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HEAT 1500+  ett alternativ til gasolvärme. 
 
Kronings HEAT 1500+ är utvecklat som ett komplement för värme i campingvagnar av olika 
slag och kan lätt byggas in i ordinarie luftvärmesystem. 
 
Den styrs av en egen termostat som slår ifrån både värme och fläkt automatiskt när inställd 
temperatur.uppnåtts. 
 
HEAT 1500 spar upp till 20% jämfört med traditionell el-värme och upp till 30% i förhållande 
till uppvärmning med gasol. Den kan lätt flyttas över till ny campingvagn 
 
 
Installation: 
HEAT 1500 är gjord för att monteras in i det ordinarie luftvärmesystemet, den placeras 
lämpligen under ett säte, i en garderob eller annat lämpligtutrymme. 
 
Den eller de luftkanaler som värmaren skall betjäna kapas enklast med en såg eller kniv och 
ansluts där emellan. Värmaren skruvas fast på golv eller vägg med 4st korta träskruv. 
 
Värmarens anslutningar har en diameter av 65mm invändigt och 67mm utvändigt. Slagar 
eller kanaler låses fast med en skruv. 
 
Anslut värmarens kontakt till nätet 230V designat för strömmar up till 7A (bör utföras av 
behörig tekniker) 
 
Se lämpligen installationsfilmen på vår hemsida. 
 
 
 



 
 
HEAT 1500 levereras med kabel för nätanslutning och 5m ledning till termostat. Man 
behöver därför inte öppna enheten vid montage. Överbliven ledning rullas upp och fästs på 
vägg e.dy. 
 
Termostatens baksida skruvas fast på lämplig dragfri plats, en vägg, ett skåp eller liknande. 
Ett 13mm hål borras för genomföring av dess kabel. Kabelns kontakt trycks fast och det är 
klart för drift. 
 
 
Start 
Vid anslutning till 230V nätet kan man se en kort blink i alla lysdioderna vilket är helt normalt. 
Vänstra tryckknappen reglerar luftflödet och den högra värmeeffekten, med ratten ställer du 
in önskad temperatur. 
Tryckknapparna har en så kallad ”rullande funktion” dvs vid upprepade tryck kommer man 
tillbaka till samma position igen. 
Lysdioderna indikerar vilken lufthastighet och värmeeffekt man valt.  
 
 
Säkerhet 
HEAT 1500 är utrustat med 2 säkerhetsfunktioner. 
Den ena funktionen mäter temperaturen kontinuerligt och om högsta temperaturgräns 
överskrids kopplas värmeeffekten bort och ökar lufthastigheten automatiskt. Samtidigt börjar 
alla lysdioder att blinka tills temperaturen åter är på en acceptabel nivå. 
 
Den andra funktionen stänger av såväl värme som luftströmmen om maxtemperaturen skulle 
överskridas. Händer detta måste systemet återställas manuellt. Det kan endast göras genom 
att öppna locket oå värmeenheten och trycka knappen placerad i centrum på öppningen. 
OBS sådan återställning får inte göras med nätet 230V anslutet. 
Avsluta med att skruva fast locket igen. 
 
 
Användning tillsamman med Truma gasolvärme. 
Är HEAT 1500 installera i samma system som Truma´s gasolvärme kan värmen från 
gasolenhetens värme passera genom HEAT 1500 utan problem. 
 
Man skall vara uppmärksam på att om man forcerar mycket hög värme och liten luftström 
med gasolvärmeenheten kan luftkanalerna bli så varma att säkerhetssystemen i HEAT 1500 
löser ut om man försöker starta Heat 1500 samtidigt. Detta undviks om man sätter 
gasolvärmens luftflöde till max. 
 
  
 


