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 Het TPS Unifold liner-verwarmingssysteem bestaat uit 2 
basiscomponenten – een verwarmingsmat van siliconenrubber en 
een elektronische bedieningseenheid voor temperatuurregeling.
   De verwarmingsmat wordt op de bodem van de container geplaatst, 
direct onder de inliner, om het product op te warmen dat in de  
inliner zit.
   De verwarmingsmat bevat een temperatuursensor die dicht bij de 
oppervlakte van de verwarmingsmat zit. Deze meet de temperatuur 
van de verwarmingsmat die in contact staat met de inliner, en 
daarmee ook met het product. De sensor staat door middel van 
een 4-aderige kabel en een 4-polige plug- en stekker in verbinding 
met een bedieningseenheid. Deze verbinding kan slechts op 1 
manier geassembleerd worden, zodat het niet mogelijk is om de 
stroomtoevoer en de sensor op de verkeerde manier aan te sluiten.
   De kabelverbindingen met de verwarmingsmat zijn geïsoleerd 
door een siliconen tussenstuk. De kabel loopt door een tweede 
tussenstuk en daarmee wordt de beweeglijkheid van de kabel in 
het eerste koppelstuk beperkt en zodoende wordt voorkomen dat er 
druk op de elektrische verbindingen wordt uitgeoefend.
   De afsluiting rondom de kabel voorkomt tevens dat er vocht in 
komt.
   De bedieningseenheid is IP65 gekeurd en beschikt over een 
elektronische temperatuurregelaar (verbonden met de sensor in de 
verwarmingsmat) en een RDC-reststroomapparaat dat beschermt 
tegen elektrische schokken. Het heeft ook een relais van 30 
ampère.
  Zowel de verwarmingsmat als het relais hebben een CE-
markering.
  Door middel van een metalen haakje aan de 
achterkant van de bedieningseenheid kan deze 
aan de bovenste rand van de container gehangen 
worden. Als het bedieningspaneel op de juiste wijze 
wordt opgehangen, dan is het systeem geheel geaard 
en dient aangesloten te worden op een geaarde 
stroomtoevoer.

Zie ommezijde voor instructies betreffende bediening 
en ophanging.
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Specificaties Verwarmingsmat

Vermogen: 230V / 2700W

Soort draad: 80/20   Ni/Cr  weerstand

Isolatie: Onder hoge temperatuur met siliconen  
 geïmpregneerde glasdoek. Volledig nabehandeld.

Temp. Sensor: Siliconen PTC1000 (1000W @ 25°C)

Kabel: 1.5 mm  24-aderig kopergeleidend
 PVC-isolatie en kabelmantel.
     Stroom: 16 ampère.
     Gebruikstemperatuur: -5°C tot +70°C
Kabelstekker: 4-polige “touch-safe” stekker.
     Contacten: verguld, vermogen 240 volt, 20 ampère.
     Gebruikstemperatuur: -20°C tot +80°C
Gewicht: 2.8 kg

Afmetingen: L x W:   103.5  x  85.1 cm

Artikelnummer: 12901110 

Specificaties Temperatuurregeling

Behuizing: Polycarbonaat IP65 met scharnierende kap van  
 transparant polycarbonaat 

Bediening: MTC271/2 elektronische regeling met instelbaar  
 
 meetpunt.
      Bereik:  0°C tot +90°C
      Voltage:  230V AC 50/60 Hz
      Bereik gebruikstemperatuur:  -10°C tot +60°C
      Nauwkeurigheid:  +/- 1°C

R.C.D. Voltage:  230 V AC
 Contacten:  25A
 Uitschakelstroom:  30 milliampère
 Uitschakeltijd:  40 milliseconden

Relais Voltage:  240 V AC
 Contacteninstelling:  Normaal Open
 Vermogen contacten:  30 ampère
 Elektrische levensduur:  100,000 acties
 Bereik gebruikstemperatuur:  -55°C tot +95°C

Gewicht: 1.413 kg

Afmetingen:  HxBxD:   17.0 x 13.4 x 10.5 cm  
 (uitsluitend de behuizing) 

Artikelnummer: 12901100 

Instructies voor bediening en ophanging

Voordat u begint:
 Doe de inliner niet in de container voordat de verwarmingsmat op de 

juiste wijze is geplaatst.

Instructies voor het plaatsen van de verwarmingsmat:
1. Plaats de verwarmingsmat op de bodem van de container (afbeeldingen 

aan de bovenkant)met de uitsparing op gelijke afstand van de 
afgifteopening in de container. NB: zorg ervoor dat de zijkanten van de 
verwarmingsmat niet tegen de zijkanten van de container opkruipen. 

2. Trek de kabel van de verwarmingsmat langs de binnenkant van de 
container en hang het over de zijkant.

3. Plaats de inliner in de container en verspreid deze, zo gelijkmatig mogelijk, 
over de oppervlakte van de verwarmingsmat.

4. De wanden van de inliner dienen tijdens het vullen voortdurend naar buiten 
gedrukt te worden, zodat de inliner te allen tijde plat op de verwarmingsmat 
ligt. Op deze wijze wordt een gelijkmatige verspreiding van de warmte over 
de inhoud bewerkstelligt.

5. Plaats de kabel en de uitstekende stekker voorzichtig op de bovenkant van 
de inliner nadat de inliner vol is.

Instructies voor het verwarmen van de inhoud van de liner:
1. Open de deksel van de container, neem de kabel van de top van de inliner 

en plaats het over de zijkant van de container. 
2.  Hang het bedieningskastje aan de bovenste rand van de zijkant van de 

container; gebruik hiervoor de roestvrijstalen haak aan de achterkant van 
het bedieningskastje.

 BELANGRIJK:
 Zorg ervoor dat het bedieningskastje niet wordt blootgesteld aan direct 

zonlicht, aangezien dit de interne temperatuur van het kastje zal verhogen. 
Het is tevens belangrijk dat de haak een goed contact vormt met het metaal 
van de container, aangezien dit een verbinding met de aarde vormt.

3.  Verbind de 4-aderige elektrische kabel van het bedieningskastje met een 
230 V eenfasespanningsbron en zet het aan.

4.  Het bedieningskastje zal in eerste instantie “PFA” aangeven, aangezien het 
nog niet een signaal van de sensor in de verwarmingsmat ontvangt.

 BELANGRIJK:
 Sluit de verwarmingsmat niet met het bedieningskastje aan totdat het 

RCD-reststroomapparaat is getest. Test de RCD door de knop “T” in te 
drukken. Het apparaat zou moeten schakelen naar de “0”-positie. Als het 
niet schakelt, sluit dan de spanningsbron uit en GEBRUIK DE APPARATUUR 
NIET. Als de RCD een “0” aangeeft, ga dan door, maar reset het apparaat 
nog niet.

5.  Steek de stekker van de verwarmingsmat in het contact van het 
bedieningskastje nadat de RCD is getest. De stekker kan op slechts 1 
manier in het contact worden geplaatst. Draai de sluitring met de wijzers 
van de klok mee nadat de stekker in zijn geheel in het contact is geplaatst 
om deze in positie te vergrendelen. 

6. Reset vervolgens de RCD door de wijzer terug in de positie “1” te draaien. 
De verwarmingsmat krijgt nu stroom. De vereiste richttemperatuur kan nu 
worden ingevoerd in het bedieningskastje. 

Invoeren van de richttemperatuur: 
1. Druk de knop “F1” op het bedieningskastje in. Het zal 2 seconden lang 

“F1” aangeven, gevolgd door de huidige richttemperatuur.
2. Er kan een nieuwe richttemperatuur worden ingevoerd door de boven- en 

benedenpijltjes in te drukken.
3.  Sluit het deksel van het bedieningskastje nadat de vereiste richttemperatuur 

is ingevoerd. Het apparaat is nu in bedrijf.
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