Bedieningshandleiding
MKMK-systeem
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VOORWOORD
Geachte klant,
Het uitlaatgas van dieselmotoren bevat partikels die
de gezondheid schaden en voor het menselijke oog
niet zichtbaar zijn.
De dieselpartikelfilters van HUSS filteren deze
roetdeeltjes voor meer dan 99% (in relatie tot de
deeltjesmassa) en dragen zo tot de bescherming van
uw gezondheid en het milieu bij.
Het is niet mogelijk, met een dieselpartikelfilter
mankementen aan de motor te compenseren. Vóór
een inbouw dient daarom de uitstoot van de motor
door exacte instellingen of eventueel door reparatie
gereduceerd te worden.
Er kan enkel garantie aanvaard worden indien de
filter door de fabrikant HUSS of een door HUSS
geautoriseerde partner aangebouwd of verwijderd
werd en de in de gebruikshandleiding
voorgeschreven instructies opgevolgd worden.
Gelieve deze handleiding te lezen voordat
voor dat u uw
dieselpartikelfilter monteert en in gebruik neemt.
Voor verdere vragen staan wij graag steeds met
ons advies ter beschikking.
HUSS Umwelttechnik GmbH
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ALGEMEEN
algemeen erkende veiligheidstechnische en
arbeidsmedische regels opgevolgd te worden.

Belangrijke informatie
• Vóór ingebruikname van de
dieselpartikelfilter moeten deze
gebruikshandleiding en technische beschrijving
zorgvuldig gelezen worden.

Belangrijke veiligheidsinformatie
Opgelet!

• De in deze documentatie aangehaalde
overheidsvoorschriften alsook de door de
autofabrikant voorgeschreven inbouw- en
gebruikshandleidingen moeten nageleefd
worden.

Het vlekkeloze en veilige gebruik van de
dieselpartikelfilter vereist gepast transport,
opslag, opstelling en montage evenals
zorgvuldige bediening en onderhoud.
Inbouw

• Het niet naleven leidt tot uitsluiting van de
waarborg en aansprakelijkheid van de kant van
de firma HUSS Umwelttechnik GmbH.

De inbouw van deze dieselpartikelfilter mag enkel
door personen uitgevoerd worden die omtrent
het gehele systeem zijn opgeleid en vertrouwd
zijn met eventueel optredende gevaren.
Werkzaamheden aan de dieselpartikelfilter
tijdens het gebruik van de motor zijn niet
toegestaan. Ophopingen van brandbare stoffen
in de omgeving van de filter dienen uitgesloten
te worden. Vóór de dieselpartikelfilter moet een
lang stuk flexibele buis naar de ontkoppeling
gemonteerd worden.

• Deze gebruikshandleiding en technische
beschrijving is van algemene aard en moet
zinnig worden toegepast op de specifieke
inbouwsituatie van het respectieve type
werktuig.
• De dieselpartikelfilter is uitsluitend voor het
door de fabrikant aangegeven doel in te zetten
(geëigend gebruik). Elk gebruik daarbuiten
geldt niet als geëigend.
• Voor schade als gevolg hiervan is de fabrikant
niet aansprakelijk.

• Fundamenteel dienen de algemene
ongevallenpreventievoorschriften en de andere
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Gevaar
Gevaar voor verbranding!
verbranding!
Tijdens het verloop van een regeneratie kunnen
er hete uitlaatgassen uit de uitlaatpijp komen.

Toestel in een gevarensituatie starten
(indien startblokkering actief):
actief):
V2: Aan de HUSS-Control beide knoppen „M” en
„F” ingedrukt houden en daarbij het toestel
starten.
V3: Bij gelijktijdig indrukken van de witte knop
en het starten van de motor d.m.v. de
contactsleutel kan een noodstart uitgevoerd
worden.
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PRODUCTINFORMATIE
Beschrijving
Beschr ijving
Het voornaamste toepassingsgebied voor de
dieselpartikelfilter is het voertuig op diesel, dat
ook in gesloten ruimten ingezet wordt.
Daarnaast kan de dieselpartikelfilter ook
principieel in elke andere machine met
dieselaandrijving ingezet worden.

De dieselpartikelfilter met behuizing van
edelstaal reinigt de uitlaatgassen van bijna alle
partikelvormige verontreinigingen van het
uitlaatgas; andere beperkte schadelijke stoffen
worden niet gereduceerd. Zodoende zorgt het
inzetten van een dieselpartikelfilter voor
ademlucht arm aan vuil en schadelijke stoffen en
het schoonhouden van producten,
fabriekshallen en werkplaatsen.
Tegelijkertijd wordt ook aan de allerhoogste
eisen ter bescherming van het milieu
tegemoetgekomen.

De HUSSHUSS-dieselpartikelfilter voldoet aan de
TA Luft en
eisen van TRGS 554,
554, van de
VERT (Zwitserland
(Zwitserland).
Zwitserland).
Toepassingsgebied van de TRGS 554, DIN 51628
(Technische regels voor gevaarlijke stoffen)
Deze technische regels gelden voor
toepassingsgebieden waarin er uitstoot van
dieselmotoren in de lucht op de werkplaats kan
optreden.

Gebruiksdoeleinde - geëigend gebruik
De HUSS-dieselpartikelfilter is uitsluitend voor
de uitlaatfiltering van werktoestellen met
dieselmotoren bestemd. Voor ongeëigend
gebruik aanvaardt de fabrikant geen
aansprakelijkheid. Fundamenteel dienen de
algemene ongevallenpreventievoorschriften en
de algemeen erkende veiligheidstechnische en
arbeidsmedische regels opgevolgd te worden.

Toepassingsgebied
Toepassings gebied
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FUNCTIEBESCHRIJVING / REGENERATIE
De zijkanaalventilator leidt de
verbrandingslucht in de verbrandingskamer. In
de verbrandingskamer worden brandstof en
verbrandingslucht tot een brandbare mengeling
veredeld en met de bougie aangestoken.
De vlam ontstaat in de vlampijp en in de
verbrandingskamer. De verbrandingsgassen
geraken in de filterbehuizing en verwarmen bij
het doorstromen gelijkmatig de filter. De
brandstofverbrander bevindt zich in de
opwarmingsfase. De verbranding van de
dieselpartikels geschiedt zonder residu’s, d.w.z.
alle partikels alsook de eraan verbonden
koolwaterstofverbindingen worden in
koolmonoxide (CO), kooldioxide (CO2) en
waterdamp omgezet. De uitstoot van
uitlaatgassen geschiedt via de eindpijp van de
filter.

Functiebeschrijving
Fun ctiebeschrijving:
ctiebeschrijving:
Tijdens het draaien van de motor stromen de
dieselmotoruitlaatgassen door de SiC-monoliet,
die alle schadelijke roetdeeltjes nagenoeg volledig
tegenhoudt. Met toenemende draaitijd van de
dieselmotor stijgt de vulgraad van de
dieselpartikelfilter en zodoende de
uitlaattegendruk. De bediener kan, naargelang de
gebruikte besturing, op de display van de HUSSControl of indicatie-eenheid het vulpeil van de
dieselpartikelfilter aflezen en tijdig de regeneratie
uitvoeren. Bij het bereiken van een gedefinieerde
maximale tegendruk of een maximale
beladingstijd activeert de HUSS-Control het alarm
„Filter vol”. Om de in de siliciumcarbidemonoliet
opgehoopte roetpartikels te verbranden, wordt bij
uitgeschakelde motor de regeneratie door middel
van de besturing HUSS-Control gestart.
Voor onderhoudswerkzaamheden zijn de
inlaatkamer, monoliet en uitlaatkamer elk
afzonderlijk goed toegankelijk. Een
startblokkering en indien nodig een
motornoodstop zijn in de besturing
geïntegreerd ter bescherming van de motor en
de dieselpartikelfilter.

De opwarmingsduur is afhankelijk van de
grootte van de filter. De vlam wordt door een
temperatuursensor bewaakt. Bij het
overschrijden van de grenstemperatuur volgt
een uitschakeling van de regeneratie (zie
foutbeschrijving).
De opwarming van de filter wordt gevolgd door
de naverluchtingstijd. In deze fase geschiedt de
volledige verbranding van resterende
dieselpartikels.

Starten van de regeneratie:
regeneratie:
• Voorkoeling
• Bougie „AAN”
• Zijkanaalventilator start
• Brandstofpomp start

De brandstofpomp voert een precies gedoseerde
hoeveelheid brandstof in de verbrandingskamer.
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EXPLOSIETEKENING

1 Module A
1.1 Aanraakbeveiliging module A
2 Module B
2.1 Aanraakbeveiliging module B
3 Module C
3.1 Aanraakbeveiliging module C
4 Moduleverbindingsbeugel
4.1 Moduleflensafdichting
5 Grondplaat
5.1 Filterhoudingsbeugel
6.0.1 Uitlaatgasinvoer – gebogen
6.0.2 Uitlaatgasinvoer – recht
6.2 Afdichting uitlaatgasinvoer

7 Brandstofpomp
8 Verbrander
8.1 Afdichting verbrander
8.2 Terugslagklep
8.3 Temperatuursensor
8.4 Bougie
9 Ventilator
10 Tegendrukmeetsloof
11 Uitlaatgasuitvoer
12 HUSS Control
13 Condensaatafscheider
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TECHNISCHE GEGEVENS
Warmtevermogen

Max. 22 kW

Luchthoeveelheid
Brandstof voor motor
Brandstofhoeveelheid (max.)
Motorolie
Bedrijfsspanning
Filterelement
Filtertype
Partikelafscheidgraad (i.v.t. partikelmassa)
Beladingstijd
Omgevingstemperatuur
Beschermingstype
Max. uitlaatgastegendruk
Geluidsdemping bij inbouw
Microprocessorbesturing

280 l/min
Diesel volgens DIN EN 590, DIN 51628
ca. 1,4 l/h
Volgens vrijgave motorfabrikant
cc
Siliciumcarbide
WallFlow-filter
> 99,9% elementaire koolstof
ca.: 6-10 bedrijfsuren
-20 °C bis +50 °C
IP 65, DIN 40500
Tot 150 mbar
ca. 20 dB(A), naargelang motor
12 V (gedeeltelijk 24 V optioneel)

DOORSNEDE:
DOORSNEDE:
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HUSS CONTROL V2 EN V3

Afb.
Afb. HUSS Control V2
Naargelang het filtersysteem wordt de besturing
HUSS Control V2 of V3 ingezet. Het principiële
verschil tussen beide besturingen ligt daarin dat
in de versie V3 de displayeenheid als
afzonderlijk onderdeel voorhanden is.

Afb. HUSS Control V3
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Bediening
Bedien ing HUSS Control V2:
De besturingseenheid is in het zichtveld van de
bediener (bv. op het dashboard) bevestigd.
Display
Op de bovenste regel worden de functiestappen
weergegeven; in de onderste toont een balk de
toestand van de filter (tegendruk of
regeneratieduur).

Normaa
Normaal gebruik

• Het werktoestel aanzetten. De zoemer is
gedurende min. 1 seconde geactiveerd;
tegelijkertijd branden beide leds.
• Is een melding opgeslagen, dan wordt deze
getoond; daarnaast knippert de rode led.
Opgeslagen melding: vóór de laatste
uitschakeling heeft de uitlaatgastegendruk de
bovengrens gedurende min. 20 seconden
overschreden, of de regeneratie werd
afgebroken. De zoemer is zonder onderbreking
actief. Uitleg bij deze melding: het toestel kan
niet gestart worden — er moet een regeneratie
uitgevoerd worden.

Zelftest

GROENE EN RODE LED
BRANDEN

Alarm/filter vol
HHHHHHHHHHHHHH

RODE LED
KNIPPERT

Opgelet!
Opgelet !
In een gevarensituatie kan het toestel
gestart worden door de toetscombinatie „M”
en „F” ingedrukt te houden.

• Is er geen melding opgeslagen, dan kan de
motor gestart worden.

Motor gereed
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------

Meldingen bij normaal bedrijf die de toestand
van de dieselpartikelfilter aangeven:
aangeven :
• bij deze melding is normaal bedrijf mogelijk.
• bij deze melding is regeneratie vereist.

Filtertoestand
HHHHHHHH

GROENE LED
KNIPPERT

Regenereren
HHHHHHHHHHHHHH

RODE LED
KNIPPERT

• binnen de maximale beladingstijd moest er 10
keer geregenereerd worden; de HUSS-service
moet opgeroepen worden.

Service bellen/witte as

------

• Onderhoudswerkzaamheden aan de
dieselpartikelfilter zijn vereist; de HUSS-service
moet opgeroepen worden.

Onderhoud

------

Regeneratie
Regeneratie
• Voertuig horizontaal plaatsen.
• De motor uitschakelen.
• Ontsteking „AAN”. De HUSS Control wordt van
spanning voorzien.
• Knop „M” indrukken en 5 seconden ingedrukt
houden. De regeneratie start na afloop van de 5
seconden.
Informatie: Op het display wordt de tijd van 5
seconden tot de start van de regeneratie
achterwaarts weergegeven. Het loslaten van de
knop „M” vóór afloop van de 5 seconden zorgt
voor afbreking. Er wordt een zelftest uitgevoerd.

Regeneratie/starten in 5 s
HHHHHHHHHHHHHHH
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GROENE LED BRANDT

Verdere indicaties na afloop van de 5
seconden
• De ventilator wordt voor de voorkoeling
ingeschakeld.

Bougie
Voorkoeling

------

Regeneratie/
start bougie

------

Regeneratie/
start ontsteking

------

Regenereren aan

------

• De regeneratie is beëindigd. De weergave
verschijnt gedurende 3 minuten op het display.

Regeneratie uitgevoerd

------

Regeneratie
Regeneratie onderbreken
Een gestarte regeneratie kan onderbroken
worden door de ontsteking uit te schakelen met
behulp van de contactsleutel van het voertuig of
door de knop „F” aan de besturing in te drukken.
Hierbij worden op het display tot aan het
uitschakelen van de regeneratie 5 seconden
achterwaarts geteld. De zoemer is zonder
onderbreking actief.

Alarm/filter vol
HHHHHHHHHHHHHH

RODE LED
KNIPPERT

Alarm/Filter voll
HHHHHHHHHHHHHH

RODE LED
KNIPPERT

• De bougie wordt ingeschakeld.
• Het mengsel uit brandstof en lucht wordt
ontstoken.
• De regeneratie van de dieselpartikelfilter
wordt uitgevoerd. Op het display wordt de
resterende looptijd van de regeneratie
weergegeven.

Startblokkering deactiveren
Bij gelijktijdig indrukken van de knoppen „M” en
„F” kan de motor van het werktoestel in
gevarensituaties ook gestart worden wanneer
het „Alarm/filter vol” actief is.
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Storingen
St oringen die door de HUSSHUSS-Control V2
weergegeven worden
Tijdens de regeneratie worden de afzonderlijke
functies van de hard- en de software
gecontroleerd.
Storingen leiden tot het afbreken van de
regeneratie. De storing wordt op het display van
de HUSS Control weergegeven. Daarnaast wordt
de accuspanning gecontroleerd. Wanneer de
minimale spanning niet meer gehaald wordt,
wordt de regeneratie afgebroken.
Storingsweergave
St oringsweergave HUSS Control
Cont rol V2
Indien een van de volgende storingen op het
display getoond wordt, moet de HUSS-service
opgeroepen worden om de storing te verhelpen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

(Service, achterkant):
Storing bougie
Storing brandstofpomp
Storing magneetventiel
Storing ventilator
Storing temperatuursensor
Storing regeneratie
Regeneratie onderbroken
Te weinig spanning
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HUSS Control V3:
V3:

De besturing en het display zijn gescheiden
opgebouwd. Enkel het display dient in het
zichtveld van de bediener (bv. op het
dashboard) bevestigd te worden.
Het display bestaat uit drie lampindicaties
(groen, geel rood) en een witte knop (start –
stop).
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BEDRIJFSTOESTANDEN
BEDRIJFSTOESTANDEN
FUNCTIE LED

Ontsteking inschakelen

GROENE, GELE EN De zoemer is gedurende min. 1 seconde geactiveerd; tegelijkertijd branden alle 3 leds.
RODE LED LICHTEN
Indien er geen foutmelding opgeslagen is, kan de motor gestart worden.
KORT OP
GROENE LED KNIPPERT

Motor starten

GROENE LED BRANDT
EN GELE LED 50% van de beladingstijd tot vooralarm is bereikt.
KNIPPERT
GROENE EN GELE LED
80% van de beladingstijd tot vooralarm is bereikt.
BRANDEN
GROENE EN GELE LED
BRANDEN EN RODE Vooralarm is bereikt (zoemer is elke minuut 5 seconden lang actief).
LED KNIPPERT
GROENE, GELE EN
Beladingsdruk hoofdalarm is min. 20 seconden overschreden.
RODE LED BRANDEN
GROENE, GELE EN
De beladingstijd overschrijdt het beladingsinterval.
RODE LED KNIPPEREN

Regeneratie
Regeneratie uitvoeren
• Voertuig horizontaal plaatsen.
• De motor uitschakelen.
• Ontsteking „AAN”: HUSS Control wordt van spanning voorzien.
RODE LED BRANDT • Witte knop indrukken en 5 seconden ingedrukt houden. De regeneratie start na afloop
van de 5 seconden.
Belangrijk: na de start onmiddellijk de witte knop loslaten; anders wordt de regeneratie
onmiddellijk weer afgebroken!
GROENE LED KNIPPERT

Einde van de regeneratie (zoemer is 2 seconden lang actief).

Regeneratie
Regeneratie onderbreken
Een gestarte regeneratie kan onderbroken worden door de ontsteking met behulp van de
contactsleutel van het voertuig uit te zetten (indien geen zelfhandhaving geactiveerd; zie
RODE LED KNIPPERT aansluitschema), of door de witte knop 5 seconden lang in te drukken.
De zoemer is zonder onderbreking actief.
Noodstart
Noodstart:
odstart: Noodstart is mogelijk door de witte knop in te drukken en tegelijkertijd de
motor met de contactsleutel te starten.
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Storingen
St oringen:
oringen :
Wanneer zich een fout voordoet, wordt de
regeneratie automatisch afgebroken en brandt
de rode led. De foutopvraging en - weergave
geschiedt d.m.v. de software, maar kan ook van
de leds op het display afgelezen worden.
Hiertoe moet de ontsteking ingeschakeld zijn en
de witte knop driemaal ingedrukt worden.

Foutcodes:
outcodes :
BIT

0
1
2

Uitleg voor meervoudige filtersystemen:
filtersystemen:
Bij 2 tot 4 met elkaar verbonden HUSS Controls
knippert vóór begin van de knippersequentie
van de leds ook de rode led twee- tot viermaal,
naargelang de „Master”- (1) of de „Slave”- (2 4) HUSS Controls een fout vertonen.

3

Indien alle HUSS Controls een fout vertonen,
wordt bij de foutopvraging van de led enkel de
storing van de laatste getoond.
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BESCHRIJVING
ESCHR IJVING

1= alarmdruk
overschreden
1= beladingstijd
overschreden
1= regeneratie
afgebroken
1= bedrijfsspanning
<8V

LEDLED-KNIPPERKNIPPER VOLGORDE

1x geel
2x geel
3x geel
3x geel
1x groen
3x geel
2x groen
3x geel
3x groen
3x geel
4x groen
3x geel
5x groen

4

1= fout bougie

5

1= fout ventilator

6

1= fout pomp

7

1= fout delta-temp.

8

1= geheugenfout
datalogger

4x geel

9

1= fout min. temp.

3x geel
6x groen

10

1= fout reset bij start

11

1=
onderhoudsinterval
afgelopen

5x geel

12

1= witte as

6x geel

13

1= interne fout,
parameters
herinvoeren

rood en geel

INTERFACEBESCHRIJVING
AANSLUITING

PIN

12/24 V besturingsspanning

27

12/24 V ontstekingssignaal

32

Oliedrukschakelaar of
lichtmachine klem Kl.61

17

Startblokkering

6,7

Ontstekingsblokkering of
dieselblokkering

9,10

Accu min of chassis

29

12 V/24 V voeding
vermogensstuk

28,42

BESCHRIJVING
BESCHRIJVING
Functie: de besturingsspanning is de voedingsspanning van de
HUSS Control. Deze bevoorraadt alle componenten behalve het
vermogensstuk. Ze wordt vanaf klem 15 afgenomen.
Spanning: 12 V – 24 V( -30%,+20%).
Als het mogelijk moet zijn om na de start van de regeneratie de
ontsteking uit te schakelen, dan moet deze kabel op klem 30
aangesloten worden.
Functie: het ontstekingssignaal doet de besturing dienst als
startsignaal. Aangezien de HUSS Control echter pas door pin 27
bij actieve ontsteking van spanning voorzien wordt, kan dit
signaal eveneens vanaf pin 27 (of klem 15) afgenomen worden.
Spanning : 12 V – 24 V( -30%,+20%).
Functie: het signaal dient als informatie dat de motor draait.
Zodra dit signaal in de HIGH-toestand is, wordt gewisseld van
stand-by naar actief bedrijf.
Functie: de startblokkering is actief bij lopende regeneratie of
wanneer de toegestane maximale beladingsdruk overschreden
wordt. De beide aansluitingen zijn daardoor geopend.
Spanning: potentiaalvrij
Stroom: max. 1 A
Functie: de ontstekings- of dieselblokkering wordt 2 minuten na
overschrijding van de maximale beladingsdruk of na start van de
HUSS Control na overschrijding van de beladingsdruk
geactiveerd. De beide aansluitingen zijn daardoor geopend.
Spanning: potentiaalvrij
Stroom: max. 1 A
Wordt met de negatieve pool van de accu of het chassis van het
voertuig verbonden.
Wordt via een 40 A-beveiliging met de positieve pool van de accu
verbonden.
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AANSLUITING

PIN

Zoemer extern

12

Bougie
Doseerpomp
Ventilator
Magneetventiel

16,30
31
13,14
3
1
5

Externe start

19

Temperatuursensor

12/24 V ontstekingssignaal
(V3)
Aarding (V3)
Gegevens voor display (V3)
Gegevens voor display (V3)

BESCHRIJVING
Op deze aansluiting ligt de voedingsspanning wanneer de
interne zoemer in de HUSS Control geactiveerd is. Zo niet heeft
hij 0 V spanning.
Aansluiting op temperatuursensor PT100
Aansluiting op bougie
Aansluiting op doseerpomp
Aansluiting op ventilator
Aansluiting op magneetventiel
Aansluiting die het mogelijk maakt, de regeneratie extern via
een signaal te activeren in plaats van via een knopdruk op de HC.

40

Display wordt pas bij „Ontsteking aan” ingeschakeld.

39
24
25

Aardeverbinding display
Gegevensuitwisseling tussen display en besturing
Gegevensuitwisseling tussen display en besturing

Toestellen met 24 V boordspanning
Bij toestellen met 24 V boordspanning moet de
aansluiting van de ventilator (leiding [1]) en
van de bougie (leidingen [13], [14]) over
telkens één spanningsomzetter geschieden, die
bij deze toepassingen is meegeleverd. De
elektrische installatie vindt u in het volgende
aansluitschema.
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VERBAND DIAGRAM V2/V3
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FAQ
DISPLAYWEERGAVE
DISPLAYWEERGAVE
Geen omschakeling van
„Motor gereed” naar
„Filtertoestand”
Afbreking van regeneratie na
halve brandtijd
„Storing bougie”

„Storing magneetventiel”

„Storing doseerpomp”

„Storing ventilator”

„Storing G-M-D-G”

„Witte as”

„Filtertoestand”

„Vreemde tekentjes”

MOGELIJKE FOUTOORZAKEN EN HOE
HOE ZE TE
TE VERHELPE
VERHELPEN
Oliedrukschakelaar controleren, HUSS-kabel „Lichtmachine” controleren
Meestal verbranderprobleem: reinigen van de fijne filter vóór
controleren van de brandstofpomp
Bougie demonteren; controle van doorlating met de mond of een slang;
elektr. leidingen controleren; bij normale service nieuwe bougie
monteren, hoofdzekering 40 ampère, en de houder controleren met een
platte stekker
Elektrische leidingen controleren, functie met externe kabels
controleren. Indien de fout ondanks correct functioneren terugkeert:
HUSS Control controleren/vervangen
Elektrische leidingen controleren, functie met externe kabels
controleren; inbouwpositie:
• Pompen met artikelnummer 89 373 A 12 V of 24 V: verticaal
• Pompen met artikelnummer 25 5008 45 12 V: horizontaal
Elektrische leidingen controleren; functie met externe kabels
controleren; aardeverbinding controleren; met de vinger de aanzuigsloof
testen: stof = OK, roet wijst op een defect of zich onder hoge tegendruk
openend magneetventiel = filter overladen; ventilator kan door hete
uitlaatgassen aan de binnenkant beschadigd worden. Let op naar binnen
gezogen kleine delen zoals papier, maar ook water.
Hoofdzekering controleren; zekeringshouder controleren; enkel
hoofdzekeringen van 40 ampère gebruiken.
Wanneer de brander gedemonteerd is, de filter uitblazen totdat er geen
grijze aswolk meer zichtbaar is.
Bediener van het toestel op motorolieverbruik en filtereigenschappen
wijzen. In het menu alle onderhoudsweergaven (foutmeldingen,
bedrijfsuren, regeneraties, regeneratieonderbrekingen, voortijdige
regeneraties en onderhoudstellers) resetten (Reset: M).
Slechts 1 blok (HUSS Control V202, 203, 204):
Weergave „Druksensor onderbroken” met gelijktijdige
waarschuwingstoon (HUSS Control V205): drukafname aan de
uitlaatingang mogelijkerwijze verstopt: reinigen. Uitlaatleiding van de
motor naar de filter ondicht? Tegendrukslang en condensaatafscheider
controleren en reinigen.
Elektromagnetische incompatibiliteit van de HUSS Control met andere
elektrische bouwdelen in de cabine; gebruik isolatierubber of verwissel
de HUSS Control van plaats.
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Blauwe rookpluim na filtering
Een blauwe rookpluim na filtering is een
duidelijk teken dat de dieselmotor olie „lekt”,
d.w.z. er bevindt zich onverbrande smeerolie in
de motoruitlaatgassen, die zich gedeeltelijk op
de dieselpartikelfilter afzet en gedeeltelijk als
blauwe rook ontsnapt.
In dit geval dient de motor zo spoedig mogelijk
onderhouden te worden, teneinde de
dieselpartikelfilter niet te beschadigen. Een met
te veel olie (of brandstofresten) beladen
dieselpartikelfilter bereikt tijdens de regeneratie
relatief hoge temperaturen die tot een
beschadiging van de keramische
dieselpartikelfilter kunnen leiden.

as zijn.

Grijze of bruinachtige rookpluim na filtering
Dit wijst op de aanwezigheid van onverbrande
resten koolwaterstof of sulfaten in het
uitlaatgas. Het injectiesysteem van de motor
moet gecontroleerd worden.
Aanbeveling:
Aanbeveling:
• Motorsmeerstoffen met lage afscheiding van
witte as gebruiken.
• Voor de levensduur en het permanente
gebruik op het terrein is de kwaliteit van de
motorsmeerstoffen van toonaangevend belang.
• Doe daarom bij uw handelaar, de fabrikant of
het onderhouds- of servicecentrum navraag naar
motorsmeerstoffen die arm aan of vrij van witte
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ONDERHOUD
Onderhoudswerkzaamheden aan de
dieselpartikelfilter

jaarlijks, moeten de emissies van de dieselmotor
conform TRGS 554 gecontroleerd worden.

Voor het uitvoeren van de
onderhoudswerkzaamheden moet de HUSSservice of geïnstrueerd vakpersoneel
opgeroepen worden. Het niet uitvoeren van
servicewerkzaamheden leidt tot een verkorting
van de levensduur en het verval van garanties.
De DataLogger (optioneel) registreert ook hier
de gegevens, waardoor onderhoud aangetoond
kan worden.

Belangrijk!
Belangrijk!
Het gebruik van brandstoffen met bijkomende
additieven kan na toevoeging van het additief
negatieve uitwerkingen op het uitlaatgas en
zodoende op de werking van de
dieselpartikelfilter hebben. Mogelijkerwijze
worden de service-intervallen korter.
Vóór het inzetten van additieven moet daarom
met HUSS overlegd worden.

Onderhoudswerkzaamheden die zonder de
HUSS-service uitgevoerd kunnen worden.
Onderhoudswerkzaamheden aan het
werktoestel
Om een vlekkeloze werking van de filter te
kunnen garanderen moet ervoor gezorgd worden
dat de dieselmotor foutloos functioneert en
overeenkomstig de bedieningshandleiding van
de motorfabrikant bediend en onderhouden
wordt.
Reeds geringe afwijkingen van het geëigende
gebruik van de motor kunnen tot een verhoging
van de uitstoot van roetdeeltjes (hoger
roetgetal) leiden en zodoende tot een verkorte
gebruiksduur van de filter.
• Na 1500 bedrijfsuren, uiterlijk echter eenmaal
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GARANTIE
Informatie bij het behoud van aanspraak op
garantie
(s tand: 05.2009):

componenten:
componenten :
Indien onderdelen of componenten aangepast
worden, moet dit door HUSS Umwelttechnik
GmbH vrijgegeven worden. De vrijgave geschiedt
in schriftelijke vorm. Dit geldt eveneens voor
aanbouwdelen, bv. in de buisaansluiting van de
in- en uitvoer van uitlaatgassen.

Met deze aanvullende informatie voor het
behoud van de aanspraak op garantie willen wij,
als aanvulling op de "Algemene voorwaarden",
de voorwaarden voor het indienen van
garantieclaims gedetailleerd uiteenzetten.
Hierbij ligt de focus op het oplossen van
communicatieproblemen voordat deze ontstaan.
Alle hierna vermelde documenten kunt u
aanvragen bij de toepassingstechnische afdeling
van onze onderneming.

(4) Opbouw conform montagehandleiding:
montagehandleiding:
De montage van het product moet absoluut
volgens de richtlijnen van de
montagehandleiding geschieden. Bij twijfel
dient met de overeenkomstige vakmensen van
HUSS Umwelttechnik GmbH overlegd te worden.

(1) Algemeen
Algemeen:
lgemeen :
HUSS Umwelttechnik GmbH verstrekt een
garantie van 12 maanden, die ingaat op het
tijdstip van levering. De plaats van garantie is de
zetel van de onderneming of een filiaal van de
onderneming.

(5) Instelwaarden besturingseenheid
besturingseenheid*:
id*:
Er mogen geen eigenmachtige wijzigingen aan
de besturing* uitgevoerd worden. Dit vereist een
overeenkomstige scholing/software en de
uitdrukkelijke opdracht van HUSS
Umwelttechnik GmbH. Indien er wijzigingen
uitgevoerd worden, dienen deze overeenkomstig
de scholing gedocumenteerd te worden. Bij
twijfel moet met HUSS Umwelttechnik GmbH
overlegd worden. Bij niet-naleving vervalt de
garantieaanspraak.
*bij MK-systemen HUSS Control
*bij MD-systemen ECU
*bij MA-systemen ACS (Additive Control System)
*bij ME-systemen ZA3

(2) Gebruik van originele HUSSHUSS-onderdelen/onderdelen/componenten::
componenten
Voor een opbouw, een reparatie of een
onderhoud mogen enkel onderdelen of
componenten gebruikt worden die
oorspronkelijk tot de leveringsomvang van een
product behoorden of bestanddeel van de lijst
van componenten of vervangingsonderdelen van
HUSS Umwelttechnik GmbH zijn.
(3) Aanpassing van HUSSHUSS-onderdelen/onderdelen/-
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(6) Filterdimensionering:
Filterdimensionering:
Voor de dimensionering van de filters is het
motorvermogen in kW louter een
benaderingswaarde. Andere waarden, zoals
roetgetal of volumestroom, moeten absoluut in
acht genomen worden. Bij twijfel moet met de
overeenkomstige vakmensen van HUSS
Umwelttechnik GmbH overlegd worden.

door een expliciet door HUSS Umwelttechnik
GmbH aangewezen servicedienstverlener
uitgevoerd worden. Tijdens de garantie moet
aan
HUSS Umwelttechnik GmbH een volledige
ingevulde servicezone verstrekt worden. Het
naar behoren respecteren van service- en
onderhoudsintervallen heeft ook betrekking op
het dragende toestel zelf.

(7) Montageprotocol/checklijst
Montageprotocol/checklijst:
col/checklijst :
Van elke aanbouw moet een montageprotocol
conform checklist opgemaakt worden. Deze
moet volledig ingevuld aan HUSS Umwelttechnik
GmbH gestuurd worden.

(10) Toestelkaart/Delivery
Toestelkaart /Delivery Report:
Indien filtersystemen op basis van componenten
worden samengesteld of componenten worden
vervangen, dan moeten de serienummers van
alle componenten volledig opgenomen worden
op een toestelkaart. Deze moet ook bij het
inwisselen van afzonderlijke componenten
volledig ingevuld aan HUSS Umwelttechnik
GmbH teruggestuurd worden.

(8)
(8) Instructie van de klant/
overhandigingsprotocol:
overhandigingsprotocol:
Na een aanbouw moet de klant/eindgebruiker
vertrouwd gemaakt worden met de bediening
van het toestel door middel van een instructie.
Het uitvoeren van de instructie evenals het
ordentelijk functioneren van het toestel wordt
door de klant/eindgebruiker bevestigd door
middel van diens handtekening op het
overhandigings-protocol. Het protocol moet
tijdig aan HUSS Umwelttechnik GmbH worden
verzonden.

(11) Algemeen
Algemeen in geval van reclamatie:
reclamatie:
Indien delen of componenten in geval van
reclamatie vervangen worden, worden deze het
eigendom van HUSS Umwelttechnik GmbH. Het
is aan de onderneming om te beslissen of in
geval van reclamatie nieuwe onderdelen of
gerepareerde gebruikte onderdelen ingezet
worden. De garantietermijn voor vervangen
onderdelen of componenten eindigt met de
garantietermijn van het volledige systeem. In
geval van een ongeval, een moedwillige
beschadiging, een reparatie door

(9) OnderhoudsOnderhouds - en serviceservice-intervallen:
intervallen :
De onderhouds- en service-intervallen moeten
tijdens de duur van de garantie in acht worden
genomen. De werkzaamheden in het kader van
het onderhoud en de service mogen enkel door
HUSS Umwelttechnik GmbH zelf of
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ongeautoriseerd personeel of ongeëigende
behandeling kan er geen garantie aanvaard
worden. In geval van een ontwerpwijziging of
productontwikkeling bestaat geen aanspraak op
een update van toestellen naar de nieuwste
stand.

(15) Servicewerkzaamheden
Servicewerkzaamheden in het kader van
de garantie
gar antie:
antie:
Alleen bij werkzaamheden aan HUSS-producten
bij de klant in het kader van een reclamatie die
aan HUSS Umwelttechnik GmbH bekend zijn en
door het bedrijf geautoriseerd werden, kan er
garantie verstrekt worden.

(12) Verbruiksmaterialen en
slijtageonderdelen:
slijtageonderdelen :
Voor verbruiksmaterialen en slijtageonderdelen,
zoals bv. kabels, kabelverbindingen, bougies,
afdichtingen enz., bestaat geen aanspraak op
garantie.

(16) Vergoeding van kosten in het kader
kader van
servicewerkzaamheden::
servicewerkzaamheden
Als er in het geval van een reclamatie bij de klant
werkzaamheden aan HUSS-producten
uitgevoerd worden, worden deze uitsluitend
vergoed wanneer van te voren de
servicedienstverlening geautoriseerd werd of
met de dienstverlener een overeenkomstig
servicecontract afgesloten werd. Indien er geen
servicecontract afgesloten wordt, kunnen
uitsluitend materiaalkosten, zonder douane en
port, worden vergoed.

(13) Reclamatiebericht en terugzending van
delen/componenten:
delen/componenten :
Als er in het geval van een reclamatie
delen/componenten voor diagnose aan HUSS
Umwelttechnik GmbH worden geretourneerd,
dan dient eveneens een volledig ingevuld
reclamatiebericht te worden bijgevoegd. Een
reclamatie moet binnen 30 werkdagen aan HUSS
Umwelttechnik GmbH worden gemeld.

(17) Brandstof volgens DIN EN 590, DIN
51628:
Als brandstof voor het dragende toestel mag
uitsluitend dieselbrandstof volgens DIN EN 590
en DIN 51628 gebruikt worden.

(14) Geëigende demontage
demont age van
delen/componenten:
delen/componenten :
Als in het kader van een reclamatie onderdelen
of volledige systemen van HUSS Umwelttechnik
GmbH gedemonteerd worden, dan dient dit
ordentelijk te gebeuren. Alleen door een
ordentelijke demontage kan een vastgestelde
fout achteraf geïdentificeerd worden en de
aanspraak op garantie behouden blijven.

(18) Maximaal
Maximaal roetgetal:
roetgetal:
Om het ordentelijk functioneren van het
filtersysteem te waarborgen, mag het dragende
toestel enkel uitlaatgassen met een maximaal
roetgetal van 2,0 (volgens Bosch) uitstoten.

26

EG-INBOUWVERKLARING
EGEG-inbouwverklaring
(conform EG-machinerichtlijn 2006/42/EG
Annex II Deel 1, Sectie B)

MACHINETYPE/
MODEL EN
HANDELS-OMSCHRIJVING
TOEGEPASTE
FUNDAMENTELE NORMEN

Hiermee verklaren wij,
HUSS Umwelttechnik GmbH,
dat de hierna beschreven, onvolledige machine
in haar conceptie en bouwtype, evenals in de
door ons in circulatie gebrachte uitvoering,
voldoet aan de fundamentele veiligheids- en
gezondheidsbeschermingseisen van EGmachinerichtlijn 2006/42/EG. De volgende
fundamentele eisen werden met name
toegepast: Annex I en Annex VI.

TOEGEPASTE
GEHARMONISEERDE
NORMEN

ISO 3691-1

TOEGEPASTE NATIONALE
NORMEN EN TECHNISCHE
SPECIFICATIES

VERT (CH),
TRGS 554 (D),
EST (UK),
Teknologisk Inst. (DK)

Verantwoordelijke voor de technische
documentatie: Dhr. Dr. H.-J. Rembor
(zie bovenstaand adres)

De speciale technische documenten werden
conform Annex VII, Deel B opgemaakt.

Neurenberg, 29 december 2009

Wij verplichten ons om op gegrond verzoek de
speciale documenten bij de onvolledige machine
in schriftelijke vorm toe te zenden aan instanties
in afzonderlijke staten.
Wij wijzen erop dat de onvolledige machine pas
in gebruik mag worden genomen, als vastgesteld
is dat de machine waarin de onvolledige
machine ingebouwd moet worden, aan de
bepalingen van deze richtlijn tegemoetkomt.

OMSCHRIJVING EN FUNCTIE
VAN DE MACHINE

FS 40MK, FS 50MK,
FS 80MK, FS 100MK,
MK 35, MK 75,
MK 150, MK 200,
MK 300
DIN EN ISO 12100-1, DIN
EN ISO 12100-2, DIN EN
60204-1

Dr. H.-J. Rembor
Zaakvoerder techniek

Dieselpartikelfilter
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NOTITIES:
NOTITIES :
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NOTITIES
NOTI TIES:
TIES :
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Printed in Germany
Alle rechten voorbehouden
HUSS Umwelttechnik GmbH, stand 02/2010
32

