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Aanwijzingen bij de gebruikshandleiding

Symbolen

Gevaar
Dit symbool wijst op gevaren voor het leven en de
gezondheid van personen door zwevende lasten.

Waarschuwing voor elektrische spanning
Dit symbool wijst op gevaren voor het leven en de
gezondheid van personen door elektrische spanning.

Waarschuwing voor brandgevaarlijke stoffen
Dit symbool wijst op gevaren voor het leven en de
gezondheid van personen door brandgevaarlijke
stoffen.

Waarschuwing voor hete oppervlakken
Dit symbool wijst op gevaren voor het leven en de
gezondheid van personen door hete oppervlakken.

Waarschuwing
Dit signaalwoord wijst op een gevaar met een
middelmatige risicograad, dat indien niet vermeden de
dood of zwaar letsel tot gevolg kan hebben.

Voorzichtig
Dit signaalwoord wijst op een gevaar met een lage
risicograad, dat indien niet vermeden gering lof matig
letsel tot gevolg kan hebben.

Let op
Het signaalwoord wijst op belangrijke informatie (bijv.
op materiële schade), maar niet op gevaren.

Info
Aanwijzingen met dit symbool helpen u bij het snel en
veilig uitvoeren van uw werkzaamheden.

Handleiding opvolgen
Aanwijzingen met dit symbool wijzen u erop dat de
gebruiksaanwijzing moet worden opgevolgd.

Deze gebruiksaanwijzing is alleen geldig in combinatie met de
handleiding van de branderfabrikant (Ecoflam).

De actuele versie van de gebruiksaanwijzing kunt u downloaden
via de volgende link:

IDS 900

https://hub.trotec.com/?id=42920

Veiligheid

Lees deze handleiding vóór het in gebruik nemen/gebruik
van het apparaat zorgvuldig en bewaar de handleiding
altijd in de directe omgeving van de opstellocatie resp. bij
het apparaat.

Waarschuwing
Lees alle veiligheidsinstructies en aanwijzingen.
Het niet opvolgen van de veiligheidsinstructies en
aanwijzingen kunnen een elektrische schok, brand en/
of zwaar letsel veroorzaken.
Bewaar alle veiligheidsinstructies en aanwijzingen
voor later gebruik.
Dit apparaat mag niet door kinderen en personen onder
16 jaar worden gebruikt.
Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door
kinderen en personen onder 16 jaar worden
uitgevoerd.

Waarschuwing
Gebruik het apparaat niet in ruimten, als hier personen
aanwezig zijn, die de ruimte niet zelfstandig kunnen
verlaten en niet permanent onder toezicht staan.

• Gebruik het apparaat niet in ruimten of omgevingen met
explosiegevaar en plaats het daar nooit.

• Gebruik het apparaat niet in agressieve atmosferen.

• Plaats het apparaat stabiel op een stevige ondergrond.
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• Laat het apparaat na een vochtige reiniging drogen.
Gebruik het niet in natte toestand.

• Gebruik of bedien het apparaat niet met vochtige of natte
handen.

• Stel het apparaat niet bloot aan een gerichte waterstraal.

• Steek nooit voorwerpen of ledematen in het apparaat.

• Het apparaat niet afdekken tijdens bedrijf.

• Verwijder geen veiligheidssymbolen, stickers of etiketten
van het apparaat. Houd alle veiligheidssymbolen, stickers
en etiketten in een leesbare toestand.

• Let op: In Duitsland geldt de 'Bundes-
Immissionsschutzverordnung' (staats-immisieverordening).
Gebruik de installatie niet langer dan 3 maanden op
dezelfde locatie. Informeer uzelf voor het ontwerpen van
de uitlaatgasinstallatie m.b.t. de nationale wetgeving en
neem contact op met een verantwoordelijke vakspecialist.

• Ga niet op het apparaat zitten.

• Het apparaat is geen speelgoed. Houd kinderen en dieren
op afstand. Gebruik het apparaat alleen onder toezicht.

• Controleer voor elk gebruik van het apparaat de
accessoires en aansluitonderdelen hiervan op mogelijke
beschadigingen. Gebruik geen defecte apparaten of
apparaatonderdelen.

• Zorg dat alle elektrische kabels buiten het apparaat zijn
beschermd tegen beschadigingen (bijv. door dieren).
Gebruik het apparaat nooit bij schade aan elektrische
kabels of aan de netaansluiting!

• De netaansluiting moet voldoen aan de gegevens in de
technische bijlage.

• Steek de netstekker in een volgens de voorschriften
gezekerd stopcontact.

• Houd bij het kiezen van verlengsnoeren rekening met het
vermogen van het apparaat, de kabellengte en het
gebruiksdoel. Rol de verlengkabel volledig uit. Voorkom
elektrische overbelastingen.

• Voor aanvang van onderhouds-, verzorgings- of
reparatiewerkzaamheden aan het apparaat de stekker uit
het stopcontact trekken.

• Schakel het apparaat uit en verwijder het netsnoer uit het
stopcontact als u het apparaat niet gebruikt.

• Gebruik het apparaat nooit als u schade aan de netstekker
of het netsnoer constateert. 
Wordt het netsnoer van dit apparaat beschadigd, moet het
door de fabrikant of de klantendienst hiervan of door een
vergelijkbaar gekwalificeerde persoon worden vervangen,
zodat gevaren worden voorkomen.
Defecte netsnoeren vormen een ernstig gevaar voor de
gezondheid!

• Houd bij het opstellen van het apparaat rekening met de
minimale afstanden t.o.v. wanden en objecten evenals met
de opslag- en gebruiksomstandigheden, volgens de
technische bijlage.

• Zorg dat de luchtinlaat en luchtuitlaat vrij zijn.

• Zorg dat de aanzuigzijde altijd vrij is van vuil en losse
voorwerpen.

• Plaats het apparaat niet op een brandbare ondergrond.

• Transporteer het apparaat uitsluitend rechtop.

• Uitsluitend originele reserveonderdelen gebruiken. omdat
anders een correcte en veilige werking niet is
gewaarborgd.

• Geen ontvlambare materialen in de buurt van het apparaat
opslaan (minimale afstand 3 m).

• De betreffende brandpreventiemaatregelen opvolgen.

• Het apparaat uitsluitend in overdekte buitenomgevingen of
in geventileerde binnenruimten met rookgasafvoer
opstellen.

• Plaats het apparaat alleen in de buurt van schoorstenen of
elektrische schakelkasten, die voldoen aan de opgegeven
specificaties.

• Zorg dat de maximale thermische belasting van de
stookinrichting niet wordt overschreden (het hoofdstuk
technische bijlage).

• Controleer of de luchttoevoer niet onder de nominale
toevoer ligt. Bij een onvoldoende luchtdebiet oververhit de
verbrandingskamer en zal de oververhittingsthermostaat
het apparaat continu in- en uitschakelen (hoofdstuk fouten
en storingen).

• Gebruik het verwarmingsapparaat niet met een
programmeerbare regeling, een tijdschakelklok, een
separaat afstandsbedieningssysteem of een andere
inrichting, die het verwarmingsapparaat automatisch
inschakelt, omdat brandgevaar bestaat als het
verwarmingsapparaat wordt afgedekt of verkeerd is
gepositioneerd.
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Bedoeld gebruik
Het apparaat is ontwikkeld voor het leveren van warme lucht en
mag uitsluitend onder een overkapping in de buitenlucht of in
geventileerde binnenruimten worden gebruikt, volgens de
technische gegevens.

Het apparaat is geschikt voor het verwarmen van grote ruimten,
zoals tenten, opslaghallen, werkplaatsen, bouwplaatsen, kassen
of landbouwloodsen.

Het apparaat is bedoeld voor gebruik zonder veel wisselen van
locatie.

Het apparaat mag uitsluitend in ruimten met een voldoende
toevoer van verse lucht en afvoer van uitlaatgassen worden
gebruikt.

Het apparaat mag alleen met diesel (maximaal 10% biodiesel)
en kerosine, maar niet met benzine, zware stookolie, etc.
worden gebruikt.

Voorspelbaar verkeerd gebruik
• Het apparaat mag niet in brand- en explosiegevaarlijke

ruimten en omgevingen worden opgesteld en gebruikt.

• Leg geen voorwerpen, zoals kledingstukken op het
apparaat.

• Gebruik het apparaat in de buitenlucht niet zonder
overkapping.

• Het apparaat mag niet in ruimten met onvoldoende toevoer
van verbrandingslucht worden gebruikt.

• Geen eigenhandige constructieve wijzigingen, evenals aan-
of ombouwwerkzaamheden aan het apparaat uitvoeren.

• Gebruik het apparaat niet in de buurt van benzine,
oplosmiddelen, lakken of andere licht ontvlambare dampen
of in ruimten waar deze worden bewaard.

• Gebruik het apparaat niet in de buitenlucht.

Persoonlijke kwalificaties
Personen die dit apparaat gebruiken moeten:
• zich bewust zijn van de gevaren, die ontstaan bij het

werken met olieverwarmingsapparaten door hitte,
brandgevaar en gebrekkige ventilatie.

• zich bewust zijn van de gevaren die bij de omgang met
brandstoffen, zoals diesel of kerosine ontstaan.

• de gebruiksaanwijzing, vooral het hoofdstuk veiligheid
hebben gelezen en begrepen.

Elektromonteur
Opgeleide elektromonteurs moeten elektrische schema's lezen
en begrijpen, elektrische machines in bedrijf stellen,
onderhouden en repareren, schakel- en besturingskasten
bedraden, de probleemloze werking van elektrische
componenten waarborgen en mogelijke gevaren in de omgang
met elektrische en elektronische systemen kunnen herkennen.

Vakkracht met van toepassing zijnde opleiding, bijv.
monteur
Als vakkracht geldt iedereen die door een vakopleiding, kennis
en ervaring, evenals kennis van de van toepassing zijnde
bepalingen de opgedragen werkzaamheden kan beoordelen en
mogelijke gevaren kan herkennen. Deze personen mogen het
apparaat installeren, inbedrijfstellen en
onderhoudswerkzaamheden uitvoeren.

Geïnstrueerde persoon
Geïnstrueerde personen zijn degene die door de exploitant
geïnstrueerd zijn voor de aan hun opgedragen taken en de
mogelijke gevaren bij ondeskundig gedrag. Deze personen
mogen het apparaat bedienen, transporteren, evenals
eenvoudige onderhoudswerkzaamheden (behuizing reinigen,
ventilator reinigen) uitvoeren.

Het apparaat moet door geïnstrueerd personeel worden
bediend.
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Veiligheidssymbolen en plaatjes op het apparaat

Let op
Verwijder geen veiligheidssymbolen, stickers of
etiketten van het apparaat. Houd alle
veiligheidssymbolen, stickers en etiketten in een
leesbare toestand.

De volgende veiligheidssymbolen en plaatjes zijn aangebracht
op het apparaat:

Veiligheidsinformatie

De volgende veiligheidsinstructies zijn in de Duitse en Russische taal
aangebracht op het apparaat:
• Vóór gebruik van het heteluchtaggregaat de gebruiksaanwijzing

zorgvuldig doorlezen.

• De geldende bepalingen en lokale wetgeving m.b.t. installeren,
onderhoud en gebruik van het heteluchtaggregaat strikt
opvolgen.

• Het heteluchtaggregaat niet in de buurt van ontvlambare
oppervlakken of materialen gebruiken.

• Zorg dat in de ruimte waar het heteluchtaggregaat wordt
gebruikt voldoende luchtverversing is gewaarborgd.

• Het heteluchtaggregaat aansluiten op een geaard stopcontact.

• Gebruik uitsluitend dieselbrandstof van het type 2.

• Nooit benzine, afgewerkte olie of smeerolie gebruiken.

• Nooit brandstof bijvullen terwijl het apparaat in gebruik is.

• Het heteluchtaggregaat niet opnieuw starten, als zich overtollige
brandstof heeft verzameld in de verbrandingskamer.

• Maak het afkoelen van de machine mogelijk. De stekker niet uit
het stopcontact trekken terwijl het heteluchtaggregaat in
gebruik is. Het heteluchtaggregaat alleen met de hiervoor
bedoelde schakelaar op het bedieningspaneel stoppen. Het
heteluchtaggregaat wordt automatisch stilgezet, zodra deze
voldoende is afgekoeld.

• Het filter regelmatig reinigen en indien nodig het water uit de
tank verwijderen.

• Bij het voor het eerst opstarten na een lange periode van
stilstand, moet de inschakelprocedure wellicht meerdere keren
worden herhaald. Vóór het weer opnieuw opstarten circa 2
minuten wachten.

• Geen veranderingen uitvoeren aan het heteluchtaggregaat.
Neem voor onderhoudsingrepen contact op met een
gekwalificeerd klantencentrum.

Vóór alle onderhoudswerkzaamheden eerste de stroomvoorziening
onderbreken.

De volgende veiligheidsinstructies zijn in de talen Italiaans, Duits,
Frans, Engels, Spaans en Russisch als sticker aangebracht op het
apparaat:
Dit heteluchtaggregaat moet volgens de geldende voorschriften en
wetgeving worden geïnstalleerd en mag alleen in voldoende
geventileerde ruimten worden gebruikt. Vóór het installeren en
gebruiken van het heteluchtaggregaat de gebruiksaanwijzing
doorlezen.

Veiligheidsinformatie

Het typeplaatje is in de Duitse en Engelse taal opgesteld en is
aangebracht op het apparaat:
Type: IDS 900
Artikel-nr./item-nr.: 1430000160
Verwarmingsvermogen: 236 kW
Luchtdebiet: 17000 m³/uur
Netaansluiting: 1/N/PE ~ 230 V/50 Hz
Brandstofverbruik: 21,69 l/uur
Tankinhoud: -I
Brandstof: Diesel (maximaal 10 % biodiesel) of kerosine
Geluidsniveau: 69 dB(A)
Gewicht: 351 kg

De volgende sticker in de Engelse taal is aangebracht op het
apparaat. Op de sticker zijn veiligheidsinstructies voor het vultype van
de tank en de omgevingstemperatuur afgebeeld:

De brandstof kerosine kan tot -40 °C en bij hogere temperaturen
worden gebruikt.
Het winterbrandstofmengsel kan tot -20 °C en hogere temperaturen
worden gebruikt.
De brandstof diesel kan tot 0 °C en hogere temperaturen worden
gebruikt.

De volgende sticker op het apparaat toont een afbeelding van de
elektrische aansluiting.
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Restgevaren

Waarschuwing voor elektrische spanning
Werkzaamheden aan elektrische onderdelen mogen
alleen door een geautoriseerd gespecialiseerd bedrijf
worden uitgevoerd!

Waarschuwing voor elektrische spanning
Voor alle werkzaamheden aan het apparaat de
netstekker uit het stopcontact verwijderen!
Raak de netstekker niet aan met vochtige of natte
handen.
De netstekker van het netsnoer uit het stopcontact
trekken door de netstekker vast te pakken.

Waarschuwing voor brandgevaarlijke stoffen
Er bestaat brandgevaar bij de omgang met
brandstoffen.
Neem voldoende veiligheidsmaatregelen bij de omgang
met brandstoffen, zoals kerosine of diesel (maximaal
10% biodiesel).
Diesel of kerosine niet morsen! Dampen niet inademen
en geen brandstof inslikken! Vermijd huidcontact!

Waarschuwing voor hete oppervlakken
Onderdelen van het apparaat, vooral bij de luchtuitlaat,
worden tijdens bedrijf zeer heet. Er bestaat
verbrandings- en brandgevaar. Raak het apparaat niet
aan tijdens bedrijf! Tijdens bedrijf een
veiligheidsafstand van min. 3 m vanaf de voorkant van
het apparaat aanhouden! De minimale afstanden t.o.v.
wanden en objecten volgens de technische gegevens
aanhouden!

Waarschuwing voor hete oppervlakken
Onderdelen van het apparaat kunnen zeer heet worden
en tot verbrandingen leiden. Let vooral goed op als
kinderen of andere kwetsbare personen aanwezig zijn!

Waarschuwing voor hete oppervlakken
Er bestaat verbrandingsgevaar bij ondeskundig
hanteren. Gebruik het apparaat uitsluitend voor het
bedoeld gebruik!

Waarschuwing
Van dit apparaat kunnen gevaren uitgaan als het
ondeskundig of niet volgens het bedoeld gebruik wordt
gebruikt door niet geïnstrueerde personen! Zorg dat
wordt voldaan aan de persoonlijke kwalificaties!

Waarschuwing
Het apparaat is geen speelgoed en hoort niet in
kinderhanden.

Waarschuwing
Er bestaat levensgevaar door zwevende lasten!
Zorg dat geen personen in de buurt zijn.

Waarschuwing
Verstikkingsgevaar!
Laat het verpakkingsmateriaal niet achteloos
rondslingeren. Voor kinderen kan dit gevaarlijk
speelgoed zijn.

Waarschuwing
Er bestaat brandgevaar bij ondeskundig opstellen.
Plaats het apparaat niet op een brandbare ondergrond.
Plaats het apparaat niet op hoogpolige vloerbedekking.

Waarschuwing
Het apparaat mag niet worden afgedekt, er bestaat
acuut brandgevaar!

Gedrag bij noodgevallen
1. Bij noodgevallen de waakvlam direct uitschakelen, door

het bedienen van de schakelaar verwarming / ventilatie (de
schakelstand 0).

2. Bij noodgevallen het apparaat scheiden van de netvoeding:
Schakel het apparaat uit en trek de netstekker uit het
stopcontact.

3. Breng personen buiten de gevarenzone.
4. Sluit een defect apparaat niet opnieuw aan op de

netaansluiting.

Oververhittingsbeveiliging
Het apparaat heeft een veiligheidsthermostaat, die bij
oververhitting (overschrijden van de bedrijfstemperatuur) van
het apparaat wordt geactiveerd.

Mocht de veiligheidsthermostaat bij oververhitting niet
schakelen, zal de oververhittingsbeveiliging worden geactiveerd.
Het controlelampje van de oververhittingsbeveiliging L2 (19)
brandt rood. Het apparaat schakelt dan volledig uit en gaat niet
meer aan. Neem in dit geval contact op met de klantendienst,
voor het laten vervangen van de oververhittingsbeveiliging.
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Informatie over het apparaat

Beschrijving van het apparaat
Het indirect gestookte olieverwarmingsapparaat dient voor het
verwarmen van ruimtelucht, voor een snelle verwarming van
grote ruimten.

Het apparaat wordt uitsluitend gebruikt met kerosine of
dieselbrandstof (maximaal 10% biodiesel) met de volgende
specificaties: 10.200 kcal/kg, max. viscositeit 1,5°E bij 20 °C.

Het gaat om een apparaten met indirecte verbranding voor het
opstellen in overdekte ruimten in de buitenlucht of in ruimten
met voldoende toevoer van verse lucht.

Het apparaat heeft een uitlaatgasaansluiting voor de afvoer van
de uitlaatgassen via de schoorsteen.

Het olieverwarmingsapparaat heeft bovendien een
brandstoffilter en een brandstofpomp, evenals een
heteluchtuitlaatkanaal. Het eindstuk van het
heteluchtuitlaatkanaal kan door kanalen met 2 of 4 openingen
worden vervangen. Alle openingen moeten hierbij open worden
gehouden.

DIT VERWARMINGSAPPARAAT IS ALLEEN BEDOELD VOOR
PROFESSIONEEL GEBRUIK. HET IS ZORGVULDIG ONTWORPEN
VOOR MOBIELE EN TIJDELIJKE PROFESSIONELE
TOEPASSINGEN. HET IS NIET BEDOELD VOOR
HUISHOUDELIJK GEBRUIK OF VOOR COMFORTWARMTE EN
MAG NOOIT WORDEN GEBRUIKT VOOR VERWARMING VAN
GESLOTEN RUIMTEN ZONDER VOLDOENDE VENTILATIE.

Werkingsprincipe
Het apparaat zorgt voor warmte door het langs het vergrote
oppervlak van de verbrandingskamer, de warmtewisselaar,
leiden van aangezogen koude lucht. De benodigde
verbrandingslucht wordt door de brander van het apparaat van
buitenaf via luchtaansluitstukken of uit de te verwarmen ruimte
aangezogen. Wordt de lucht uit de te verwarmen ruimte
aangezogen, moet deze ruimte voldoende worden geventileerd.
De te verwarmen lucht is volledig gescheiden van de
verbrandingskamer waar de brandstof wordt verbrand. De
verbrandingsproducten worden via een schoorsteen afgevoerd
naar de buitenlucht. De aangezogen lucht wordt verwarmd en
bij de uitblaasopening weer afgegeven aan de omgeving.

1

Overzicht van het apparaat

2

1

11

3

4

5

6

79

8

10

12

Nr. Aanduiding

1 Luchtuitlaat

2 Aanslagpunt

3 Schoorsteenaansluiting

4 Schakelkastje

5 Koelventilator

6 Beschermbeugel

7 Wiel

8 Thermostaatbehuizing

9 Opstelvoet

10 Branderbehuizing

11 Transportgreep

12 Tankaansluiting met deksel
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Transport en opslag

Let op
Het apparaat kan beschadigd raken als het niet correct
wordt opgeslagen of getransporteerd.
De informatie m.b.t. het transport en de opslag van het
apparaat opvolgen.

Transport
Het apparaat is voor een eenvoudig transport voorzien van een
transportgreep en twee transportwielen.

Neem vóór elk transport de volgende instructies in acht:
• Schakel het apparaat uit.

• De netstekker van het netsnoer uit het stopcontact trekken
door de stekker vast te pakken.

• Gebruik het netsnoer niet als trektouw.

• Bij het verplaatsen en transporteren moet het apparaat
worden vastgepakt aan de voorste grepen. De kachel rijdt
dan op de achterwielen.

• Laat het apparaat voldoende afkoelen.

Opslag
Vóór elke opslag de volgende aanwijzingen opvolgen:
• Schakel het apparaat uit.

• De netstekker van het netsnoer uit het stopcontact trekken
door de stekker vast te pakken.

• Laat het apparaat voldoende afkoelen.

Houd bij het niet gebruiken van het apparaat rekening met de
volgende opslagcondities:
• Droog en tegen vocht en hitte beschermd

• Rechtopstaand op een positie die beschermd is tegen stof
en direct zonlicht

• Indien nodig met een hoes tegen binnendringen van stof
beschermen

Montage en in gebruik nemen

Leveromvang
• 1 x apparaat

• 1 x handleiding

• 1 x slangaansluitstuk, Ø 700 mm

• 1 x aansluiting voor externe olietank

Apparaat uitpakken
1. Open de doos en het apparaat hieruit halen.
2. Verwijder de verpakking volledig van het apparaat.
3. Het netsnoer volledig afwikkelen. Controleer of het

netsnoer niet is beschadigd en beschadig het niet bij het
afwikkelen.

Montage
Het apparaat is bij levering al deels voorgemonteerd. Elektrisch
bedieningspaneel, brander, luchtthermostaat,
oververhittingsbeveiligingsthermostaat en
veiligheidsthermostaat met handmatige herinschakeling zijn al
aangesloten.

Stroomaansluiting en instellingen vóór de montage
1. Controleer vóór de inbedrijfstelling van het

heteluchtaggregaat de aansluiting op het elektriciteitsnet.
ð Zorg dat de waarden van het elektriciteitsnet

overeenkomen met de gegevens op het typeplaatje.
2. Het netsnoer daarna aansluiten op een voldoende

afgezekerd stopcontact. Op bouwplaatsen moet volgens
VDE 0100/0105 bij het stopcontact een aardlekschakelaar
zijn voorgeschakeld.
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Opstellen op de vloer en plafondmontage

Gevaar
Zwevende last!
Levensgevaar door vallende last.

Het heteluchtaggregaat kan als volgt worden gemonteerd:
• op een stabiele positie op de vloer

• hangend aan het plafond met gebruik van kabels en/of
kettingen die sterk en lang genoeg zijn en worden
bevestigd aan de vier ophangpunten.

De minimale afstand t.o.v. wanden, vloeren en/of plafonds moet
minimaal 2 m zijn.

max. 5°

Aansluiten aan de warmeluchttransportkanalen
De warmeluchtverdeler is bedoeld voor gebruik met directe
luchtverdeling.

De warmeluchtopening kan door een 2- of 4-wegverdeelkop
worden vervangen, als de warmeluchtstroom moet worden
verdeeld via flexibele kanalen:
1. Demonteer het originele uitblaasstuk.
2. Vervang het originele uitblaasstuk door de 2-, resp. 4-

wegverdeelkop.

De inrichtingen kunnen in sommige gevallen ook op kanalen
met de betreffende diameter worden aangesloten.

Laat de volgende controles en modificaties uitvoeren door een
elektromonteur, als de inrichtingen op kanalen met de
betreffende diameter worden aangesloten of als er wezenlijke
veranderingen aan het verdeelcircuit voor de warme lucht zijn
uitgevoerd (bijv. verandering van de lengte of diameter van de
kanalen en het aantal bochten):
• De opgenomen stroom van de ventilatormotor moet

worden gecontroleerd. Deze mag niet boven de opgegeven
waarde liggen.

• Er moet worden gecontroleerd of het luchtdebiet
overeenkomt met het nominale debiet.

Aansluiten van brandstoftoevoer
Alle installatie-, instel- en bedrijfsvoorschriften volgens de
lokale en/of nationale wetgeving voor het gebruik van
heteluchtaggregaten opvolgen.

Bij het opstellen moet rekening worden gehouden met het
volgende:
• Voor het ontwerpen van een uitlaatgasinstallatie, de

verantwoordelijke meesterschoorsteenveger informeren
volgens DIN 18160.

• Laat het installeren door vakpersoneel uitvoeren.

• Laat de uitlaatgasemissiewaarden van de brander
regelmatig controleren.

• Letselgevaar door vergiftiging.

• Ondeskundige installatie leidt tot schade voor de
gezondheid.

Het aansluiten van de stookolieleiding gebeurt als volgt door het
verbinden van de stookolietank met de brandstofpomp:
• direct door het gebruik van de stookoliepomp van de

brander.

Houd hierbij rekening met de afmetingen en lengten die in
de gebruiksaanwijzing van de brander zijn opgenomen.

• indirect, door gebruik van een hulppomp voor de stookolie.

Neem contact op met de klantendienst. voor een correcte
de dimensionering van de installatie.
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Aansluiten van het rookgaskanaal
De rookgaskanalen moeten zijn uitgevoerd in staal volgens
EN 1443.

Het verbrandingsrendement en een probleemloze werking van
de brander zijn afhankelijk van de trek in het rookgaskanaal. Bij
het aansluiten op de schoorsteenpijp moeten de geldende
wettelijke bepalingen en voorschriften worden opgevolgd:
• De schoorsteenaansluiting moet zo kort mogelijk zijn en

zijn uitgevoerd met een stijging (minimaal 1 m).

• Er mogen geen krappe bochten en
doorsnedeverminderingen aanwezig zijn.

• Een windbescherming aanbrengen, om het binnendringen
van water en blokkering van de rookgasafvoer door de
wind te voorkomen.

• De trek in schoorsteen moet minimaal overeenkomen met
de nominale waarde.

• Elk heteluchtaggregaat moet een eigen schoorsteen
hebben.

Info
Het gebruik van coaxiale kanalen voor de
rookgasafvoer en de aanzuiging van verbrandingslucht
is bij deze apparaten absoluut verboden. De
probleemloze werking kan hierdoor permanent en
ernstig worden gehinderd.

Positie voor de schoorsteen

a

b

e

d

c

a

Nr. Aanduiding Nr. Aanduiding

A min. 2 m a Wanddoorvoer met
pijpkniestuk min. 5°

B min. 1 m b Schoorsteen

C Zo kort mogelijk c Trekversterker H-vormig

D ≥ Ø 120 mm / 150 mm d Schoorsteenaansluiting

E min. 1 m e Buitenwand
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Opstelling
Bij de keuze van de opstellocatie voor het apparaat, moet
rekening worden gehouden met een aantal ruimtelijke en
technische voorwaarden. Het negeren hiervan kan de correcte
werking van het apparaat, resp. de accessoires nadelig
beïnvloeden of leiden tot gevaren voor mensen en goederen.

Bij het opstellen moet rekening worden gehouden met het
volgende:
• Het apparaat mag uitsluitend op overdekte oppervlakken

worden gebruikt.

• Gebruik het apparaat niet langer dan 3 maanden op
dezelfde locatie. Informeer uzelf bij het ontwerpen van de
uitlaatgasinstallatie over de nationale wetgeving en neem
contact op met een hiervoor verantwoordelijke vakkracht.

• Het apparaat moet stabiel en op een onbrandbare
ondergrond worden opgesteld.

• Het apparaat moet in de buurt van een schoorsteen, een
buitenwand of op een open, geventileerd oppervlak
worden opgebouwd.

• Het apparaat moet worden aangesloten op een voldoende
afgezekerd netstopcontact.

• De opstelruimte van het apparaat moet voldoende worden
geventileerd.

Zorg vooral voor een voldoende toevoer van verse lucht als
personen of dieren aanwezig zijn in dezelfde ruimte als het
apparaat!

• De minimale afstand van de aanzuigopening van het
apparaat t.o.v. de wand moet minimaal 2 m zijn (zie
afbeelding).

• De minimale afstand van het apparaat t.o.v. ontvlambare
materialen moet min. 3 m zijn.

• De aanzuig- en uitblaasopeningen mogen niet worden
bedekt.

• Er mogen geen wanden of grote objecten aanwezig zijn in
de buurt van het apparaat.

• Er moeten voldoende brandblussers aanwezig zijn.

2 m

2 m

2 m2 m

2 m

In gebruik nemen
Bij de inbedrijfstelling moet rekening worden gehouden met het
volgende:
• Controleer de volledigheid van de leveromvang van uw

apparaat. Is de leveromvang incompleet, contact opnemen
met de klantendienst van Trotec of het vakbedrijf, waar u
uw apparaat heeft gekocht.

• Controleer het apparaat en de aansluitonderdelen hiervan
op mogelijk beschadigingen.

• Zorg dat wordt voldaan aan de in het hoofdstuk opstellen
beschreven voorwaarden.

• De externe tank aansluiten (zie olietoevoer tot stand
brengen).

• Controleer het apparaat voor het in gebruik nemen en
controleer het tijdens gebruik regelmatig op een
probleemloze toestand.

• Controleer of de gegevens van het stroomnet
overeenkomen met de gegevens op het typeplaatje.

• Controleer voor elke inschakeling van het apparaat of de
ventilator vrij beweegt, voordat u de netstekker in het
stopcontact steekt.

• Het netsnoer aansluiten op een voldoende afgezekerd
stopcontact. Op bouwplaatsen moet volgens de nationale
bepalingen (in Duitsland: VDE 0100/0105) bij het
stopcontact een aardlekschakelaar (FI) zijn
voorgeschakeld.

• Bij het opstarten na een lange periode van stilstand, moet
de inschakelprocedure wellicht meerdere keren worden
herhaald. Wacht vóór het weer opnieuw opstarten circa 2
minuten.

• De eerste inbedrijfstelling moet door vakpersoneel worden
uitgevoerd, dat de juistheid van de
verbrandingsparameters controleert.
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Sonde plaatsen

Let op
De eerste inbedrijfstelling moet door vakpersoneel
worden uitgevoerd, dat de juistheid van de
verbrandingsparameters controleert.

Let op
De brander heeft vanuit de fabriek een voorinstelling,
die kan afwijken van de vereiste instelling. Dit moet
tijdens de inbedrijfstelling worden gecontroleerd en
indien nodig worden gecorrigeerd.

De tabel technische gegevens geeft de instelwaarden
(stookoliedruk brander, positie verbrandingskop, luchtregeling).

Plaats de sonde voor een regelmatige controle van de
verbranding en de uitlaatgastemperatuur als volgt:

300 mm

De verbranding is stabiel en zuiver, als de
verbrandingsparameters de volgende waarden hebben:

Bacharach-index: 0 (wit)

CO₂:11 / 12,5%

Zuurstof (O₂): 4,5 / 6%

COmax: 500 ppm
• Afhankelijk van de gebruikte brandstof en de

montageomstandigheden (hoogtepositie,
verbrandingsluchtaanzuiging met of zonder luchtinlaat,
etc.), kan het naregelen van de brander noodzakelijk zijn
als de verbrandingsparameters niet correct zijn.

• Na het beëindigen van de afnamekeuringen de boring voor
het invoeren van de sonde afdichten met een materiaal dat
de lekdichtheid van het kanaal waarborgt en hittebestendig
is.

Olietoevoer tot stand brengen
Het apparaat wordt via snelkoppelingen met een externe tank
verbonden.
ü Het apparaat volgens het hoofdstuk onderhoud uit bedrijf

nemen.
ü Wacht bij het aansluiten van de externe tank, tot het

apparaat volledig is afgekoeld.
ü Gebruik uitsluitend brandstof die geschikt is voor het

apparaat (zie technische gegevens).
1. Plaats het apparaat op een stevige, vlakke en onbrandbare

ondergrond.
2. Verwijder het deksel van de tankaansluiting van de externe

tank.
3. Verwijder het deksel van de tankaansluiting van het

apparaat.
4. Bevestig de slang voor aanvoer en retour via de

snelkoppelingen bij de tankaansluiting van de externe
tank.

5. Bevestig de slang voor aanvoer en retour via de
snelkoppelingen bij de tankaansluiting van het apparaat.

6. Zorg dat de slang goed vastzit, zodat geen lekkages
kunnen ontstaan.

7. Het apparaat is nu aan de olietoevoer aangesloten.

Let op
Is de tank leeg, dooft de brandervlam en wordt het
apparaat automatisch uitgeschakeld.

12
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Bediening

Het apparaat mag alleen worden gebruikt door personen die zijn
geïnstrueerd voor het bedienen van het apparaat.

Bedieningselementen

17

36

19

18

20

21

22

23

24

25

26

Nr. Aanduiding

17 Afdekking schakelkast

18 Controlelampje stroomvoorziening thermostaat

19 Controlelampje veiligheidsthermostaat (oververhitting)

20 Controlelampje brander

21 Handmatige reset van de veiligheidsthermostaat (reset-
toets)

22 Stopcontact ruimtethermostaat

23 Aansluiting voor olievoorverwarming

24 Reset-toets brander met lampje

25 Schakelaar verwarming / ventilatie
(aan- / uit-schakelaar)

26 Bedrijfscontrolelampje

36 Temperatuurregelaar met LCD
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Bedieningspaneel

2837

29

27

31 3033 323435

36

Nr. Aanduiding Betekenis

27 Toets U Bevestigt een instelling.

28 Toets ▲ Bij het twee keer drukken op de toets ▲
toont het display de bedrijfstijd in 
uren (h).
De getoonde tijd is niet de effectieve
verwarmingstijd, maar de tijd dat het
apparaat op de stroomvoorziening is
aangesloten en is ingeschakeld.
Wordt één keer op de toets gedrukt, kan
worden genavigeerd naar de vorige
waarde.

29 Toets ▼ Navigeert naar de volgende waarde.

30 Toets P Ingedrukt houden, dan verschijnt de
bewerkingsmodus.
Kort indrukken, dan wordt een invoer
bevestigd.

31 Symbool + Brandt een rode pijl boven het
symbool +, ligt de temperatuur boven de
ingestelde waarde.

32 Symbool = Brandt de groene LED boven het
symbool =, komt de temperatuur
overeen met de ingestelde gewenste
waarde.

33 Symbool - Brandt een rode pijl boven het
symbool -, ligt de temperatuur onder de
ingestelde waarde.

34 LED OUT 2 Toont de bedrijfstoestand van de
branderthermostaat.

35 LED OUT 1 Brandt als de ventilator is ingeschakeld.

36 Temperatuurre
gelaar met
LCD- display

Meet de uitlaattemperatuur en de
bedrijfsuren.
Controle van de aanspreektemperatuur
van de thermostaat van de brander en
ventilator.

37 Weergave Toont de gemeten temperatuur in °C.

Apparaat inschakelen

Het apparaat heeft de volgende bedrijfsmodi:
• In de bedrijfsmodus 0 is de brander uitgeschakeld.

• In de bedrijfsmodus V werkt alleen de ventilator.

• In de bedrijfsmodus V+H werkt de ventilator in
continubedrijf en de brander tot het bereiken van de
ingestelde ruimtetemperatuur.

• In de bedrijfsmodus H is de brander ingeschakeld. De
ventilator werkt echter alleen als de verbrandingskamer
heet genoeg is. Bj het bereiken van de vooringestelde
ruimtetemperatuur wordt de brander uitgeschakeld. De
ventilator draait door, tot de volledige afkoeling van de
verbrandingskamer.

Het apparaat werkt in principe tot het bereiken van de gewenste
ruimtetemperatuur.
1. De afdekking (17) van de schakelkast tillen.
2. Zorg dat de schakelaar verwarming/ventilatie (25) in de

bedrijfsmodus 0 staat.

25

3. Het heteluchtaggregaat via de schakelaar verwarming/
ventilatie (25) naar de bedrijfsmodus V draaien.

25

ð Het groene bedrijfscontrolelampje (26) voor de
netindicatie gaat branden.

25

26

ð De ventilator (5) is ingeschakeld.
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4. De schakelaar (25) daarna naar de bedrijfsmodus H of V+H
draaien.

25

ð De brander begint met de start- en voorspoelcyclus en de
vlam wordt ontstoken. Nadat de verbrandingsruimte enkele
minuten is voorverwarmd, start ook de hoofdventilator.

Houd rekening met het volgende:
• Bij uitval van het heteluchtaggregaat tijdens het opstarten

of tijdens bedrijf, in het hoofdstuk defecten en storingen
naar de oorzaak voor de uitval zoeken.

• Na een veiligheidsuitschakeling van de brander brandt het
lampje van de reset-toets van de brander (24). Druk drie
seconden op de reset-toets van de brander (24), voor het
weer starten van het heteluchtaggregaat.

24

• Na een veiligheidsuitschakeling van de thermostaten
brandt het controlelampje veiligheidsthermostaten
(oververhitting) (19). Het controlelampje (19) bevindt zich
aan de zijkant van de branderbehuizing.

18

1920

• Op de handmatige reset van de veiligheidsthermostaat (21)
drukken, voor het weer starten van het
heteluchtaggregaat.

21

• Nooit meer dan drie herstartpogingen na elkaar uitvoeren:
In de verbrandingskamer kan zich onverbrande stookolie
verzamelen en dit kan bij de volgende herinschakeling
plotseling ontsteken.
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Ventilatie
Wordt het heteluchtaggregaat gebruikt voor continue ventilatie,
de schakelaar verwarming/ventilatie (25) naar de bedrijfsmodus
V schakelen.

Temperatuurregelaar
Het heteluchtaggregaat heeft een temperatuurregelaar met een
LCD-display (36) voor weergave en regeling van de volgende
parameters:
• Meten van de uitlaattemperatuur van de lucht

• Registreren van de bedrijfsuren

• Controle van de aanspreektemperatuur van de thermostaat
van de ventilator

• Controle van de aanspreektemperatuur van de thermostaat
van de brander

2837

29

27

31 3033 323435

36

Voor het resetten van de teller als volgt te werk gaan:
1. De schakelaar verwarming/ventilatie (25) van het apparaat

naar de bedrijfsmodus 0 (UIT).
2. De toets P (30) van de temperatuurregelaar minimaal drie

seconden ingedrukt houden.
ð Het woord "PASS" knippert 5 seconden.

3. De code "-481" invoeren, door de toets ▼(29) meerdere
keren indrukken, tot het gewenste teken verschijnt. Druk
op de toets P (30), voor het bevestigen hiervan en om naar
het volgende teken te gaan.

4. Druk daarna op de toets U (27).
ð Op het display wordt de uitlaattemperatuur van de lucht

weer weergegeven.

Controle van de aanspreektemperatuur van de thermostaat
van de ventilator
De temperatuurregelaar is zo geprogrammeerd dat hij de
hoofdventilator, afhankelijk van de ingestelde temperatuur van
de verbrandingskamer, automatisch in-, resp. uitschakelt. Dit
verhindert dat koude lucht wordt uitgeblazen als de brander
start en de verbrandingskamer nog niet warm genoeg is.

Hierdoor wordt gewaarborgd dat de inwendige restwarmte
tijdens de uitschakelprocedure wordt afgevoerd.

Vanuit de fabriek is de temperatuur ingesteld op 35 °C met een
hysterese van 5 °C.

Bedrijfstoestand van de ventilator-thermostaat
• LED "OUT 1" (35) brandt rood: de ventilator is

ingeschakeld.

• LED "OUT 1" (35) brandt niet: de ventilator is
uitgeschakeld.

Controle van de aanspreektemperatuur van de thermostaat
van de brander
De temperatuurregelaar is zo geprogrammeerd dat hij de
brander, afhankelijk van de ingestelde temperatuur van de
verbrandingskamer, automatisch in-, resp. uitschakelt. Dit
verhindert oververhitting van de verbrandingskamer, zodat de
veiligheidsthermostaat L2 niet aanspreekt. Bij het aanspreken
van de veiligheidsthermostaat zal het heteluchtaggregaat
uitschakelen (zie ook hoofdstuk defecten en storingen).

Vanuit de fabriek is thermostaat voor de maximale temperatuur
van de verbrandingskamer ingesteld op 95 °C met een
hysterese van 5 °C.

De OUT "OUT 2" (34) toont de bedrijfstoestand van de
branderthermostaat. De LED-reeks "-" (33), "=" (32) en
"+" (31) toont de actuele temperatuur:
• Brandt een rode pijl boven het symbool "-" (33), ligt de

temperatuur onder de ingestelde waarde. De thermostaat
activeert de brander.

• Brandt de groene LED boven het symbool "=" (32), komt
de temperatuur overeen met de ingestelde gewenste
waarde.

• Brandt een rode pijl boven het symbool "+" (31), ligt de
temperatuur boven de ingestelde waarde. De thermostaat
blokkeert de brander.

De aanspreektemperatuur van de ventilatorthermostaat en de
branderthermostaat kunnen alleen in overleg met de Trotec
klantendienst worden gewijzigd.
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Buiten gebruik stellen

Waarschuwing voor elektrische spanning
Raak de netstekker niet aan met vochtige of natte
handen.

Let op
Beschadiging van het apparaat door oververhitting!
Het apparaat nooit uitschakelen door het uit het
netstopcontact trekken van de netstekker. Hierdoor
kan het apparaat oververhit raken.
Het apparaat correct uitschakelen. De netstekker pas
uit het apparaat trekken, als de ventilatormotor volledig
stilstaat.

1. De schakelaar verwarming/ventilatie (25) naar de stand 0
schakelen.

25

ð De brander stopt (controlelampje brander (20) gaat uit),
terwijl de ventilator blijft werken. Hierbij schakelt deze
regelmatig aan en uit, tot de verbrandingskamer volledig is
afgekoeld.

Houd rekening met het volgende:
• Nooit de stekker uit het voedingspaneel trekken voor het

stoppen van het gebruik van het heteluchtaggregaat. De
elektrische voeding mag pas na stilstand van de ventilator
worden onderbroken.

Olietoevoer loskoppelen
Ga als volgt te werk voor het loskoppelen van de olietoevoer:
ü Zorg dat in de slang voor aanvoer en retour geen

brandstofresten meer aanwezig zijn.
ü Het apparaat volgens het hoofdstuk onderhoud uit bedrijf

nemen.
ü Laat het apparaat volledig afkoelen.
1. Verwijder de slang voor aanvoer en retour van de

tankaansluiting van de externe tank.
2. Verwijder de slang voor aanvoer en retour van de

tankaansluiting (12) van het apparaat.

12

3. Bevestig het deksel van de externe tank weer op de
tankaansluiting van de tank.

4. Bevestig het deksel van de apparaat weer op de
tankaansluiting (12) van het apparaat.
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Nabestelbare accessoires

Aanduiding Artikelnr.

Tweeweg-slangverdeler,
2 × Ø 600 mm

6100006174

Vierweg-slangverdeler,
4 × Ø 400 mm

6100006175

Thermostaat met 10 m kabel 6100007016

Olievoorverwarming 6100006177

Vulbuis-oliefilter 6100006161

Onderzet-olietank IDS 900 capaciteit
208 liter

6100006176

Uitlaatpijp star, lengte 1 m 6100006214

90° bochtaansluiting voor uitlaatpijp 6100006220

Uitlaatpijp-regenkap 6100006226

Luchtslang Tronect SP-C³, lengte 7,6 m 6100001273

Defecten en storingen

Waarschuwing voor elektrische spanning
Werkzaamheden waarvoor het openen van het
apparaat noodzakelijk is, mogen uitsluitend door
geautoriseerde vakbedrijven of door Trotec worden
uitgevoerd.

Waarschuwing
Letselgevaar door ondeskundige reparatie!
Probeer nooit veranderingen aan het apparaat of
reparaties zelf uit te voeren.
Eigenhandige veranderingen kunnen tot zwaar letsel of
de dood leiden.
Laat reparaties alleen uitvoeren door een
gecertificeerde en gespecialiseerde werkplaats.

Het apparaat is tijdens de productie meerdere keren op een
goede werking getest. Mochten er desondanks storingen
ontstaan, controleer het apparaat dan op basis van de volgende
lijst.

Het apparaat start niet:
• Controleer de netaansluiting.

• Controleer het netsnoer en de netstekker op
beschadigingen. Constateert u beschadigingen, probeer
dan niet het apparaat weer in gebruik te nemen.

Wordt het netsnoer van dit apparaat beschadigd, moet
deze door de fabrikant of de klantendienst hiervan of door
een vergelijkbaar gekwalificeerde persoon worden
vervangen, zodat gevaren worden voorkomen.

• Controleer de afzekering van de gebouwinstallatie.

Let op
Wacht na alle onderhouds- en
reparatiewerkzaamheden minimaal 10 minuten.
Schakel het apparaat daarna weer in.

Werkt het apparaat na deze controles nog niet
probleemloos:
Neem contact op met de klantendienst. Het apparaat indien
nodig voor reparatie naar een geautoriseerd elektrotechnisch
vakbedrijf of naar Trotec brengen.

Foutcodes
Op de segmentweergave kunnen de volgende foutmeldingen
worden weergegeven:

• Storing in schakelkast
Het rode blokkeringssignaal brandt bij activering van de
veiligheidsthermostaat L2 (19): Druk op de reset-toets van
de brander (24). De reset-toets en het lampje (24)
bevinden zich binnen de branderbehuizing. De afdekking
van de reset-toets naar de zijkant schuiven, om bij de
reset-toets te kunnen komen.

• Storing bij brander
Het controlelampje brander (20) brandt door het
aanspreken van de vlambewaking van de brander. Bij een
veiligheidsuitschakeling mogen nooit twee
herstartpogingen na elkaar worden uitgevoerd. In de
verbrandingskamer kan zich onverbrande brandstof
verzamelen en dit kan bij de volgende herinschakeling
plotseling ontsteken.

• Controles en maatregelen leveren geen resultaat op:
Contact opnemen met de Trotec klantenservice.
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Storing tijdens gebruik Betekenis Maatregel

Apparaat start niet/apparaat
schakelt uit

Ontbrekende stroomvoorziening Correcte werking en stand van schakelaar
verwarming/ventilatie (25) controleren

Kenmerken van de elektrische leiding
controleren

Controleren of de zekeringen intact zijn

Verkeerde stand van schakelaar
verwarming/ventilatie (25)

Naar juiste stand schakelen

Ruimtethermostaat werkt onregelmatig Thermostaatstand controleren en corrigeren

Correcte werking van de thermostaat
controleren

Het veiligheidssysteem (brander,
thermostaat L2, thermisch relais van
ventilator) is na een reparatie niet opnieuw
ingesteld

Ga als volgt te werk:
• Op de reset-toets van de brander (24)

drukken

• Brander (knop op bewakingssysteem)
indrukken

• Veiligheidsthermostaat met handmatige
(21) indrukken

• Thermische relais van ventilator
indrukken

Ingreep van thermostaat L1 Oververhitting van de verbrandingskamer Brandstoftoevoer controleren

Correcte positie van eventuele kleppen,
aansluitstukken, etc. controleren

Verontreinigingen/vreemde voorwerpen in de
luchtkanalen en ventilatorroosters verwijderen

Inschakelen van thermostaat L2
(waarschuwingslampje (19) gaat
branden)

Oververhitting van de verbrandingskamer Brandstoftoevoer controleren

Correcte positie van eventuele kleppen,
aansluitstukken, etc. controleren

Verontreinigingen/vreemde voorwerpen in de
luchtkanalen en ventilatorroosters verwijderen

Ingreep in thermisch relais RM
(lampje (18) brandt)

Oververhitting van de verbrandingskamer Verwarmingsapparaat met axiale ventilator:
eventuele hindernissen bij luchtinlaat
verwijderen. Lengte van luchtkanalen
reduceren

Verwarmingsapparaat met centrifugale
ventilator: Instelling van V-riem controleren

Altijd controleren of de door de
ventilatormotor opgenomen stroom onder de
waarde op het typeplaatje ligt

De brander gaat aan, de vlam
brandt niet en het reset-
controlelampje van het
bewakingssysteem gaat
branden

Onregelmatige werking van de brander Mocht na het indrukken van de reset-toets
van de brander (24) en na een herstart
dezelfde situatie voor de tweede keer
ontstaan, neem dan contact op met de
technische klantendienst
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De ventilator start niet op of
start met vertraging

Elektrische voeding ontbreekt Controleren of de zekeringen intact zijn

De elektrische verbindingen controleren

Beschadigde thermostaat (21) Thermostaat controleren, instellen, resp.
vervangen

Motorwikkeling verbrand of onderbroken Ventilator en motor vervangen

Motorcondensator is verbrand (model "M") Condensator vervangen

Motorlager geblokkeerd Lager vervangen

Abnormaal geluid, resp. trillen
van ventilator

Vreemd voorwerp op de luchtinlaat Vreemde voorwerpen en verontreinigingen
verwijderen

Onvoldoende luchtcirculatie Vreemde voorwerpen en verontreinigingen
verwijderen

Onvoldoende opwarmen Onvoldoende verwarmingsvermogen van
brander

Neem contact op met de technische
klantenservice
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Onderhoud Onderhoudsintervallen

Onderhouds- en verzorgingsinterval Altijd voor het in
gebruik nemen

Indien
nodig

Minimaal
elke 2 weken

Minimaal
elke 4 weken

Minimaal elke
6 maanden

Minimaal
jaarlijks

Aanzuig- en uitblaasopeningen op vervuilingen en
vreemde objecten controleren, indien nodig reinigen

X

Aanzuigfilter op vervuilingen en vreemde objecten
controleren, indien nodig reinigen

X X

Uitwendige reiniging X X

Visuele controle van het inwendige van het apparaat op
vervuilingen

X X

Op beschadigingen controleren X

Bevestigingsbouten controleren X X

Thermostaten controleren x

Elektrische aansluitingen controleren x

Motor en ventilator reinigen x x

Brander controleren en testen x x

Verbrandingskamer reinigen x x

Stookolietoevoerleidingen controleren x

Heteluchtaggregaat controleren x

Warmtewisselaar reinigen x x

Inwendige reiniging x

Proefdraaien X



22 NLolieverwarmingsapparaat IDS 900

Onderhouds- en verzorgingsrapport
Apparaattype: ............................................. Apparaatnummer: ....................................

Onderhouds- en verzorgingsinterval 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Aanzuig- en uitblaasopeningen op
vervuilingen en vreemde objecten
controleren, indien nodig reinigen

Aanzuigfilter op vervuilingen en
vreemde objecten controleren, indien
nodig reinigen

Uitwendige reiniging

Visuele controle van het inwendige van
het apparaat op vervuilingen

Op beschadigingen controleren

Bevestigingsbouten controleren

Thermostaten controleren

Elektrische aansluitingen controleren

Motor en ventilator reinigen

Brander controleren en testen

Verbrandingskamer reinigen

Stookolietoevoerleidingen controleren

Heteluchtaggregaat controleren

Warmtewisselaar reinigen

Inwendige reiniging

Werkingstest

Opmerkingen

1. Datum: .....................................
Handtekening: ..............................

2. Datum: ......................................
Handtekening: ...............................

3. Datum: .......................................
Handtekening: ...............................

4. Datum: .......................................
Handtekening: ................................

5. Datum: .....................................
Handtekening: ..............................

6. Datum: ......................................
Handtekening: ...............................

7. Datum: .......................................
Handtekening: ...............................

8. Datum: .......................................
Handtekening: ................................

9. Datum: .....................................
Handtekening: ..............................

10. Datum: ....................................
Handtekening: ...............................

11. Datum: .....................................
Handtekening: ...............................

12. Datum: .....................................
Handtekening: ................................

13. Datum: ...................................
Handtekening: ..............................

14. Datum: ....................................
Handtekening: ...............................

15. Datum: .....................................
Handtekening: ...............................

16. Datum: .....................................
Handtekening: ................................
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Werkzaamheden voor aanvang van het onderhoud

Waarschuwing voor elektrische spanning
Raak de netstekker niet aan met vochtige of natte
handen.

• Schakel het apparaat uit.

• De netstekker van het netsnoer uit het stopcontact trekken
door de stekker vast te pakken.

• Laat het apparaat volledig afkoelen.

Waarschuwing voor elektrische spanning
Werkzaamheden waarvoor het openen van het
apparaat noodzakelijk is, mogen uitsluitend door
geautoriseerde vakbedrijven of door Trotec worden
uitgevoerd.

Reiniging en controle
Ga bij alle reinigings- en onderhoudswerkzaamheden als volgt
te werk:
• Schakel het apparaat uit, zoals bij buiten gebruik stellen is

beschreven.

• Wacht tot het apparaat volledig is afgekoeld.

Let op
Controleer het verzorgings- en onderhoudsprotocol
regelmatig.

De volgende onderhouds- en verzorgingswerkzaamheden
moeten door de klantenservice worden uitgevoerd:

Brander controleren en testen
• Demontage en controle van de brander (43), volgens de

handleiding van de branderfabrikant.

• Alle werkstappen voor het meten van de
verbrandingsparameters en het waarborgen van een
stabiele en zuivere verbranding uitvoeren (zie hoofdstuk in
gebruik nemen).

Warmtewisselaar, brander en verbrandingskamer reinigen
• Demontage van de brander (43) en de turbulentiesystemen

(39).

• Reiniging van de brander (43), de
turbulentiesystemen (39), de warmtewisselaar (38) en de
verbrandingskamer (42).

43

38 39

41

42

Motor en ventilator reinigen
• Demontage van de ventilator (41) en reiniging van de

ventilatorbladen.

• Reiniging van de motor met perslucht.

De volgende onderhouds- en verzorgingswerkzaamheden
moeten door de bediener worden uitgevoerd:

Heteluchtaggregaat en stookolietoevoerleidingen
controleren
Zorg dat:
• er voldoende ventilatie is in de te verwarmen ruimte

• de luchtaanzuig- en -uitblaaskanalen niet zijn geblokkeerd

• er geen lakens of dekens op het apparaat liggen

• het apparaat in een stabiele positie staat

• het apparaat niet is opgesteld in brand- en
explosiegevaarlijke omgevingen.

• een veilige afstand wordt aangehouden t.o.v.
brandgevaarlijke materialen.

Ga als volgt te werk, bij stookolielekkages:
1. De stookolieafsluiter sluiten.
2. Zoek de stookolielekkages.
3. Neem contact op met de Trotec klantenservice.
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Uitwendige reiniging
Reinig de volgende apparaatonderdelen uitwendig:
• Brander

– Vuil en afzettingen grondig verwijderen
– Zorg dat de luchtinlaat niet is verstopt

• Behuizing, leidingen, stekkerverbindingen en
verbindingsstukken met een doek reinigen

• Luchtinlaat/luchtuitlaat:

– Vuil en afzettingen grondig verwijderen
– Zorg dat de luchtinlaat niet is verstopt

Let bij de uitwendige en inwendige reiniging bovendien op het
volgende:
• de maximaal toegestane druk is 70 bar, bij een afstand

van minder dan 30 cm

• alle onderdelen volledig drogen, voordat het netsnoer weer
wordt aangesloten

Elektrische aansluitingen controleren
Ga als volgt te werk voor het controleren van de elektrische
aansluitingen:
1. Trek de stekker van het netsnoer uit het stopcontact.
2. Zorg dat alle aansluitingen intact zijn en goed vastzitten.
3. Verwijder vuil en afzettingen.
4. Laat niet intacte aansluitingen, draden of

stekkerverbindingen vervangen door de Trotec
klantendienst.

Thermostaten controleren
Ga als volgt te werk voor het controleren van de thermostaten:
1. Verwijder indien nodig de verbindingskanalen van de

luchtuitlaat.
2. Lokaliseer de thermostaten, die zijn gemonteerd op de

binnenwand van het heteluchtaggregaat.
3. Reinig de thermostaten met een droge doek en zorg dat de

capillaire buis niet wordt geknikt of beschadigd.

Technische bijlagen

Technische gegevens

Parameter Waarde

Model IDS 900

Verbranding indirect

Max. nominale
verwarmingsvermogen.

236 kW

Nominaal
verwarmingsvermogen

217 kW

Luchthoeveelheid 17000 m³/uur

Temperatuurverhoging 55 °C

Brandstofverbruik max. 21,69 I/uur

Netaansluiting 230 V / 50 Hz

Stroomopname 11,2 A

Oververhittingsbeveiliging Ja

Luchttransportslang (SP-C) Ø 725 mm

Geluidsdrukniveau 
(afstand 1 m)

69 dB(A)

Afmetingen
(lengte × breedte × hoogte)

2245 × 982 × 1584 mm

Minimale afstanden t.o.v.
wanden / objecten

Boven
Achter
Zijkant

Voorkant

2 m
2 m
2 m
2 m

Gewicht (bij lege tank) 351 kg

Brander (zie gebruiksaanwijzing van de brander)

Stookoliedruk brander 13 bar

Positie branderkop Positie 6

Instelling luchthoeveelheid
Met luchtslang
Zonder luchtslang

Positie 8,0 
Positie 7,3

Brandstoffen
Voor het apparaat zijn uitsluitend de volgende brandstoffen met
de specificaties max. 10.200 kcal/kg en viscositeit 1,5°E bij
20 °C goedgekeurd:
• Dieselbrandstof (maximaal 10% biodiesel)

• Kerosine
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Aansluitschema IDS 900

C Condensor TM
Afstandsschakelaar
voor ventilator

BR Brander L2 Veiligheidsthermostaat
met handmatige
ontgrendeling, L2

M Ventilatormotor RM Thermorelais voor
ventilator

TA Ruimtethermostaat RV Schakelaar verwarming /
stop / ventilatie

F Luchtregelaar ST Controlelampje PB Brander SL
Oververhittingsbeveiligings-
controlelampje, L1, L2

FB Zekering voor brander
6 A

SB Ventilator "UIT"
controlelampje

L1 Oververhittingsthermostaat,
L1
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Reserveonderdeeloverzicht IDS 900 Opmerking!
De positienummers van de reserveonderdelen verschillen van
de in de gebruiksaanwijzing gebruikte positienummers van de
onderdelen.
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No. SPARE PART No. SPARE PART No. SPARE PART

1 Cap 35 Wheel axle 69 Thermoregulator

2 Panel 36 Wheel 70 Seal

3 Panel 37 Washer 71 Cable fastener

4 Panel 38 Latched pin 72 Cable fastener nut

5 Panel 39 Bumper 73 Cable fastener

6 Panel 40 Air fan assembly 74 Cable fastener nut

7 Panel 41 Panel 75 Combustion chamber

8 Panel 42 Support bracket 76 Chimney fitting

9 Stirrup 43 Spacer 77 Seal

10 Frame 44 Electrical panel box 78 Panel

11 Power cord 45 Support plate 79 Insulating gasket

12 Cable protection 46 Cable protection 80 Thermocouple

13 Panel 47 Cable protection 81 Insulating gasket

14 Base 48 Hinge 82 Tempered glass

15 Panel 49 Panel 83 Insulating gasket

16 Fitting 50 Lock 84 Disc

17 Toggle latch 51 El. control box 85 Turbulence-generating grid

18 Catch 52 Fan 86 El. components box

19 Handle 53 Inlet grill 87 Safety thermostat

20 Cap 54 Motor 88 Safety thermostat plastic profile

21 Oil burner 55 Capacitor 89 Plug

22 Nozzle 56 Hardware kit (screws/nuts/
washers)

90 Thermostat plug cover

23 El. control box 57 Stirrup 91 Thermostat plug

24 Thermostat support bracket 58 El. components box 92 Terminal board

25 Panel 59 Lamp 93 Support plate

26 Handle 60 Switch 94 Lamp

27 Panel 61 Contactor 95 Lamp

28 Spring 62 Terminal board 96 Protective panel

29 Panel 63 Ground terminal board 97 Aluminium washer

30 Panel 64 Fuse holder 98 Diesel filter

31 Support bracket 65 Fuse 99 Filter cartridge

32 Panel 66 Support plate 100 Filter seal kit

33 Support 67 Cable fastener 101 Filter container

34 Wheels axle support bracket 68 Cable fastener nut 102 Iron fitting
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Recycling

Het symbool met een doorgestreepte vuilnisbak op een
elektrisch of elektronisch apparaat geeft aan, dat het aan het
eind van de levensduur niet mag worden weggegooid met het
huishoudelijk afval. Voor kosteloze retournering zijn er
inzamelpunten voor oude elektrische en elektronische
apparaten bij u in de buurt. De adressen kunt u opvragen bij uw
gemeente. Voor veel EU-landen kunt u zich via de website
https://hub.trotec.com/?id=45090 informeren over andere
retourmogelijkheden. Anders graag contact opnemen met een in
uw land goedgekeurd recyclingbedrijf voor afgedankte
apparaten.

Door het gescheiden inzamelen van oude elektrische en
elektronische apparaten worden recycling, materiaalhergebruik,
resp. andere vormen van hergebruik van oude apparaten
mogelijke gemaakt. Ook worden zo negatieve gevolgen bij de
recyclen van de mogelijk in de apparaten opgenomen
gevaarlijke stoffen voor het milieu en voor de menselijke
gezondheid voorkomen.

Stookolie
De stookolie moet worden afgetapt uit het apparaat en worden
opgevangen.

Brandstoffen moeten volgens de betreffende nationale
wetgeving worden gerecycled.

Conformiteitsverklaring

Vertaling van de originele conformiteitsverklaring in het kader
van de EG-Machinerichtlijn 2006/42/EG, 
bijlage II deel 1 paragraaf A

Wij, Trotec GmbH verklaren onder eigen verantwoordelijkheid,
dat het hierna aangeduide product is ontwikkeld,
geconstrueerd en geproduceerd in overeenstemming met de
eisen van de EG-Machinerichtlijn in de versie 2006/42/EG.

Productmodel / product: IDS 900

Producttype: olieverwarmingsapparaat

Bouwjaar vanaf: 2021

Van toepassing zijnde EU-Richtlijnen:
• 2014/30/EU: 29-3-2014

Toegepaste geharmoniseerde normen:
• Geen

Toegepaste nationale normen en technische specificaties:
• Geen

Samensteller en naam van gevolmachtigde voor de
technische documentatie:
Trotec GmbH

Grebbener Straße 7, D-52525 Heinsberg

Telefoon: +49 2452 962-400

E-mail: info@trotec.de

Plaats en datum van opstelling:

Heinsberg, 02.11.2021

Detlef von der Lieck, bedrijfsleider

https://hub.trotec.com/?id=45090


Trotec GmbH

Grebbener Str. 7
D-52525 Heinsberg
  

 

+49 2452 962-400
+49 2452 962-200

info@trotec.com
www.trotec.com
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