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GARANTI 

 
Når maskinen er leveret, er det købers ansvar at sikre sig, at maskinen er komplet på alle områder. Defekter og 
anormaliteter skal indrapporteres i henhold til gældende lovgivning. Såfremt der foretages indgreb på selve 
maskinen eller dele heraf, bortfalder garantien, CE-mærkningen (såfremt en sådan er påklæbet af producenten), 
konformitetserklæringen og / eller producentens deklaration.  
Producenten er også fritaget fra ansvar i følgende tilfælde:   

-  Ukorrekt installation; 
-  Upassende anvendelse af maskinen pga. manglende instruktion af personale; 
-  Upassende anvendelse af relevante sikkerhedsregler;  
-  Manglende vedligeholdelse; 
-  Ændring af maskinen eller anvendelse af forkerte reservedele til reparation. 

  
IDENTIFIKATION AF MASKINEN 

 
På bagsiden af maskinen findes en identifikationsmærkat, hvor følgende er angivet som tilføjelse til CE-
mærkningen: 

• Producentens navn og adresse  
• Produktionsår  
• Model 
• Maskintype 
• Vægt 
• Spænding 

Disse data skal opgives, når der er behov for en servicetekniker eller ved efterspørgsel på reservedele. 
 
PRODUKTSPECIFIKATIONER 
 
Induktionsvarmer: Butterfly 
Effekt: 3,5 kW 
Spænding: 230 V 
Strømfrekvens: 50 Hz 
Varmefrekvens: 20-60 kHz, kontrolleres via mikroprocessor 
Isolation: Klasse F, antal poler: 2 + T 
Nedkølingsvæske: Medfølger. Standard nedkølingsvæske til biler o.lign. (vand + 30% max. glykol). 
Strømkabel: 4 m. 
Induktionskabel: 2,10 m. 
  
DIMENSIONER OG VÆGT  
 
Vægt 7 kg,  
Længde: 450 mm  Bredde: 215 mm  Højde: 300 mm 
 
NORMATIVE REFERENCER 
 
Direktiv CE2004/40 / Udsættelse for elektromagnetiske felter 
Lavspændingsdirektivet CE 2006/95  
Maskindirektivet 2006/42/EC 
EMC-direktivet 2004/108/EC 
Direktivet 2002/95/EC 
EC-direktivet 2002/96 
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BRUG AF DENNE MANUAL 

 
Det er meget vigtigt, at denne manual, som er lavet til at give brugeren generel viden om maskinen samt 
instruktioner om anvendelse og vedligeholdelse, hvilket er nødvendigt for maskinens korrekte drift, bliver 
opbevaret sammen med maskinen til fremtidig brug.    
 
Af sikkerhedsmæssige årsager skal de angivne advarsler læses grundigt igennem, inden maskinen installeres og 
tages i brug. Det er ikke tilladt at ændre denne manual uden forudgående skriftlig tilladelse fra producenten 
eller forhandleren.   
 
GENERELLE SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER  

 
Denne maskine er konstrueret på håndværksmæssig vis. Maskinens holdbarhed og driftsikkerhed vil være mere 
effektiv, hvis den anvendes korrekt og vedligeholdes regelmæssigt.  
 
Læs altid de instruktioner, som er markeret med rødt i denne manual, da de har vigtig betydning for 
sikkerheden.  
 
BRUGERANBEFALINGER 

 
Denne maskine må kun anvendes til det tilsigtede formål: At generere varme inden for jernmaterialer.   
Enhver anden anvendelse, som ikke er udtrykkeligt angivet i denne manual, er strengt forbudt, da det vil være 
upassende anvendelse, som således kan medføre fare. Maskinen er semi-automatisk og kræver, at operatøren 
skal være til stede, når maskinen er i brug.  
 
 
ADVARSEL: 
 

 
 
 

Operatøren er personlig ansvarlig for at overholde alle relevante sikkerhedsregler – ikke blot for egen skyld, men 
også for andre, som måtte være udsat for risici ved anvendelse af maskinen. Denne manual bør derfor 
gennemlæses grundigt, inden maskines tages i brug. Denne manual indeholder retningslinjerne for, hvordan 
maskinen arbejder korrekt og sikkert. Opbevar denne manual til fremtidig brug.   
 
• Denne maskine må kun anvendes af voksent uddannet personale og i fuld overensstemmelse med de lokale 

retningslinjer og de i denne manual angivne instruktioner.   
• Symboler, obligatoriske symboler samt faresymboler på maskinen skal nøje følges.  
• Før vedligeholdelse påbegyndes, skal al elektrisk forbindelse afkobles for at undgå, at maskinen starter ved et 

uheld.  
• Hvis slanger eller elektriske kabler bliver beskadiget eller går i stykker, skal disse omgående udskiftes.   
• Hvis nedkølingsvæsken begynder at lække, skal gulvet rengøres, så folk ikke glider i det.  
• Udstyret må ikke udsættes for vejrforhold (regn, vind, etc…). 
• Udstyret må ikke efterlades uden opsyn, når der er børn i nærheden. 
• Hvis De alligevel ikke ønsker at anvende udstyret, skal det sættes ud af drift i henhold til gældende 
• lovgivning om bortskaffelse.   
 
 
 
 
 
 
 
 

Følgende anbefalinger bør nøje følges af brugeren for at undgå risiko for  
materiel eller personskade.  
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KONSTRUKTIONSFUNKTIONER 

 
Maskinen er udviklet og bygget i overensstemmelse med de grundlæggende sundheds- og sikkerhedskrav, som 
er angivet i Maskindirektivet 89/392 EEC samt efterfølgende tilføjelser.  
I særdeleshed gælder følgende, hvis operatøren er i direkte kontakt med maskinen: 
• Fjern skarpe hjørner og kanter; 
• Undgå at der skabes ustabile forhold, som kan medføre risiko for fald eller upassende bevægelser; 
• Man skal sikre sig, at operatøren ikke kommer i direkte kontakt med strømførende dele, mens maskinen er i 

drift, da dette kan medføre elektrisk stød eller skade.   
Samt andre forholdsregler, der er nødvendige for en sikker anvendelse. 
 
 
Påkrævede markeringer og advarselsskilte 

 
På ydersiden af maskinen findes der påkrævede mærkninger og advarselsskilte, som brugeren skal overholde 
for egen sikkerheds skyld.  
 
Liste over beskyttelsesforanstaltninger 

 
Maskinen er sikker, hvis den bruges korrekt. Under alle omstændigheder anbefales det at udvise ekstrem 
påpasselighed, da varme materialer kan give forbrændinger, selv lang tid efter induktionsvarmeren har været i 
brug. Selv om induktionsvarmeren er vandkølet, kan induktionshovedet være varmt, når det kommer i kontakt 
med varme dele. Maskinen har flere beskyttelsesforanstaltninger mod termoelektrisk overbelastning. Den første 
er mod overbelastning af induktoren. For at genstarte efter dette skal man blot slippe kommandoknappen på 
håndtaget og så trykke den ind igen. For alle andre beskyttelsesforanstaltninger skal man slukke for maskinen 
på hovedkontakten. Endelig er der en række 13A-sikringer på den indgående forsyningslinje i tilfælde af at alle 
de andre foranstaltninger fejler. Udskift ikke sikringerne før fejlen er rettet. 

	

 
 
Tips til korrekt brug af induktionsvarmeren 

 
Brugen af induktionshåndtaget, som bruges til det emne, der skal opvarmes, er  
meget vigtig. Hvis emnet overophedes, kan det medføre, at emnets styrke 
nedbrydes og at induktionshovedets levetid forkortes. En enkel måde at 
kontrollere dette på er ved at se tabellen til højre og sikre, at emnet, som skal 
opvarmes, ikke overstiger en temperatur på 900°C. 
Induktoren består af kobber og er den mest skrøbelig del af induktionsvarmeren. 
Der skal udvises størst mulig omhu under brugen, og den må absolut ikke tabes 
eller bruges til at løfte, hamre eller lignende på et emne, der arbejdes med. 
Hvis induktoren behandles forsigtigt, kan den holde i mange år. Efterhånden vil 
induktoren dog blive slidt på grund af den høje varme og belastning, den 
udsættes for. 
Teknels garanti dækker ikke skader forårsaget af forkert brug af maskinen.	

.	
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Induktionsvarmerens primære dele  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

400V/16 Amp.
CE-stik
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Signaler og advarselssymboler 
På maskinen er der anbragt advarselssignaler samt obligatoriske advarselssymboler, som operatøren skal følge 
af sikkerhedsmæssige årsager. 
  
Beskyttelse 
Det er sikkert at anvende maskinen. Dog skal man være yderst opmærksom, 
når maskinen anvendes, da opvarmede materialer kan brænde, hvis de har 
været i kontakt med maskinen i lang tid efter, at induktionsspolen er 
passeret. Selve induktionsspolen kan også blive opvarmet, selvom den 
nedkøles konstant, og der kan derfor også opstå risiko for brand, hvis den 
kommer i berøring med rødglødende dele.  
Maskinen er udstyret med en række elektroniske beskyttelsessystemer, som 
skal beskytte mod elektrisk stød og overophedning. Den termiske beskyttelse 
af induktionsspolen opstår hovedsageligt, når varmedelene blandes med 
metallet. For at starte produktet igen, slipper man først knappen og trykker 
så på den igen. For anden beskyttelse slukkes produktet via ON-OFF-
knappen.  
Endelig er der 2x 32 A sikringer på varmekredsløbet (sikringsholderen findes under produktets metallåg).  
Sikringerne skal kun udskiftes efter afhjælpning af defekten.  
 
 
BESKRIVELSE AF KONTROLPANEL 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BRUGERINSTRUKTIONER 
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Induktionsvarmeren er enkeltfaset, men leveres med et 13 A stik beregnet til 230V/50 Hz. For at maskinen kan 
anvendes optimalt, skal den tilsluttes en elektrisk installation med en sikring på minimum 25A (helst 32A), og 
sikres i henhold til de gældende standarder. Se instruktioner om elektriske forbindelser på side 9.  
 

Sæt ON/OFF-knappen på ON. Tryk på knappen på frontpanelet for at aktivere induktionsvarmen (Se tegning s. 
5). Når lyset på knappen blinker, betyder det, at maskinen er klar til at opvarme. Anbring induktionsspolen fladt 
på den del eller det område, der skal opvarmes, ved at sætte den åbne del af varmeklodsen mod den 
pågældende del. Tryk på knappen på induktionshåndtaget for at starte opvarmningen. Hvis det er nødvendigt, 
flyttes induktionsspolen, så der derved kan opvarmes en større overflade på delen. Når du har stoppet 
opvarmningen, nedsættes varmeniveauet på kontrolpanelet, og dernæst slukkes produktet. På denne måde vil 
kølevandet sænke induktionsspolens temperatur, inden der slukkes helt for maskinen.  
 
TILBAGEVÆRENDE RISICI 
 

ADVARSEL!  
Denne maskine er designet til at sikre optimal sikkerhed. Der er dog en risiko for, at operatøren kan brænde sig.  
 

ADVARSEL!  
Maskinen må ikke anvendes i nærheden af følsomme materialer eller farlige eksplosiver, komprimerede gasser, 
brandbare væsker eller elektrisk udstyr. 
Metalgenstande må ikke anvendes i nærheden af induktionsspolen, da de kan blive ophedede (f.eks. 
fingerringe).  
Folk, der bruger pacemaker eller andet biomedicinsk udstyr, må ikke anvende maskinen. 
  

Støj og vibrationer 
Maskinen producerer et lydtrykniveau til vedvarende brug af mindre end 60dB (A). 
Maskinen genererer ingen vibrationer, som måtte medføre fare.   
 

Nedbrydning og bortskaffelse 
Nogle af de materialer, der er indbygget i maskinen, kan genbruges. Derfor skal genbrug af dette produkt 
foregå i henhold til relevante lokale retningslinjer.  
 

Udpakning og installation 
Maskinen leveres klar til brug. Før De starter med at anvende maskinen fjernes alt indpakningsmateriale, og 
produktet anbringes forsigtigt på en passende flade (en jævn overflade og på et tørt sted med god udluftning). 
 

ADVARSEL! 
Installationen skal gennemføres, så der er nem adgang til alle dele. Der skal være en minimumsafstand rundt 
om produktet, så den kan arbejde og vedligeholdes optimalt – uden risiko og problemer for operatøren. 
 

Udskiftning af induktionsspole 
 

ADVARSEL! 
Udskiftning af induktionsspolen må kun foretages af autoriseret personale – og kun efter afbrydelse af 
strømforsyningen til maskinen.   
 
ADVARSEL! 
Der skal anvendes beskyttelseshandsker ved vedligeholdelse og / eller reparation af maskinen. Maskinen isoleres 
elektrisk ved at afbryde forbindelsen til strømforsyningen.   
 
ADVARSEL! 
Det er ikke tilladt at anvende maskinen, før alle metallåg er skruet tilbage på produktet, og alle 
sikkerhedsanordninger kan anvendes.   
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ADVARSEL! 
Denne maskine er lavet til at sænke de risici, som er forbundet med udsættelse for elektromagnetiske felter 
mest muligt. Der kan dog være tilbageværende risici, og det anbefales derfor, at der holdes en 
sikkerhedsafstand på min. 30 cm mellem induktionsspolen og operatørens hoved eller bryst.  
 
VEDLIGEHOLDELSE 

 
Generelle anbefalinger 
 
• Det er vigtigt, at vedligeholdelse af maskinen udføres af kvalificeret og autoriseret personale, som kender 

maskinen og dens funktioner.  
• Maskinen må aldrig rengøres, smøres eller vedligeholdes, mens den kører.   
• Før vedligeholdelse påbegyndes, sættes hovedstrømmen på "0", så der slukkes for strømmen og netværket 

frakobles, så man ikke risikerer elektrisk stød eller andre farer ved forkert håndtering.   
• Gå ikke med ringe, ure, smykker eller løsthængende tøj som slips, hullet tøj, tørklæder, åbne jakker eller 

åbne lynlåse, som kan blive fanget under arbejdet ved maskinen.    
• De bør derfor bære en passende beklædning, så der ikke er risiko for uheld/ulykker, f.eks. skridsikre sko, 

anti-støj hovedtelefoner, beskyttelsesbriller, passende handsker etc.  
• Brug aldrig benzin eller brandbare opløsningsmidler til at rengøre maskinen. Brug vand og evt. ikke-giftige 

opløsningsmidler.  
• Efter at have arbejdet på maskinen, sættes de dele tilbage, som forinden måtte være taget ud af maskinen, 

før den genstartes.  
  

Forebyggende vedligeholdelse  
 
Det er vigtigt at kontrollere og gennemgå maskinen med jævne mellemrum. Herved kan evt. fejl og mangler 
hurtigt kan opdages og udbedres, så de ikke medfører nogen skade.  
 

  ADVARSEL! 
 
Når De skal anvende BUTTERFLY, skal De på forhånd have gennemgået sikkerhedsanvisningerne, 
forbindelsens status og om der er nogen uregelmæssigheder. Der skal foretages testforsøg, som 
fjerner evt. jernrester. Maskinen skal dagligt tjekkes for slid og sikres, at advarselssymbolerne er 
læselige.   
 
ADVARSEL! 
 
Der er kun garanti for maskinens driftssikkerhed, hvis reparationer udelukkende udføres med de originale 
reservedele, og hvis vedligeholdelsesinstruktionerne overholdes, så vedligeholdelsen udføres korrekt.  
 
Efter hver anvendelse slukkes det elektriske system. Maskinen bør rengøres med det samme for at fjerne støv 
eller snavs, da dette kan forringe ventilationen og derved forhindre produktet i at fungere ordentligt og dermed 
forkorte dets levetid.   
 
Inden hver anvendelse tjekkes kontrol- og sikkerhedsanordningerne, og at de elektriske forbindelseskabler 
fungerer, som de skal.  
 
ADVARSEL! 
 
Induktionsspolen bør jævnligt tjekkes for at sikre, at der ikke er lækager. Tjek også luftindløbene for at sikre, at 
de er frie.   
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ELEKTRISKE DIAGRAMMER 

 
  

 
Ledningsdiagram 
 
1) Afbryder til induktionsspole 1209000420 
2) Termostat 1309000406 
3) Flowmeter 1109000413 
4) Hovedafbryder 
5) Sikring 32 A 1109000211 
6) Frontpanelets tastatur 1209000203 
7) Elektrisk plade 1209000202 
 
 

 
8)   Ventilator 1209000205 
9)   Koblingskondensator 1209000206 
10) Isolationstransformer 209000207 
11) Resonanskondensator 1209000208 
12) Lampe / samledåse 1209000201 
13) Induktionsspole 1209000210 
14) Strømkoncentration 1209000219 
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KREDSLØBSDIAGRAM OVER NEDKØLINGSVÆSKE 

 

 
 

1)       Ventilator 1209000304 
2)       Radiator 1209000305 
3)       Termostat 1309000406 
4)       1209000201 samledåse med varmehoved  
5)       Flow 1109000413 
6)       Pumpe 1209000303 
7)       Tank 1209000302 
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ROHS OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING 

Det Europæiske Parlament og Råds Direktiv 2002/95/EC af 27. januar 2003 ang. forbehold for 
anvendelse af risikable stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr  
 
 
Teknel S.R.L. erklærer, at: 
 
Produktet BUTTERFLY er i overensstemmelse med dette direktiv og indeholder ingen koncentrationer, som 
overskrider grænserne for følgende stoffer: 
 

-  Bly (Pb)  
-  Kviksølv (Hg) 
-  Kadmium (Cd) 
-  Hexavalent krom (Cr (VI)) 
-  Polybromerede biphenyler (PBB) 
-  Polybromerede diphenyl æter (PBDE) 

 
Teknel oplyser, at RoHs-direktivet ikke finder anvendelse på bly-syre og andre batterier, da disse er dækket af 
et særligt direktiv, den 91/15/EEC; opdateres derefter af direktivet 93/86/EEC og 89/101/CE, som udtrykt i 
punkt 9 i samme RoHs-direktiv. 
 
  
 
CE KONFORMITETSERKLÆRING 

 
Teknel attesterer, at produktet BUTTERFLY er i overensstemmelse med følgende direktiver og standarder:   
 
Direktivet CE2004/40 / Udsættelse for elektromagnetiske felter. 
Lavspændingsdirektivet CE 2006/95. 
Maskindirektivet 2006/42/EC. 
EMC-Direktivet 204/108 EEC. 
Direktivet 200 2/95/CE. 
EC-Direktivet 2002/96. 
 
Ved ændringer, som måtte have indflydelse på dette produkts tekniske specifikationer, og som måtte påvirke 
anvendelsen i overensstemmelse med brugermanualen, gøres denne konformitetserklæring ugyldig! 
 
 
 
 
Importør / Forhandler i Danmark: 
 
Danotec Import ApS 
Hvillumsvej 9 
7400 Herning. 
Tlf. 97 21 38 00 
Mail: mail@danotec-import.dk 
www.danotec-import.dk  
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