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VIKTIG
Før du tar byggtørkeren i bruk, må du lese alle instruksene 
nedenfor grundig, og følge dem nøye. Produsenten er ikke 
ansvarlig for skader på eiendom og/eller
personskader som skyldes feil bruk av maskinen.

Advarsel
GENERELLE ANBEFALINGER
Varmluftsaggregatet bruker diesel som drivstoff. Modeller med 
direkte forbrenning slipper ut varmluft og forbrenningsavgasser i 
rommet, mens modeller med indirekte forbrenning er utstyrt med 
en pipe for å slippe ut røyk og avgass gjennom en skorstein.

Strømkilden må være utstyrt med en jordet, termo-magnetisk 
differensialbryter.
•	 Strømkabelen	må	kun	kobles	til	en	stikkontakt	utstyrt	med	

skillebryter.
Følg altid gjeldende regler og forskrifter ved bruk av maskinen.

Du kan kjøre aggregatet i manuell modus ved å slå hovedbryteren 
(14) til posisjon “ON” I.
Aggregatet kan kun operere automatisk når en kontrollenhet, som 
for eksempel en termostat eller tidsbryter, er koblet til aggregatet. 
En slik kontrollenhet kan kobles til ved at du åpner kontaktlokket 
(15) og plugger inn termostatkontakten.

1 FORBRENNINGSKAMMER
2 BRENNER
3 DYSE
4 MAGNETVENTIL
5 PUMPE
6 MOTOR
7 VIFTE

8 DRIVSTOFFILTER
9 DRIVSTOFFKRETS
10 HÅNDTAK
11 HJUL
12 DRIVSTOFFTANK
13 RESETKNAPP MED VARSELLAMPE
14 AV/PÅ BRYTER

15 TERMOSTATPLUGG
16 KONTROLLAMPE
17 STRØMKABEL
18 UTLUFT KON

FUNKSJONSDIAGRAM
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For å starte maskinen må du:

•	 hvis	den	er	koblet	til	en	termostat,	slå	bryteren	til	“ON”	II	+	 ;
•	 hvis	den	ikke	er	koblet	til	en	termostat,	slå	bryteren	til	“ON”	I.
Når aggregatet startes for første gang, eller hvis den startes etter 
at drivstofftanken har blitt kjørt helt tom, kan flyten av drivstoffolje 
til brenneren begrenses av luft i drivstoffkretsen. I så fall vil 
kontrollenheten slå av aggregatet, og detkan være nødvendig 
å gjenta startprosedyren en eller to ganger ved å trykke inn 
resetknappen (13) og starte maskinen på nytt. Hvis aggregatet ikke 
starter, gjør følgende:
1. Kontroller at det er nok drivstoff på tanken;
2. Trykk på reset-knappen (13);
3. Hvis aggregatet fortsatt ikke starter, se om du kan finne årsaken 

under “Feilsøking”.

STOPP AV BYGGTØRKER
For å stoppe byggtørkeren, slå hovedbryteren (14) til “0”, eller 
vri termostaten eller en annen kontrollmekanisme til laveste 
innstilling. Flammen vil slukkes, mens viften fortsetter å gå i 
omtrent 90 sekunder for å kjøle ned forbrenningskammeret.

Pass alltid på at:
•	 instruksene	i	denne	bruksanvisningen	blir	nøye	fulgt	ved	bruk	

av maskinen;
•	 aggregatet	ikke	blir	installert	i	lokaler	der	det	finnes	brennbar	

eller eksplosiv damp, eller svært mye støv;
•	 byggtørkeren	må	aldri	brukes	i	nærheten	av	brannfarlige	

materialer (trygg avstand på minst 2 m);
•	 det	finnes	brannslukningsutstyr	på	arbeidsstedet;
•	 rommet	der	byggtørkeren	er	plassert	er	tilstrekkelig	ventilert	

i henhold til maskinens krav. Byggtørkere med direkte 
forbrenning må kun brukes på steder med god lufttilførsel for å 
unngå karbonmonoksidforgiftning; 

•	 aggregatet	et	plassert	nær	en	pipe	eller	skorstein	for	å	slippe	ut	
røyk og eksos (se “Diagram for plassering av avgasspipe”) og er 
koblet til et elektrisk kretsbord;

•	 inntaks-	og	utslippsåpningene	aldri	er	blokkert	(for	eksempel	av	
klær eller tepper); 

•	 du	tilsetter	parafin	til	dieseloljen	hvis	temperaturen	er	svært	lav;
•	 aggregatet	alltid	er	under	oppsyn,	og	at	barn	og	dyr	holdes	

unna; 
•	 viften	roterer	fritt	før	du	starter	byggtørkeren;
•	 du	trekker	ut	strømmen	når	byggtørkeren	ikke	er	i	bruk.

SIKKERHETSANORDNINGER
BRUK
Før du forsøker å starte aggregatet, sjekk at strømforsyningen er i 
samsvar med maskinens spesifikasjoner.

Advarsel
På DV-modellene, sjekk at pilene på spenningsbryteren (figur 1) 
peker på riktig spenningsverdi.

Byggtørkeren er utstyrt med en elektronisk flammekontrollenhet. 
Ved funksjonsfeil vil denne enheten bryte inn og stoppe 
byggtørkeren, og varsellampen på resetknappen (13) tennes.
Byggtørkeren er også utstyrt med en termostat som stopper 
maskinen i tilfelle av overoppheting. Denne termostaten 
tilbakestilles automatisk når temperaturen synker under farlig nivå, 
men du må trykke inn knappen (13) på kontrollenheten før du kan 
starte maskinen igjen.

TRANSPORT
Advarsel
Om nødvendig:
•	 fjern	dekselet;
•	 still	utslippskonen	(18)	i	ønsket	posisjon;
•	 sett	på	plass	dekselet.

Før du flytter byggtørkeren må du:
•	 stopp	maskinen	som	anvist	under	“STOPP”;
•	 koble	fra	strømforsyningen	ved	å	trekke	ut	kontakten;
•	 vente	til	maskinen	har	kjølt	seg	ned.
Advarsel
Ved bruk av byggtørkeren må utslippskonen (18) på fronten av 
maskinen monteres som vist i figuren over (“Funksjonsdiagram”).

Før du løfter eller flytter generatoren må du sjekke at drivstoff-
lokket sitter trygt. Byggtørkeren finnes i mobile modeller, utstyrt 
med hjul, eller skapmodeller, montert på en støttestruktur med 
ankere for feste med tau eller kjetting. De mobile modellene kan 
vippes opp med håndtaket og trilles på hjulene. Skapmodellene må 
kun flyttes ved hjelp av en gaffeltruck eller lignende utstyr.

VEDLIKEHOLD
Preventivt, jevnlig vedlikehold vil sikre lang og trygg brukstid for 
byggtørkeren.

Advarsel
Etter hver 50. times drift, må du:
•	 ta	ut	filterkassetten	og	tørke	den	med	ren	diesel;
•	 fjern	det	ytre	sylinderdekselet	og	rengjøre	innsiden	og	

viftebladene med trykkluft;
•	 kontrollere	tilstanden	til	kabler	og	høyspenningselektrodene;
•	 demontere	brennerenheten,	rengjøre	og	sjekke	elektrodene,	og	

justere dem i nehold til diagrammet “Justering av elektroder”.

Før du begynner med noen for vedlikehold, må du:
•	 stoppe	maskinen	som	anvist	under	“STOPP”;
•	 koble	fra	strømforsyningen	ved	å	trekke	ut	kontakten.
•	 vente	til	maskinen	har	kjølt	seg	ned.
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FEILSØKING

Dersom byggtørkeren fortsatt ikke virker, ta kontakt med din 
forhandler.

SYMPTOM MULIG ÅRSAK LØSNING

Motoren starter ikke, ingen tenning

Får ikke strøm
Sjekk strømkilde
Sjekk om bryteren er slått på og virker
Sjekk sikringen

Termostat eller annen kontrollmekanisme er stilt feil
Sjekk at kontrollmekanismene er korrekt innstilt. Hvis 
det er termostaten, pass på å velge en temperatur som 
er høyere enn romtemperaturen

Feil på termostat eller annen kontrollmekanisme Skift kontrollenheten

Feil på elektromotor Skift elektromotoren

Feil på kulelager i elektromotor Skift kulelager

Utbrent kondensator Skift kondensator

Motoren starter, men tenner ikke eller stopper

Feil på elektrisk tenning

Sjekk om høyspentkablene er koblet til elektrodene og 
transformatoren
Sjekk om elektrodene er riktig innstilt (se “Justering av 
elektroder”.)
Sjekk om elektrodene er rene
Skift transformator

Feil på flammekontrollenhet Skift flammekontrollenhet

Feil på fotocelle Rengjør eller skift fotocelle

For lite eller null drivstoff i brenneren

Sjekk tilstanden til motorpumpens plastkobling
Sjekk om det er lekkasjer i drivstoffslangen eller 
drivstoffilteret
Rengjør eller skift drivstoffmunnstykke

Feil på elektromagnet
Sjekk elektrisk kobling
Sjekk termostat
Rengjør eller skift elektromagnet

Feil på elektromagnet

Ikke nok luft i forbrenningskammer
Sjekk at luftinntak og luftutblåsning ikke er blokkert
Sjekk innstilling av forbrenningsluftluke
Rengjør brennerskive

For mye luft i forbrenningskammer Sjekk innstilling av forbrenningsluftluke

Vann eller urenheter i drivstoff
Tapp ut drivstoffet og fyll på rent drivstoff
Rengjør drivstoffilter

Luftlekkasje i drivstoffkrets Sjekk pakninger på luftekanaler og drivstoffilteret

Ikke nok luft i brenner
Sjekk pumpetrykket
Rengjør eller skift drivstoffmunnstykke

Sjekk pumpetrykket
Skift munnstykket

Sjekk pumpetrykket
Skift munnstykket

Byggtørkeren stopper ikke Feil på elektromagnet Skift magnetcoilen eller hele elektromagneten
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KOBLINGSSKJEMA EC22, EC32, GE36, GE46

AP - KONTROLLENHET
EV1 - MAGNETVENTIL
TA - TERMOSTATPLUGG
FO - FOTOCELLE

RV - KONTROLL
ST - VARSELLAMPE
CO - KONDENSATOR
MV - VIFTEMOTOR

LI1 - OVEROPPHETINGSTERMOSTAT
FUA  SIKRING
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KOBLINGSSKJEMA EC55

AP - KONTROLLENHET
EV1 - MAGNETVENTIL
LF - ANTITETTINGSFILTER
TA - TERMOSTATPLUGG
FO - FOTOCELLE

RV - KONTROLL
ST - VARSELLAMPE
CO - KONDENSATOR
IT - TRANSFORMATOR
FU - SIKRING

MV - VIFTEMOTOR
RF - VARMEFILTER
LI1 - OVEROPPHETINGSTERMOSTAT
FUA - SIKRING
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KOBLINGSSKJEMA EC85

AP - KONTROLLENHET
EV1 - MAGNETVENTIL
LF - ANTITETTINGSFILTER
TA - TERMOSTATPLUGG
FO - FOTOCELLE
RV - KONTROLL

ST - VARSELLAMPE
CO - KONDENSATOR
IT - TRANSFORMATOR
FU - SIKRING
MV - VIFTEMOTOR
RF - VARMEFILTER

LI1 - OVEROPPHETINGSTERMOSTAT
FUA - SIKRING
TD - TRANSFORMATOR
RE - RELE
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PIPEKOBLINGSDIAGRAM

BESKRIVELSE
A) Minimum 1 m
B) Minimum 1 m
C) Så kort som mulig
D) Samme eller større diameter som utslippsåpningen på byggtørkeren
E) Minimum 1 m
1) Antivindenhet som følger med byggtørkeren
2) Horisontal kryssing med minimum 5 grader øvre helling
3) Skorstein med en innvendig størrelse på minst 20 x 20 cm
4) Antieksplosjonsluke på skorstein
5) Utvendig vegg
6) H-formet skorsteinspipe
NB! Anbefalingene over er bare veiledende. Få ditt pipesystem sjekket av autorisert personell.

TEKNISKE DATA
EC22 EC32 EC55 EC85 GE36 GE46

Forbrenning Indirekte Indirekte Indirekte Indirekte Direkte Direkte

Maks varmeeffekt Hi [kW] 22 32 55 85 36 46

Luftutblåsning [m3/h] 550 1.150 2.500 4.300 605 1.400

Netto varmeeffekt [kW] 49,2 75,2

Drivstofforbruk [kg/h] 1,85 2,7 4,64 7,17 3,04 3,88

Strømforsyning
  Fase 
  Spenning [V]
  Frekvens [Hz]

1
230
50

1
230
50

1
230
50

1
230
50

1
230
50

1
230
50

Strømforbruk [W] 284 338 850 1.140 272 400

Munnstykke

Pumpetrykk [bar] 13,50 13,50 12 12 13,50 13,50

Diameter på pipe [mm] 120 150 150 150 - -

Kapasitet på tank [l] 42 42 65 105 42 42

Støynivå ved 1 m [dBA] 96 72 72 75 69 75

Dimensjoner, L x B x H [mm] 1075 x 440 x 615 1215 x 440 x 670 1435 x 555 x 940 1740 x 690 x 1025 1075 x 440 x 615 1075 x 440 x 670

Vekt [kg] 40 48 81 110 25 38

Sikring [A] 10 10

Justering av forbrenningsluftluke
  [mm] 
  [N°]

a = 6
A = 4

a = 10
A = 5,5


