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Tekniske Data AIRTRONIC D 2 MARINE:
Dimensioner: LxHxD: 333mmx214mmx146mm
Vægt: 6 kg.
Varmeeffekt:
Power 2200 Watt
Stor 1800 Watt
Middel 1200 Watt
Lille 850 Watt

Strømforbrug: Min 8 W - max 34 W (ca' '1-3 amp)

Rekommanderet kahytsvolumen: ca' 25 m3

Skibslængde oP til ca. 30 fod

Varmeren indeholder:
1 . forbrændingsluftlYddæmPer
2. brændstofpumpe med isoleringsmåtte ikke

holder (se afsnit om brændstof) og filter

3. 9,5 m brændstofslange, 2 m lydisolering til

brændstofslange (er nu gennemsigtig og ikke

sort).
4. sikringsholder med sikring.
5. manøvrepanel og ekstern temp'føler
6. 9m kabeltil manøvrepanel, S m kabel til

brændstofpumpe og 6 m plus og minus kabel

Tekniske Data AIRTRONIC D 4 MARINE
Dimensioner: LxHxD: 400mmx242mmx17 2mm
Vægt: 9 kg.
Varmeeffekt:
Power 4000W
Stor 3000 W
Middel 2000 W
Lille 1000 W

Strømforbrug: Min. 7 W - max 40 W
(ca.0,5A -3,24)

Rekommanderet kahytsvolumen ca. 40 m3

Skibslængde oP til 35-40 fod'

Varmeren indeholder:
1. lndbygget forbrændingsluftlyddæmper
2. brændstofpumpe med isoleringsmåtte

ikke holder (se afsnit om brændstof) og

filter
9,5 m brændstofslange, 2 m lYd-

isolering til brændstofslange (er
gennemsigtig og ikke sort)'
sikringsholder med sikring.

3.
4.

5.

6.
7.
8"

manøvrepanel og ekstern temP.

9 m kabeltil manøvrePanel, 8 m
til brændstofPumPe, 6 m Plus og

kabel

f øler
kabel
minus

jan.2007
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Standard monteringssats AIRTRONIC D 4 MARINE

lå,

1 . 2,2 m isoleret udstødningsslange med lyddæmper og spændbånd
2. 3 ophængningsbøjler med afstandsstykker
3. skroggennemføring valgfri mellem 3 typer
4. 8 m luftslange Ø 90 mm og 5 m luftslange Ø 75 mm
5. luftlyddæmper Ø 90 mm
6. samleled Ø 90 mm
7. åbent luftudslip Ø 90 mm
B. 2Y-rør Ø 90 mm med 2 reduktion 90-75 mm
9. 2 lukbare luftudslip Ø 75 mm
10. spændbånd og holdere til slanger
11 . brændstofsugerør til tank

jan.2007
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spules. Vi fraråder montering af varmere i motorrummet, men hvor det er eneste mulighed, skal

både forbrændingsluft og månuft tages ude fra. Der må ikke monteres varmere i motorrum med en

benzinmotor.

Udstødningsslangen består af en isoleret dobbeltvægget rustfri fleksibel slange med lyddæmper.

Den indvendige d]mension er Ø 28 mm. Selve lyddæmperen sidder i den ene ende af slangen, og

er ca. 70 cm ång. Når man trykker på slangen kan man mærke lyddæmperen, som er den hårde

del af slangen. Skær aldrig i lyddæmperen.
Den anden ende af slangen er blød, og her kan man afkorte slangen ved at fjerne endestykket,

afkorte slangen og genmbntere endes[ykket. Maksimale længde på udstødningssystemet er 2,25 m'

I visse tilfælde kan det være nødvendigt med længere udstødningssystem, men så skal diameteren

øges til Ø 42 mm.
Ved montering af udstødningsslangen er det vigtigt at bruge de medfølgende metalbøjler og

afstandsstykkår. Selvom udstødningsslangen er isoleret bliver den varm og må ikke monteres

direkte på eller opad brandbart materialeiåsom træ, plast, ledninger, slanger el. lign. Efter behov

kan man efterisolere udstødningsslangen'
(Lovgivningen kræver, at man e-fter inJtallation checker, at ingen berøringspunkter overstiger 800 C).

Under hånåtering/montering af den 2,2 m integrerede slange/lyddæmper er det vigtigt ikke at trække

i slangen eller vride den, da den kan beskadiges'

Udstødningsslangen skal trækkes så jaevnt som muligt fra varmer til skroggennemføring og have en

svanehals, se billede 5. Det er vigtigt at udstødningsslange og brændstofslange går ud af

varmerkassen I HVER SIN SIDE, altså ikke sammen'
Det kan være nødvendigt, at de gar ud i samme side, men så skal brændstofslangen beklædes med

beskyttelsesslange efter ISO 7840 norm eller vaere metalrør.

Der fi ndes flere forskell ige dobbeltvæggede skrog gen nemfø ri nger,

1. 3715003 negativ hækudstødning. Monteres på hækken af sejlbåde med skrå/negativ hæk. Der

bores et 46hm hul med et 46 åm hulsavsbor. Hold styreboret vinkelret på hækken, når

hulsavskoppen rammer hækken bor skråt ca. 450, således at hullet bliver ovalt. Alternativt bor 46

mm hul og fil hullet ovalt, så det passer til afgassen'
Lav altid hullet et par mm for stort, således at skroget ikke berører udstødningsgennemføringen

direkte. Monter skroggennemføringen med den vedlagte pakning og brug sikaflex i skruehuller.

Selve skroggennemføringen skal ikke have sikaflex = monteres tørt.

KgT2BBTg lodret hæk/side skroggennemføring med knæk, således at svanehals sikres' Der

bores et Ø 46 mm hul i skroget.
Sørg for at hullet er et par mm for stort, således at skroget ikke berører udstødnings-

geniemføringen direkte, monter med vedlagte pakninger og spænd møtrikken godt, så

lennemføringen sidder fast. Monter med en tynd hinde af sikaflex el. lign. på begge sider af

pakning.

3728879, som ovenstående men uden knæk, anvendes meget sjældent'

jan.20O7
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Det er vigtigt at montere begge indtag således, at der ikke kan komme vand ind i

indsugningsslangerne, da varmeren så "drukner". Generelt kan det ikke anbefales at tage den luft,
der skal opvarmes, direkte udefra da den høje luftfugtighed kan beskadige blæsermotor.
Forbrændingsluften kan dog tages direkte udefra (se ovenstående).

Varmluften føres ind i kahytten med fleksible slanger type APK. Varmluftslangerne føres i stuverum
og under køjer og fastgøres med kabelbindere med øje. Lad ikke slangerne berøre skroget direkte,
da en del varme så vil vandre via skroget ud i vandet. Læg evt. et par afstandsklodser, eller
isol6rslange med isoleringsstrømpe (ekstra udstyr). Slangerne giver lidt varme fra sig, og fungerer
således i sig selv som en radiator, der tørrer køjer etc.
Går slangen under en køleboks eller ønskes rummene kolde til opbevaring, bør luftslange isoleres
på dette stykke. Der er dog intet vundet ved at isolere alle slangerne.

Varmluftudslippene skal monteres lavt, nede ved dørken, og hvert rum der får tilført varme skal også
have en ventil hvorfra den "dårlige" luft kan komme ud.

Både med en hovedkahyt og en forkahyt. Typisk D 2 Marine.

Monter medfølgende luftlyddæmper på varmeren og påsæt samleled, træk slange fra varmer og til
en plads så tæt ved kahyttens nedgang som muligt, del slangen med Y-rør. Plac6r her den første
åbne udgang, træk derefter slangen videre ud til forkahytten og placer det lukbare luftudslip her. Det
er meget vigtigt at trække slangerne så jævnt og med så få bøjninger som muligt. Husk at luften skal
løbe i kanalen ligesom en tennisbold ville gøre det. Kan en tennisbold løbe gennem slangerne, kan
luften også. Bliver luften "stående" i slangerne får man nedsat effekt og i værste fald drift-problemer
med varmeren. I marineudgaven er luftslangen Ø 75mm (mod Ø 60 mm i en bil) Max. længde på
luftslangererl0mØ75mm(mod4mØ60mm).HUSKaten900Cbøjningsvarertil enmeter
slange, så hvis der er 4 skarpe bøjninger, er max. længde på slangen altså 6 meter.

Ved 75 mm slangegennemføringer skal bruges 83 mm hulsavsbor.
Ved åbne udgange 102 mm hulsavsbor. Ved lukbare udgange 79 mm hulsavsbor

Både med agterkahyt /flere kahytter. Typisk D 4lD 5 Marine.

Monter medfølgende lyddæmper på varmeren og påsæt samleled, trækØ 90 mm slange frem i

båden. Sæt Y-rør omvendt, og monter 90-75 mm formindsker på Y-røret, træk Ø 75 mm slange ud

jan.2007
5. udgave

Billede 6

Monteringsanvisning D2 D4 D5



gO VO ZO 6urusrnues6uualuoyl

!

o^ebpn ;
L}oz -"

'(ro;uepeu os 'a6uelssosloll^Isoq orel1 uep 1snLl
lJUpodLUnd sølp^l ualsæu sgudo pa^roH 'lo6epopun lll lset lpr?Ll ro; uodund epuæds le uopn ''uo

rollo sduls pou oeuapun ldLunls lptlos lo Fd uodLund nu røblsel 'sdu1s1se;d Z poru ounl le po/,

autl le epelpun ue) uB[/! 'optsoqæl) 0/L oUJ uop potu uorulues uo]]prx or.url ]e po^ roslrJ 6o uepeu,
r pur uedund Inr '(eleq lop o))l 6rlepue);e le.rrdedseslepÅ1seq p U; ec 6eg '1e6e;sedurnd reute;
uolsæulodruæp uap tpro1 UØ]pul ro ollgtu euuoc 'oprs ouo uep pd lopprLuoqæp1 poLU wczzxtilc;Z

ellgrusbutrolost uo le lollelsla lanolq ra uodLundlolspuærq lB roplotlpuurnb e6r;epuudo uec

'/ opalllg 11e;rad o)i)rra uour '96 ue1]erpot ']eJ)S gslle ' CVdO ue6ueOpnTepts>1Å1
poru ]orpue^ u! reper6 gt 60 g t tuolloru ra lspag ']orpue^ oppls fyyl guu uedundlolspueetg

z opolilg

^/,,

ruelsÅs;olspuæJg

'loqs^eslnt
Luru 6L Oue6pn reqlnl gL Ø pe^ lroqsnes;nq LULU 79; Ouebpn uoqg uu 06 Ø pa^ 'roqs^eslnt

LuLu e B e6ue;s LuLU gl. Ø po^ iroqsnes;nq LULU 76; seOnrq leIS e6ue;s tuLU 06 Ø pal,

'e6ue;spe^oq uu 0O Ø uep gd e1sr1u1 6r;tæs ro )æu) 6o reburuløg
'llelol LU 6 lll ]oJocnpoJ ep6uæ;e6uels oleLursleu uop Jo re6uruløq ed.rels V Jop Je FS 'e6uels
loleu uo lt] lele^s 6uruføq 006 ue ]e )snH '(ruru gL Ø w V xew llq uo 1) 're6utuel6ro,t t tutlr 9i

Øw g + ultu 06Ø w gle euteouels pd uep6uæ; xeu.] u.rLu 66 6 uaouelspe^oq re ueneopnouueLu
'uorouJen polu Jotuolqordsgttp plei olsræn t 6o pio#e lespot

lpJ ueu 60 ',,epuepls,, uognl Jontlq sJolla 'gs6o uognl ue>1 eure6uels urouue6 eqø; ploqsruuol uo ue)X
'ploqsruuel uo tuos eue6uels r ollnJ leXS

uognl le )snH '16r;nur uos re6urulØq eI FS por! 6o lunæl ps eu.ra6uels allær1 1e 16t16tn ]oOaLU io ]eC
(g epetttq es) drlspnltnl Ueqlnl LULU gl. tgce;d 6o

LuLU gL g r 16r1nru uos Uo1 gs e1>1Å1s olsprs iap )ærl'LULU gL-06 Oue6reno ue euuop gd 6o pololues
Lur! 06 Ø soroluoru Oue6pn elspts uopul 'gL Ø lrl pn uop seuerOrol Oue6pn uo sololuout ereOt;tepl
Jop le)S 'uap?q I put oloptn e6uels LlLu 06 Ø\æJL 

'LUr.u 
06 Ø eJæ^ Joprs g sue6utuer6.to; leIS Jol-.1

'req drlspngnl uu 06 Ø ouq? uep rgce;d 6o ellepn ue6ue6pes/qe>
Je uopoqræu I ]sloL{ 'fqelpenoq llt pul oropr^ e6uels LULU 06 Ø>1æ4- 'dllspnynlreqlnl Lutu g/ l!}



7

Ved montering i både bygget efter 26 juni 1998 skal brændstofslangerne altid være de originale og
opfylde kvalitetskravene iflg. DIN 73379 eller SS 248272 samt de europæiske normer for CE-
mærkede både. Tilslutningerne skal sikres med spændbånd/klemringe således, at de er tætte.
Brændstofslanger skal fastgøres med bøjler, strips/bindere el. lign. uden skarpe kanter eller med
gummiforing. Brændstofledninger skal være tilgængelige og være tilfredsstillende beskyttet mod
brud, vibrationer og anden mekanisk påvirkning.
Hvis brændstofslangerne trækkes gennem et motorrum, skal disse beskyttes efter reglerne i

tso/Dts 7840.
Brændstofslangerne skal monteres adskilt fra el-ledninger, udstødningssystemer og lign.
Det er af største vigtighed, at montering af brændstofsystemet sker iflg. gældende regler og
håndværksmæssigt forsvarl igt.

På både med indbygget dieseltank skal brændstoffet tages med det vedlagte tanksugerør i toppen
af tanken. Hvis der er udtag i tanken må dette ikke være over Ø 4 mm i lysning. Der findes
forskellige tanksugerØr, men som standard medfølger et såkaldt ekspanderende røl- DETTE MA
KUN BRUGES I METALTANKE eller i tankdækslerlmandehulslåg etc. af metal (Har båden plastik-
/glasfibertank find ud af tankens tykkelse og kontakt forhandler eller importør og få byttet
tanksugerøret til et egnet). Bor et 20 mm hul i tanken og indsætrørel med nylonskiven.
(Tanksugerør og nylon skal være håndvarmt).
Hold fast med en 12 mm fastnøgle på den flade del af gevindet, og spænd møtrikken med 19 mm
fastnøgle. Nylonet vil nu ekspandere og låse røret fast samt tætne. Lad altid varmerens tanksugerør
slutte 3 cm fra tankens bund og altid højere end motorens sugerØr, så man undgår at tømme
tanken.

Det er ikke nødvendigt med hane på brændstofsystemet, hvis pumpe og slanger sidder højere end
tankens top. Monteres brændstoftilslutningen i bunden af tanken kræver myndighederne en hane,
som kan lukkes (undgå den slags montering).
Monter det medfølgende filter med gummisamlere direkte på tanksugerØret, ret den sorte
sugeslange ud (evt. opvarm den først) og træk den til pumpen. Pumpens max. sugehøjde er 1 m.
Monter altid doseringspumpen så tæt ved tanken som muligt. Doseringspumpen skal monteres så
udløbet peger skråt opad i en vinkel på min. 15-900. og pumpen skal sidde over tankens top. Den
klare plastslange trækkes JÆVNT uden "bØlger" frem til varmeren. Den klare tynde slange er
tryksiden. Den sorte tykkere er sugesiden. Den tykkere, klare bløde plastslange trækkes ud over
den klare, tynde, hårde nylonslange (tryksiden). Denne bløde slanges funktion er at lyddæmpe
pumpeslagene, der forplanter sig i den hårde nylonslange.

Ø 2Amm

i--l

a

NEJ JA
PAS PA ved montering af pumpestik. Sørg for at få stikben skubbet ned i plaststikket, så det siger
klik. Selve stikket skal også skubbes godt fast på pumpe, så det siger klik. Ellers vil varmerne ikke
køre rigtig, og vise periode fejl grundet den løse forbindelse.
Samling af slangerne foregår ved at putte plastslangerne ind i gummislange stykkerne og støde
dem helt sammen; brug altid spændbånd eller brændstofklemmer. Klip aldrig slangerne med en
saks, men skær dem over med en skarp kniv eller en speciel tang.

Max længde på brændstofslanger er 9 meter.
jan.2007
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Den eksterne temperaturføler bør placeres 1,5 m over dørken, beskyttet mod træk og i ly for direkte
sollys, og gerne på et skot, der går ned til dørken.

Ved manøvrepanelet skal medfølgende advarselsskilt opklæbes:

"Varmeren skal slukkes under påfyldning af brændstof"

Betjening:
Der findes en del forskellige betjeningsenheder i form af manøvrepaneler, digitalure, fjernbetjeninge'
og telefon-fjernbetjening. Standard leveres Marinevarmerne med den såkaldte miniregulering.
Betjeningsvejledning til denne medfølger separat, samt sidder bagest i denne bog samme med
El-diagram.

Første start
Sørg for at brændstoftanken er ca. %fuld. Ansug evt. brændstof til pumpen. Check at der er strøm
på batteriet; ved første opstart er det evt. nødvendigt med en batterilader på.

Service og vedligehold

Den bedste service og vedligeholdelse fås ved at sikre:
o at batterierne altid er godt eller fuldt opladet.
o at dieseltanken er ren og uden vand (gælder også for bådmotoren).

Vi anbefaler, at man tænder sin varmer min. Tz time hver måned i sæsonen og lige inden
vinteroplægning og lige efter søsætning; alternativ under klargøringen forår og efterår, men ikke i

vinterens løb.

Check hver sæson:
. Braerrdstoffilter ved tanksugerØr og evt. i doserepumpe
o Kontroller at udstødningssystemet er intakt og tæt, selvom det er rustfrit stål, er levetiden

begrænset til 5-10-15 år, alt efter brug.
o Kontroller sikringsholderisikring, batteritilslutning og div. kontakter og stikforbindelser, gerne

med konta ktspraylko nta ktfedt.
. Check brændstofsystem for lækager og at det ikke er udsat for mekanisk påvirkning.
o Den fingernemme kan evt. rense gløderøret (se 4 sproget servicemanual)

Hvis varmeren fungerer dårligt, ryger, larmer el. lign. bør man STOPPE brugen øjeblikkeligt og
kontakte aut. værksted.
Varmerne er udstyret med et diagnosesystem, således at værkstedet kan aflæse fejl samt
varmerens historik = driftstid, strømforsyning m. m.

Varmeren er ikke beregnet til helårsdrift; ved vinterligning og helårsbeboelse, kan der desværre ikke
ydes garanti på sliddelene. I øvrigt er der 2 års reklamationsret iflg. gældende EU-regler.
Er varmeren ikke monteret præcis som foreskrevet i denne håndbog, bortfalder garanti og ansvar.

EBERSPACHER MARINE, distribution Danmark

KJØLLER
Rovsingsgade 82
2200 København N
(+45) 35 82 95 00
fax (+45; 35 82 50 95
wnuw,kjoellef,cqm
e-mail : info@kjoeller.com
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