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Wimpel takovner CS-serien 
FDV 

 

  

Modell: 
Art. nr.: 
Dimensjon: 

600W 
TOCS‐230‐0600 
L88,5 x B13 x D4,5cm 
 

800W 
TOCS‐230‐0800 
L112,5 x B13 x D4,5cm 
 

1000W 
TOCS‐230‐1000 
L136,5 x B13 x D4,5cm 

1500W 
TOCS‐230‐1500 
L165 x B13 x D4,5cm 

2000W 
TOCS‐230‐2000 
L136,5 x B25,5 x D4,5cm 
 

3000W 
TOCS‐230‐3000 
L163 x B25,5 x D4,5cm 

  

Fordeler 
 For takmontering 
 100% lydløs og uten luftbevegelse 
 Beregnet for totaloppvarming, tilleggsvarme og 

som beskyttelse mot kaldras i miljøer som 
restauranter, butikker, varehus og lager 

 Utviklet for bruk, der takhøyde eller dårlig 
varmeisolering gjør at konvensjonell oppvarming 
ikke gir ønsket effekt 

 Egnet til sone- og punktoppvarming i lokaler, der 
noen fryser mer enn andre, uten at hele lokalet 
bør varmes opp av den grunn 

 Egnet i lokaler, der det er ønskelig med jevn 
temperatur mellom gulv og tak 

 Kan brukes i tørre, fuktige og våte lokaler 
 Sparer miljø og økonomi, ved å gi økt komfort ved 

lavere temperaturer 
 Mulighet for direkte oppheng på gjengestang, 

kjetting mm. 
 Høy montering gir “barnesikre” ovner det er 

vanskelig å vandalisere 
 Enkel montering 

 
Vedlikehold 
Takovnene i Wimpel CS-serien bør tørkes støv av med en 
myk støvklut etter behov. 

Beskrivelse 
Takovnen i Wimpel CS-serien er beregnet på takhøyder 
fra 2,2-6,0m. Serien er egnet for bruk i alt fra tørre til 
fuktige og våte lokaler. Den infrarøde 
varmeteknologien gir høyere varmekomfort ved lavere 
temperaturer, og man opplever mindre penger brukt 
på fyring og en positiv effekt på miljøet. 

 
Bruksområder 
Takovnen Wimpel CS-2 600W er designet for 
montering i tak: 
a. Der konvensjonell oppvarming ikke er egnet på 

grunn av stor takhøyde, dårlig isolering eller liten 
veggplass 

b. Der det trengs tilførsel av varme til bestemte 
områder, men ikke er ønskelig med oppvarming av 
hele arealet, som for eksempel over kassen i 
matbutikken eller over arbeidsområdet i et 
lagerlokale 

c. Der det er hensiktsmessig med punktvarme, som i 
restauranter, butikker, varehus og lagerbygninger 

d. Egnet som oppvarming av arbeids- og 
oppholdsarealer, der det er ønskelig med jevn 
temperatur mellom gulv og tak   
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Montering 
(fullstendig monteringsanvisning følger produktet) 
 
Monteres i tak. Monteres alltid horisontalt. Ovnene kan skråmonteres. Medfølgende veggbraketter, sikrer riktig 
avstand fra vegg og tak. Monteres flere ovner i samme rom, er anbefalt minimumsavstand mellom ovnene 30cm. 
 
Kan normalt benyttes i tørre, fuktige, våte og støvete rom. Må ikke benyttes i brannfarlige eller eksplosjonsfarlige 
rom. 

 

Teknisk spesifikasjon 
(oppgitte verdier er avhengig av valgt modell) 
 
 Egnet for takhøyder fra 2,2-6,0m 
 Effekt: 600W, 800W, 1000W, 1500W, 2000W, 3000W 
 Spenning: 230V/1 fase 
 Frekvens: 50Hz 
 Strøm nom. maks: 2,8-12A 
 Stråleflatetemperatur: Opptil 350°C 
 Oppvarmingsareal: 6-35m² 
 Tilkobling: For fast installasjon 
 Regulering: Leveres uten regulering 

 Dimensjon:  
600W: L88,5 x B13 x D4,5cm 
800W: L112,5 x B13 x D4,5cm 
1000W: L136,5 x B13 x D4,5cm 
1500W: L165 x B13 x D4,5cm 
2000W: L136,5 x B25,5 x D4,5cm 
3000W: L163 x B25,5 x D4,5cm  

 Vekt: 2,2-7,8kg 
 Tetthetsgrad: IP20 
 Materiale: Rustfritt stål 
 Farge: Sølv 
 CE godkjent 
 Garanti: 2 år 
 Leveres med 2 stk festebraketter, 2 stk 6×30 bolter 

og 2 stk semiring kroker 
 


