Gebruikershandleiding

Elektrische kachel
DFE25(T) / DFE45 / DFE 65 / DFE95
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1.

CE-verklaring

3

Bedieningshandleiding
Deze bedieningshandleiding mag zonder schriftelijke toestemming van de fabrikant niet worden gereproduceerd, vermenigvuldigd of verspreid.
Belangrijk: Lees de handleiding zorgvuldig vóór gebruik. Bewaar de handleiding om deze later te kunnen raadplegen.

2.

Voorwoord

3.

Veiligheid

Geachte klant,
Wij danken U voor de aanschaf van deze mobiele elektrische kachel. De kachel is bedoeld om lucht te verwarmen in bouw		
werken / keten, enz. en is gemaakt voor horizontale binnenopstelling. Wij streven voortdurend naar verbeteringen van onze		
producten, hieruit voortvloeiende veranderingen zijn zonder voorbehoud en zonder de verplichting de reeds op de markt 		
zijnde kachels te wijzigen

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4.

De kachel dient altijd op een goed geaard stopcontact aangesloten te worden, dat aan in het land geldende normen voldoet. Het feit dat de kachel functioneert, wil niet zeggen dat hij ook goed geaard is. Bij twijfel raadpleeg een deskundige.
Indien U een verlengkabel gebruikt, zorg er voor dat deze goed geaard is, en zwaar genoeg is voor de kachel.
Bij gebruik van een kabelhaspel dient deze geheel uitgerold te zijn. Wanneer dit niet gebeurt bestaat het gevaar dat de
haspel verbrandt.
De lucht in- en uitlaat nooit afdekken of blokkeren en er geen voorwerpen in steken.
Plaats geen brandbare voorwerpen vóór de kachel en houd voldoende afstand.
De kachel niet in explosiegevaarlijke ruimtes gebruiken of in ruimtes met agressieve gassen, zoals ammoniak, lijm /
verfverdunners, enz.
Verwijder nooit de kap als de kachel aangesloten is op het stopcontact.
Reinig de binnenkant van de kachel nooit met water, maar met perslucht.
Indien u zichtbare gebreken constateert, de kachel direct spanningsloos maken en laten repareren door een deskundige.
Houd steeds rekening met de geldende veiligheidsvoorschriften ter preventie van gevaar en ongevallen.

Installatie
•
•
•
•

Controleer of de kachel op de juiste spanning / frequentie wordt aangesloten. Zie typeplaat. Komt dit niet overeen,
kachel niet aansluiten.
Plaats de kachel altijd horizontaal met de voetdoppen / wielen onder.
Stel de kachel DFE25T in werking met de schakelaar. Zet de thermostaat op de gewenste temperatuur.
Het wisselen van 2 fase draden in de stekker, heeft geen invloed op de werking van de kachel. Nul pen van een 5 polige
stekker niet gebruiken.

5.

Onderhoud

6.

Aansprakelijkheid

De kachel vereist naar gelang het gebruik, enig onderhoud, voer deze dan ook uit. Verbreek voor aanvang
van de onderhoudswerkzaamheden de netspanning. Verwijder de kap en reinig de binnenkant
van de kachel met perslucht. Gebruik nooit water of een andere vloeistof voor het reinigen van de binnenkant.
Controleer of de ventilator goed draait, maak indien nodig de schoepen voorzichtig schoon,
om onbalans trillingen te voorkomen. Controleer de kachel op eventuele gebreken.

De aansprakelijkheid van de fabrikant is uitdrukkelijk beperkt tot het nakomen van omschreven garantieverplichting van de
kachel. Elke vordering tot schade vergoeding van de fabrikant / leverancier zijn
uitgesloten, behoudens de garantieverplichting van de kachel. Volgschade van welke aard dan ook,
veroorzaakt door de kachel, zijn uitgesloten. Verplichtingen tegenover en afspraken met derden, zullen door ons niet erkend
worden.
Deze garantie voorwaarden zijn algemeen bindend.
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7.

Werking

De DFE25, DFE45 en DFE65 kachel zijn dubbelwandig uitgevoerd en bestaan uit een sendzimir plaatstalen
koker en een buitenomkasting.
In de koker zijn één of meerdere RVS verwarmingselementen gemonteerd en een axiaal ventilator, die
de lucht over de elementen blaast.
Op de koker zijn 1 of meerdere maximaal thermostaten (clixons) gemonteerd (63 en 82°C) die de verwarmingselementen
uitschakelen als de kachel te warm wordt (bijvoorbeeld als de luchtstroom te laag
is) of als de koker aan de binnenzijde te vuil (zwart) is.
Na het afkoelen van de maximaal thermostaten schakelen deze vanzelf weer in (automatische reset).
Zorg wel voor een betere luchtstroom of maak de koker schoon.

8.

Bediening

9.

Tabel van opgenomen stroom DFE serie

De DFE25T kachel is uitgevoerd met een aan/uit schakelaar en een regelbare thermostaat met een
regelgebied van 2-38°C.
De DFE65 en DFE95 kachels zijn uitgevoerd met een 5 standen draaischakelaar, zie tabel.

Stand

kW.

Stroom / Fase

DFE 25(T) 3 kW
230 V. -1~

1 - aan

3

13 / 1 fase + nul

DFE 45 - 9 kW
400V - 3~

Schakelbaar

9

13 / 3 fase

DFE 65 - 12 kW
400V - 3~

0
1
2 = 50%
4 = 100 %
3 = 75%

0
ventileren
6
12
9

0
0,20 / 2 fase
9 / 3 fase
18 / 3 fase
13,5 / 3 fase

DFE 95 18 kW
400V -3~

0
1
2 = 50%
3 = 75%
4 = 100%

0
ventileren
9
13,5
12

0
0,42 / 2 fase
13 / 3 fase
19,5 / 3 fase
18 / 3 fase

10.

Storing zoeken

De meest voorkomende storingen zijn:
• Eén zekering defect in uw installatie. (draai deze goed vast )
• Eén draad los of verbrandt in de stekker/contra verlengkabel (Vuile pennen of bussen van de stekker, schroeven los)
• Kabel of verlengkabel afgekneld, één draad onderbroken.
• Fase - Nul draden verwisseld in een 5 polige stekker / contra.
Constatering van de meest voorkomende storingen

Schakelaar

Stand

Storing

Mogelijke oorzaak

DFE25
DFE25T

1

Ventilator draait niet, geen
warmte

Thermostaat te laag, geen
spanning. één zekering
defect, in uw installatie.

DFE65
DFE95

2/3/4
2/3/4

Ventilator draait normaal
Ventilator draait langzaam
weinig warmte 50%

Kachel draait op fase 2.
Draad los in plug één
zekering (stop) defect in
uw installatie. Verlengkabel
defect.
5
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11.

Montage van CEE stekkers aan de DFE65 en DFE95
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12.

Onderdelen lijst DFE kachels T serie
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13.

Technische specificaties

14.

Garantie
• De fabrikant geeft een 1 jarige fabrieksgarantie vanaf de aankoopsdatum op alle onderdelen behalve
de voedingskabel.
• Bij iedere wijziging zowel electrisch als mechanisch, alsmede misbruik van het apparaat d.m.v.
verkeerd voltage gebruik, komt de garantie te vervallen.
• Om onder garantie vervangende onderdelen te verkrijgen dient u het aankoopbewijs te kunnen
overleggen.
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15.

DFE25

10

16.

DFE45

11

15.

DFE65

12

16.

DFE95
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