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Thermo S 160/230/300/350/400 Lagbestämmelser för monteringen
1 Lagbestämmelser för monteringen

1.1. Laga bestämmelser angående monteringen
För värmeaggregatet finns det ett typgodkännande enligt ECE-direkti-
ven R10 (elektromagnetisk kompatibilitet):nr 03 5266 och

R122 (värmeapparater) nr 00 0208 för Thermo S 160
nr 00 0226 för Thermo S 230
nr 00 0227 för Thermo S 300
nr 00 0228 för Thermo S 350
nr 00 0225 för Thermo S 400

För monteringen måste i första hand bestämmelserna i bilaga 7 till ECE-
direktiven R122 beaktas.

HÄNVISNING:
Bestämmelserna i dessa direktiv är bindande i de områden där ECE-
direktiven ska tillämpas och ska åtföljas även i de länder, i vilka det inte 
finns några speciella föreskrifter!

(Utdrag ur ECE-direktivet R122 - bilaga 7)

4  På värmeaggregatet måste det finnas en tillverkarskylt med tillverka-
rens namn, modellens nummer och typens beteckning samt den nomi-
nella värmeeffekten i kilowatt. Dessutom måste typen av bränsle och i 
föreliggande fall driftsspänningen och gastrycket anges. 

7.1  En kontrollampa, som tydligt kan ses i operatörens synfält, måste 
visa, om värmeaggregatet är in- eller frånkopplat.

(Utdrag ur ECE-direktivet R122 - del I)

5.3 Föreskrifter för monteringen i fordonet

5.3.1  Användningsområde

5.3.1.1  Enligt avsats 5.3.1.2 ska förbränningsvärmeaggregat monteras 
enligt avsats 5.3 i föreskrifterna.

5.3.1.2  För fordon av klass O med värmeaggregat för flytande bränsle 
utgås ifrån att de överensstämmer med föreskrifterna i avsnittet 5.3.

5.3.2  Värmeaggregatets placering

5.3.2.1   Delar av karosseriet och andra komponenter i närheten av vär-
meaggregatet måste skyddas mot att värmas för mycket och mot en 
möjlig nedsmutsning genom bränsle eller olja.
5.3.2.2  Det får inte utgå någon risk för brand från förbränningsvärme-
aggregatet, inte ens när det överhettas. Denna föreskrift gäller som 
uppfylld, när ett tillräckligt stort avstånd till alla delarna säkerställs under 
monteringen samt när en tillräcklig ventilation säkerställs eller eldfasta 
material eller värmesköldar användes.
5.3.2.3  I fordon av kategorierna M2 och M3 får förbränningsaggregatet 
inte befinna sig i passagerarutrymmet. Men det är tillåtet att placera det 
i passagerarutrymmet, när det befinner sig i ett effektivt tillslutet hölje, 
som även det överensstämmer med föreskrifterna i avsatsen 5.3.2.2.
5.3.2.4  Skylten som nämns i bilaga 7 avsats 4, eller en kopia av den, 
måste placeras så, att den lätt kan läsas, även när värmeaggregatet är 
monterat i fordonet.
5.3.2.5  Placeringen av värmeaggregatet ska väljas så, att risken för att 
skada personer eller medförda föremål hålls så låg som möjligt.

5.3.3  Bränsletillförsel

5.3.3.1  Bränslepåfyllningsröret får inte befinna sig i passagerarutrym-
met och måste förses med ett tätt slutande lock, för att förhindra att 
bränslet kan tränga ur.
5.3.3.2  För värmeaggregat med flytande bränsle, där bränsleförsörjnin-
gen är skild från fordonets bränsletillförsel, måste typen av bränsle och 
påfyllningsrören markeras tydligt.
5.3.3.3  På påfyllningsröret måste en hänvisning placeras, som hänvisar 
till att värmeaggregatet måste stängas av, innan bränslet påfylls. 
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Lagbestämmelser för monteringen Thermo S 160/230/300/350/400
Dessutom måste tillverkarens bruksanvisning innehålla en motsvarande 
anvisning.

5.3.4  Avgassystem

5.3.4.1  Avgasröret måste vara placerat så, att inga avgaser kan tränga 
in i fordonet via fläktsystemet, varmluftsintagen eller fönsteröppningar-
na.

5.3.5  Förbränningsluftintag

5.3.5.1  Luften för värmeaggregatets förbränningskammare får inte su-
gas in ur fordonets passagerarutrymme.
5.3.5.2  Luftintaget måste vara placerat eller skyddat på så sätt, att det 
inte kan blockeras av skräp eller bagage.

5.3.6  Intag för uppvärmningsluft
bortfaller

5.3.7  Utsläpp för uppvärmningsluft
bortfaller

5.3.8  Automatisk kontroll av uppvärmningssystemet 

5.3.8.1  När fordonets motor stängs av, måste uppvärmningssystemet 
kopplas från automatiskt och bränsletillförseln måste avbrytas inom fem 
sekunder. Om en manuellt styrd kontrollanordning redan har aktiverats, 
så kan uppvärmningssystemet fortsätta att fungera.

VARNING:
Om monteringsanvisningen och de hänvisningar som den 
innehåller inte åtföljs, har det till följd att Spheros utesluter allt 
ansvar. Det samma gäller för icke sakkunnigt utförda reparationer 
eller när andra reservdelar än originalreservdelar används. Detta 
har till följd, att typgodkännandet för värmeaggregatet och därmed 
ECE-typgodkännandet inte längre är giltiga.

VARNING:
Vid bensinstationer och bränsletankinstallationer måste 
värmeaggregatet stängas av på grund av explosionsrisken. Som 
hänvisning till detta krav, måste den bifogade dekalen "Stäng av 
värmaren, innan du tankar" placeras i närheten av det beträffade 
värmeaggregatets bränslepåfyllningsrör.

1.2. Bestämmelser för installation i rälsfordon
För installation i rälsfordon finns det för värmarvarianterna Thermo 230 
/ 300 / 350 / 400 Rail ett typgodkännande enligt § 33 EBO med numret: 
EBA 32AZ3/0006/10.
Beakta härvid typgodkännandets sidobestämmelse 1.6:
Tillverkaren, ägaren och servicepersonen måste till den godkännande 
myndigheten omedelbart rapportera alla olyckor eller skador som han 
får kännedom om (brand, explosion, läckage av dieselbränsle eller 
brännolja EL) som har inträffat trots korrekt användning.
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2 Användning / utförande

2.1. Användning av vattenuppvärmningsaggregat
Vattenuppvärmningsaggregatet används i förbindelse med fordonets 
egna uppvärmningsaggregat

– för att värma upp passagerarutrymmet,
– för att frosta av fordonets rutor liksom
– att förvärma vattenkylda motorer

HÄNVISNING:
Vid övervägande värmedrift på > 1 500m över NN ska CO2-värdet 
över diagnosen ställas in på nytt.

Vattenuppvärmningsaggretatet arbetar oberoende av fordonsmotorn 
och ansluts till kylningssystemet, bränslesystemet och fordonets 
elektriska anläggning.

VARNING:
Värmeaggregatet är godkänt för att värma upp 
passagerarutrymmet eller förarhytten dock inte för fordon som 
omfattas av 
riktlinje 94/55/EG (ADR, TRS).

HÄNVISNING:
Värmeaggregatet är endast godkänt för vägrät montering. (se figur 2)

2.2. Utförande

Thermo S 160 – 24V

Vattenuppvärmningsaggregat för bränsle "Diesel"
med värmeström 16 kW (13800 kcal/h)

Thermo S 230 – 24V

Vattenuppvärmningsaggregat för bränsle "Diesel"
med värmeström 23 kW (20000 kcal/h)

Thermo S 300 – 24V

Vattenuppvärmningsaggregat för bränsle "Diesel"
med värmeström 30 kW (26000 kcal/h)

Thermo S 350 – 24V

Vattenuppvärmningsaggregat för bränsle "Diesel"
med värmeström 35 kW (30000 kcal/h)

Thermo S 400 – 24V

Vattenuppvärmningsaggregat för bränsle "Diesel"
med värmeström 40 kW (34500 kcal/h)

Beroende på önskemål resp. utrustning kan en typ av föruppvärmning 
finnas tillgänglig.
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3 Montering

VARNING:
– De lagstadgade bestämmelserna för montering på sidan 65 och 

66 ska beaktas.
– Skulle driften av vattenuppvärmningsaggregatet utföras i ett 

separat installerat värmesystem ska alltid en 
monteringsplanering lämnas in till Spheros för godkännande.
Om inte detta godkännande finns är inte monteringen tillåten 
och alla garanti- och ansvarsanpråk försvinner. 
Vattenuppvärmningsaggregatet är utlagt, utprovat och 
auktoriserat för de busspecifika kraven.

– Temperatursensorns kabel får inte belastas mekaniskt (t.ex. för 
att bära värmeaggregatet).

– Värmeaggregaten och cirkulationspumparna ska alltid 
monteras så, att det är uteslutet, att de kan påverkas av smuts 
på körbanan, sprutvatten, avgaser och andra skadliga 
påverkningar.

HÄNVISNING:
Hänsyn måste tas till monteringsförhållandena för den aktuella 
fordonstypen.

3.1. Placering
Värmeaggregatet såväl som cirkulationspumpen är inbundna i 
kylsystemet (resp. i ett separat värmekretslopp)

Monteringen av värmeaggregatet ska ske så djupt som möjligt för att 
garantera en självständig ventilation av värmeaggregatet och 
cirkulationspumparna. Detta gäller i synnerhet på grund av den inte 
självständigt utsugande cirkulationspumpen
Om det inte är möjligt att placera värmeaggregatet och 
cirkulationspumpen i fordonets motorrum, kan de monteras i en låda. 

Utifrån måste monteringslådan vara tillräckligt ventilerad så att en 
maximal temperatur på 100°C i monteringslådan inte överskrids.
Vid monteringen ska utrymmesbehovet för underhållstillgänglighet 
(t.ex. uppgradering av brännkammaren) (se bild 1 ) beaktas.  

3.1.1. Placering i spårbundna fordon.
I spårbundna fordonska värmeaggregatet monteras i motorrummet 
(t.ex. lokomotiv) eller i en monteringslåda. För andra placeringar krävs 
en skriftlig tillåtelse av företaget Spheros.

HÄNVISNING:
Det är inte tillåtet att använda stötdämpare av gummi/metall för att 
fästa värmeaggregatet i spårbundna fordon.
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Thermo S 160/230/300/350/400 Montering
Figur 1: Mått på värmeaggregatet Thermo S 160/230/300/350/400

386ca. 440

8
243 50

5

6

7

600

303

1

2

247

c
a
.

2
2
0

1
9
0

1
1
0

232

3
8

70
3 4

1 Förbränningsluftinlopp
2 Avgasutsläpp
3 Bränsleinlopp
4 Bränsleutlopp
5 Kylvätskeinlopp
6 Kylvätskeutlopp
7 Temperatursensor
8 Utrymmesbehov för montering av 

förbränningskammare
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Montering Thermo S 160/230/300/350/400
3.2. Montering värmeaggregat Thermo S
Värmeaggregatet sätts antingen fast med 4 M8-skruvar eller med 4 
skruvar och muttrar (se fig.3).          

Figur 2: Monteringsläge:

Figur 3: Hålbild
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Thermo S 160/230/300/350/400 Montering
3.3. Märkskylt
Märkskylten måste skyddas mot skagor och vara väl synlig i inbyggt 
tillstånd (eller använd märkskyltsdublikat).  

HÄNVISNING:
Året för när värmeaggregatet först togs i drift måste anges 
permanent på dess märkskylt genom att det årtal som inte är 
aktuellt tas bort.

3.4. Extra skylt
Värmare som är godkända för användning i rälsfordon är dessutom 
märkta med nedanstående extra skylt:

Figur 4: Märkskylt
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Monteringsexempel Thermo S 160/230/300/350/400
4 Monteringsexempel  

Figur 6: Monteringsexempel för värmeaggregat

1 Väggvärmeelement med fläktar
2 Värmeväxlare ingång
3 Värmeaggregat
4 Cirkulationspump
5 Takvärmeväxlare
6 Fordonsmotor
7 Förarplatsuppvärmning
8 Manöverelement

Matning

Backning

Vattenuppvärmningskretslopp - väggvärmekroppar och takkanaluppvärmning
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Thermo S 160/230/300/350/400 Montering cirkulationspump
5 Montering cirkulationspump

Cirkulationspumpen monteras i enlighet med fig. 7, 10, 13 eller 16. 
Beaktia monteringsläget!

HÄNVISNING:
Pumpstutsarna för anslutningsledningarna från vatten inlopp och 
vattenutlopp måste ligga i linje (inga spänningar).

VARNING:
Värmeaggregatet är framför allt utrustat med Spheros-
cirkulationspumpar.
Om pumpen inte styrs via värmeaggregatet, så måste det 
ovillkorligen säkerställas, att den fungerar under hela den tid som 
värmeaggregatet fungerar (start, värmedrift och eftergång).
73



Montering cirkulationspump Thermo S 160/230/300/350/400
5.1. Cirkulationspump U 4814 (Aquavent 5000)       

Figur 7: Cirkulationspump U 4814
Monteringsläge:

Sw+Br-
Figur 8: Hålbild för stator cirkulationspump U 4814

Figur 9: Volymström och genomflödesmotstånd 
Cirkulationspump U 4814

Δ
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(med vatten vid 20°C)

Genomflödesmotstånd 
(vid stillastående pump)
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Thermo S 160/230/300/350/400 Montering cirkulationspump
5.2. Cirkulationspump U 4854 (Aquavent 5000S)       

HÄNVISNING:
Vid monteringen av cirkulationspumpen ska säkerställas att 
volymströmmen endast kortsiktigt ligger under 2500 l/h! En 
ständig drift på under 2500 l/h leder till att mellanläggsskivan på 
löphjulet slits ut! 

Figur 10:Cirkulationspump U 4854
Monteringsläge:
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Figur 11:Hålbild för stator cirkulationspump U 4854

Figur 12:Volymström och genomflödesmotstånd 
Cirkulationspump U 4854
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Montering cirkulationspump Thermo S 160/230/300/350/400
5.3. Cirkulationspump U 4855 (Aquavent 6000C)        

Figur 13:Cirkulationspump U 4855
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Figur 14:Hålbild för stator cirkulationspump U 4855

Figur 15:Volymström och genomflödesmotstånd 
Cirkulationspump U 4855
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5.4. Cirkulationspump U 4856 (Aquavent 6000SC)        

HÄNVISNING:
Vid monteringen av cirkulationspumpen ska säkerställas att 
volymströmmen endast kortsiktigt ligger under 2500 l/h! En 
ständig drift på under 2500 l/h leder till att mellanläggsskivan på 
löphjulet slits ut! 

Figur 16:Cirkulationspump U 4856
Monteringsläge:
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Figur 17:Hålbild för stator cirkulationspump U 4856

Figur 18:Volymström och genomflödesmotstånd 
Cirkulationspump U 4856
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Montering cirkulationspump Thermo S 160/230/300/350/400
5.5. Motor för cirkulationspumpar U 4855 (Aquavent 6000C) och 
U 4856 (Aquavent 6000SC)

Cirkulationspumparna är utrustade med en borstlös motor.

5.5.1. Softstart
Motorn körs långsamt och materialskonande.
Först efter ca. 5 s uppnås det maximala vridtalet.

5.5.2. Torrkörningsskydd (endast U4855 och U4856)
Om inte aggregatet körs i det hydraliska mediet så uppstår faras att 
likriktningstätningen förstörs. vid torrkörning har motorn ett högt vridtal 
vid mycket lågt strömupptagning.
Torrkörningsavstängning då, när strömupptagningen (effektiv)
0,5 A > I < 4 A är ingen startdrift, n > 3300 1/min och väntetiden har 
överskriits..

Väntetider M3G074CF44-17: 8 - 10 s
M3G074CF44-16: 40 - 45 min

Väntetider är försörjningsspänningsberoende. 10 s efter det att 
väntetiden gått ut sätts anläggningen i Sleep-Mode.

5.5.3. Blockeringskydd
Om vridtalet i drift understiger 57 U/min kommer motorn att slå över till 
felläge efter ca 1 s. Om inte motorn trots strömsättning vrider ett helt 
vars på 1 s kommer även avstängning att ske i felläge.

5.5.4. Felläge
Via felläget stängs motorn av vid störningar. Efter ca. 5 s stängs motorn 
av från felläge till strömsparande sleep-läge.

5.5.5. Sleep-läge
I sleep-läge är de interna fel elektronikförbrukarna i motorn avstängda. 
Strömupptagningen i det här läget ligger då på   < 2 mA.

5.5.6. Reaktivering av motorn
Motorn kan reaktiveras ur sleepläge.  Detta görs genom delandet 
av spänningsförsörningen under ca 2 min. Efter  återställandet 
av spänningsförsörjningen går motorn åter i soft- drift.

5.5.7. Skydd mot felkoppling av polariteten
Motor är inteutrustad med ett utrustad med ett skydd mot felkoppling 
av polariteten I förbindelse med kabelstammen och en 25 A-säkring är 
motorn  skyddad mot felkoppling av polariteten.
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6 Anslutning till fordonets kylsystem

Värmeaggregatet ansluts till fordonets kylsystem motsvarande bild 6 
och 1. Den mängd kylvätska som finns i kretsloppet måste uppgå till 
minst 10 liter. Vattnet i värmeaggregatets värmekretslopp måste 
innehålla minst 20 % av ett märkesfrysskyddsmedel.

I princip ska de vattenslangar som levererats med av Spheros 
användas. Om detta inte är fallet måste slangarna minst motsvara 
DIN73411. Slangarna ska dras utan skarpa krökar - för 
värmeaggregatets felfria avluftning - så stigande som möjligt. 
Slangförbindningarna måste säkras mot att glida iväg med 
slangklämmor.

HÄNVISNING: 
Slangklämmorna ska dras åt med med angivna 
åtdragningsvridmoment.

I fordonets kylsystem resp. vid ett separat värmekretslopp får endast 
övertrycksventiler med ett öppningstryck på minst 0,4 bar och max 
2,0 bar användas.

Innan värmeaggregatet tas i drift första gången eller efter det att 
kylvätskan förnyats är det viktigt att kylsystemet avluftas noggrant. 
Värmeaggretat och ledningar är monterade på ett sådant sätt, att en 
statisk avluftning är garanterad.

En avluftningen fungerar bra märks på att cirkulationspumpen går 
nästan ljudlöst. Vid bristande avluftning kan det leda till 
överhetningsavstängning i värmedrift.

Vid användning av cirkulationspump U4855 / Aquavent 6000C 
frånkopplas cirkulationspumparna automatiskt ca 15 s efter tillkopplingen 
av cirkulationspumpen ifall det saknas kylmedel eller om 
pumpskovelhjulet är blockerat. Efter ca 2 min. kan pumpen tas i drift igen.

Vid användning av cirkulationspump U4855 / Aquavent 6000C frånkopplas 
cirkulationspumparna automatiskt ca 45 s efter tillkopplingen av 
cirkulationspumpen ifall det saknas kylmedel eller om pumpskovelhjulet är 
blockerat. Efter ca 2 min. kan pumpen tas i drift igen.
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7 Bränsleförsörjning

Bränslet hämtas ur fordonets bränslebehållare eller ur en separat 
bränslebehållare. Under detta måste det säkerställas att bränslet alltid 
matas fram säkert, även när fordonet är i drift!

7.1. Bränsleledningar
Bränsleledningarna ska, för att förebygga luftblåsor, om möjligt dras 
med stigning. Förbindningar inom ledningen ska säkras med 
slangklämmor såvida inga mekaniska skruvförbindelser används.
Används bränsleslangar så ska principiellt de slangar som levererats av 
Spheros eller erbjuds av Spheros användas. Om detta inte är fallet 
måste slangarna minst motsvara DIN73379. Bränsleslangarna får inte 
krökas skarpt eller förvridas och ska fästas med klämmorpå avstånd om 
25 cm.
Som bränsleledningar kan även de material som är vanliga inom 
fordonsbyggnad användas under beaktande av respektive 
förbindelseteknik. Valet måste göras med hänsyn till temperaturområdet 
där de ska sättas in.

VARNING:
Värmeaggregatets yttermantel kan vid drift utan kylmedel komma 
upp dieselbränslets tändtemperatur! 

– Ledningar ska skyddas mot stenslag
– Bränsle som droppar ut eller avdunstar får vare sig kunna samla 

ihop sig eller antändas av heta komponenter eller elektriska 
anordningar. För att förhindra detta, måste vid behov ett 
uppfångningskar med definierade utrinningshål installeras i 
närheten av gränssnittet brännarkåpa/bränsleanslutningar/
värmeöverförare.

HÄNVISNING:
Som standard levereras bränslepumpen i tvåledningsutförandet (med 
återgångsledning)!

Alternativt kan bränslepumpen erhållas i enledningsutförandet med 
motsvarande värmevariant eller brännarkåpa. Vid drift med 
enledningssystem (utan återgångsledning) motsvarande den 
levererade applikationen, är återgångsanslutningen på kåpan stängd 
med en låsskruv med tätning.

I synnerhet i enledningsdriften är det absolut nödvändigt att avlufta:

a) Med separat avluftningsverktyg, i enlighet med den procedur som 
gäller för den här apparaten!

b) Lossa på låsskruv med id-nr. 149314Z, när blåsmotorn är igång 
(fram-/returledning) tills bränslet kommer ut nästan helt utan 
blåsor (fånga upp bränslet i en behållare).

Skruva därefter åt låsskruven, vridmoment 16+/-1 Nm.

Se verkstadshandboken för ytterligare information om avluftning!

VARNING:
Om återgångsledningen är stängd under driften, orsakar detta 
skador på bränslepumpen, bränsle kan läcka ur - risk för brand!

Fritt hängande bränsleledningar måste fästas så att de inte hänger 
ned. 

Det är inte tillåtet att montera en extra bränslepump. 

Lagbestämmelser se sidan 65 och 66.
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7.1.1. Tillåtna dimensioner på bränsleledningarna
– Inre diameter fr sug- och returledning: 6 mm (andra diametrar på 

förfrågan).
– Max. tillåten ledningslängd per sug- och returledning: 15 m
– Max. tillåten sughöjd: 2 m
– Max. tillåtet förtryck: 0,3 bar
– För avvikande tillämpningar med avseende på drivmedel måste 

kontrolleras att undertrycket i sugledningen omedelbart före 
värmeapparaten inte överskrider 500 mbar.

7.2. Bränslefilter
Ett bränslefilter sm levereras med av Spheros eller godkänts av Spheros 
ska monteras (beakta genomströmningsriktningen). För att undvika 
driftstörningar ska filtret resp filterinsatsen bytas före varje 
uppvärmningsperiod.
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8 Förbränningsluftförsörjning

Förbränningsluften får absolut inte hämtas från utrymmen där personer 
uppehåller sig. Förbränningsluftinsugningsöppningen får inte visa 
ifärdriktningen. Den ska placeras så att tilltäppning genom 
nedsmutsning, uppsprätt snö och likande inte är att vänta.

Det ska säkerställas att den tillåtna luftinsugningstemperaturen (se 
tekniska uppgifter) inte överskrids. Annars ska en 
förbränningsluftinsugningsledning läggas till.

Tillåtna dimensioner på bränsleluftinsugningsledningen

– Inre diameter: 55 mm
– Maximalt tillåten ledningslängd: 5 m utan avgasförlängning
– Maximalt tillåtna böjningar: 270°
– Den totala längden av brännluftsinsugs- och avgasledningen max. 5 m

I slutet av förbränningsluftsinsugsledningen sitter ett skyddsgaller.

Förbränningsluftinloppet får inte göras över avgasutloppet. 

Vid montering av värmeaggretatet i närheten av fordonstanken i ett 
gemensamt monteringsutrymme måste förbränningsluften sugas in från 
uteluften och avgasen ledas ut till uteluften. Öppningarna måste vara 
stänkvattenskyddde.

Ligger värmeaggregatet i en sluten monteringslåda så krävs en 
ventilationsöppning:

Thermo S 160 / 230 / 300 30 cm2

Thermo S 350 / 400 40 cm2

Överskrider temperaturen i monteringslådan värmeaggregatets tillåtna 
omgivningstemperatur (se tekniska uppgifter) måste 
ventilationsöppningen förstoras efter samråd med Spheros.
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9 Avgasledning

Avgasrörets mynning får inte placeras i färdriktningen.

Avgasrörets mynning ska placeras så, att en tilltäppning av snö och 
sörja inte är att vänta.

Som avgaledning ska styva rör av olegerat och legerat stål med en 
minimal väggtjocklek på 1,0 mm eller flexibla rör av legerat står 
användas. Avgasröret säkras på värmeaggregatet t.ex. med 
spännklämma. Ytterligare bestämmelser, se lagbestämmeler.

Tillåtna dimensioner på avgasledningen
– Inre diameter: 70mm
– Max. tillåten ledningslängd: 

5 m utan förbränningsluftinsugsförlängning
– Den totala längden av brännluftsinsugs- och avgasledningen max. 5 m
– Max. tillåten böjning: 270°

HÄNVISNING:
Om avgasledningen dras i närheten av temperaturkänslig delar ska 
dessa isoleras! 
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10 Elektriska anslutningar

10.1. Anslutning värmeaggregat

OBSERVERA HÖGSPÄNNING
Livsfara: Lossa stickproppsförbindningen till fordonet och 
stickproppsförbindelsen till temperatursensorn innan 
värmeaggregatet öppnas.

Den elektriska anslutningen av värmeaggregatet utförs enligt
Bild 19: Systemkoppling.
Hör efter hos Spheros i händelse av stickproppsutförande som avviker 
från standardvarianten.

Innan värmeaggregatet installeras, kontrollera pulsationsspänningen 
på gränssnittet till värmeaggregatet. Den får inte överstiga 2 Vss. I annat 
fall måste man räkna med att de elektriska och elektroniska 
komponenternas livslängd reduceras.

VARNING:
De angivna ledningstvärsnitten måste absolut beaktas.
Värmestyrningens minus- och pluspol ansluts direkt till batteriet.
Den elektriska ledningen ska utföras så att isoleringen inte skadas 
(t.ex. inklämning, värmeutveckling, böjning, slitage).

10.2. Anslutning till manöverelementen
Värmeaggregatet kan till- och frånkopplas via följande Spheros-
manöverelement:

– Brytare, se systemkoppling Bild 19
– Timer 

10.3. Styrdon
Styrdonet är monterat i värmeaggretatet.

10.4. Sparkoppling
Anslutning till brytaren framgår av systemkopplingen bild 19 .
Ingången driftsätt används för att sänka kopplingströsklar i stående 
värmedrift. Man skiljer mellan 3 signalstorlekar:
UB, mass och ingen signal.

Därmed kan man växla mellan 3 driftstyper på var och en  en egen undre 
och övre temperturtröskel  i stående värmedrift 

Normal ingen signal
Spardrift 1 Driftsspänning +20,5…30V
Spardrift 2 Massa

              
84



Thermo S 160/230/300/350/400 Elektriska anslutningar
Figur 19:Systemkoppling för värmeaggregat Thermo S, Bildtexter se sid 87.
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Figur 20:Systemkoppling för värmeaggregat Thermo S, med standardur, Bildtexter se sid 87.
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position Benämning
BA Driftvisning max 5W
BM Förbränningsluftmotor
DVW Insprutningsmunstycksförvärmning
F1 KFZ Plattsäkring 25A enligt DIN 72581 Del 3
F2 KFZ Plattsäkring 25A enligt DIN 72581 Del 3
F3 KFZ Plattsäkring 5A enligt DIN 72581 Del 3
FA Flamvisning max 5W
HS Huvudströmbrytare
MV Magnetventil
S1 Huvudbrytare - Värmeaggretag På/Av
S2 Kopplare Driftstyp - spardrift
S3 Kopplare - UP På/Av (utan värmefunktion)
UP Cirkulationspump
UPFA Cirkulationspumpfjärrstyrning
ZFG Tändgnistgivare

Bildtext

  Ledningstvärsnitt
<7,5 m 7,5 - 15 m
0,75 mm² 1,5 mm²
2,5 mm² 4,0 mm²

A1 Till fordon (Power) M Förbränningsämnesmagn
etventil

A11 KL. 31 (Massa) M1 Förbränningsämnesmagnetventil +
A12 KL. 30 („+“) 25A M2 Förbränningsämnesmagnetventil -
A13 KL. 30 („+“) 25A R Förbränningsreglering
A14 Cirkulationspump "+" R1 inte belagt
A15 Cirkulationspump "-" R2 inte belagt
A16 Signal UP+ (max. 3A) R3 inte belagt
A2 Till fordon (signal) R4 inte belagt
A21 W-Buss T Temperatursensor
A22 K-Line eller CAN-H T1 Överhettningsskydd +
A23 L-Line eller CAN-L T2 Överhettningsskydd -
A24 Diagnos "Mass" T3 Temperaturgivare +
A25 2. Manövervisare + T4 Temperaturgivare -
A26 Flamvisare + V Förvärmning
A27 KL. 61 (D+) V1 Insprutningsmunstyckesför

värmning +
A28 UPFA V2 Insprutningsmunstyckesför

värmning -
A29 HS V3 Temperaturgivare +
A210 Användning V4 Temperaturgivare -
A211 Diagnos + Z Tändgnistgivare
A212 Diagnos Massa Z1 Tändgnistgivare +
A213 1. Manövervisare + Z2 Styrningsutgång
A214 2. Manövervisare - Z3 Tändgnistgivare -
B Förbränningsluftmotor
B1 Förbränningsluftmotor +
B2 Förbränningsluftmotor -

Stickproppsbeläggning
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Första gången den tas i drift Thermo S 160/230/300/350/400
11 Första gången den tas i drift

HÄNVISNING:
Säkerhetsanvisningarna i bruks- och underhållsanvisningen ska 
beaktas!
Bruks- och underhållsanvisning ska absolut läsas innan 
värmeaggregatet tas i drift.

Efter det att värmeaggregatet monterats ska vattenkretsloppet såväl 
som bränsleförsörjningssystemet luftas noggrant. Därvid måste 
fordonstillverkarens föreskriver beaktas.

Under en testkörning av värmeaggregatet måste samtliga vatten- och 
bränsleanslutningar kontrolleras så att de är täta och sitter fast 
ordentligt. Skulle störningar uppträda under driften av värmeaggregatet 
ska en felsökning genomföras.
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12 Underhåll

Periodiska servicearbeten ska utföras i enlighet med kapitel 7 och ap-
pendix A i verkstadshandboken.

Vid drift av värmaren i rälsfordon ska underhållsschemat / mätprotokol-
let artikelnr: 90 087 22. användas.
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13 Störningar

Styrningsapparaten känner igen följande störningar som visas via blinkkoder: *

Löpande nr. Felbeskrivning Blinkkod

1 Styrningsanordningsfel (fel checksumma eller ingen EOL-programmering) 0
2 Ingen start under säkerhetstiden 1
3 Flamavbrott från bränndriften, omstart utan resultat 2
4 Underspänning 3
5 Överspänning -
6 Främmande ljus (flamvaktare "ljus" före tändning) 4
7 Främmande ljus (flamvaktare "ljus" före efterkörning 2) 4
8 Flamvakt kortkoppling enligt Kl.31 5
9 Flamvakt Avbrytande eller kortslutning enligt Kl.30 5
10 Temperatursensor kylmedel kortslutning enligt Kl. 31 6
11 Temperatursensor Kylmedel Avbrytande eller kortslutning enligt Kl.30 6
12 Temperatursensor kylmedel / överhettningsskydd defekt 6
13 Temperatursensor överhettningsskydd kortslutning enligt Kl. 31 6
14 Temperatursensor Överhettningsskydd Avbrytande eller kortslutning enligt Kl.30 6
15 Magnetventil kortslutning enligt Kl.31 7
16 Magnetventilt Avbrytande eller kortslutning enligt Kl.30 7
17 Motor kortslutning enligt Kl.31 8
18 Motor avbrytande eller säkring F1 defekt 8
19 Motor kortslutning enligt Kl. 30 8
20 Cirkulationspump kortslutning enligt Kl.31 9
21 Cirkulationspump avbrytande 9
22 Cirkulationspump kortslutning enligt Kl.30 9
23 Överhettningsskyddet har lösts ut 10
24 Gnistgivare kortslutning enligt Kl.31 11
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* Om standardklocka finns visas vid störning ett felmeddelande (blinkkod) på digitalurets display (se Drift- och underhållsanvisningar).

25 Gnistgivare Avbrytande eller kortslutning enligt Kl.30 11
26 Värmeaggregatlåsning - låsning krävs (på grund av upprepade störningar eller upprepade flamavbrott) 12
27 Sensor insprutningsmunstyckesförvärmning kortslutning enligt Kl. 31 13
28 Sensor insprutningsmunstyckesförvärmare Avbrytande eller kortslutning enligt Kl.30 13
29 Värmepatron insprutningsförvärmning kortslutning enligt Kl. 31 13
30 Värmepatron förvärmning avbrytande 13
31 Värmepatron insprutningsmunstyckesförvärmning kortslutning enligt Kl. 30 13
32 Minsta bränntid mångfaldigt underskriden 14
33 Vridtalssignal ännu inte i ordning. 15

Löpande nr. Felbeskrivning Blinkkod
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14 Tekniska data

De tekniska uppgifterna bredvid anger såvida inga gränsvärden angetts 
med de normala toleransern på ± 10% för värmeaggregat vid en 
omgivningstemperatur på + 20°C och vid nominell spänning.

HÄNVISNING:
Cirkulationspumparna tillordning till värmeaggregaten måste ske i 
enlighet med motstånden på vattensidan.

14.1. Bränsle
Endast det bränsle som anges på värmeaggregatets märkskylt får 
användas.

– Dieselbränsle enligt DIN EN 590 och DIN 51628: Normens 
insatsgränser gäller d.v.s. vinterdiesel upp till - 20°C, Arktikdiesel 
upp till - 40°C

– Brännolja EL enligt DIN 51603 (över 0°C)
– Ekologisk diesel enligt DIN EN 14214: 0 .. - 5 °C utan 

föruppvämningssystem, -10 .. - 15 °C med föruppvärmning och uppvärmt 
bränslefilter (insatsgränserna är beroende av bränslets kvalitet)

– Diesel-vatten-emulsioner: 0 .. - 5 °C utan föruppvämningssystem, 
- 10 .. - 15 °C med insprutningsmunstyckesföruppvärmning och 
uppvärmt bränslefilter (insatsgränserna är beroende av bränslets 
kvalitet / vatteninnehållet)

– 100% petroleum: - 10°C med 
insprutningsmunstyckesföruppvärmning och uppvärmt bränslefilter

– Blandad med 70 volympocentigt dieselbränsle (vinterdiesel9 enligt 
DIN EN 590 och 30 volymprocentig ekologisk diesel enligt DIN EN 
14214: - 5 .. - 10 °C med föruppvärmning, - 15°C med 
föruppvärmning och uppvärmt bränslefilter (insatsgränserna är 
beroende av bränslets kvalitet)

– Blandad med 75 volympocentigt dieselbränsle (vinterdiesel) enligt 
DIN EN 590 och 25 volymprocentig växtolja (rapsolja): 0 .. - 5 ° C utan 

föruppvämningssystem, - 5 .. - 10 °C med föruppvärmning och uppvärmt 
bränslefilter (insatsgränserna är beroende av bränslets kvalitet)

– Blandad med 75 volympocentigt dieselbränsle (vinterdiesel) enligt 
DIN EN 590 och 25 volymprocentig etanol: 0 .. - 5 °C utan 
föruppvämningssystem, -5 .. - 10 °C med föruppvärmning och 
uppvärmt bränslefilter

VARNING:
De ovan angivna tempersturområdena d.v.s. de minsta tillåtna 
temperaturerna avgörs mycket starkt av kvaliteten på det aktuella 
bränslet

Vid temperaturer under 0°C ska ett vanligt vinterdieselbränsle användas. 

Användande av flytörbättrare resp. tillsatser är tillåtet. Ett negativt 
inflytande är inte känt.

VARNING:
Vid användande av bränslen ska de aktuella insatsgränserna 
beaktas och i förekommande fall åtgärder 
(insprutningsmunstyckesföruppvärmning, elektriskt uppvärmt 
filter). Se anvisningarna i verkstadshandboken för detta.

Vid bränsleuttag från fordonstanken gäller fordonstillverkarens 
blandningsföreskrifter.  
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Värmeaggregat Thermo S 160 Thermo S 230 Thermo S 300 Thermo S 350 Thermo S 400
ECE-typgodkännande                                           E1 122R 00 0208 0226 0227 0228 0225
Monteringstyp Högtrycksspridare

Värmeström (vid omgivningstempertur 20°C) kW
(kcal/h)

16
(13 800)

23
(20 000)

30
(26 000)

35
(30 000)

40
(34 000)

Bränsle Diesl / Uppvärmningsolja EL
Bränsleförbrukning kg/h 1,6 2,5 3,0 3,6 4,1
Märkspänning V = 24
Driftspänningsområde V = 20...30
Elektrisk effektförbrukning vid 24V * W 50 65 90 120 180
Max. tillåt. förbränningsluft-insugningstemperatur °C + 85
Tillåt. omgivningstemperatur vid drift °C -40...+ 100
Tillåt. lagertemperatur °C -40...+ 110
Tillåt. driftstryck bar max. 2,0
Värmeöverförarens fyllnadsmängd l 1,8
Minsta vatten omsats ± …l/h 1400 ± 200 1900 ± 200 2400 ± 200 2700 ± 200 3200 ± 200
Kretsloppets minsta mängd l 10,0
CO2 i avgas vid märkspänning Vol % 9,5 + 1,5
Mätning värmeaggregat (toleras ± 3 mm) mm Längd 600 / bredd 247 / höjd 220
Vikt kg. 18,4 18,8

* utan cirkulationspump 
Max. kontinuerlig ström i cirkulationspumpen 10 A, max. toppström under 0,5 s = 90 A - för största möjliga effektivitet och tillförlitlighet rekommenderar vi att Spheros-
pumpar används! För att reducera startströmmarna, kan cirkulationspumpen under en kort stund taktas av styranordningen vid starten. 
Kontrollera kompatibilitet vid användning av pumpar från andra tillverkare!

Cirkulationspump U 4814
Aquavent 5000

U 4854
Aquavent 5000S

U 4855
Aquavent 6000C

U4856
Aquavent 6000SC

Volymström I/h 5000 (mot 0,2 bar) 5000 (mot 0,2 bar) 6000 (mot 0,4 bar) 6000 (mot 0,4 bar)
Märkspänning V = 12 eller 24 24 24 24
Driftspänningsområde V = 10...14 / 20...28 20...28 20...28 20...28
Märkspänningsupptagning W 104 104 210 210
Dimensioner se figur 7 se figur 10 se figur 13 se figur 16
Vikt kg. 2,1 2,2 2,4 2,5
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Miljö Thermo S 160/230/300/350/400
15 Miljö

Återvinning av värmeapparatens byggdelar

Fackmässigt bortskaffande av värmeapparatens byggdelar enligt 
materialgrupperna   kasserade apparater, skadade eller defekta 
byggdelar och förpackningsmaterial kan genomföras utan problem. 
Återvinningsstationen bortskaffar sedan material som stål, färgad 
metall, plast och elektroniskt avfall (som motorer, styranordningar, 
kabelnät och sensorer) på ett fackmässigt sätt som är skonsamt för 
miljön.

I verkstadshandboken står noggrant beskrivet hur man ska gå tillväga 
när man bygger isär värmeapparaten. För förpackningen gäller samma 
regler för återvinning som för kartong och papper. Förpackningen bör 
sparas under en tid om apparaten behöver skickas tillbaka.
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