
BRUKSANVISNING MHC-700 

OBS! 

Vekt med fulle tanker – 3360 kg. 

Ved kranløft må det benyttes løfteskrev – Min.lengde 2,5m. 

FØR START – A 

1. Fyll opp vannbeholdere, ca 2150 l.

2. Fyll opp oljetank, ca 200 l.

3. Tilslutt el-230v, 50Hz og døren skal stå på gløtt slik at brenneren får 
nok luft.

4. Åpne røkrørets beskyttelsesplate.

5. Tilslutt dampslanger.

START – B 

1. Sjekk at tømningsventiler er stengt.

2. Åpne dampventiler.

3. Åpne oljeventiler.

4. Sjekk at 3-veis ventil er i pos. mot vanntank.

5. Åpne omløpsventil ca ½ omgang.

6. Vri hovedbryter i pos. 1 og driftsbryter i pos 1.

Når vannet renner ut av damputtak settes driftsbryter hurtig i pos. 2.

Brenner vil da starte etter en kort luftetid.

STOPP DAGLIG C 

1. Vri driftsbryter i pos. 0.

2. Hovedbryter MÅ stå i pos. 1 (nett).

3. Tøm vann/dampslanger og steng dørene.

4. Steng pipens lokk.

5. Hvis det er risiko for at strømmen uteblir skal maskinen påfylles

frostvæskeblanding og tørrkjøres. (Se STOPP F, PKT 1-8)

OBS! 

TØM VANNTANKEN!!! 
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STOPP – F 

Lenger opphold der det er fare for frostskade eller ved transport / 

lagring av maskinen. 

1. Vri hovedbryter til pos. 1.

2. Steng vantilførsel.

3. Frakoble vann / dampslanger og tøm disse for vann.

4. Sjekk at vann og dampventiler er i pos. ÅPEN.

5. Åpne dampspiralens tømmingskran.

6. Trykk inn tømmingsknappen og la brenneren brenne i ca 1 min.

For denne rutinen må hovedbryter stå i pos.1 og driftsbryter i pos. 2

7. Vent deretter i ca 2-3 min, og gjenta pkt. 6.

8. Sug deretter inn frostvæskeblanding i systemet og gjenta pkt. 6.

ADVARSEL 

Avgassene inneholder kulldioxyd og er en meget giftig og luktfri 

gass – derfor må ikke maskinen brukes inne uten at det er 

tilstrekkelig ventilasjon. 

Service utføres regelmessig og alminnelige sikkerhetsutstyr holdes 

i orden. 

BRUK AV PUMPENS OMLØPSVENTIL 

Ventilen (kran) regulerer mengden av vann som går til dampspiralen 

og derved fuktgehalten i dampen. Mindre vann jo tørrere damp. 

Påse at kranen ikke er for mye åpnet, da vil maskinen stoppe grunnet 

vannmangel. 

TØMMINGSVENTIL 

Dampspiralens tømmingsventil (kran) må alltid være stengt under 

drift. 

Kranen åpnes kun ved tømming av spiralen ved fare for frost. 

OBS!  

Bruk kun godkjente klokoblinger for steam (m/splint). 

Bruk kun godkjente steamslanger. Min 210 *C. 

Maskinen tillates ikke tilkoblet dampforbrukene enheter. 
Kan ikke påkobles stengte kran pga steamutløp.




