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WAT DIENT U TE WETEN ALVORENS TE BESTELLEN ? 

▪ Het te nodige vermogen (bv. 800Kwatt). 

▪ Afstand slangen (plaats waar huurtoestel kan staan tot collector). 

▪ Aansluitingen type (bv. Flensdiameter DN 125). 

▪ Hoogte verschil tot aan aansluiting (opgelet lucht). 

▪ Uitzonderlijke drukken (+ 3bar).  

▪ Expansie voorziening. 

▪ Wat is de geschatte huurtermijn. 

▪ Leveringsplaats. 

▪ Plaats voorziening toestel. 

▪ Type ondergrond waarop het toestel word geplaats.  

▪ Bereikbaarheid toestel met heftruck of verrijken (4x4). 

▪ Watertoevoer (vulling).   

 

WAT DIENT U TE WETEN OVER ONZE TOESTELLEN ? 

▪ Onze toestellen zijn op mazout maar desgewenst aan te sluiten op gasnet. 

▪ Standaard voorzien veiligheidskleppen 3 bar. 

▪ Groter vermogens meer trap branders. 

▪ Manueel Mengsysteem verkrijgbaar (vloerverwarming). 

▪ Pompen apart te verkrijgen. 

▪ Externe expansie mogelijk standaard expansie aanwezig voor toestel zelf.  

▪ Onze kleine toestellen zijn voorzien van 240V 16A stopcontact. De zwaardere types voorzien 
van 32A 400V 5 pins stopcontact. 

▪ Wij voorzien opstart hoeveelheid mazout dat u de eerste dag probleemloos kan verwarmen. 

▪ De ww  transportslangen hebben diameters van 66mm, 89mm of  150mm al naar gelang 
vermogen.  

▪ Lengtes slagen 2, 5, 10, 20, 40 m. 

▪ SCHAKEL DE ELECTRICITEIT NOOIT UIT TIJDENS WERKING. 
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EENVOUDIG WERKINGSPRINCIPE 

Onze containers is voorzien van vloerketel met geblazen brander en interne mengpomp.  

De meeste stookplaatsen zijn voorzien van een standaard circulatiepomp, automatische vulling, 

veiligheidskleppen, elektrische sturingskast en expansievat.   

 

FOUTEN ANALYSE 

Ieder toestel wordt getest, indien u tocht een probleem zou hebben gelieve dit te melden. Echter kan 

u volgende zaken eerst controleren. 

▪ Is er de nodige elektrische voeding, schakelaar staan aan, de fasen (draairichting) klopt. 

▪ Is er stoomuitval geweest of de elektrische voeding is uitgeschakelde van het toestel. 

overtemperatuur is ingeschakeld deze dient uit zijn veiligheid te worden gebracht bel ons. 

▪ Is de mazout toevoer in orde, voldoende mazout in tank, kraantjes staan open, leiding 
aangesloten. 

Indien verdere problemen gelieve contact op te nemen dan helpen we u graag verder.  

  

  


