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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 vedli-
geholdes, 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



Nærværende brugsanvisning er
en uundværlig bestanddel af pro-
duktet.

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 anvisnin-
gerne opbevares sammen med
apparatet, så den nye ejer
og/eller installatøren kan læse
dem igennem.

Samtlige henvisninger til love,
standarder eller bestemmelser i
nærværende brugsanvisning er
vejledende og gælder kun ved
udgivelsesdato.

Dette apparat må udelukkende
anvendes til det formål, det
udtrykkeligt er beregnet til.
Producenten fralægger sig et
hvert ansvar, fastsat af kontrak-
ten, hvis mennesker, dyr eller
materielle goder udsættes for
skader på grund af forkert instal-
lering, regulering, vedligeholdel-
se eller anvendelse.

Producenten fralægger sig et
hvert ansvar for personskader
og/eller beskadigelse af materiel-
le goder, der skyldes farer, som
brugeren er bevidst om og derfor
kan undgå ved at træffe passen-
de sikkerhedsforanstaltninger.
Efter emballagen er fjernet, skal
man forvisse sig om, at indholdet
er intakt. Skulle man være i tvivl
derom, skal man undlade at
anvende apparatet og rette hen-
vendelse 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 fornød-
ne faglige kvalifikationer, i ove-
rensstemmelse med de gælden-
de lovbestemmelser og produ-

centens anvisninger.
Med fagfolk, der råder over de
fornødne 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 appa-
ratet 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 kvalifi-
kationer.
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ALMENE ANMÆRKNINGER TIL BRUGER OG INSTALLATØR 

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 gasuds-
lippet 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 menne-
sker, dyr og materielle goder.



Almene anmærkninger til bruger og installatør. Afsnit. 1

1 - Anvisninger til brugeren Afsnit. 4

 . .1.1 Styre- og reguleringspanel Afsnit. 4

 . .1.2 Affugtningsbeholder Afsnit. 5

 . .1.3 Hvordan apparatet fungerer Afsnit. 5

 . . 1.3.1 Tænding Afsnit. 5

 . . 1.3.2 Vågeblusstilling Afsnit. 5

 . . 1.3.3 Afbrydelse Afsnit. 5

 . . 1.3.4 Ventilatorens funktion (mod. 2200 VT) Afsnit. 5

 . . 1.3.5 Timer (mod. 2200 VT) Afsnit. 5

 . . 1.3.6 Forholdsregler ved brug Afsnit. 6

 . .1.4 Vedligeholdelse Afsnit. 6

 . . 1.4.1 Ordinær vedligeholdelse Afsnit. 6

 . . 1.4.2 Periodisk vedligeholdelse Afsnit. 6

2 - Tekniske specifikationer og mål Afsnit. 7

 . .2.1 Tekniske specifikationer Afsnit. 7

 . .2.2 Mål og sikkerhedsafstande Afsnit. 7

3 - Anvisninger til installatøren Afsnit. 7

 . .3.1 Valg af installationssted Afsnit. 7

 . .3.2 Installering Afsnit. 8

 . . 3.2.1 Forbindelse til gasforsyningen Afsnit. 8

 . . 3.2.2 Forbindelse til elforsyningen (mod. 2200 VT) Afsnit. 8

 . . 3.2.3 Tilpasninger Afsnit. 9

 . .3.3 Eldiagram 2200 VT Afsnit. 9

4 - Driftsforstyrrelser og udbedringer Afsnit.10

5 - Oversigt over tekniske data Afsnit.11

6 - Overensstemmelseserklæring Afsnit.12

7 - EU-erklæring Afsnit.13

 . .

3

INDHOLDFORTEGNELSE



1 - ANVISNINGER TIL BRUGEREN

1.1 STYRE- OG REGULERINGSPANEL

fig. 1
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A = Timer (fås kun til mod. 2200 VT)
B = Piezo- tændingsknap
C = Drejeknap til tænding og indstilling 

af temperatur 
D = Rumluftventilatorens afbryder (kun 

mod. 2200 VT)

Knappen C anvendes til at tænde og
slukke for aksialventilatoren til fordeling
af varmen. Apparatet fungerer regel-
mæssigt uafhængigt af ventilatorens
anvendelse.

B

A

C D



1.2 AFFUGTNINGSBEHOLDER

på venstre side af apparatet er der
en udtagelig plastiklomme, der fun-
gerer som affugtningsbeholder.
Hvis der er behov for affugtning i
de omgivelser, radiatoren er instal-
leret i, skal man trække beholderen
ud af dets leje, fylde den med vand
og sætte den på plads igen.

1.3 HVORDAN APPARATET FUN-
GERER 

1.3.1 Tænding 

• Åbn for gashanen 
• Drej knappen D mod uret (fig. 1)

i stilling * (fig. 3 A);
• Tryk knappen helt i bund og hold

den nede;
• Tryk på piezo-knappen B (fig. 1)

for at tænde for vågeblusset 
(ved den første tænding af
gasradiatoren eller hvis den ikke
har været anvendt i længere tid,
skal man trykke på knappen i 
cirka 50 sekunder, og man skal 
ligeledes trykke på piezo-knap-
pen ind imellem);

• Når der er blevet tændt for våge-
blusset, skal man vente i cirka 
15 - 20 sekunder, hvorefter man
skal slippe knappen igen;

• Den ønskede temperatur i omgi-
velserne indstilles ved at dreje 
knappen mod uret og stille den 
på referencen svarende til den 
ønskede kapacitet ( mellem 1 og
7 på fig. 3 B);

• Apparatet fungerer automatisk, 
idet det regulerer flammens 
styrke mellem minimum og mak-
simum, således at der oprethol-
des en konstant temperatur.

1.3.2 Vågeblusstilling 

Hvis man efter et stykke tids drift
ønsker at afbryde for varmen,
men ønsker at vågeblusset skal
blive ved med at brænde, skal
man dreje knappen med uret over
på stillingen * - vågeblusstilling -
(fig. 3 A).

1.3.3 Afbrydelse

Apparatet slukkes ved at dreje
knappen med uret over på stillin-
gen • ( fig. 3 C );
GIV AGT: Når denne operation
udføres, aktiveres en anordning,
som hindrer drejning af knappen
for at åbne for hovedbrænderen.
Hvis man ønsker at tænde for
apparatet igen med det samme,
skal man vente, indtil anordnin-
gens spærrende virkning ophæ-
ves, og man skal under alle
omstændigheder vente tre minut-
ter, før der igen tændes for appa-
ratet, selvom det er gået i stå på
hændelig vis. Undlad at presse
hårdt på knappen.

1.3.4 Ventilatorens funktion
( kun for modellen 2200VT )

Aksialventilatoren styres af afbry-
deren C (fig. 1). Når ventilatoren er
tilkoblet, lyser afbryderens røde
signallampe. Aksialventilatoren
understøttes af en termostat, som
kun lader den fungere, hvis der
udsendes varm luft.

1.3.5 Timer
(kun for modellen 2200 VT )

Timeren, som findes i en version til
daglig og én til ugentlig program-
mering, anvendes til at program-
mere tændingen og slukningen af
gasradiatoren på fastsatte tid-
spunkter, ved automatisk drift.
Omskifteren i timeren kan placeres
i tre forskellige stillinger:

• i midterstillingen mærket med 
symbolet for automatisk drift, 
som styres af timeren
(fig. 5 A);

• i stillingen I for manuel drift, 
med frakobling af timeren
(fig. 5 B);

• i stillingen 0, hvorved brænderen 
hele tiden er slukket (fig. 5 C).

orologio giornaliero

orologio settimanale
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fig. 2

fig. 3 A

fig. 3 B

fig. 3 C

fig. 3 fig. 4



Timerens funktion ved automa-
tisk drift 

Stil timeren på det nuværende
klokkeslæt, hvorved den hvide pil
skal stå på timetallet, og drej urets
krone med uret. Den indre urski-
ves visere står på det samme klok-
keslæt. Sørg for, at omskifteren
står på      (fig. 5 A).

Flyt de røde referencesegmenter
(indikatorer) mod kronens ydersi-
de, så de befinder sig ved de tid-
srum, hvor man ønsker, at radiato-
ren skal fungere.

På den daglige timer svarer fire
segmenter til et tidsrum på en time:
Dette betyder, at tændings- og
slukningstidspunkterne kan pro-
grammeres 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
slukningstidspunkterne kan pro-
grammeres med et mellemrum på
mindst to timer.
Hvis strømforsyningen afbrydes,
holder den daglige timer op med at
fungere, mens den ugentlige timer
er forsynet med gangreserve.

1.3.6 Forholdsregler ved brug 

• Man skal under alle omstændi-
gheder sørge for, at kappens rist
ikke tildækkes med fremmedlege-
mer såsom aviser, sengetøj eller
andre genstande;

• Hvis der er gardiner på den væg,
hvor apparatet indstalleres, skal
man træffe følgende forholdsregler:
- bevægelige gardiner: Flyt dem, 

før apparatet sættes i gang, så 
de befinder sig  30 cm væk;

- faste gardiner: Gardinets neder-
ste 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
pynteriste, for at undgå enhver
kontakt med apparatets lufttilførsel-
sriste;
• 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.

1.4 Vedligeholdelse 

1.4.1 Ordinær vedligeholdelse:

Skal udføres, mens der er sluk-
ket for radiatoren og mens det er
koldt og frakoblet elforsyningen,
og der skal være lukket for gas-
hanen.
Den ordinære vedligeholdelse
omfatter rengøring af kappen og
ristene: Man skal anvende særlige
produkter beregnet til møbler eller
en klud vædet med sprit. Der må
under ingen omstændigheder
anvendes vand eller skrappe mid-
ler, der beskadiger 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 yderlige-
re indgreb. Brugeren må udeluk-
kende anvende apparatet, hvis
kappen er påmonteret og fastgjort.

1.4.2 Periodisk vedligeholdelse:

Hvert andet år, før vintersæsonen
begynder, skal man foretage et
alment eftersyn og lade autorisere-
de fagfolk foretage en intern rengø-
ring 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.

fig. 5 A

fig. 5 B

fig. 5 C

fig. 5
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2.1 TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Windor Plus 2200 og 2200 VT er
enkeltstående gasradiatorer med
tæt kammer, manuelt aftræk, funge-
rende med atmosfærisk brænder,
vågeblus og kontrol af flammen
med termoelement.

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

Gasdirektivet 90/396/EØF af d. 29.
juni 1990;
Direktivet vedrørende elektroma-
gnetisk kompatibilitet 89/336/EØF

af d.3.maj 1989, ændret med Direktiv
92/31/EØF af d. 28. april 1992:
Lavspændingsdirektivet 73/23/EØF
af d.19. februar 1973 ændret af
Direktiv 93/68/EØF af d. 22. juli 1993;

og de er forsynede med alle de sik-
kerhedsindretninger, der er fastsat
for produktet i de gældende lovbe-
stemmelser.

Windor Plus 2200 og 2200VT
gasradiatorernes hovedkomponen-
ter er som følger:

- Veksler af pressestøbt aluminium 
- Afbalanceret, naturlig aftræk, kon-

centriske aftræks-/indsugningsrør,
diameter 115 mm.
- Op til 1 m lange rør  
- Manuel, piezoelektrisk tænding 
- Gas sikkerhedsanordning med

termoelement
- Modulerende gasventil med

termostat
- Atmosfærisk brænder 
- Indbygget affugtningsbeholder 
- Aksialventilator for luftcirkulation 

(kun mod.2200 VT)
- Daglig eller ugentlig timer (kun 

mod. 2200 VT)

Denne del af vejledningen indeholder
anvisninger vedrørende installeringen
af gasradiatorerne, som er forbeholdt
installatørerne, som i henhold til de
gældende lovbestemmelser er befø-
jede til at foretage installeringer i ove-
rensstemmelse med loven og den
tekniske udvikling.

ADVARSEL:

Før apparatet installeres, skal man
checke, om dets tekniske specifikatio-
ner stemmer overens med de krav,
der stilles for rigtig anvendelse i
anlægget. Den anvendelige gastype

og gastrykket som er angivet på spe-
cifikationsmærkatet på apparatet.

3.1 VALG AF INSTALLERINGS-
STEDET 

Windor Plus 2200 eller 2200 VT
gasradiatorerne kan installeres på
hvilken som helst væg, der er i kon-
takt med rummets ydre omgivelser.

Radiatoren er som standard forsynet
med 60 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.

Gasradiatorerne er ”lukkede” appara-
ter, som i standarden betegnes som
“type C”, og indsugnings-/ aftræk-
srørene og endestykkerne  er faste
bestanddele af apparatet. Der skal
under alle omstændigheder anven-
des originalt NOVA FLORIDA tilbe-
hør.

Windor Plus 2200 og 2200VT gasra-
diatorerne er klassificerede som
apparater af type C11.

2.2 MÅL OG SIKKERHEDSAFSTANDE 

152

40
6,

5
m

in
10

0
55

0

80

12
0

58
0

195

15
0

10
0

m
in

10
0

150

200

387

547

fig. 6

7

3 - ANVISNINGER TIL INSTALLATØREN

2 - TEKNISKE SPECIFIKATIONER OG MÅL 
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3.2 INSTALLERING (Fig. 8)

• I gasradiatorens emballage er der
en papir skabelon: 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
lakerede kappe forsigtigt af for ikke
at beskadige den; kappen tages af
ved ganske enkelt at fjerne de to
nederste skruer henholdsvis på
venstre og højre side; når arbejdet
er udført skal de skrues fast igen.

• Mål væggens tykkelse og skær de
medleverede rør C, så de har den
samme længde minus cirka 2 cm;
• Fastgør rørene til apparatets bag-
side med de medleverede gevind-
skærende skruer og indsæt fiber-
pakningen  G;
• Fastgør apparatet til muren ved
hjælp af de medfølgende skruer og
plugs;
• Hvis murens væg er af brænd-
bart materiale, skal der indsættes
et lag isolerende materiale, såsom
glasuld eller lign. (cirka 1 cm tykt) 

mellem bagstykket, rørforbindelsen
og muren;
• Hvis vindueskarmen lavet af
brændbart materiale, skal dens
underside isoleres med et lag iso-
lerende materiale;
• Fastgør indsugnings- og aftræk-
sendestykket (A-E) til ydervæggen
med de medleverede skruer og for-
segl eventuelt med cementmørtel,
hvorved man skal undgå at dække
røret med cement, for at muliggøre
en senere afmontering af apparatet;
• Rørene skal placeres vandret.

3.2.1 Tilslutning til gasforsyningen

Gasradiatoren er forsynet med et
gas-overgangsrør af typen G 3/8
ISO 7-1, i overensstemmelse med
de gældende installeringsnormer.

3.2.2 Tilslutning til elforsyningen
( kun for modellen 2200VT)

Gasradiatoren er forsynet med en
klemmetilslutning, hvortil der skal for-
bindes en ledning, og en aflastning:
Forbind ledningerne, hvorved poler-
ne skal overholdes, og tilslut appara-
tet jordforbindelsen; klemmetilslut-
ningen har en sikring på 1 A.
Det anbefales at oprette forbindel-
sen ved hjælp af en  afbryder eller
en  stikkontakt for at gøre det nem-
mere at foretage vedligeholdelse og
afbryde apparatet, hvis det ikke skal
anvendes i længere tid ad gangen.

fig. 8

fig. 9 Jord

Klemmetilslutning
Sikring

Ledningsafl
astning

Ledning
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3.2.3 TILPASNINGER

Gasradiatorerne justeres og forse-
gles på fabrikken alt efter, hvilken
gas de skal fungere med og i hvilket
land, de skal markedsføres. Hvis
der skal foretages indgreb for f.eks.
at tilpasse apparatet en anden
slags gastype, skal man overholde
nedenstående forskrifter.
Dette arbejde må udelukkende
udføres af en autoriseret fag-
mand.

Udskiftning af dyser 

• Hvis apparatet skal omstilles fra
en gastype til en anden, behøver
man blot udskifte hovedbrænderens
dyse (jævnfør fig. 10) ifølge værdier-
ne på oversigten over tekniske data.
• Når udskiftningen er foretaget,
skal man justerer trykket.

Trykjustering (fig.11)

• Kontrol af forsyningstrykket: Sæt
måleinstrumentet på tilslutningsste-
det E (efter at have skruet den tilhø-
rende skrue af), mens apparatet er
tændt og reguleringsknappen står
på stilling 7;
• Regulering af dysetrykket til
vågeblusset: Drej skruen B med
uret for at sænke den og mod uret

for at øge den;
• Regulering af trykket til hoved-
brænderen:
- man opnår det maksimale tryk ved
at sætte måleinstrumentet på tilslut-
ningsstedet F (efter at have skruet
den tilhørende skrue af), mens
apparatet er tændt og reguleringsk-
nappen står på stilling 7 (fig. 3) og
drej skruen C for at øge eller sænke
trykket ved dysen, som ikke må
overstige de værdier, der er angivet
i oversigten over tekniske data;
- man opnår ligeledes det minimale
tryk ved at sætte måleinstrumentet
på tilslutningsstedet F, fra våge-
blusstillingen drejes knappen
mod uret, indtil man hører et klik:
drej skruen A for at øge eller sænke
trykket ved dysen, som ikke må
overstige de værdier, der er angivet
i oversigten over tekniske data;
hvad angår LPG gas er tilførslen til
dysen allerede fastsat: minimumss-
kruen A skal skrues helt i bund.
• Ved drift med LPG gas skal
skruen C skrues fuldstændigt fast.

Giv agt! Når ovennævnte arbejde
er udført, skal man forvisse sig ,
at der ikke er nogen utætheder!

fig. 10

fig. 11

fig. 12

3.3 Eldiagram 2200 VT

1 Klemmetilslutning med sikring

2 Ventilatorafbryder

3 Ventilatortermostat

4 Timer

5 Ventilator

6 Elektrisk modstand 

A

E
B

dyse 

vågeblus
dyse 

C

F

9
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FORSTYRRELSE MULIG ÅRSAG UDBEDRINGER

4 - DRIFTSFORSTYRRELSER OG UDBEDRINGER 

Vågeblusset tændes ikke - Der kommer ikke gas frem - Kontrollér om gashanen er åben 
- Kontrollér om der kommer gas

frem til ventilen

Gnisten udebliver - Ledningen har løsnet sig - Tilslut den igen 

- Dysen er snavset - Vask dysen og blæs med luft

Vågeblusset går ud - Flammen er for kort - Øg trykket til hovedbrænderen 

Hovedbrænderen:

- tændes ikke - Der kommer ikke gas frem - Regulér dysetrykket 

- slukkes ved maksimalydelse - Dysetrykket er ikke justeret - Regulér dysetryket

- Radiatoren er kold - Opvarm den på min. indstilling 

- Aftrækvanskeligheder - Kontrollér det udvendige
endestykke og rørene 

- tændes, men flammen er
uregelmæssig og har det med
at gå ud 

- Dysetrykket er ikke justeret - Regulér dysetrykket

Radiatoren fungerer ikke ved 
automatisk drift 

- Timeren fungerer ikke - Udskift den 

Aksialventilatoren fungerer ikke - Den elektriske ventilator er i stykker - SUdskift ventilatoren 

- Den elektriske modstand er i stykker - Udskift den 

- Minimumstermostaten er i stykker - Udskift den 

- En eller flere ledninger har løsnet sig - Tilslut dem igen 

- Vågeblus styringen i stykker - Udskift vågeblusset 

- Termoelementet i stykker - Udskift termoelementet 

- Magnetventilenhed i stykker - Udskift gasblok/spole 

- Ledningen er i stykker - Udskift den 

- Elektroden er i stykker - Udskift den 

- Piezo tænder i stykker - Udskift den 
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STANDARD AFTRÆK AFTRÆK MED FORLÆNGELSE STANDARD AFTRÆK AFTRÆK MED FORLÆNGELSE

Rørenes maks. længde mm 600 1000 600 1000

Ydre diameter indsugnings-/aftræksrør mm 115 115 115 115

Standard naturgasforbrug ved maks. effekt. m3/h 0,295 0,286 0,314 0,295

Standard LPG-forbrug ved maks. effekt Kg/h 0,220 0,213 0,234 0,220

Maksimum belastning W 2790 2700 2970 2790

Minimum belastning W 1800 1800 1800 1890

Maksimum ydelse W 2445 2380 2660 2500

Minimum ydelse W 1450 1545 1535 1700

Nyttevirkning ved maks. ydelse % 87,6 88,1 89,6 89,6

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

Elforbrug W - - 10 10

Ventilatorkapacitet m3/h - - 84 84

Type C 11 C 11

Kategori II2H3+ B/P II2H3+ B/P

2200 2200 VTStandard aftræksrør ( maks. 600 mm) 

Vågeblus dyse mm/100 27 19 27 19

Hovedbrænder dyse mm/100 150 85 150 85

Tilslutningstryk mbar 20 30 20 30

Maks. tryk ved hovedbrænder mbar 12 30 11,7 30

Min. tryk ved hovedbrænder mbar 4,2 fast 3,8 fast 

5 - OVERSIGT OVER TEKNISKE DATA Windor Plus 2200 og 2200VT

Rørenes maks. længde

WINDOR PLUS 2200 2200 VT

G20 naturgas G30 flaskegas G20 naturgas G30 flaskegas

2200 2200 VTTubazioni di scarico standard (max 1000 mm.)

Vågeblus dyse mm/100 27 19 27 19

Hovedbrænder dyse mm/100 150 85 150 85

Tilslutningstryk mbar 20 30 20 30

Maks. tryk ved hovedbrænder mbar 11 30 8,5 30

Min. tryk ved hovedbrænder mbar 3,8 fast 3,8 fast 

G20 naturgas G30 flaskegas G20 naturgas G30 flaskegas
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PRODUCENTENS OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING
Direktiv 90/396/EØF

Direktiv 89/336/EØF ændret med Direktiv 92/31/EØF
Direktiv 73/23/EØF ændret med Direktiv 93/68/EØF

Det erklæres hermed for
NOVA FLORIDA SRL
med hovedkontor på

via Provinciale 49, 25079 Carpeneda di Vobarno (Brescia)

at produkterne:
• Gasradiator model Windor Plus 2200 

• Gasradiator model Windor Plus 2200 VT 
• Gasradiator model Windor Plus Classic 3000 
• Gasradiator model Windor Plus Classic 5000 
• Gasradiator model Windor Plus Classic 7000 
• Gasradiator model Windor Plus Premix 3000 
• Gasradiator model Windor Plus Premix 5000 
• Gasradiator model Windor Plus Premix 7000 

er byggede i overensstemmelse med 

1. typen beskrevet i EU-Typegodkendelsesattest:

• CE 49BN3768 for modellerne Windor Plus Classic 
• CE 49BN3767 for modellerne Windor Plus Premix 
• CE 49BN3769 for modellerne Windor Plus 2200 og 2200VT 

i henhold til bestemmelserne i Gasdirektivet 90/396/EØF af d. 29.juni 1990 og opfylder
sidstnævnte direktivs grundlæggende krav;

de er desuden projekterede og byggede i overensstemmelse

2. med standarderne ENV 50141, EN 55014, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-4-2, EN
61000-4-4, EN 61000-4-11 i henhold til bestemmelserne i Direktivet vedrørende elektromagnetisk
kompatibilitet 89/336/EØF af d. 3.maj 1989 ændret med Direktivet 92/31/EØF af d. 28. april 1992;

3. med standarderne EN 60335-1, EN 60335-2-30 i henhold til bestemmelserne i EU
Lavspændingsdirektivet 73/23/EØF af d. 19. februar 1973 ændret med Direktivet 93/68/EØF af d. 22.
juli 1993.

Vestone, fabrikationsdato eller poststempel 

NOVA FLORIDA SRL 

På ledelsens vegne 

Lederen af den Tekniske Afdeling 

Ing. Cavallini Roberto 

6 - OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING 
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7 - EU-erklæring
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25079 CARPENEDA DI VOBARNO (Brescia) Italia - Via Provinciale, 49
Tel. (+39) 0365 596211 - Fax (+39) 0365 596250

e mail: novaflorida@novaflorida.it - export@novaflorida.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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