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Kære kunder.

Vi ønsker at takke jer for at have valgt en af vores gasradiatorer og opfordrer jer til at læse denne vejledning 
omhyggeligt igennem. På de næste sider forklares, hvordan apparaterne skal installeres, anvendes og vedligehol-
des, og disse anvisninger skal overholdes af installatøren og brugeren. 

Brugeren gøres opmærksom på, at: 

•  gasradiatorerne skal installeres af et installationsfirma, der råder over   
de fornødne tilladelser, i overensstemmmelse med de gældende lov-  
bestemmelser; 
•  vedligeholdelsen af gasradiatorerne kun må foretages af fagfolk, der   
råder over de fornødne tilladelser og forudsætninger i henhold til den   
gældende lovgivning. 

ADVARSLER
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 VIGTIGT 

 Hvis der lugter af gas i rummet, skal man forholde sig på 
 følgende måde: 

 -  undlad at tænde for elektriske kontakter og sætte elek-   
  triske apparater i gang; 
 -  undlad at tænde flammer samt at ryge; 
 -  luk for hovedgashanen; 
 -  åbn vinduer og døre; 
 -  ret henvendelse til en fagmand eller installatør med de  
  fornødne kvalifikationer eller til gasleverandøren; 

 Det er strengt forbudt at prøve at finde frem til gasudslippet 
 ved hjælp af flammer. 

 GIV AGT 

 Dette apparat er beregnet til at blive installeret i det land, 
 der er opført på specifikationsmærkatet: Hvis det installeres 
 i andre lande, kan der opstå risici for mennesker, dyr og 
 materielle goder. 

Nærværende brugsanvisning er en 
uundværlig bestanddel af produk-
tet. 

Hvis apparatet sælges eller over-
drages til en ny ejer, eller hvis 
brugeren ikke tager apparatet med 
sig ved bortflytning, skal man altid 
sørge for, at anvisningerne opbeva-
res sammen med apparatet, så den 
nye ejer og/eller installatøren kan 
læse dem igennem. 

Samtlige henvisninger til love, stan-
darder eller bestemmelser i nær-
værende brugsanvisning er vejle-
dende og gælder kun ved udgivel-
sesdato. 

Dette apparat må udelukken-
de anvendes til det formål, det 
udtrykkeligt er beregnet til. 
Producenten fralægger sig et hvert 
ansvar, fastsat af kontrakten, hvis 
mennesker, dyr eller materielle 
goder udsættes for skader på grund 
af forkert installering, regulering, 
vedligeholdelse eller anvendelse. 

Producenten fralægger sig et hvert 
ansvar for personskader og/eller 
beskadigelse af materielle goder, 
der skyldes farer, som brugeren er 
bevidst om og derfor kan undgå 
ved at træffe passende sikkerhed-
sforanstaltninger. 
Efter emballagen er fjernet, skal 
man forvisse sig om, at indholdet 
er intakt. Skulle man være i tvivl 
derom, skal man undlade at anven-
de apparatet og rette henvendelse 
til leverandøren. 
Emballagens dele (papstykker, 
kramper, plastikposer, polystyren 
osv.) skal holdes udenfor børns 
rækkevidde, da der ellers kan opstå 
faresituationer. 

Installeringen skal foretages af 
fagfolk, der råder over de fornødne 
faglige kvalifikationer, i overens-
stemmelse med de gældende lov-
bestemmelser og producentens 
anvisninger. 

Med fagfolk, der råder over de for-
nødne faglige kvalifikationer, menes 
fagfolk, der har særligt kendskab til 
civile varmeanlægs komponenter 
og således har de forudsætninger, 
der er fastsat af den gældende 
lovgivning. 

For at sikre, at apparatet bliver 
ved med at være velfungerende, 
skal man lade fagfolk med de for-
nødne faglige kvalifikationer udføre 
jævnlig vedligeholdelse. 
Eventuelle reparationer af appara-
tet må udelukkende foretages med 
originale reservedele. 

Hvis apparatet ikke skal anven-
des over et længere tidsrum, skal 
det frakobles elforsyningen (MOD. 
2200 VT), og man skal lukke for 
gashanen. 

Skulle der opstå fejl og/eller funk-
tionsforstyrrelser i apparatet, skal 
det slås fra, og man skal afholde 
sig fra at prøve at reparere det 
selv: Man skal rette henvendelse til 
fagfolk med de fornødne kvalifika-
tioner. 

ALMENE ANMÆRKNINGER TIL BRUGER OG INSTALLATØR 
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Afbryder A: Hvis kontakten stilles på I, tilføres apparatet 
spænding. 

Timer B: Anvendes til at programmere tænding og sluk-
ning af gasradiatoren på fastsatte tidspunkter, ved auto-
matisk drift (jævnfør afs. 1.3.4). 

Temperaturvælger C: Med denne drejeknap indstilles 
temperaturen i omgivelserne efter ønske. 
Hvis drejeknappen drejes fuldstændigt mod uret, tilkobles 
frostfunktionen (apparatet tændes kun, hvis temperaturen i 
omgivelserne kommer ned under 5 °C). 

Tænd/sluk lampe D: Lampen lyser, når apparatet tilføres 
spænding. 

Lampe for minimal drift E: Den tændes, når radiatoren 
fungerer ved minimal drift. Styrken vælges automatisk af 
apparatet for at begrænse forbruget. 

Lampe for maksimal drift F: Den tændes  når radiatoren 
fungerer ved maksimal drift.
 

Lampe for fejl G: Den lyser og blinker, hvis der opstår 
driftsforstyrrelser i apparatet. 

Lampe for fejl p.g.a. overophedning H: Den tændes 
samtidig med lampen G, når apparatets temperatur over-
stiger den foreskrevne værdi. 

Reset knap til ophævelse af fejl L: Der skal trykkes på 
den, hvis apparatet er istå, for at komme tilbage til almin-
delig drift (jævnfør afs. 1.3.2). 

Hvis radiatoren går istå på ny (de røde lamper lyser), skal 
man ikke blive ved med at forsøge at genoprette driften, 
men man skal henvende sig til en fagmand for at få foreta-
get vedligeholdelse. 

 1 - ANVISNINGER TIL BRUGEREN

1.1 STYRE- OG REGULERINGSPANEL 

fig. 1
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Døren til styrepanelet åbnes ved at trykke på højre 
side som vist foroven

A = Afbryder 
B = Timer 
C = Temperaturvælger 
D = Tænd/sluk lampe (grøn) 
E = Lampe for brænder ved
    minimal drift (grøn) 
F = Lampe for brænder ved
    maksimal drift (grøn) 

G = Lampe for fejl (rød) 
H = Lampe for fejl p.g.a. ove 
    rophedning (rød) 
L = Reset knap til ophævelse
    af fejl 



1.2 AFFUGTNINGSBEHOLDER

På venstre side af apparatet er der en 
udtagelig plastiklomme, der fungerer 
som affugtningsbeholder. Hvis der er 
behov for affugtning i de omgivelser, 
radiatoren er installeret i, skal man 
trække beholderen ud af dets leje, 
fylde det med vand og sætte det på 
plads igen. 

1.3 HVORDAN APPARATET 
FUNGERER 

1.3.1 Tænding 

• Åbn for gashanen 
• Stil afbryderen A  på ON,   
 tænd/sluk lampen D lyser (grønt) 
• Vælg mellem automatisk eller  
 manuel drift ved hjælp af timerens  
 hvide omstillingsknap (afs.1.3.4). 
• Hvis man vælger automatisk drift,  
 skal man programmere uret ved at  
 stille de røde indikatorer. 
• Indstil temperaturen i omgivelserne  
efter ønske med drejeknappen C. 

Hvis temperaturen i omgivelserne 
kommer ned under det indstillede 
niveau, begynder den automatiske 
opstartsprocedure, og brænderen 
tændes i løbet af cirka 10 sekunder. 
Når brænderen fungerer ved maksi-
mal drift, lyser de grønne lamper E 
og F. Hvis brænderen fungerer ved 
minimal drift, lyser lampen E alene. 
Styrken vælges automatisk. 

Giv agt: Hvis der tændes for radia-

toren efter en længerevarende sti-
lstand, kan der opstå vanskeligheder 
ved start, især for de modeller, der 
fungerer med LPG, fordi der er luft 
i rørene. Det kan således forekom-
me, at apparatet går istå én eller to 
gange, hvilket gør det nødvendigt at 
foretage en reset med knappen L til 
ophævelse af fejl. 

1.3.2 Afbrydelse af apparatet: 

Når der forekommer funktionsforstyr-
relser, går apparatet automatisk istå. 
Der findes to alarmsignaler: 

1) afbrudt lyssignal med tænding af 
en af de to røde lamper G eller H. 

Hvis der forekommer en fejl, og 
lampen G lyser alene, skal man 
følge denne procedure: 
• kontroller om gashanen er åben 
samt om gasforsyningen fungerer 
ved for eksempel at tænde for et 
gasblus; 
• Ophæv fejlen af apparatet efter tre 
minutter ved at trykke på knappen 
til L: Hvis apparatet ikke går i gang 
efter det andet forsøg, men derimod 
går istå igen, skal man henvende sig 
til autoriserede fagfolk for at få fore-
taget vedligeholdelse. 

Hvis der forekommer en fejl på 
grund af overophedning, og lam-
pen H lyser, skal man henvende 
sig til autoriserede fagfolk for at få 
foretaget vedligeholdelse. 
Man skal under alle omstændigheder 
sørge for, at kappens luftrister samt 
indsugnings- og aftræksstykket er 
fri for enhver form for tilstoppelse på 
grund af fremmedlegemer, samt at 
luftcirkulationen i omgivelserne ikke 
hindres af gardiner eller tildækninger. 

2) afbrudt lyssignal med tænding 
af den grønne lampe E og appara-
tet ude af funktion. 

Hvis der forekommer en fejl af denne 
type på grund af en elektrisk funk-
tionsforstyrrelse, skal man slukke for 
kontakten A og kontakte autorisere-
de fagfolk. Man skal afholde sig fra 
at prøve at genoprette driften ved at 
trykke på knappen L. 

1.3.3 Indstilling af temperaturen 

Radiatorerne er forsynede med en 

sensor, der måler lufttemperaturen 
i omgivelserne; den befinder sig på 
selve radiatoren og er i stand til at 
registrere temperaturen i det rum, 
hvor den er installeret. 
Man kan vælge den ønskede tem-
peratur ved hjælp af drejeknap-
pen C. Hvis drejeknappen drejes 
fuldstændigt mod uret, tilkobles 
frostfunktionen, som får radiatoren 
til at gå i gang, hver gang tempera-
turen i omgivelserne kommer ned 
under 5 °C. 
Der kan installeres en rum termo-
stat, som er i stand til at styre appa-
ratets drift direkte (jævnfør afs.3.4). 
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1.3.4 Timer 

Timeren anvendes til at programme-
re tænd og sluk af gasradiatoren på 
fastsatte tidspunkter ved automatisk 
drift. 
Omskifteren i timeren kan placeres i 
tre forskellige stillinger: 

• i midterstillingen mærket med sym-
bolet      for automatisk drift, som 
styres af timeren (fig. 4); 
• i stillingen I for manuel drift, med 
frakobling af timeren (fig. 5); 
• i stillingen 0, hvorved brænderen 
hele tiden er slukket (fig. 6).  

Timerens funktion ved automatisk 
drift 

Stil timeren på det aktuelle klokke-
slæt, hvorved den hvide pil skal stå 
på timetallet, og drej urets krone 
med uret. Den indre urskives visere 
står på det samme klokkeslæt. Sørg 
for, at omskifteren står på automatisk 

drift        (fig. 4). 
Flyt de røde referencesegmenter 
(indikatorer) mod kronens yderside, 
så de befinder sig ved de tidsrum, 
hvor man ønsker, at radiatoren skal 
fungere. 

På den daglige timer svarer fire seg-
menter til et tidsrum på en time: Dette 
betyder, at tændings- og slukningsti-
dspunkterne kan programmeres med 
et mellemrum på mindst 15 minutter. 

På den ugentlige timer svarer tolv 
segmenter til et tidsrum på et døgn: 
Dette betyder, at tændings- og sluk-
ningstidspunkterne kan programme-
res med et mellemrum på mindst to 
timer. 
Timeren fungerer altid, mens appara-
tet er tændt. Hvis strømforsyningen 
afbrydes, holder den daglige timer op 
med at fungere, mens den ugentlige 
timer er forsynet med gangreserve. 

1.3.5 Forholdsregler ved brug 

• Man skal under alle omstændighe-
der sørge for, at kappens rist ikke 
tildækkes med fremmedlegemer 
såsom aviser, gardiner, sengetøj eller 
andre genstande; 
• Hvis der er gardiner på den væg, 
hvor apparatet indrettes, skal man 
træffe følgende forholdsregler: 
-  bevægelige gardiner: Flyt dem, før 
apparatet sættes i gang, så de befin-
der sig  30 cm væk fra det; 
- faste gardiner: Gardinets nederste 
kant skal befinde sig  30 cm væk fra 
apparatet; 

• Der må ikke stilles beholdere med 
vand på apparatet: hvis der spildes 
vand på det, kan apparatet  lide 
skade, og der kan opstå risiko for 
elektrisk stød! 
• Når der er tændt for apparatet, 

må man ikke røre ved udgang-
sristene for den varme luft for at 
undgå forbrændinger. 

• Hvis der er mulighed for, at der 
opholder sig børn uden opsyn eller 
inhabile , bør der installeres ekstra 
sikkerhedsindretninger, såsom pyn-
teriste, for at undgå enhver kontakt 
med apparatets lufttilførselsriste; 
• Når der er slukket for apparatet, og 
man ikke regner med at anvende det 
i lang tid, skal man lukke for gasha-
nen og frakoble elforsyningen. 

1.3.6 Vedligeholdelse 

• Ordinær vedligeholdelse: 

Skal udføres, mens der er slukket 
for radiatoren og mens det er 
koldt og frakoblet elforsyningen, 
og der skal være lukket for gasha-
nen. 
Den ordinære vedligeholdelse omfat-
ter rengøring af kappen og ristene: 
Man skal anvende særlige produk-
ter beregnet til møbler eller en klud 
vædet med sprit. Der må under 
ingen omstændigheder anvendes 
vand eller skrappe midler, der beska-
diger lakken. Hvis der anvendes 
vand, opstår der fare for elektrisk 
stød! 
Brugeren har kun fri adgang til 
de dele af radiatoren, som kan 
udføres uden at anvende udstyr 
eller værktøj: Brugeren har såle-
des ikke lov til at tage radiatorens 
kappe af eller at foretage yderligere 
indgreb. Brugeren må udelukkende 
anvende apparatet, hvis kappen er 
påmonteret og fastgjort. 

• Periodisk vedligeholdelse: 

Hvert andet år, før vintersæsonen 
begynder, skal man foretage et 
alment eftersyn og lade autoriserede 
fagfolk foretage en intern rengøring 
af gasradiatoren. 

NOVA FLORIDA fralægger sig 
ethvert ansvar for skader, som 
personer, dyr eller materielle 
goder udsættes for som følge af 
manipulering eller fejlagtige ind-
greb på radiatoren. 
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2.1 TEKNISKE SPECIFIKATIONER 

Windor Plus Classic er en enkel-
tstående gasradiator med lukket 
forbrændingskammer, tvungent røgaf-
træk, fungerende med atmosfærisk 
brænder, og som fremstilles i tre ver-
sioner med forskellig ydelse 

Windor Plus Classic 3000
med 2,8 kW ydelse 
Windor Plus Classic 5000
med 4,6 kW ydelse 
Windor Plus Classic 7000
med 6,2 kW ydelse 

Windor Plus radiatorerne opfylder de 
grundlæggende krav i de for produktet 
gældende EU-direktiver: 

Gasdirektivet 90/396/EØF af d. 29. juni 
1990; 
Direktivet vedrørende elektromagnetisk 
kompatibilitet 89/336/EØF af d. 3. maj 
1989, ændret med Direktiv 92/31/EØF 
af d. 28. april 1992: 
Lavspændingsdirektivet 2006/95/EØF

og de er forsynede med alle de 
sikkerhedsindretninger, der er fastsat 
for produktet i de gældende lovbe-
stemmelser, og helt nøjagtigt: 

Kontrolkasse med måling af ionise-
ringsflamme. Hvis flammen forsvinder, 
sørger dette system for at blokerer 
radiatorens drift. 

Differensluftprestostat, som afbryder 
radiatorens drift, hvis aftræk- eller ind-
sugningsrørene tilstoppes, eller hvis 
der opstår funktionsforstyrrelser i ind-
sugningsventilatoren. 

Gasventil med dobbelt magnetventil 
af klasse C, med juster bare regulato-
rer. 

Sikkerhedstermostat  til at afbryde 
radiatorens drift, hvis den overophe-
des. 

Windor Plus Classic gasradiatorernes 
hovedegenskaber er som følger: 

-  Veksler af pressestøbt aluminium,  
 med høj ydeevne 
-  Balanceret tilslutning med dobbelt  
 kanal af pressestøbt aluminium 
-  Særskilte, forlængelige indsu-  
 gnings- og aftræksforbindelser 
-  Centrifugal forbrændingsventilator 
-  Tangential ventilator med to hasti- 
 gheder 
-  Elektronisk tænding 
-  Kontrol af ioniseringsflamme  
-  Kontrolenhed til regulering og 
 styring via mikroprocessor 
-  Styretavle med lyssignaler for  
 tænd/sluk, minimumseffekt, 
 maksimumseffekt, tilstedeværelse af 

spænding, overhedningskontrol, knap 
til reset af  fejl 
-  Sikkerhedstermostat 
-  Difference prestostat 
-  Regulerbar gasventil 
-  To-trins drift med automatisk
 indstilling 
-  Forsinket start og stop af
 ventilatoren 
-  Indstillingsknap for lufttemperaturen  
med frostfunktion 
-  Indbygget affugtningssystem 
-  Timer til daglig og ugentlig
 programmering 
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 2 - TEKNISKE SPECIFIKATIONER OG MÅL 

2.2 MÅL OG SIKKERHEDSAFSTANDE 

 MOD. 3000 5000 7000
 Bredde A  547 667 772

  Afstand mellem huller B  387 507 612
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indervægge.



fig. 10
Denne del af vejledningen indeholder 
anvisninger vedrørende installeringen 
af gasradiatorerne, som er forbehol-
dt installatørerne, som i henhold til 
de gældende lovbestemmelser er 
beføjede til at foretage installeringer i 
overensstemmelse med loven og den 
tekniske udvikling. 

ADVARSEL: 

Før apparatet installeres, skal man 
checke, om dets tekniske speci-
fikationer stemmer overens med 
de krav, der stilles for rigtig anven-
delse i anlægget. Den anvendelige 
gastype og gasstrykket som er 
angivet på specifikationsmærkatet 
på apparatet. 

3.1 VALG AF 
INSTALLERINGSSTEDET 

Windor Classic gasradiatorerne kan 
installeres på hvilket som helst sted 
i det rum, der skal opvarmes, i ove-
rensstemmelse med de gældende 
lovbestemmelser. 
Radiatoren er som standard forsy-
net med 59 cm lange, lige rør, der 
kan anvendes i alle de tilfælde, hvor 
installeringen foretages på en yder-
væg, og som efter behov kan erstat-
tes med rør på op til 1 m. 
Radiatoren kan ligeledes placeres på 
andre vægge end ydervægge, hvor-
ved man kan indrette aftræk med 
bøjninger og forlængelse af rørene, 
jævnfør eksemplerne i afs. 3.2.2. 

Gasradiatorerne er lukkede apparater, 
som i standarden betegnes som “type 
C”, og indsugnings- og aftræks-
srørene og endestykkerne  er faste 
bestanddele af apparatet. Hvis der 
indrettes forlængelser af aftrækket, 
skal der under alle omstændi-
gheder anvendes originale NOVA 
FLORIDA reservedele. 

Windor Classic gasradiatorerne er 
klassificerede afhængig af den indbyr-
des placering af aftræks- og indsu-
gningsendestykkerne som apparater 
af type C13 og C53. 

3.2 INSTALLERING 

• I gasradiatorens emballage er der 
en papirskabelon: Anbring den på 
muren og bor de påkrævede huller 
som vist på skabelonen; overhold 
minimumsafstanden fra gulvet; 
• Klargør gasradiatoren, hvorved 
beskyttelsesdelene af polystyren skal 
fjernes, og man skal tage den lake-
rede kappe forsigtigt af for ikke at 
beskadige den; kappen tages af ved 

ganske enkelt at fjerne de to neder-
ste skruer henholdsvis på venstre og 
højre side; når arbejdet er udført skal 
de skrues fast igen ved hjælp af den 
medfølgende sekskantnøgle. 

• Hvis de mure, som rørene skal gå 
gennem, helt eller delvist er lavet af 
brændbart materiale, skal man iso-
lere aftræksrøret med stenuld, der 
er mindst  1 cm tykt. 

3.2.1 Vandret balanceret aftræk: 

GIV AGT: Med henvisning til fig. 9 er 
indsugningen til venstre og aftræk 
til højre. 

• Mål væggens tykkelse og tilpas de 
medfølgende rørforbindelser, så de 
svarer til murens mål plus cirka 5 cm; 
• Montér pakningerne D på rørforbin-
delserne A og 
før dem derefter ind i apparatets korte 
rør C ved hjælp af 
et glidemiddel (se fig. 9 og 10). Pas 
på 
at tætningerne placeres rigtigt, samt 
at de ikke hindrer  
luft- og aftræks gennemstrømningen.  

• Montér blænden E af den størrel-
se, der er angivet på oversigten over 
tekniske data (fig. 11) på indsugning-
srørets endestykke. 

• Fastgør apparatet til muren ved hjælp 
af de medfølgende skruer og plugs; 
• Hvis murens væg er af brændbart 
materiale, skal der indsættes et lag 
isolerende materiale, såsom gla-
suld  (cirka 1 cm tykt) mellem bag-
stykket, rørforbindelsen og muren; 
• Hvis apparatet installeres under en 
hylde af brændbart materiale, skal 
dens underside beskyttes med et lag 
isolerende materiale; 
• Fastgør indsugnings- og aftræk-
sendestykket B til ydermuren med 
de medleverede skruer, dog uden at 
fæstne rørforbindelsen med cement, 

da der kan opstå behov for at skille 
apparatet ad på et senere tidspunkt; 
BEMÆRK: Luften, der kræves til 
forbrændingen, suges ind gennem 
sprækkerne, der er i kontakt med 
ydermuren (fig. 12), og disse skal 
derfor være frie for cement eller 
hvilken som helst slags forsegling-
smiddel. 
Montér om nødvendigt den medleve-
rede (fig. 12) skive af rustfrit stål (A). 

• Rørforbindelserne skal hælde en 
lille smule i jordens retning for at 
fremme et eventuelt afløb af kon-
densvand, og de skal isoleres på 
passende vis. 
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 3 - ANVISNINGER TIL INSTALLATØREN
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fig. 11
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fig. 12
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fig. 9

Entwässerung

Aspiration



3.2.2 Aftræk med rørforbindelser 
med forlængelser eller bøjninger 

Windor Classic giver mulighed for at 
anvende aftræks- og indsugningsrør 
med forlængelser og bøjninger. Dette 
gør det muligt at anvende en lang 
række løsninger under installeringen.

Tabellen omfatter rørforbindelser 
på 35 mm og 60 mm. 

Figur 13 A/B/C/D viser nogle prak-
tiske eksempler: 

 

Aftrækket forlænges på følgende måde: 

• Montér pakningen D på overgangs-
stykket F (fig. 14). 

• Sæt overgangsstykket F sam-
men med det korte rør C (fig. 9) og 
fastgør det til bunden af apparatet 
(fig. 14 C) med skruen Y (følger med). 

• Sæt rørforbindelsen Ø 35 mm eller 
bøjningen  90° sammen med over-
gangsstykket og indsæt den dertil 
beregnede pakning G, der skal pla-
ceres i bøjningens eller rørets skål 
(fig. 14 B). 
• Bøjningerne I skal fastgøres til bun-
den ved hjælp af de dertil beregnede 
bøjler S, som hører til montage sæt-
tet (fig. 14 C). 

fig. 13 B
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fig. 13 D

fig. 13 C

H

I
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fig. 14 B
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fig. 14

D
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fig. 14 C I
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• Hvis man skal samle en bøjning 
med et rør eller to rør med hinanden, 
skal de føres sammen og dækkes 
med muffen H (fig.14 B). 
• Når tryktabet i rørerne er lavt, som 
angivet i bemærkningerne til tabel 
3 afs. 3.2.4, skal man anbringe luft-
blænden R på 25 mm ved indsugnin-
gsmundingen (fig. 15 og 16), som 
følger med i standardsættet til adskil-
lelse af rørforbindelserne (tilbehør). 
• Sæt endestykket sammen med røret 
og spænd skruen V. Indsugnings- og 
aftræksendestykkerne er fuldstændigt 
ens. Hvis rørforbindelserne med en 
diameter på 35 mm er placeret paral-
lelt, skal man anvende standardindsu-
gnings- og aftræksendestykket (fig.16). 

Ved denne slags installationer kan 
rørene indbygges i muren, eller de kan 
placeres på selve væggene. Skulle 
det være nødvendigt at montere røre-
ne langs med indervægge, kan man 
anvende den dertil beregnede mon-
tageramme, der leveres som tilbehør 
(fig. 8 og 17 ). 

Bemærk: Aftrækket skal placeres over 
indsugningen. 

• Bemærk:  Når rørforbindelserne 
forlænges, er der mulighed for kon-
densdannelse langs med aftrækket. 
Det anbefales derfor at anvende 
det særlige tilbehør til udledningen 
af kondensvand samt at isolere 
aftræksrørene. 

Det er nødvendigt at anvende kon-
densafløbet, hvis der benyttes rør-
forbindelser med en diameter på 60 
mm. 
Kondensafløbet skal altid instal-
leres i forbindelse med modellen 
3000 Classic, såfremt der monteres 
længere aftræk end standardrøret, 
uafhængig af de anvendte rørforbin-
delses diameter. 

3.2.3 Lodret aftrækssystem

Hvis man monterer lodret aftræk, skal 
man anvende det dertil beregnede til-
behør med en diameter på 60 mm. 
Taggennemføringen skal således have 
en diameter på 60 mm, og hvis de 
anvendte rørforbindelser er på 35 mm, 
er det nødvendigt at anvende et over-
gangsstykke W 35/60, som hører til 
tilbehøret (Fig. 18). 
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3.2.4 Indsugnings- og aftræksrøre-
nes længde 

Den tilladte maksimallængde for røre-
ne afhænger af tryktabet i de enkelte 
komponenter, som anvendes mellem 

apparatet og aftræks- og indsugnin-
gsstederne. 
Det totale tryktab i Pa, som udregnes 
på grundlag af dataene på tabel 2, 
må ikke overstige værdien for  maksi-
malt tilladt tryktab. Den sammenlagte 

værdi skal både tage højde for luft- 
og aftræksrøret, og den afhænger af 
de anvendte rørs mål og diameter (35 
mm eller 60 mm). 

*** på denne model skal aftræks- og indsugningsrøret være lige lange. 

tab. 2

* Skal anvendes på indsugningsrøret, hvis det samlede tryktab (indsugning + aftræk) er mindre eller lig med 4 Pa 

** Skal anvendes på indsugningsrøret, hvis det samlede tryktab ved indsugning er mindre eller lig med 4 Pa 

 WINDOR PLUS CLASSIC   3000    5000    7000***

 Maksimal tilladt tryktab  Pa  8   12   18

 Rørenes udvendige diameter  mm 35  60 35  60 35  60

 Begyndelses bøjning for split  Pa 2  - 2  - 4  -

 90° bøjning  Pa 0,5  0,2 2  0,75 3  1 

 45° bøjning Pa -  0,1 -  0,35 -  0,5

 Rør Pa/m 0,5  0,2 2  0,75 4  1 

Standard indsugnings-/aftræks hætte  Pa 0,5  - 1  - 1  -

 Enkelt luft- eller aftrækshætte   Pa 0,25  0,2 0,5  0,3 0,5  0,5

 Blænde Ø 25 mm (se * og **)  Pa 4*  - 2**  - 2**  -

 Vandret kondensudledning  Pa 0,5  0,2 1  0,3 1  0,5

 Lodret kondensudledning 90° diam. 35 mm   Pa 2  - 2  - 4  -

 Lodret kondensudledning diam. 60 mm    Pa -  0,2 -  0,3 -  0,5

 Overgangsstykke 35/60  Pa -  0,2 -  0,2 -  0,2

 Taghætte  Pa -  0,1 -  0,2 -  0,5
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3.3 FORBINDELSE TIL 
GASFORSYNINGEN 

Gasradiatoren er forsynet med et 
overgangsrør G 1/2” X G 3/8” i ove-
rensstemmelse med de gældende 
installeringsnormer. Hvis man anven-
der overgangsrøret G 1/2”, skal der 
ikke benyttes pakninger. 
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fig. 19

fig. 20
77 mm

3
2
,5

 m
m

35 cm

30 cm

Ø 60 mm
600 cm

Windor Plus Classic 5000 

. Seperate indsugnings- og aftræksrør 

. Direkte indsugning bag ved apparatet 

. Lodret aftræk gennem tag, udledningshøjde 6 m 

I tabellen er det maksimale tilladte tryktab: 12 Pa 

Indsugning: 

Rør diam. 35 mm længde 30 cm = 2 x 0,30 = 0,6 Pa 
Indsugningsendestykke = 0,5 Pa 

Tryktab ved indsugning udgør 1,1 Pa, hvilket er lavere end 4 Pa, og 
det er  ifølge  anmærkningen under tabel 3 – således nødvendigt at 
montere blænden på indsugningen. 

Tryktab som følge af blænde = 2 Pa 

Aftræk: 
1 rør diam. 35 mm længde 35 cm = 2 x 0,35 = 0,7 Pa 
Bøjning 90° diameter 35 mm = 2 Pa 
Overgangsstykke 35/60 = 0,2 Pa 
Udledning af kondens diam. 60 mm = 0,3 Pa 
6 rør diam. 60 længde 1m = 0,75 x 6 = 4,5 Pa 
Tag gennemføringen = 0,2 Pa 

I alt = 0,6 + 0,5 + 2 + 0,7 + 2 + 0,2 + 0,3 + 4,5 + 0,2 = 11 Pa 

11 Pa < 12 Pa . MULIG LØSNING 

Eksempel på udregning (fig.19): 



Forbindelsen til elforsyningen opret-
tes ved hjælp af tilslutningsklemmer 
på det elektroniske print: 

• Før kablet gennem den dertil bere-
gnede aflastning. 
• Forbind fase- og nul lederne med 
henholdsvis klemme L og N i tilslut-
ningsklemmerne og forbind jordled-
ningen med klemmen F2. ( fig. 22). 
• Kontroller om ”lusen” P1 er mon-
teret mellem den anden og tredje 
klemme på tilslutningsklemmen (fig. 
22). 
• Spænd aflastningen. 

Apparatet er udstyret med en sikring 
F1A i serie med fasen. 
Det anbefales at foretage forbindel-
sen ved hjælp af en  kontakt eller 
et  stik for at gøre det nemmere at 
udføre vedligeholdelse og gøre det 
muligt at frakoble apparatet, når 

det ikke skal anvendes over længere 
perioder. 

Windor Plus Gasradiatorerne giver 
mulighed for følgende: 

1) forbindelse til en ekstern rumter-
mostat 
2) forbindelse til et telefonrelæ til 
fjernstyret start 
3) forbindelse af flere gasradiatorer 
til én ekstern termostat med timer 
eller et telefonrelæ. 

Hvis man vælger løsning 1) og 2), 
behøver man blot at fjerne den elek-
triske ”lus” P1 (fig. 22) på tilslutnin-
gsklemmen og forbinde den ekster-
ne rumtermostat eller telefonrelæet 
til den frie klemme (fig. 21). 

NB: For at kunne regulerer apparatet 
effektivt med rumtermostaten, skal 

temperaturreguleringsknappen stil-
les på maksimum ved at dreje den 
fuldstændigt med uret. Hvis der for-
bindes en rumtermostat med timer 
funktion, skal man ligeledes stille 
uret på stillingen ”tændt” (jævnfør 
afs. 1.3.4, fig. 5). 
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3.4 FORBINDELSE TIL ELFORSYNINGEN 

Fig. 21 (gælder kun for model 3000)

10: TÆNDELEKTRODE 

11: IONISERINGSELEKTRODE 

12: TÆNDINGSTRANSFORMER 230VAC 14kV 

13: GASMAGNETVENTIL 230Vcc 

14: PRESSOSTAT 

15: SIKKERHEDSTERMOSTAT 

16: TANGENTIALTERMOSTAT

KOMPONENT FORKLARING 

1 : REGULERINGSPANEL
2 : GASVENTIL TIL FUNKTION MAX-MIN 230Vcc 
3 : IONISERINGSPRINT 
4 : MOTOR TIL CENTRIFUGALVENTILATOR 230Vac 
5 : EKSTERN FEJLSIGANL 230Vac 0,5A max. 
7 : TEMPERATURSONDE NTC 10 kOhm A 25°C 
8 : MOTOR TIL TANGENTIALVENTILATOR 230Vac 

9:  EKSTERN RUMTERMOSTAT  MED POTENTIALEFRI KONTAKTER  

(EKSTRAUDSTYR) 
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fig. 22

FARVE FORKLARING 

BK: SORT 
W :  HVID 
R :  RØD 
Y :  GUL 
BL:  BLÅ 
BR: BRUN 
GN: GRØN 
O :  ORANGEFARVET 
P :  LYSERØD 
V :  LILLA 



Gasradiatorerne justeres og forsegles 
på fabrikken alt efter, hvilken gas de 
skal fungere med og i hvilket land, 
de skal markedsføres i. Hvis der skal 
foretages indgreb for f. eks. at tilpas-
se apparatet en anden slags gas type, 
skal man overholde nedenstående 
forskrifter. 

3.5.1 Udskiftning af dyser 

• Hvis apparatet skal omstilles fra en 
gas type til en anden, behøver man 
blot udskifte hovedbrænderens dyse 
(jævnfør fig. 24) ifølge værdierne på 
oversigten over tekniske data. 
• Når udskiftningen er foretaget, skal 
man regulere trykket. 
• Bemærk: såfremt gasradiatoren 
skal konverteres fra gastype G110 til 
G20/G30 eller fra G20/G30 til G110 
skal gasdyse/gasbrænder udskiftes 
til den som er specificeret til den kor-
rekte gas kvalitet.

3.5.2 Trykregulering (fig.26) 

• Kontrol af tilgangs gastrykket: 
Mens der er tændt for apparatet, sæt 
måleinstrumentet på tilslutningsstedet 
på prøvestudsen (efter at man har 
skruet den tilhørende skrue af).
• Funktion med flaskegas 

Trykregulatorens hætte B skal erstat-
tes med den særlige skrue D med 
plastikpind (fig.25). Dysetrykket ved 
brænderen skal stemme overens med 
forsyningstrykket. Trykket reguleres til 
minimum på samme måde som ved 
naturgas.  

• Funktion med naturgas: 

- maks. dysetryk opnås ved at sætte 
måleinstrumentet på tilslutningsstedet 
A (efter at have fjernet den tilhørende 
hætte), herefter  skrues trykregulato-
rens hætte B af, og mens apparatet er 
i drift på maks. effekt;  drej på skruen 
nedenfor for at øge eller sænke dyse-
trykket, dette må ikke overstige vær-
dierne, der er angivet i tabellen over 
tekniske data; 

- min. dysetryk opnås ved at sætte 
måleinstrumentet på tilslutningsstedet 
A, mens apparatet er i drift  på min. 
effekt, drej på skruen Y for at øge 
eller sænke dysetrykket, dette må 
ikke overstige værdierne, der er angi-
vet i tabellen over tekniske data. 

Bemærk: Apparatet stilles på maks. 
effekt ved at dreje  temperaturregule-
ringsknappen C på reguleringspanelet 
fuldstændigt med uret. Når lyssignalet 
F (fig. 1) for maks. effekt lyser, er det 
muligt at foretage reguleringen af det 
maksimale tryk. 
Hvis apparatet skal stilles på min. 
effekt, skal man afmonterer stikket for 
maks. magnetventilen pos.2  fra prin-
tet pos. 1 (fig. 21) 

Bemærk! Sørg for, at der ikke er 
åben ild i nærheden, mens dette 
arbejde udføres! 
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Hvis der skal styres flere appara-
ter ved hjælp af én rumtermostat 
med timer: 

• forbind klemme 3 på én af radia-
torernes tilslutningsklemme med 
rumtermostatens kontakt 

• forbind de andre apparaters 
klemme 3 med hinanden (fig. 23) 
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fig. 23

3.5 FREMGANGSMÅDE VED KONVERTERING TIL ANDEN GASTYPE 

D

fig. 24 fig. 26

fig. 25

A

Y

B

Blænde 5000 Classic
 G30-G31



 -  Forbind den igen 

 -  Udskift den

 -  Udskift den 

 - Vask den og blæs med luft 

 -  Udskift den 

 - Rens det

 -  Udskift den

 -  Udluft gasrør, kontroller tryk 

 -  Udskift den

 -  Udskift uret 

 -  Forbind dem igen 

 -  Udskift det 

 - Udskift den 

 -  Udskift printet

 -  Udskift ventilatoren eller motoren 

 - Kontroller om luftprestostaten  er rigtigt
  forbundet 

 -  Kontroller om gashanen er åben 

 -  Kontroller om der kommer gas frem til   

  ventilen 
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 FEJL MULIG ÅRSAG UDBEDRINGER

Brænderen tændes ikke og apparatet 
slukker 

 - Gassen kommer ikke frem 

Hovedbrænderen tændes, men den 
slukkes med det samme, og apparatet 
slukker 

 - Ioniseringsledningen er frakoblet 

 - Luft i gasrøret  -  Udluft og gentag tændingsproceduren. 

 - Sikkerhedstermostaten udløst på  
  grund af overophedning 

 - Sørg for, at kappens riste ikke er 
  tildækkede på nogen måde på grund af
  gardiner, sengetøj eller andet. Radiatoren  
  må først sættes i gang, når den er kold. 

 - Luftpressostaten udløst  -  Kontroller at luft- og aftræksrøret ikke er
  tilstoppede 

 - Sikkerhedstermostaten er i stykker 

 - Luftprestostaten er i stykker 

 - Dysen er snavset 

 - Forbrændingsventilatoren er blokeret  
  eller fungerer ikke ordentligt 

 - Venturi tilstoppet 

 - Ioniseringselektroden rør stel 

 - For dårlig gaskvalitet/tryk

 - Timeren fungerer ikke 

 - Timerens omskiftere er i stykker 

 - En eller flere ledninger frakoblet 

 - Det elektroniske printkort fungerer  ikke 

Apparatet fungerer ikke ved automatisk 
eller manuel drift 

 -  Min. gasventilens spole brændt over

 -  Fejl i elektronikken 

Effekt niveauet ændres ikke 

 - Den elektriske motor er i stykker Tangential- eller centrifugalventilatoren funge-
rer ikke 

 4 - DRIFTSFORSTYRRELSER OG UDBEDRINGER 



 5 - OVERSIGT OVER TEKNISKE DATA Windor Plus Classic 

OVERSIGT OVER TEKNISKE DATA

MOD. WINDOR PLUS CLASSIC 3000 5000 7000

Type C13, C53 C13, C53 C13, C53

Kategori III
1a2H3B/P

II
2H3B/P

II
2H3B/P

Udvendig diameter dobbelt rør mm 55 55 55

Udvendig diameter split rør mm
Ø 35 Ø 35 Ø 35

Ø 60 Ø 60 Ø 60

Elforbrug W 60 82 82

Spænding og frekvens V-Hz 230-50 230-50 230-50

Maksimum belastning W 3000 5000 6800

Minimum belastning W 2100 3400 5000

Maksimum ydelse W 2811 4610 6154

Minimum ydelse W 1940 3074 4460

G110 Naturgas Flaskegas Naturgas Flaskegas Naturgas Flaskegas

Nyttevirkning ved maksimum ydelse % 93,3 93,7 94,2 92,2 92,8 90,5 91,4

Nyttevirkning ved minimum ydelse % 91,8 92,4 93,3 90,4 90,8 89,2 89,6

Maksimalværdi for NO
X

mg/kWh 97,0 173,8 204 79,8 111 126,3 194

Emissionsklasse NO
X

3 5 4

WINDOR PLUS Classic 3000 G110 G 20 Erdgas G30 Butan flaskegas G31 Propan flaskegas

Hovedbrænderens dyse mm/100 345 150 90 90

Forsyningstryk mbar 8 20 29 30

Maksimalt dyse tryk mbar 4 13,4 29 30

Minimalt dyse tryk mbar 2,8 7,5 15,2 19

∆ P (ved maks.) Pa 54 - 56 54 - 56 54 - 56 54 - 56

Ø blænde ved indsugning til lige aftræksrør op til 59 cm mm 18 18 18 18

Ø blænde ved indsugning til split rør (jævnfør tab.3) mm 25 25 25 25

Standard naturgasforbrug m3/h 0,774 0,317 - -

Standard f-gas forbrug kg/h - - 0,237 0,232

CO2 (ved maks.) % 5,9 - 6,0 8,6 - 9,0 11,1 - 11,4 10,5 - 10,8

WINDOR PLUS Classic 5000 G 20 Erdgas G30 Butan flaskegas G31 Propan flaskegas

Hovedbrænderens dyse mm/100 205 115 115

Forsyningstryk mbar 20 30 30

Maksimalt dyse tryk mbar 11,6 30 30

Minimalt dyse tryk mbar 7,5 15,4 19,5

∆ P (ved maks.) Pa 62 - 64 62 - 64 62 - 64

Ø blænde ved indsugning til lige aftræksrør op til 59 cm mm 22,5 oval 22,5 oval 22,5 oval

Ø blænde ved indsugning til split rør (jævnfør tab.3) mm 25 25 25

Standard naturgasforbrug m3/h 0,529 - -

Standard f-gas forbrug kg/h - 0,395 0,387

CO2 (ved maks.) % 8,8 - 9,0 10,1 - 10,3 9,8 - 10

WINDOR PLUS Classic 7000 G 20 Erdgas G30 Butan flaskegas G31 Propan flaskegas

Hovedbrænderens dyse mm/100 230 135 135

Forsyningstryk mbar 20 30 30

Maksimalt dyse tryk mbar 12 30 30

Minimalt dyse tryk mbar 7,5 16,8 21

∆ P (ved maks.) Pa 58 - 62 58 - 62 58 - 62

Ø blænde ved indsugning til lige aftræksrør op til 59 cm mm 22,5 oval 22,5 oval 22,5 oval

Ø blænde ved indsugning til split rør (jævnfør tab.3) mm 25 25 25

Standard naturgasforbrug m3/h 0,719 - -

Standard f-gas forbrug kg/h - 0,537 0,526

CO2 (ved maks.) % 8,8 - 9,1 10,8 - 10,9 10,6 - 10,8
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 6 - OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING 



  7 - EU-ERKLÆRING
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FREMGANGSMÅDE VED
INSTALLERING AF LIGE

VÆGUDLEDNING



INSTALLERINGEN FORETAGES PÅ FØLGENDE MÅDE:

1. Tag apparatet ud af emballagen ved først at fjerne indsugnings- og udledningsrørene samt endestykket

2. Placér papirskabelonen, der følger med, 
 helt nøjagtigt på det sted på muren, hvor man  
  ønsker at installere apparatet.

3.  Bor huller i muren ifølge anvisningerne på
 skabelonen, hvorved der skal udvises
 forsigtighed, eftersom hullerne til fastgøringen  
 og hullet til udledningen er fordelt på forskellig  
 vis afhængigt af modellen.

GIV AGT : HULLET TIL INDSUGNINGS- OG 
UDLEDNINGSRØRET SKAL PLACERES LET 
HÆLDENDE MOD JORDEN, SÅLEDES AT 
EVENTUELT KONDENSVAND KAN LØBE UD.
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4. Mål hvor dybt hullet i muren til indsugningen   
 og udledningen er, og skær  indsugnings- og   
 udledningsrørene til, så de er 5 cm længere   
 end førstnævnte mål. 
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5. Sæt den dertil beregnede pakning på
 indsugnings- og udledningsrørene.

6. Pres de to rør ihærdigt ind i maskinen, om
 nødvendigt under anvendelse af et særligt
 glidemiddel.
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7. Tag fat i maskinen, før indsugnings- og
 udledningsrørene ind gennem hullet i muren og   
 fastgør maskinen til muren ved hjælp af de
 medleverede skruer.

8. GÆLDER KUN FOR VERSIONEN CLASSIC
 Hvis installeringen udføres med Standardrør,
 ER DET OBLIGATORISK AT PÅMONTERE
 LUFTBLÆNDEN, DER HØRER MED TIL DET   
 MEDLEVEREDE SÆT, på insugningsrøret, ved det   
 ydre endestykke, da apparatet ellers ikke fungerer   
 ordentligt.

 Indsugnings- og udledningsrørene skal stikke   
 cirka 2 cm ud af ydermuren.

Blænde til CLASSIC  
3000

Blænde til CLASSIC
 5000 e 7000

 Maskinens kappe fjernes således:
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9. Fastgør flangen til udledningsendestykket ved at   
 indsætte vægskruerne ifølge én af de to
 nedenstående løsninger.

10. Sæt indsugnings-/udledningsendestykket på   
 røret; når arbejdet er udført, skal udledningen   
 se ud som på illustrationen forneden til højre.

Scarico

Aspirazione

Aspirazione
Aspirazione

Aspirazione

LØSNING B
Fastgøring af flangen 
på muren ved hjælp af 
medleverede Fischer 
“F”. Endestykket skal 
fastgøres til flangen ved 
hjælp af de to medlevere-
de skruer “V”.

LØSNING A
Samtidig fastgøring af flan-
ge og endestykke ved hjælp 
af medleverede Fischer “F”
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Sugning

Sugning

Sugning

Sugning
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11. Skru røret fast ved hjælp af to sekskantnøgler   
 for at undgå, at overgangsstykket drejes.

12. Foretag den elektriske forbindelse mellem den   
 grønne konnektor og jordforbindelsesledningen   
 (ved hjælp af fast-on i installeringssættet) (fig. 1).

 To eller flere apparater kan forbindes med én   
 termostat for den omgivende temperatur som   
 vist på figur 2.

CN6
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fig. 1 fig. 2
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Fondital S.p.A.
25079 VOBARNO (Brescia) Italy - Via Cerreto, 40

Tel. (+39) 0365 878.31

e mail: fondital@fondital.it - www.novaflorida.it

Nova Florida behält sich das Recht vor, ihren Produkten die Änderungen vorzunehmen, 
die notwendig oder nützlich sind, ohne die hauptsächlichen Eigenschaften zu beeinträchtigen.
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