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1. HOOFDKENMERKEN VAN DE MACHINE

2. VOORWOORD
Gefeliciteerd met uw uitstekende keus.
Dit boekje bevat de voorschriften met betrekking tot veiligheid, werking en onderhoud van de
verplaatsbare heteluchtgeneratoren van de serie INDIRECT-DIRECT. Het is raadzaam dit
boekje samen met de onderdelencatalogus zorgvuldig te bewaren op een makkelijk
toegankelijke plaats, zodat het in geval van noodzaak of werkzaamheden snel geraadpleegd
kan worden. Men raadt bovendien aan dit boekje aandachtig door te lezen en de beschreven
handelingen nauwkeurig uit te voeren, voordat het apparaat in gebruik wordt genomen, tijdens
het gebruik van het apparaat en in geval van onderhoudswerkzaamheden. De fabrikant wijst
elke verantwoordelijkheid af voor schade aan machines, voorwerpen en personen, veroorzaakt
door het niet in acht nemen van deze voorschriften. De aanwijzingen, tekeningen, tabellen en
al het overige dat dit boekje bevat zijn van vertrouwelijke technische aard. Daarom mag niets
uit deze uitgave verveelvoudigd worden en aan derden openbaar worden gemaakt zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van de fabrikant die de exclusieve eigendom bezit en
die zich het recht voorbehoudt om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan zijn
produkten aan te brengen.

3. WAARSCHUWING
Alvorens de machine in werking te stellen moeten de onderhavige aanwijzingen aandachtig
doorgelezen worden. Zo weet men exact hoe de machine gebruikt moet worden om een
optimale werking te verzekeren en fouten te voorkomen dI gevaar kunnen opleveren. Volg
altijd de aanwijzingen van de fabrikant op.

     KEY:

  1.Ventilatie- en
koelgroep

  2.Verbrandingskop
  3.Complete ketel
  4.Ventilator
  5.Uitstroomopening

hete lucht
  6.Elektrische

installatie
  7.Tank
  8.Dieseloliefilter
  9.Tankdop
10.Ventilatorrooster
11.Technische

gegevens plaatje
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De verplaatsbare generator mag alleen op brandveilige vloeren
                                        worden geplaatst. - VEILIGHEIDSAFSTAND: 2 meter van
wanden of voorwerpen. - De generator mag niet gebruikt worden in ruimten die explosief
materiaal, rook, gassen of vloeibare brandstoffen en brandbaar materiaal bevatten. - Bij
gebruik in stoffige omgeving moet de brander regelmatig gereinigd worden.

3.1 Gebruik in ruimten waarin niet permanent mensen
verblijven: mod. DIRECT

- hang bij de ingang borden op die verbieden om langdurig in deze lokalen te verblijven;
- directe generatoren mogen alleen voor het drogen van lokalen worden gebruikt als de

hoeveelheid lucht benodigd voor verbranding is verzekerd;
- de benodigde hoeveelheid lucht is verzekerd indien het lokaal een inhoud (m3) heeft van

ten minste 10 maal het nominale calorisch vermogen (kW) van de apparatuur die in dat
lokaal staat opgesteld;

- een normale luchtcirculatie via deuren en ramen moet verzekerd zijn.

3.2 Gebruik in ruimten waarin permanent mensen
verblijven: mod. DIRECT

- de directe generatoren mogen in goed geventileerde ruimten worden gebruikt, wanneer de
hoeveelheid luchtverontreinigende stoffen niet het percentage oversch-
rijdt dat schadelijk voor de gezondheid is;

- een goede ventilatie is verzekerd wanneer de inhoud (m3) van het lokaal ten minste 30
maal het nominale calorisch vermogen (kW) van alle in dat lokaal opgestelde appara-
tuur bedraagt en wanneer een luchtcirculatie via ramen, deuren en nietafsluitbare
openingen is verzekerd, waarvan de totale sectie (m2) ten minste 0,003 maal het nomi-
nale calorisch vermogen (kW) van alle in dat lokaal opgestelde apparatuur bedraagt;

- de concentratie van luchtverontreinigende stoffen is aanvaardbaar zolang de        maximumwaarde
niet overschreden wordt en het volumepercentage van zuurstof in de lucht meer dan 17% bedraagt;

- deze apparatuur mag niet worden gebruikt voor continuverwarming van stallen en fokbedrijven.

4. BESCHRIJVING VAN DE MACHINE EN BETREFFENDE
    FUNCTIES
De verplaatsbare heteluchtgenerator van het model DIRECT met verschillende calorische
capaciteiten is ontworpen en gebouwd om aan bepaalde eisen te voldoen, zoals de tijdelijke
verwarming in een open of half afgesloten ruimte of het opdrogen en indrogen in lokalen waar
geen aanwezigheid van mensen is vereist.
Dit apparaat is makkelijk te verplaatsen omdat het op een robuust frame is gemonteerd met
wielen met een grote diameter. Er is vooral aandacht besteed aan het functionele aspect, zodat
het gebruik zo veel mogelijk vereenvoudigd wordt. Ook de verplaatsbare heteluchtgenerator van
het model INDIRECT heeft verschillende calorische capaciteiten en is ontworpen om, t.o.v. het
model DIRECT, aan extra eisen te voldoen; behalve voor het op- en indrogen is dit apparaat
bijzonder geschikt voor het verwarmen van gesloten lokalen voor civiel, industrieel of agrarisch
gebruik.
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Alle sectoren die in een bepaalde vorm van verwarming zijn geïnteresseerd kunnen uit de
verschillende modellen de juiste oplossing kiezen.
INDIRECT - Heteluchtgenerator met lucht-rook warmtewisselaar en afvoer
verbrandingsprodukten door rookkanaal.
DIRECT - Heteluchtgenerator van het directe type met verdunning van de
verbrandingsprodukten in de verwarmde luchtstroom.
Apparaat met bijzonder robuuste structuur, bestaande uit:
VERBRANDINGSKOP, gerealiseerd door middel van mechanische fijnbewerkingen. Is voorzien
van vinnen waarmee op eenvoudige en efficiënte wijze, door middel van een deelschaal, de
verbrandingslucht kan worden geregeld. Ontworpen om de toevoer van verbrandingslucht en de
vermenging met de dieselolie te optimaliseren.
VERWARMINGSKETEL met hoog rendement, met volledig roestvrijstalen verbrandingskamer.
VENTILATIE- EN KOELGROEP, met hoog vermogen, met aluminium schoepenventilator
en veiligheidsrooster. Dieseloliepomp aan boord. Alles afzonderlijk uitgetest op de
proefbank.
UITSTROOMOPENING HETE LUCHT voorbereid voor slaggerbruik alleen INDIRECT voor
het assortiment van machines.
ELEKTRISCHE INSTALLATIE uitgevoerd volgens de graad van bescherming
IP 44, met eenvoudig te bedienen bedieningspaneel. Voorzien van zekeringen,
vlamcontroleapparatuur en controlelampen die de correcte werking aangeven. Mogelijkheid
tot externe aansluiting op thermostaat.
DIESELOLIETANK met grote inhoud.
Volledig metalen STRUCTUUR, geverfd met epoxyvernis.

5. RAADGEVINGEN ALVORENS DE MACHINE
IN WERKING TE STELLEN

De generatoren van de serie INDIRECT, die in afgesloten ruimten gebruikt kunnen worden,
moeten in ieder geval van voldoende toevoer van verse lucht voor de verbranding zijn verzekerd.
Waar deze toevoer onvoldoende blijkt, het aanzuigsysteem van het apparaat op de buitenlucht
aansluiten. De generatoren van de serie DIRECT mogen uitsluitend in open of in ieder geval
goed geventileerde ruimten worden gebruikt. Vermijd gebruik in aanwezigheid van produkten die
voor consumptie zijn bestemd.
BELANGRIJK! Zorg ervoor dat het aanzuigrooster van het apparaat nooit bedekt wordt.
Werkzaamheden moeten altijd bij koud apparaat en uitgetrokken stekker worden uitgevoerd. Het
stopcontact moet van een deugdelijk aardingscontact zijn voorzien. Plaats geen ontvlambaar of
explosief materiaal in de buurt van het apparaat. In de ruimte waarin het apparaat werkt moet
voldoende luchtverversing verzekerd zijn en mogen geen resten van ontvlambare of giftige stoffen,
gassen of dampen bij hoge temperaturen aanwezig zijn. Vul de tank niet met brandstof wanneer het
apparaat werkt. Eventuele sporen van brandstof op de vloer moeten zorgvuldig verwijderd worden.
Zorg ervoor dat de ventilator geen papier, stof, plastic, poeder of ander materiaal kan aanzuigen dat
het apparaat kan verstoppen op beschadigen. Start de generator niet zonder brandstof. Ook al heeft
de vlamcontroleapparatuur ingegrepen, bestaat het risico dat de dieseloliepomp vastloopt. Gebruik
alleen de soort brandstof die op het typeplaatje van de machine is aangegeven.
N.B. Voeg aan de aangegeven brandstof geen benzine of andere oplosmiddelen toe;
gebruik in geval van bijzonder lage temperaturen brandstoffen met additieven die in de
handel verkrijgbaar zijn. 3
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5.1 Elektrische Aansluiting
      Controleer alvorens de machine in werking te stellen of de spanning
       overeenkomt met de waarde aangegeven op het etiket op de machine.

- De aansluiting op het elektriciteitsnet moet volgens de voorschriften worden uitgevoerd,
met aarding volgens norm. - Laat door een ervaren elektricien een geschikte differentiaal-
schakelaar met hoge gevoeligheid installeren, met een drempel van 30 mA of minder. -
Indien noodzakelijk is het mogelijk gebruik te maken van een verlengkabel met een draad
dikte van 1,5 mm2 bij 10 meter lengte of 2,5 mm2 bij 10 tot 50 meter lengte
Indien de originele stroomtoevoerkabel wordt vervangen, gebruik dan een kabel van
geschikte doorsnede met aardgeleider. De kabel moet over de gehele lengte van een
isolerende mantel zijn voorzien die geschikt is voor gebruik in de buitenlucht en in gesloten
ruimten; voer de afvoer van de verbrandingsprodukten volgens de voorschriften uit.

5.2 Aansluiting Op Het Rookkanaal
Het INDIRECT model heeft een rookafvoersysteem nodig. Daarom moet een rookkanaal
aanwezig zijn dat bijvoorbeeld uit een flexibele buis kan bestaan met een minimum
doorsnede van 120 - 150 mm.
Het DIRECT model mag uitsluitend in goed geventileerde lokalen worden gebruikt.

6. INSCHAKELEN - UITSCHAKELEN
6.1 Inschakelen (zonder externe thermostaat)
- Vul de brandstoftank.
- Steek de stekker in het stopcontact (de rode controlelamp gaat branden).
- Zet de contactschakelaar in de stand ON (de groene controlelamp gaat branden en de

ventilator wordt ingeschakeld).
- De  automatische  cyclus  wordt  door  middel  van  de  regelapparatuur  gestart.

Na  enkele seconden van automatisch controle blijft de generator regelmatig werken.
- Als het apparaat ten gevolge van kleine storingen afslaat, de RESET knop met

brandende controlelamp bedienen zodat de startcyclus wordt herhaald.

6.2 Uitschakelen (zonder externe thermostaat)
- Zet de schakelaar in de stand OFF.
- De verbranding wordt onderbroken en de ventilator blijft het interne gedeelte van  de

genera tor koelen. In deze fase werkt de ventilator continu of intermitterend totdat een
complete afkoeling wordt bereikt. Dit wordt gemeten door een thermostaat voor nakoeling
die op de ketel is geplaatst.

ATTENTIE
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6.3 Inschakelen (met externe thermostaat)
- Het apparaat is voorbereid voor aansluiting op een externe thermostaat (niet

bijgeleverd).
- De eventuele aansluiting hierop moet worden uitgevoerd met behulp van de
speciale stekker op het elektrische paneel.
- Na de thermostaat te hebben ingesteld, de schakelaar in stand AUT zetten. Om de gene-

rator uit te schakelen, kan men naar keus de hoofdschakelaar of de thermostaat bedienen.
In beide gevallen is de correcte koelcyclus van de generator verzekerd.

Wanneer de machine zich in normale bedrijfsomstandigheden bevindt, knippert de
drukknop van reset. In geval van een slechte werking, blijft de voornoemde drukknop
branden. Het probleem dat de geforceerde stilstand heeft veroorzaakt opsporen en
oplossen en de machine terug activeren met de drukknop van reset.
(alleen SATRONIC DKO 970)

7. REINIGING VAN DE TURBOLENTIESCHIJF

- De turbolentieschijf vormt één geheel met het conische  mondstuk.
- Om gereinigd te kunnen worden moet deze van de steun worden getrokken.

5
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Ga als volgt te werk:

- Maak de dieselolieleiding los.
- Verwijder de fotocel en maak de hoogspanningskabels van de elektroden los.
- Draai de vier schroeven los die de kop aan de ketel bevestigen (de complete

kop komt hierbij vrij).
- Draai de twee schroeven los: het binnenste gedeelte van de kop komt los, alleen het

cilinderlichaam blijft over en het conische mondstuk dat nu voor reiniging toegankelijk is.

N.B. Bij het opnieuw monteren van de kop na reinigingswerkzaamheden, niet de kokerhouder
van de spuitmond aanraken. Eventueel controleren of de spuitmond op één lijn ligt met de
binnenkant van de turbolentieschijf. De stand van de elektroden en de hellingshoek van de
vinnen voor luchtregeling mogen niet gewijzigd worden.

8. ONDERHOUD
De regelmaat waarmee de onderhoudswerkzaamheden moeten plaatsvinden heeft
betrekking op een generator die 8 ÷ 10 uur per dag werkt.
- Elke maand de fotocel, de elektroden en de turbulentieschijf reinigen.
- Elke 2 maanden het brandstoffilter reinigen.
- Direct 27kW - 30kW - 40kW - 50kW Indirect 20kW - 25kW : vervang elke 3 maanden of
300uur het dieseloliefilter.
- Elke 6 maanden de brandstoftank reinigen.

DIESELOLIEFILTER

FOTOCEL

• Draai de transparente beker los en verwijder het vuil.
• Trek het filterelement eruit en reinig het.
• Vul circa 1/4 van de beker met brandstof om de

werking te vereenvoudigen.
• Zet alles weer in elkaar en let op dat de afdichtingen

correct zijn aangebracht.

• Slide out the photosensitive cell.
• Verwijder de fotocel.
• Reinig de lens met een zachte doek.
• Breng de fotocel in de zitting aan en let hierbij op de cen

treerlip.
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9.  STORINGENTABEL

STORING OORZAAK EN REMEDIE

De generator start niet (rode Controleer:
controlelamp brandt niet) - of de elektrische aansluiting correct is - als een externe
thermostaat is geïnstalleerd, of deze niet te laag is ingesteld

De ventilator start niet (rode Controleer:
controlelamp brandt) - de stroomtoevoerkabel van de motor; - de zekering F1; -
de dieseloliepomp: indien vastgelopen, deze vervangen

De ventilator start maar er vindt geen - Controleer het brandstofpeil. - Controleer het dieseloliefilter op verstoppingen.
verbranding plaats (na enkele seconden - Controleer of er geen lucht in het brandstofcircuit kan komen: controleer of de beker
gaat de RESET drukknop branden)    van het filter stevig is vastgedraaid en of de afdichtring goed in de zitting ligt.

- Vuile fotocel: uit steun verwijderen en reinigen. - Controleer de toestand van de
   plastic verbindingsstuk tussen motor en brandstofpomp: indien kapot, vervangen.
- Vlamcontroleapparatuur defect: vervangen.
- Controleer of er een vonk tussen de  elektroden bestaat. Indien niet, de stand van de
   elektroden controleren, controleren of elektroden en  hoogspanningskabels in goede
  staat verkeren.
  Controleer of de transformator niet is door gebrand.

Het apparaat raakt tijdens normaal - Overmatige toevoer van brandstof te wijten aan slijtage van de spuitmond of
bedrijf oververhit   aan montage van een ander type spuitmond dan de originele spuitmond.

- Weinig toevoer van verbrandingslucht te wijten aan een verkeerde afstelling
  van de vinnen van de verbrandingskop. - Het circuit van de ventilatielucht is verstopt.

Bij uitschakeling van het apparaat d.m.v. - Koelthermostaat defect.
schakelaar of thermostaat, start de ventilator   Vervangen.
niet en raakt de generator oververhit

Het apparaat ontwikkelt witte rook - Overmatige toevoer van verbrandingslucht of defect van brandstof.
- Verontreinigingen in brandstofcircuit; tank, filter en leidin gen reinigen.
   Brandstof ver vangen. - Luchtregeling gewijzigd: vinnen in oorspronkelijke stand zetten.

The unit discharges dark fumes - modified fuel pressure
- flame turbo obstructed: clean
- air adjustment modified: return the fins to their original positions.

Het apparaat ontwikkelt zwarte rook - Defect van verbrandingslucht of te veel brandstof te wijten aan:
- spuitmond verkeerd afgesteld of nietconform: vervangen;
- gewijzigde brandstofdruk; - turbolentieschijf verstopt; reinigen;
- gewijzigde luchtregeling: vinnen in oorspronkelijke stand zetten.

De generator nooit afzetten door de stekker uit het stopcontact te trekken. Hierdoor kan de
nakoeling niet plaatsvinden. De afstelling van de druk van de dieseloliepomp niet wijzi gen.
Hierdoor worden namelijk alle kenmerken van de verbranding gewijzigd. De spuitmond
vervangen door een exemplaar met dezelfde capaciteit als die van de spuitmond die door
de fabriek wordt gemonteerd.
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Smaltimento - Disposal - Ecoulement - Desechar - Entsorgung

-IT-

Il simbolo riprodotto sopra,riportato sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto
non deve essere considerato come un normale rifiuto domestico,ma deve essere portato
nel punto di raccolta appropriato per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed
elettroniche.
Provvedendo a smaltire questo prodotto in modo appropriato, si contribuisce a evitare
potenziali conseguenze negative, che potrebbero derivare da uno smaltimento inadeguato
del prodotto.
Per informazioni più dettagliate sul riciclaggio di questo prodotto, contattare l’ufficio
comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il
prodotto.

AVVERTENZA
Immediatamente dopo aver deciso lo smaltimento della macchina procedere alla recisione
del cavo alimentazione.

-UK-

The symbol here described, which you will find on the product
Itself or on its package means that the product must not be considered
as normal domestic waste, but has to be brought to the appropriate
collection point for the recycling of electric and electronic stuff.
While getting rid of this product in the appropriate way, you contribute
And avoid any possible negative consequence, coming from an inappropriate
Disposal. For additional information about this product recycling, please
Contact your local waste service or the shop in which you bought the product.

CAUTION
Immediately after having decided the machine’s disposal, cut the electric supply
cable.




