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Installations og brugervejledning  
 

Energipanel model: 
XL250, XL400 & XL400 LD 

 
Installation: 
Det er en fordel at være to personer til montagen. 
Udpak anlægget og kontroller at intet er beskadiget og at pakken indeholder det fornødne. 
Følgende er inkluderet: Energipanel, 450 mm rørgennemføring Ø100mm (1), diffuser(2) og termostat(3). Konstaterer du mangler eller 
beskadigelser skal du henvende dig til Scanheat A/S på telefon 76 28 41 00, eller e-mail info@scanheat.dk 
 
Find et passende sted hvor der er mest muligt solindfald på panelet, og hvor det samtidig er muligt at lave et hul i væggen, hvor igennem 
det medfølgende rør kan føres. 
Når du føler dig sikker på placeringen, bores hullet i væggen, således at det passer til det medfølgende rør – NB: Energipanelet skal 
orienteres så skriften på glassets forside ikke står på hovedet.  
Studsen, der skal sidde på bagsiden af anlægget, er fastmonteret på panelet fra fabrikken. 
 
Kontroller at røret passer i hullet. Opmål og tilpas længden af røret til murens tykkelse. Før røret ind gennem muren, sammen med 
ledningen til termostaten, og tætne evt. med fugemasse eller ekspansionsskum. Vent dog med at tætne, hvis der skal bores for til ophængs 
hullerne. Afmærk på muren, gennem hullerne på anlægget (2 i hver side og 2 i bunden), hvori det skal hænge. 
 
Fjern igen anlægget, bor ud til skruerne i monteringshullerne, isæt plugs der passer til murens type – murværk, træ gasbeton osv. Hvis det 

er træ, kan anlægget formodentlig opskrues uden for-boring med selvskærende træskruer. 
Opskru anlægget – vent med at fastspænde 100 % til rørgennemføringen er kontrolleret at passe på studsen på bagsiden af panelet. 
 
Skru anlægget 100 % fast og monter diffuseren på væggens inderside – husk at få ledninger med ud, såfremt termostaten ønskes 
monteret. Ønskes termostaten ikke, skal ledningerne kortsluttes, således der dannes et sluttet kredsløb. Ventilatoren vil nu kører så meget 
som den kan så snart solen rammer hele solcellen. 
 
Termostat 
Åben termostaten ved at skrue skruen fri og vip låget af. Forbind de løser lednings ender der er ført ind i rummet til terminal 1 og 3. 
Blæseren vil stoppe når temperaturen i rummet når den temperatur termostaten er indstillet til. 
Såfremt der er behov for længere afstand fra udblæsning til termostat, anbefales at benytte trådløs termostat, frem for forlængelse af 
ledningerne. At forlænge ledningerne kan forårsage fejl, som ikke er dækket af garantien. 
NB: Kontakten på siden og den lille diode har ingen effekt. 
 
Driften: 
Da anlægget henter frisk luft fra det fri, kan der med fordel installeres en almindelig udluftningsventil i huset, således at der ikke skabes 
overtryk i bygningen, hvilket kan medføre at cirkulationen nedsættes. 
Såfremt anlægget bruges med termostat, indstilles termostaten til den maksimale temperatur man ønsker i rummet. Husk at termostaten 
måler temperaturen hvor den er placeret. 
Luftens flow kan kontrolleres med diffuseren ved at lukke eller åbne denne. 
 
Bedste udnyttelse fås når solen skinner fra en skyfri himmel på panelet i en ret vinkel på 90 grader med en tolerance på 10 grader. 
Ovenstående gælder såvel for blæseren, som for absorberen. 
 
Energipanelet kan ikke hæve temperaturen på indblæsningsluften eller ventilere i disse situationer: 
Hvis det er overskyet. Når solen ikke skinner. Hvis solen er svag. Om natten. Tidlig om morgenen eller sent på aftenen. Hvis panelet er 
dækket af sne, is eller i regnvejr. Hvis der er nogen form for skygge på solcellen. 
 
BEMÆRK: Pladen på bagsiden er bevist kun fastgjort med nitter, og er løs mellem nitterne, for at der kan trænge luft ind denne vej, 
således undertrykket i absorberen reduceres. De sprækker der således kan forekomme er helt naturlige. 
 
Vedligeholdelse: 
Det anbefales at rengøre forsiden af panelet minimum 2 gange årligt.  
 
Bortskaffelse 

 
Når denne enhed ikke længere skal benyttes, kan alle dens materialer genanvendes som materialer og energi. Aflever emballage og 

brugervejledninger til genbrug i de genbrugsordninger, der findes i dit lokalområde. Skraldespanden med kryds over på produktet, på 
batteriet, i det skriftlige materiale eller på emballagen er en påmindelse om, at alle elektriske og elektroniske produkter, batterier og 
akkumulatorer skal afleveres et særligt sted, når de ikke længere skal anvendes. Dette krav gælder i EU. Produkterne må ikke bortskaffes 
som usorteret husholdningsaffald.  
 
Fejlfinding på sidste side. 
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Asennus- ja käyttöohje 
 

Aurinkoilmapaneeli mallit: 
XL250, XL400  &  XL400 LD 

 

 
Laitteen asennus 
On suositeltavaa että kaksi ihmistä suorittaa laitteen asennuksen. Pura pakkaus ja tarkista, että mitään ei ole vaurioitunut ja että pakkaus 
sisältää kaikki tarvittavat komponentit. Pakkaus sisältää seuraavat osat: Energiapaneeli, 450 mm:n pituinen Ø100mm putki (1), diffuusori 
(2) ja termostaatti (3). Jos huomaat puutteita tai vaurioita, ota yhteyttä maahantuojaan Sunwind Gylling Oy puh. 09 8631515 tai 
sähköpostitse sunwind@sunwind.fi.  
 
Etsi sopiva paikka, jossa paneeli saa mahdollisimman paljon auringonvaloa, ja missä on mahdollista tehdä reikä seinään, jonka läpi putki 
voidaan sijoittaa. Kun olet varma sijainnista, poraa reikä seinään niin, jotta läpivientiputki voidaan asentaa – Huom! energiapaneeli on 
sijoitettava niin, että lasissa oleva teksti ei ole ylösalaisin. Liitoskappale laitteen takana on jo asennettu paneeliin tehtaalla. Varmista, että 
putki sopii reikään. Mittaa ja leikkaa putki seinän paksuuden mukaan.  Työnnä putki sekä termostaatille kulkeva johto seinän läpi. Voit 
myös tiivistää reiän tarvittaessa tiivistemassalla tai vaahdolla. Mikäli paneelin kiinnitysreiät pitää porata tee putken asennus (ja mahdollinen 
tiivistys) vasta kiinnikereikien poraamisen jälkeen. Jos seinämateriaalia on muurattu, betonia taikka vastaavaa on sinun käytettävä 
tarkoituksenmukaisia tulppia ja ruuveja. Mikäli seinä on puuta (tai vastaava) voit todennäköisesti kiinnittää paneelin ruuveilla ilman 
esiei´itystä käyttämällä tavallisia puuruuveja.  Asenna nyt paneeli ulkoseinään, mutta kiristä ruuvit 100%:sti vasta kun varmistut että 
seinän läpi asennettu putki on hyvin paikallaan, oikean mittainen ja liitoskappale + diffuusori menee sujuvasti paikalleen. Voit nyt kiristää 
kaikki kiinnitysruuvit. Varmista että termostaatin johdot tulevat seinän sisäpuolelle. Jos et halua käyttää termostaattia sinun on 
oikosuljettava termostaatin johto. Tällöin laite puhaltaa ilmaa tilaan aina maksimiteholla kun aurinko paistaa. 
 
Termostaatti  
Avaa termostaatti avaamalla ruuvi ja liu’uta kansi pois. Liitä paneelilta tulevan johdon sininen ja ruskea pää siten että sininen 

kiinnikkeeseen 1 (vasen) ja ruskea kiinnikkeeseen 3 (oikea). Puhallin sammuu kun tilan lämpötila nousee termostaatissa asetettuun 
lämpötilaan. Mikäli halutaan että termostaatti on kauempana, kuin paneelilta tuleva johto antaa myöden on suositeltava käyttää langatonta 
termostaattia ts. johtoa ei suositella jatkettavan. Huom! Sivulla oleva kytkin ja pienellä diodilla ei ole vaikutusta laitteen toimintaan. 
  
Laitteen toiminta ja käyttö  
Koska laite imee raitista ilmaa ulkopuolelta, on suositeltavaa että tilassa on poistoilmaventtiili ylipaineen välttämiseksi. Ylipaine voi 
aiheuttaa huonon ilmankierron. Jos laitetta käytetään termostaatin kanssa, aseta termostaattiin haluamasi maksimilämpötila. Muista, että 
termostaatti mittaa lämpötilaa siinä kohtaa, jossa se sijaitsee. Ilmavirtaa voidaan säätää avaamalla tai sulkemalla tuloilmaventtiiliä. Paras 
laitteelta saatava teho saavutetaan, kun aurinko paistaa pilvettömältä taivaalta 80-100 asteen kulmassa paneeliin nähden.  
 
Energiapaneeli ei voi nostaa tuloilman lämpötilaa tai tuulettaa seuraavissa tilanteissa:  
-Pilvisellä säällä, -kun aurinko ei paista, -jos auringonvalo on heikko, -yöllä, -aikaisin aamulla tai -myöhään illalla, -jos paneeli on peitetty 
lumella, jäällä tai on sateinen sää, -jos aurinkokennoa varjostaa jokin.  Huomaa, että on suositeltavaa asentaa kaksi paneelia, esimerkiksi 
toinen Itä-kaakko ilmansuunnalle ja toinen etelä-lounassuunnalle. Näin saat tuuletuksen tai lämmityksen koko päivänvalon ajaksi. HUOM!  
Levy paneelin takana on ainoastaan kiinnitetty niiteillä, eikä niittien välejä ole tiivistetty. Tällä vähennetään paneelin sisällä olevaa 
alipainetta. Tämä saattaa aiheuttaa pieniä halkeamia takaseinässä, jotka ovat täysin luonnollisia. 
  
Ylläpito ja huolto 
On suositeltavaa puhdistaa paneelin pinta vähintään 2 kertaa vuodessa. 
  
Laitteen romuttaminen 

  
Kun tämä laite on saavuttanut käyttöikänsä, kaikki sen materiaaleista voidaan ottaa talteen ja kierrättää. Toimita pakkaus ja käyttöoppaat 
paikalliseen kierrätyspisteeseen. Yliviivattu roskis-symboli muistuttaa että kaikki elektroniset tuotteet, paristot ja akut on toimitettava 
erilliseen keräyspisteeseen. 
 
Vikatilanteet 
Jos tuuletin ei enää toimi, voi kokeilla seuraavia keinoja tilanteen korjaamiseksi. Tarkista että aurinkopaneelia ei varjosta mikään. Irrota 
termostaatille menevä johto ja yhdistä johdon päät. Jos tuuletin alkaa pyöriä, niin silloin termostaatti on viallinen. Jos puhallin ei vieläkään 
toimi, vika voi olla piirilevyssä, tuulettimessa tai aurinkokennossa. Piirilevy ja tuuletin voidaan helposti vaihtaa itse. Ota yhteyttä 
maahantuojaan tarvittavan tuuletinpaketin tilaamiseksi. Jos tuuletinpaketin asentaminen ei auta, ota yhteyttä maahantuojan huoltoon 
(huolto@sunwind.fi) saadaksesi ohjeita jatkotoimenpiteistä. 
 
Käyttöohjeen säilyttäminen 
Säilytä tämä käyttöohje myöhempää varten. 
 

Maahantuoja: 
Sunwind Gylling Oy, Lommilantie 1, 02740 Espoo, 09 8631515, sunwind@sunwind.fi 

 
Katso asennusvideo (eng) osoitteesta www.sunwind.fi  
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Installasjon og brukerveiledning  
 

Energipanel-modell: 
XL250, XL400 & XL400 LD 

 
Installasjon: 
Det er en fordel å være to personer til montering. 
Pakk ut systemet og sørg for at ingenting er skadet og pakken inneholder det nødvendige. 
Følgende er inkludert: Energipanel, 450 mm rørinstallasjon Ø100 mm(1), diffuser(2) og termostat(3). Hvis du ser at noe mangler eller er 
skadet, vennligst kontakt Scanheat A/S på tlf. 76 28 41 00, eller e-post info@scanheat.dk 
 
Finn et egnet sted hvor det er mest mulig sollys på panelet, hvor det også er mulig å lage et hull i veggen gjennom der det medfølgende 
røret kan plasseres. 
Når du føler deg trygg på plasseringen, bore et hull i veggen slik at det samsvarer med medfølgende rør - NB: Energipanelet skal legges 
så skriften på glassets forside ikke står opp ned.   
Tilkoblingen, som skal sitte på baksiden av anlegget, er montert på panelet på fabrikken. 
 
Sørg for at røret passer i hullet. Mål og justere lengden på rørets veggtykkelse. Før røret gjennom veggen, sammen med ledningen til 
termostaten og forsegle om nødvendig, tetningsmasse eller ekspanderende skum. Vent med å forsegle hvis det skal bores hull til festene. 
Merk av på veggen gjennom hullene på anlegget (2 på hver side, og 2 på undersiden), hvor den vil henge. 
 
Fjern anlegget igjen, bor ut skruene i monteringshullene, sett inn pluggene som passer veggtypen - mur, tre, betong, osv. Hvis det er tre, 
kan anlegget sannsynligvis skrus opp uten boring med selvborende skruer. 
Skru opp anlegget - vent med å stramme 100 % til rørgjennomføringen er kontrollert for å passe tilkoblingen på baksiden av panelet. 
 
Skru anlegget 100 % fast og monter diffuseren på den indre veggflaten - husk å få ledninger med ut om termostaten skal monteres. 
Ønskes ikke termostaten, skal ledningene kortsluttes, og dermed dannes en lukket krets. Viften vil nå kjøre så mye som den kan så snart 
solen treffer solcellen. 
 
Termostat 
Åpne termostaten ved å dreie skruen av og vippe lokket av. Koble de løse kabelendene som er ført inn i rommet til terminal 1 og 3.  

Viften vil stoppe når romtemperaturen når temperaturen termostaten er satt til. 
Hvis det er behov for en lengre avstand fra utløpet til termostaten, anbefales det å bruke den trådløse termostaten, i stedet for en 
forlengelse av ledningsnettet. Å forlenge ledningene kan føre til feil som ikke dekkes av garantien. 
NB: Kontakten på siden, og den lille dioden har ingen effekt. 
 
Driften: 
Siden anlegget suger inn frisk luft fra utsiden, er det en fordel å installere en vanlig lufteventil i huset, for ikke å skape overtrykk i 
bygningen, som kan føre til redusert sirkulasjon. 
Hvis anlegget brukes med termostat, stiller du termostaten på maks temperatur du ønsker i rommet. Husk at termostaten måler 
temperaturen der den ligger. 
Luftstrømmen kan kontrolleres med ventilen ved å lukke eller åpne den. 
 
Beste utnyttelse er tilgjengelig når sola skinner fra skyfri himmel på panelet i rett vinkel på 90 grader med en toleranse på 10 grader. 
Informasjonen ovenfor gjelder for viften, som for absorbatoren. 
 
Energipanelet kan ikke heve temperaturen på innblåst luft eller ventiler i disse situasjonene: 
Hvis det er overskyet. Når solen ikke skinner. Hvis solen er svak. Om natten. Tidlig på morgenen eller sent på kvelden. Hvis panelet er 
dekket med snø, is eller regn. Hvis det er noen form for skygge på solcellen. 
Merk at du kan dra nytte av å sette opp to paneler, f.eks. ett mot øst-sørøst og ett mot sør-sørvest. På denne måten vil du få luft eller 
varme i hele den lyse perioden. 
 
MERK: Platen på baksiden er bevisst kun festet med nagler, og er løs mellom naglene på luften for at det kan komme inn luft på denne 
måten, slik at undertrykket i absorbatoren blir redusert. Sprekkene som kan forekomme er derfor helt naturlig. 
 
Vedligeholdelse 
Det anbefales at rengøre forsiden af panelet minimum 2 gange årligt.  
 
Bortskaffelse 

 
Når denne enhed ikke længere skal benyttes, kan alle dens materialer genanvendes som materialer og energi. Aflever emballage og 
brugervejledninger til genbrug i de genbrugsordninger, der findes i dit lokalområde. Skraldespanden med kryds over på produktet, på 
batteriet, i det skriftlige materiale eller på emballagen er en påmindelse om, at alle elektriske og elektroniske produkter, batterier og 
akkumulatorer skal afleveres et særligt sted, når de ikke længere skal anvendes. Dette krav gælder i EU. Produkterne må ikke bortskaffes 
som usorteret husholdningsaffald.  
 
Feilsøking på siste side. 
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Installation och bruksanvisning  
 

Energipanel modell: 
XL250, XL400  &  XL400 LD 

 
Installation 
Det är en fördel om installationen kan utföras av två personer. 
Packa upp anläggningen och inspektera samtliga delar noga. 
Anläggningen består av en energipanel, en 450 mm rörgenomföring Ø100 mm(1), en diffusor(2) (luftspridare) och en termostat(3). Om 
någon del mot förmodan saknas eller är skadad, kontakta Scanheat A/S på telefon +45 76 28 41 00, eller e-post info@scanheat.dk 
 
Välj en installationsplats som tillåter största möjliga solinstrålning på panelen och där det också är möjligt att ta upp ett hål i 
monteringsunderlaget/väggen för rörgenomföringen. 
Borra ett avpassat hål för rörgenomföringen. 
OBS! Energipanelen ska placeras med skriften på glasets framsida rättvänd (ej upp och ned!).   
Studsen på panelens baksida är fast monterad från fabrik. 
 
Kontrollera att röret passar i hålet. Mät upp och avpassa längden på röret till väggens tjocklek. För in röret genom väggen tillsammans med 
kabeln till termostaten. Täta eventuellt med fogmassa eller expansionsskum. Vänta dock med att täta om hål berhöver borras för 
upphängningen. Markera genom hålen på panelen (2 i varje sida och 2 i botten) var den ska hänga. 
 
Ställ undan panelen, förborra hålen till upphängningen och sätt i lämpliga pluggar beroende på typ av underlag: tegel, trä, gasbetong etc. 
Om panelen ska hänga på en trävägg kan den förmodligen skruvas upp utan förborrning med hjälp av självgängande träskruvar. 
Häng upp panelen men vänta med att slutligt dra fast skruvarna. Kontrollera först att rörgenomföringen passar mot studsen på panelens 
baksida.  
 
Dra fast upphängningsskruvarna helt och montera luftspridaren på insidan av väggen – se till att dra igenom kabeln om också termostaten 
ska monteras. Om termostaten inte ska monteras, ska ledningarna kortslutas så att en sluten krets bildas. Fläkten kommer då att gå med 
full kapacitet så snart solinstrålningen träffar hela solcellen. 
 
Termostat 

Öppna termostaten genom att skruva loss skruven och ta av locket. Anslut de lösa kabeländarna, som förts in genom hålet i väggen, till 
terminal 1 och 3. Fläkten stannar när temperaturen i rummet når upp till den temperatur som termostaten ställs in på. 
 
Om det finns behov av längre avstånd mellan fläkten och termostaten, rekommenderar vi att man använder en trådlös termostat. Att 
förlänga kabeln kan orsaka fel som inte omfattas av garantin.  
Anm: Kontakten på sidan och den lilla dioden har ingen funktion. 
 
Drift 
Eftersom anläggningen hämtar frisk luft utifrån kan man med fördel också installera en vanlig inomhusventil för att undvika övertryck vilket 
kan medföra sämre luftcirkulation. 
Om anläggningen installeras med termostat, ställs termostaten in på den maximala önskade rumstemperaturen. Tänk på att termostaten 
mäter temperaturen där den är placerad. Luftflödet regleras genom att luftspridaren stängs eller öppnas. 
 
Bästa effekt uppnås när solen skiner från en molnfri himmel och solinstrålningen träffar panelen i rät vinkel (90 grader, med en tolerans på 
10 grader). Ovanstående avser såväl fläkten som absorbatorn. 
 
Energipanelen kan inte höja temperaturen på tilluften eller ventilera i följande fall: 
Vid mulet väder. När solen inte skiner eller när solen är svag. Nattetid. Tidigt på morgonen och sent på kvällen. Om panelen är täckt av 
snö, is eller i regn. Om solcellen befinner sig i någon form av skugga. 
 
Ett tips: Man kan med fördel sätta upp 2 paneler, t.ex. i läge ostsydost och sydsydväst. På så vis tillförs luft eller värme under hela den 
ljusa perioden. 
 
OBS! Plattan på baksidan är endast fastsatt med nitar och ska vara lös mellan nitarna. Detta för att luft ska kunna tränga in och minska 
undertrycket i absorbatorn. De sprickor som kan förekomma är helt naturliga. 
 
Vedligeholdelse 
Det anbefales at rengøre forsiden af panelet minimum 2 gange årligt.  
 
Bortskaffelse 

 
Når denne enhed ikke længere skal benyttes, kan alle dens materialer genanvendes som materialer og energi. Aflever emballage og 
brugervejledninger til genbrug i de genbrugsordninger, der findes i dit lokalområde. Skraldespanden med kryds over på produktet, på 
batteriet, i det skriftlige materiale eller på emballagen er en påmindelse om, at alle elektriske og elektroniske produkter, batterier og 
akkumulatorer skal afleveres et særligt sted, når de ikke længere skal anvendes. Dette krav gælder i EU. Produkterne må ikke bortskaffes 
som usorteret husholdningsaffald.  
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Installation and user manual  

 
Energypanel model: 

XL250, XL400 & XL400 LD 

 
Installation: 
It is recommended to have two people perform the assembly. 
Unpack the appliance and check that nothing is damaged and that the package contains all the necessary components. 
The following are included: Energy panel, 450 mm tube conduit Ø100mm(1), diffuser(2) and thermostat(3). If you find omissions or 
damage, please contact Scanheat A/S on tel. 76 28 41 00, or e-mail info@scanheat.dk 
 
Find a suitable place where the panel will receive the maximum possible sunlight, and where it is also possible to make a hole in the wall 
through which the provided tube can be placed. 
When you are sure of the location, drill a hole in the wall so that it matches the tube provided - NB: The energy panel must be placed 
such that the writing on the front of the glass is not upside down.  
The connecting piece for the back of the unit has already been fitted on the panel at the factory. 
 
Ensure that the tube fits into the hole. Measure and adjust the length of the tube to the thickness of the wall. Insert the tube through the 
wall, along with the wire for the thermostat and, if necessary, seal it with sealant or expanding foam. Wait with sealing the hole if you need 
to drill holes for the mountings. Mark the wall through the holes on the unit (2 on each side and 2 at the bottom) from which it will hang. 
 
Remove the appliance again, drill out holes for the mounting screws, insert rawl plugs suitable for the type of wall - masonry, wood, porous 
concrete etc. If the wall is timber, the unit can probably be screwed on without pre-drilling using self-tapping wood screws. 
Screw on the appliance. Wait with tightening 100% until you have checked that the tube conduit fits onto the connecting piece on the back 
of the panel. 
 
Tighten the unit 100% and fit the diffuser onto the inner surface of the wall. Remember to get the wires out if the thermostat is to be 
mounted. If you do not want the thermostat, the wires must be short-circuited to form a closed circuit. The fan will now run as much as it 
can as soon as the sun hits the solar cell. 
 
Thermostat 
Open the thermostat by unscrewing the screw and rolling off the lid. Connect the loose wire ends that have been inserted into the room for 
terminals 1 and 3. The fan will stop when the room temperature reaches the temperature configured on the thermostat. 
If a longer distance is required from the outlet to the thermostat, it is recommended to use the wireless thermostat, rather than extending 
the wiring. Wire extensions can cause failures that are not covered by the warranty. 
NB: The switch on the side and the small diode have no effect. 
 
Operation: 
Since the unit draws in fresh air from outside, it is recommended to install an ordinary ventilation valve in the house to avoid overpressure 
developing in the building, which can lead to reduced circulation. 
If the unit is used with a thermostat, set the thermostat to the maximum temperature you want in the room. Remember that the 
thermostat measures the temperature where it is located. 
The air flow can be regulated by opening or closing the diffuser. 
 
The best use of the unit is achieved when the sun is shining on the panel from a clear sky at a right angle of 90 degrees with a tolerance of 
10 degrees. 
The above holds true for both the fan and the absorber. 

 
The energy panel cannot raise the temperature of the incoming air or ventilate in the following situations: 
If it's cloudy, when the sun is not shining, if the sunlight is weak, at night, early in the morning or late in the evening. If the panel is 
covered with snow, ice or in rainy weather. If there is any kind of shadow on the solar cell. 
Note that it is recommended to install two panels, for example, one facing east-south-east and the other facing south-south-west. In this 
way, you will receive ventilation or heating throughout the daylight period. 
 
NOTE: The plate on the back is only attached by rivets and is free between the rivets so that air can enter this way, such that the under-
pressure in the absorber is reduced. The cracks that may therefore occur are completely natural. 
 
Maintenance 
It is recommended to clean the front of the panel at least 2 times a year. 
 
Removal  

 
When this device has reached the end of its working life, all of its materials can be recovered as materials and energy. Recycle packaging 
and user guides at your local recycling scheme. The crossed-out wheeled-bin symbol on your product, battery, literature, or packaging 
reminds you that all electrical and electronic products, batteries, and accumulators must be taken to separate collection at the end of their 
working life. This requirement applies in the European Union. Do not dispose of these products as unsorted municipal waste. 
 
Troubleshooting on last page. 
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Installation und Gebrauchsanweisung  
 

Energie-paneel Modell: 
XL250, XL400 & XL400 LD 

Installation: 
Zu zweit ist die Montage leichter zu bewältigen. 
Packen Sie zunächst die Anlage aus und kontrollieren Sie, dass das Packet unbeschädigt ist und alle notwendigen Teile vorhanden sind. 
Das Paket umfasst: Energiepanel, 450 mm Rohrdurchlass Ø100mm(1), Diffuser(2) und Thermostat(3). Stellen Sie beim Auspacken Mängel 
oder Schäden fest, wenden Sie sich bitte an Scanheat A/S, Telefon-Nr. 76 28 41 oder E-Mail info@scanheat.dk 
Finden Sie dann eine geeignete Stelle mit der größtmöglichen Sonneneinstrahlung auf den Kollektor, wo auch gleichzeitig die Möglichkeit 
besteht, die beigefügte Rohrleitung durch ein Loch in der Wand zu führen. 
Wenn Sie eine geeignete Stelle gefunden haben, kann das für die beigefügte Rohrleitung passende Loch durch die Wand gebohrt werden – 
Bitte beachten: Der Sonnenkollektor muss so angebracht werden, dass die Beschriftung auf der Vorderseite nicht auf dem Kopf 
steht.  
Der Stutzen, der auf der Rückseite der Anlage sitzen soll, wurde im Werk fest am Panel angebracht. 
Kontrollieren Sie, ob das Rohr durch das Loch passt. Dann muss die Rohrleitung entsprechend der Mauerstärke abgelängt werden. Führen 
Sie die Rohrleitung durch die Wand, und dichten Sie eventuell mit Fugenmasse oder Expansionsschaum ab. Mit dem Abdichten sollte 
allerdings gewartet werden, wenn auch Löcher für die Aufhängung gebohrt werden müssen. Markieren Sie an der Wand – durch die Löcher 
in der Anlage (2 auf jeder Seite, sowie 2 oben und unten) – die Stelle, an der die Anlage aufgehängt werden soll. 
Nehmen Sie die Anlage wieder ab, bohren Sie Dübellöcher entsprechend den Montagelöchern und setzen Sie die zur Wand passenden Dübel 
ein – Ziegelsteine, Holz, Gasbeton usw. Bei einer Holzwand kann die Anlage meistens ohne Vorbohren mit selbstschneidenden 
Holzschrauben befestigt werden. 
Schrauben Sie jetzt die Anlage an, aber warten Sie mit dem endgültigen Festschrauben, bis Sie kontrolliert haben, dass die Durchführung 
der Rohrleitung auf den Stutzen an der Rückseite des Kollektors passt. 
Schrauben Sie dann die Anlage richtig fest, und montieren Sie den Diffuser an der Innenseite der Wand. Achten Sie darauf, die Leitung 
herauszuführen, wenn Sie den Thermostat installieren wollen. Wenn Sie keine Thermostatsteuerung möchten, müssen die Leitungen 
kurzgeschlossen werden, also einen geschlossenen Kreislauf bilden. Der Ventilator wird sich dann mit höchster Geschwindigkeit drehen, 
sobald die Sonne auf den Kollektor einstrahlt. 
 
Thermostat 
Öffnen Sie den Thermostaten durch Lösen der Schraube und Aufklappen des Deckels. Verbinden Sie die losen Leitungen, die in den Raum 
geleitet wurden, mit den Terminalen 1 und 3. Wenn die Temperatur im Raum den eingestellten Wert erreicht hat, stoppt das Gebläse.  
Wenn der Abstand zwischen Auslass und Thermostat größer sein soll, empfehlen wir statt der Verlängerung der Leitungen den Einsatz eines 
drahtlosen Thermostates. Durch die Verlängerung der Leitungen können Fehler auftreten, die nicht durch die Garantie gedeckt sind. 
Hinweis: Der Schalter an der Seite und die kleine Diode haben keinen Effekt. 
 
Betrieb: 
Da die Anlage frische Luft von draußen ansaugt, ist es zur Vermeidung von Überdruck im Gebäude von Vorteil, ein normales 
Entlüftungsventil im Haus zu installieren, da ansonsten die Zirkulation herabgesetzt werden kann. 
Wenn die Anlage mit Thermostat benutzt wird, stellt man am Thermostaten die höchste gewünschte Raumtemperatur ein. Bitte beachten 
Sie, dass der Thermostat die Temperatur dort misst, wo er angebracht ist. Der Luftstrom kann durch Öffnen oder Schließen des Diffusers 
kontrolliert werden. 
Die beste Ausnutzung erzielt man, wenn die Sonne von einem wolkenlosen Himmel in einem Winkel von 90° (+/- 10°) auf den Kollektor 
scheint. 

Dies gilt sowohl für das Gebläse, wie auch für den Absorber. 
In den folgenden Situationen kann der Sonnenkollektor die Temperatur der eingeblasenen Luft nicht anheben oder umwälzen:  
Bei bewölktem Himmel, wenn die Sonne nicht oder nur schwach scheint, während der Nachstunden, früh morgens oder spät abends, wenn 
der Kollektor durch Schnee oder Eis verdeckt ist, oder bei Regen, sowie bei jeder Art von Schatten auf dem Kollektor. 
Es kann von Vorteil sein, zwei Kollektoren anzubringen – beispielsweise einen, der nach Ostsüdost weist, und einen, der nach Südsüdwest 
weist. Dadurch können Sie während des gesamten Helligkeitszeitraums Luft oder Wärme in Haus leiten. 
Bitte beachten Sie: Die Platte auf der Rückseite ist nur mit Nieten befestigt und sitzt lose zwischen den Nieten, damit hier Luft eintreten 
kann, die dazu beiträgt, den Unterdruck im Absorber zu reduzieren. Die sich dabei ergebenden Spalten sind also durchaus erwünscht. 
 
Pflege des Geräts: 
Wir empfehlen die vorseite das Geräts minimum zwei mahl pro Jahr zu reinigen. 
 
Entsorgung 

Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern, das auf dem Produkt, in der Dokumentation oder auf dem 

Verpackungsmaterial zu finden ist, bedeutet, dass elektrische und elektronische Produkte, Batterien und Akkus am Ende ihrer Lebensdauer 
einer getrennten Müllsammlung zugeführt werden müssen. Dies gilt in der Europäischen Union und in anderen Ländern und Regionen, in 
denen Systeme dergetrennten Müllsammlung existieren. Entsorgen Sie diese Produkte nicht über den unsortierten Hausmüll. Durch die 
Rückgabe dieser Produkte an den Sammelstellen vermeiden Sie die unkontrollierte üllbeseitigung und fördern die Wiederverwertung von 
stofflichen Ressourcen. Weitere Informationen erhalten Sie über den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben, von regionalen 
Abfallunternehmen, staatlichen Behörden für die Einhaltung der erweiterten Herstellerhaftung oder dem für Ihr Land oder Ihre Region 
Vertreter. 
 
Importer 
Die Energie Paneelen werde von Scanheat A/S, Gotlandsvej 22, 8700 Horsens, Dänemark, importiert. 
Beim Frage zu die Produkten, senden Sie uns bitte ein mail: info@scanheat.dk 
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Fehlerbehebung - siehe letzte Seite. 
 
 
 
Fejlfinding: 
Hvis der skulle opstå en situation hvor ventilatoren ikke længere kører rundt kan man prøve følgende: 
Tjek at solcellen ikke er dækket af skygge. Er der skygge på noget af solcellen genereres der ikke nok strøm til at drive ventilatoren. 
Afmonter termostaten og kortslut ledningerne. Hvis blæseren kører har termostaten en defekt. Kontakt da Scanheat A/S på 
info@scanheat.dk 
Kører blæseren stadig ikke kan det være print fejl, ventilator fejl eller fejl på solcellen. Print og ventilator kan skiftes. Kontakt Scanheat A/S 
på info@scanheat.dk for tilsending af ventilator kit, eller indlever panelet i butikken hvor det er købt. Panelet sendes til reparation hos 
Scanheat A/S værksted. 
Har man fået tilsendt et ventilator kit, og dette ikke har afhjulpet fejlen, kan der sendes billeder af selve solcellen til info@scanheat.dk. Der 
vil nu blive fejl søgt på solcellen. Husk at medsende en kopi af købskvitteringen. 
 
 
Feilsøking: 
Hvis det skulle oppstå en situasjon der viften ikke lenger kjører rundt, kan du prøve følgende: 
Sjekk at solcellen ikke er dekket av skygge. Er det skygge på noe av solcellen, genereres ikke nok elektrisitet til viften. 
Fjern termostaten og kortslutt ledningene. Hvis viften er i gang, er termostaten defekt. Kontakt Scanheat A/S info@scanheat.dk 
Kjører viften fortsatt ikke kan det være feil på kretskortet, viftefeil eller andre feil på solcellen. Trykk og vifte kan skiftes. Kontakt Scanheat 
A/S info@scanheat.dk for videresending av viftesettet, eller ta med panelet i butikken der det er kjøpt.  Panelet sendes til reparasjon hos 
Scanheat A/S verksted. 
Dersom du mottok et viftesett, og dette ikke har utbedret feilen, kan du sende bilder av solcellen til info@scanheat.dk.  Det vil nå foreta 

feilsøking på solcellen. Husk å sende en kopi av kvitteringen. 
 
 
Problemlösning 
Om fläkten stannar: 
Kontrollera att solcellen inte är i skugga. Om någon del är i skugga genereras ingen ström till fläkten. 
Montera loss termostaten och kortslut ledningarna. Om fläkten går är termostaten defekt. Kontakta Scanheat A/S på info@scanheat.dk 
Om fläkten ändå inte startar, kan det vara fråga om ett fel i kretskortet eller fel på solcellen. Kretskortet och fläkten kan bytas. Kontakta 
Scanheat A/S på info@scanheat.dk för beställning av en fläktsats eller lämna in panelen till återförsäljaren. Panelen skickas sedan för 
reparation hos Scanheat A/S verkstad. 
Om byte av fläktsats inte avhjälper felet, kan bilder av själva solcellen skickas till info@scanheat.dk för felsökning. Sänd också med en 
kopia av inköpskvittot. 
 
 
Troubleshooting: 
If you encounter a situation where the fan is no longer turning, you can try the following: 
Check that the solar cell is not in shade. If some of the solar cell is in shade, not enough electricity will be generated to power the fan. 
Remove the thermostat and short-circuit the wires. If the fan begins to turn, the thermostat is defective. Contact Scanheat A/S at 
info@scanheat.dk 
If the fan is still not working, there may be a defect in the circuit board, the fan or the solar cell. The circuit board and fan can be replaced. 
Contact Scanheat A/S at info@scanheat.dk to receive a fan kit, or deliver the panel to the shop where it was purchased. The panel will be 
sent to Scanheat A/S' workshop for repair. 
If you are sent a fan kit and this has not remedy the error, please send pictures of the solar cell to info@scanheat.dk. A search will then be 
conducted for an error on the solar cell. Remember to include a copy of your purchase receipt. 
 
 
Fehlerbehebung: 
Wenn sich der Ventilator nicht mehr dreht, sollte man nachfolgende Punkte kontrollieren: 
Überprüfen Sie, ob der Kollektor nicht im Schatten liegt. Wenn einige Bereiche des Kollektors überschattet sind, kann nicht ausreichend 
Strom zum Betrieb des Ventilators generiert werden. 
Demontieren Sie den Thermostaten und schließen Sie die Leitungen kurz. Wenn das Gebläse anläuft, ist der Thermostat defekt. Setzen Sie 
sich dann mit Scanheat A/S info@scanheat.dk in Verbindung. 
Wenn das Gebläse weiterhin nicht läuft, kann ein Platinenfehler, ein Fehler im Gebläse oder im Kollektor vorliegen. Platine und Ventilator 
können ausgetauscht werden. Setzen Sie sich mit Scanheat A/S info@scanheat.dk wegen der Lieferung eines Ventilator-Kits in Verbindung, 
oder wenden Sie sich an das Geschäft, in dem Sie die Anlage erworben haben. Das Panel wird zur Reparatur an die Werkstatt von Scanheat 
A/S geschickt. 
Wenn Sie einen Ventilator-Kit erhalten haben, und der Fehler damit nicht behoben wurde, schicken Sie uns bitte ein Foto des 
Sonnenkollektors an info@scanheat.dk. Wir werden dann den Kollektor auf Fehler untersuchen. Bitte denken Sie daran, eine Kopie der 
Quittung mitzuschicken. 
 

 
Opbevaring af brugervejledning 
Vi anbefaler at opbevare den brugervejledning på et tørt og sikkert sted i nærheden af produktet. 
 
Manual storage 
Please keep this manual in a dry and safe place, close to the product. 
 
Aufbewahrung die bedienungsanleitung 
Wir empfehlen, die Bedienungsanleitung trocken, und in der Nähe des Produkt zu bewahren. 
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