
GARANTI 

Villkor för garantin: 

1. Denna garanti gäller microchip-enheten för elektriska KTX-patroner, baserade på TERMA-

SPLIT systemet. Namn och modell ska stå på förpackningen. 

2. Vid mottagande kontrollerar och godkänner man produkten. Vid något fel vid leverans är 

man skyldig att meddela detta, annars betraktas varan som felfri. Det är viktigt att även 

kontrollera ytskiktet. 

3. Garantitiden är 24 månader efter köp, men inte längre 36 månader från produktion. 

4. Garantikortet är nödvändigt för att garantin ska gälla. Om detta saknas finns ingen 

möjlighet att åberopa garantin. 

5. Garantin täcker ej följande fel; 

- Orsakade av felaktig installation alt. demontering 

- Orsakade av felaktigt användande 

- Orsakade av köparen 

6. Instruktionsboken är viktig att läsa noggrant innan produktens användande. 

7. Tillverkaren är skyldig att åtgärda felet inom 14 arbetsdagar, efter mottagande av 

produkten. 

8. Om reparation ej är möjlig åligger det tillverkaren att ersätta produkten med en ny fullt 

fungerande. 

Våra produkter är designade och tillverkade för att nå högsta standard avseende 

kvalité, funktionalitet, estetik. Vi gratulerar till valet av produkt och önskar dig glädje 

vid användandet. 

 

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 

1. Innan användande, läs instruktionsboken noga, titta på illustrationerna. 

2. Använd inte produkten om något är defekt. 

3. Håll koll på strömsladden, se till så att den alltid är oskadd. 

4. En skadad strömsladd går inte att laga. Den måste bytas ut av fackman. 

5. Kolla så att det är rätt ström i uttaget, samma som produkten ska användas med. 

6. Använd ett jordat uttag. 



7. Innan anslutning, sätt på kontrollenheten på patronen och skruva åt. 

8. Patronen är avsedd att användas med vätska. Den kan sättas på utan vätska, men max 5 

sekunder. Rör inte metalldelarna, då du kan bränna dig. 

9. Under installation, ha inte strömkabeln isatt. 

10. Öppna inte förseglingen. 

11. Effekten får inte överstiga elementet/torkens, för parametrarna 75/65/20 grader. 

12. Trycket i värmaren kan inte överskrida värdet från tillverkaren, eller värdet av 15atm. Om 

detta överskrids finns det allvarliga risker. 

13. Använd inte; 

- något som kan skapa korrosion (t ex syra eller ämnen som reagerar med lägre än 8,5 ph) 

VARNING: vatten i ett öppet system skapar också korrosion. 

- etylenglykol, om det inte är en vätska som ingår i det centrala värmesystemet. 

14. Produkten är avsedd för användande i hemmiljö eller motsvarande. 

TEKNISKA DATA 

Spänning 230V/50Hz 

Tillgängliga effekter 200, 300, 600 W 

Isolering Class I 

Säkerhetsklass IPx5 (KTX-2, -4) 

Anslutning Y 

Anslutningsgänga G 1/2” 

 

En komplett utrustning från KTX innehåller en Terma Split patron och en kontroll. Beroende 

på modell kan man komplettera med fjärrkontroll. 

1. Patron 

1.1 Patron, värmedel 

1.2 Huvud (hylsa) 

1.3 Display 

1.4 Skruv 

1.5 Sladd 

 



ANVÄNDANDE 

KTX patroner avvänds i radiatorer/torkar avsedda för att värma handdukar och kläder. 

Patronen kan installeras i en enskild värmekälla, eller i ett centralt system. 

Patronen ska inte installeras i system där vätskan är varmare än 80 grader. 

 

ENSAMSTÅENDE ELEMENT/TORK 

I dessa fall används vatten eller olja som vätska. Det är nödvändigt att undersöka kraven både 

från tillvärkaren av elementet/torken, samt patronen, när det kommer till installation och 

skötsel. 

OBS! 

Beakta att vätskan expanderar. Fyll inte elementet/torken med för mycket vätska, eftersom det 

kan bli för högt tryck, vilket kan orsaka skador. Exempel på hur du fyller på vätska finns på 

www.termatechnologie.com. 

Fyll inte på elementet/torken med vätska varmare än 65 grader. 

VÄRMEELEMENT I CENTRALT VÄRMESYSTEM 

För att ansluta elementet/torken i ett centralt system krävs ett extra monteringshål. Detta 

möjliggör användande av elementet/torken efter alla årstider. Det är viktigt att 

elementet/torken är luftat. Efter varje längre uppehåll av användande rekommenderas en 

luftning. Produkten innehåller ett skydd som gör att elementet/torken inte fungerar utan 

vätska. Skulle detta skydd aktiveras krävs service hos en fackman. 

Patronen ska inte användas i installationer med högre värme på vätskan än 80 grader. 

Element/tork som är anslutna till det centrala värmesystemet ska vara anslutna på följande 

sätt; 

- aggregat - reglerventil (manuellt eller med termostat) 

- låsbar ventil 

OBS! 

Lämna en ventil öppen för att tillåta att överflödigt vatten rinner ut vid expansion. Om båda 

ventilerna är stängda finns risk för skador. 

 

 

 



SPECIFIKATIONER 

  KTX – 2  KTX-4 

Separata patroner till Therma-SPLIT system     

     

Inställningar mellan 30-60 grader (5 lägen)     

     

Timer      

24h timer - kompatibel     

     

Multizon 24-h timer      

Rumstemperatur - inställningar*      

Tidsmätare - värme     

IR interface (för fjärrkontoll)     

     

Tangentpanel     

LED display  5 leds   

LCD/LED display    LED 

Dubbelt skydd överhettning     

ANTI-FREEZE funktion     

Säkerhetsklass   IP x5  IP x5 

Felalarm     

 

* tillgänglig med fjärrkontroll  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANTI-FREEZE funktion 

Om patronen är avslagen, och omgivningstemperaturen sjunker under 5-7 grader, slås 

patronen automatiskt på, för att undvika att vätskan ska frysa. 

ANTIFREEZE MEDDELANDEN 

  

KTX-2 LED lampan i mitten blinkar 

  

KTX-4 Displayen visar bokstaven A, därefter F  

  

 

INSTALLATION 

OBS! 

Patronen ska inte vara ansluten till strömkälla under installationen. 

1. Sätt i patronen i elementet/torken. 

2. Använd en fast nyckel eller skiftnyckel. 

3. Skruva åt så att skåran(A) pekar framåt eller åt sidan. 

4. Fyll på vätskan. 

4.1 I ett elektriskt element/tork, tänk på expansionen av vätskan. 

4.2 I ett elektriskt element/tork med en anslutning, fyll på vätskan innan du installerar 

patronen. 

4.3 Vid installation i ett centralt värmesystem, lämna en ventil öppen. 

OBS! 

Se till så att kopplingen mellan patronen och elementet/torken är tajt. 

Anslutningen till patronen måste vara torr. Annars finns det risk för stötar. 

5. Passa in skåran (A) med den i kontrollen (B) och skjut kontrollen på patronen, så att toppen 

döljs helt i kontrollen. 

6. Vrid kontrollen, så den är lättillgänglig. Patronen kan inte vridas mer än 340 grader. 

 

 

 



OBS! 

Påtagligt motstånd när du vrider är ett tecken på att det inte går att vrida längre. Sluta då vrid, 

för att undvika skador. Dessa skador medför förlorad garanti. Försök istället vrida åt andra 

hållet. 

7. Vrid åt skruven (3) med en insexnyckel (4). Korrekt tätning är nödvändig för att få rätt 

värmeflöde. Om inte kan produkten skadas. 

8. Anslut till strömuttaget. 

 

AVINSTALLATION 

Obs! 

Dra ur strömkontakten under avinstalleringen. 

1. Skruva upp den bakre skruven. 

2. Ta bort kontrollenheten. 

3. I ett centralt värmesystem, stäng alla ventiler, häll ut vattnet från elementet/torken. I ett 

ensamstående element/tork - ta bort det från väggen. Vänd det för att undvika vätskeläckage. 

4. Skruva bort patronen. 

AVYTTRAN 

När du slänger patronen, gör det inte i de vanliga soporna. Ta den i stället till en 

återvinningscentral. Tack för din insats för miljön. 

 

KTX-2 

 

INSTRUKTIONER 

Knappen ... används för att sätta av och på. Denna knapp stänger av TIMER-funktionen (om 

den var aktiverad). 

Knapparna ... och ... (pilar) används för att reglera temperaturen. Pilen UPP höjer 

temperaturen och pilen NER sänker den. 

Knappen ... används för att stänga av och på TIMER-funktionen. Vid denna funktion blinkar 

det gult i hörnet. 

1. Avstängning med timer 



- tryck på knappen TM, en gult lampa kommer lysa, och patronen stängs av efter 2 timmar. 

2. Aktivering med timer 

- ställ in den temperaturen du vill ha när timern slås på efter omstart. 

- stäng av patronen. 

- tryck på knappen 2H, en gul lampa kommer lysa, för att visa att timern är på. 

 

FELSÖKNING 

Problem Möjlig orsak Lösning 

Patronen är ansluten, inga 

lampor lyser, ingen värme 

Inte påslagen Tryck på knappen ... 

Anslutningsproblem 
Kontrollera anslutningen 

till strömmen.  

Element/tork når inte rätt 

temperatur 
Patronen har fel effekt 

Byt till en patron anpassad för 

elementet/torken 

Patronen värmer inte, LED-

lamporna blinkar 

Överhettningsvarning 
Kontrollera vätskenivå i 

element/tork 

Skadad temperatursensor  

Stäng av patronen och låt 

den svalna. Sätt på den 

igen. Om problemet 

kvarstår, kontakta fackman. 

Patronen värmer inte, LED-

lamporna blinkar 

Brännskador eller annan 

skada på patronen. 

 

Stäng av patronen och låt 

den svalna. Sätt på den 

igen. Om problemet 

kvarstår, kontakta fackman  

Patronen fungerar, men 

går inte att sätta av/på 

 

Trasig säkring 

Ta bort patronen, sätt sedan 

tillbaka den. Om felet 

kvarstår, kontakta en 

fackman. 

 

 

 

 



KTX-4 

INSTRUKTIONER 

KTX-4 kontrollen tillåter alla grundfunktioner hos patronen. (Basläge) 

Utöver detta kan den användas med en extern väggmonterad sändare (t ex DT-IR1), som 

tillåter fler funktioner (Fjärrläge). 

BASLÄGE (utan fjärrsändare) 

Knappen WL (pil) används för av- och påslagning. 

Knappen ZE (pil) används för timerprogrammering. 

Knapparna + och - (pil) används för att ändra temperaturen. 

- numerisk display 

- ikonen SL, värmeikon 

- ikonen SYG, sändarikon 

 

VÄRMEFUNKTION 

I basläget kan du ha fem olika temperaturinställningar. Du ändrar lägena genom +/- 

knapparna. Möjliga inställningar: 0 (ingen värme) och från 1-5 (mellan 30 och 60 grader). 

Ikonen SL visas när patronen ger värme. 

 

TIMERFUNKTION 

Använd knappen ZE för att ställa in torkfunktionen, och för att bestämma när den ska slås av. 

1. För att möjliggöra funktionen: 

- håll in TM kort - displayen kommer att visa 1H 

- håll in TM längre för att utöka timertiden (2-4H) 

2. För att slå av denna funktion, ställ in tiden på OH, eller slå av och på utrustningen. 

3. Efter några sekunder återställs allt till standardläge. 

Medan timerläget används kan du ändra inställningarna: 

- Temperaturen med hjälp av pilarna 

- Återstående tid med knappen TM 



TOTAL ANVÄNDNINGSTID 

Denna unika funktion räknar tiden som utrustningen har använt sig utav el. (Normalt sett slås 

patronen av för långa stunder när rätt värme är uppnådd, och drar då ingen ström) 

Användaren kan se hur lång tid som patronen har använt sig utav el, t ex under en dag. Det 

visar sig ibland att det är mycket mindre än förväntat! 

Värdet i den här räknaren visar verklig elförbrukning, så med hjälp av elpriset kan du som 

kund räkna ut kostnaden för användandet. 

1. Läsa av räknaren 

Håll inne knappen TM till bokstaven E visas, efter det följer 4 siffror. T ex E02-15, vilket 

betyder att patronen har använts 2 timmar och 15 minuter sedan senaste nollställningen. 

2. Nollställa räknaren 

Håll knappen TM intryck, till det står E00-00 på displayen. 

 

Ställa in PERMANENT grundläge 

Grundinställningen är att utrustningen automatiskt söker efter en IR-sändare (blinkande SYG 

ikon). Om det inte finns någon mottagare inom sökområdet kommer denna LED alltid vara 

aktiv. För att stänga av denna funktion håll inne knappen WL, då har du stängt av sökningen 

efter en mottagare. För att återställa, håll knappen WL intryckt. 

FJÄRRLÄGE (MED IR-SÄNDARE) 

När utrustningen slagits på söker den automatiskt efter en IR-sändare, du kommer se en 

blinkande SYG ikon. Om inte, håll inne knappen WL till ikonen visas. 

När anslutningen lyckats kommer SYG ikonen att lysa permanent och en horisontell display 

visas. 

I fjärrläget är +/- knapparna ej aktiva, förutom i torkläge. 

Knappen WL stänger av utrustningen, håll den intryckt länge för att övergå till basläge. 

TORKLÄGE MED TIMER 

I fjärrläget kan du använda torkfunktionen som vanligt, programmerad vida KTX-4 

utrustningen. 

Om du tryckt in knappen TM har du aktiverat torkfunktionen. Under denna tid kan du ställa 

in temperatur och återstående tid via displayen, precis som i basläget. När programmet är 

klart övergår utrustningen i fjärrläge. 



En utförlig beskrivning av basläget och det avancerade funktionerna som finns med IR-

sändaren finns beroende på vilken modell av sändare du har. 

Exempel på funktioner hos IR-sändaren typ DT-IR1 

- Temperaturkontroll i rummet (medan kontrollen i basläget kontrollerar elementet/torkens 

temperatur) 

- Programmera olika lägen för KOMFORT alt. EKONOMI 

- Automatisk temperaturjustering beroende på KOMFORT elleer EKONOMI under en 24-

timmarsperiod 

- Automatiskt torkprogram 

- Automatisk Antifreeze funktion med inställningsbar aktivering. 

- Matcha temperatursensorn med förutsättningarna i rummet. (Kalibrering) 

 

SIGNALFEL (automatisk avläsare) 

Var tionde minut kontrolleras att sändningen fungerar. Om inte KTX-4 utrusningen fått en 

signal inom 35 minuter kommer den automatiskt att gå över i basläge, och väntar på 

återupptagen signal. När denna återupptas är du återigen i fjärrläge. 

FELSÖKNING 

Problem Möjlig orsak Lösning 

Ingen värme. 

Felmeddelande E1 eller E2. 

Sensorn är skadad, eller 

patronen är överhettad. 
Stäng av patronen och låt 

den svalna. Sätt på den igen. 

Om problemet kvarstår, 

kontakta fackman 

Korta blinkande signaler på 

displayen. 

(I fjärrläge) 

Patronen fungerar korrekt. Bara 

ett tecken på mottagande av 

signal från fjärrenhet. 

- - - - -  

Skiftar från fjärrläge till basläge Signalproblem mellan sändarna. Byt plats på sändaren. 

Patronen fungerar, men går 

inte sätta av/på. 

Trasig säkring 

Ta bort patronen, sätt sedan 

tillbaka den. Om felet 

kvarstår, kontakta en 

fackman. 

 

Ingen värme, displayen visar 

koden E4. 
Brännskada, eller annan skada 

på patronen. 

 

Stäng av patronen och låt 

den svalna. Sätt på den igen. 

Om problemet kvarstår, 

kontakta fackman 

 


