Gebruiksaanwijzing Heating set
(warmtekanon)
Belangrijke voorzorgsmaatregelen
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•

•
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•
•

•

•
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De gasflessen dienen volgens de op het betreffende
gebied geldende voorschriften gebruikt en bewaard
te worden.
Indien de generator langdurig met maximaal
vermogen gebruikt wordt kan er ten gevolge van te
hoge verdamping ijsvormig ontstaan op het
reservoir. Richt de heteluchtstroom nooit op het
reservoir.
Gebruik enkel en alleen de bijgeleverde
drukregelaar.
Gebruik de generator nooit zonder de externe
afscherming.
Breng geen veranderingen aan aan de in- en
uitlaatstukken van de generator.
Raadpleeg in geval van slechte werking de
technischeservicedienst.
De heteluchtgeneratoren waarop deze handleiding
betrekking heeft mogen enkel en alleen buiten
gebruikt worden of in ruimtes waar doorlopend
ventilatie plaatsvindt.
Er dient een opening buiten aangebracht te worden
ter grootte van 25 cm2 per elke kW
warmtevermogen, en wel evenredig verdeeld over
het bovenste en het onderste gedeelte van de
ruimte, met een minimale afmeting van 250 cm2
Uitgaand van een lege ruimte, mag een waarde van
100 W/m3 niet overschreden worden. De inhoud van
de ruimte mag in ieder geval niet minder bedragen
dan 100 m3 .
Gebruik de generator niet in kelders of op
ondergronds niveau.
De generator dient met behulp van een sperklap van
de gasfles afgesloten te zijn.
Tijdens het vervangen van de gasfles dienen alle
veiligheidsvoorschriften opgevolgd te worden,
waarbij de aanwezigheid van een vrije vlam ten
strengste verboden is.
De flexibele gasslangen mogen niet blootgesteld
worden aan draaibewegingen.
De generator dient zodanig opgesteld te zijn dat
brandgevaar uitgesloten is; de uitlaatopening voor
de hetelucht dient zich op minimaal 3 meter afstand
van brandbare wanden of plafonds te bevinden en
mag in geen geval gericht zijn op de gasfles.
Maak uitsluitend gebruik van bijgeleverde
gasslangen of originele onderdelen.
De apparaten waarop deze handleiding betrekking
op heeft zijn niet geschikt voor huishoudelijk
gebruik.
Indien de heteluchtgenerator gedurende lange tijd
met maximaal vermogen werkt, kan door de hoge
gasverdamping aan de buitenkant van de reservoirs
ijsvorming ontstaan, waardoor het vermogen
vermindert.
Bij het gebruik van een te klein reservoir vindt er,
ook al onstaat er aan buitenkant geen ijsvorming,
toch een drukdaling plaats waardoor de generator
buiten gebruik kan raken.

Indien het toestel langdurig met maximaal
vermogen wordt gebruikt, is het raadzaam de
reservoirs parallel op te stellen.
Installatie
•
•
•
•
•

•

Sluit het toestel aan op 220-240 V – 50 Hz
Het toestel dient enkel en alleen gevoed te worden
door een elektrische installatie voorzien van een
differentiaalschakelaar.
Zorg ervoor dat het toestel geaard is.
Verbind de gastoevoerslang met de
drukminderingsklep op de LPG fles.
Draai de kraan op de fles open en controleer de
slang en de fittings op eventuele lekkage met behulp
van schuim. MAAK NOOIT GEBRUIK VAN EEN OPEN
VLAM.
Verbind in geval van een automatisch toestel, de in
de ruimte bestaande thermostaat met de
desbetreffende stop van de generator en stel de
gewenste temperatuur in.

Gebruiksaanwijzing
Inschakelen:
Handbediend toestel
•
•
•

Zet de ventilatorschakelaar op stand I en controleer
of de ventilator draait.
Druk de knop van de gasklep in en druk
tegelijkertijd herhaaldelijk de piezo-elektrische knop
in totdat de brander aanslaat.
Houd de klepknop vervolgens ongeveer 10
seconden ingedrukt. Indien de generator na het
loslaten van de klepknop afslaat, dient de handeling
herhaald te worden waarbij de klepknop iets langer
ingedrukt blijft. Regel de gastoevoer overeenkomstig
het gewenst warmtevermogen: draai de kraan naar
links voor het toenemen van het vermogen naar
rechts voor het verminderen.

Uitschakelen
•

Om de generator uit te schakelen dient de fleskraan
dichtgedraaid te worden. Laat de ventilator draaien
totdat de vlam uitgaat en zet de
ventilatorschakelaar vervolgens op O.

Zomerventilatie
•
•

De generator kan tevens als ventilator gebruikt
worden. Verwijder in dit geval de gastoevoerpijp en
steek in een daarvoor geschikt stopkontakt.
Zet de schakelaar in stand I.

Onderhoud
•
•

Reparatie – of onderhoudswerkzaamheden mogen
uitsluitend uitgevoerd worden door deskundig
personeel.
Controleer de gastoevoerslang en maak in geval van
vervanging uitsluitend gebruik van originele
onderdelen.

Handbediend toestel
Storing
Oorzaak
Motor draait niet Geen stroom

Motor
geblokkeerd
Piezo –
elektrische knop
vonkt niet

Q

Elektrode in
verkeerde
positie
Piezoelektrische knop
en elektrode
verkeerd
verbonden
Fleskraan is
dicht
Fles is leeg
Mondstuk is
verstopt

Oplossing
Met tester
stroom bij
klemmen
controleren
Laat deventilator
met
gereedschap
ronddraaien
Stel elektrode
op in de juiste
stand
Controleer
kontakten en
elektrische
draden

Draai kraan
open
Vervang de fles
Verwijder
mondstuk en
reinig het
Toevoerleiding
Onderzoek op
of fittings lekken lekkage m.b.v.
schuim en
repareer
Brander werkt,
Thermokoppel is Schakel opnieuw
maar valt
niet heet genoeg in en houd de
meteen nadat de
knop langer
gasklep wordt
ingedrukt
losgelaten uit
Veiligheidstherm Zie onder
ostaat treedt in
“motor draait
werking bij
niet”
gebrek aan
ventilatie
Brander valt
Te grote
Controleer
tijdens normaal gastoevoer
drukverminderin
functioneren uit
gs-klep en
vervang indien
nodig
Onvoldoende
Controleer
ventilatie
goede werking
van motor
Onvoldoende
Indien nodig
gastoevoer
groter reservoir
vanwege
gebruiken of
ijsvorming op
meerdere met
reservoir
elkaar
verbonden
kleine reservoirs

