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Veiledning før bruk
 For å utnytte varmluftsaggregatet optimalt og for å unngå skader er det viktig å lese denne
driftsinstruksen nøye og oppbevare den i nærheten av aggregatet.
 For å utnytte brenneren optimalt og for å unngå skader er det viktig å følge veiledningen for
innstilling og justering av brenner (se egen instruksjonsbok for brenner).
 Hvis feil oppstår som følge av ikke å ha fulgt veiledningen i denne instruksjonsmanualen, kan dette
få følger for behandling av eventuelle reklamasjoner/garantier.

Varmluftsaggregatet som er beskrevet i denne instruksjonsmanualen er utstyrt med brenner som er godkjent for
fyringsolje nr 1.
Er aggregatet levert med brenner for annen type brensel, se egen brukermanual.
Aggregatet kan brukes kontinuerlig eller periodevis for følgende installasjoner:
 Oppvarming av verkstedhaller (for bilverksteder gjelder egne forskrifter for installasjon)
 Midlertidig oppvarming av haller.
 Tilsatsvarme for korntørking.
 Midlertidig oppvarming av bygg under oppføring.
 Oppvarming av veksthus.
 Frostsikring.
VIKTIG! Varmluftsaggregatet er ikke beregnet for bruk i enebolig.

1. Sikkerhetsregler ved installasjon
1. Ved montering av aggregatet og drivstoffinstallasjon, skal alle gjeldende forskrifter og

dermed blir underskudd på oksygen, og dette vil
føre til dårlig forbrenning - nedsoting.
8. I rom med undertrykk, mye støv eller brannfarlig

forordninger følges. Se veiledning til forskrift om

gasser må brenneren tilsluttes egen

tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift)
utarbeidet av Direktoratet for Byggkvalitet.

frisklufttilførsel.

2. Ta kontakt med lokale myndigheter ved tvil om
plassering og bruk av varmluftsaggregat.
3. Sørg for å ha godkjent brannslukningsutstyr i
nærheten.
4. Plasser aggregatet på et plant underlag og sørg
for at aggregatet står med hjullåsen på.
5. Aggregatet skal regelmessig kontrolleres og
gjennomgå service av autorisert service
personell.
6. Varmluftsaggregatet kan bare installeres og
brukes i omgivelser der tilførsel av luft er
tilstrekkelig til forbrenning og når røykgassen er
tilsluttet skorstein.
7. Rom hvor aggregat er montert, skal være
tilstrekkelig ventilert. Det må ikke oppstå
undertrykk i rommet som følge av brennerens
drift eller avtrekkssystemet i rommet, da det

9. Aggregatet må plasseres slik at røykgassen ikke
kan gjøre noen skade eller føre til fare for brann.
10. Oljebrenner er grunninnstilt fra fabrikk men en
justering av brenner, utført av autorisert
servicemann, kan være nødvendig etter oppstart
av aggregat.

NB! Benyttes gassbrenner må installasjon og
innregulering utføres av person/firma som har
godkjenning for dette.
11. Sørg for installasjon av oljetank og oljeledninger
følger der til enhver tid fastsatte forskrifter og
forordninger. Ved bruk av tank over bakke skal
denne stå i samme høydenivå som aggregat.
12. Hvis oljetank blir plassert høyere eller lavere enn
aggregatet, ta kontakt med forhandler for
nærmere informasjon.
13. Vi anbefaler romtermostat ved bruk av
aggregatet i lukkede rom.
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2. Funksjonsbeskrivelse
Vendebryter på panelet har 4 posisjoner.
 Posisjon 0: Aggregatet er slått av.

3. Sikkerhetsfunksjoner
Oljebrenneren er utstyrt med oljeautomat som
automatisk styrer tenning og oljetilførsel.

 Posisjon 1: Kun vifte går kontinuerlig for ventilasjon.

Når brenner er i drift vil oljeautomaten kontrollere

 Posisjon 2: Brenneren starter automatisk etter

flammen gjennom en fotocelle i brenneren.

innstilling av romtermostat eller direkte for

Ved problemer vil oljeautomat slå ut og flammen

kontinuerlig drift hvis blindplugg i

slukkes. Feillampe/resetknapp vil lyse eller en alarm

termostatutgangen er montert.

kan utløses hvis dette er tilkoblet.

Når brennkammeret er varmt starter viften

IMA varmluftsaggregater er utstyrt med elektronisk

automatisk. Aggregatet blåser da oppvarmet luft.
 Posisjon 3: Brenneren starter automatisk etter
innstilling av romtermostat eller direkte for

sikkerhetstermostat med følgende funksjoner:
 Limittermostat stanser brenner hvis temperaturen i
varmeveksler overstiger 100 °C, brenneren starter

kontinuerlig drift hvis blindplugg i

automatisk når temperaturen har blitt 80 °C eller

termostatutgangen er montert. Vifte går

lavere.

kontinuerlig.
 Aggregatets funksjoner foregår fullstendig
automatisk og er overvåket av drift- og
sikkerhetstermostater samt oljefyrskontroll.
 Hvis vendebryteren slås av eller romtemperaturen

 Overoppheting/branntermostat stanser brenner hvis
temperaturen overstiger 110 °C, termostaten må
manuelt resettes, resetting kan kun foretas når
aggregatet har blitt nedkjølt. NB! Vifte går fortsatt.
 Viftetermostat starter viften når temperaturen i

har nådd innstilt verdi på romtermostaten, stopper

varmeveksler har nådd 35 °C, viften stanser når

brenner og viften fortsetter å gå til brennkammeret

temperaturen i varmeveksler har sunket til 30 °C.

er nedkjølt. Viftetermostat stopper viften
automatisk.

IMA aggregatene leveres med standard innstilling av
den elektroniske sikkerhetstermostaten. Ved spesielle
behov/bruk kan innstilling endres, kontakt leverandør

NB! Bryt aldri hovedstrømmen mens vifte/brenner

for info

er i drift da dette kan skade aggregatet, vent til
den har stanset, dette kan ta noen minutter.

I tilfelle uregelmessigheter eller slukking av flammen,
blir brenneren stanset av oljefyrskontrollen.

Elektronisk
sikkerhetstermostat

Feilindikatorlyset i oljefyrskontrollen lyser. Omstart
kan bare finne sted etter manuell reset. For ytterligere
informasjon, se i brukerhåndboken for brenner.
Ved eventuell overoppheting av brennkammer vil
overopphetingstermostaten stanse brenner. Manuell
reset kan kun skje når brennkammeret er nedkjølt.
Viftemotoren overvåkes ved hjelp av et motorvern. Ved
overbelastning vil motorværnet stanse viften.
Motorvernet må manuelt resettes.
MERK! Ved oppstart av aggregat første gang etter
tilkobling til oljeledning kan det være nødvendig å
foreta opptil flere oppstarter for å klare å få olje
fram til brenner. Ved bruk av lang tilførsel ledning
kan det være nødvendig å bruke tilleggsutstyr som
oljepumpe og oljeløfter.

4. Elektrisk tilkobling
Sett vendebryter i posisjon 0 før tilkobling av strøm.
IMA aggregatene kan avhengig av modell leveres som
2 x 230V eller 3 x 230V/400V
IMA aggregater for 3 x 230/400V blir levert uten
støpsel/stikk.
Alle IMA aggregater er utstyrt med kontakt for
tilkobling av termostat for styring av romtemperatur.
Før tilkobling av stikk for termostat må
kortslutningsplugg fjernes.
Sett alltid kortslutningspluggen i kontakten når
romtermostat ikke brukes.
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5. Igangsetting av aggregat
VIKTIG! Kontroller spenning på nettet er lik den
spenning som er oppført på aggregat.
NB! Sjekke at viften har riktig dreieretning, gjelder
IMA aggregater for spenning 3 x 230/400V.

6. Stopp av aggregat
Sett vendebryter i posisjon 0.
ADVARSEL! Viften i aggregatet forsetter å gå inntil
brennkammeret er tilstrekkelig nedkjølt. Ta derfor
ikke ut støpsel eller bryt strømtilførselen før viften
har stoppet, da dette kan skade aggregatet.
Hvis aggregatet skal være ute av drift over en lengre
tid, steng tilførsel for olje og trekk ut støpsel fra

Brenneren på aggregatet er utstyr med 3 filtre. Skift
hovedfilter på høyre side av brenner en gang i året
eller etter behov. Filter i pumpe og i dyse må
rengjøres eller skiftes av fagkyndig personer.
Vær nøye med oljetilførsel, gamle fat/tanker skal
kontrolleres/rengjøres før bruk.
Undertrykket i pumpen bør ikke overstige 0,3 bar.
Kontroller viftereim jevnlig, skift eller juster ved behov
(IMA 61 har ikke viftereim).
MERK! Hvis det skulle oppstå forandringer på
innstillinger av brenner, må brenneren kontrolleres
av fagkyndig servicepersoner før start av aggregatet
iverksettes.

kontakt.

Feil som oppstår som følge av dårlig eller feil

7. Vedlikehold

garantibestemmelser.

vedlikehold kan føre til reduksjon eller bortfall av

MERK! Husk alltid å koble fra strømtilførsel til

8. Feilsøking

aggregat og stenge av tilførsel for olje før
vedlikehold av aggregat starter.

I tilfelle driftsstans på varmluftsaggregat kan følgende
gjøres for å lokalisere problemet. Se også brennerens

Aggregatet og brenner skal ha regelmessig service av

driftsinstruks.

autoriserte service personell. Normalt en gang i året, i

 Kontroller strømtilførsel til aggregat.

støvfylte eller andre ekstreme omgivelser oftere.

 Kontroller/reset branntermostat.

Kontroller luftinntaket for forbrenningsluft på brenner

 Kontroller dreieretning på vifte, gjelder aggregater

ofte, da reduksjon av forbrenningsluft vil gi dårligere
forbrenning og vil etter hvert føre til driftsforstyrrelser
av brenner og nedsoting av aggregat..
Kontroller røykgassen regelmessig, dårlig forbrenning
kan gi mye sot.

for 3 x 230/400V.
 Kontroller drivstofftilførsel/reset brenner automat
Kontakt leverandør eller forhandler for
ytterligerebistand!

Ved mye sot i røykgass, kontakt fagkyndig personell
for service/ettersyn av brenner.

NB! Sett vendebryter i posisjon 0 og trekk støpselet
ut før det gjøres mekanisk inngrep på aggregatet.

Sørg for inntaksrister til hovedviften er rene og fri for
forurensninger som kan redusere luftmengden
gjennom aggregatet.

Hvis brenner har stoppet og det er fare for rester
av olje i brennkammeret, vent med å starte brenner
til brennkammeret har blitt nedkjølt.
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9. Tekniske Data
Modell

Kapasitet
kW

Drivstoff
forbruk
l/t

Luftmengde
m3/t

Disponibelt
trykk
Pa

kW/amp/spenning

Utblåsningsstuss
Ø mm

Røykstuss
Ø mm

Termostat
tilkobling

IMA 61 R

65

6,5

4 000

250

0,745/6,0 / 230V + brenner

400

180

ja

IMA 111 R

110

10,9

8 000

300

1,5/9,5 / 230V + brenner

500

200

ja

IMA 111 RHP

110

10,9

10 000

500

3,0/11,0 / 3x230V** + brenner

500

200

ja

IMA 150 RHP

150

14,8

11 000

500

4,0/15,0 / 3x230V** + brenner

500

200

ja

IMA 200 RHP*

200

18,3

13 000

500

4,0/15,0 / 3x230V** + brenner

600

200

ja

Dimensjoner og vekt:
Modell

Lengde
cm

IMA 61 R

199

IMA 111 R

Bredde
cm

Høyde
cm

Vekt
kg

71

128

245

223

78

134

350

IMA 111 RHP

223

78

134

340

IMA 150 RHP

246

84

151

385

IMA 200 RHP *

271

91

152

425

*IMA 200 = IMA 185
** Kan leveres for 400V

10. Innstilling av brenner
Se egen driftsinstruks for brenner.
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Viftemotor

Brenner

S:
T:
RT:
K1:
R:
M:
BR:
F:
FI:
R1:

Temperaturføler

4-trinns bryter
Digital sikkerhetstermostat
Tilkobling romtermostat
Kontaktor viftemotor
Motorvern viftemotor
Viftemotor
Brennerkontroll
Sikring styrestrøm
Filter
Reset motorvern viftemotor
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11. Elektrisk koblingsskjema
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Brenner

S:
T:
RT:
K1:
R:
M:
BR:
F:
FI:
R1:

8
Temperaturføler

4-trinns bryter
Digital sikkerhetstermostat
Tilkobling romtermostat
Kontaktor viftemotor
Motorvern viftemotor
Viftemotor
Brennerkontroll
Sikring styrestrøm
Filter
Reset motorvern viftemotor
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Brenner

S:
T:
RT:
K1:
R:
M:
BR:
F:
FI:
R!:

Temperaturføler

4-trinns bryter
Digital sikkerhetstermostat
Tilkobling romtermostat
Kontaktorr viftemotor
Motorvern viftemotor
Viftemotor
Brennerkontroll
Sikring styrestrøm
Filter
Reset motorvern viftemotor
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12. Splittegning aggregat
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13. Splittegning kontrollpanel

14. Løfteinstruksjon
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15. CE godkjenning
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