøret er montert i henhold til anbefalinger i  „Montering av 
røykrøret”
Kontrollere tetthet på skorsteinsystemet
Rengjøre ved behov

11 Skorsteintrekket er for kraftig eller vekslende Montere trekkstabilisator og justere den på a min. 2 mm W.C. (16 Pa).

12 Skorsteintrekket er for svakt Kontrollere alle koblinger
Redusere antall bøyninger
Forlenge skorsteinen 
Isollere røykrøret utenfor bygningen
Se gjennom alle informasjoner om røykrøret i brukermanualen. 

►►► 11. TEKNISKE OPPLYSNINGER

Min. varmekapasitet  kW 17

Maks. varmekapasitet kW 33

Min. oljeforbruk  kg/h 1,46

Maks. oljeforbruk kg/h 2,8

Overløp av oppvarmet luft m3/h 1000

Elektrisk forsyning V/Hz 230/50

Strømforbruk A 0,8

Diameter på røykrøret mm 150

Bredde cm 54

Høyde cm 137

Lengde cm 85

Vekt kg 90

Drivstofftank l 50
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