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1/2 TH9-0470 KONINKLIJKE LANDMACHT 

Hiermede verva lt de 1/2 TH9-0470, dd. 16 augustus 1982 

TECHNISCHE HANDLEIDING 

VERWARMER, KANAAL, STATIONAIR 

epi. m/toebehoren Fabr WEBASTO, 

typen HL 3803.40/41(S), 24 V gelijkstroom, 

80 W vermogen 4,4 kW. (3800 kcal/uur). 

kerosine of dieselolie met inbouwmiddelen voor 

inbouw in diverse voertuigen en shelters 

BEDIEN INGS- EN 

ONDERDEELSONDERHOUD 

DIENSTGEHEIM 
Dit voorschrift is geclassificeerd overeenkomstig het gestelde in 
artikel 6, 2e lid, van het classificatievoorschrif1 VS 2-1111 , alsme
de overeenkomstig de richtlijn 6.- F van dat voorschrift. 

Vastgesteld door het hoofd van de Materieelvoorzieningsafdeling 5 van de Directie Materieel KL, dd . 6 augustus 1985. 
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DIENSTGEHEIM 

0.1 STAAT VAN WIJZIGINGEN 

Staat van wijzigingen 

----,-· 

Volgnr. Gewijzigd door Datum Paraaf 
(in blokletters) 

-- -------

·-

--- ------~-·--·--

OPMERKINGEN: Toegevoegde of gewijzigde tekst op vervangen bladzijden is 

aangegeven door een zwarte lijn in de marge van de bladzijde. 

Toegevoegde of gewijzigde figuren zijn aangegeven door een zwarte lijn 

naast het figuurnummer. 
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DIENSTGEHEIM 

0.2 VOORWOORD 

Alle in deze handleiding vermelde publicaties zijn van kracht en be

schikbaar en kunnen worden aangevraagd voor zover deze in de ASB 

(Autorisatie Staat Boekwerken) van de gebruikende eenheid zijn vermeld. 

Suggesties voor verbetering aan het materieel en ten aanzien van het 

onderhoud, alsmede opmerkingen over tekortkomingen in deze handleiding, 

dienen langs de hiërarchieke weg te worden gemeld aan de DMKL/Hoofd 

Materieelvoorzieningsafdeling s. 
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HOOFDSTUK 

Sectie 

Sectie 

DIENSTGEHEIM 

0.4 Inhoud 

1 INLEIDING 

1.1 ALGEMEEN 

1.1.1 Doel 

1.1.2 Bevoegdheden 

1.1.3 Meldingen 

1.1.4 Inspecties 

1.1.5 Publicaties 

1.2 

1.2.1 

1. 2 .2 

a. 

b. 

(1) 

(2) 

c. 

BESCHRIJVING VAN DE WERKING EN GEGEVENS 

Beschrijving van de werking 

Beschrijving verwarmer ingebouwd in: 

Werkplaatsauto verbindingsdienst 

Wielvoertuigen met gesloten opbouw (raster
voertuigen) 

Met 5RT2 besturing 

Met half automaat besturing 

Bureau auto's 1 LK 

d. Vrachtauto 3 ton (4x4) YA 314/324 (DAF) met 
gesloten opbouw met diverse inbouwen 

e. Vrachtauto 3 ton (4x4) YA 314/324 (DAF) met 
open opbouw met diverse inbouwen 

f. 

g. 

h. 

j. 

k, 

1, 

m, 

n, 

Vrachtauto 4 ton (4x4) YA 4440 (DAF) met 
open opbouw met diverse inbouwen 

ATC shelter 

Werkplaatsshelter Lance 

Geluidsmeetdienst shelter 

Mech Lua shelter 

Weerkundigstation shelter 

Werkplaatsshelter ATS 

Standaard KL shelter 
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1-2-7 

1-2-8 

1-2-9 

1-2-10 

1-2-11 

1-2-12 

1-2-13 
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1-2-15 
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1.2 .3 

a. 

b, 

c, 

d, 

1.2.4 

1. 2. 5 

HOOFDSTUK 2 

Sectie 2,1 

Sectie 

2, 1.1 

2 .1. 2 

2 .1. 3 

a, 

b, 

2.2. 

2,2,1 

2.2.2 

2,2,3 

2,2,4 

HOOFDSTUK 3, 

Sectie 3. 1. 

3, 1.1 

3. 1. 2 

3, 1.3 

3 .1, 4 

Sectie 3,2 

3,2,l 

a. 

n-Ll-7 

DIENSTGEHEIM 

Beschrijving besturingsystemen 

5RT1 besturing 

Half automaat besturing 

Hella automaat besturing 

5RT2 besturing 

Technische gegevens van de verwarmer 

Werking van het NBC filter 

BEDIENING (GEBRUIK) EN ONDERHOUD 1e ECHELON 

BEDIENING 

Gereedmaken voor het starten 

Starten en stoppen met de diverse besturingen 

Bedrijfsstanden apparatuur 

Continu/thermostaat schakelaar 

Ruimtethermostaat 

ONDERHOUD 1e ECHELON 

Algemeen 

Gloeispiraal vervangen 

Aanzuigrooster van inbouwkast reinigen 

Onderhoud batterijen 

ONDERHOUD EN HERSTELLING 2e ECHELON 

ONDERHOUD 

NBC afdichtingstest 

COz test 

Controle brandstoffilter 

Gloeispiraal reinigen 

HERSTELLING ze ECHELON 

Herstelling aan besturingsystemen 

Herstelling 5RT1 besturing 

1-2-17 

1-2-17 

1-2-21 

1-2-25 

1-2-28 

1-2-30 

1-2-30 

2-1-1 

2-1-1 

2-1-1 

2-1-2 

2-1-3 

2-1-3 

2-1-3 

2-2-1 

2-2-1 

2-2-1 

2-2-1 

2-2-1 

3-1-1 

3-1-1 

3-1-1 

3-1-1 

3-1-2 

3-1-3 

3-2-1 

3-2-1 

3-2-1 
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DIENSTGEHEIM 

(1) Vervangen relais 3-2-1 

(2) Vervangen smeltveiligheden 3-2-1 

(3) Vervangen start- en continuschakelaar 3-2-2 

b. Herstelling halfautomaat besturing 3-2-2 

(1) Vervangen smeltveiligheden 3-2-2 

(2) Vervangen schakelautomaat 3-2-2 

c. Herstelling Hella automaat 3-2-3 

(1) Vervangen Hella automaatkast 3-2-3 

(2) Smeltveiligheden vervangen 3-2-3 

\ d. Herstelling 5RT2 besturing 3-2-3 

(1) Smeltveiligheden in inbouwkast vervangen 3-2-3 

(2) Hoofdsmeltveiligheden 3-2-3 

(3) Vervangen relais 3-2-4 

3.2.2 Vervangen smeltveiligheden in shelters 3-2-5 

HOOFDSTUK 4 STORINGEN 4-1-1 

Sectie 4.1 ALGEMEEN 4-1-1 

4. 1.1 Storingstabel 4-1-1 
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1. 

1.1. 

1.1.1 

DIENSTGEHEIM 

INLEIDING 

ALGEMEEN 

Doel 

Deze technische handleiding is bestemd voor het personeel belast met de 
bediening (le echelon) en het personeel belast met het onderdeels
onderhoud cze echelon) van de: 

VERWARMER, KANAAL, STATIONAIR, 
cpl, m/toebehoren 
Fabr. WEBASTO, typen HL 3803.40/4l(S), 
24 V gelijkstroom, 80 W 
vermogen 4,4 kW. (3800 kcal/uur), kerosine of dieselolie 
met inbouwmiddelen voor inbouw in: 

a- Werkplaatsauto verb. dienst 
b- Wiel voertuigen met gesloten opbouw (raster-

voertuigen) 
c- Bureau auto's 1 LK 
d- Vrachtauto 3 ton (4x4) YA 314/324 

gesloten opbouw waarin ingebouwd: 
-werkplaatsuitrusting veldgeschut 

(DAF) met 

-werkplaatsuitrusting mechanische instrumenten 
-werkplaatsuitrusting optische instrumenten 
-werkplaatsuitrusting meet en regelsysteem 
-werkplaatsuitrusting draagbare wapenen 
-bedrijfsbureau 
-bevo registratie groep 
-bureau opslaguitrusting werkplaatsmagazijn 
-werkplaatsuitrusting voertuigcomponenten herstel 
-werkplaatsuitrusting constructie, genie 

(zie punt 1.2,2-a) 
(zie punt 1,2,2-b) 

(zie punt 1.2.2-c) 
(zie punt 1.2 .2-d) 

e- Vrachtauto 3 ton (4x4) YA 314/324 (DAF) met (zie punt 1.2.2-e) 
open opbouw waarin ingebouwd: 
-bureau opslaguitrusting werkplaatsmagazijn 

f- Vrachtauto 4 ton (4x4) YA 4440 met open opbouw (zie punt 1.2.2-f) 

R: 
j-
k-
1-
m-
n-

waarin ingebouwd: 
-werkplaatsuitrusting voertuigonderhoud ze 

echelon 
-werkplaatsuitrusting voertuigherstel 3e 

echelon algemeen 
-werkplaatsuitrusting hulpwerkplaats 

-bureau opslaguitrusting werkplaatsmagazijn 
~TC sÎelter erkp aatsshelter Lance 
Geluidsmeetdienst shelter 
Mech Lua shelter 
Weerkundigstation shelter 
Werkplaatsshelter ATS 
KL standaard shelter 

~H~ gunt unt ± J J:R~ 
(zie punt 1,2,2-j) 
(zie punt 1.2,2-k) 
(zie punt L 2 ,2-1) 
(zie punt 1.2,2-m) 
(zie punt 1. 2 .2-n) 
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1, 1.2 

1.1.3 

1.1.4 

1.1. 5 

DIENSTGEHEIM 

Bevoegdheden 

Tot de bevoegdheden betreffende bediening, onderhoud en 
herstellingen worden die handelingen en werkzaamheden gerekend als 
in deze handleiding beschreven en die waarvoor in de betrokken 
detaillijst(en) reservedelen en gereedschappen beschikbaar worden 
gesteld. 

Meldingen 

Gebreken, die een gevolg kunnen zijn van constructie-, materiaal-, 
fabricagefouten of anderszins, dienen langs de hiërarchieke weg te 
worden gerapporteerd. 
Voor het overige dient te worden gehandeld conform het gestelde in 
het VS 2-1960. 

Inspecties 

Doel van de inspecties: 

- vaststellen van de mate van bruikbaarheid; 
- vaststellen van gebreken; 
- nagaan c.q. vaststellen welke herstellingen en/of onderhouds-

werkzaamheden er moeten worden verricht; 
- controleren of het lager echelonsonderhoud volgens de voor

schriften is uitgevoerd. 

Publikaties 

Alle materieeltechnische publikaties die betrekking hebben op 
bovengenoemd uitrustingsstuk zijn vermeld in het VS 2-100. 
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DIENSTGEHEIM 

Afb. l.l.l Verwarmer type HL 3803 . 40 (uitlaat aan onderzijde) 

Af b. l.L,2 Verwarmer type HL 380 3 .41 (uitlaat aan bovenzijde) 

1 /? THQ-0470 DIENSTGEHEIM 1-1-3 

Y-cie
.n

l



DIENSTGEHEIM 

t 

j 

i • 
'_r_ •• ,., .... 

~' 
' /l{) ------...... 

co 

Afb. l.2.l 

1 -1-IJ. DIENSTGEHEIM 

iX w 
2 
<( 
::.!'. 
lf) 

0 
z 
6 z 
<( 

' 0::: 
• ct) 

' 0:: w 
> 
<( 
z 

er 
w 
0 
w 
..J 
w 
0 
z 
w 
2 
2 
<( 
_j 

> 

0 

-

1/2 TH9-0470 

-

-- , Y-cie
.n

l



DIENSTGEHEIM 

1.2 BESCHRIJVING VAN DE WERKING EN GEGEVENS 

Opmerking De termen links, rechts, voor en achter zijn alle gezien in de 
rijrichting van het voertuig. 

Beschrijving van de werking 

De verwarmer werkt volgens het gescheiden verbrandingsgas- verse lucht 
principe. 
De verbrandingslucht wordt via de inlaat (afb l.2.l-l) aangezogen en 
door de verbrandingsluchtventilator (2) de verbrandingskamer ingestuurd. 
De elektromotor (3), die deze verbrandingsluchtventilator aandrijft, 
dient tevens voor de aandrijving van de brandstofpomp (4) en de 
verstuiver (5). 
De brandstofpomp stuurt de brandstof via de brandstofleiding naar de 
verstuiver, die de brandstof radiaal verspreidt, waarna de brandstof met 
de verbrandingslucht wordt gemengd. Dit mengsel wordt bij het starten 
ontstoken door de gloeispiraal (6). Bij het volledig in bedrijf zijn van 
de verwarmer zal het mengsel uit zichzelf ontbranden. De verhitte gassen 
doorstromen daarna de warmtewisselaar (7) en geven daar hun warmte af 
aan de te verwarmen lucht via de wand, Ze verlaten daarna de verwarmer 
door de uitlaat (8). 

Opmerking Bij de verwarmer type HL 3803,40 zit de uitlaat aan de onder
zijde en bij type HL 3803,41 zit de uitlaat aan de bovenzijde 
(afb l.1.1 en 1,1.2). 
De verwarmer type HL 3803,41 Sis, door toepassing van extra 
afdichtingen, NBC geschikt. 

Naast het hiervoor beschreven circuit heeft de verwarmer nog het verse
lucht circuit. 
Hiervoor wordt de lucht aangezogen door de verse-lucht ventilator (9), 
die door dezelfde elektromotor (3) wordt aangedreven. Deze lucht wordt 
van buiten aangezogen, danwel uit de te verwarmen ruimte, 
De ventilator stuwt de lucht langs de wanden van de warmtewisselaar waar 
de warmte vanuit de verbrandingsgassen wordt opgenomen, De ventilator 
heeft een constant toerental, dat resulteert in een constante verse
luchtstroom. De verse lucht aan de buitenzijde van de warmtewisselaar 
heeft altijd een hogere druk dan de verbrandingsgassen in de warmte
wisselaar . Bij een eventuele lekkage zal wel verse lucht naar de 
verbrandingsgassen kunnen stromen, maar nooit verbrandingsgassen naar de 
verse-luchtstroom, 
Bij een teveel aan olie (b,v, bij het starten) kan dit wegdruppelen uit 
het olielekpijpje (10), Dit pijpje kan afgedicht zijn met een metalen 
stop, de overtollige brandstof verbrandt dan tijdens de werking van de 
verwarmer, 
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1. 2 .2 

a 

DIENSTGEHEIM 

Beschrijving verwarmer ingebouwd in: 

Werkplaatsauto verbindingsdienst 

Deze verwarmer heeft de volgende uitvoering: 

NSN (kaal met besturing ) 
NSN (met 1.nbouwmiddelen) 
type 
besturing 
met ventilatiestand 

:4520-17-050-3339 
:4520-17-050-2354 
:HL 3803.40 (uitlaat aan onderzijde) 
:automaat 5RTl (zie punt l.2.3-a) 
:nee 

met ruimtethermostaat :ja 
NBC geschikt :nee 

De verwarmer: bevindt zich links voor onder het voertuig in de 
inbouwkast ( afb 1.2.2), Het brandstofreservoir is links gemon
teerd tegen de inbouwkast aan. 
T.b.v. de verwarmer zijn de volgende voorzieningen aangebracht: 
- een flexibele leiding die de verwarmde lucht vanaf de inbouwkast 

in het voertuig blaast (afb l.2 ,2-1); 

Afb. l.2,1 

1 

Afb. l .2. 2 

- een flexibele leiding (2) die de 
uitlaatgassen afvoert; 

- een brandstofleiding die de brandstof 
vanaf het brandstofreservoir naar de 
verwarmer voert; 
elektrische leidingen vanuit het dien
stencompartiment van de thermostaat en 
het bedieningspaneel (afb l.2,3) ter be
sturing van de verwarmer; 

- een ruimtethermostaat regelt de tempera
tuur in het voertuig. 
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DIENSTGEHEI M 

b Wielvoertuigen met gesloten up bouw (rastervoertuigen) 

De verwarmer in deze voertu J~e n komt voor me t 2 verschillende typen 
besturingen. Voor de automaa t SRT2 besturing zie volgend punt l en 
voor de half automaat besturing zie volgend punt 2. · 

(1) De verwarmer met de SRT2 bes t uring, 

Deze verwarmer heeft de volgende uitvoering : 

NSN (kaal met besturing) 
NSN (met inbou1;.1II1iddelen) 
type 
besturing 
met ventilatiestand 
met ruimtethermostaat 
NBC geschikt 

:4 520- 17-035-4984 
:4 520-17-711-0739 
:HL 3803,40 (uitlaa t aan onderzijde) 
:automaat 5RT2 (zi e punt l.2.3-d) 
:ne~ 

:ja 
:nee 

De verwarmer bevindt zich U nks voor onder het voertuig in de inbouwkast 
(afb 1.2,4). Het brandstofrese rvoir is links tegen de inbouwkast gemon
teerd, T,b,v, de verwarmer z i jn de volgende voorzieningen aangebracht: 
- een flexibele leiding die de verwarmde lur:ht vanaf de inbouwkast in 

het voertuig blaast; 
- een flexibele leiding die de verwarmingslucht uit het voertuig naar de 

verwarmer voert; 
- een flexibele leiding die dP uitlaatgassen afvoert; 

Afb. 1,2,4 

- een brandstofleiding die de brandstof van het brandstofreservoir naar 
de verwarmer voert; 

- elektrische leidingen vanui t het dienstencompartiment van de ther
mostaat ter besturing van de verwarmer; 

- het bedieningspaneel (1) bev indt zich in de inbouwkast; 

- een ruimtethermostaat regel t de temperatuur in het voertuig, 
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1.2 .2 

(2) 

1-2- 4 

DIENSTGEHEIM 
(vervolg) 

Half automaat besturing 

Deze verwarmer heeft de volgende uitvoering: 

:4520-17-052-8326 NSN (kaal met besturing) 
NSN (met inbouwmiddelen) 
type 
besturing 
met ventilatiestand 
met ruimtethermostaat 
NBC geschikt 

:HL 3803.40 (uitlaat aan onderzijde) 
:half automaat (zie punt 1.2.3-b) 
:ja 
:nee 
:nee 

Wanneer de half automaat besturing is gemonteerd (zie 
TB-(MO)-MGU-012), bevindt het bedieningspaneel zich in de opbouw 
van het voertuig. 
Bij deze besturing verandert .r aan de inbouw van de verwarmer 
niets, maar is de ruimtethermostaat verwijderd. 
Verder is er geen oververhittingssmeltveiligheid gemonteerd maar 
een oververhittingsthermostaat (zie bedradingsschema 1.2.28-d). 

De verwarmer bevindt zich links voor onder het voertuig in de 
inbouwkast (afb 1.2,4) en het brandstofreservoir is links tegen de 
inbouwkast gemonteerd. T,b.v. de verwarmer zijn de volgende voor
zieningen aangebracht: 
- een flexibele leiding die de verwarmde lucht vanaf de inbouwkast 

in het voertuig blaast; 
- een flexibele leiding die de verwarmingslucht uit het voertuig 

naar de verwarmer voert; 
- een flexibele leiding die de uitlaatgassen afvoert; 
- een brandstofleiding die de brandstof vanaf het brandstof-

reservoir naar de verwarmer voert; 
- elektrische leidingen vanuit het dienstencompartiment van de 

bedieningspaneel ter besturing van de verwarmer, 
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DIENSTGEHEIM 

c Bureau auto's l LK 

Deze verwarmer heeft de volgende uitvoering: 

NSN (kaal met besturing) 
NSN (met inbouwmiddelen) 
type 
besturing 
met ventilatiestand 
met ruimtethermostaat 
NBC geschikt 

:4520-17-042-0172 
:4520-17-042-2554 
:HL 3803,40 (uitlaat aan onderzijde) 
:half automaat (zie punt 1,2,3-b) 
:ja 
:nee 
:nee 

De verwarmer bevindt zich links voor in het voertuig en is te 
bereiken via het toegangsluik (afb 1,2,5), 
Het brandstofreservoir bevindt zich tussen de cabine en de opbouw 
onder de brandstoftank van het voertuig. 
T,b,v, de verwarmer zijn de volgende voorzieningen aangebracht: 

Afb. l. 2. 5 

- een flexibele leiding (1) die de ver
warmde lucht vanaf de verwarmer in het 
voertuig blaast; 
een flexibele leiding die de verwar
mingslucht aanzuigt; 

- een brandstofleiding die de brandstof 
van het brandstofreservoir naar de 
verwarmer voert; 

- elektrische leidingen vanuit het 
dienstencompartiment van het bedienings
paneel (afb 1,2,6) ter besturing van 
de verwarmer. 
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1.2. 2 

d 

1-2-6 

DIENSTGEHEIM 
(vervolg ) 

Vrachtauto 3 ton (4x4) YA 314/324 (DAF) met gesloten opbouw, 
met diverse inbouwen. 

Deze verwarmer heeft de volgende uitvoering: 

NSN (kaal met besturing) :4520-17-042-0172 
type 
besturing 
met vent ilatiestand 
met ruimtethermostaat 
NBC geschikt 

:HL 3803.40 (uitlaat aan onderzijde) 
:half automaat (zie punt l.2.3-b) 
:ja 
:nee 
:nee 

De verwarmer bevindt zich links voor onder het voertuig in de 
inbouwkast (afb l.2.7). Het brandstofreservoir is links gemon
teerd tegen de inbouwkast aan. 
T.b.v. de verwarmer zijn de volgende voorzieningen aangebracht: 
- een flexibele leiding (1) die de verwarmde lucht vanaf de 

inbouwkast in het voertuig blaast; 

Afb . l . 2. 8 

Afb. 1.2.7 

een flexibele leiding die de uitlaat
gassen afvoert; 

- een flexibele leiding die de te ver
warmen lucht aanzuigt uit de opbouw; 

- een brandstofleiding die de brandstof 
vanaf het brandstofreservoir naar de 
verwarmer voert; 

- elektrische leidingen vanuit het dien
stencompartiment van het bedieningspa
neel (afb 1.2.8) ter besturing van de 
verwarmer. 
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DIENSTGEHEIM 

e. Vrachtauto 3 ton (4x4) YA 314/324 (DAF) met open opbouw, 
waarin ingebouwd: 

bureau opslaguitrusting werkplaatsmagazijn 

Deze verwarmer heeft de volgende uitvoering: 

NSN (kaal met besturing) 
type 
besturing 
met ventilatiestand 
met ruimtethermostaat 
NBC geschikt 

:HL 3803.40 (uitlaat aan onderzijde) 
:half automaat (zie punt 1.2.3-b) 

Deze verwarmer was bij de uitgave van deze TH nog niet ingebouwd, 
De gegevens zullen later worden toegevoegd, 

f 
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1. 2 ,2 

f 

DIENSTGEHEIM 
(vervolg) 

Vrachtauto 4 ton (4x4) YA 4440 (DAF) met open opbouw 
met diverse inbouwen, 

De verwarmer heeft de volgende uitvoering: 

NSN (kaal met besturi ng) 
type 
besturing 
met ventilatiestand 
met ruimtethermostaat 
NBC geschikt 

:4520-17-042-0172 
:HL 3803,40 (uitlaat aan onderzijde) 
:half automaat (zie punt 1,2,3-b) 
:ja 
:nee 
:nee 

De verwarmer bevindt zich tussen de opbouw en de cabine van de 
vrachtauto (afb l. 2. l l). Het L ·andstofreservoir is links gemonteerd 
tegen de inbouwkast aan, 
T,b.v, de verwarmer z i jn de volgende voorzieningen aangebracht: 

een flexibele leiding die de verwarmde lucht vanaf de inbouwkast 
in het voertuig blaa st; 

- een flexibele leiding (l) die de uitlaatgassen afvoert; 
- een flexibele leiding (2) die de te verwarmen lucht aanzuigt uit 

de opböuw met tevens de mogelijkheid voor het aanzuigen van 
verse lucht; 

Afb . l.2,11 &.. !illt. 
~~ 

- een brandstofleiding die de brandstof 
vanaf het brandstofreservoir naar de 
verwarmer voert; • 

"J '-.., ·J 

'J ~ , .... l' 
Afb. 

l-2-8 

• , .. / 
.._; 

l. 2 . 12 

~J 

- elektrische leidingen vanuit het dien
s t encompartiment van het bedieningspa
neel (afb l.2,12) ter besturing van de 
verwarmer, 
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DIENSTGEHEIM 

g ATC shelter 

Deze verwarmer heeft de volgende uitvoering: 

NSN (kaal met besturing) :4520-17-052-5135 
type 
besturing 
met ventilatiestand 
met ruimtethermostaat 
NBC geschikt 

:HL 3803.40 (uitlaat aan onderzijde) 
:Hella-automaat (zie punt l . 2.3-c) 
:nee 
:ja 
:nee 

De verwarmer bevindt zich aan de buitenkant van de shelter, onder de 
airconditioning in de inbouwkast (afb 1.2.13). 

Afb. l.2.13 

De brandstof wordt betrokken van het brandstofreservoir van het voertuig. 
T.b.v. de verwarmer zijn de volgende voorzieningen aangebracht: 
- een flexibele leiding die de verwarmde 

lucht vanaf de verwarmer in de shelter 
blaast; 

- een flexibele leiding die de verwar
mingslucht uit de shelter aanzuigt; 

- een brandstofleiding die de brandstof 
van het brandstofreservoir van het 
voertuig naar de verwarmer voert; 

- elektrische leidingen vanuit het dien
stencompartiment van de thermostaat en 
het bedieningspaneel (afb 1.2.14) ter 
besturing van de verwarmer; 

- een ruimtethermostaat regelt de tem
peratuur in de shelter. 
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1. 2. 2 

h 

l-2-10 

DIENSTGEHEIM 
(vervolg) 

Werkplaa tsshelter Lance 

Deze verwarmer heeft de volgende uitvoering: 

NSN (kaal met besturing) :4520-17-052-5136 
type 
besturing 
met ventilat iestand 
met ruimtethermostaat 
NBC geschikt 

:HL 3803,41 (uitlaat aan bovenzijde) 
:Hella automaat (zie punt l.2.3-c) 
:nee 
:ja 
:nee 

Afb. l.2.15 

De verwarmer bevindt zich links voor in de shelter en is te 
bereiken via het toegangsluik, Voor reparaties en onderhoud kan de 
verwarmer op een slede naar buiten geschoven worden (na het losne
men van de luchtaanzuigslang (afb l.2.15-1) en het losdraaien van 
de slede bevestigingsbout). 
Het brandstofreservoir bevindt zich boven de verwarmer. 
T.b.v. de verwarmer zijn de volgende voorzieningen aangebracht: 

- een flexibele leiding (1) die de 
verwarmingslucht aanzuigt uit de 

Afb. 1 . 2. l6 

shelter; 
- een flexibele leiding die de verwarm

de lucht in de shelter voert; 
- een uitlaat (2) die afgeschermd 

is tegen de hitte; 
- een brandstofleiding van de brand

stoftank naar de verwarmer; 
- elektrische leidingen vanuit het 

dienstencompartiment van de ther
mostaat en het bedieningspaneel 
(afb l.2.16) ter besturing van de 
verwarmer; 

- een ruimtethermostaat regelt de 
temperatuur in de shelter. 
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DIENSTGEHEIM 

j. Geluidsmeetdienst shelter 

Deze verwarmer heeft de volgende uitvoering: 

NSN (kaal met besturing) :4520-17-052-5136 
type 
besturing 
met ventilatiestand 
met ruimtethermostaat 
NBC geschikt 

:HL 3803,41 (uitlaat aan bovenzijde) 
:Hella automaat (zie punt 1.2.3-c) 
:ja 
:ja 
:nee 

Afb. l .2. l 7 

De verwarmer bevindt zich links achter in de shelter en is van binnenuit 
te bereiken, na het verwijderen van de afschermplaat (afb l.2, 17). 
De vulopening van het brandstofreservoir bevindt zich naast de deur van 
de shelter achter het toegangsluik. 
T.b.v. de verwarmer zijn de volgende voorzieningen aangebracht: 
- een flexibele leiding (1) die de 

verwarmde lucht in de shelter voert; 
- een flexibele leiding (2) die de '\:_ ~ 

verbrandingslucht aanvoert; 
- een flexibele leiding (3) die de 

verbrandingslucht naar buiten afvoert; 
- een brandstofleiding van de 

brandstoftank naar de verwarmer; 
- elektrische leidingen vanuit het 

dienstencompartiment van de ther
mostaat en het bedieningspaneel 
(afb 1,2,18) ter besturing van de 
verwarmer; 

- een ruimtethermostaat regelt de 
temperatuur in de shelter. 

De verwarmer zuigt de te verwarmen 
lucht aan uit de shelter, 

1/2 TH9- 0470 DIENSTGEHEIM 
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1. 2. 2 

k 

1-2- 12 

DIENSTGEHEIM 
(vervolg) 

Mech Lua shelter 

Deze verwarmer heeft de volgende uitvoering: 

NSN (kaal met besturing) :4520-17-052-5136 
type 
besturing 
met ventilatiestand 

:HL 3803 . 41 (uitlaat aan bovenzijde) 
:Hella automaat (zie punt 1.2.3-c) 
:ja 

met ruimtethermostaat :ja 
NBC geschikt :nee 

De verwarmer bevindt zich rechtsvoor onderin de shelter (afb 1.2.19). 
Het brandstofreservoir bevindt zich onder de verwarmer op de vloer 
van het verwarmingscompartiment en is uitgevoerd met een morsplaat 
om morsen van brandstof in het verwarmingscompartiment te voorkomen. 

Afb . 1 ,2. 19 

T.b.v. de verwarmer zijn de volgende voorzieningen aangebracht: 
- een flexibele leiding die de verwarmingslucht uit de shelter 

naar de verwarmer voert; 
- een flexibele leiding die de verwarmde lucht van de verwarmer 

naar het luchtkanaal in de shelter voert; 
.......,..,., - een flexibele leiding die de ver-

Afb. l.2.20 

brandingsgassen van de verwarmer 
naar buiten afvoert; 

- een brandstofleiding van de 
tank naar de verwarmer; 
elektrische leidingen vanuit het 
dienstencompartiment van de ther
mostaat en het bedieningspaneel 
(afb 1,2 . 20) ter besturing van de 
verwarmer; 

- een ruimtethermostaat regelt de 
temperatuur in de shelter. 
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DIENSTGEHEIM 

1 Weerkundigstation shelter 

Deze verwarmer heeft de volgende uitvoering 

NSN (kaal met besturing) :4520-17-052-5137 
type 
besturing 
met ventilatiestand 
met ruimtethermostaat 
NBC geschikt 

:HL 3803.41 S (uitlaat aan bovenzijde) 
:Hella automaat (zie punt 1.2.3-c) 
: ja 
:ja 
:kan NBC geschikt gemaakt worden 

De verwarmer bevindt zich rechts in de shelter, naast de deur en is van 
buiten af te bereiken via het toegangsluik (afb 1.2.21). 
Het brandstofreservoir bevindt zich boven het compartiment voor het NBC 
filter en naast de verwar~er. 

2 

Afb. 1.2.21 

T.b.v. de verwarmer zijn de volgende voorzieningen aangebracht: 

- een flexibele leiding (1) die de verwar
mingslucht uit het NBC filter compartiment 
naar de verwarmer voert; 

- een flexibele leiding (2) die de verwarmde 
lucht in de shelter voert; 

- een flexibele leiding die de verbran
dingslucht van buiten de shelter naar de 
verwarmer voert; 

- een flexibele leiding (3) die de verbran
dingsgassen uit de verwarmer naar buiten 
afvoert; 

- een brandstofleiding van de tank naar 
de verwarmer; 

- elektrische leidingen vanuit het dien
stencompartiment van de thermostaat en 
het bedieningspaneel (afb 1.2.22) ter 
besturing van de verwarmer; 

- een ruimtethermostaat regelt de 
temperatuur in de shelter. 

1/2 TH9-0470 DIENSTGEHEIM 

.----- Vi~ ---..._ 

VEN"t 

Afb. 1.2.22 

1-2-13 

Y-cie
.n

l



1.2 ,2 
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l-2-14 

DIENSTGEHEIM 
(vervolg) 

Werkplaatsshelter ATS 

Deze verwarmer heeft de volgende uitvoering: 

NSN (kaal met besturing) :4520-17-052-5139 
type 
besturing 
met ventilatiestand 
met ruimtethermostaat 
NBC geschikt 

:HL 3803,41 S (uitlaat aan bovenzijde) 
:half automaat (zie punt l,2,3-b) 
:ja 
:nee 
:kan NBC geschikt gemaakt worden 

De verwarmer bevindt zich links voor in de shelter in het verwar
mingscompartiment (afb 1,2,23). 

tMli ll ÎU Pll\&P 

Afb, 1,2 , 23 

T,b,v. de verwarmer ziJn de volgende voorzieningen aangebracht: 

JN 6(0~1Jf 

• 

Afb. l.2.24 

- een flexibele leiding (l) die de verwar
mingslucht uit het NBC-filtercompartiment 
naar de warmer voert; 

- een flexibel e leiding die de verwarmde 
lucht in de shelter voert; 

- een f l exibele leiding (2) die de verbran
dingslucht naar de verwarmer voert; 

- een flexibele leiding (3) die de verbran
dingsgassen uit de ve,rwarmer naar buiten 
afvoert; 

- een brandstofleiding van de tank naar de 
verwarmer; 
elektrische l eidingen vanuit het diensten
compartiment van het bedieningspaneel 
(afb 1 , 2 , 24) ter besturing van de ver-
warmer. 
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DIENSTGEHEIM 

n KL standaard shelter 

Deze verwarmer heeft de volgende uitvoering: 

NSN (kaal met besturing) :4520-17-052-5138 
type 
besturing 
met ventilatiestand 
met ruimtethermostaat 
NBC geschikt 

:HL 3803.41 S (uitlaat aan bovenzijde) 
:half automaat (zie punt 1.2.3-b) 
:ja 
: ja 
:kan NBC geschikt gemaakt worden 

De verwarmer bevindt zich links voor in de 
shelter in het verwarmingscompartiment bij 
de batterijen en het brandstofreservoir 
(afb 1.2.25). 
Het brandstofreservoir is uitgerust met een 
morsplaat om morsen van brandstof in het 
dienstencompartiment te voorkomen. 
Het brandstofreservoir is opgesteld naast 
de verwarmer en is bereikbaar na het openen 
van het toegangsluik. 
Wanneer de temperatuur in de shelter boven 
de 35°C komt, verbreekt de ruimtethermos
taat de stroomtoevoer naar het magneet
ventiel en gaat de verwarmer in naloop. 
Als de temperatuur in de shelter weer 
voldoende gedaald is, kan de verwarmer 
weer gestart worden. Deze ruimtethermostaat 
is niet regelbaar. Afb . l.2 . 25 
T.b.v. de verwarmer zijn de volgende voorzie- •M 

ningen aangebracht: 
- een flexibele leiding (1) die de verwar

mingslucht uit het NBC-filtercompartiment 
naar de verwarmer voert; 

- een flexibele leiding (2) die de verwarmde 
lucht uit de verwarmer in de shelter voert; 

- een flexibele leiding (3) die de verbran
dingslucht naar de verwarmer voert; 

- een flexibele leiding (4) die de verbran
dingsgassen uit de verwarmer naar buiten 
afvoert; 

- een brandstofleiding van tank naar de 
verwarmer;-

- elektrische leidingen vanuit het diensten
compartiment vanaf het besturingspaneel 
(afb 1.2.26) en vanaf de ruimtethermostaat 
ter besturing van de verwarmer. 
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1.2 .3 

DIENSTGEHEIM 

Beschrijving besturingsystemen 

Er worden 4 besturingsystemen bij deze verwarmers toegepast nl: 

a SRTl besturing 
b Half automaat besturing 
c Hella automaat besturing 
d SRT2 besturing 

(principeschema afb 1.2.27) 
(principeschema afb 1.2.28) 
(principeschema afb 1.2.29) 
(principeschema afb 1.2.30) 

a SRTl besturing 

De SRTl besturing wordt toegepast op de verwarmer die is ingebouwd in de 
werkplaatsauto verbindingsdienst, zie tevens punt 1.2.2-a. 
Zie voor de beschrijving het volgende en het principeschema (afb 1.2.27). 

Aanloopperiode 

Door het uittrekken van de knop van de startschakelaar (2) geschiedt het 
volgende: 
- via het gloeirelais (9) en de voorschakelweerstand (19) wordt de 

gloeispiraal ( 11) ingeschakeld, indien de temperatuur van de interieur
lucht onder de ingestelde temperatuur van de ruimtethermostaat (5) 
ligt of de continuschakelaar (13) wordt gesloten; 
door de voorschakelweerstand wordt de spanning op de gloeispiraal 
teruggebracht van 24 tot 4,2-4,5 v. Tevens wordt via het motor 1/2 
relais (21) de motor (8) bekrachtigd en via het bedieningsrelais (18) 
het magneetventiel (16) bekrachtigd, waardoor de brandstof wordt 
toegevoerd. 

Volledig bedrijf 

- De vlamthermostaat (6) schakelt bij het bereiken van een temperatuur 
van 270-330 °c om; 

- hierdoor wordt het motor 1/1 relais (20) bekrachtigd en valt het motor 
1/2 relais af; 

- het controlelampje (4) gaat branden; 
- het gloeirelais verbreekt de stroom naar de gloeispiraal (11) waardoor 

de gloeiing stopt; 
de verwarmer is nu volledig in bedrijf; 

- indien bij het starten de verwarmer niet binnen 4 minuten aanslaat, 
wordt door tijdschakelaar (14) de herstelveiligheid (10) uitgeschakeld; 

- na het indrukken van de rode knop (aan de zijkant van het 
schakelpaneel) kan de verwarmer opnieuw worden gestart. 

Thermostatische besturing 

- Indien de continuschakelaar (13) uit staat en de interieurlucht de 
ingestelde temperatuur van de ruimtethermostaat (5) heeft bereikt, 
valt de spanning op het bedieningsrelais (18) weg en wordt het brand
stofventiel gesloten; 

- de verwarmer gaat in naloop en stopt als de vlamthermostaat (6) is 
afgekoeld en terugschakelt; 

- het blokkeerrelais (17) valt af en het controlelampje gaat uit; 
- als de interieurluchttemperatuur daalt tot onder de ingestelde tem-

peratuur wordt de stuurspanning op het bedieningsrelais hersteld en 
volgt automatisch een nieuwe start. 
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l-2-18 

DIENSTGEHEIM 
(Vervolg) 

Uitschakelen met de hand 

Door de startschakelaar (2) bij vol bedrijf in te drukken geschiedt 
het volgende: 
- door de schakelaar 

lais (18) naar het 
ventiel (16) sluit 

- het blokkeerrelais 
tijdens de naloop; 

wordt de stroomtoevoer via het 
magneetventiel (16) verbroken. 
en de brandstoftoevoer stopt; 
(17) komt in en verhinderd een 

- het controlelampje (4) gaat uit; 

bedieningsre
Het magneet-

nieuwe start 

- de elektromotor (8) blijft draaien en hierdoor wordt de verbran-
dingskamer afgekoeld en de verbrandingsgassen verwijderd; 

- wanneer de temperatuur in de warmtewisselaar voldoende is afge
nomen (tot onder 270-330°C) schakelt de vlamthermostaat (6) om 
en valt het blokkeerrelais ('7) af; 

- tevens verbreekt de vlamthermostaat (6) de stuurstroom naar het 
motor 1/1 relais (20), zodat deze afvalt en stroomtoevoer naar 
de motor (8) wegvalt en deze stopt; 

- de verwarmer is nu geheel uitgeschakeld en kan eventueel opnieuw 
gestart worden. 

Uitschakelen door storing 

- Wanneer de temperatuur van de verwarmde lucht te hoog (boven de 
180°C) oploopt, smelt de oververhittingsbeveiliging (15) door 
en het bedieningsrelais (18) wordt niet meer bekrachtigd. De 
verwarmer gaat in naloop; 

- als de verbrandingskamer is afgekoeld schakelt de vlamther
mostaat (6) terug, maar het bedieningsrelais (18) wordt niet meer 
bekrachtigd; 

- daarom moet na het opheffen van de storing en het plaatsen van 
een nieuwe temperatuursmeltveiligheid de verwarmer opnieuw wor
den gestart. 

- Bij het uitvallen van de elektrische spanning (b.v. bij het 
uitschakelen van de massaschakelaar van het voertuig) wordt de 
verwarmer direct uitgeschakeld; 

- bij het herstellen van de stroomtoevoer gaat de verwarmer in 
naloop; 

- pas na het afkoelen en terugschakelen van de vlamthermostaat (6) 
wordt de verwarmer automatisch opnieuw gestart. 

- Indien de brandstoftoevoer tijdelijk uitgevallen is blijft de 
verwarmer doorlopen tot de vlamthermostaat afgekoeld is en de 
vlamthermostaat terugschakelt in de stand 0-1 en de verwarmer 
automatisch opnieuw wordt gestart. 
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1 Smeltveiligheid 
2 Startschakelaar 
3 Batterij 
4 Controlelampje 

Zw 

5 Ruimtethermostaat 
6 Vlamthermostaat 
7 Diode 

Draadkleuren 

Bl - Blauw 
Br - Bruin 
Gl - Geel 
Gn - Groen 

1/2 TH9-0470 
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DIENSTGEHEIM 

Gi Rd 

Afb. l.2.27 

8 Elektromotor 
9 Gloeirelais 
10 Herstelveiligheid 
11 Gloeispiraal 
12 Ontstoringscondensator 
13 Continuschakelaar 
14 Tijdrelais 

Ps - Paars 
Rd - Rood 
Wt - Wit 
Zw - Zwart 

DIENSTGEHEIM 

B7a 0 

8 
Ps Gl - Rd 

@ 
® 

15 Oververhittingsbeveiliging 
16 Magneetventiel 
17 Blokkeerrelais 
18 Bedieningsrelais 
19 Voorschakelweerstand 
20 Motor 1/l relais 
21 Motor 1/2 relais 

1-2-19 

Y-cie
.n

l



1.2 .3 
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DIENSTGEHEIM 
(vervolg) 

14 © 
~F=rm:!L~ Vent. 
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Afb. 1.2.28-a 
Half-automaat met\ stand, met oververhittingsthermostaat 

1 Smeltveiligheid 
2 Bedieningsschakelaar 
3 Batterij 
4 Controlelampje 
5 Ontstoringscondensator 
6 Vlamthermostaat 
7 Bedrijfsrelais 

Draadkleuren 

Bl - Blauw 
Br - Bruia 
Gl - Geel 

Gn - Groen 
Or - Oranje 
Ps - Paars 

DIENSTGEHEIM 

8 Elektromotor 
9 Magneetventiel 
10 Voorschakelweerstand 
11 Gloeispiraal 
12 Oververhittingsbeveiliging 

Rd - Rood 
Zw - Zwart 
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DIENSTGEHEIM 

b. Half automaat besturing 

De half-automaat met\ stand wordt toegepast op de verwarmers die z1Jn 
ingebouwd in de bureau auto 1 LK, vrachtauto 3 ton met gesloten opbouw, 
werkplaatsshelter ATS en de vrachtauto 4 ton met open opbouw (zie prin
cipeschema 1.2.28-a en b). 

De half-automaat zonder\ stand wordt ingebouwd in de gemodificeerde 
besturing van de wielvoertuigen met gesloten opbouw (rastervoertuigen), 
(zie principeschema afb 1.2.28-d) en in de vrachtauto 3 ton met open 
opbouw en in KL standaard shelter (zie afb 1,2,28-c). Zie tevens de pun
ten 1.2.2. b-2, c, d, e, f, men n, 

Voorgloei periode 

- Draai de bedieningsschakelaar (2) op de stand "start"; 
- de gloeispiraal (11) ontvangt spanning via de voorschakelweerstand 

(10) en krijgt de gelegenheid de gewenste temperatuur te bereiken en 
eventueel schoon te branden; 

- de schakelknop van de bedieningsschakelaar loopt automatisch terug 
naar de stand "l". 

Aanloopperiode 

- Na 40 seconden wordt de aanloopperiode bereikt (schakelaar tussen 
"start" en "l"); 

- de elektromotor (8) en het magneetventiel (9) ontvangen spanning en 
er wordt brandstof toegevoerd; 

- in deze leiding zijn de ruimtethermostaat (afb 1,2.28-d-5) en de over
verhittingsbeveiliging (12) opgenomen en ontvangen nu ook spanning. 
(De ruimtethermostaat is bij deze besturing alleen ingebouwd in de 
KL standaard shelter). 

Volledig bedrijf 

- Als het mengsel tot ontbranding komt zal de vlamthermostaat (6) na ca. 
2 minuten overschakelen; 
het controlelampje (4) gaat nu branden; 

- er wordt nu een tweede spanning aan de elektromotor doorgegeven; 
- bij het bereiken van stand "l" valt de gloeispanning af; 
- de elektromotor en de vlamthermostaat krijgen nu een spanning via de 

gesloten kontakten van het bedrijfsrelais (7); 
- als het mengsel niet of net voor het bereiken van stand "l" tot 

ontbranding is gekomen zal de vlamthermostaat niet inschakelen, het 
relais blijft onbekrachtigd; 

- bij het bereiken van de stand "l" valt alles spanningsloos; 
- de start kan worden herhaald, 

Halve kracht (gemonteerd in de bureau auto 1 LK, vrachtauto 3 ton met 
gesloten opbouw en de werkplaatsshelter ATS) 

- Indien het gewenst is de temperatuur in het voertuig of shelter te 
verlagen kan de bedieningsschakelaar (afb 1.2.28-a-2 en b-2) op stand 
\ (of laag) worden geplaatst. 
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Uitschakelen met de hand 

- Draai de bedieningsschakelaar (2) in stand "O"; 
- het magneetventiel (9) valt spanningsloos en sluit, de ver-

branding valt weg en de elektromotor blijft doordraaien (naloop); 
- de vlamthermostaat (6) is na 2-3 mi nuten afgekoeld en schakelt om; 
- de verwarmer valt spanningsloos en komt buiten bedrijf. 

Uitschakelen door storing 

- Wanneer de temperatuur van de verwarmde lucht te hoog (boven de 
180°C) oploopt, smelt de oververhittingsbeveiliging (12) door 
(wanneer een oververhittingsthermostaat is gemonteerd zal deze 
uitschakelen); 

- het magneetventiel (9) valt spanningsloos en s l uit ; 
- de verbranding valt weg en de naloop volgt; 
- de vlamthermostaat (6) schakelt terug (zie uitschakelen met de 

hand); 
- de verwarmer komt buiten bedrijf ; 
- na opheffen van de storing en het plaatsen van een nieuwe 

oververhittingsbeveiliging (12) (wanneer een oververhittings
thermostaat is gemonteerd wachten tot deze weer is afgekoeld) 
kan de verwarmer opnieuw worden gestart. 

Ventilatie 

- Door de bedieningsschakelaar (2) op stand "ventilatie" te zetten 
gaat de elektromotor op vol toerental draaien en blijft de brand
stoftoevoer gesloten . 
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Half-automaat zonder\ stand, met oververhittingssmeltveiligheid 

Onderstaande nummering geldt voor afbeelding 1.2.28-b en c. 

1 Smeltveiligheid 
2 Bedieningsschakelaar 
3 Batterij 
4 Controlelampje 
5 Ontstoringscondensator 
6 Vlamthermostaat 
7 Bedrijfsrelais 

1/2 TH9-0470 DIENSTGEHEIM 

8 Elektromotor 
9 Magneetventiel 
10 Voorschakelweerstand 
11 Gloeispiraal 
12 Oververhittingsbeveiliging 
13 Ruimtethermostaat 
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Half-automaat zonder\ stand, met oververhittingsthermostaat 

1 Smeltveiligheid 
2 Bedieningsschakelaar 
3 Batterij 
4 Controlelampje 
5 Ontstoringscondensator 
6 Vlamthermostaat 
7 Bedrijfsrelais 

8 Elektromotor 
9 Magneetventiel 
10 Voorschakelweerstand 
11 Gloeispiraal 
12 Oververhittingsbeveiliging 
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c Hella automaat besturing 

De Hella automaat wordt toegepast op de verwarmers die ingebouwd zijn in 
de ATC shelter, werkplaatsshelter Lance, geluidsmeetdienst shelter, 
Mech Lua shelter en de weerkundigstation shelter, zie tevens punt 
1.2.2. g,h,j,k en 1. Zie voor de beschrijving het volgende. 
Gebruik hierbij het principeschema (afb 1.2,29). 

Starten 

- Door de bedieningsschakelaar in de stand "verwarming" te zetten (bij 
een gesloten ruimtethermostaat) gaat het controlelampje (4) branden; 

- gedurende de eerste ca. 70 seconden wordt alleen de gloeispiraal (ll) 
ingeschakeld en krijgt gelegenheid de gewenste temperatuur te bereiken 
en eventueel schoon te branden. 

Volledig bedrijf 

- Hierna wordt het magneetventiel (9) geopend en de elektromotor (8), 
die de ventilator en de verbrandingsset aandrijft, bijgeschakeld; 

- het brandstof-lucht mengsel wordt door de gloeispiraal tot ontbranding 
gebracht en zodra de verbrandingskamer de gewenste temperatuur heeft 
bereikt (binnen ca. 90 seconden) schakelt de vlamthermostaat om en 
worden de gloeispiraal en de startbegrenzing in de automaat 
uitgeschakeld; 

- de verwarmer is nu volledig in bedrijf; 
- is binnen ca, 90 seconden na het inschakelen van de verbrandingsset 

geen ontbranding tot stand gekomen, dan wordt de installatie uitge
schakeld, hetgeen aangeduid wordt door het uitgaan van het controle
lampje; 

- na een rusttijd van 3 à 5 seconden wordt door de automaat (7) de 
gehele startprocedure, als boven omschreven, nogmaals herhaald. 

Uitschakelen met de hand 

- Door de bedieningsschakelaar (2) op "uit" te zetten, wordt de brandstof
toevoer door het magneetventiel (9) afgesloten; 

- de verwarmer wordt na beëindiging van de naloopperiode (koeling van de 
verbrandingskamer) uitgeschakeld, hetgeen aangeduid wordt door het 
uitgaan van het controlelampje (4). 

Thermostatische besturing 

- Als de verwarmer in vol bedrijf is en het interieur de ingestelde tem
peratuur van de ruimtethermostaat (5) bereikt, wordt de verbranding 
automatisch uitgeschakeld door afsluiting van de brandstoftoevoer door 
het magneetventiel (9); 

- de elektromotor van de verwarmer blijft draaien, totdat de verbran
dingskamer voldoende afgekoeld is en de verbrandingsgassen afgevoerd 
zijn; 

- deze naloopperiode wordt bepaald door de vlamthermostaat (6) en duurt 
2 tot 6 minuten, het controlelampje (4) blijft branden; 

- de verwarmer wordt automatisch opnieuw gestart als de interieurlucht 
afkoeld is tot onder de ingestelde temperatuur van de ruimte
thermostaat (5); 

~ komt de verwarmer dan echter niet tot ontbranding, dan volgt geen 
startherhaling. 
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1 Magneetventiel 8 Elektromotor 
9 Magneetventiel 2 Bedieningsschakelaar 

3 Batterij 
4 Controlelampje 

10 Voorschakelweerstand 
11 Gloeispiraal 
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5 Ruimte-thermostaat 
6 Vlamthermostaat 

12 Oververhittingsbeveiliging 
13 Ontstoringscondensator 

7 Automaatkast (Hella) 

Draadkleuren 

Bl - Blauw 
Br - Bruin 
Gl - Geel 

Gn - Groen 
Gs - Grijs 
Ps - Paars 

Rd - Rood 
Wt - Wit 
Zw - Zwart 
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Uitschakelen door storing 

- Wanneer de temperatuur van de verwarmde lucht te hoog (boven de 
180°C) oploopt, schakelt de oververhittingsbeveiliging (12) de 
verwarmer uit; 

- het magneetventiel valt spanningsloos en sluit de brandstoftoe
voer af; 

- de verbranding valt weg en de naloopperiode volgt; 
- hierna volgt weer een automatische start, maar de verwarmer komt 

niet tot ontbranding daar het magneetventiel gesloten blijft; 
- na opheffen van de storing en het plaatsen van een nieuwe tem

peratuursmeltveiligheid kan de verwarmer opnieuw worden gestart. 

Ventilatie 

De verwarmers in de volgende shelters hebben een ventilatiestand: 
geluidmeetinstallatie, weerkundigstation-shelter en de Mech Lua 
shelter. 
Door de hoofdschakelaar in de ventilatiestand te zetten gaat de 
elektromotor draaien en het controlelampje aan. 
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d. 5RT2 àutomaat-besturing 

1-2-28 

De 5RT2 automaat wordt toegepast op de verwarmer, die is ingebouwd 
in de wielvoertuigen met gesloten opbouw (rastervoertuigen indien 
niet gemodificeerd), zie tevens punt 1.2.2. b-1. Zie voor de 
beschrijving het volgende; gebruik hierbij het principeschema 
( afb 1. 2 • 30) • 

Voorgloei periode 

- Drukknop voor start (2) indrukken; 
- de gloeispiraal (11) ontvangt nu spanning via het gloeirelais 

(9) en de voorschakelweerstand en krijgt gelegenheid de gewenste 
temperatuur te bereiken en eventueel schoon te branden; 

- het magneetventiel (16) krijgt spanning via bedieningsrelais 
(18) en bedrijfsrelais (19) en opent. 

Aanloopperiode 

- Na ca. 40 seconden ontvangt de motor (8) spanning en de daaraan 
gekoppelde verseluchtventilator, brandstofpomp, verbrandings
luchtwaaier en verstuiver treden in werking. 

Volledig bedrijf 

- Als ontbranding heeft plaats gevonden zal de vlamthermostaat 
(16) na ca. 2 minuten omschakelen en ontvangt de gloeispiraal 
geen spanning meer, het controlelampje (4) gaat nu branden; 

- als het mengsel niet ontsteekt schakelt de vlamthermostaat niet 
om en na 2 minuten valt de verwarmer geheel spanningsloos. 

Thermostatische besturing 

- Indien de continuschakelaar (13) uit staat en de interieurlucht 
de ingestelde temperatuur van de ruimtethermostaat (5) heeft 
bereikt, valt de spanning op het magneetventiel (16) weg en 
wordt de brandstoftoevoer afgesloten; 

- de verwarmer gaat in naloop en stopt hiermee als de vlamther
mostaat (6) is afgekoeld en terugschakelt; 
het controlelampje gaat uit; 

- als de interieurluchttemperatuur daalt tot onder de ingestelde 
temperatuur, wordt de stuurspanning op het bedieningsrelais (9) 
hersteld en volgt automatisch een nieuwe start. 

Uitschakelen 

- Om de verwarmer uit te schakelen drukt men de stopknop (21) in; 
- hierdoor valt het bedieningsrelai.s spanningsloos en wordt de 

verbranding gestopt; 
- de motor loopt nog ca. 3 minuten na, het controlelampje gaat uit; 
- de verwarmer is nu volledig buiten bedrijf. 

Uitschakelen door storing 

- Wanneer de temperatuur van de verwarmde lucht boven de 180°C 
komt, zal de oververhittingsbeveiliging (15) omschakelen; hier
door wordt de spanning op het bedieningsrelais (18) verbroken en 
stopt de verbranding; 
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- de motor blijft echter nog ca. 3 minuten nalopen, waarna deze 
spanningsloos valt; 

- na opheffen van de storing en wachten tot de oververhittingsbeveili
ging weer is gesloten kan de verwarmer opnieuw worden gestart. 
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Afb 1.2.30 

12 Ontstoringscondensator Draadkleuren 
13 Continuschakelaar 
14 Tijdrelais Bl - Blauw 
15 Oververhittingsbeveiliging Br - Bruin 
16 Magneetventiel Gl - Geel 
17 Blokkeerrelais Gn - Groen 
18 Bedieningsrelais Rd - Rood 
19 Bedrijfsrelais Vi - Violet 
20 Motorrelais Zw - Zwart 

10 Voorschakelweerstand 21 Uit schakelaar 
11 Gloeispiraal 
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Technische gegevens 

Fabrikaat 
Typen 

Capaciteit 
Brandstof 
Brandstofverbruik 
Verplaatste hoeveelheid 
lucht 
Aansluitspanning 
Opgenomen elektrisch 
vermogen 
Toelaatbare% C02 
Toelaatbare% CO 
Radio-ontstoring 

:We bas to 
:HL 3803.40, HL 3803.41 en 
HL 3803.41.s. (NBC geschikt) 

:4,4 kW (3800 kcal/h) 
:kerosine of dieselolie 
:0,5 kg/h 
:220 m3/h (bij halflast 110 m3/h) 

:24 Volt gelijkspanning 
:80 W (tijdens startperiode 400 W) 

:7-11,5 vol% 
:( 0,2 vol% 
:volpens Mil STD-461A, notice 4 

Werking van het NBC-filter 

Het NBC-filter kan geplaatst worden in de weerkundigstation
shelter, werkplaatsshelter ATS en in de KL standaard shelter. 

Bij een verwarmer zonder geplaatst NBC-filter is de werkingswijze 
als volgt (afb 1,2,31): 

De ingeschakelde verwarmer zuigt lucht aart uit de ruimte voor het 
NBC-filter. 
Omdat deze ruimte in open verbinding staat met de buitenlucht zal 
deze aangezogen lucht van buiten de shelter komen. 

Afb. 1.2. 31 

De door de verwarmer aangezogen 
lucht, wordt al dan niet verwarmd, 
via het luchtkanaal de shelter 
ingeblazen en verlaat via regel
rozet en uitlaatrooster, of via 
het openstaande ontsnappingsluik, 
de shelter. 

Opmerking In deze situatie moet de 
regelrozet tussen de 
shelter en ruimte voor 
het NBC-filter gesloten 
zijn en de regelrozet 
voor het uitlaatrooster 
moet bij brandende ver-
warmer geheel open zijn. 

Bij een verwarmer met een geplaatst NBC-filter wordt de door de 
verwarmer aangezogen verwarmingslucht door het NBC-filter van 
buiten de shelter aangezogen en, gefiltreerd. 
Indien dit filter niet in werking is, of indien dit onvoldoende 
lucht levert voor de verwarmer, wordt extra lucht aangezogen via 
de regelrozet tussen het bovenste en onderste gedeelte van het 
dienstencompartiment, 
Bij een ingebouwd NBC-filter moet de regelrozet dus open staan. 
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2 BEDIENING (GEBRUIK) EN ONDERHOUD 1e ECHELON 

2.1 BEDIENING 

a 

b 

C 

Zie ook de betrokken IKn (zie VS 2-100). 

Gereedmaken voor het starten 

Massaschakelaar van voertuig c,q, shelter moet zijn ingeschakeld. 

Brandstoftank moet voldoende zijn gevuld. 

Bij de eerste start van het seizoen en 
nadat de brandstoftank geheel leeg is 
geweest, kan het nodig zijn de brandstof
leiding te ontluchten. 
Ga hierbij als volgt te werk: 

- open de klep van het compartiment van 
de verwarmer; 

- draai de moer op de gloeispiraal 
(afb 2.1.1-1) los; 
verwijder de+ kabel (2) en isoleer 
deze; 

- verwijder de isolatiering (3); 
- verwijder de - kabel (4); 
- draai de gloeispiraal (5) uit de 

verwarmer; 
- steek een rolletje papier (lengte ca. 

10 cm.) in het schroefgat; 
- start de verwarmer. 

1 

Afb. 2.1.1 

Opmerking Het starten en stoppen van de verwarmer is afhankelijk van 
het besturingsysteem en wordt daarom bij elk besturing
systeem apart besproken (zie punt 2.1.2). 

- Controleer regelmatig of zich brandstofdruppeltjes op het papier 
afzetten. 

Opmerking 'Als dit lang duurt zal de ingebouwde tijdschakelaar de ver
warmer uitschakelen, wacht dan enige ogenblikken en start 
opnieuw. 

- Als zich brandstofdruppeltjes afzetten, de motor uitschakelen en de 
gloeispiraal in omgekeerde volgorde monteren; 

- na plaatsen en aansluiten van de gloeispiraal kan de verwarmer 
worden gestart. 

d Controleer de bedrijfsspanning; deze mag niet minder zijn dan 20 Volt. 
Indien de spanning te laag is, moet een andere spanningsbron worden 
aangesloten (220 V). 
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2. i. 2 Starten en stoppen met de diverse besturingsystemen 

a 5RT1-besturing 

Starten 

- Trek de trekschakelaar op het bedieningspaneel uit; 
- na ca. 2 minuten gaat het controlelampje branden. 

Stoppen 

- Druk de trekschakelaar in; 
- na ca. 2 minuten gaat het controlelampje uit. 

b Half-automaat besturing 

Starten 

- Draai de startknop naar de positie "start"; 
- gedurende de aanloopperiode gaat het controlelampje branden. 

Stoppen 

- Draai de schakelaar naar de stand "O"; 
- na ca. 3 minuten gaat het controlelampje uit. 

c Hella aut.omaat besturing 

Starten 

- Draai de schakelaar de de stand "verwarmen"; 
- na 2 à 3 minuten gaat het controlelampje branden. 

Stoppen 

- Draai de schakelaar in de stand "uit"; 
- na 2 à 3 minuten gaat het controlelampje uit. 

d 5RT2 besturing 

2-1-2 

Starten 

- Druk de groene drukknop in; 
- na 2 à 3 minuten gaat het controlelampje branden. 

Stoppen 

- Druk de rode drukknop in; 
- na 2 à 3 minuten gaat het controlelampje uit. 

Opmerking De verwarmer mag niet meer dan 3x achtereen worden 
gestart, aangezien de verwarmer anders "verzuipt". 
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2.2 

2.2.1 

2.2.3 

2.2.4 

DIENSTGEHEIM 

ONDERHOUD 1e ECHELON 

Algemeen 

Tijdens het gebruiksseizoen alle 14 dagen en aan het begin van het 
stookseizoen de volgende punten controleren: 

- de inbouwkast (verwarmercompartiment) en de buitenzijde van de 
verwarmer op beschadigingen en verontreinigingen; 

- de klepsluiting van de inbouwkast c.q. verwarmercompartiment; 
- de toe- en afvoerpijpen van de verbrandingslucht aan de inbouw-

kast c.q. verwarmercompartiment op verstoppingen; 
- de uitmonding van de uitstroomleiding op verstopping; 
- het brandstofniveau in de brandstoftank; 
- de verwarmingsluchtaanzuig- en uitstroomopeningen op verontreinigingen; 
- de brandstofaansluitingen op lekkages; 
- de elektrische aansluitingen op goede bevestiging en corrosie; 
- het lekbakje onderaan de verbrandingslucht aanzuigpijp 

(Mech Lua shelter) ledigen. 

Gloeispiraal vervangen 

Vervangen defecte gloeispiraal 

Het uitnemen en vervangen van de gloeispiraal staat beschreven in 
punt 2.1.1-c. 
Plaatsen geschiedt in omgekeerde volgorde van uitnemen. 

Aanzuigrooster van inbouwkast reinigen (indien gemon.teerd) 

- Draai de schroeven van de aanzuigroosterbevestiging los en neem het 
aanzuigrooster uit; 

- aanzuigrooster schoonblazen met perslucht en indien nodig aan
zuigrooster uitspoelen in een reservoir met schone kerosine; 

- aanzuigrooster droogblazen met perslucht en weer in de houder plaatsen. 

Onderhoud batterijen 

Gezien de grotere belasting van de batterijen is een goed onderhoud, 
vooral tijdens het gebruiksseizoen, een dringende noodzaak. 
Zuurgraad en vloeistofpeil dienen veelvuldig gecontroleerd te worden. 
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2 .1.3 Bedrijfsstanden apparatuur 

a Continu/thermostaat schakelaar (5RT1 en 5RT2 besturing) 

(1) Voertuig niet aangesloten op netvoeding c.q. aggregaat 

De continu/thermostaat schakelaar 
in de stand "continu" plaatsen, daar 
de accu's te zwaar belast worden, 
door het regelmatig in- en uit 
schakelen op thermostaat bedrijf. 

(2) Voertuig aangesloten op netvoeding 
c.q. aggregaat 

De continu/thermostaat schakelaar 
in de stand "thermostaat" plaatsen 
(op het wagenpark en tijdens oefe
ningen). 

Opmerking Zorg ervoor dat het ventilatie
luik tijdens het verblijf in het 
voertuig c.q. shelter minstens 
in de ventilatiestand staat. 
Dit om voldoende luchtverversing 
te garanderen. 

b Ruimtethermostaat 

Indien de continu/thermostaat schakelaar 
op "thermostaat" staat, wordt de verwarmer 
gestuurd door de thermostaat. 
Stel de gewenste temperatuur in op de 
thermostaat. Indien de temperatuur de 
ingestelde waarde bereikt heeft, zal de 
verwarmer afslaan en in naloop gaan. 
Indien de temperatuur onder de ingestelde 
waarde komt, start de verwarmer automatisch 
opnieuw. 
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2.2 

2.2.1 

2.2.2 

DIENSTGEHEIM 

ONDERHOUD 1e ECHE~ON 

Algemeen 

Tijdens het gebruiksseizoen alle 14 dagen en aan het begin van het 
stookseizoen de volgende punten controleren: 

- de inbouwkast (verwarmercompartiment) en de buitenzijde van de 
verwarmer op beschadigingen en verontreinigingen; 

- de klepsluiting van de inbouwkast c.q. verwarmercompartiment; 
- de toe- en afvoerpijpen van de verbrandingslucht aan de inbouw-

kast c.q . verwarmercompartïment op verstoppingen; 
- de uitmonding van de uitstroomleiding op verstopping; 
- het brandstofniveau in de brandstoftank; 
- de verwarmingsluchtaanzuig- en uitstroomopeningen op verontreinigingen; 
- de brandstofaansluitingen op lekkages; 

de filektrische aansluitingen op goede bevestiging en corrosie; 
- het lekbakje onderaan de verbrandingslucht aanzuigpijp 

(Mech Lua shelter) ledigen . 

Gloeispiraal vervangen 

Vervangen defecte gloeispiraal 

Het uitnemen en vervangen van de gloeispiraal staat beschreven in 
punt 2.l.1-c. 
Plaatsen geschiedt in omgekeerde volgorde van uitnemen. 

Aanzuigrooster van inbouwkast reinigen (indien gemon'teerd) 

- Draai de schroeven van de aanzuigroosterbevestiging los en neem het 
aanzuigrooster uit; 

- aanzuigrooster schoonblazen met perslucht en indien nodig aan
zuigrooster uitspoelen in een reservoir met schone kerosine; 

- aanzuigrooster droogblazen met perslucht en weer in de houder plaatsen . 

Onderhoud batterijen 

Gezien de grotere belasting van de batterijen is een goed onderhoud, 
vooral tijdens het gebruiksseizoen, een dringende noodzaak . 
Zuurgraad en vloeistofpeil dienen veelvuldig gecontroleerd te worden. 
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3 

3.1 

3.1.1 

3 .1.2 

DIENSTGEHEIM 

ONDERHOUD EN HERSTELLING 2e ECHELON 

ONDERHOUD 

NBC afdichtingstest 
(weerkundigstation shelter, werkplaatsshelter ATS en de KL standaard 
shelter) 

- Sluit alle luiken en de deur van de shelter; 
- open het bedieningspaneel; 
- open de rozet bij het overdrukventièl; 
- open de rozet in het dienstencompartiment; 
- kijk op de overdrukmeter en schakel de ventilator van het NBC-filter 

in. 

Opmerking Binnen 15 seconden moet nu een overdruk van 800 Pa. worden 
opgebouwd. Is dit niet zo, dan het 3e echelon waarschuwen. 

C02 test 

Het uitvoeren van een COz test 

In het verwarmingsapparaat komt bij zowel volledige als onvolledige 
verbranding C02 (kooldioxyde) vrij, deze verbrandingsgassen worden door 
uitlaatgaspijpen afgevoerd, buiten het voertuig c.q. shelter. 

Door onvolledige verbranding kan in deze gassen CO (koolmonoxyde) voor
komen hetgeen een giftig gas is. 

Deze gassen kunnen in het voertuig c.q. shelter komen wanneer er lek
kages ontstaan in de uitlaatgaspijp van de verwarmer. 

Deze lekkages zullen hoofdzakelijk optreden op die plaatsen waar verbin
dingen (koppelingen) voorkomen in het uitlaatgaspijpsysteem. Ook bestaat 
de mogelijkheid dat de gassen van buiten naar binnen worden gezogen, 
b.v. bij een geopend luik/deur en/of een ongunstige windrichting. 

Het is derhalve noodzakelijk periodiek eventuele lekkages aan de ver
warmer te meten middels de gasdetector. 

In eerste instantie zijn de aansluitingen van de pijpen aan de verwarmer 
een belangrijk punt, verder de aansluitingen bij de doorvoerpunten in 
de wand. Meet en controleer deze met de nodige zorg. 

Met de gasdetector wordt de uitstoot COz (kooldioxyde) gemeten omdat dit 
gas altijd in grotere mate aanwezig is in de uitlaatgassen dan CO (kool
monoxyde) en dus eerder een lekkage in de leiding zal aantonen. 

Zodra bij een verbinding in het uitlaattraject C02 wordt gemeten moet 
het lek worden gedicht. 

C02 meting kan als algemene controle gelden. 
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3 .1.2 

3 .1.3 

(vervolg) DIENSTGEHEIM 

In onderstaande gevallen dient altijd te worden gemeten. 

- Direct voor aanvang van het stookseizoen; 
- iedere keer als de verwarmer uit he t voertuig c.q. shelter is 

geweest en weer is gemonteerd; 
- in die gevallen dat men meent gas te ruiken van de verwarmer. 

Opmerking 

Zie voor de uitvoering van de meting de IK 9-0201. 

Meetplaatsen: 1 Bij openstaand noodluik in het voertuig c.q. 
shelter; 

2 bij de uitstroomrozet binnenin het voertuig 
c.q. shelter; 

3 in de verwarm~ngsruimte. 

Dit alles uiteraard bij een werkende verwarmer. 

Controle brandstoffilter 

,. t ... 
\ -, 
'* " 

Controleer of filter vervuild is, indien 
dit wel het geval is dan: 

- vleugelmoer (afb 3.1.1-1) losdraaien; 
- klembeugel omzwenken en glas (2) verwij-

deren; 
- filter (3) met de hand losdraaien; 
- filter met dieselolie reinigen en met pers-

lucht schoonblazen; 
- in omgekeerde volgorde monteren. 

0--4 
::<----3 

---2 

Afb. 3 .1.1 

3-1-2 

Opmerking 

Let op dat de bovenrand van het glas niet 
beschadigd wordt en dat de rubberafdichting 
(4) goed aanligt. 
Defecte onderdelen dienen vervangen te 
worden. Vleugelmoer niet overmatig vast
draaien. 
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Gloeispiraal reinigen (afb 3.1.2) 

- Voor demontage van de gloeispiraal zie punt 
2.1.1-c; 

- let op dat de windingen niet tegen elkaar 
liggen of door koolaanslag sterk vervuild 
zijn, danwel kontakt maken met massa; 

- spiraal voorzichtig richten en schoonmaken; 
- monteren geschiedt in omgekeerde volgorde. 
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3.2 

3.2.1 

a 

(1) 

DIENSTGEHEIM 

HERSTELLING ze ECijELON 

Herstelling aan besturingsystemen 

Herstelling SRTl besturing 

Vervangen relais 

(a) Gloei-, motor 1/1-, motor 1/2-, bediening- en blokkeerrelais 

Afb. 3. 2 .1 

- Schakel de elektrische spanning uit; 
- neem de schroeven uit de relaiskast, welke zich boven de verwarmer 

bevindt, los; 
- neem de bodem van relaiskast met aangebouwde besturing uit (afb 3.2.l); 
- trek het betreffende relais eruit en plaats een nieuw relais; 
- ineenzetten in omgekeerde volgorde. 

(b) Vervangen tijdrelais 

- Schakel de elektrische spanning uit; 
- neem de schroeven uit de relaiskast, 

welke zich boven de verwarmer bevindt, 
los; 

- neem de bodem van de relaiskast met 
aangebrachte besturing uit; 

- trek de steker op het tijdrelais los 
(afb 3.2.2); 

- draai de schroef van klemlip enige 
slagen los; 

- trek tijdrelais onder klemlip los 
en neem het af; 
ineenzetten geschiedt in omgekeerde 
volgorde. 

(2) Vervangen smeltveiligheden 

- De smeltveiligheden bevinden zich aan 
de binnenzijde van de kast van de ver-
warmer; 

Afb. 3 .2 .2 

- defecte smeltveiligheden vervangen door smeltveiligheden met dezelfde 
waarde; 

- indien de smeltveiligheden weer stuk gaan dient dit te worden gemeld 
aan het hoger echelon. 
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3.2.1 (vervolg) DIENSTGEHEIM 

(3) Vervangen start- en continuschakelaar 

Afb. 3. 2 .3 

- Schakel elektrische spanning uit; 
- draai schroeven schakelpaneel uit 

(afb 3.2.3); 
- neem deksel met aangebouwde schakelaar 

af; 
- neem bedrading van de betreffende 

schakelaar los; 
- neem schakelaar naar achteren los; 
- plaats de nieuwe schakelaar en zet 

deze vast (let op stand schakelaar); 
- zet bedrading vast; 
- plaats deksel en draai schroeven in; 
- schakel de elektrische spanning in. 

b Herstelling half automaat besturing 

(1) Vervangen smeltveiligheden 

~'!.,_~~ "'~~~t't'M , . · -.,,,,y, , .. • ~~,#~- ~ 

~ '~·~~~,-~·;e::t·,";af:.Afr::;;: 
Afb. 3.2.4 

(2) Vervangen schakelautomaat 

- VERWARMING --

VENTILATIE 0 

Af b . 3 .2 .S 

Schakel elektrische spanning uit; 
- de smeltveiligheden (afb 3.2.4 en afb 

1,2,6) bevinden zich op het 
bedieningspaneel in het bedienings
compartiment; 

- defecte smeltveiligheden vervangen 
door smeltveiligheden met dezelfde 
waarde; 

- schakel elektrische spanning in; 
- indien de smeltveiligheden weer stuk 

gaan dient dit te worden gemeld aan 
het hoger echelon, 

- Schakel elektrische spanning uit; 
- open bedieningspaneel (indien op 

bedieningspaneel gemonteerd); 
- neem bedrading los en voorzie, indien 

nodig, van merktekens; 
- neem de draaiknop (afb 3.2.5) af; 
- draai bevestigingsschroeven van scha-

kelautomaat los; 
- neem schakelautomaat af. 

Plaatsen geschiedt in omgekeerde 
volgorde van afnemen. 
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DIENSTGEHEIM 

c Herstelling Hella .automaat 

Bij storingen in de Hella automaat dient 
de hele automaatkast vervangen te worden. 

(1) Vervangen Hella automaat (afb 3 . 2.6) 

(2) 

- Schakel elektrische spanning uit; 
- neem de 2 stekers aan de onderzijde 

van de automaatkast los; 
- neem leiding naast de stekers los; 
- draai bevestigingsschroeven uit; 
- neem Hella automaat af. 

Plaatsen 

- Plaatsen geschiedt in omgekeerde volg
orde van afnemen. 

Smeltveiligheden vervangen 

- Zie punt 3.2.2. 

d Herstelling SRT2 besturing 

(1) Smeltveiligheden in inbouwkast vervangen 

- In de inbouwkast, tegen de bovenzijde 
zitten achter een zwart kapje (afb 
1.2.4-2) een smeltveiligheid van 8 A 
en een smeltveiligheid van 25 A 
(het amperage is op de bijbehorende 
kabels aangegeven); 

- vervang defecte smeltveiligheden; 
- indien de smeltveiligheden weer stuk 

gaan melden aan het hoger echelon. 

(2) Hoofdsmeltveiligheden 

- De hoofdsmeltveiligheden van de ver
warmingsinstallatie bevinden zich in 
de hoek van de cabine, rechts achter 
de zitplaats van de bijrijder, onder 
een zwart kapje dat zich weer onder 
een witte kap bevindt (afb 3.2.7); 

- vervang defecte smeltveiligheden; 
- indien de smeltveiligheden weer stuk 

gaan melden aan het hoger echelon. 
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3.2.1 

(3) 

3-2-4 

DIENSTGEHEIM 
(vervolg) 

Vervangen relais 

- Open de klep van de inbouwkast; 
- neem de steker uit (afb 3.2.8-1); 
- neem het huis (2) van de automaatkast af; 
- neem de bedrading van het desbetreffende relais (afb 3 . 2 . 9) 

los (eventueel de bedrading merken); 
- draai de bevestigingsschroeven van het desbetreffende relais 

los; 
- het relais kan nu vervangen worden. 

Plaatsen 

- Plaatsen geschiedt in omgekeerde volgorde van afnemen , 

1 

1 bedieningsrelais 
2 blokkeerrelais 
3 tijdrelais 
4 gloeirelais 
5 motorrelais 
6 bedrijfsrelais 

2 

Afb. 3.2 . 8 

3 4 

6 5 

Afb . 3.2.9 
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3.2.2 

DIENSTGEHEIM 

Vervangen smeltveiligheden in shelters 

Bij de shelters bevinden de smeltveiligheden zich op het bedieningspa
neel (bijvoorbeeld afb 3.2.10) en kunnen vervangen worden door de 
schroefdop te verwijderen. Defecte smeltveiligheden vervangen door een 
smeltveiligheid van dezelfde waarde. Indien de smeltveiligheden 
weer stuk gaan dient dit gemeld te worden aan het hoger echelon. 

Afb. 3. 2 .10 
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DIENSTGEHEIM 

4 STORINGEN 

4 . 1 ALGEMEEN 

4 .1.1 

Alvorens bij een storing naar mogelijke oorzaken te zoeken, dient men te 
controleren of alle handelingen als in deze technische handleiding 
beschreven m.b.t. de bediening en onderhoud correct zijn uitgevoerd. 
Bij alle andere storingen en/of mogelijke storingen dan in navolgende 
punten genoemd, dient men de verwarmer voor herstelling aan het hoger 
echelon aan te bieden. 

Storingstabel 

storing 

verwarmer werkt 
niet 

verwarmer komt 
niet tot ont
branding, ter
wijl de gloei
spiraal goed 
werkt 

onderspanning 

mogelijke oorzaak 

a spanningtoevoer onder
broken 

b smeltveiligheden defect 

c bedrading defect 

d gloeispiraal defect 
e brandstoftoevoer onder

broken 
f magneetventiel defect 

g brandstoftank leeg 

a magneetventiel opent 
niet 

b luchtbellen in brand-
stofleiding 

opheffen storing 

a massaschakelaar inscha
kelen 
aansluitingen contro
leren 

b smeltveiligheden ver
vangen 

c bedrading controleren 01 
onderbreking of slechte 
verbinding 

d gloeispiraal vervangen 
e brandstofleiding reini

ge~/herstellen 
f reinigen/controleren 

zonodig aanbieden hoger 
echelon 

g brandstoftank vullen 

a kontakten reinigen, zo
nodig aanbieden hoger 
echelon 

b leiding ontluchten 

c brandstoffilter verstopt c brandstoffilter reiniger 

d losse verbindingen in 
brandstofleiding 

e brandstofpomp defect 
f verstuiver vervuild 
g automaat defect (bij 

half en Hella automaat) 

a slechte batterij span
ning 

b slechte verbindingen 

eventueel vervangen 
d leidingen controleren er 

vastzetten 
e aanbieden hoger 
f aanbieden hoger 
g aanbieden hoger 

a batterij opladen 

echelon 
echelon 
echelon 

b verbindingen reinigen 
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4 .1.1 

4-1-2 

(vervolg) 

storing 

overmatige 
gloeispiraal 
slijtage 

DIENSTGEHEIM 

mogelijke oorzaak 

a gloeispiraal wordt 
niet uitgeschakeld 

b relais defect (bij 
5RT1 en 5RT2 bestu
ring) 

opheffen storing 

a vlamthermostaat defect 
aanbieden hoger echelor 

b relais vervangen 

start verloopt a losse elektrische a kabel vastzetten 
normaal, maar 
verwarmer 
schakelt aan 
het eind van 
de aanloop
periode uit 

bij inschake
len begint 
controle lamp 
onmiddellijk 
te branden 

verwarmer roet 
en walmt 

verwarmer ver
warmt niet 
voldoende 

verwarmer 
brandt onre
gelmatig 

kabel aan vlamther
mostaat 

b relais schakelt niet b relais vervangen 
(bij SRTl en 5RT2 be-
sturing) 

c vlamthermostaat c aanbieden hoger echelor 
schakelt niet over 

a relais blijft hangen a relais vervangen 
(bij 5RT1 en 5RT2 be-
sturing) 

b vlamthermostaat scha- b aanbieden hoger echelor 
kelt niet terug 

a luchtaanzuigpijp ver
nauwd 

b uitlaattegendruk te 
hoog 

a brandstofleiding 
vernauwd 

b brandstofpomp defect 
c verstuiver defect 

a reinigen of op juiste 
diameter brengen 

b uitlaat reinigen, zo
nodig aanbieden hoger 
echelon 

a brandstofleiding con
troleren en zonodig 
vervangen 

b aanbieden hoger echelor 
c aanbieden hoger echelor 

a.luchtbellen in brand- a brandstofleiding ont
stof leiding 

b losse verbinding in 
brandstofleiding 

c in- of uitlaatpijp 
vervuild 

luchten 
b nippels of wartels 

vastdraaien 
c pijpen buiten verwarmet 

reinigen, anders aan
bieden hoger echelon 

d brandstofpomp defect d aanbieden hoger echelor 
e verstuiver vervuild e aanbieden hoger echelot 

verwarmer a ontstoringscondensa- a aanbieden hoger echelor 
stoort op ra- tor(en) defect 
dio's 
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storing 

verwarmer gaat 
vanzelf uit 

smel tvei lig
heden smelten 
steeds door 

verwarmer scha
kelt niet uit 

op stand "o" of 
"uit" blijft de 
verwarmer onre
gelmatig door
branden 

, , ., ... un _ /\/. "71\ 

DIENSTGEHEIM 

mogelijke oorzaak 

a luchtaanzuigpijp ver
ontreinigd 

b uitlaattegendruk te hoo~ 

c als gevolg van overver
hitting is de verwarmer 
uitgeschakeld 

opheffen storing 

a luchtaanzuigpijp reini
gen 

b uitlaatgedeelte buiten 
verwarmer reinigen, 
anders aanbieden hoger 
echelon 

c eventuele vernauwing 
of verstopping in lucht
aanzuig- of uitlaatlei
ding opheffen 
nieuwe smeltveiligheid 
plaatsen 

a smeltveiligheden te zwa~ a juiste smeltveiligheden 
monteren 

b gloeispiraal maakt 
sluiting met massa 

a vlamthermostaat defect 
b defect in schakelaar 
c relais defect (bij 

SRTl en 5RT2 besturing) 
d automaat defect (bij 

half en Hella automaat) 

a magneetventiel is ver
vuild 

b gloeispiraal vervangen 

a aanbieden hoger echelon 
b schakelaar vervangen 
c relais vervangen 

d aanbieden hoger echelon 

a magneetventiel reinigen, 
zonodig aanbieden hoger 
echelon 
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DIENSTGEHEIM 

5 ONDERHOUDSSCHEMA 

5 .1 INLEIDING 

5.1.1 Toelichting 

a Dit onderhoudsschema is onderverdeeld in de verschillende groepen 
overeenkomstig de standaard functionele groepsindeling. 

b Het schema is bestemd als leidraad voor het personeel dat is belast 
met de samenstelling van bevoorradings- en onderhoudsdocumentatie, 
alsmede t.b.v. opleidingen en hersteleenheden. 

c In de kolommen ie t/m se echelon is met een X aangegeven door welk 
echelon de werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd. 

d Indien in de kolommen een "XX" is aangegeven, zijn de componenten als 
"DIRECTE RUIL" artikel opgenomen. 

e Indien in de kolommen een "XU" is aangegeven wordt het herstel van deze 
artikelen uitbesteed bij "CIVIELE BEDRIJVEN" en/of andere krijgsmacht 
bedrijven. 

f Werkzaamheden die niet in dit schema zijn opgenomen, dienen door het 
echelon te worden uitgevoerd, dat gezien de aard der werkzaamheden, hier
voor het meest in aanmerking komt. 

g De indeling der echelonneringskolommen is als volgt: 

(1) Werkzaamheden uit te voeren door de bedienaar; 

(2) werkzaamheden uit te voeren door de onderhoudsgroep van de ge-
bruikende eenheid; 

(3) werkzaamheden uit te voeren door de Direct Steunende Eenheden; 

(4) werkzaamheden uit te voeren door de 4e echelons eenheden van het 
NLC; 

(5) werkzaamheden uit te voeren door de Basisonderhoudswerkplaatsen 
cq. uit te besteden bij civiele bedrijven. 
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DIENSTGEHEIM 

5.1.2 Standaard groepsindeling 

GROEP 25 Luchtconditionerings-systeem 

2505 LUCHTVERWARMERS 

5-1-2 DIENSTGEHEIM 1/2 TH9-0470 

Y-cie
.n

l



DIENSTGEHEIM 

ECHELON 

BENAMING 
1 2 3 4/5 

GROEP 25 LUCHTCONDITIONERINSSYSTEEM 

2505 LUCHTVERWARMERS 

C02 test X 

VERWARMER, ontluchten X 

VERWARMER, uitbouwen X 

VERWARMER, vervangen XX 

AANZUIGROOSTER, reinigen X 

NBC AFDICHTINGSTEST, uitvoeren (indien van toepassing) X 

BRANDSTOFFILTER, reinigen X 

GLOEISPIRAAL, reinigen X 

RELAIS en SMELTVEILIGHEDEN van BESTURINGEN, vervangen X 

BRANDSTOFTOE- en AFVOERLEIDING, vervangen X 

KABELBOOM, vervangen X 

VLAMTHERMOSTAAT, controleren X 

OVERVERHITTINGSTHERMOSTAAT, afstellen X 

óVERVERHITTINGSSMELTVEILIGHEID, vervangen X 

GLOEISPANNING, controleren X 

BRANDSTOFAANZUIGLEIDING (inwendig), vervangen X 

MAGNEETVENTIEL, reinigen/testen X 

VOORSCHAKELWEERSTAND, controleren/afstellen X 

ONTSTORINGSCONDENSATOREN, vervangen X 

BUITENMANTEL, vervangen X 

VERWARMINGSLUCHTWAAIER, vervangen X 

ELEKTROMOTOR, vervangen/herstellen X 

DIENSTGEHEIM 5-1-3 
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DIENSTGEHEIM 

ECHELON 

BENAMING 
1 2 3 4/5 

BRANDSTOFPOMP, testen/vervangen/herstellen X 

VERSTUIVER, vervangen X 

VERBRANDINGSLUCHTWAAIER, vervangen X 

VERBRANDINGSKAMER, vervangen X 
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