
Verwarmer standen

AIR-2D en AIR-4D kunnen worden
gekanteld tussen 0 en 90 °. 

De AIR-8D en AIR-9D mogen niet
worden gekanteld



Afstand tot omringende objecten

Van de inlaat
50mm voor AIR-2D/4D
100mm voor AIR-8D/9D

Van de uitlaat
150mm voor AIR-2D/4D
250mm voor AIR-8D/9D



Inlaat en uitlaat van de verbrandingskamer

De juiste installatie van de uitlaat- en luchtaanzuigleidingen is wanneer hun uiteinde naar
dezelfde kant is gericht. De afstand tussen hen moet uitsluiting van uitlaatgassen
uitsluiten door de luchtinlaat (minimaal 20 cm).



Oververhittings problemen

Slangen zijn te veel gebogen

De slangen moet zo recht mogelijk zijn
en de eerste meter die uit de uitlaat
komt MOET recht zijn



PVC buizen gebruikt

1 A) Heteluchtuitlaat is gemaakt van 
sanitair plastic met een laag smeltpunt.

1 B) Heteluchtuitlaat heeft bij het begin 
een hoek van bijna 270 °
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PVC buizen gebruikt

1A) Reductie van 90 mm tot recht 60 
mm 

1B) Plastic is niet hittebestendig en is 
gemaakt voor sanitair gebruik. 

2) T stuk niet goed geplaatst
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Brandstoflekkage uit de brandstoftank

Brandstof aanzuigbuis verkeerd
geïnstalleerd aan de zijkant van de 
brandstoftank

Plaats het altijd op de bovenkant van 
de brandstoftank !!!



Slordige brandstofleiding en kabels onder auto

Laat NOOIT rommelige draden 
onder de auto liggen 

Ze kunnen ergens op de weg 
blijven haken en worden 
afgescheurd 

Zorg ervoor dat de draden stevig 
zijn bevestigd Steek de extra 
lengte in de auto, waar deze niet 
in de weg zit



Positie brandstoffilter

Plaats NOOIT een brandstoffilter na
de brandstofpomp. Het kan de 
dosering veranderen en op lange
termijn de verwarming
beschadigen. Je kunt het gebruiken
vóór de brandstofpomp, maar zorg
ervoor dat het leeg is.



Brandstofpomp in brandstofsysteem onder druk



Resultaat:



Juiste slangen gebruiken en slang klemmen niet te strak aandraaien

Oorzaak:
Luchtkanaal te klein voor 
luchtuitlaat. 
Probleem:
Behuizing buigt en ventilator loopt 
vast. 
Resultaat:
Beschadigde behuizing en 
verkeerde luchtstroom, die 
oververhitting heeft veroorzaakt.



Zet de verwarmer niet acher een hoofdschakelaar


