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Art. nr.: OVSV-SO-2500 Art. nr.: OVSV-HV-2500 Trekk Fjernkontroll 
 

Beskrivelse 
Wimpel Søylevarmere har 6 ulike varmenivåer og gir 
meget god sonevarme til organistens arbeidsplass, når 
resten av kirken eller lokalet er kaldt. 
 
Søylevarmerne er lette å flytte på, er 100% lydløse og 
har spesialdesignet fot for perfekt stabilitet. 
Teleskopstativet kan høydereguleres for fleksibel 
tilpassing av varmesonen. Søylevarmerne kan også 
brukes andre steder i kirken eller lokalet, der det er 
ønskelig med høy temperatur på et avgrenset område. I 
tillegg kan de fungere som kaldluftsstoppere/luftporter 
ved inngangsdørene inn til kirken eller lokalet, for hindre 
kald luft utenfra i å sige inn. 
 
Kan brukes i alle typer miljøer, både innendørs og 
utendørs. Tåler vann og fuktighet.  
 
Bruk 
Betjening via knapp på varmeren eller via fjernkontroll.  
 
Montasje 
Teleskopstativ og fot settes i hverandre.  
Varmeren skrus fast til teleskopstativet med 
medfølgende stort og gripevennlig skruhåndtak.  
 
Varmeren kan monteres både horisontalt og vertikalt. 
Sett i støpselet, når varmerne er skrudd godt fast i 
ønsket retning. Veltekontrollen er nå aktivert.  
 
Endrer varmerens posisjons seg etter at støpselet er 
satt i, vil varmeren sikkerhetsmessig skru seg av og ikke  

la seg starte igjen, før ny posisjon er bekreftet. Dette 
gjøres ved å trekke støpselet ut og sette det inn igjen. 
 
Tilkobling 
1,8m ledning med støpsel. 
 
Teknisk spesifikasjon 
 Effekt: Maks 2500W 
 Antall varmetrinn: 6 

1000W/1300W/1700W/2000W/2250W/2500W 
 Spenning: 220-240V 
 Tidsinnstilling: Ja, kan etter behov stilles inn fra 1 til 9 

timer og skrur seg deretter automatisk av 
 Veltesikring: Ja 
 Dimensjon: Høyde fra 97 til 140cm, fot L35 x D28cm 
 Vekt: 3,5kg 
 Tetthetsgrad: IP55 
 Farge: RAL 9005 (sort) eller RAL 9003 (hvit), sølvfarget 

teleskopstang 
 Godkjenninger: CE 
 Garanti: 2 år 
 Leveres komplett med beskyttelsestrekk, fjernkontroll 

og 2 stk AAA-batterier 
 

Vedlikehold 
Bruk gjerne beskyttelsestrekket som følger med 
varmeren, for å holde den støvfri. Varmeren må være 
avkjølt før trekket tres på! 
 
Utvendig kan produktet tørkes av med en fuktig klut etter 
behov. 
 
Reflektorområdet bak gitteret skal ikke berøres. 

 


