
NL Elektrische kanaalverwarmers CBRF... zijn ontworpen met geïntegreerde temperatuurregeling, 

drukschakelaar, PTC (luchtsnelheid), temperatuursensoren en potentiometer op de bovenkant van de 
verwarmingskast voor de temperatuurinstelling. 

Wanneer de kanaalverwarmer wordt ingeschakeld, staat de regelaar voor 30 seconden in de 
voorbereidingsmodus, LED 1 knippert één keer per 5 seconden. Als de luchtsnelheid na de voorbereidingsmodus in de 
kanaalverwarmer min. 1,5 m/s bereikt, knippert LED 1 één keer per seconde, de regelaar schakelt de verwarming in 
afhankelijk van de behoefte en LED 2 licht op. Als er geen luchtsnelheid is, zal de regelaar de verwarming niet 
activeren totdat de luchtsnelheid min. 1,5 m/s is. 

Verwarmers CBRF ... werken met de externe kanaaltemperatuursensor (TJ-K10K). Het temperatuursbereik is (-
10 ... 50) ° C. De kanaalsensor dient minimaal drie keer de kanaaldiameter na de naverwarmer gemonteerd te worden 
in het kanaal, met een minimum van 0,5 meter. 

De  gewenste luchttemperatuur (setpunt) door de potentiometer wordt op de bovenkant van de 
kanaalverwarmer ingesteld. 

Als LED 1 continue op licht, betekent dit dat er een storing is bij de: PTC (luchtsnelheid) sensor, 
toevoerluchttemperatuursensor (TJ-K10K) of potentiometer bovenop de kanaalverwarmer. 

Wanneer de verwarmingstoevoer is ingeschakeld, na de stroomonderbreking of na een storing, dan staat de regelaar 
voor 30 seconden in de voorbereidingsmodus. 

BELANGRIJK: Als er een storing optreedt, moet de stroom toevoer uitgeschakeld worden. Hierna kan de fout 
verholpen worden. 

________________________________________________________________________________ 

EN Electrical duct heaters CBRF… are designed with integrated temperature control, pressure switch, PTC 

(air velocity) and temperature sensors, potentiometer on the top of the heater casing for temperature setpoint.  
When the heater power supply is switched on, controller is in preparing mode for 30 seconds, LED 1 flashes once 

every 5 seconds. If there is air velocity (Min. 1,5 m/s) in the duct heater after preparing mode, LED 1 flashes once per 
second and controller turns on the heating depending on the demand, LED 2 lights. If there is no air velocity, controller 
does not turn on the heating till air velocity appears. 

Heaters CBRF …  operate by supply (TJ-K10K) air temperature sensor. Setpoint temperature (-10…50) °C. The 
temperature sensor must be placed in the duct at a distance from three times the duct diameter, with a minimum of 
0.5 meters. 

The different desired (setpoint) air temperature can be set by the potentiometer on the top of the heater casing. 
If LED 1 lights continuously it means that there is a failure of: PTC (air velocity) sensor, supply (TJ-K10K) air 

temperature sensor or potentiometer on the top of the heater casing.  
When the heater power supply is switched on, after power supply interruption or after any failure, controller is 

in preparing mode for 30 seconds.   

IMPORTANT: If failure appears, power supply must be switched off and only then performed fault elimination 
works. 

 

 



 

Kanaalverwarmer CBRF 1~230V 

 

 

Kanaalverwarmer CBRF 3~400V 

 


