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Pa a set Wieras-sarjan tuotesivuille skannaamalla ta ma n QR-koodin:  

 

 

 

Warmos Wieras tuo la mpo a  sinne, missa  sita  tarvitset. Siirretta va t 40 ja 60 cm korkeat la mmittimet 

ta ydenta va t erinomaisesti esimerkiksi saunamo kkien, kylma eteisten, vierastilojen, tyo maakoppien, toimistojen 

ja teollisuuskiinteisto jen perusla mmitysta .  

 

 

 

Malli Leveys mm Korkeus mm Teho W Sähkönumero 

TWB403 560 400 350 8127160 

TWB405 720 400 500 8127162 

TWB408 1120 400 800 8127161 

TWB605 560 600 500 8127176 

TWB608 960 600 800 8127178 

TWB610 1120 600 1000 8127163 

TWB612 1440 600 1250 8127164 
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Ka a nna  la mmitin ylo salaisin, ruuvaa jalat kannakkeisiin ja paina valkoiset tassut jalkojen pa ihin. Aseta 

la mmitin paikoilleen. La mmittimeen saa lisa varusteina siirta mista  helpottavat pyo ra t ja seina kannakkeet. 

Huomioi suojaeta isyydet la mmittimen asettelussa. Suojaeta isyys on 50 mm sivuille ja 100 mm ylo spa in. Jos 

la mmitin asennetaan seina a n erillisilla  seina kiinnikkeilla , on suositeltu minimikorkeus lattiasta 50 mm.  

 

Liita  la mmittimen pistoke la himpa a n pistorasiaan. Ta ma n patterin ka ytto o nottoon et tarvitse sa hko asentajaa. 

 

Kytke virta O/I-kytkimesta  painamalla se asentoon I. Termostaatti sa a ta a  huoneen la mmo n automaattisesti. 

Termostaattia sa a deta a n asteikolla 1-5, jossa luku 3 vastaa noin 20 °C:n huonela mpo tilaa. Jos huoneen 

la mpo tila ei nouse riitta va sti, vaikka la mmitin la mmitta a  jatkuvasti, on laitteen teho liian pieni kyseiseen tilaan. 

La mmitinta  ei saa peitta a . Jos la mmittimen pintala mpo tila nousee liian korkeaksi, esimerkiksi sen peitta misen 

vuoksi, ylila mpo laukaisija katkaisee sa hko virran la mmittimesta  90 °C -asteessa. Ta llo in sa hko asentajan pita a  

kytkea  termostaatti uudelleen, minka  ja lkeen laite on ja lleen toimintakunnossa. La mmitinta  ei saa ka ytta a , jos 

verkkoliita nta johto on vaurioitunut.  

La mmittimen suojausluokitus on IP20 eli sita  saa ka ytta a  vain kuivissa tiloissa - ei esimerkiksi suihkun 

va litto ma ssa  la heisyydessa . La mmittimen o ljy on ja a tyma to nta  ja sen ja hmepiste on -42 °C, joten la mmitin ei 

vaurioidu ja sa ilyy toimintakuntoisena, vaikka sen ja tta a  kylmiin olosuhteisiin pitka ksikin ajaksi. 

Warmos-la mmittimet ovat oikein sijoitettuina ja asennettuina kesta via  ja pitka ika isia , eiva tka  ne vaadi 

varsinaista huoltoa. Suosittelemme kuitenkin puhdistamaan la mmittimen pinnan ajoittain po lysta  ja muista 

epa puhtauksista. Pinta kesta a  hyvin kosteahkolla liinalla pyyhkimisen. Ka a nny ongelmatapauksissa valmistajan 

tai sa hko ammattilaisen puoleen.  

Runkotakuu on voimassa 10 vuotta, termostaatin takuu 2 vuotta. 


