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1

INTRODUKTION

1.1

HW-maskinerna
Typiska användningssyften för maskinerna är upptining av marken, upptining av
diken, frostssäkring och uppvärmning av bygg där frost, fukt och temperaturer är en
utmaning.
HW 1800 är en maskin för frost och tjälupptining, härdning av betong och allmänna
värmearbeten.
HW 3600 / HW 3600 Container har pumpkapacitet och panna för extra stora och krävande
upptiningsarbeten. Kan kopplas till externa trummor för att fördubbla upptiningsytan. HW
3600 är maskinen som tinar upp snabbast, även på små områden.
HW 6000 / HW 6000 Container är kombimaskinen för ett byggnadsvärmekoncept med
möjlighet att samtidigt värma upp marken och byggnaden med hjälp av värmefläktar. Den
kan också kopplas till hela 3 externa trummor samt övrig speciell värmekrävande utrustning.
HW-maskinen använder dieselförbränning för att värma upp den cirkulerande värmevätskan,
och elektricitet för drift av pumpen och styrsystemet. Maskinen har utrustats med två eller tre
parallellkopplade upptiningsslangar på 315/210 meter. Slangarna spolas in med hjälp av en
motor på en hel eller en tredelad slangtrumma. Maskinen och upptiningsslangarna har fyllts
och förberetts med en värmetransporterande cirkulationsvätska. Slangarna läggs ut på
marken med ett cc-avstånd på 0-60 centimeter beroende på upptiningsytan och det önskade
upptiningsresultatet. Slangarna täcks med HW reflekterande isoleringsmattor och HW
presenningar för ett maximalt upptiningsresultat. En steglös justering av vätsketemperaturen
resulterar i en ekonomisk och flexibel användning vare sig man vill tina upp eller frostssäkra
jorden. Släpvagnsmodellerna kan lätt transporteras av fordon med en tillåten släpvagnsvikt på
2000 kg för HW 1800 / HW 3600, och 2600 kg för HW 6000. Se specifikationerna i kap 14.9
för närmare upplysningar gällande högsta tillåtna vikt. Container-modellerna är utrustade med
lyftkrokar och fack för lyft med gaffeltruck för att underlätta flyttning eller transport av
maskinerna.
Några användningsområden:

DRIFT AV GOLVVÄRMESYSTEM TILL EXEMPEL I
BYGGNADER, TROTTOARER OCH BOLLPLANER

UPPTINING AV MARKEN
HÄRDNING AV BETONG

UPPTINING AV RÖR
TORKNING AV BYGG
UPPVÄRMNING

FROSTSSÄKRING AV MARKEN

UPPTINING AV TAK
UPPTINING AV DIKEN

1.2

Identifiering av maskinen
På stommens vänstra stöd på släpvagnens framsida
och på stommen under brännaren hittar du
maskinens ID-nummer som anger serienumret.
Serienumret består av 3 siffror och skall alltid uppges
i samband med kontakt med leverantören för
smidigare hjälp.
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1.3

Säkerhetsaspekt
Maskinens komponenter och upptiningsslangarna uppnår yttemperaturer som motsvarar den
justerade vätsketemperaturen. Brandfara kan uppstå om användningsinstruktioner i denna
handbok inte följs. I och med att maskinen förbränner dieselolja både i pannan och ett
eventuellt aggregat avges det varm avgas. Själva maskinenheten skall på grund av
kvävningsrisk alltid stå utomhus under drift. Det bör iakttas försiktighet vid det utvändiga
avgasröret på grund av risk för brännskador. Dieseln fylls upp med samma varsamhet som
man annars tillämpar vid hantering av bränsle. Det är extremt viktigt att upptiningsområdet
och maskinen isoleras med avspärrande band för att hindra skador på personer och
utrustning.
LÄS mer om SÄKERHET och ÅTGÄRDER SOM BÖR VIDTAS i sektion 8.

OBS:
FÖR ALLA PERSONER SOM ANVÄNDER DENNA MASKIN ÄR DET VIKTIGT ATT LÄSA OCH
FÖLJA INSTRUKTIONERNA I DENNA HANDBOK.
I denna bruksanvisning kommer följande varningstecken att dyka upp:

FARA
Kan förorsaka
allvarliga
personskador

1.4

VARNING
Kan förorsaka
personskador

FÖRSIKTIGT
Kan förorsaka
materiella
skador

OBSERVERA!
Särskilt viktigt
att följa
instruktionerna

CE-märkning

HW maskinen är CE-märkt. CE-symbolen finns på maskinens ID-bricka och bifogas med ett
tillkännagivande gällande samsvar från producenten HeatWork AS.

OBS:
För Norge:
HW-maskinen har definierats som en anläggningsmaskin och behöver inte registreras
hos det norska Biltilsynet. Maskinens utrustning kan inte avlägsnas för att använda
släpvagnen till transportering av tillfälliga föremål. Sådan användning KRÄVER
registrering av släpvagnen.
Andra land:
Ta reda på särskilda nationella regler för registrering och hastighetsbegränsningar innan
maskinen fraktas. HW-maskinen är en anläggningsmaskin och det kan finnas nationella
hastighetsbegränsningar gällande frakt av släpvagnen i oregistrerat tillstånd. Vid sådana
begränsningar rekommenderas registrering av maskinen.
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2

ÖVERBLICK

2.1

Överblick av HW-maskinen
Maskinens driftskomponenter har monterats på en
galvaniserad maskinstomme som kopplats till en
galvaniserad boggisläpvagn eller i en specialanpassad
container.
Höljet tillverkas i helstöpt glasfiber.

HW-maskinen levereras med en eller flera internt
reglerbara cirkulationspumpar beroende på modell.
Pumpens driftskapacitet anges i den tekniska
specifikationen i kap 14.9.
HW 1800 levereras med en hel trumma och två
slangkretsar på 315 m som kan parallellkopplas till
uttagen vid sidan av trumman.

(16)

HW 3600 och HW 6000 -maskinerna levereras med en
standard tredelad slangtrumma (16). Trumman har tre
slangkretsar på 210 m som parallellkopplas via
styrpanelen.

De tre värmeslangarna täcker sammanlagt en
upptiningsyta på ca 130 m² med ett slangavstånd på 20
cm, och 200 m² med ett c/c på 30 cm. Enskilda slangar
täcker en upptiningsyta på ca 43 m² med motsvarande
slangavstånd.
Det går enkelt och snabbt att breda ut värmeslangar, HWisoleringsmattor och HW-presenningar.
De ursprungliga värmereflekterande HWisoleringsmattorna ger systemet en minimal värmeförlust.
Maskinen har utvecklats speciellt för stora uppvärmnings- och upptiningsarbeten där extern
tilläggsutrustning kan tillkopplas för att utnyttja maskinen optimalt. Bland annat kan man
koppla till en eller flera externa trummor som utvidgar upptiningsområdet.

HW-maskinernas upptiningsprincip:

HW-isoleringsmatta med
värmereflekterande film
HW-slang
Marknivå
Värmeström
Frusen jord
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9. Baklucka
4. Servicelucka
1. Avgasrör panna

2. Avgasaggregat
11. Framlucka
3. Handbroms
15. Anslutning påfyllnadspump

5. Slanglucka

Cummins Onan
74. Startpanel aggregat
6. Tidräknare aggr.
Oljenivåmätare/påfyllning

Kylvätska, påfyllning
Nivåmärke kylvätska

Mase
74. Startpanel aggregat
7. Strömbrytare
6. Tidräknare

Rev. AL
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HW 3600 Container/ HW 6000 Container

2. Extern dieselsugning
15. Anslutning påfyllnadspump

3. Strömuttag

4. Sidodörr

1. Avgasrör panna

79. Lyftkrokar
5
6.. Slanglucka
Timeteller aggr.

4. Servicedörr

80. Gaffelfickor
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Seksjon 2.2
Seksjon 2.3

HW 3600 och HW 6000

14. Kontrollpanel

16. Tredelad trumma
17. Styrningsventil trumma

18. Ficka gaffeltruck

21.Dräneringskran
VTV
VTV

22. Dräneringstapp diesel

75. Vakuumventil
23. Övertrycksventil
27. Dieselfilter brännare

24. Dieselaggregat
25. Nivåglas diesel

28. Maskinens ID-bricka

30. Maskinstomme
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32. VTV-filter
33. Magnetventil

35. Trummans motor
36. Cirkulationspump
37. El. skåp
38. Nivåglas VTV
39. VTV-tank
40. Panna med kontrollpanel

77. Påfyllnadspump, diesel

41. Brännare
78. Brytare påfyllnadsspumpar

42. Dieseltank
43. Externt VTV uttag

44. Trumkrok
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45. Returtemperatur extern

51. Utgående koppling

46. Systemtryck

47. Returtemperaturer upptiningskretsar

48. Cirkulationsindikator

50. Ingående koppling

55. Systemtemperatur

60. Tidräknare cirk.pump

49. NÖDSTOPP

54. Brännarens brytare
58. Brännarens felindikator

57. Pumpfelindikator
53. Pumpbrytare
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Kontrollpanel panna (40)

61. Informationsbricka
63. Överhettningssäkring
65. Temperaturreglering
66. Temperatur och tryck

73. Nollställ fotomotståndsrelä

Elektricitetsskåp HW 1800/ HW 3600 inkl. GSM-varning

67. Tidräknare panna
68. Kontaktorer panna/varningsljus

70. Säkring pump (16A)
69. Säkring panna (6A)

71. GSM-sändare, extrautrustning

71. Strömkälla
72. Frekv. omform. pump
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Elektricitetsskåp HW 6000

67. Tidräknare panna
68. Kontaktorer panna/varningsljus

69. Säkring panna (6A)
70. Säkring pump (16A)
71. GSM-sändare
71. Strömkälla

72. Frekv. omform. pump
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2.2

Dieselolja
HW använder dieselolja för uppvärmning av VTV-vätskan.
Det rekommenderas användning av vinterdiesel, arktisk
klass 2 vid temperaturer under 0 oC. Vid
driftstemperaturer under -20 oC bör det blandas parafin i
diesel-vätskan enligt följande förhållande (3:1
vinterdiesel/parafin). HeatWork tar inte ansvar för problem
som eventuellt uppstår som en följd av att man använt
andra slags bränslen.

OBSERVERA!
ANVÄND ALLTID HeatWork
VTV-vätska. Bruk av andra
VTV-vätskor kan förorsaka
maskinfel.

(Bruk av avgiftsfri diesel ger den mest ekonomiska
driften av HW-maskinen.)

2.3

VTV-vätska
HW VTV-vätskan har anpassats och testats för bruk i
kombination med HW-maskinen. HeatWork AS
rekommenderar därför HW:s VTV-vätska. HeatWork tar
inte ansvar för problem som eventuellt uppstår som en
följd av att man använt andra slags VTV-vätskor i
cirkulationssystemet. Ytterligare utblanding av VTVvätskan kan åstadkomma driftsstörningar eller problem.
HW:s VTV-vätska har märkts enligt bifogad illustration.

2.4

HW-slangar
HW 3600 / HW 6000 levereras med totalt 630 meter
värmeslangar. Trumman är tredelad och varje enskild
slangs längd är 210 meter vilket gör systemet flexibelt att
använda.
HW 1800 levereras med totalt 350 eller 630 meter slangar.
Trumman är en hel trumma och varje enskild slangs längd
är 1 x 350 meter eller 2 x 315 meter.
(Se punkt 14.11)
HeatWork tar inte ansvar för problem som eventuellt
uppstår som en följd av att man använt andra slags
slangar.

Rev. AL

FARA
ANVÄND ALLTID
HW-värmeslangar.
HW-slangarna har
trycktestats och tillverkats i
förmålsenliga materialer.
FELAKTIG bruk av andra än
ursprungliga slangar kan
förorsaka allvarliga
brännskador.
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2.5

HW-isoleringsmattor
Användningsområden:
 Isolering vid upptining
 Frostskydd över nystöpta betonglager
 Täckning över förskalning
 Isolering av byggnadsmaterialer
 Isolering av utgrävda tomter
 Diken m.m.
Unik konstruktion
De unika isolationsmattorna minimerar värmeförlusten till omgivningen när de används
tillsammans med HW-maskinen. Den aluminiumbelagda sidan reflekterar strålningsvärmen
från marken vilket gör att denna slags isolering lämpar sig väl för otaliga ändamål.
Material: ...........................
Bredd: ..............................
Längd: ...............................
Yta:...................................
Mattans totala vikt: .............

Slutet polymer cellskum
200 cm
1200 cm
24 m2
9 kg

Produktens egenskaper
Fukt: ................................ Suger inte åt sig fukt. Inga kapillärsugande
egenskaper; väderresistant.
Temperatur: ....................... Flexibel även i extremt låga temperaturer.
Tål temperaturer upp till 100 oC
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3

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

3.1

Frostssäkring och tjälupptining
HW-konceptet är det mest effektiva sättet att frostssäkra
och tina upp tjälen i marken. Slangarna breds ut i mönster
på det önskade området som täcks över med HWisoleringsmattor. Nedan hittar du några exempel på var
HW-maskinerna kan användas;

Upptining av tak

Upptining av marken på stora och små områden
 Vatten- och avloppsanläggningar
 Kabeldiken
 Schakt, socklar och golvytor
Upptining av
 Tak och beläggningar
järnvägsväxlar
för reparation
 Röjning av is och snö

3.2

Underhåll och uppvärmning
När en upptiningsprocess har genomförts kan man om man så vill
justera ner vätsketemperaturen till underhållsvärme för att hindra
inträngandet av ny frost. Det sänker värmekostnaderna till
ett minimum. Den inställda underhållstemperaturen beror
på temperaturen utomhus samt värmeytan.
Frostfria
 Beläggningsytor
 Sandmassor, fogsand
 Utfyllnadsmassor
 Rörgator
 Spårväxlare
 Flytande bryggor

Klart för arbete

HW-maskinerna används dessutom till uppvärmning och
torkning samt förvärmning av ytor.
Uppvärmning och torkning av:
 Arbetstält
 Baracker
 Lager och brukshallar
 Byggen
Förvärmning av:
 Markområden innan stöpning
 Förskalningar och betongarbeten
 Torkning av betong och håldäckselement
 Med flera områden

Uppvärmning vid betongarbete

Ta kontakt med HeatWork AS vid eventuella frågor.

Upptining för grävandet av ny
dränering
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4

PLANERING OCH GENOMFÖRANDE
AV UPPTINING PÅ OLIKA MASSOR

4.1

Allmänt om upptining
HW-maskinerna har en upptiningskapacitet på 10-50 cm per dygn. För normala massor är
upptiningshastigheten vanligtvis 20-40 cm, men den varierar kraftigt beroende på jordart,
jordens vattenhalt, slangarnas avstånd och temperaturen utomhus. Upptiningshastigheten
minskas framför allt när mängden vatten/is ökar i marken. Den relativa upptiningshastigheten
visas för 9 olika jordarter i illustrationen längre ned på sidan.
De viktigaste egenskaperna som påverkar maskinens upptiningshastighet är vätskans
temperatur och avståndet mellan slangarna.
Ur användarens synpunkt är sättet slangarna läggs ut på och isoleringen kritiskt för att säkra
god upptining.
Relativ upptiningshastighet för olika jordarter

Relativ vattenhalt

Grovt grus

Älvsand

Moränsand

Sandig silt

Lerig silt

Medellerig silt

Mager lera

Fet lera

4.2

Medelfet lera

Relativ uppiningshastighet

Slangavstånd
Ett mindre avstånd mellan värmeslangarna ger en kraftigare upptiningseffekt (W/m2). Även
om ett slangavstånd på 10-25 cm oftast är tillräckligt, bör slangarna alltid placeras så tätt
ihop som möjligt om man vill uppnå en rask upptining och har tillräckligt med tillgängliga
slangar på en liten upptiningsyta.
För områden på mer än 300 m2 som skall tinas upp samtidigt bör slangavståndet vara ca 50
cm. I så fall kan det fortfarande efter upptiningen förekomma frostzoner på ytan mellan
slangarna. Djupare under ytan kommer jordmassan emellertid att vara fullständigt upptinad.
Frostzonerna på ytan kan lätt brytas med en grävskopa vid grävning. Beräkna god tid till
upptiningsarbetet när avståndet mellan slangarna är så pass stort.

4.3

Speciella upptiningsmassor
Lera och jord
Lera och jord är massor med en typisk vattenhalt på 27-50 %. Jordmassor i våtmark kan
innehålla en ännu högre vattenhalt. I och med att upptining av is kräver mycket energi sker
upptining av sådana jordmassor speciellt långsamt. Bryt bort all is och snö från ytan och
placera slangarna så tätt ihop som möjligt vid upptining av sådana jordmassor.
Upptiningshastigheten för de här massorna är vanligtvis 10-25 cm per dygn.
Grovt grus och makadam
Extremt dränerande jordarter som grovt grus och makadam är svåra att tina upp i och med att
kontaktytan mellan partiklarna är liten. Därför rekommenderas avlägsnande av isoleringen och
påfyllning av vatten efter en dags upptining på hela upptiningsområdet. Täck sedan slangarna på nytt
och fortsätt upptiningen. Metoden erbjuden en betydligt snabbare upptiningshastighet. Snö och is som
ligger på området innan man börjat upptiningen skall därför inte röjas undan. Det upptinade vattnet
från isen kommer att sörja för en snabb upptining tack vare ökad värmeledning i massorna.
Is och snö på marken
Upptining av ren is kräver otroligt mycket energi. Det behövs till exempel lika mycket energi för att tina
upp 10 cm ren is som att tina upp 30-40 cm sandig silt med 15 % vattenhalt. Beräkna därför en extra
dags upptining ifall upptiningsområdet har en 10 cm isyta som inte kan röjas undan före upptining.
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4.4

Utplacering av slangar och isolering
Slarvig placering av slangar och isolering är ett typiskt
användarfel som resulterar i en väsentligen reducerad
upptiningseffekt.

Isoleringsområde
Slangområde
Grävningsområde

I och med att värmen kanaliseras direkt från slangarna ner
i marken är det oerhört viktigt att slangarna placeras så
att de har god kontakt med marken. Den uppvärmda
luften under isoleringsmattorna ger en avsevärt ökad
värmeförlust till luften.

Upptiningsprofil

1m

minst 0,5 – 1 m

HW-isoleringsmattorna placeras 30 cm överlappande så att
vämeförlusten till luften minimeras. Fäst mattorna med
plankor eller liknande tyngder som förhindrar mattorna
från att blåsa bort.
Värmeslangarna måste alltid placeras 0,5-1 m utanför det
önskade grävningsområdet på alla kanter. Isolera gärna
upp till en meter extra utanför slangområdet. Se bifogade
illustrationer.

Platserna...

Vid smala upptiningsfält transporteras en betydlig del av
värmeenergin ut mot sidorna och ger därför ett mindre
upptiningsdjup. Placera därför värmeslangarna extra långt
utanför själva grävningsområdet.
Användande av andra än ursprungliga isoleringsmattor ger
ökad värmeförlust till luften och reducerad
upptiningseffekt.

4.5

Upptiningshastighet och yta
Upptiningshastighet och -yta med en slang på 630 m
Slangavstånd
(cm)

Yttäckning
(m2)

Upptiningshastighet

5
10

32
64

Snabb upptining

15

97

Normal upptining

20

129

25

162

30

194

35
40
45

226
259
291

Långsam upptining
/
Frostssäkring

...färdiga...

Beräkning av slangavstånd, upptiningsyta och slangarnas längd
1 slang
=
210 m
2 slangar =
420 m
3 slangar =
630 m
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Upptiningsyta – kapacitet
Maximal upptiningsyta beräknas med given slanglängd och önskat slangavstånd:
Upptiningsyta = Total slanglängd x slangavstånd

Krävd slangmängd
Krävd total slanglängd för att tina upp ett givet område med ett givet slangavstånd:
Total slanglängd = upptiningsyta / slangavstånd

Krävt slangavstånd
Slangavståndet räknas ut ifrån den givna ytan och den totala slanglängden:
Slangavstånd = upptiningsyta / total slanglängd

Exempel:
Målet är att täcka ca 150 m2 med den totala slanglängden på 630 m. Vilket slangavstånd skall
användas för att täcka den önskade ytan?
Använd formel 2:
Total slanglängd = 150 / 630 = 0,238 m
Slangavståndet bör inte vara större än 24 cm.
OBS! Den täckta ytan bör alltid vara lite större än grävningsområdet.
OBS! Ifall man önskar en snabbare upptining bör man betrakta möjligheten att tina
upp fältet i två omgångar så att det sista området tinas upp medan det första grävs
ut.

4.6

Kontroll av upptiningsdjupet
Det enklaste sättet att kontrollera marken för att observera hur djupt det upptinade området
sträcker sig är med hjälp av en grävskopa eller för hand genom att slå ner med ett spett eller
ett spjut. Visa försiktighet ifall det skall grävas i närheten av värmeslangarna så att slangarna
inte skadas.

FARA
Vid kontrollering av
upptiningsdjupet måste
området vara tillräckligt väl
upplyst för att undvika att
slangar blir avskurna i
misstag. Skållande het VTVvätska kommer att strömma
ut ifall slangar blir avskurna
under användning vilket kan
förorsaka personskador.
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Sektion 4.3

Utbredningsmönster och täckning av ytor
Exemplen i fortsättningen visar hur slangarna kan placeras i slingor. Mönstren varierar från
uppdrag till uppdrag. Det är viktigt att planera varje jobb och att placera släpvagnen lämpligt
så att utbredningen av slangarna blir så lätt som möjligt och så att man når ända fram till den
yta slangarna skall täcka. Vid små upptiningsfält är det fördelaktigt att använda sig av ett
cirkulärt mönster där slangarna läggs tätt intill varandra som visat i illustration 3 under. Ju
djupare tjäle, desto längre utanför själva grävningsområdet bör slangarna läggas.

Exempel 1

Exempel 2

Exempel 3
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5 SÄKERHET

HW-maskinen använder diesel som uppvärmningskälla till upptiningsslangarna och
elektricitet för drift av pumpen och styrsystemet. Diesel är antändligt och bör därför
behandlas med varsamhet. Under normal användning kommer en del ytor att ha en hög
temperatur. När HW-maskinen startas upp skall användaren befinna sig på plats vid
maskinen ända tills systemet har nått sin driftstemperatur. Användaren skall under
systemets inkörning kontrollera kopplingar, ventiler, etc. och försäkra sig om att
systemet är tätt och läckagefritt och att maskinen inte uppvisar andra onormala tecken.

VARNING
Användande av skyddsskor,
arbetskläder, handskar och hjälm
rekommenderas vid hantering av
HW-maskiner, i tillägg till
obligatoriska SKYDDSGLASÖGON.

5.1

FARA
För att undvika oönskad kontakt
med het VTV-vätska är det
VIKTIGT att alla komponenter i
cirkulationssystemet underhålls
och kontrolleras ofta.

Personlig skyddsutrustning
Under drift kan VTV-vätskans temperatur stiga upp till 115 °C. När det arbetas med apparater
som når en så pass hög temperatur är det viktigt att användaren vidtar lämpliga åtgärder
med tanke på personlig skyddsutrustning. Användaren bör helst alltid använda arbetskläder
som har godkänts för arbete i stark värme, vattentäta arbetsshandskar, skyddssko och
arbetshjälm under arbetsuppdrag med HW-maskiner i tillägg till de obligatoriska
skyddsglasögonen.
Användaren uppmanas medha en förbandslåda och ögonbad i släpvagnen/arbetsbilen eller på
något annat varmt ställe i närheten av maskinen. De bör av naturliga orsaker förvaras på ett
frostfritt och lätt tillgängligt ställe. Utrustningen är speciellt viktig i omgivningar där vatten
inte finns lätt tillgängligt. Se bilagan för HMS datablad för HW:s VTV-vätska.

5.2

Säkerhetsanordningar
HW-maskinerna förses med en automatisk avstängningsfunktion på cirkulationspumpen som
stannar upp vid ett eventuellt slangbrott eller läckage av VTV-vätska på grund av andra
orsaker. Avstängningsfunktionen aktiveras när VTV-tanken har nått en viss miniminivå.
Högsta mängden VTV-vätska som kan gå till spillo är ca. 30 liter. Värmevätskan skadar inte
miljön. Vid pumpens maximalkapacitet sprutar mindre än 1 liter VTV-vätska ut per sekund.
Pannans brännare innehåller ett överhettningsskydd som slår av brännaren när temperaturen
har överskridit en säkerhetsnivå. Den måste i så fall nollställas.
PVC-duk på styrepanelen måste alltid hänga över slangarna när maskinen är i drift.

5.3

Nödbromsbrytare
Nya maskiner förses med en nödbromsbrytare för användning i
eventuellt farliga situationer som kan uppstå i samband med
slangläckage och inspolning.
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6

6.1

FÖRBEREDNING OCH TRANSPORT

Förberedning
Före start bör det genomföras en kontroll så att utrustningen är klar innan den kan
transporteras till arbetsområdet. Det är viktigt i och med att man ofta står inför
kalla förhållanden varvid man gärna borde undvika arbetsuppgifter som kunde ha
skötts på förhand. Nedanför har vi samlat upp ett antal väsentliga punkter som bör
kontrolleras före transportering till arbetsstället.

6.1.1

Lufttryck, ljus, broms
Kontrollera lufttrycket i släpvagnens däck innan du fyller på diesel eller VTV-vätska. Se till att
trafikljus och arbetsbelysningen fungerar som de skall. Kontrollera släpvagnens trafikljus när
strömkontakten från dragfordonet har kopplats. Besiktiga arbetsbelysningen inomhus. Se till
att handbromsen är tillräckligt spänd och att den fungerar som den skall. Avvikelser bör
korrigeras före HW-maskinen transporteras.

6.1.2

Påfyllning av diesel och VTV-vätska
Dieseln och VTV-vätskan kan fyllas/påfyllas på HWmaskinens användningsplats. Fyllningen/påfyllningen bör
emellertid helst företas innan HW-maskinen transporteras
till arbetsområdet. I vissa tillfällen kan transportering med
en tom dieseltank vara ändamålsenligt vid längre
sträckningar.
Kontrollera alltid nivåglaset för diesel (A) och VTV-vätska
före starten (B).
MANUELL FYLLNING AV DIESEL
Vid manuell fyllning observeras dieseltankens nivåglas.
Avsluta den manuella fyllningen innan tanken blir överfull.
Vid driftstemperaturer under -20 ºC skall parafin blandas i
dieseln enligt förhållandet (3:1 vinterdiesel/parafin).
Fyllning av diesel med påfyllnadspump
Påfyllnadspumpens slang kopplas till den vänstra
snabbkopplingen, se bilden nere till vänster. Placera
slangen ordentligt ner i dieseltanken. Håll
påfyllnadspumpens knapp nedtryckt på elektricitetsskåpet.
Släpp knappen när du nått maxnivån. Pumpen stannar.
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UPPKOPPLING TILL EN EXTERN DIESELTANK
Alla HW-maskiner kan suga direkt från en extern tank för att öka den obemannade driftstiden.
Vrid inspektionslockets kran till ett vertikalt läge (se bild). Koppla upp medföljande sugslang
(5 meter) till den mittersta snabbkopplingen på maskinen (se bild) och den andra ändan till en
extern tank. Var noga med att torka av smuts från slangnippeln före tillkoppling.

FYLLNING AV VTV-vätska
Fyll på VTV-vätska endast när den befinner sig under 45 ºC. Använd endast vätska av typen
HW:s VTV-vätska. Bruk av andra slags vätskor eller blandningsförhållanden kan leda till
driftsstörningar och problem. Garantin gäller inte i sådana fall. Maskinen har försetts med en
slang till påfyllnadspumpen som befinner sig i framdelen av aggregatutrymmet.
Påfyllnadspumpens slang kopplas till den högra snabbkopplingen, se bilden uppe till vänster.
Placera slangen ordentligt ner i VTV-tanken. Håll påfyllnadspumpens knapp nedtryckt på
elektricitetsskåpet. Släpp knappen när du nått maxnivån. Pumpen stannar.
VTV-vätskan töms genom VTV-dräneringsslangen (21).

6.2

Transportering av HW-maskinen
Maskinens transport bör ske med fordon vilkas tillåtna släpvagnsvikt inte överstiger den
angivna maximivikten i kap 14.9. Dragfordonet bör väljas med tanke på vägförhållandena där
transporten skall genomföras. HW-maskinerna kommer färdigt utrustade med helårsdäck.
Kontrollera att allt överensstämmer med nationella särregler för transport.
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6.3

Parkering, uppriggning och säkring av HW-maskinen och arbetsområdet
Parkeringen syftar på att ställa maskinen så plant som möjligt,
vilket har betydelse för pannans cirkulation. Stödfoten skall
alltid placeras på marken så att maskinen jordas vid
aggregatdrift. Dessutom skall maskinen säkras genom att dra
åt parkeringsbromsen och placera eventuella kilar under
hjulen.

FÖRSIKTIGT
Spärra av utbredningsområdet
för att säkra att slangar och
mattor inte skadas av fordon.

Maskinen placeras och riggas upp så att behållaren (bakom)
riktas mot det område där slangarna skall bredas ut. Det underlättar slangarnas in- och
utspolning.
Innan slangarna och isoleringsmattorna breds ut bör
arbetsområdet spärras av med band så att de avskärmas
mot att bli överkörda av anläggningsmaskiner eller andra
fordon.

6.4

Lyftning med truck
HW-maskinerna kan lyftas med en gaffeltruck som
godkänts för den maximivikt som anges i
specifikationerna. Maskinstommen har bultats fast med 6
bultar till släpvagnens stomme. Kontrollera att fästbultarna
sitter fast ordentligt innan hela maskinen lyfts upp.
Bakluckan öppnas och truckens gafflar körs in i
gaffeltrucksfästena (18).

(5)

HeatWork AS tar inget ansvar för materiella- eller
personskador vid nämnda förfaranden.

FÖRSIKTIGT
Maskinerna bör lyftas med
försiktighet.
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7

ANVISNINGAR,
START – DRIFT – AVVECKLING

Det här avsnittet tar sig an en korrekt drift av HW-maskinerna steg för steg.
I det följande beskriver vi hanteringen av maskinen från dess parkering tills
upptiningsuppdraget har utförts och maskinen riggats ner.
7.1

Uppriggning
Innan värmeslangar och mattor läggs ut bör gällande område spärras av med band för att
hindra anläggningsmaskiner eller andra fordon från att skada utrustningen som lagts ut på
marken.
OBS: Själva maskinenheten skall aldrig placeras inomhus eller under tak pga. fara
för kvävning och pipbrand.

7.2

Nät/ström-uppkoppling
Om man väljer nätström, kopplas den bifogade skarvsladden till nätkontakten och därefter till
apparatens intag vid sidan av styrpanelen. Ifall maskinen har levererats med ett aggregat,
måste vridbrytaren under framluckan sättas i läget ”nett”. Om maskinen skall gå på aggregat,
sätts vridbrytaren i läget ”aggregat” efter att aggregatet har startats enligt startanvisningarna
som finns monterade på maskinen.
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7.3

Uppkoppling till extern dieseltank
Maskinerna kan kopplas till en extern dieseltank för en ökad obemannad driftstid. Se kapitel 6.1.2.

7.4

Inställning för utspolning
Manuell utdragning:
Ifall maskinen hanteras av endast en person, rekommenderas
utdragning av värmeslangarna från trumman för hand för att
undvika slack och därmed ”hopning”. Följ påföljande
anvisningar:
Regleringskranen sätts i ett neutralt läge (vågrätt).

(17)

Motoriserad utdragning:
Ifall maskinen hanteras av två personer kan
cirkulationspumpen användas till att styra trumman.
Hastigheten justeras då av en person, medan en annan
breder ut värmeslangarna på upptiningsytan. Följ påföljande
anvisningar:
Vridventilen (33) sätts i läge ”Trommeldrift”.
Trummans hastighet justeras av en person med hjälp
av regleringsspaken (17).

7.5

Utdragning av slangar

HW 3600/6000

Värmeslangarna skall dras/köras ut en i taget.
Slangarna kopplas upp till maskinen när önskat antal
kretsar har dragis ut. Se till att inte blanda ändarna på
kretsarna vid uppkoppling till maskinen.

7.6

Utbredning av slangarna på marken

(17)

Försök uppnå bästa möjliga markkontakt med
värmeslangarna och undvik att lägga slangarna på vassa
föremål. Slangavståndet beräknas utgående från önskad
upptiningshastighet och upptiningsyta. Se föregående
kapitel för detaljer om upptiningshastighet, täckning av
ytor och slangavstånd.

7.7

Koppling av slangar
Torka av smuts på slangkopplingarna innan uppkoppling
till grenrörsuttagen. Se till att fästa kopplingarna
ordentligt så att de inte lossnar vid pumpstarten.
Cirkulationspumpen (53) skall vara avslagen när
slangarnas snabbkopplingar monteras/demonteras. OBS:
Slangarnas ändar har färgkodats. En ända kopplas till
utgående och den andra till ingående uttag.

HW 1800

OBSERVERA!
UNDVIK så gott det går att
låta slangkopplingarnas
invändiga delar komma i
kontakt med jord och sand
så att smuts inte kommer åt
VTV-systemet.
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7.8

Start av cirkulationspump
Cirkulationspumpen (36)/(53) startas alltid före brännaren
(54) startas. Cirkulationsbrytaren sätts i läget:
”Operation”.

7.9

OBSERVERA!
Cirkulationspumpen måste
startas före BRÄNNAREN
startas. Annars startar inte
BRÄNNAREN.

Inställning av vätsketemperatur och start
av brännare
HW-maskinerna levereras med en digital termostat för
justering av vätsketemperaturen. Se sektion 2.6 för bilder.
Innan brännaren startas justeras vätsketemperaturen på
pannans panel (65) till önskad temperatur. Den högsta
tillåtna vätsketemperaturen på HW 1800 är 88 ºC och på
HW 3600/6000 100 ºC.
Start av brännaren
Brännaren (41) startas genom att sätta brännarbrytaren
(54) på kontrollpanelen (14) i läge 1. Brännaren startar då
om några sekunder. OBS; cirkulationspumpen måste
startas före brännaren startas.

7.10

(54)

(53)

Kontroll av cirkulation och tryck
Varje cirkulationskrets i systemet har en separat
strömningsindikator (48). Kontrollera att de roterar i den
eller de respektiva cirkulationskretsar som är i bruk. Se
dessutom till att det inte förekommer läckage i kopplingar,
slangar eller i maskinens kopplingar. Kontrollen genomförs
innan isoleringsmattorna breds ut så att man har full
översikt över utlagda slangar.
Kontrollera alltid systemtrycket vid uppstart och med jämna
mellanrum under upptiningen. Det brukar vara högt i början
och sjunka sedan med en ökande vätsketemperatur och
antalet påkopplade slangkretsar.
Kontrollera strömningsindikatorernas (48) hastighet för att
se till att alla påkopplade slangkretsar cirkulerar. Om
strömningsindikatorn stannar, finns det veck på den aktuella
slangkretsen. Det normala driftstrycket skall ligga på 2-6 bar.

7.11

(48)

STRÖMNINGSHASTIGHET

Utbredning av isoleringsmattor
När cirkulationen kommit igång placeras HW!
isoleringsmattor ut över de utlagda slangarna. Mattorna
OBSERVERA
bör överlappa varandra med minst 30 cm. Mattorna
UNDVIK att släpa
rekommenderas ligga en halv meter utanför slangarna
isoleringsmattorna med
runt upptiningsytan. Den värmereflekterande
aluminiumsidan ned mot
aluminiumsidan skall alltid ligga mot slangarna. Undvik att
marken. Det förorsakar
dra isoleringsmattorna längs marken med aluminiumsidan
unödvändig slitage.
neråt, i och med att det försämrar isoleringsresultatet med
tiden. Isoleringsmattorna kan skyddas mot vinden med
hjälp av HW-presenningar (kapitel 13.2). Undvik vassa föremål så att mattorna inte skadas.
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7.12

Nedkylning före inspolning
När ett upptiningsuppdrag är klart bör VTV-vätskan kylas ner före inspolning. Det gör man
genom att slå av brännaren (54), avlägsna upptiningsslangarnas isolering och låta
cirkulationspumpen gå tills man når 30 C temperatur på den
utgående vätskan. En kallare vätska ger ett kraftigare
inspolningsmoment på trummans motor.

7.13

Driftlampa för lokal övervakning
Maskinerna levereras med en driftlampa på taket för lokal
övervakning och information om att maskinen är i drift. Ljuset
blinkar grönt under normal drift. En släckt lampa är ett tecken
på avbruten drift eller på att maskinen är avslagen.

7.14

Inspolning
OBS: Var försiktig vid inspolning. Det är klämfara mellan
trumman och sidostöden. Försök aldrig stanna trumman för
hand. Behåll ett tryggt avstånd till trumman under inspolning
så att inte händer eller handskar fastnar mellan slangarna
eller i trummans snoddar.
När vätsketemperaturen sjunkit till under 30 C, kan slangarna
spolas in. Slå av cirkulationspumpen och koppla ändarna från
grenrörsuttagen. Trä omedelbart skyddshättorna över
slangarnas ändar. Koppla den ena ändan av slangen till en av
trummans krokar (44) med ändan uppåtvänd. Spola endast in
en slang i taget.

!
OBSERVERA
Slangändan skall vara
uppåtvänd när slangen fästs
till slangkroken.
Det är viktigt att hålla
slangarna STRAMA under
inspolningen SAMT att det
mesta av jord och sand dras
av slangen vid inspolningen.

Pumpbrytaren sätts i läget ”trommeldrift”. Trummans
inspolningshastighet justeras sedan med hjälp av
regleringsventilen (17). Användaren bör hålla i slangen under
inspolningen och leda slangen in för hand så att slangen packas
så tätt som möjligt på trumman (16) och att det förekommer så
lite slack som möjligt. Handskar eller en fuktig trasa bör
användas för att dra av smutsen från slangarna under
inspolningen. Användaren tar kontroll på styrspaken (17) när
slangens ände närmar sig trumman så att inspolningens sista
fas genomförs långsamt och kontrollerat.
Montera till sist de ursprungliga gummisnoddarna för att fästa
slangarnas ändar och öppningarna i trummans gavlar. Fäst
kroken så att dens ände inte sticker ut mot en sektion utan
slangar. På så sätt elimineras risken för att något fastnar i
kroken under inspolning av följande sektion.

7.15

OBS

Avstängning
När slangarna fästs på trumman slås cirkulationspumpen (53)
av. Vridbrytaren slås av innan nätkabeln kobblas ur. Följ
avstängningsanvisningarna för aggregatet vid aggregatdrift.
Stäng och lås dörrar och luckor. HW-maskinen är nu klar för att
transporteras.

FARA
Fara för att
händerna fastnar i
trummans krok eller
mellan slangarna
under inspolning.
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8 ÖVERVAKNING UNDER DRIFT

Det här avsnittet tar sig an övervakningen av HW-maskiner under drift.
Anvisningarna i fortsättningen förutsätter att systemet har nått sin
driftstemperatur.

OBSERVERA!
Det måste alltid ses till att
slangarna INTE har hamnat i kläm
ELLER att slangen inte är VRIDEN
så att cirkulationen förhindras.

8.1

FARA
Bruk av ANNAN utrustning än den
som maskinen levererats med kan
förorsaka oförutsedda driftsproblem
och PERSONSKADOR.

Lokal övervakning
När HW-maskinen befinner sig i drift kan man
övervaka processen via kontrollpanelen
innanför bakluckan. HW 3600 och 6000 (14)
har tre cirkulationskretsar med tre separata
strömningsindikatorer.
HW 1800 har en gemensam
strömningsindikator och temperaturmätare för
utgående och inkommande temperatur.

(14) HW 3600/6000

Den utgående temperaturen varierar i cykler med in- och utkoppling av brännaren kring
pannans inställda vätsketemperatur.
Returtemperaturen visar alltid en lägre temperatur än den utgående temperaturen. En normal
returtemperatur ligger på 50-100 C beroende på antalet uppkopplade slangar,
upptiningstiden, temperaturen utomhus, förhållanden på marken och isolering.
Returtemperaturen är som lägst i början när temperaturskillnaden mellan marken och slangen
är som störst.
Maskinens systemtryck (46) ligger kring 2-6 bar under normal drift. Systemets tryck varierar
beroende på kretsarnas antal, vätsketemperaturen och utspridningsmönstret. HWmaskinernas användare skaffar sig så småningom mer erfarenhet med tanke på de olika
egenskaperna.

8.2

Justering av drift
I vissa fall kan de tre cirkulationskretsarna ha olika returtemperaturer och
strömningshastighet. Om man förutsätter att slingornas strömningshastighet är den samma,
tyder en låg temperatur på en av slingorna på en särskilt stor värmeförlust i kretsen.
Kontrollera att slangarna har täckts tillräckligt omsorgsfullt med isoleringsmattorna.
Ifall man siktar på en mindre upptiningseffekt på en av slingorna kan den strypas med
volymströmregleraren (tilläggsutrustning). En mindre strömningshastighet avger mindre
värme. Strömningsvolymen bedöms visuellt av användaren på strömningsindikatorerna.
Om man skall tina upp ett större område för grävning, kan man genom justering av
strömningshastigheten reglera områdets upptiningshastighet enligt grävningsuppdragets
ordningsföljd.
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8.3

GSM-användarhandledning (tilläggsutrustning)
GSM-bruken kräver insättning av ett SIM-kort. Ett kontantkort fungerar utmärkt.
När SIM-kortet programmeras måste maskinens pump vara i drift och befinna sig i läget
”Trommeldrift”. Vrid regleringsventilen till ett neutralt läge.
OBS! SIM-kortets PIN-kod måste kopplas ur med hjälp av en vanlig telefon innan det
placeras i maskinen.

1
2

8.3.1

Insättning av SIM-kort
Anvisningar för att sätta in eller byta SIM-kort:
1. Öppna elskåpet
2. Öppna det genomskinliga plastlocket i det gröna facket
3. Tryck in den gula utlösarknappen med en penna (1)
4. SIM-enheten lossnar (2)
5. Ta ut SIM-enheten (2)
6. Sätt in ett nytt SIM-kort och tryck enheten på plats

8.3.2

Indikatorljus
När maskinen är i bruk blinkar en lysdiod på GSM-enheten med olika färgkoder:
 Rött ljus: blinkar när enheten inte har kontakt med mobilnätet
 Grönt ljus: blinkar när enheten har kontakt med mobilnätet
 Orange ljus: blinkar när det skickas SMS från enheten
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8.3.3

Varningsmeddelanden
Maskinens GSM-kontrollstyrning ger användaren följande varningar och förslag till åtgärder:
VARNING 1; DIESELLARM:
”Lågt dieselnivå på HW-maskinen, 25 liter kvar i tanken.”
VARNING 2; BRÄNNARLARM:
”HW-maskinens brännare har stannat. Nollställ brännarens relä (73). Dieselpumpen
måste luftas efter torrkörning”
VARNING 3; NÄTSPÄNNING:
”HW-maskinens nätspänning har fallit bort. Kontrollera ingående ledning och
spänning. Inspektera säkringar och aggregat.”
VARNING 4; GLYKOLNIVÅ:
”HW-maskinen har stannat på grund av för lågt VTV-vätskenivå. Undersök
eventuella läckage. Reparera och fyll på vätska.”
VARNING 5; BRÄNNARE:
”HW-maskinens brännare har stannat. Nollställ överhettningssäkringen (63) på
pannans kontrollpanel.”

8.3.4

Lägga till nya nummer
GSM-varningarna erbjuder möjligheten att informera tre olika nummer i samband med varje
varning. När det läggs in nya nummer försvinner inte de gamla numren i och med att upp till tre
nummer kan varnas samtidigt. Inläggning av ett nytt telefonnummer kan göras till alla varningar x
eller bara på önskade varningar. Skriv följande meddelande till maskinen för att lägga till nummer:
INxTEL_telefonnummer
Där x står för meddelandetyp 1, 2 eller 3, och _ står för ett mellanrum. Små och stora
bokstäver är valfria. Det måste skickas ett meddelande för varje varning.
Exempel: för att lägga in samma nummer till alla varningar skickar man fem meddelanden:
IN1TEL 087654321
IN2TEL 087654321
IN3TEL 087654321
IN4TEL 087654321
IN5TEL 087654321
Om man önskar varna fler nummer samtidigt för en slags varning använder man ett
mellanrum mellan siffrorna. Varje varning kan innehålla högst tre nummer.
Exempel:
IN1TEL 087654321 0701234567

8.3.5

Avlägsna telefonnummer
För att avlägsna alla telefonnummer på en varning skriver man:
INxTEL_OFF
Exempel:
IN1TEL OFF
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9

INDIKATORER
OCH FELMEDDELANDEN

9.1

Indikatorer på styrpanelen
Pumpfel
Om indikatorn för pumpfel lyser kan det hända, att brännaren har startat men inte pumpen eller
att det finns för lite VTV-vätska på tanken. Pumpen måste alltid startas före brännaren. Om inte
detta stämmer skall man ta kontakt med servicepersonalen för att kontrollera den elektriska
pumpmotorn.
Brännarfel
Om indikatorn för pumpfel lyser kan det vara fel på bränsletillförseln. Fyll på med eventuell diesel
om tom, lufta dieseltillförseln, rengör dieselfiltret och kontrollera brännaren. Indikatorn lyser också
om brännaren har slagit sig av på grund av fotomotståndsrelät (73). Det händer ifall brännaren
släcks på grund av konvektion i avgasröret. Nollställ brännarens fotomotståndsrelä genom att
trycka in den röda brytaren.

9.2

VTV-nivåglas
Innan VTV-nivån når sitt minimiläge bör den påfyllas med VTV-vätska. Cirkulationspumpen
stannar om vätskenivån sjunker för lågt.
Miniminivån finns indikerad på VTV-tankens nivåglas. Mängden VTV-vätska mellan minimioch maximinivån är 35 liter.
Lägg märke till att mininivån ligger mitt på VTV-tanken!
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9.3

Felsökning HW-maskin
Fel
”Pumpe feil”indikatorn lyser

Möjliga orsaker
 Lenze omformare i elskåpet.

Pump och
brännare stannar/
startar inte,
varningslampan är
inte tänd
Brännaren startar
inte
”Brenner feil”indikatorn lyser

Låg vätskenivå i VTV-tanken.

Fyll på VTV-vätska.

Cirkulationspumpen har inte
startats först
 Brännaren har slocknat på
grund av konvektion i
avgasröret.

Starta pumpen först.

 Fel på pumpmotorn/elmotorn.

Korrigering
 Kontrollera felkoden på
omformaren och läs
handboken.
 Kontakta servicepersonalen.

 Fel på bränsletillförseln.
 Fel på brännaren.
Brännaren
stannar,
varningslampan är
inte tänd
Svart rök från
pannan

Högt utgående
tryck

9.4

 Fyll på diesel, rengör
dieselfiltret. Kontrollera
brännaren.
 Kontakta servicepersonalen.

Överhettningssäkringen kan ha
slagit sig ur på grund av hög
vätsketemperatur och låg
cirkulation.
Fel inställning av
brännarparametrar (luft,
bränsle, munstycke och tryck)
på grund av höjd över havet
eller slitage.
Ihopklämd värmeslang.

Minska vätsketemperaturen,
öka cirkulationen och nollställ
pannans säkring efter 3 min.

Möjliga orsaker
 Tom på bränsle.

Korrigering
 Fyll på bränsle och följ
anvisningarna för luftning.

Kontakta servicepersonalen.

Slå av pumpen, kontrollera
slangarna.

Felsökning aggregat
Fel
Startmotorn
fungerar, men
motorn startar inte

 Tätt dieselfilter.
 Utomhustemperaturen lägre
än -18 oC.

 Rengör dieselfiltret.

 För stor strömbelastning.

 Avlägsna externa förbrukare.

 Smutsigt luftfilter.

 Rengör luftfiltret.

 Tätt dieselfilter.

 Rengör dieselfiltret.

Svart rök

Smutsigt luftfilter.

Rengör luftfiltret.

Startmotorn
fungerar inte/
går långsamt

 Batteriet är urladdat

 Ladda batteriet.

 Oljenivån under minimum.

 Fyll på olja.

 Elektriskt fel eller fel på
startmotorn.

Kontakta servicepersonalen.

Låga varv
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 Nollställ fotomotståndsrelät
på brännaren (se handbok).

 Se till att höja
starttemperaturen.
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9.5
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Felsökning frekvensomformare
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10 SOMMARFÖRVARING AV HW-MASKINEN

Under sommarsäsongen har HW-maskinen normalt mindre eller ingen
användning och skall därför lagras på ett tillfredsställande sätt, så att
den är klar för följande säsong. Det är viktigt att maskinen har optimala
förvaringsförhållanden.
HW-maskinen bör rengöras grundligt före sommarförvaringen. Det är speciellt viktigt att
slangarna dras ut och rengörs innan de samlas i trumman för förvaring. Slangarna dras ut ur
trumman och brister och skador kontrolleras noggrant. Samma förfarande vidtas såväl med
slangar som med kopplingar.
Dessutom rekommenderas en allmän rengörning av hela maskinen.
VTV-systemet skall vara fyllt med VTV-vätska både i tanken och i slangarna. Eventuella nya
slangar skall också fyllas med VTV-vätska. VTV-vätskan förhindrar korrosion i systemet.
Genomför service på pannan och brännaren enligt denna handboks bilagor. Servicen skall
genomföras av certifierad personal/företag.
Dieseltanken dräneras tom på vatten och rengörs. Dieseltanken fylls för förvaring.
Dieselfiltret byts ut med ett nytt filter.
VTV-filtret (31) kontrolleras och rengörs vid behov. Ett skadat filter bör bytas ut.
Avgasrör och andra öppningar på maskinen täcks så att inga främmande element kan komma
åt dem.
Eventuella batterier kopplas ur och förvaras torrt.
Maskinen skall ALLTID hållas låst.
Efter att ha använt maskinen under vintertid är det viktigt med service för att försäkra en
effektiv drift under den kommande säsongen. Service är även av betydelse för nya maskiners
garanti.
Våra servicetekniker byter ut filter och munstycken, rengör brännare och panna samt målar
och justerar brännarens avgasutsläpp vid behov. De kontrollerar slangarna, kopplingarna, och
säkerhetsventilerna samt hela maskinens funktionsduglighet.

FARA
Det är speciellt viktigt att slangar och
kopplingar är i gott skick. Skador i VTVkretsen kan förorsaka allvarliga
personskador vid driftstemperatur. Byt ut
eller reparera komponenter som skadats
eller slitits ut för att eliminera faran.
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VIKTIGT
Töm aldrig cirkulationssystemet på
VTV-vätska. Det försämrar
korrosionsskyddet. Utblandning eller bruk
av andra VTV-vätskor kan skada
cirkulationspumpen.

Sektion 10.1

11 GARANTIER

11.1

GARANTIER
HW-maskinerna levereras med garanti. I samband med köpet levereras maskinens
garantivillkår i form av ”Försäljningsvillkår för HeatWork”.
Maskinens driftstid som det hänvisas till i FÖRSÄLJNINGSVILLKÅREN är maskinens
cirkulationstid som anges på instrumentpanelens tidräcknare.
För att garantin skall gälla förutsätts att maskinen används enligt användarhandboken.
Garantin gäller inte om andra än ursprungliga komponenter eller delar används.
Garantin gäller inte heller vid bruk av andra bränslen eller andra än den ursprungliga HW
VTV-vätskan.
Heatwork AS kan kräva dokumentation på att maskinen har underhållits enligt serviceguiden
för att garantin skall gälla. Dessutom skall det dokumenteras att certifierade företag eller
personer genomfört servicen på pannan och brännaren. Serviceguiden skall därför följas och
fyllas ut omsorgsfullt.
Garantin gäller inte heller om släpvagnen används till andra ändamål än det den avsetts för.

OBSERVERA!
Detaljerade garantivillkår
finns beskrivna i
FÖRSÄLJNINGSVILLKOR FöR
HEATWORK AS.
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12 PERIODISK KONTROLL OCH
UNDERHÅLL

Periodisk kontroll och underhåll är oerhört viktigt för att maskinen skall
fungera felfritt och bestå länge. Nedanför beskrivs de olika
serviceskedena. Bifogad till användarhandboken finns en serviceguide
för loggbokföring och beskrivningar av drifts- och tidsintervaller
gällande maskinens service. Brister i serviceintervaller och
dokumentation gör att garantin inte gäller.
Om både driftstid och tidsintervall uppges, skall man följa den först
inträffande intervallen.
!
FARA
Under ALLA underhållsförfaranden SKALL systemet
vare HELT NEDKYLT och
STRÖMTILLFÖRSELN
FRÅNKOPPLAD.

12.1

FARA
ALLA komponenter som
uppvisar SKADOR eller
BRISTER måste ALLTID bytas
ut med nya ursprungliga delar
eller komponenter.

OBSERVERA
SKADADE filterinsatser
måste ALLTID bytas ut
omedelbart.

Daglig kontroll
Kontrollera instrumentpanelens indikatorer.
Inspektera bränslenivån och fyll på vid behov. Torrkörning av systemet förorsakar driftsstopp
och gör att bränslesystemet måste luftas.
Se till att VTV-vätskans nivå närmar sig toppen.
Om vätskans nivå befinner sig på den lägsta möjliga nivån har det antagligen uppstått läckage
i värmeslangarna. Kontrollera slangarna och fixa eventuella tillfälliga slangbrott med delar från
reservdelskiten. Pumpen stannar automatiskt när vätskenivån sjunker under minimum. Fyll på
ny vätska enligt tidigare beskrivna anvisningar.

12.2

Utbyte av VTV-systemets filter
Det slutna vätskesystemet filtreras genom ett cirkulationsfilter (32) på pumpens sugsida. Det
skyddar pumpen mot skadliga partiklar. Det är synnerligen viktigt att följa intervallerna för
filterutbyte för att säkra maskinens levnadstid.
Anvisningar för att byta ut VTV-filtret:
 Stäng bägge kranar på båda sidorna om filterhuset.
 Placera ett uppsamlingskärl under filtret i och med att det dräneras ut ca 1 liter vätska efter
nedmontering.
 Vrid filterringen med en filtertång.
 Skölj av filterbehållaren med vatten.
 Kontrollera förpackningar och sätt in ett nytt filter.
 Sätt kranarna tillbaka i sitt ursprungliga läge.

Kranar

Filter 1
Filter

HW 1800/3600
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HW 6000

Filter 2
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12.3

Utbyte av dieselfilter för brännare
Dieselfiltret finns ovanför dieseltankens inspektionslock. Filtret filtrerar bränsle till brännaren.
Aggregatet har ett eget dieselfilter (se separat bruksanvisning för aggregatet).
För att byta ut filtret skruvas filterglaset av, och ett
nytt filterelementet monteras på plats efter att Oringen har kontrollerats. Dieselsystemet måste luftas
ut manuellt efter utbyte av filter:
1. Avlägsna brännarens plastlock (14) (kapitel 2,
avsnitt 2.5)
2. Öppna tappen (7) eller skruven (8), se kapitel
14, avsnitt 14.11
3. Starta maskinen, pumpen och brännaren
4. Tryck in och släpp motståndsreläets
nollställningknapp (73) (kapitel 2, avsnitt 2.7)
5. Repetera punkt 3 tills brännaren tänds
6. Skruva fast tappen eller skruven i punkt 1
7. Fäst brännarens plastlock, jämför punkt 1

12.4

(27)

Aggregat

Brännare

Aggregatunderhåll
Dieselfiltret finns ovanför dieseltankens inspektionslock. Filtret filtrerar bränsle till aggregatet. Filtret
skall bytas ut varje gång man byter olja på aggregatet. För att byta ut filtret skruvas filterglaset av, och
ett nytt filterelementet monteras på plats efter att O-ringen har kontrollerats.
Luftkylt aggregat: byt ut oljan första gången efter 50 timmar, därefter var 200:e timme.
Vätskekylt aggregat: byt ut oljan första gången efter 50 timmar, därefter var 300:e timme.
En serviceintervall på 300 timmar kräver specialolja.
För allt annat underhåll/service: se separat driftshandbok för servicehandledning. Använd HeatWorks
serviceguide för att dokumentera all service. Brister i service och dokumentation gällande
serviceguiden gör att garantin inte gäller.

12.5

Maskinens förvaring
Om maskinen inte skall användas under en längre period lönar det sig att fylla bränsletanken
(38) helt och hållet.

12.6

Tömning av dieseltank
Dieseltanken dräneras vid behov på grund av kondens eller smuts. Lossa dräneringstappen på
dieseltankens (22) undersida under släpvagnen och töm ut bränslet i ett lämpligt kärl för
kassering. Se till att parkera släpvagnen vågrätt eller att luta den mot dieseltankens
dräneringsutlopp så att tanken töms fullständigt.

12.7

Utbyte av VTV-vätska
VTV-vätskan har fyra huvudsakliga uppgifter:
1. förhindrar systemets frysning
2. höjer kokpunkten
3. smörjer pumpen
4. förhindrar korrosion
I och med att VTV-vätskans kvalitet försämras i bruk, måste vätskan kontrolleras med jämna
mellanrum och vid behov bytas ut för att undvika maskinfel. Endast ursprunglig kylvätska av
märket HeatWork VTV-vätska bör användas. Bruk av andra slags kylvätskor eller
blandningsförhållanden kan förorsaka driftsstörningar eller problem. Garantin gäller inte i så fall.
Fölg förfarandet enligt bifogade klistermärke när VTV-vätskan skall bytas ut.
Deponera VTV-vätskan som specialavfall på en godkänd avfallsanläggning. Vid påfyllning av ny vätska
stäng dräneringskranen (21) nere på pannan och följ påfyllningsanvisningarna i kapitel 6.1.2.
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12.8

Brännare
Brännaren (41) behöver service varje 1500 driftstimme
(tidräknaren befinner sig på instrumentpanelen) eller varje
år.

OBSERVERA!
BRÄNNAREN och PANNAN
mister styrka vid bristande
underhåll.

Svart rök är ett tecken på brännarfel. Stanna maskinen
och ta kontakt med servicepersonalen.
I slutet av varje säsong lönar det sig att genomföra brännarens service enligt brännarens
användarhandbok, se bilaga.
Brännarens service bör genomföras av certifierade specialister.

12.9

Panna
Pannan (40) behöver underhåll samtidigt som brännaren.
Pannans underhåll företas enligt pannans
användarhandbok, se bilaga.

VARNING
ENDAST CERTIFIERADE
specialister skall genomföra
service på panna och brännare.

Pannans service bör genomföras av certifierade
specialister.

12.10

Slangar
HW-värmeslangarna bör rengöras med en trasa i samband
med slangarnas inspolning efter upptiningsuppdrag.
Arbetshandskar är obligatoriska under inspolningen. HWslangarna rekommenderas rengjorda på ytan med jämna
mellanrum genom att spola dem med varmt vatten.

FARA
Skadade slangar måste
ALLTID bytas ut eller
repareras omedelbart.

HeatWork rekommenderar å det varmaste utbyte av
slangar vart tredje år av säkerhetsmässiga orsaker i och med att upptiningsslangarna
innehåller het vätska under tryck. Utslitna slangar utgör en risk för allvarliga brännskador vid
slangbrott.
Vid läckage eller slangbrott stannar cirkulationspumpen ögonblickligen. Skär av slangen på
båda sidorna av skadan/brottet och montera den tillfälliga reparationskopplingen som finns i
reservdelspåsen. Reparationskopplingen ligger i släpvagnens verktygslåda. Omedelbart efter
avslutat upptiningsuppdrag bör slangen sammanfogas permanent med den medföljande
presskopplingen från reparationskiten. Pressmåttet är 25 mm. Maskinen skall inte användas
innan den skadade slangen har reparerats enligt anvisningarna ellet bytts ut. Fyll på VTVvätska enligt tidigare beskrivna anvisningar.
Inspektera alltid slangarna för att upptäcka eventuella skador under inspolningen.
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13 TILLÄGGSUTRUSTNING

Urspunglig HW-tilläggsutrustning garanterar
maximal prestation och problemfri drift.
13.1

HW-isoleringsmattor
För att uppnå det bästa möjliga upptiningsresultatet och en minimal
värmeförlust till luften rekommenderas HW-isoleringsmattor och HWpresenningar. Isoleringsmattorna har specialanpassats för användning
tillsammans med HW-värmeslangarna. Vintermattorna behövs för en
effektiv upptiningsprocess och när man vill upprätthålla värmen i
marken. Varje isoleringsmatta täcker en yta på ca 14 m² (2 X 12 m).

13.2

HW-presenning
Presenningen placeras på isoleringsmattorna för att minimera
värmeförlusten genom fuktig ånga. Presenningarna erbjuder
dessutom ett bättre skydd mot vinden och de levereras i
storlekarna 2,5x12 m och 5x7 m.

13.3

Internt aggregat Mase eller Onan
HeatWork levererar olika dieselaggregat som anpassats till HWmaskinerna för intern strömförsörjning på avlägsna områden där
det inte finns annan tillgång till ström. Aggregatet har anpassats till

Mase

släpvagnen och integrerats i maskinen och kan därför fraktas lätt.
Aggregatet har elektrisk start.

13.4

GSM-övervakning
GSM-övervakningen kan tillfogas leveransen av HW-maskinerna så
att man på mobilen kan få besked om fel som förorsakat
driftsavbrott. Den här teknologin låter användaren känna sig säker
på att maskinen fungerar och inte har utsatts för driftsavbrott på
grund av för lite bränsle, driftsfel eller vandalism. Med GSMövervakningen kan maskinen fungera upp till 3 dagar utan tillsyn.

13.5

Onan

Externa trummor
Externa trummor används för stora upptiningsytor. Varje trumma
utvidgar upptiningsytan med upp till 200 m2. De externa
trummorna kan kopplas till HW 3600 och HW 6000. Trummorna har
två kretsar och 2x315 m slangar. Trummorna kan lyftas och
placeras med hjälp av en kranbil eller gaffeltruck.

13.6

Värmefläktar 35 KW och 11 KW
Värmefläktarna kan kopplas upp till maskinen för uppvärmning av
byggnader eller tält. Radiatorfläktarna garanterar en miljövänlig
uppvärmning som inte tillför fukt i omgivningen.

13.7

Extern fördelare med flowmätare
I tillfällen där maskinen står långt ifrån den byggnad som skall
värmas upp kan man föra en 1” ut- och ingående ledning till
byggnaden och förgrena den till 4-8 st 5/8” -kretsar med en extern
fördelare. Varje krets har en flowmätare och en justerbar ventil för
reglering av ström.

13.8

Isoleringsslangar för slangarna
För att undvika värmeförlust från oisolerade slangar levereras
isoleringsslangar som träs över upptiningsslangarna.
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14

BILAGOR

14.1
Definitioner
Leverantör HeatWork AS.
Användare Den som använder HW-maskinen. Användaren har ansvar för att HW-maskinen
används enligt användarhandboken.
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14.2
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HMS Datablad VTV-vätska

Sektion 14.2
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Sektion 14.3
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Sektion 14.4
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Sektion 14.5
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Sektion 14.6

14.3
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Användarhandledning, brännare HW 1800/3600

Sektion 14.7
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El-schema HW 1800
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El-schema HW 3600
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El-schema HW 6000

Sektion 14.41

14.9

El-schema panna HW 1800/3600
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Tekniska specifikationer

Tekniska specifikationer
Overall size trailer
Weight without fuel and generator /
total weight trailer

HW 1800350

HW 1800

HW3600

HW 6000

448 x 195 x 183

448 x 195 x 183

448 x 195 x 183

448 x 195 x 183

1323/1693

1470/1840

1490/1860

1800/2200

kg

154x220x145

154x220x145

cm

2200

2200

kg

630 (3 x 210)

630 (3 x 210)

m
l

Overall size container
Total weight container
350 (1 x 350)

Hose

630 (2 x 315)

176,5

226

226

226

Generator weight

No generator

130/180

130/180

130/180

Fuel requirements

Heat transfer fluid (HTF) capacity

Enhet
cm

kg

Winter blend

Winter blend

Winter blend

Winter blend

Fuel tank capacity
Fuel comsumption at full load with /
without generator

275

275

275

275

7,0

7,0 / 8,3

9,0 / 10,2

10,5 / 11,8

l/h

Pump capasity
Run time with internal tank at average
consumption 3,5l/h

1800

1800

1x3600/2x1800

6000 (2x3000)

l/h

78

78

78

78

h

Run time with external tank

Connection to
external tank gives
unlimited run time

l

Connection to external tank gives unlimited run time

Hose pressure

0‐6

0‐6

0‐6

0‐6

bar

Thaw capacity standard

200

200

200

200

m2

Thaw capacity with accessories

400

400

600

800

m2

Cure capacity standard

400

400

400

400

m2

Cure capacity with accessories

800

800

1200

1600

m2

Normal operating temperature
Trailer axle rating
Wheel code

88

88

100

100

°C

1000

1000

1000

1300

kg

4,5 JX 13 H2

4,5 JX 13 H2

4,5 JX 13 H2

4,5 JX 13 H2

100

100

100

100

Tire code

155/80 R13 84N

155/80 R13 84N

155/80 R13 84N

155 R13 91/89N

Tire rating

500

500

500

580 (D)

44/300

44/300

44/300

Heat output

70

70

90

Number of heatcourses

1

2

3

3

stk

Individual adjustable flow on courses

‐

‐

3

3

stk

Individual flow and returntemp. indication

‐

‐

3

3

stk

1" outlets for external heating equipment
5/8" outlets for external heating
eqipment

‐

1

2

3

stk
stk

Trailer tongue weight maximum

Tire pressure

Burnertype
Semi-automatic internal refuel-pump
GSM-process monitoring
Connection to external fuel-tank
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65/450
70/105
(stage1/stage2)

1

2

3

3

1‐stage

1‐stage

1‐stage

2‐stage

‐
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

kg
kg
Psi/kPa
kWh
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