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Gebruiksaanwijzing Barli Deco 400

Om optimaal gebruik te kunnen maken van uw Decontaminatie-
Unit dient u met een aantal zaken rekening te houden. Wij 
adviseren daarom de mensen die met de unit gaan werken dit 
document goed door te lezen. Indien er nog vragen zijn dan kunt u 
uiteraard contact met ons opnemen.
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1. Voordat u aan het werk gaat

1. Controleer de gas flessen. Controleer of de knop op de geiser goed
staat. Deze moet op de grote vlam staan. Aan/uit knop ingedrukt.

2. Sluit de waterslang aan op “ingang watertank”. Vul de watertank tot er
water uit de “overloop” komt.

3. Plaats de Deco-unit waterpas op de steunen (zie waterpas op de
dissel).

4. Sluit de stroom aan en schakel de verlichting in. De onderdrukmachine
begint vervolgens te werken. De onderdrukmachine kan uitgeschakeld
worden door de werkschakelaar uit te zetten.

5. Sluit de afvoerslang aan op de water uitgang.
6. Kijk of de filters schoon zijn. Zo niet, vervang deze dan. De filter van de

put in de vuile ruimte kan schoongemaakt worden.
7. De deco-unit is nu klaar voor gebruik.

2. Decontaminatie

1. Bij het betreden van de schone ruimte of de vuile ruimte kan de
verlichting ingeschakeld worden. Hierdoor wordt automatisch de
onderdrukmachine in werking gesteld.

2. Bij het verlaten van de vuile ruimte of schone ruimte de verlichting
uitschakelen en vervolgens de deur sluiten.

3. Transport

Voordat de Deco-unit getransporteerd gaat worden dient er rekening te 
worden gehouden met de volgende punten:
1. De put in de vuile ruimte leegpompen via de knop op de

wandcontactdoos in de technische ruimte.
2. Water aan- en afvoer dient te worden afgesloten.
3. De stroomvoorziening dient te worden afgesloten. 
4. De gaskraan moet dichtgedraaid worden. 
5. De schuifdeuren vastzetten en de buitendeuren afsluiten.
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4. Wat te doen bij vorst

Deco-unit met vorstbeveiliging
Deze Deco-unit is uitgevoerd met vorstbescherming. Dit werkt alleen als 
de unit is aangesloten op het lichtnet via het stopcontact. De stekker voor
de vorstbescherming kan altijd in het stopcontact blijven zitten. 

Als de Deco-unit is aangesloten op het lichtnet dan dienen bij vorst de 
volgende stekkers in de stopcontacten te zitten:
1. Vorstbescherming.
2. Verwarming watertank.
3. Kachel in de technische ruimte (let op dat deze ingeschakeld is!).
4. Kachel in de schone ruimte (let op dat deze ingeschakeld is!).
5. Zet de verlichting uit zodat de onderdrukmachine uitgeschakeld is.

Deco-unit zonder vorstbeveiliging
Het is belangrijk om met het onderstaande rekening te houden indien de
wagen niet is uitgevoerd met vorstbeveiliging of wanneer de
vorstbeveiliging van de Deco-unit niet gebruikt kan worden. Hoe u de 
wagen kunt aftappen kunt u zien aan de binnenzijde van de deur van de
technische ruimte.

In gebruikname
Als de Deco-unit weer in gebruik genomen gaat worden nadat al het water 
afgetapt is, dient er met de volgende punten rekening te worden 
gehouden:
1. De watertank vullen.
2. Alle kranen dichtdraaien.
3. Alle aftappers dichtdraaien (behalve de aftappers boven op de pompen)
4. De pompen vullen totdat het water uit de aftapper loopt (ca 1,5 liter). 

Procedure zie binnenkant deur technische ruimte.
5. De aftappers dicht draaien.
6. De terugslagklep en filter schoonmaken in de verzamelput.
6. Waterfilters er weer op schroeven.
7. Pompen inschakelen.
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5. Onderhoud

Door rekening te houden met onderstaande punten kunt u de Deco-unit in 
goede staat behouden.

1. Zet de Deco-unit, indien mogelijk, binnen.
2. De Deco-unit niet met een hogedruk reiniger schoonmaken.
3. Om problemen te voorkomen dienen de filters regelmatig

schoongemaakt te worden. Met name de put in de vuile ruimte dient
regelmatig schoongemaakt te worden. Eventueel het filterdoek
vervangen en het zeefje schoonmaken.

4. Bij vorst water uit de pompen en leidingen laten lopen.
5. Bij een aggregaat regelmatig het oliepeil nakijken.
6. Laat bij de jaarlijkse keuring tevens een algemene controle uitvoeren. 
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- Zeefje in de geiser schoonmaken.Weinig warm water.

-Mengkraan een paar keer op en neer 
draaien en als dat niet helpt de
mengkraan schoonmaken.

Water temperatuur wisselt.

- Kijk de verlengkabels na.
- Bij een generator diesel of benzine

vullen.

Geen stroom.

-Diesel of benzine vullen en op tijd het
oliepeil nakijken.

Generator stroom.

- Geiser ontsteken, de gaskraan 
van de gasfles opendraaien.

- Controleren of de gasfles vol is.

Geen warm water (gasgeiser).

- Gasfles en batterijen controleren.
Batterij kan scheef zitten door
transport.

- Geen waterdoorstroming.
- De knop op de geiser moet op

“grote vlam” staan.

Geiser doet het niet.

-Tank en toevoerpomp opnieuw vullen 
met water.

Toevoerpomp slaat aan maar pompt geen 
water uit de watertank.

-Pomp opnieuw vullen met water. Als de
klacht vaker voorkomt terugslagklep die
boven de afvoerpomp zit schoonmaken.

-Waterfilters verstopt. Kraan van het 
filterhuis dichtdraaien, kraan van de
douche en wasbak dichtdraaien.
Vervolgens filters schoonmaken of
vervangen.

- Zeef in de vuilwaterpomp is verstopt.

Afvoerpomp slaat aan maar pompt geen 
water uit de waterput in de vuile ruimte.

- Stekker van de pomp zit niet in het 
juiste stopcontact.
-Schakelaar op de pomp aanzetten.
- Afvoerput zit vol met water.

Afvoerpomp wil niet aan of uit.

-Schakelaar van de pomp aanzetten. Geen water. Toevoerpomp wil niet aanslaan.

-Watertank vullen.
-Waterslang niet aangesloten.  
-Controleer de waterdrukmeter (± 3 ato).

Geen water

OPLOSSING/OORZAAKPROBLEEM

6. Eventuele storingen oplossen
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7. Tekening toevoer en afvoerpomp
 

Toevoer pomp

Afvoer pomp
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