Gebruikershandleiding voor de HOAF WeedStar®
100
Infrarood onkruidbestrijdingsapparaat met het
HOAF Infraplus® systeem

Produktinformatie
Installatie
Gebruik
Onderhoud
Toebehoren

Handleiding Versie 4.0 Maart 2015

Voorwoord
®

Wij danken u voor de aankoop van de HOAF WeedStar 100 en wij hopen dat
u er jarenlang op succesvolle wijze mee zult werken.
®

Om succesvol en veilig met uw HOAF WeedStar 100 te kunnen werken,
verdient het aanbeveling deze handleiding zorgvuldig door te lezen.
Bewaar de handleiding goed om deze ook later nog te kunnen raadplegen.
Zorg dat altijd een gebruikershandleiding bij het apparaat aanwezig is, zodat
deze ook tijdens gebruik van het apparaat kan worden geraadpleegd.
Voor eventuele vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met uw
leverancier of met:
HOAF Infrared Technology
Münsterstraat 14
7575 ED OLDENZAAL
HOLLAND
Tel: ++31 541 530 400 Fax: ++31 541 530 600
sales@hoaf.nl
www.hoaf.nl
Wij wensen u veel succes met uw
®
HOAF WeedStar 100

Fabricage datum:

Serienummer:

Inhoud:
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1.

Productinformatie
1.1

Inleiding
®

Met de aanschaf van de HOAF WeedStar 100 beschikt u over de mogelijkheid om op een milieuvriendelijke en betaalbare wijze uw onkruidproblemen op
te lossen op wegen, trottoirs, paden en andere verharde of half verharde
oppervlakten.
®

De werking van de HOAF WeedStar 100 is gebaseerd op het door HOAF
®

ontwikkelde Infraplus
®

systeem.

Het Infraplus systeem is een vernuftige combinatie van krachtige speciaal
voor dit doel ontwikkelde branders, luchtturbulentie en een gegolfd infrarood
stralingsrooster.
Het principe van infraroodstraling is vergelijkbaar met de inwerking van
zonnestraling. Zonnestraling bestaat immers ook voor een niet onaanzienlijk
deel uit infrarood.
Door de ongewenste vegetatie korte tijd bloot te stellen aan de intensieve
infraroodstraling stollen de eiwitten. Tevens wordt bereikt dat de wanden van
de vochtcellen uitzetten en openbarsten waardoor de gewassen verwelken. Dit
proces wordt versterkt door de krachtige warme luchtstroom afkomstig van de
branders.
Door de combinatie van infraroodstraling en warme lucht wordt het natuurlijke
®
verwelkingsproces met het Infraplus systeem in zeer korte tijd bereikt.
®

Bovendien ontneemt het Infraplus systeem grotendeels de kiemkracht aan de
op de bodem liggende zaden, zodat hergroei vertraagd wordt.
Hoewel de infraroodstraling niet of nauwelijks in de bodem doordringt (en dus
ook geen bodembeschadiging kan veroorzaken), wordt het wortelstelsel van
het onkruid na een aantal behandelingen uitgedroogd.
Door het uitdrogingsproces van het wortelstelsel wordt de hergroei steeds
verder vertraagd en zal de periode tussen twee behandelingen toenemen.
Voor een optimaal effect is het van belang om deze methode van onkruidbestrijding vooral consequent toe te passen.
Onder normale omstandigheden kan 2500 m2 per uur worden behandeld.
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1.2

Veiligheid

In deze handleiding worden de volgende waarschuwingssymbolen gebruikt:
Tip!

: een suggestie of advies om een bepaalde taak
gemakkelijker of handiger uit te voeren.

Let op!

: een opmerking met aanvullende informatie voor u;
attent maken op mogelijke problemen.

Voorzichtig!

: het apparaat loopt gevaar als u de procedures niet
zorgvuldig uitvoert.

Waarschuwing!

: u kunt uzelf (ernstig) verwonden of het apparaat
ernstig beschadigen als u de procedures niet
zorgvuldig uitvoert.

LPG is een zuivere en milieuvriendelijke brandstof.
®
Uw HOAF WeedStar 100 verbrand het bijna helemaal tot koolzuurgas en
water. Indien het apparaat juist wordt bediend is het gebruik van de HOAF
®
WeedStar
100 volledig ongevaarlijk. Toch dient men enige voorzorgsmaatregelen in acht te nemen.
LPG is als mengsel met lucht explosief. Behandel het apparaat dus zorgvuldig.
Wanneer u enige beschadiging aan de gastoevoer geconstateerd, moet u het
apparaat onmiddellijk uitzetten.
Het apparaat mag niet eerder weer in gebruik worden genomen, voordat alle
beschadigingen, door vakmensen, zijn gerepareerd.
LPG is zwaarder dan lucht en heeft dus als eigenschap zich te verzamelen in
lager gelegen gaten of kelders. Bewaar het apparaat dus nooit boven
kanaalschachten e.d. Het apparaat dient altijd in goed geventileerde ruimten
te worden opgeslagen en nooit in een kelder.
Waarschuwing! indien tijdens het gebruik schade
ontstaat aan het apparaat of de gastanks, moet u direct
de 2 schakelaars op de bedieningskast UIT (0) zetten.
De schade moet eerst worden verholpen, voordat het
apparaat weer in gebruik mag worden genomen.

Afbeelding : knoppen van bedienkast
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1.
2.
3.
4.

Gasvulnippel
Afblaasventiel
Terugslagklep
Deksel

Volg nauwkeurig de voorschriften en
instructies van uw gasleverancier
voor opslag, transport en vullen van
LPG tanks.
Gastanks
Vul de LPG tanks alleen in de open
lucht met apparatuur van uw gasleverancier. Tijdens het vullen is open vuur en roken absoluut verboden.
Vul de LPG tanks tot maximaal 80%.
Houd de brandblusser altijd bij de hand.
Uit veiligheidsoverwegingen moeten eventuele wijzigingen aan het apparaat
altijd in overleg met de leverancier worden uitgevoerd.
Het apparaat mag alleen worden gebruikt door geautoriseerd personeel.
Het lezen en begrijpen van de veiligheids- en gebruiksinstructies uit de gebruikershandleiding is een voorwaarde voor iedereen die met het apparaat gaat
werken.
Het apparaat mag alleen in de open lucht worden gebruikt.
Pas op voor licht ontvlambare materialen, zoals papierresten, droge bladeren,
stro e.d. tijdens en direct na het gebruik van het apparaat.
De isolatie houdt de branderbak op een
relatief lage temperatuur. De zijkanten van
de bak en de kettingen zijn echter zeer
heet, tijdens én direct na het gebruik!

Waarschuwing heet
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Waarschuwing!

Zorg ervoor dat niemand binnen 2 meter van de hete
kettingen van het apparaat komt en binnen 1 meter van de
zijkant, tijdens en direct na het gebruik van het apparaat.

Waarschuwing! Tijdens de ontsteking van het apparaat dient iedereen
minimaal 3 meter afstand te houden.
In verband met het afkoelen van het apparaat door de ventilatoren, mag na het
afschakelen van de brander, de stroomtoevoer van de accu naar het apparaat
niet worden onderbroken.
De stroomtoevoer mag pas worden losgekoppeld als de ventilatoren in het
apparaat zijn gestopt met draaien. (deze blazen nog ca. 12 minuten na)
Bij extreme regen en wind dient het apparaat niet te worden gebruikt.
Het resultaat van het apparaat is beter bij rustig en droog weer, dan bij regen
en sterke wind.
Onderhoud en service aan het apparaat dient door vakmensen te worden
uitgevoerd. Raadpleeg voor onderhoud en service het hoofdstuk onderhoud.
Laat het apparaat eerst afkoelen voordat u het gaat vervoeren.
Let op! de garantie op het apparaat vervalt bij:
onoordeelkundig gebruik
geen of verkeerd uitgevoerd onderhoud
verkeerd uitgevoerde reparatie
niet geautoriseerde wijzigingen
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1.3

Technische specificaties

Het apparaat bestaat uit een
geïsoleerde branderbak, waarin
een
brandersysteem
is
gemonteerd, dat er voor zorgt
dat:
een directe overdracht
van warmte plaats vindt
van de vlam naar de
planten en de bodem.
een onder de isolatie
aangebracht RVS gaas
gaat gloeien.

Voor de brandstofvoorziening zijn twee autogastanks op het apparaat
gemonteerd. Beide tanks zijn voorzien van elektrisch bediende afsluiters.
Voor het aan- en uitzetten van de brander is eveneens een afsluiter geplaatst.
Het apparaat wordt bediend door de bedieningskast met een schakelaar voor
de gastoevoer en een schakelaar voor de brander.
Het apparaat is uitgerust met een automatische ontsteking en ionisatiebeveiliging.
De windinvloed op de werking van het apparaat wordt verminderd door de
toepassing van twee ventilatoren, die onder andere voor een overdruk onder
de branderbak zorgen.
Voor de bewaking op de werking van de ventilatoren is een luchtdrukschakelaar gemonteerd. De ventilatoren blijven nog ca.12 minuten, na het
afzetten van de brander, draaien om het apparaat af te koelen.
Om de spuitstukken van de brander schoon te houden wordt eveneens ca. 12
minuten, na het afzetten van de brander, lucht door de spuitstukken geblazen.
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1.4

®

Technische gegevens van de HOAF WeedStar 100

Goedgekeurd door het G.W.I. Gaswärme-institut in Essen Deutschland.
GS en TÜV keur.
Gas
Soort
Voorziening
Druk
Spuitstuk
Verbruik
Capaciteit
Temperatuur vlam

:
:
:
:
:
:
:

LPG
gastanks
1,5 bar
0,7 mm
ca 21 kg/uur
290 kW
ca 900°C

Elektrische voeding
Elektrische voeding
Beveiliging/ontsteking

:
:

12 VDC 20 A
branderautomaat met bougievonkontsteking en ionisatie beveiliging

:
:

430 kg
260 kg

:
:
:

100 kg
170 kg
80% = ca. 136 liter

Afmetingen
Werkbreedte
Actieradius
Capaciteit
Lengte
Breedte
Hoogte

:
:
:
:
:
:

1 meter
ca 3,5 uur
2500 m2/uur bij 2,5 km/uur
150 cm
113 cm
90 cm

Overig
Geluidsdruk

:

minder dan 70 Db(A)

Gewicht
Totaal (incl gevulde tanks)
Excl. tanks
Tankrek
met twee LPG tanks leeg
met twee tanks gevuld
Inhoud LPG tanks
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1.5

De werking van het apparaat

De schakelaar van de gastoevoer op de bedieningskast zet
de beide magneetafsluiters van
de autogastanks open. Het gas
kan nu tot de magneetafsluiter
van het apparaat stromen.
Nadat de schakelaar van de
brander is aangezet, gaan eerst
de ventilatoren draaien. Als deze
voldoende luchtdruk geven,
schakelt de luchtdrukschakelaar Luchtstroom ventilator
en wordt de branderautomaat
van stroom voorzien.
De branderautomaat bekrachtigt de magneetafsluiter op het apparaat.
Hierdoor stroomt het gas naar
de branders.
De
branderautomaat
zorgt
gelijktijdig dat de bougie gaat
vonken; de ontsteking van het
apparaat is het gevolg.
Nadat de brander is ontstoken,
"voelt" de bougie of de vlam
aanwezig
is
(ionisatiebeveiliging).

Indien de vlam niet meer
aanwezig is, gaat de branderautomaat automatisch nog vijf
seconden proberen de brander
weer te ontsteken.
Indien de bougie dan nog geen
vlam "voelt" gaat de branderautomaat
in
storing.
De
schakelaar “brander” met ingebouwde rode storingslamp op de
bedieningskast licht dan op.

Gasstroom

Ontsteking
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Als de brander wordt uitgezet, blijven de ventilatoren nog ca.12 minuten
blazen. Eveneens wordt, na het uitzetten, nog ca. 12 minuten lucht in de
gasleiding geblazen, om de spuitstukken schoon te houden.

1.6

Transport en opslag

De maximale snelheid waarmee het apparaat in de driepuntsophanging
vervoerd mag worden is 16 km/uur.
Transport over langere afstanden dienen bij voorkeur met een oplegger te
worden uitgevoerd.
Voorzichtig! het apparaat eerst helemaal af laten koelen, voordat u de HOAF
®
WeedStar 100 wegzet in de buurt van brandbare materialen.
Bewaar de het apparaat altijd op een droge plaats.

1.7

Klantenservice

Voor de bestelling van onderdelen staat in het hoofdstuk onderhoud een
onderdelenlijst met tekeningen.
Voor eventuele vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met uw
leverancier of met:
HOAF Infrared Technology
Münsterstraat 14
7575 ED OLDENZAAL
HOLLAND
Tel: 0541 530 400
Fax: 0541 530 600
sales@hoaf.nl
www.hoaf.nl
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2

Installatie
De installatie van het apparaat aan een voertuig dient zorgvuldig en volgens de
voorschriften te worden uitgevoerd.
Het apparaat is zowel geschikt voor montage aan de voorkant als aan de
achterzijde van een voertuig.
Het apparaat weegt met volle gastanks ca. 340 kg.
Het apparaat is standaard uitgerust met verstelbare ophangpunten voor de 3puntsophanging aan een tractor. Met deze ophangpunten is het ook mogelijk
het apparaat "uit het midden" van de tractor te monteren. Gebruik hiervoor de
meegeleverde topstang-en werktuigpennen met borgpennen.
Monteer, indien nodig, contragewichten aan de andere zijde
van het voertuig. U dient het
apparaat altijd evenwijdig aan de
bodem op te hangen. Dit is
mogelijk door afstelling van de
topstang aan de tractor.
Voor bevestiging van het
apparaat aan een ander type
voertuig dan een tractor, dient u
contact op te nemen met uw
leverancier.
Monteer de
bedieningskast
binnen bereik van de chauffeur
van het voertuig (zie de afbeelding in hoofdstuk 3.2 Inbedrijfstelling).
Verbind de draden, die gemerkt zijn met + en -, met respectievelijk de plus en
min pool van de voertuig accu. Monteer een zekeringhouder met een zekering
van 20 Ampére in de + draad. Het apparaat is alleen geschikt voor 12 Volt
gelijkstroom.
De accu en dynamo van de trekker moeten voldoende vermogen hebben om
het apparaat continu van genoeg stroom te voorzien.
Het opgenomen elektrische vermogen is ca. 20 Ampére.
Een elektrisch schema is opgenomen in het hoofdstuk onderhoud.
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Let op!: Houd de bedieningskast droog. Hoewel bedieningskast spatwaterdicht is kunnen de elektrische componenten in de bedieningskast door vocht
worden beschadigd. Zorg voor een afdekking van de bedieningskast tijdens
regen.
Voordat u de steker van de kabel die naar het apparaat gaat in de contactdoos
duwt, dient te worden gecontroleerd, dat de beide schakelaars op de bedieningskast uit (0) staan.
®

Na de verbinding van de steker met het apparaat, is de HOAF WeedStar 100
klaar voor gebruik.
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3

Gebruik

Waarschuwing!

3.1

: Neem de beschreven punten in dit hoofdstuk goed door
voor het in gebruik nemen van het apparaat !

Bevoegde personen

Het lezen en begrijpen van de veiligheids- en gebruiksinstructies uit de gebruikershandleiding is een voorwaarde voor iedereen die met het apparaat gaat
werken.
3.2

Inbedrijfstelling

-

Zet de twee schakelaars van het bedieningskastje uit (0).
(Schakelaar 1 en 2 op de afbeelding)
Vul de autogastanks met gas.
(vraag uw gasleverancier)
Controleer de aansluiting van het bedieningskastje op de accu en op
het apparaat.
Controleer de ophanging van het apparaat aan de trekker.
Let op! de borgpennen moeten degelijk bevestigd zijn aan de werktuigpen en topstangpen.
Hang het apparaat net boven de grond, voordat u het ontsteekt.
Houdt iedereen op 3 meter afstand van het apparaat, voordat u het
apparaat ontsteekt.

-

-
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3.3

Ontsteking van het apparaat

-

Start het voertuig.
Zet de gastoevoer schakelaar aan (1).
De twee autogastanks zijn nu geopend.
Controleer of iedereen op 3 meter afstand staat.
Zet de brander schakelaar aan (1). De brander zal nu ontsteken.

-

Waarschuwing: Indien na twee pogingen om de brander aan te steken nog
geen ontsteking heeft plaatsgevonden, moet u minimaal 1 minuut wachten,
voordat u een volgende poging onderneemt.
Het gas, wat zich verzameld heeft tijdens deze twee pogingen, moet namelijk
eerst verdwenen zijn, voordat de volgende poging plaatsvindt.
Meerdere pogingen kort achter elkaar kunnen een krachtige steekvlam veroorzaken.
Nadat het apparaat is ontstoken, dient u direct te gaan rijden, teneinde brand
en bodemschade te voorkomen.
U dient het apparaat horizontaal en zo dicht mogelijk bij het te behandelen
oppervlak voort te bewegen, om warmteverlies te voorkomen.
U dient het apparaat langzaam over het te behandelen oppervlak voort te
bewegen. De werksnelheid hangt af van de aard en dichtheid van het te
behandelen onkruid en de weersomstandigheden.
Het is niet de bedoeling dat het onkruid wordt verbrand. Het is alleen nodig dat
de plant tot ca. 70˚C wordt verhit, waardoor de cellen openbarsten en de
sapstroom naar de wortels wordt verbroken, waardoor de plant uitdroogt.
Door een vingerdrukproef kan worden vastgesteld of de plantencellen kapot
zijn. Er moet celvocht vrijkomen, en de plek van de proef moet donkergroen
verkleuren.
De vingerdrukproef houdt in, dat u het blad tussen duim en wijsvinger met
middelsterke druk enigszins kapot knijpt.
(zie ook hoofdstuk 3.5 Richtlijnen voor gebruik).
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3.4

Uitzetten van het apparaat

De branders kunt u tijdelijk uitschakelen door de branderschakelaar op de
bedieningskast uit (0) te zetten (schakelaar “brander 0-1”).
Wanneer het apparaat langere tijd niet wordt gebruikt, bijvoorbeeld aan het
eind van de werkdag, dient u beide schakelaars uit (0) te zetten.
Voorzichtig! het apparaat eerst helemaal af laten koelen, voordat u deze
wegzet in de buurt van brandbare materialen.
Let op! door een in de bedieningskast gemonteerd tijdrelais blijven de ventilatoren voor koeling van de brander en voor het schoonhouden van de
spuitstukken, nog ca. 12 minuten blazen.
De stroomtoevoer naar de bedieningskast mag u niet verbreken, voordat de
ventilator de cyclus van ca. 12 minuten heeft nagedraaid.
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3.5

Aanbevelingen voor succesvol gebruik

Wanneer chemische "onkruidbestrijding" niet meer mogelijk of gewenst is geldt
®
het Infraplus systeem als thermische methode op de meeste oppervlakten als
het beste alternatief.
®

Het Infraplus systeem is voordeliger en doeltreffender dan de mechanische
of handmatige methode voor onkruidbeheersing.
Om verzekerd te zijn van succesvolle toepassing is het belangrijk zich de
volgende punten eigen te maken.

a.

Probleembewustzijn

"Onkruid vergaat niet!" zegt een oud spreekwoord; daarom verkrijgt men noch
door de mechanische of handmatige, noch door de thermische methode de tot
dusver gebruikelijke (chemische) schone oppervlakten.
Op welke plaatsen is spontane onkruidgroei werkelijk ongewenst en moet deze
periodiek steeds weer worden opgeruimd?
Hoeveel wilde vegetatie kan worden gedoogd zonder de verkeersveiligheid in
gevaar te brengen, allerlei voorzieningen aan te tasten of om uit esthetisch
oogpunt als hinderlijk te worden ervaren?

b.

Soorten onkruidbestand
®

Vele jaren van ervaring met het Infraplus systeem hebben geleerd dat de
meeste grassen, alsmede één- en tweejarige planten en ook jonge planten van
meerjarige kruiden, met twee tot drie behandelingen kunnen worden
vernietigd.
Voor enkele grassen en vaste planten zoals weegbree, roodbeen en klaver
kunnen tot zes behandelingen nodig zijn.
Diep wortelende planten zoals paardebloem, distel, zuring en kweek komen
door voedselreserves in de wortelstokken of penwortels meestal ook nog na
zes-malige behandeling opnieuw op en moeten daarom gedurende twee tot
drie groeiperioden intensief worden behandeld.
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Circa 65% van het bovengrondse zaad wordt dusdanig beschadigd dat het niet
®
meer kiemt. De preventieve werking van elke Infraplus behandeling door
beschadiging van op het maaiveld liggend zaad met dunne schaal is mede
bepalend voor een duurzame reductie van het onkruidbestand.

c.

Klimaat en weersgesteldheid

Een koel, vochtig klimaat, vooral in de kuststrook, bevorderen hergroei van de
®
meeste onkruiden en maken frequentere toepassing van het Infraplus
systeem nodig.
Bedekte hemel en overvloedige neerslag zorgen eveneens voor snelle
hergroei. Zelfs na een aanvankelijk behandelingsresultaat kan een
vervolgbehandeling noodzakelijk zijn.
Droog en warm weer met geringe luchtvochtigheid alsmede heldere hemel en
®
langere periodes met zon werken in het voordeel van de Infraplus
onkruidbrander.

d.

Aard van het grondoppervlak

Droge ondergrond in lichte, humusarme bodem en zo vlak mogelijke
fijnkorrelige oppervlakten maken de behandeling lichter.
Vochtige ondergrond met hoge grondwaterstand, alsmede zware (klei)bodem
maken de behandeling moeilijker.
Kruiden in open diepe voegen, tussen klinkers, beton en siertegels alsmede
tussen kiezelstenen of schelpen zijn moeilijker te bereiken en moeten
intensiever worden behandeld dan kruiden in gesloten, strakke naden.
Een humuslaag (bijv. op ongelijke bestrating of in de goot aan de stoeprand)
®
moet voor de Infraplus behandeling mechanisch worden verwijderd omdat de
planten anders niet voor 100% thermisch geraakt kunnen worden.
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e.

Waarneming, tijdstip van inzet

Om het tijdstip van inzet zo goed mogelijk te bepalen moet het te bewerken
oppervlak, rekening houdend met de weersgesteldheid en de groeikracht van
de kruiden, eerst worden bekeken.
Vooral in het eerste jaar van behandeling moeten de tijdsintervallen tussen de
herhalingen zo kort als nodig is worden gekozen om het onkruid nauwelijks of
geen kans op herstel te geven. Hoe vlugger de planten "uitgehongerd raken",
hoe eerder men (nagenoeg) schone oppervlakten verkrijgt.
Nieuw aangelegde dan wel opgeknapte terreinen etc. moeten direct na
zichtbare opkomst van het onkruid (1 - 3 cm hoog) worden behandeld daar
jonge aanplant zeer kwetsbaar is en makkelijk te vernietigen.
Gunstig werkt ook een laatste behandeling tegen het einde van de herfst,
uiteraard alleen op plaatsen zonder bladeren.
Daardoor worden de planten ten tijde van geringe groeikracht nog eens extra
verzwakt.

f.

®

Bediening van Infraplus apparaten

De werksnelheid wordt sterk bepaald door aard en dichtheid van het
onkruidbestand en weersomstandigheden.
Het is zinvol om tijdens een behandeling af en toe d.m.v. een drukproef het
resultaat vast te stellen.
Men neme daartoe een blad van paardebloem, weegbree of varkensgras etc.
met lichte druk tussen duim en wijsvinger. Als een donkergroene vlek zichtbaar
wordt en de drukplek vochtig aanvoelt dan is het gewas goed geraakt en de
werksnelheid derhalve aangepast.
Is geen donkergroene verkleuring zichtbaar dan is te snel gereden. Bij te langzaam tempo wordt het gewas zwartgebrand of verkoold wat onnodig energieverlies oplevert.
De donkergroene verkleuring gaat overigens gepaard met zichtbare
verslapping van het gewas.
Een uitzondering wordt gevormd door mos en algen die wegens hun zeer
dichte en vaak vochthoudende structuur een langere inwerktijd van de hitte
vereisen.
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Een lage vochtigheidsgraad van het plantoppervlak leidt in principe tot
een betere warmteverdeling en ondersteunt de werking van het
thermische proces. Daarentegen veroorzaakt veel vocht op het
plantoppervlak of een nat gewas een sterk afkoelingseffect. het water
moet eerst worden verdampt op de hitte het gewas op de natte
plaatsen kan bereiken. Dit kan alleen bij een zeer lage werksnelheid.
Hoe droger de werkplek en het weer zijn en hoe dunner het
onkruidbestand, vooral van wortelonkruiden, des te sneller kan men
rijden.
De kleinere handbediende apparaten zijn windgevoeliger dan de grotere
aanbouw modellen welke allen met een systeem van luchtondersteuning zijn
uitgerust. Enerzijds wordt hierdoor de werking van de apparatuur aanzienlijk
versterkt, en anderzijds minder vatbaar maakt voor wind.
Het is zaak de apparaten zo laag mogelijk boven het grondoppervlak te laten
werken om warmteverlies te voorkomen.
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4

Onderhoud
4.1

Onderhoudsvoorschriften

Waarschuwing! alleen ter zake kundige personen mogen onderhoud en
service uitvoeren.
Waarschuwing! verwijder altijd de steker uit de contactdoos van het apparaat,
voor u met het onderhoud begint.
Waarschuwing! zorg voor extra ondersteuning van het apparaat, voordat u
zich onder de branderbak begeeft. Het is verboden om zich onder de
branderbak te begeven zonder extra ondersteuning.
Schuif de kap ca. 30 cm naar achteren, om vrije toegang tot de onderdelen te
verkrijgen.
Waarschuwing! Eventueel in acht te nemen veiligheidseisen, staan
beschreven bij de werkwijze.

Dagelijks onderhoud:
-

Controleer het gas-systeem op eventuele beschadigingen.
Indien een beschadiging wordt geconstateerd, moet deze
eerst worden verholpen, voordat met het werk wordt aangevangen.

-

Alle gasaansluitingen controleren op lekkage met lekzoekspray.
Werkwijze:
1.

verbind de stekker met het apparaat

2.

zet de gastoevoerschakelaar aan (1)

3.

controleer alle verbindingen tot de magneetafsluiter van het
apparaat.
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4.

controleer alle verbindingen van de magneetafsluiter tot de
brander.
werkwijze:

5.
-

laat een tweede persoon de brander aansteken; de brander ontsteekt; hef het apparaat
ca 30 cm en controleer met lekzoekspray de
koppelingen "na" de magneetafsluiter.
(om bodemschade te voorkomen mag niet te
lang op één plaats worden gebrand)
Indien een lekkage wordt geconstateerd,
moet deze eerst worden gerepareerd, voordat
met het werk wordt aangevangen.

Zet de beide schakelaars uit (0)

Verwijder de bladeren etc. in de buurt van de twee ventilatoren. Let op
dat de ventilatoren gestopt zijn met draaien, voordat u de bladeren etc.
verwijderd.

Wekelijks onderhoud:
-

Plantenresten enz. op het gewelfde gaas met een borstel verwijderen,
nadat het apparaat is afgekoeld.

-

Het complete apparaat schoonmaken, vooral in de buurt van de
ventilatoren.

-

Controleer of de spuitstukken allemaal open zijn.
Waarschuwing! de brander mag alleen buiten ontstoken worden
Werkwijze:

Ontsteek de brander, hef de brander 30 cm en kijk,
voorzichtig en op voldoende afstand van het apparaat,
of alle 30 spuitstukken regelmatig branden.
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Onderhoud in elk seizoen:
-

Het gehele apparaat voor de aanvang van het seizoen bij de leverancier laten controleren.
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4.2

Probleem oplossen

Waarschuwing! alleen ter zake kundige personen mogen onderhoud en
service uitvoeren.
Waarschuwing! verwijder altijd de steker uit de contactdoos van het apparaat,
voordat u met de service begint.
Waarschuwing! zorg voor extra ondersteuning van het apparaat, voordat u
zich onder de branderbak begeeft. Het is gevaarlijk om zich onder de
branderbak te begeven zonder extra ondersteuning.
Schuif de kap ca. 30 cm naar achteren, om vrije toegang tot de onderdelen te
verkrijgen.
Waarschuwing! Eventueel in acht te nemen veiligheidseisen, staan
beschreven bij de werkwijze.

Ontstoken brander met bougie
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a.

Het apparaat ontsteekt slecht of niet.
-

Controleer of de 12 VDC voeding op het apparaat aanwezig is

-

Controleer of nog gas in de tanks aanwezig is.
Werkwijze:
verwijder de 2 beschermkappen van de autogastanks;
kijk op de meter of nog gas aanwezig is.

-

Controleer of de bougie vonkt.
Werkwijze:
1.
schuif de kap 30 cm open
2.
trek het AMP klemmetje van de magneetspoel van de gasafsluiter op het apparaat
(hierdoor kan geen gas naar de spuitstukken stromen)
3.
zet de branderschakelaar aan (1); de bougie gaat nu
ongeveer vijf seconden vonken
De vonk dient van de bougiepunt naar beneden te gaan.

-

Controleer de vonk van de bougie, de afstand tussen de punt van de
bougie en het branderbakje dient ca 5 mm te zijn.
Werkwijze:
zie boven

-

Controleer of de bougiepen recht voor het spuitstuk staat.

-

Controleer of het spuitstuk "open" is.
Het spuitstuk kan verstopt zijn met bijvoorbeeld roet.
Waarschuwing! de brander mag alleen buiten ontstoken worden
Werkwijze:

Ontsteek indien mogelijk de brander, hef de brander
30 cm en kijk, voorzichtig en op voldoende afstand
van het apparaat, of alle 30 spuitstukken regelmatig
branden.

-

Controleer de bougiekabel op breuk

-

Controleer de verbinding van de bougiekabel met de bougiedop.
Werkwijze:
draai de bougiedop van de bougiekabel; monteer de
bougiedop op de bougiekabel. Een perfecte
verbinding tussen de bougiedop en de bougiekabel is
een voorwaarde voor de werking van het apparaat.
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-

Controleer de verbinding van de branderautomaat met de bougiekabel
(deze bevindt zich in de grijze kast tussen de ventilatoren).

-

Controleer de bougie
Werkwijze:
-

controleer of het porselein gebroken is
vervang de bougie voor een nieuw exemplaar

-

Controleer de branderautomaat
Werkwijze:
vervang de branderautomaat voor een nieuw
exemplaar

b.

Het apparaat ontsteekt maar gaat na een paar seconden weer uit.

Let op! Na de ontsteking "voelt" de punt van de bougie of de vlam aanwezig
is. Een perfecte verbinding tussen de bougie en de branderautomaat is een
voorwaarde voor de werking van het apparaat. De ionisatiestroom moet
ononderbroken de branderautomaat kunnen bereiken.
Tip! bij een juiste vlambewaking (ionisatiestroom) zal het gele lampje op de
branderautomaat, in de grijze kast, continu branden.
Indien het gele lampje op de branderautomaat aan en uit knippert, is de
afstelling nog niet optimaal.
-

Controleer of nog gas in de tanks aanwezig is.
Werkwijze:
Controleer, tijdens het branden, de druk op de manometer. De druk moet ca 1,5 bar zijn.

-

Controleer of de punt van de bougiepen midden in de vlam is tijdens
het branden.
Werkwijze:
ontsteek de brander, hef de brander 30 cm en kijk
minimaal 2 meter achter de brander of de punt van
de bougiepen midden in de vlam is.

-

Controleer of het spuitstuk voor de bougiepen open is.
Werkwijze:
zie pagina 24.

-

Controleer de bougiekabel op breuk.
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-

Controleer de verbinding van de bougiekabel met de bougiedop.
Werkwijze:
draai de bougiedop van de bougiekabel; monteer de
bougiedop op de bougiekabel. Een perfecte
verbinding tussen de bougiedop en de bougiekabel is
een voorwaarde voor de werking van het apparaat.

-

Controleer de verbinding van de branderautomaat met de bougiekabel.

-

Vervang de branderautomaat.
Werkwijze:
vervang de branderautomaat voor een nieuw exemplaar.

c.

Het apparaat brandt onregelmatig.

-

Controleer of genoeg gas in de tanks aanwezig is.
Werkwijze:
Controleer, tijdens het branden, de druk op de manometer. De druk moet ca 1,5 bar zijn.

-

Controleer of het juiste gas wordt gebruikt. Bijvoorbeeld 100 % butaan
in plaats van een mengsel van propaan en butaan.

-

Controleer of de spuitstukken allemaal open zijn.
Werkwijze:
Ontsteek de brander, hef de brander 30 cm en kijk
minimaal 2 meter achter de brander of alle 30 spuitstukken regelmatig branden.

d.

Het apparaat gaat steeds aan en uit.

-

Controleer of de spanning 12 VDC is.
Indien de spanning te laag is, gaan de ventilatoren te langzaam draaien, waardoor de drukschakelaar van de ventilatoren schakelt. Hierdoor gaat de brander automatisch uit.

-

Controleer de elektrische bedrading op losliggende draden en/of
breuk.
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®

Zijdoorsnede HOAF WeedStar 100 (met opbouw tankframe)
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®

4.4

Onderdelenlijst Zijdoorsnede HOAF WeedStar 100

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Topstangpen
Driepunt ophanging
Branderbuis H05
Verdamper
Kap
Frame
Branderbak
Kettinghouder
Werktuigpen met borgpen
Driepuntophanging
Ketting
Tankframe
Autogastank 85 liter met appendages
Afblaasventiel Rego 3127L ¼” NPT
Terugslagklep 6 mm knel

90008271
90008014

20000086

90007926
90007849
®

Onderdelenlijst Ventilatorplaat HOAF WeedStar 100
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Manometer met flens 0-6 bar
Terugslagklep
Drukregelaar Rego 597FC
Magneetafsluiter Honeywell Lucifer 221G15
Branderautomaat TF FCE 12 VDC
Contactdoos 7-polig
Bougiekabel
Bougie Auburn I-2
Bougiekap Beru CK
Magneetafsluiter Honeywell Lucifer 221G15
Ventilator 12 VDC
Siliconen slang
Luchtdrukschakelaar PENN P32AJ-1C

*
*
*
*
*
*
*
*

Zekering in de bedieningskast
Brandblusser
Steker 7-polig
Bedieningskast met Kabel
Spuitstuk 1/8”x0,7 mm
Koffer
Lekzoekspray
Gebruiksaanwijzing
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90007814
90008138
20000069
90007980
90007938
20000135
90007870
90008125
90007924
20000070
90007818
90008131

90007823
90007937
90027715
90007809
90007819

®

Ventilatorplaat HOAF WeedStar 100
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5.

Toebehoren
Als u aanpassingen wilt uitvoeren aan het apparaat dient u, in verband met
garantie en veiligheid, altijd met uw leverancier of HOAF Apparatenfabriek te
overleggen.

Optioneel:
Voor gebruik op verhardingen zijn steunwielen beschikbaar voor montage aan
de achterzijde van het apparaat.
Op aanvraag is een separaat autogastankrek verkrijgbaar in plaats van de
twee autogastanks, die op het apparaat zijn gemonteerd.
Het apparaat kan met gasflessen worden uitgevoerd, in plaats van autogastanks. Deze kunnen op het apparaat worden gemonteerd of op een apart
gasflessenrek. Neem hierover contact op met uw leverancier.
HOAF Apparatenfabriek wil graag behulpzaam zijn bij eventuele aanpassingen
aan het apparaat.
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