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VARNING
Felaktig montering eller reparation av
luftvärmarsystemen kan leda till giftiga
koloxidläckage, vilket kan orsaka allvarliga skador
eller dödsfall, eller brand.
För montering av värmesystemen krävs teknisk
kompetens, lämplig teknisk dokumentation,
särskilda verktyg och utrustning, så att monteringen
utförs rätt.
För inte in främmande objekt i värmaren och dess
rörliga delar.
För att reparera värmesystemen måste du ha gått en
kurs från CalTech Heating Technologies AB. Du
måste även ha lämplig teknisk dokumentation,
särskilda verktyg och utrustning. Endast
originaldelar från CalTech Heating Technologies
AB får användas. Se katalogen över tillbehör till
värmesystemet.
Följ alltid monterings- och reparationsanvisningarna
och ge akt på alla varningar. CalTech Heating
Technologies AB frånsäger sig allt ansvar för
problem och skador som beror på att systemet har
monterats eller reparerats av obehörig personal.
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LAGSTADGADE MONTERINGSFÖRESKRIFTER
Calaer luftvärmare 2 kW och 4 kW har typprovats och godkänts i enlighet
med UNECE-föreskrifter nr 10 (elektromagnetisk kompatibilitet) och nr 122
(Värmesystem i fordon) med följande tillståndsnummer:
Calaer luftvärmare 2 kW


E11 122R-00 1689



10R-05 9041

Calaer luftvärmare 4 kW


E11 122R-00-1696



10R-05 9041

Kraven och monteringen omfattas av bestämmelserna i bilaga VII till direktiv
2001/56/EC, och del 1 och bilaga 7 till UNECE-föreskrift nr 122.
ALLMÄNNA KRAV
Driftanvisningar och skötselföreskrifter ska tillhandahållas med varje
värmare, och för värmare avsedda för eftermontering ska även instruktioner
för montering tillhandahållas. (Krav från 2001/56/EC bilaga VII, 1.1 och
UNECE-föreskrift nr 122 bilaga 7, 1)
En väl synlig kontrollampa inom förarens synfält ska informera om när
förbränningsvärmaren är påkopplad eller avstängd. (Krav från 2001/56/EC
bilaga VII, 1.7.1 och UNECE-föreskrift nr 122 bilaga 7, 7.1)
Information om montering finns i kapitel 4 i direktiv 2001/56/EC bilaga VII,
1.7.1 och UNECE-föreskrift nr 122 del 1 och bilaga 7.
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OBS:
Om inte de lagstadgade föreskrifterna, monteringsanvisningarna och
anmärkningarna i dessa följs frånsäger sig CalTech Heating Technologies AB
allt ansvar. Detta gäller även vid felaktiga reparationer eller användning av
andra delar än originaldelar. Detta leder till att värmarens typgodkännande
och därmed också dess överensstämmelse/UNECE-tillstånd blir ogiltigt.
YTTERLIGARE DOKUMENT ATION: FORDONSSPECIFIK TEKNISK
DOKUMENTATION
Utöver denna monteringsanvisning kan det krävas fordonsspecifik teknisk
dokumentation för att montera värmaren. Sådan dokumentation lämnas av
fordonstillverkaren.
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ANVÄNDNING AV VÄRMAREN (TILLÄMPNINGSOMRÅDE)
Luftvärmaren från CalTech Heating Technologies AB är avsedd för att


värma kabiner, båtar, lastbilar, minibussar, skåpbilar och husbilar
samt värma last på fordon



frosta av fordonsfönster.

Luftvärmaren får inte användas för några andra ändamål, såvida inte detta
uttryckligen godkänns i förväg av CalTech Heating Technologies AB.
Luftvärmaren är inte beroende av fordonets motor och är integrerad i
fordonets el- och bränslesystem.
Värmarna är inte konstruerade för att värma farliga ämnen. Värmaren får
inte monteras så att den är i ständig kontakt med vatten.
TYPETIKETT
Etiketten med information om värmaren ska placeras så att den lätt kan
läsas när värmaren har monterats i fordonet (krav från 2001/56/EC, bilaga
VII, punkt 2.2.4 och UNECE-föreskrift nr 122, och punkt 5.3.2.4).
Modellplåten ska placeras så att den inte kan skadas och ska vara klart läslig
när den är monterad i värmarna. Annars måste en dubblett till typetiketten
användas.

7

Figur 1: Etiketter med information om systemet.
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MONTERING
KRAV FÖR MONTERING I FORDON
Enligt punkt 2.1.2/5.3.1.2 ska förbränningsvärmare monteras i enlighet med
kraven i bilagan. (Krav från 2001/56/EC bilaga VII 2.1.1 och UNECE-föreskrift
nr 122 del I 5.3.1.1)
Fordon i kategori O (dvs. släpvagnar och påhängsvagnar) med värmare som
drivs med flytande bränslen ska anses uppfylla kraven i denna bilaga. (Krav
från 2001/56/EC bilaga VII 2.1.2 och UNECE-föreskrift nr 122 del I 5.3.1.2)
VÄRMARENS PLACERING OCH MONTERINGSSTÄLLE
Karosseridelar och alla andra komponenter i närheten av värmaren måste
skyddas mot alltför hög värme och nedsmutsning av bränsle eller olja. (Krav
från 2001/56/EC bilaga VII 2.2.1 och UNECE-föreskrift nr 122 del I 5.3.2.1)
Förbränningsvärmaren får inte utgöra en brandfara, inte ens vid
överhettning. Detta krav ska anses vara uppfyllt om ett tillräckligt stort
avstånd till alla delar och en tillräcklig ventilation säkerställs vid
monteringen genom att eldbeständiga material eller värmesköldar används.
(Krav från 2001/56/EC bilaga VII 2.2.2 och UNECE-föreskrifter nr 122 del I
5.3.2.2)
I fråga om fordon i kategorierna M2 och M3 (dvs. motordrivna bussar med
minst fyra hjul som används för passagerartransport) får värmaren inte vara
placerad i passagerarutrymmet. Montering inuti ett effektivt tillslutet hölje
får emellertid göras. (Krav från 2001/56/EC bilaga VII 2.2.3 och UNECEföreskrift nr 122 del I 5.3.2.3)
En etikett ska placeras så att den lätt kan läsas när värmaren har monterats i
fordonet. (Krav från 2001/56/EC bilaga VII 2.2.4 och UNECE-föreskrift nr 122
del I 5.3.2.4)
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Varje rimlig försiktighetsåtgärd bör vidtas vid placeringen av värmaren för
att minimera risken för personskada eller skador på personliga
tillhörigheter. (Krav från 2001/56/EC bilaga VII 2.2.5 och UNECE-föreskrift nr
122 del I 5.3.2.5)
OBS:
Värmaren får inte monteras i passagerarkabinen på fordon i kategorierna
M1 (dvs. motordrivna personbilar med minst fyra hjul som används för
passagerartransport) och N (dvs. motordrivna fordon med minst fyra hjul
som används för transport av varor). Montering inuti ett effektivt tillslutet
hölje får emellertid göras. (Krav från 2001/56/EC bilaga VII 2 och UNECEföreskrift nr 122 del I 5.3)

Figur 2a: Mått för Calaer luftvärmare 2 kW. Om inte annat anges är alla mått i mm.

11

Figur 2b: Mått för Calaer luftvärmare 4 kW. Om inte annat anges är alla mått i mm.

Figur 1c: Placering av dieselvärmare.

Vid montering i ett fordon ska bränslepumpen monteras högst 2 meter från
bränsletanken och högst 6 meter från värmarenheten. Bränslepumpen ska
också monteras så att den inte är placerad mer än 1 m ovanför den minsta
bränslenivån och 1 m nedanför den maximala bränslenivån. Värmarenheten
får inte placeras mer än 2 meter högre än bränslepumpen.
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Figur 2: Placering av bränslesystem.

MONTERINGSEXEMPEL
OBS: Det kan bli nödvändigt att följa fordonets tekniska dokumentation för
att montera värmaren. Sådan dokumentation lämnas av fordonstillverkaren.
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Figur 3: Typisk montering av värmaren i en minibuss.

LUFTTILLFÖRSEL
FÖRBRÄNNINGSLUFTINTA G
Luften till värmarens förbränningskammare får inte tas från fordonets
passagerarutrymme. För att garantera passagerarnas säkerhet ska
förbränningsluften tas utifrån fordonet. (Krav från 2001/56/EC bilaga VII
2.5.1 och UNECE-föreskrift nr 122 del I 5.3.5.1)
Förbränningsluftintaget måste vara placerat eller skyddat på ett sådant sätt
att det inte kan blockeras av skräp eller bagage. (Krav från 2001/56/EC
bilaga VII 2.5.2 och UNECE-föreskrift nr 122 del I 5.3.5.2)
Förbränningsluftintaget får inte monteras med öppningen mot fordonets
främre del.
Intagets ljuddämpare ska monteras på luftintagets rör för att filtrera bort
större partiklar (sand, löv) och minska bullret från värmarenheten.
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KABINLUFTINTAG
Tillförseln av uppvärmningsluft kan ske med frisk luft eller cirkulationsluft
och ska tas från ett rent utrymme som inte riskerar att förorenas av
avgasångor utsläppta av framdrivningsmotorn, förbränningsvärmaren eller
någon annan källa i fordonet. (Krav från 2001/56/EC bilaga VII 2.6.1 och
UNECE-föreskrift nr 122 del I 5.3.6.1)
Luftintagskanalen ska vara skyddad med det nät som medföljer
värmarenheten för att förhindra skador på förbränningsfläkten. (Krav från
2001/56/EC bilaga VII 2.6.2 och UNECE-föreskrift nr 122 del I 5.3.6.2)
Kabinluftintaget måste vara skyddat eller placerat på ett sådant sätt att det
inte kan blockeras av bagage eller skräp.
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UTSLÄPP FÖR VARMLUFT FRÅN KABINEN
Kanalerna för luftutsläpp är varma när värmaren används. Kanaler som
används för att föra den varma luften genom fordonet ska vara placerade
eller skyddade på ett sådant sätt att ingen kroppsskada eller annan skada
kan orsakas vid direkt kontakt. (Krav från 2001/56/EC bilaga VII 2.7.1 och
UNECE-föreskrift nr 122 del I 5.3.7.1)
Utsläppet för uppvärmningsluft måste vara placerat eller skyddat på ett
sådant sätt att det inte kan blockeras av skräp eller bagage. (Krav från
2001/56/EC bilaga VII 2.7.2 och UNECE-föreskrift nr 122 del I 5.3.7.2)
ANMÄRKNINGAR:
I fordon som används för persontransport ska luftutsläppets öppning vara
på minst 20 cm avstånd från alla kroppsdelar.
Värmaren får inte vara integrerad i fordonets luftsystem.
Endast material som varaktigt tål temperaturer på minst 130 °C får användas
för kabinens varmluftsledning. Utsläppet för varmluft får inte placeras på ett
sådant sätt att luften blåses ut på delar som inte klarar värmen.
BRÄNSLEINTEGRERING O CH BRÄNSLETILLFÖRSEL
Bränslepåfyllningsröret får inte vara placerat i passagerarutrymmet och ska
vara försett med ett tättslutande lock för att förhindra bränslespill. (Krav
från 2001/56/EC bilaga VII 2.3.1 och UNECE-föreskrift nr 122 del I 5.3.3.1)
Om värmaren monteras med egen bränsletank, som är skild från fordonets,
ska bränsletypen och påfyllningsstället vara tydligt märkta. (Krav från
2001/56/EC bilaga VII 2.3.2 och UNECE-föreskrift nr 122 del I 5.3.3.2)
En instruktion, t.ex. en etikett, som anger att värmaren måste stängas av
innan bränsle fylls på, ska fästas vid påfyllningsröret. Dessutom måste en
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lämplig instruktion finnas i tillverkarens bruksanvisning. (Krav från
2001/56/EC bilaga VII 2.3.3 och UNECE-föreskrift nr 122 del I 5.3.3.3)

Figur 4: Monteringsvinklar för bränslefilter.

Figur 5: Monteringsvinklar för bränslepump.
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Figur 6: Montering av dykrör.

Figur 8: Exempel på etikett som ska fästas vid påfyllningsröret.

AVGASSYSTEM
Avgasröret ska placeras så att utsläpp inte kommer in i fordonet genom
fläktar, varmluftsintag eller öppna fönster. (Krav från 2001/56/EC bilaga VII
2.4.1 och UNECE-föreskrift nr 122 del I 5.3.4.1)
MONTERING
Följande monteringsföreskrifter ska följas:
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Avgasröret ska monteras på ett sådant sätt att de giftiga avgaserna
inte kan komma in i förbränningsluftintaget eller kabinluftintaget.



Avgaserna ska alltid släppas ut utanför fordonet.



Inga brandfarliga material får finnas i närheten av avgasröret.



Avgasröret ska vara fastsatt för att förhindra skador på grund av
fordonsvibrationer.



En hållare för avgasröret ska monteras högst 150 mm från
avgasöppningen.



Öppningarna för förbränningsluftintaget, avgasröret och
bränsleröret ska tillslutas om värmaren monteras inuti fordonet.
Värmaren ska monteras med konsolen och den gummitätning som
är avsedd för detta ändamål (se fig. 10). Om värmaren monteras
utvändigt ska den placeras så att den är skyddad mot vattenstänk.

OBS: Tätningen ska bytas ut varje gång värmaren tas bort eller
monteras tillbaka.
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Figur 9: Tätning för monteringskonsol.

Figur 10: Monteringsvinkel för avgasrörets ljuddämpare.

ELEKTRISKT SYSTEM
OBS:
Elektriska komponenter, som strömbrytare, säkringar, reläer och liknande,
ska monteras så att de är skyddade mot vatten (vattenstänk,
högtryckstvättning och liknande).
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ANSLUTA VÄRMARENS STYRENHET
Standardstyrenheten består av en kontrollratt med AV-läge och en
temperaturkurva för inställning av termostattemperaturen. Styrenheten ska
monteras på en plats där den är skyddad mot fukt eller damm.
En timer finns tillgänglig som tillval och kan monteras parallellt med
kontrollratten. Timerkontrollern startar värmaren vid en viss tidpunkt, kör
värmaren med inställd termostattemperatur under ett visst antal minuter
och stänger därefter av värmaren.
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KOPPLINGSSCHEMA
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Kontakt

Beskrivning

X1

AMP282080-1

X2

AMP282104-1

X3, X6

AMP282108-1

X4, X7

AMP282090-1

Bild
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X5

DJ7021A-3.5-20

X8

AMP282080-1

X9

AMP282104-1

X10, X11

AMP282105-1

Figur 7: Kopplingsschema för värmaren och beskrivning av kontakterna (för montering med
kontrollratt).
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DRIFTANVISNINGAR
INLEDANDE STARTRUTIN
Efter monteringen och innan värmaren körs för första gången måste
bränsleledningarna och bränslepumpen fyllas med bränsle. Ställ in
kontrollratten på maxtemperatur. Värmaren driver bränslepumpen på
samma sätt som vid en normal start, och bränsle sugs in i
bränsleledningarna. Koppla bort kablarna till batteriet om värmaren
indikerar ett fel (eftersom den inte har kunnat starta två gånger på grund av
brist på bränsle). När kablarna ansluts igen återställs felläget, och värmaren
kan startas som vanligt. Upprepa detta tills hela bränsleledningen är fylld
med bränsle. Värmaren ska nu starta och fungera normalt.
NORMALA START- OCH STOPPRUTINER
Värmaren startas genom att du vrider på kontrollratten från AV-läget till
önskad inställning. Värmaren startar bränslepumpen efter tre sekunder och
tänder kontrollrattens statuslampa. Bränslepumpen stoppas efter sju
sekunder och värmaren går in i förvärmningsläge i 50 sekunder, då
glödstiftet används för att värma upp förbränningskammaren. Efter
förvärmningen sätts bränslepumpen på igen och förbränningen inleds.
Glödstiftet stängs av när stabil förbränning uppnås. Under de första två
minuterna körs värmaren med maximal uteffekt. Därefter börjar den reglera
effekten för att uppnå den önskade termostatinställningen.
För att stänga av värmaren ställer du in kontrollratten på AV-läge. Värmaren
inleder då avstängningsprocessen. Avstängningsprocessen tar fem minuter.
Under denna tid är glödstiftet och fläkten igång för att kontrollera
avkylningen och avlägsna rester av bränsle från värmaren. När
avstängningsprocessen är avslutad släcks kontrollrattens statuslampa.
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NÖDSTOPP
Det finns ingen särskild rutin för manuellt nödstopp. Ställ in kontrollratten
på AV-läge för att stänga av värmaren. Vid överhettning stängs värmaren av
automatiskt.
STYRENHETER
Flera olika styrenheter kan anslutas till värmaren. Standardenheten är
termostatens kontrollratt.
KONTROLLRATT
Kontrollratten används för att ställa in önskat börvärde för temperaturen vid
temperaturgivaren och även för att sätta på och stänga av värmaren när
ingen annan styrenhet är ansluten.
Ratten har ett AV-läge, en temperaturkurva för inställning av termostaten
och en statuslampa för driftindikation.


Du vrider kontrollratten medurs för att starta värmaren och höja
termostatens börvärde.



För att sänka termostatens börvärde vrider du kontrollratten
moturs.



För att stänga av värmaren vrider du kontrollratten hela vägen
moturs till AV-läget tills det klickar till.
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UNDERHÅLL
Dieselbränsle försämras när det lagras en längre tid. Om värmaren startas
med gammalt bränsle kan bränslepumpens funktion påverkas. Kör värmaren
15 minuter en gång i månaden för att förnya bränslet i ledningarna och se
till att bränslepumpen fungerar som den ska.
Använd en dieseltyp som är avsedd för den årstid då värmaren används. Om
diesel för sommarbruk används kan det hända att bränslepumpen eller
värmaren inte fungerar vid låga temperaturer.
VARNING
Värmaren får inte stoppas i förtid, t.ex. genom att
man kopplar bort batteriet, innan driften helt har
avslutats. Detta får endast ske i nödsituationer.
Värmaren får inte användas där det finns risk för
ansamling av brandfarliga ångor eller brännbart
damm, exempelvis nära bränsle, kol, trä,
spannmålsmagasin osv.
Värmaren ska vara avstängd när bränsle fylls på.
Om det läcker ut bränsle från värmarens
bränslesystem måste skadan omedelbart åtgärdas
av CalTech Heating Technologies servicepartner.
Om värmaren är monterad i ett skyddshölje eller
liknande får värmarutrymmet inte användas som
förvaringsutrymme. Ingenting får förvaras eller
transporteras på eller vid värmaren.
Defekta säkringar får endast ersättas med säkringar
på 20 A.
Tillverkningsdatum ska anges på typetiketten.
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DIAGNOS OCH FELSPÄRR
FELSPÄRR
Om någon tändning inte registreras inom 90 sekunder stängs värmaren av.
Efter 20 sekunder görs ett nytt försök. Efter två misslyckade försök i rad
börjar lampan på kontrollratten att blinka, vilket betyder att det krävs
service.
Om flamman släcks under drift försöker värmaren återstarta tre gånger.
Därefter börjar lampan på kontrollratten att blinka, vilket betyder att det
krävs service.
Om spänningen sjunker under 10/19 volt (för system på 12 respektive 24
volt) eller överskrider 15/32 volt (för systemet på 12 respektive 24 volt)
stängs systemet av för att skydda värmaren.
FELKODER
Användaren görs uppmärksam på fel genom att lampan på kontrollratten
blinkar i en serie korta och långa intervall i form av en felkod. Följande
felkoder används:
Kort intervall ( ▪ ): Ungefär 0,2 sekunder.
Långt intervall ( ▬ ): Ungefär 0,5 sekunder.
F01

Tändningsfel

1 långt 5 korta
▬ ▪▪▪▪▪

F02

Ingen flamma

2 långa 5 korta
▬▬ ▪▪▪▪▪

F03

Under-/överspänning

3 långa 5 korta
▬▬▬ ▪▪▪▪▪
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F05

Tändningssensor, avbrott eller
öppen krets

5 långa 5 korta
▬▬▬▬▬ ▪▪▪▪▪

F07

Magnetventil öppen krets eller
kortslutning

7 långa 5 korta
▬▬▬▬▬▬▬ ▪▪▪▪▪

F08

Fläktmotor öppen krets eller
kortslutning

8 långa 5 korta
▬▬▬▬▬▬▬▬ ▪▪▪▪▪

F10

Överhettningssensor öppen
krets eller kortslutning

10 långa 5 korta
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ▪
▪▪▪▪

F11

Tändning öppen krets eller
kortslutning

11 långa 5 korta
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
▪▪▪▪▪

F12

Eldslågan inte släckt vid
fördröjd avstängning

12 långa 5 korta
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
▬ ▪▪▪▪▪
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TEKNISKA DATA
TEKNISKA DATA FÖR CA LAER LUFTVÄRMARE 2 KW FRÅN CALTECH
HEATING TECHNOLOGIES AB
Om inte gränsvärdena anges närmare i nedanstående tekniska data gäller
värmarens normala tolerans på ±10 % vid en omgivningstemperatur på +20
°C och märkspänning.

Typprovningstillstånd

E11 122R-00 1689
10R-05 9041

Typ

Bränsledriven luftvärmare

Uteffekt/prestanda

1000–2000 W

Bränsle

Diesel

Bränsleförbrukning

0,11–0,25 kg/h
0,13–0,30 l/h

Märkspänning

12 V

24 V

Driftspänningsintervall

10–15 V

19–32 V

Effektförbrukning

19–41 W

Mått

Längd 350 mm
Bredd 124 mm
Höjd 130 mm

Vikt (enbart värmare)

3,1 kg
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Utsläpp för varmluft Ø

60 mm

CO2 i avgaser (intervall
vid normal funktion)

7,5 % (min effekt)

10,9 % (max effekt)
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TEKNISKA DATA FÖR CA LAER LUFTVÄRMARE 4 KW FRÅN CALTECH
HEATING TECHNOLOGIES AB
Om inte gränsvärdena anges närmare i nedanstående tekniska data gäller
värmarens normala tolerans på ±10 % vid en omgivningstemperatur på +20
°C och märkspänning.

Typprovningstillstånd

E11 122R-00 1696
10R-05 9041

Typ

Bränsledriven luftvärmare

Uteffekt/prestanda

2000–4000 W

Bränsle

Diesel

Bränsleförbrukning

0,21–0,40 kg/h
0,25–0,48 l//h

Märkspänning

12 V

24 V

Driftspänningsintervall

10–15 V

19–32 V

Effektförbrukning

19–48 W

Mått

Längd 403 mm
Bredd 150 mm
Höjd 160 mm
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Vikt (enbart värmare)

5,1 kg

Utsläpp för varmluft Ø

90 mm

CO2 i avgaser (intervall
vid normal funktion)

8,3 % (min effekt)

11,8 % (max effekt)

VERSION
Calaer luftvärmare 2 kW och 4 kW är avsedda för antingen 12 eller 24 V och
får endast användas med diesel som bränsle.
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GARANTI
Värmarna omfattas av en begränsad garanti som gäller i 1 år eller 2 000
drifttimmar (det som inträffar först).
Garantivillkoren är följande:
* Om komponenter byts ut under garantitiden förlängs inte den
ursprungliga garantitiden för komponenten eller produkten, oavsett om den
omfattas av garantin.
* Garantin gäller inte i följande fall:
a) Fel på grund av felaktig montering eller felaktigt underhåll, felaktig
spänning eller anslutning, blixtnedslag, yttre skada, olyckor, fukt eller
förhållanden som CalTech inte har kontroll över.
b) Fel på grund av obehörig reparation eller andra åtgärder som utförs av en
part som inte är godkänd av CalTech.
c) Transportskador.
d) Om serienumret är oläsligt eller saknas.
e) Kostnader eller olägenhet som kan ha uppstått på grund av
produktdefekter.
Spara garantibeviset i original och en kopia av inköpskvittot, annars kan din
garantirätt påverkas.

34

CT Heating Technologies AB
Skalholtsgatan 2
164 40 Kista
Sverige

Informationen i denna manual kan ändras utan föregående meddelande. En
uppdaterad onlinemanual finns på webbplatsen www.caltechheating.se.
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