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ELEKTRISK FORVARMEFLADE
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Elektrisk forvarmeflade
På grund af den høje varmegenvindingsgrad i Genvex 
varmevekslere er det ofte nødvendigt at montere en elektrisk 
forvarmeflade til frostsikring af varmeveksleren. 
Forvarmefladen monteres på friskluftkanalen kort før aggregatet 
(se illustration).

Optima 250
Forvarmefladen tilsluttes på styreprintet på stik H3 (230 V) samt til 
jordskinnen. Eksisterende føler (T3) fjernes fra stik L3, klemme 3 
& 4. Ny føler (ekstra udstyr) monteres. 
Placering af føler: Se illustration.

Optima 100
Forvarmefladen tilsluttes på styreprintet på stik H3 (230 V) samt til 
jordskinnen. Føler (T9) (ekstra udstyr) monteres i stik L2, klemme 
3 & 4. 
Placering af føler: Se illustration.

Varmeydelse af forvarmeflade
Forvarmefladens varmeydelse kan ændres ved at ændre på, 
hvilke af klemtilslutnngerne, der er forbundet. Se side 3.

Installation (kun autoriseret elinstallatør)
Som et eksempel er vist en forvarmeflade installeret på et 
Genvex-anlæg. Yderligere info, se installationsvejledningen for 
forvarmefladen.

Diagrammet viser den temperaturforøgelse, som forvarmefladen 
bidrager med til udeluften.
For at holde energiforbruget så lavt som muligt, bør man vælge 
lavest mulige effekt.

Dog skal følgende overholdes: 

- Minimumsluftmængden fremgår af installations-
 vejledningen for forvarmefladen.

- Indblæsningsventilatorens hastighed bliver gradvist
reduceret, når afkasttemperaturen nærmer sig 0 °C.

For at sikre at dette ikke sker ved en unødvendig høj temperatur, 
bør der vælges en tilstrækkelig høj effekt. Afkasttemperaturen 
nærmer sig nul, når temperaturen på den udeluft, som strømmer 
ind i aggregatet, dvs. efter forvarmefladen, når ned på ca. -3 
°C. Ud fra denne værdi og temperaturstigningen i diagrammet 
ovenfor kan man bestemme, hvornår indblæsningsventilatorens 
hastighed skal reduceres gradvist.

- Eventuelle el-tekniske bygningsforeskrifter skal overholdes.
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