
 

 

Byggvärmefläktar 

 

 

 

2kwh art. Nr. 99114 

5kwh art. Nr. 99115 

9kwh art. Nr. 99133 

 

 

 

Respice Sweden AB 

Box 5055 

25005 Helsingborg 

 



VIKTIGT/IMPORTANT/HOUM/OBS 

SE 

Endast för isolerade utrymmen eller tillfällig användning 

FI 

Vain eristetthihin tiloihin tai tilapäiseen käyttön 

EN 

Only for insulated spaces or occasional use 

NO 

Kun for isolerte rom eller for midlertidig bruk 

DK 

Kun isolerade områder eller til lejlighedsvis brug 

 

Viktigt! 

Läs noga igenom bifogad bruksanvisning och spara den för framtida 

bruk. 

 

Säkerhet 

 Fläkten skall hanteras av vuxna människor, som har 

nödvändig kunskap om dess användningsområde. 

 Låt aldrig barn leka med fläkten 

 Täck aldrig över fläkten 

 Anslut inte andra apparater till samma uttag som fläkten 

 Använd aldrig timer eller annan tidsstyrningsutrustning 

  

 Använd aldrig fläkten i lokaler där lättantändliga vätskor 

eller gaser förvaras. 

 Använd aldrig fläkten om den eller kringutrustning är 

skadad. 

 

 



Skötsel 

 Dra alltid ur nätkabel innan fläkten flyttaseller rengörs 

 Rengör fläkten med lätt fuktad trasa. Använd inga 

lösningsmedel eller rengöringsmedel. 

Placering 

 Placera fläkten så den står stadigt och på säkert avstånd från 

lättantändliga föremål. 

 Tänk på att placera fläkten så att man inte riskerar att 

snubbla över den eller kabeln. 

 

 

 

 

 

 

Användning 

 

 Fläkten blir mycket varm när den är i drift 

 Lätt rök kan förekomma när fläkten används de första 

gångerna, detta är helt normalt då värmeelementet är täckt 

med ett tunt lager av skyddande olja som bränns upp. 

 Om byggfläktens högre effektlägen används, kan dessa 

utgöra en extra belastning på elanläggningen. Om flera 

apparater används på samma fas som fläkten kan detta få till 

följd att säkringen löser ut. 

 Ta kontakt med behörig installatör om du är osäker eller om 

problem med säkringarna uppstår. 

Notera 

Modellerna 99115 och 99133, 5 och 9kwh, har två effektlägen 

2500/5000W respektive 4500/9000W 



 Om du väljer det lägsta effektläget, värmer fläkten upp 

rummet till önskad temperatur när denna uppnåtts slås 

värmeelementet automatiskt av, fläkten roterar 

 Om du väljer det högsta effektläget värmer fläkten upp 

rummet till önskad temperatur, när denna uppnåtts går 

fläkten ner till det lägre effektläget. 

Sätta igång 

1. Sätt i fläktens nätkabel i ett uttag 

2. Ställ effektvredet i önskat läge, och vrid upp 

termostatvredet till max. 

3. När temperaturen har nått önskad nivå, vrid ner 

termostatreglaget tills fläktens element stängs av. 

Värmeelementet kommer att slå på igen när temperaturen 

sjunker. Notera att fläkten fortsätter rotera även när 

elementet stängts av, fläkten står bara stilla när effektvredet 

är i läge 0. 

4. Man stänger av fläkten genom att vrida effektvredet till läge 

0 

Överhettningsskydd 

Fläkten är försedd med överhettningsskydd som löser ut och stänger 

fläkten om den överhettas. 

Återställning av överhettningsskydd 

1. Ställ effektvredet på 0 

2. Dra ur nätkabeln ur uttaget och låt fläkten svalna i 5-10 

minuter 

3. Sätt i nätkabeln och slå på fläkten 

4. För 99133, finns det en återställning på baksidan av fläkten. 

 

 

 



Specifikationer 

 

 99114 99115 99133 

Anslutning 230V/50Hz 400V 400V 

Effektlägen 1000/2000W 2500/5000W 4500/9000W 

Skyddsklass IP24 IP24 IP24 

Nätkabel 1,8m 1,8m 1,8m 

Vikt 3,6kg 6kg 8,2kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


