
  2017-05-11/ol 
  

 

EVECO AB * Traneredsvägen 112 * 426 53 Västra Frölunda *  Tel.: 031-840850 * Fax.: 031-849227 
E-mail: sales@eveco.se   http://www.eveco.se  

     
       
Installations- drift och skötselanvisning  
för bänkvärmare DeltaTherm typ DTA 
 
Det gläder oss att du valt en av våra produkter. Vi är övertygade om att du kommer att bli 
nöjd med ditt köp. Flerårig erfarenhet av elvärmeprodukter garanterar dig bra produkter med 
lång livslängd. 
 
Värmaren är avsedd att monteras på bänkens undersida och avge värmestrålning framför 
och bakom bänken och upp mot bänkskivan. Bänken skall vara fast monterad. 
 
 
MONTERING 
Värmarens upphängningar skruvas direkt emot bänken, dessa medger montage på två olika 
avstånd mellan själva värmaren och bänken (8 respektive 28mm). Det längre avståndet 
(leveransutförande) används normalt. Det kortare avståndet används när man vill ha en 
varmare bänkyta, och inte har dynor på bänkarna. 
 
Märk upp värmarens mittlinje längs undersidan av bänken och montera upphängnings-
skruvarna, 50 mm på vardera sidan av mittlinjen och minst 25mm från bänkens gavel. 
 
Därefter hängs värmaren upp, först i den ena gavelns fästen och därefter lyfts värmarens 
andra ända upp och skruvas fast. Använd träskruv typ Jetting Screws TKT 5,0x30 FZB eller 
likvärdig. Kontrollera att skruven inte är för lång om så är fallet måste bänken sadlas på med 
en extra distans.  
För de två längsta värmarna DTA150 och DTA180 medföljer två separata vinkelfästen att 
placeras på vardera sidan om värmarens mittparti.  
Placera vinklarna så att det passar med de skruvar som håller locket på värmaren. 
 
Minsta avstånd till brännbara föremål i riktning framåt/bakåt och nedåt är 50mm. 
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ELINSTALLATION 
Installationen skall utföras av behörig installatör. I installationen skall det ingå en allpolig 
brytare med minst 3 mm brytavstånd. 
Värmaren levereras med 1 meter ledning, 1,0 mm2, för fast installation i dosa. (Dosa ingår ej)  
och kan avsäkras max 16 A. 
 
 
Värmaren får inte placeras direkt under ett vägguttag! 
 
DRIFT & SKÖTSEL 
Bänkvärmeanläggningen regleras av extern utrustning. Läs dess driftanvisning noga. 
Värmarens ovansida bör hållas fri från damm och andra föremål. Rengör med dammsugare 
inför varje uppvärmningssäsong. I övrigt krävs inget underhåll.  
 
 
SKROTNING 
Produkten innehåller ämnen som kan materialåtervinnas. Lämna därför värmaren på en 
återvinningsstation. Bänkvärmaren sorteras som metall. 

 


