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NL               

 

 Vloeistof stand kachels /  Montage-instructies  

Stand kachel  

 BINAR-5S  

 BINAR-5S diesel 

 BINAR-5S.24 diesel 
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 Tekening van de verbindingen van de hoofdbestanddelen van de standkachel                                         . 

      Kabelboom    Verbinding nar de PWM 

 

           Electrische motor 

 Met pomp 

    Rubber slang 

             Isolator  Bedieningspaneel 

            Koelvloeistof 

            In-/uitlaat 

 Koelvloeistof 

 Inlaat           Brandstofleiding 

            Brandstofpomp 

  Strop voor uitlaat            Kachel met          modem 

                beugels 

            Brandstofpomp   brandstof 

                    Beugel    inlaat 

 Uitlaat pijp demper          hoekpijp    uitlaatpijp 

       Lucht inlaat met demper       T-stuk 

        brandstofleiding 
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Technische informatie  

Introductie  
Deze handleiding is bedoeld voor organisaties en gebruikers 

die de installatie van BINAR-5S type stand kachels uit voeren. 

Het handboek bevat de belangrijke beginselen voor installatie 

van het product in een vervoermiddel en de controle van de 

bruikbaarheid van het product na de installatie. Deze 

handleiding wordt gebruikt samen met de handleiding.  

 

De fabriek is niet aansprakelijk voor fouten, 

die uit niet-naleving van de 

installatiehandleiding en de instructies daarin 

voortvloeien. Dit geldt ook voor 

onprofessionele reparaties of reparaties waarin 

geen originele reserveonderdelen zijn gebruikt.  
 

Deze installatiehandleiding bevat de nodige informatie en 

aanbevelingen met betrekking tot de installatie van de BINAR-

5S type stand kachels.  

 

Doel van de stand kachels:  
De stand kachels zijn bedoeld voor de voorverwarming van de 

motoren van voertuigen met vloeistof koeling bij een 

temperatuur van de omgevingslucht tot aan min 45 ° С. 

Productie  

De brandstof is diesel of benzine.  

De producten met de benaming "24" in hun namen zijn bedoeld 

voor gebruik in het elektriciteitsnetwerk op een spanning van 

24V.  

De stand kachels hebben verschillende accessoires en hebben 

de volgende gecontracteerde Markeringen:  

BINAR-5S  

BINAR-5S diesel  

BINAR-5S.24 diesel  

 

BINAR-5S – product markeringen;  

Diesel-markering van een product waarin voor de motor 

dieselbrandstof wordt gebruikt;  

24-spanning.  
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2 veiligheidsvoorschriften  

Het is verboden om de brandstofleidingen in de cabine van het 

voertuig te monteren.  

Het is verboden om de elektrische installaties (bedrading) van 

de stand kachel in de buurt van de brandstof leidingen te 

installeren.  

Een voertuig waarin een stand kachel is geïnstalleerd moet 

worden uitgerust met een brandblusser.  

 Bij het uitvoeren van werkzaamheden in het voertuig of de 

reparatie van de stand kachel, of elektrisch lassen aan het 

voertuig, moet de kachel losgekoppeld worden van de accu.  

  

 Tijdens installatie of verwijdering van de stand kachel, 

moeten de veiligheidsmaatregelen die zijn vastgelegd in de 

veiligheidsvoorschriften voor werk op elektrische netten en 

voertuigsystemen van voertuigen worden nageleefd.  

  

 Het is verboden om de stand kachel met het elektrische 

circuit van het voertuig te verbinden, wanneer de motor draait 

en wanneer de accu ontbreekt.  

  

Installatie van de stand kachel en onderdelen daarvan moet 

worden gedaan door een gespecialiseerde organisatie 

goedgekeurd door de fabrikant. Monteren van de stand kachel 

moet alleen door deskundigen volgens de installatie-instructies 

worden uitgevoerd.  

 is het verboden om het verbreken van de voeding van de 

stand kachel vóór het einde van de cyclus reinigend. 

 De voeding naar de stand kachel moet 

afkomstig zijn uit een accu onafhankelijk 

van het gewicht van het voertuig.  

  

 Het is verboden de verbinding naar de 

voeding te maken en te verbreken wanneer de 

stand kachel ingeschakeld is.  

  

Na uitschakeling kan de stand kachel pas na 5-10 seconden 

opnieuw worden gestart.  

 Als enig werk werd gedaan aan een koelsysteem (reparatie of 

vervanging van koelvloeistof), is het noodzakelijk om het  

systeem te ontluchten.  
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3 installatie  
Houdt de veiligheidsmaatregelen in de gaten tijdens de 

installatie van de stand kachel. 
  
3.1 installatie locatie.  

  

Wij adviseren de stand kachel in de motorruimte te installeren 

en zoek een positie die de installatie en het onderhoud 

eenvoudig maakt.  

De buitenmaten van de stand kachel worden weergegeven in 

figuur 2.  

 

 

 

De stand kachel moet niet geplaatst worden:  

 bij een ruimte die rechtstreeks getroffen kan worden door de 

thermische effecten van het uitlaatsysteem van het voertuig;  

 onder het niveau van de waad-diepte van de voertuigen;  

 boven het expansievat van de koelvloeistof.  

  

Installeer rekening houdend met de afmetingen en de 

toelaatbare werkstand volgens figuur 2-3. 

 

Het is onvoorwaardelijk noodzakelijk de installatie positie te 

respecteren
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3.2 De gaten van de installatie en de standaard bevestiging van 

de console.  

De kachel wordt bevestigd aan de console met een minimum 

van drie М5х12 bouten. De console kan verticaal of horizontaal 

worden geplaatst.  

De standaard console wordt bevestigd met 4 bouten van М6 

aan de carrosserie van het voertuig of aan de tussenliggende 

console (Fig. 4).  

 

 
 

3.3 de verbinding.  

  

Sluit de stand kachel aan op het koelsysteem van het voertuig, 

zodat het wordt uitgelijnd met de stroomrichting van de 

koelvloeistof in het koelsysteem (Fig. 5).  

 

 
 

Tijdens de installatie de rubber slangen en gevormde buizen, de 

onderdelen van het meegeleverde samenstel gebruiken. De 

slangen moeten worden gelegd zonder scherpe bochten, terwijl 

het mogelijk moet zijn om ze in een verhoogde positie ten 

opzichte van de kachel te houden om luchtinsluiting te 

voorkomen. Wanneer de slangen gelegd worden, ervoor zorgen 

dat ze niet naast de uitlaatpijp en motoronderdelen geïnstalleerd 

worden. Dit kan tot een hoge temperatuur leiden.  

Vóór de eerste start van de stand kachel en na wijziging van de 

koelvloeistof, er voor zorgen dat het apparaat goed wordt 

ontlucht. Aanwezigheid van lucht in het systeem kan leiden tot 

oververhitting van de stand kachel.  

Alle pijpverbindingen moet lek dicht zijn.
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 3.4 hoek pijp  

De kniestukken pijp van de kachel zijn bedoeld voor 

gemakkelijke installatie. De gevormde buizen kunnen 

omgedraaid worden over een hoek van 180° (Fig. 6). Draai de 

bout van de bevestiging plaat los, draai de gevormde pijp naar 

de gewenste positie en draai de bout weer vast.  

Voor automatische ontluchting van de kachel, moet de uitlaat 

knie in een hoek van 0-90 ° omhoog geplaatst worden, 

afhankelijk van de mogelijkheden.  

 

 
 

Vervanging van de pijpen door rechte is toegestaan 

(wordt apart verkocht).  

 

 

 

 
 

3.5 installatie van elektrische motor met pomp  

  

De pomp wordt geïnstalleerd in het koel circuit in de 

stroomrichting gezien voor de stand kachel. De pomp moet 

lager dan het expansievat van de voertuig-radiator en lager dan 

de kachel geïnstalleerd worden.  

Zorg ervoor dat de stroomrichting van de koelvloeistof in de 

pomp wordt gekopieerd van de bestaande stroomrichting van 

de koelvloeistof in het koelsysteem.  

De locatie van de knie van de pomp moet niet leiden tot 

insluiten van een luchtbel binnen haar pomp onderdelen. 
  
3.6 opname van lucht nodig voor het verbrandingsproces  

  

De lucht nodig voor het verbrandingsproces moet niet 

worden aangezogen van het interieur, de cabine of de 

bagage compartiment van het motorvoertuig.  

De luchtinlaat opening wordt geïnstalleerd op een positie die 

vervuiling voorkomt door indringende sneeuw en garandeert 

een vrije uitstroom van water.  

Als de stand kachel achter de achterbumper van het voertuig 

geïnstalleerd wordt, dan is het noodzakelijk de inlaat naar een  

'schone' zone te verplaatsen.  

In een dergelijk geval is het verboden de stand 

kachel met een korte luchtinlaat te gebruiken. 
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3.7 extractie van uitlaatgassen  

De uitlaatpijp is een flexibele geribde metalen buis, die moet 

worden teruggebracht tot de gewenste lengte.  

De uitlaatpijp (Fig. 7) wordt bevestigd aan de stand kachel met 

behulp van een beugel (klemmen). Voor beter contact tussen de 

uitlaatpijp en de hals van de stand kachel, is het nodig om een 

sleuf in de pijp van 15-20 mm lengte te maken, maar die lengte 

mag niet meer bedragen dan de lengte van de hals.  

Tijdens de installatie is het mogelijk gebruik te 

maken van een metalen hoek pijp.  
 

Tijdens de installatie van de uitlaatpijp, voorkom 

lekkage van uitlaatgassen naar de cabine of door 

zuiging van ventilatie- en verwarmingssysteem naar 

de cabine. 
  
Gebruik van een hoge-temperatuur-pakking voorkomt lekken 

van de uitlaatgassen op de verbinding.  

De uitlaatgassen moeten naar de buitenkant van het voertuig 

worden gebracht.  

Afgezien van deze, mogen de gassen geen negatieve invloed 

hebben op de functies van de aggregaten van het 

motorvoertuig. De uitlaat van de uitlaatpijp moet zijn 

geïnstalleerd op een positie die vervuiling voorkomt door 

sneeuw en een vrije uitstroom van inkomend water garandeert.  

 

 
De uitlaatpijp moet worden gelegd in een neerwaartse schuine 

richting vanaf de stand kachel. Als dit niet mogelijk is, dan is 

het nodig om een gat ter grootte Ø3 mm op het laagste punt 

voor de afvoer van condens te maken. Hier moet een 

afvoerleidinkje met een waterslot in gemaakt worden.  

Ter bescherming van de afzonderlijke delen van het 

motorvoertuig door de hoge temperatuur, is het noodzakelijk 

om de uitlaatpijp thermisch te isoleren.
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Het is aanbevolen om een geluiddemper te 

gebruiken om lawaai te verminderen tijdens de 

werking van de stand kachel (apart geleverd).  

De demper kan niet worden geplaatst in de buurt van het gat 

voor de inname van de benodigde verbrandingslucht.  

De geluiddemper moet zijn geïnstalleerd op een afstand van ten 

minste 200 mm van de stand kachel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij sommige modellen heeft de demper een gat voor de afvoer 

van condens. Bij het installeren van de geluiddemper, ervoor 

zorgen dat het condens  gat aan de onderkant zit.  

De uitlaatpijp mag niet in aanraking komen met kunststof 

componenten van het motorvoertuig (delen van bumpers). Wij 

raden aan voor de installatie van het uitlaatsysteem gebruik te 

maken van rubberen ringen – doorvoeren (apart geleverd). 
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3.8 Specificaties van de installatie van de lucht in- en uitlaat. 

De gas uitlaat en inlaat van de verbrandingslucht vereist een 

plaatsing dat opzuiging van uitlaatgassen voorkomen wordt.  

Rekening houdend met de bewegingsrichting van het 

voertuig, mag de uitlaat niet voor de luchtinlaat 

geplaatst worden. (Fig. 9).  

 
3.9 thermische isolatie  

  

Bij het installeren van de uitlaatpijp, is het noodzakelijk 

rekening te houden met haar hoge bedrijfstemperatuur.  

Ter bescherming van de afzonderlijke delen van het 

motorvoertuig (elektrische installaties en andere grote kabels 

en leidingen) voor de hoge temperatuur, is het noodzakelijk om 

de uitlaatpijp thermisch te isoleren.  

3.10 brandstofsysteem  

3.10.1 Samenstelling van brandstof inname.  

  

De brandstof innameleiding is in de brandstoftank geïnstalleerd 

volgens figuur 10. Voorafgaand aan de installatie is het 

noodzakelijk om een gat in de tank te boren van Ø9 mm en de 

innamebuis van brandstof op de nodige lengte te zagen. Het is 

noodzakelijk onder een hoek van ≈45 ° te zagen (Fig. 11).  

Bij het boren van het gat in de brandstoftank, is het 

noodzakelijk de regels na te leven inzake veiligheid 

en bescherming van de gezondheid wanneer u werkt 

aan tanks, die voorheen waren gevuld met brandstof met een 

risico van explosie. 
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 3.10.2 brandstof pomp samenstelling 

De brandstofpomp is bedoeld om de brandstof naar de 

verbrandingskamer te doseren.  

De brandstof pomp functioneert op basis van elektrische pulsen 

van de controle-eenheid. De puls-frequentie hangt af van de 

werkelijke output van de kachel.  

De brandstofpomp is geïnstalleerd in een rubber demper bus 

(Fig. 13).  

We adviseren een installatie van de brandstofpomp dicht bij de 

brandstoftank en op een lager niveau dan het minimale 

brandstofniveau in de brandstoftank.  

De stand kachels zijn uitgerust met brandstofpompen 

vervaardigd door "Advers" of "Thomas Magnete".  

De installatie positie van de brandstofpomp moet 

overeenkomen met Fig. 12. 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.10.3 Samenstelling van de brandstof leidingen.  

  

Tijdens de installatie van de brandstofleiding voor de kachel is 

het noodzakelijk om verder te gaan volgens Fig. 14. De 

brandstofleiding die vanaf de brandstofpomp naar de kachel 

loopt moet worden gelegd op een zodanige wijze dat het niet 

naar beneden helt. De brandstof pijpverbindingen worden met 

verbindingsslangen en klemmen gemaakt. 

Als de verbindingsslangen niet op maat worden, maar in de 

vorm van een enkele rubberen slang, dan is het noodzakelijk 

om deze slang in afzonderlijke secties van ongeveer 70 mm te 

snijden.  

De juiste verbinding van twee brandstof leidingen is via een 

verbindingsslang weergegeven in Fig. 15.  

Snijden van de verbindingen en de pijp van de 

brandstof moet uitsluitend gebeuren met behulp van 

een scherp mes. In de snijpunten ervoor zorgen dat de 

sectie van de stroom van de brandstof-pijp niet kleiner 

geworden is, er zijn geen deuken en bramen. 
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         kachel 

 1 brandstoftank  4 brandstofpomp 

 2 Brandstof inname 5 koppeling 

 3 brandstofleiding 

 

3.11 installatie van het bedrading van de stand kachel.  

Installeer de kabelboom en bedrading volgens het diagram 

elektrische bedrading. Wanneer u de stekerverbindingen 

installeert, elimineer de mogelijkheid van hun opwarming, 

vervorming en verschuiven tijdens het gebruik van het 

motorvoertuig. Zet de kabelbomen met kunststof banden/tie 

wraps vast.  

Let op! Doe de installatie als de zekeringen verwijderd zijn.  

Als het nodig is de lengte van de kabelboom van de 

brandstofpomp te verkorten, is het toegestaan om een deel van  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de kabelboom in het midden te verwijderen. Isoleer de 

verbinding.  

Bij het plaatsen van de contacten in de koppeling de brandstof 

pomp, ga te werk volgens Fig. 16. 

 

 

         Koppeling (vrouwtje)                koppeling (mannetje) 

                                                                                            Kabel 

 

                                                            afdichting
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3.12 installatie van het controle paneel  

Het paneel kan worden geïnstalleerd op een willekeurig punt 

waaruit het stuurprogramma door personen comfortabel bedient 

kan worden. Het deelvenster wordt vastgemaakt door middel 

van twee stroken van dubbelzijdig plakband of een console:  

-dubbelzijdig plakband zit vast aan de achterkant van het 

paneel. De kabel van de paneel behuizing kan via de 

achtercover, of via de zijkant van de behuizing door het 

verwijderen van een deel van de console. Voorafgaand aan 

installatie is het noodzakelijk om de ondergrond waarop het 

panel geïnstalleerd wordt te ontvetten. Plaats het deelvenster op 

de voorbehandelde ondergrond na het verwijderen van de 

beschermfolie van het plakband.  

-console (Fig. 17), die is gekoppeld aan het deelvenster met 

schroeven. De draad van het paneel loopt via de achterzijde van 

de behuizing. Het paneel is alleen gemonteerd doordat het 

magnetisch vast klikt aan de console.  

  

3.13 installatie van de modem  

De GSM-modem, die in wezen een analoge mobiele telefoon 

zonder een beeldscherm en toetsenbord is, is bedoeld voor 

gebruik in bijzonder ongunstige omstandigheden (koude, 

trillingen, etc.). Een SIM-kaart wordt ingevoegd in de modem, 

net zoals in een telefoon, dat wil zeggen dat de stand kachel 

een volledige telefoonnummer van de mobiele provider van uw 

keuze krijgt. De modem wordt geïnstalleerd op een 

willekeurige comfortabele en schone plaats.  

Modem details – Raadpleeg de handleiding van de modem.  

4 controle van de stand kachel na installatie                 .  
Ervoor zorgen dat brandstofsysteem niet lekt.  

Ervoor zorgen dat koelvloeistof systeem niet lekt.  

De betrouwbaarheid van de armaturen van de elektrische 

kabels en connectoren te waarborgen.  

Sluit de voeding aan de stand kachel en installeer een zekering 

op de kabelboom.  

Belangrijkste brandstof pijp vullen met brandstof.  

De brandstof-pijp wordt gevuld met een brandstofpomp of 

meerdere starts van de stand kachel. Controleer het vullen van 

de brandstofleiding met brandstof op transparante leiding.  

De brandstof pomp opbrengst is niet erg groot en om die reden 

vult het heel langzaam wanneer de brandstofleiding leeg is. De 

stand kachel doet twee pogingen tot verwarming en als de 

brandstof nog steeds niet in de kachel, mislukt de start, en toont 

het foutbericht "start-up pogingen uitgeput". Dan is het 

noodzakelijk de stand kachel opnieuw en opnieuw aan te zetten 

totdat de volledige brandstof pijp is gevuld met brandstof. 
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 De temperatuur van de koelvloeistof op het 

voertuig Label moet overeenkomen met de 

gegevens op het bedieningspaneel omdat de 

meting van de temperatuur op verschillende 

punten van het brandstofsysteem van de motor voertuig plaats 

vindt.  

Na controle van de bruikbaarheid van de stand kachel, is het 

noodzakelijk nogmaals de lekdichtheid van de verbindingen 

van de leiding aan de pomp, de kachel en de motor, en indien 

nodig de verbindingen aandraaien.  
 

5 aanbevelingen.  
Als de stand kachel het niet doet, is het noodzakelijk om ervoor 

te zorgen dat er brandstof in de tank is, de accu opgeladen is, 

alle aansluitingen correct zijn aangesloten en dat de 25 A 

zekering functioneel is. 

 

. 
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1. * in het geval van extra bestelling, is het mogelijk om een set te installeren bestaande uit een kabelboom, relais en PWM relais.  
2. ** externe signalering relais-geregeld. 
3. *** voorbeeld van de verbinding van een stand kachel aan een voertuig. 


