
 
 

SNELSTART HANDLEIDING 
 
WERKING 
De werking van de mobiele tentverwarming berust op de verbranding van diesel welke de 
warmte genereert. De warmte die vrijkomt in de verbrandingskamer wordt afgegeven aan 
een koellichaam. De ingebouwde ventilator blaast buitenlucht over dit koellichaam welke 
hierdoor opwarmt en vervolgens de ruimte ingeblazen wordt. De verbrandingsgassen 
blijven ten alle tijden gescheiden van de te verwarmen lucht waardoor de verwarmde lucht 
droog en geurloos is. 
 
AANSLUITINGEN 
 

1. Ingang verse lucht 
2. Uitgang verwarmde lucht 
3. Inlaat verbrandingsgassen 
4. Uitlaat verbrandingsgassen 
5. Aansluiting Thermostaat 
6. Aansluiting 12V 
7. Diesel brandstoftank 
8. Elektrische zekering 

 
OPSTART 
 

1. Verwijder de deksels aan de ingang en uitgang van het luchtcircuit. Verwijder de 
stoppen aan de inlaat en uitlaat van de verbrandingslucht.  

2. Sluit de thermostaat aan. De bajonetsluiting dient vast te klikken voor een 
weerbestendige aansluiting. 

3. Sluit de 12V stekker aan op het toestel. Houdt hiervoor de stekker met de kabel naar 
de grond toe en en de stekker onder een hoek van 30° tegen de klok in. Plaats 
vervolgens de stekker op het toestel en draai de stekker 30° met de klok mee. Een 
voelbare klik duidt op een correcte aansluiting. De kabel kan vervolgens ingeplugd 
worden in de batterij. De thermostaat gaat aan en is na enkele seconden gereed 
voor gebruik. 

4. Monteer de luchtslang aan de rechterzijde van het toestel (Uitgang verwarmde 
lucht) en breng de slang tot in de tent. Voor grotere ruimten is het mogelijk om een 
slang aan de “Ingang verse lucht” te plaatsen om zo circulatie te krijgen met een 
groter verwarmingsvermogen tot gevolg. De slang kan met behulp van een kniptang 
op maat ingekort worden. 

5. Zie meegeleverde thermostaat handleiding voor gebruik van de thermostaat. 



6. De opstart van de verwarming duurt enkele minuten. Gedurende de eerste minuten 
zal het toestel een sequentie aan controle’s doorlopen en zullen eventuele 
problemen gedetecteerd worden. Problemen zullen als foutcodes gemeld worden 
via de thermostaat. Contacteer je dealer bij problemen tijdens opstart. 
Na de controle zal het toestel opstarten. Hierbij zal de het toestel gedurende enkele 
minuten de brandstoftoevoer opbouwen totdat een stabiele verbr anding bekomen 
wordt.  

 
STOPPEN 
 

1. Afzetten van het toestel via de thermostaat zoals beschreven in sectie 
“Thermostaat”. 

2. Het toestel zal geleidelijk aan de brandstoftoevoer afbouwen totdat de verbranding 
onderbroken wordt. Eenmaal de vebranding gestopt is zal de ventilator het toestel 
afkoelen om oververhitting te voorkomen.  

3. Eenmaal de ventilator stopt met draaien is het toestel afgekoeld en mogen de 
elektrische aansluitingen gedemonteerd worden.  

4. Indien het toestel buiten getransporteerd wordt dienen beide luchtcovers 
gemonteerd te worden en dienen de stoppen aan de inlaat en uitlaat geplaatst te 
worden. 

 
ONDERHOUD 
 
Om ophopen van roet tijdens werking op laag vermogen te voorkomen dient het toestel 
eenmaal per maand voor 30 minuten op maximaal vermogen te branden. 
 
Verder is het toestel gegarandeerd onderhoudsvrij voor een minmale duur van 2000  
branduren.  
 
BRANDSTOF 
 
Het verwarmingstoestel is ontworpen voor gebruik met diesel of stookolie. Tijdens gebruik in 
koudere omgevingen dient de brandstof aangepast te worden aan de omgeving om stollen 
van de brandstof te voorkomen.  
 
Bij werking in extreme koude is het mogelijk om een 50% kerosine toe te voegen aan de 
brandstof om een correcte werking te garanderen. 
 
BATTERIJVEILIGHEID 
 
Om diepe ontlading van de batterij te voorkomen is het mogelijk om bij een vooraf 
ingestelde batterijspanning automatisch het verwarmingstoestel te laten afschakelen. 
Indien het toestel op de startbatterij van de wagen aangesloten wordt is het aangeraden om 
deze instelling niet lager dan 12,2V te kiezen. Voor de instelprocedure gelieve pagina 34-37 
van bijgeleverde “Comfort Panel User’s manual” raad te plegen. 
 
 



AANDACHTPUNTEN 
 

• Tijdens de werking mogen geen objecten in het toestel bewaard worden omwille van 
de hoge temperatuur van de uitlaat. 

• Er mogen geen obstakels voor de uitlaatpijp geplaatst worden om oververhitting van 
het toestel en beschadidiging of brand te voorkomen. 

• Tijdens transport op een dakrek dienen de luchtcovers en uitlaat pluggen 
gemonteerd te worden om indringen van water te voorkomen.  

• Het toestel moet steeds op een vlakke ondergrond geplaatst te worden 
• De verwarmde lucht kan temperaturen tot 120°C bereiken. Zorg er steeds voor dat 

de luchtslang niet geblokkeerd wordt en dat deze niet direct op objecten gericht 
wordt. 

• Bij het afzetten van het toestel dient een correcte afkoelingsprocedure doorlopen te 
worden om resterende brandstof te verwijderen en overhitting van het toestel te 
voorkomen. Verwijder nooit de elektrische aansluiting voordat het toestel volledig 
afstaat. 

• Tijdens de eerste branduren of na lange stilstand is een toegenomen hoeveelheid 
rookontwikkeling en een zoemend geluid uit de uitlaatpijp normaal. Dit verdwijnt na 
enkele uren gebruik. Tijdens normale werking zal het toestel geen rook produceren. 

• Het toestel is ontworpen voor gebruik tot 2500m hoogte. Gebruik boven 2500m is 
toegelaten en kan leiden tot meer rookgasontwikkeling. Na gebruik boven 2500m is 
het aangeraden om het toestel voor 30 minuten op maximaal vermogen te laten 
werken. 

 
 
 
 


