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Waarschuwingen 

 
1. Lees aandachtig alle waarschuwingen en de 

handleiding alvorens het apparaat te gebruiken. Indien er 
iets niet duidelijk is, neem dan onmiddellijk contact op 
met de leverancier. 
 
2. Dit apparaat mag enkel door bevoegde personen 

geïnstalleerd en bediend worden o.w.v. 
veiligheidsmaatregelen. 
 
3. Een elektrische schok kan fataal zijn, daarom: 

 
A. Het apparaat moet geaard worden volgens de 

nationale, regionale en locale wetgeving. 
B. Het toestel niet in dienst stellen in een vochtige 

ruimte. 
C. Haal de stekker uit het stopcontact alvorens te 

werken aan de uitrusting. 
 
4. Lees aandachtig de gebruiksaanwijzing betreffende de 

te nemen veiligheidsmaatregelen. 
 
5. U bent als eigenaar verantwoordelijk voor het feit dat 

de waarschuwingstekens leesbaar en intact blijven.  U 
kan reservetekens verkrijgen bij de fabrikant. 
 
6. Bij het niet naleven van de waarschuwingen verhoogt 

u het risico op fatale verwondingen en/of schade aan het 
toestel. 
 
Lees alle instructies in deze handleiding alsook de 
volgende specifieke procedures. 
 
Indien een van onderstaande symbolen staat 
aangegeven, bestaat het risico op verwondingen.  Het is 
dus zeer belangrijk deze meldingen aandachtig te lezen. 
 
 

 

ELEKTROCUTIEGEVAAR 
Dit symbool betekent elektrocutiegevaar 
tijdens het gebruik. 

  

 

BRANDGEVAAR 
Dit symbool betekent brandgevaar tijdens 
het gebruik. 

  

 

EXPLOSIEGEVAAR 
Risico op fatale verwondingen te wijten aan 
een foutief gebruik of verkeerd onderhoud 
van gasflessen of voorraden. 

  

 
 

 
 
Dit toestel voldoet aan de Europese wetgeving ter zake 
betreffende elektrische uitrusting en machines. 
 
 

ELEKTROCUTIEGEVAAR 

 

 

OPGEPAST 

 
ELEKTRISCHE SCHOKKEN KUNNEN DODELIJK 
ZIJN 

Om het risico op een overlijden of ernstige verwondingen 
tengevolge van een elektrocutie te verminderen, lees 
aandachtig onderstaande veiligheidsmaatregelen.  Let er 
bovendien op dat ieder persoon die dit apparaat gebruikt 
of om het even ieder ander persoon die zich in dezelfde 
ruimte bevindt, de veiligheidsmaatregelen begrijpt en 
naleeft. 
 
BELANGRIJK!   OM HET RISICO OP DODELIJKE 
VERWONDINGEN EN/OF SCHADE TE 
VERMINDEREN, GEBRUIK DEZE UNIT NIET alvorens 

eerst grondig de onderstaande veiligheidsmaatregelen te 
hebben gelezen: 
 
 
· Nooit in aanraking komen met het elektrisch circuit van 
het toestel.  
 
· Het toestel niet laten werken in een vochtige ruimte 
 
· Het toestel niet bedienen indien een deel van uw kledij 
of lichaam nat is. 
 
· Het toestel mag niet in contact komen met water of 
vochtigheid. 
 
· Het toestel niet aansluiten op het elektrisch net 
wanneer een deel van uw lichaam of kleding nat is, of 
indien u zelf in direct contact staat met water of 
vochtigheid. 
 
· Verander geen stroomkabels of stekkerkabels. 
 
· Dit toestel dient geaard te worden.  Mocht de 
netspanningkabel of stekker beschadigd zijn, dan dienen 
deze te worden vervangen door gekwalificeerd 
personeel. 
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Breng geen wijzigingen aan aan de bedrading, aarding, 
schakelaar of zekeringen. 
 
· Houd alle vloeistoffen op een veilige afstand van de 
lampen en werkingszone.  Op die manier vermindert u 
het risico op contact met alle onderdelen van het 
apparaat in geval van morsen/lekkage. 
 
· Vervang ONMIDDELLIJK alle beschadigde delen die 
isolatie zijn of die dienen als isolatie zoals vb de 
stroomkabel. 
 
 

BRANDGEVAAR 

 

 

OPGEPAST 

ELEKTRISCHE SCHOKKEN KUNNEN DODELIJK 
ZIJN 

Om het risico op overlijden of ernstige verwondingen 
tengevolge van elektrocutie te verminderen, dient u 
aandachtig volgende veiligheidsmaatregelen te lezen en 
te begrijpen.  Let er bovendien op dat ieder persoon die 
dit apparaat gebruikt of om het even ieder ander persoon 
die zich in dezelfde ruimte bevindt, de 
veiligheidsmaatregelen begrijpt en naleeft. 
 
· Draag geen handschoenen of andere kleding bevuild 
met olie, vet of andere ontvlambare substanties. 
 
· Niet gebruiken alvorens de werkplaats te controleren op 
brandbare of ontvlambare producten.  De lamp NOOIT 
richten op ontvlambaar materiaal. 

 
· Niet gebruiken in een werkplaats waar er deeltjes van 
ontvlambare producten, gas of vloeibare dampen (zoals 
benzine)  in de lucht kunnen hangen  
 
· Alle noodzakelijk materiaal om vuur te doven moet 
binnen handbereik zijn.  Een chemische brandblusser 
van het type ABC is aangewezen. 
 
· Let er op dat de vloer van de werkplaats stevig en veilig 
is.  Bij voorkeur is de vloer niet betegeld, met 
vloerbekleding of ander brandbaar materiaal bedekt. 

EXPLOSIEGEVAAR 

 

 

OPGEPAST 

 
EXPLOSIES KUNNEN DODELIJK ZIJN 

Om het risico op overlijden of ernstige verwondingen 
tengevolge van elektrocutie te verminderen, dient u 
aandachtig volgende veiligheidsmaatregelen te lezen en 
te begrijpen.  Let er bovendien op dat ieder persoon die 
dit apparaat gebruikt of om het even ieder ander persoon 
die zich in dezelfde ruimte bevindt, de 
veiligheidsmaatregelen begrijpt en naleeft. 

 
· De lamp NOOIT richten op gasflessen, perslucht of 
andere. 
 
 

PERSOONLIJKE BESCHERMING 

 

 

OPGEPAST 

 
· Raak de warme lampen niet aan met de blote hand. 
 
· Geen lichaamsdelen blootstellen aan de warmte 
(handen, gezicht, enz.). 

 

Tekens en symbolen 

 

N˚ 
Noteer het serienummer van het 
toestel. 

  

 

Waarschuwing: lees aandachtig de 
gebruiksaanwijzing. 
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Welk soort warmte? 

 

 

Warmte-overdracht 
 

Er bestaan drie methodes om warmte over te brengen: 
 

Conductie (geleiding): De directe verplaatsing van 

energie van een object met een hogere temperatuur naar 
een object met een lagere temperatuur. 
 

Convectie: De warmte wordt overgedragen van één 

object naar een ander dmv een gas of een vloeistof.  De 
warmte wordt zo voortgestuwd door een ventilator of 
pomp, ofwel op natuurlijke wijze, afhankelijk van het gas 
of vloeistof die elk zijn eigen temperatuur of densiteit 
heeft. 
 

Straling: Een materiaal brengt straling voort op een 

ander materiaal waardoor deze opwarmt.  Wanneer de 
straling wordt opgenomen, wordt deze omgezet in 
warmte.  De warmtebron en ontvanger kunnen zowel gas 
als vloeistof of vaste stof zijn.  De mate waarin warmte 
wordt overgedragen is afhankelijk van hoe transparant de 
straling is.  Hoe groter de transparantie van de warmte, 
des te minder zal het rendement zijn.   
  
 
 

Infrarood (IR) 
 

Een straling als infrarood, korte golf IR, produceert de 
grootste warmteoverdracht, veel meer dan om het even 
welk ander soort straling.  
 
Infraroodstraling (IR) kan in 3 groepen onderverdeeld 
worden:  
 
• lange golf  
• middellange golf  
• korte golf 
 
Algemeen kan gesteld worden hoe korter de golf, hoe 
hoger de geproduceerde warmte.  Dit heeft een 
spectaculair effect op hoe diep de warmte doordringt door 
de dikte van de laag heen.  
 
• Hogere temperatuur = SNELHEID 
 
Resultaat: De korte IR golf geeft een veel diepere 
penetratie van de warmte dan de middellange of lange 
golf, waardoor het de meest efficiënte manier van warmte-
overdracht is. 
 
 

 

 

Waarom korte IR golf gebruiken bij 
het drogen van lakken? 
 

Met de komst van de wetgeving op controles van 
verfproducten, worden de watergedragen en high solid 
lakken vaker gebruikt in de schadeherstelsector.  Deze 
nieuwe lakken vragen een langere droogtijd dan de 
traditionele lakken.  
 
De korte IR golf, lang aanvaard in Europa, en al zijn 
voordelen werden al snel de standaard droogvorm in de 
internationale industrie.  
 
De korte IR golf verschilt op een aantal punten van de 
andere droogmethoden.  Het droogt en behandelt door 
door de natte laag te dringen en de onderliggende lagen 
op te warmen.  Een droging van onder naar boven 
(bottom-up) is beter dan een droging van boven naar 
onder (top-down).  
 
De drogingtemperatuur van de korte IR golf vermindert de 
droogtijd en verhoogt de kwaliteit van de afwerking. 
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De voordelen van de IR korte golf 
De korte IR golf heeft meerdere voordelen in vergelijking 
met de conventionele methoden.  
 
• Vermindert de behandelingstijd van verfproducten op 
basis van organische solventen. 
  
• Vermindert de droogtijd van watergedragen lakken 
 
• Direct resultaat – geen opwarm- of afkoelperiode. 
  
• Veel goedkoper in verbruik met beter resultaat. 
 
• Energiebesparend doordat de droging op een 
welbepaalde plaats kan gebeuren ipv de volledige wagen.  
 
• Afwerking van hoge kwaliteit.  
 
• Verminderde uitstoot 
 
 
Kortom alles wat nodig is voor een hogere productiviteit, 
rentabiliteit en kwaliteit. 
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Instructies voor montage 

Lees de tekst en bekijk aandachtig de schema’s voor gebruik. 
 

 
 

Benodigd gereedschap 
▪ Schroevendraaier Phillips  ▪ Inbussleutel (meegeleverd) 
 

Controleer 
De volledige inhoud voor montage 

 

 

Onderdelenlijst 
. 

Deel Omschrijving Aantal 
1 Kolom 1 

2A Linkersteun 1 
2B Rechtersteun 1 
3 Caoutchouc dop 4 
4 Inbusbout M6 x 55  3 
5 Sluitring 3 
6 Moer M6 x 1.00  3 
7 Cassettekop  1 
8 T-knop 1 
9 Plastik eindstuk 1-1/4" 1 

 

 

 

Algemene montage-instructies 
 

1. 
 
Schuif de rubber doppen (3) op de voetsteunen. 
 

2. Monteer de steunen op de kolom door gebruik te 
maken van de bouten (4), moeren (6) en sluitringen 
(5) zoals afgebeeld op sectie A. 
 

3. Schuif de cassettekop (7) in de kolom en maak deze 
vast door de T-knop te gebruiken. 
 

 

  
OPGELET 

 
 

 
Houd de cassettekop steeds vast bij het handvat 
totdat alles goed vastgezet is op de kolom. 
 
 

4. Zet het plastic eindstukje op de kolom (10). 
 
 
 
 

 

Section A 
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Instructies voor bediening 

Lees de tekst en bekijk aandachtig de schema’s voor gebruik. 

 
Specificaties: 2400W, 200-240V, 11A, 50/60 Hz 
 
WAARSCHUWING 
Om het risico op explosie te verminderen, gebruik dit 
toestel niet in een ruimte waar ontvlambare producten 
worden gebruikt of op minder dan 5 meter afstand van 
werkzaamheden waar ontvlambare producten worden 
gebruikt. 
 
OPMERKING : 

Alvorens uw lamp op te bergen, kijk goed na of de lamp 
voldoende is afgekoeld. 
 
Controleer of de elektrische specificaties van de unit (etiket 
op het controlepaneel) compatibel zijn met uw elektrische 
voeding. 
 
U kan de droogtijd annuleren of de lamp op OFF zetten op 
eender welk moment tijdens het drogen. 

 

 
● Stap 1 

Plaats de unit op ongeveer 12" (50cm) van het te 
drogen oppervlak. 
 

● Stap 2 

Controleer of de unit parallel staat met het 
oppervlak en in het midden ervan.  Het 
droogoppervlak is 14" x 12" (36 x 30cm).  
 

● Stap 3 

Zet de lamp aan 
 

● Stap 4 

Regel de droogtijd dmv de draaiknop . 
 

● Stap 5 

De droogcyclus is beëindigd wanneer de 
draaiknop terug op beginpositie OFF staat 

 

 
Draaiknop 

 
Opgelet: Timer NOOIT terugdraaien 

 
Aanbevolen droogtijden 
 
De aanbevolen droogtijden zijn 
gebaseerd op producten die in  2 of 3 
lagen werden aangebracht.  
 
Noteer ook dat indien u meer dan 2-3 
lagen aanbrengt of indien u de lamp op 
verder dan de aanbevolen 30 cm zet, 
de droogtijd ook naar verhouding zal 
toenemen. 
 

Voorzorgsmaatregelen 
Indien een bepaald product gevoelig is 
voor warmte is het aan te raden om de 
lamp wat verder te zetten zodat de 
temperatuur lager dan 50˚C is en de 
droogtijd te verdubbelen. 

 

Omschrijving van het product Droogtijd bij 60°C 

Spuitbussen 5 minuten 

Grondlaag 9 minuten 

2k toplaag 9 minuten 

Vernis / blanke lak 9 minuten 

 
Opmerking: 
De hierboven vermelde informatie is weergegeven als referentie en kan op ieder 
moment worden aangepast zonder verwittiging.  De tijd kan variëren in functie van de 
dikte van de aangebrachte lagen en het soort product dat werd gebruikt. 

 
 
 

90° 
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Technische referenties 

 

 

WAARSCHUWING 
De volgende tabellen zijn geschikt voor de modellen 1200, 
4000 en 8000 die gebruik maken van 1000W lampen. Deze 
tabellen zijn louter informatief voor modellen waarvan de 
cassettekoppen of lampen een ander vermogen hebben. 

 

 

 
 

 

 

 
Alle panelen staan op  60cm van de IR droogunit. 
 
Temperatuur 50-60°C. 
 
Bij het drogen van plastic of andere temperatuurgevoelige producten zet u de temperatuur in op 
35-45°C en verdubbelt u de droogtijd. 

 
 

BASF Diamont      

Product BASF Code Uitdamptijd Droogtijd 
Totale Tijd 

(min) 

Diamont Epoxy Primer  DE-15   7min  7min  

Diamont Primer Filler  DP-20   5min  5min  

Diamont Tintable Primer  DP-21   7min  7min  

Waterborne Primer  HP-350  2min 5min  7min  

Waterborne Primer  HP-400  2min 5min  7min  

Diamont Single Stage  HS Solo   7min  7min  

Diamont Clear  DC-88  5min 7min  12min  

Diamont MS Clear  DC-92  5min 7min  12min  

Diamont MS Clear  DC-93  5min 7min  12min  

 

BASF Glasurit      

Product BASF Code 
Uitdamptijd 

Flash Off  
60% kracht 

Droogtijd  
bij 50-60°C 

Totale Tijd 

(min) 

Epoxy Primer  801-1552   7min  7min  

Polyester Spray Filler  1006-202  11min   11min  

Polyester Fine Body Filler  839-11  2min   2min  

Glassodur Acrylic Primer Filler MS  285-22   5min  5min  

Glassodur Acrylic Primer Filler  285-81   5min  5min  

Glassodur Acrylic Tintable Primer  285-75   7min  7min  

Glassohyd  76-86  2min  5min  7min  

Glassohyd Epoxy  76-22  2min  5min  7min  

Glassodur Acrylic Top Coat  21 line   7min  7min  

Glassodur MS Clear  923-85  5min  7min  12min  

Glassodur Clear  923-54  5min  7min  12min  
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Alle panelen staan op  60cm van de IR droogunit. 
 
Temperatuur 50-60°C. 
 
Bij het drogen van plastic of andere temperatuurgevoelige producten zet u de temperatuur in op 
35-45°C en verdubbelt u de droogtijd. 

 

Product Dupont Code # lagen Uitdamptijd Droogtijd 
Totale Tijd 

(min) 

Waterborne Primer-Surface  210S  2/3   10min  10min  

2K Waterborne Epoxy Primer  275S  2/3  5min  10min  15min  

Velvaseal WPS Primer  2120S  1  5min   5min  

 2125S  1  5min   5min  

 2140S  1  5min   5min  

URO Primer-Filler  1120S  2/4  3min  8min  11min  

 1140S  2/4  3min  8min  11min  

Prime 'N Seal Primer Sealer  2600S  1/2  3min  8min  11min  

 2610S  1/2  3min  8min  11min  

 2640S  1/2  3min  8min  11min  

CHROMACLEAR High Glamour  7800S  2  3min  9min  12min  

 

 

 

 

 

 

 
Start drogen onmiddellijk na de laatste laag.  
 
Alle panelen moeten op minimum 60cm afstand van de IR unit staan.  
 
Opmerking: een infrarood lamp kan enkel drogen wat binnen zijn bereik staat.  Het kan 
gebeuren dat er niet voldoende wordt gedroogd aan de hoeken / uiteinden van het paneel.  
VB als een unit een enkele lamp heeft, kan het een oppervlak van 40" x 40"drogen.  Hou 
ook rekening met de kromming van het paneel, het zal niet altijd onder een gelijke hoek 
staan tov de lamp.  
 
Bij het drogen van plastic of andere temperatuurgevoelige producten zet u de temperatuur 
in op 35-45°C en verdubbelt u de droogtijd. 

 

ICI Autocolor 2K Urethane System   

Product 
Uitdamptijd  

(50% - 60% kracht) 

Droogtijd bij 50°C  

(volle kracht) 

P565-761Extrafiller  2 min  8 min  

P565-693 Hi-Dur Rapide  2 min  5 min  

P190-640 MS Clearcoat  2 min  10 min  

P190-643 HS Clearcoat  2 min  10 min  

P190-643 HS Clearcoat P275-350 Accelerator  2 min  6 min  

P420 & P421 Single Layer  2 min  8 min  
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Alle panelen staan op  60cm van de IR droogunit. 
 
Temperatuur 50-60°C. 
 
Bij het drogen van plastic of andere temperatuurgevoelige producten zet u de temperatuur in op 35-45°C 
en verdubbelt u de droogtijd. 

 

 

Product 
PPG 
Code 

Mix 
Ratio 

Reducer Verharder # lagen Uitdamptijd Droogtijd 
Totale 

Tijd 
(min) 

Acrylic 
Urethane  

DAU  1:1/2:1  DT885  DAU2  3  5min  10min  15min  

Concept  DCC  2:1:2  DT885  DFX7  2  4min  6min  10min  

Concept  DCC  2:1:1  DT885  DU5  2  5min  15min  20min  

Concept  DCC  2:1:2  DT885  DFX11  2  5min  12min  17min  

Concept  DCC  4:2:1  DT885  DCX61  2  5min  25min  30min  

Clear  DC1100  1:1   DC1275  3  5min  12min  17min  

Clear  DAU82  1:1/2:1  DT885  DAU2  3  5min  12min  17min  

Clear  DCU2020  2:1:1  DT885  DU5  2  5min  15min  20min  

Clear  DCU2020  2:1:2  DT885  DFX7  2  4min  6min  10min  

Clear  DCU2001  2:1:1  DT885  DU5  2  5min  20min  25min  

Clear  DCU2001  2:1:2  DT885  DFX7  2  5min  7min  12min  

Clear  DCU2002  4:1:1  DT885  DCX61  2  5min  25min  30min  

Clear  DCU2002  5:1:5  DT885  DFX11  2  5min  10min  15min  

Clear  DCU2021  4:1:1  DT885  DCX61  2  5min  25min  30min  

Clear  DCU2021  5:1:5  DT885  DFX11  2  5min  10min  15min  

Clear  DCD35  2:1   DU5  2  5min  25min  30min  

Clear  DCD35  2:1:2  DT885  DFX7  2  5min  10min  15min  

Clear  DCU2035  4:1:2  DT885  DCX61  2  10min  25min  35min  

 
 
 

Product 
PPG 
Code 

Mix 
Ratio 

Reducer Verharder # lagen Uitdamptijd Droogtijd 
Totale 

Tijd 
(min) 

Primer  DP  1:1   401  2  4min  6min  10min  

Primer  DPW1832  RTS    1  3min  5min  8min  

Primer  DPW1834  RTS    1  3min  5min  8min  

Surfacer  K36  5:1:1  DT870  K201  3  3min  6min  9min  

Surfacer  DCP21  4:1:4  DT870  DCP212  3  4min  8min  12min  

Surfacer  K200  4:1:1  DT870  K201  3  3min  6min  9min  
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Alle panelen staan op  60cm van de IR droogunit. 
 
Temperatuur 50-60°C. 
 

Bij het drogen van plastic of andere temperatuurgevoelige producten zet u de temperatuur in op 35-45°C 
en verdubbelt u de droogtijd. 

 

Product Uitdamptijd Droogtijd Totale Tijd (min) 

RM Stop Glassfiber  10min   10min  

RM Stop Fin  4min   4min  

RM Stop Extra Fin  4min   4min  

RM Stop Zinc  4min   4min  

RM Stop Alu  4min   4min  

RM Stop Filler  4min   4min  

Maxifill 610  5min  20min  25min  

Maxifill 611  4min  15min  19min  

Maxifill 612  3min  10min  13min  

RM Fast Filler 512  3min  8min  11min  

Solo de Diamont  3min  10min  13min  

Solo + Soloflash  2min  5min  7min  

Diamontop  3min  10min  13min  

Startop HS  3min  10min  13min  

Solo Blending Clear  3min  10min  13min  

Solo Blending Clear (for Polishing) 3min 10min 13min 

 

 

 

 

 
Alle panelen staan op  60cm van de IR droogunit. 
 
Temperatuur 50-60°C. 
 
Bij het drogen van plastic of andere temperatuurgevoelige producten zet u de temperatuur in op  
35-45°C en verdubbelt u de droogtijd 

 

Product Uitdamptijd Droogtijd Totale Tijd (min) 

Top Stopper  3min   3min  

Alu-Spray Filler  2min  5min  7min  

1K Full Primer  2min  5min  7min  

HS Filler   5-7min  5-7min  

2k Standocryl 2:1 MS   7min  7min  

2k Rapid Clear 2:1 MS   7min  7min  

 
Alle producten hebben 2 lagen. Bij meerdere lagen is extra tijd nodig. 
 
Zet het IR apparaat onmiddellijk aan na lakken. 
 
Alle producten verdund met 2K express thinner. 
 
2K 4:1 verharder met 2K normaal. 
2K Standocryl/2K Rapid Clear is verhard met 2:1 MS verharder. 
. 
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Alle panelen staan op  60cm van de IR droogunit. 
 
Temperatuur 50-60°C. 
 
Bij het drogen van plastic of andere temperatuurgevoelige producten zet u de temperatuur in op  
35-45°C en verdubbelt u de droogtijd. 

 

 

Product Uitdamptijd Droogtijd Totale Tijd (min) 

Washprimer EM  4min  4min  8min  

Washprimer EM CF  4min  4min  8min  

Priming Filler 680  3min  6min  9min  

Autocryl Filler 3+1  4min  10min  14min  

Autocryl Filler 3110  4min  10min  14min  

Autonova Filler  4min  10min  14min  

Primer Surfacer EP  8min  15min  23min  

Autowave Filler 790  4min  8min  12min  

Autowave Filler HB  4min  10min  14min  

Autocryl/1.2.3 Hardener  5min  15min  20min  

Autocryl/MS 20 Hardener  5min  10min  15min  

Autocryl/MS 30 Hardener  5min  12min  17min  

Autocryl/MS 40 Hardener  5min  12min  17min  

Autoclear/1.2.3 Hardener  5min  15min  20min  

Autoclear/MS 20 Hardener  5min  10min  15min  

Autoclear/MS 30 Hardener  5min  12min  17min  

Autoclear/MS 40 Hardener  5min  12min  17min  

Autoclear MS1000/MS20 Hardener  3min  8min  11min  

Autoclear MS1000/MS30 Hardener  3min  10min  13min  

Autoclear MS1000/MS40 Hardener  3min  10min  13min  

Autoclear MS 2000/MS20  4min  10min  14min  

Autoclear MS 2000/MS30  4min  12min  16min  

Autoclear MS 2000/MS40  4min  12min  16min  

Autoclear MS 3000/MS20  5min  10min  15min  

Autoclear MS 3000/MS30  5min  15min  20min  

Autoclear MS 3000/MS40  5min  15min  20min  

Autoclear HS/MS20  5min  10min  15min  

Autoclear HS/MS30  5min  15min  20min  

Autoclear HS/MS40  5min  15min  20min  

Autoclear MS BSR System  5min  15min  20min  

Autocoat LV  3min  15min  15min  

Autoclear LV  3min  12min  20min  

Autoclear Ultra LV 2.1 3min 12min 20min 
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Algemeen 

onderhoud 

 

 
Spectratherm 1000 is eenvoudig in gebruik en gaat 
lang mee op voorwaarde dat het toestel regelmatig 
wordt schoongemaakt en onderhouden. 

 
1.  Elektrische bedrading – moet regelmatig 

gecontroleerd worden op schade, slijtage en isolatie.  De 
mechanische belasting tengevolge van de 
warmteschommelingen kan de bedrading veranderen.  
De stroomkabel of andere kabels moeten vervangen 
worden wanneer ze beschadigd zijn.  Alle verbindingen 
moeten regelmatig gecontroleerd worden en indien nodig 
vastgezet worden. 
 
2. Ventilatierooster – Verwijder het stof, vuiligheden en 

vet op de ventilatierooster dat zich achter het 
reflectorpaneel bevindt. 
 
3. Algemeen onderhoud – Verwijder regelmatig het 

stof, vuil en vet van de machine.  Elke 6 maand of indien 
nodig, de panelen openen en stof en vuil wegnemen dat 
zich heeft opgestapeld aan de binnenkant.  Bij het 
schoonmaken van de binnenkant dient u na te kijken of 
er beschadigingen zijn aan de elektrische bedrading van 
de voedingskabel, andere kabels en verifieer ook de 
isolatie van de kabels. 

 

 

OPGEPAST 

 
De reflectoren nooit schoonmaken met solvent.  Zelfs 
indien ze extreem vuil zijn, hebben deze nog altijd een 
hoog rendement  
 

 

OPGEPAST 

 
ELEKTRISCHE SCHOKKEN KUNNEN DODELIJK 
ZIJN! 

Om het risico op een elektrische schok te vermijden de 
unit altijd afsluiting van het net alvorens het paneel te 
verwijderen. 
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Herstelling 

Onderstaande tabel kan u helpen om eventuele 
storingen te verhelpen.  
 
In geval van een slecht functioneren en alvorens de 
storing te analyseren, NEEM EERST VOLGENDE 
VOORZORGSMAATREGELEN: 
 
1. Het apparaat niet aansluiten op het net. 
 
2. Controleer de staat van de isolatie van de b-kabels 
(een verhitting of doorbranden kan een mogelijke 
oorzaak zijn van de storing). 

 

 

PROBLEEM  MOGELIJKE OORZAAK  OPLOSSING 

     
 
De draaiknop is 
geactiveerd, maar de 
lamp brandt niet. 
 

 Het apparaat krijgt geen spanning. 
 
 
De lamp is stuk. 
 
 
De lamp is verbrand. 

 Controleer de hoofdzekering van uw 
elektrische kast. 
 
Controleer de voedingsstekker van de 
kabel. 
 
Vervang de lamp. 
 

 
De verstreken tijd is niet 
dezelfde als de tijd 
aangeduid op de 
draaiknop. 

  
De draaiknop is mogelijk losgekomen. 
 
De potentiometer is mogelijk 
losgekomen van het paneel. 

  
De schroef op de draaiknop bijregelen 
en aandraaien. 
 
De moer die de potentiometer op het 
paneel bevestigd, kalibreren en 
aandraaien. 
 

 
De lampen gaan niet 
allemaal branden. 
 

  
Lamp is stuk. 
 
 
Lage spanning. 
 

  
Vervang de kapotte lamp 
 
 
Controleer de hoofdvoeding. 
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Elektrisch schema 

Model Spectratherm 1000 – 200/240V 
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