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LES DENNE HÅNDBOKEN FØR INSTALLERING OG BRUK 
AV DETTE APPARATET. DENNE INSTALLAJONSVEILED-
NINGEN SKAL OPPBEVARES NÆR APPARATET FOR 
FREMTIDIG HENVISNING.

0086

InstallasjonsveiledningModell:
SL-350TRSLP-NOD

Disse instruksene gjelder bare hvis apparatet er merket med 
påfølgende symbol for landet. Hvis symbolet ikke står på 
apparatet, må du sjekke den tekniske dokumentasjonen som 

til forholdene det brukes under i ditt land.

Disse instruksjonene gjelder i følgende land:  NO

væsker eller gasser i nærheten av dette eller 
andre apparater.

 Hva du gjør når du lukter gass 

en telefon i samme bygg.

- Ring øyeblikkelig til gassleverandøren fra 
naboens telefon. Følg gassleverandørens 
instruksjoner.

- Hvis du ikke får tak i gassleverandøren, 
ring brannvesenet.

av gassleverandøren.

ADVARSEL: Hvis disse instruksjo-
nene ikke blir fulgt nøye, kan det føre til 
brann eller eksplosjon som kan forårsake 
materialskade, personskade eller død.

Dette apparatet er tett mot rommet og trenger ikke annen 
ventilasjon enn det som er montert.

ADVARSEL

VARME FLATER!

er i drift OG under nedkjøling.

Varmt glass forårsaker brannskader.
IKKE berør glasset før det er nedkjølt

 ALDRI få berøre glasset

peisen.

med høy temperatur.

Høy temperatur kan antenne klær eller andre brennbare 
stoffer.

unna.

Denne enheten er utstyrt med en dekkskjerm for å forhin-
dre direkte kontakt med det fastmonterte glasspanelet. 
Enheten skal IKKE brukes uten denne skjermen.

Kontakt din nærmeste Heat & Glo forhandler med spørsmål 
-

 5601073, 5613487, 5647340, 5890485, 5941237, 6006743, 6019099, 
6053165, 6145502, 6374822, 6484712, 6601579, 6769426, 6863064, 7077122, 7098269, 7258116, 7470729, 8147240  u eller andre amerikanske og 
utenlandske patenter er anmeldte.
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OPPLYSNINGER OM SIKKERHET OG ADVARSLER

BRUK IKKE skuremidler på glassdøren. FORSØK IKKE å rengjøre glassdøren når den 
er varm.

Glassdøren SKAL BARE skiftes som en komplett enhet, slik som levert av 
gasspeisprodusenten. INGEN ERSTATNINGSMATERIALER skal brukes.

BRUK IKKE dette apparatet hvis glassdøren har sprekker, mangler eller er skadet. 
 IKKE glassdøren 

hardt igjen.

Glassdøren MÅ være på plass og forseglet og rammen MÅ være på plass i ovnen før 
enheten kan tas i bruk sikkert.

INSPISER den eksterne avtrekkshetten med jevne mellomrom for å være sikker på at avfall 
ikke hindrer luftstrømmen.

Gasspeisen og avtrekkssystemet MÅ ha avtrekk ut i friluft, og MÅ ALDRI kobles til en pipe 
 

MÅ BRUKE et eget avtrekkssystem. Felles avtrekkssystemer er FORBUDT.

Disse enhetene MÅ bruke ett av de avtrekkssystemene som er beskrevet i avsnittet 
brukerhåndboken. INGEN ANDRE avtrekkssystemer eller -

komponenter SKAL BRUKES.

VARSLES HOLDE SEG 
PÅ AVSTAND for å unngå forbrenning og antennelse av klær. HOLD NØYE OPPSYN med 

PLASSERES 
og på god avstand fra møbler og gardiner. Klær og lettantennelige materialer SKAL IKKE 
PLASSERES på eller nær apparatet.

HINDRE ALDRI strømmen av forbrenning og ventilasjonsluft. Hold forsiden av apparatet 
FRITT 

HOLD apparatet på avstand fra lettantennelige materialer, bensin og andre brennbare 
gasser og væsker.

UTFØRES 
avtrekkssystemet skal UNDERSØKES før førstegangs bruk samt minst én gang i året av 

DETTE APPARATET SKAL IKKE BRUKES MED FAST BRENSEL.

BRUK IKKE dette apparatet dersom deler av det har vært under vann. RING umiddelbart 

kontrollsystemet eller gasskontrollen som har vært under vann.

LES brukerhåndboken før peisen tennes opp for første gang. 

LES og FORSTÅ alle anvisningene nøye før du starter installasjonen. UNNLATELSE I Å 
FØLGE disse anvisningene kan medføre mulig brannfare, og vil annullere garantien.
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Service Parts SL-350TRSLP-NOD
Å begynne Produserer Dato: Oct 2003

Avslutning Produserer Dato: ____ 

7

14

13

12

11

10

9 8

4 1

3
6

2

5

 Hearth and Home Technologies 
selger ikke direkte til kunder.

ARTIKKEL BESKRIVELSE SERIENR. DELENR.

Kubbesett

1 Kubbe 1 

2 Kubbe 2 

3 Kubbe 3  

4 Kubbe 4 

5 Kubbe 5 

6 Kubbe 6

7 Ristsett 2033-013

2033-105

9

10 Glassdørsett  

11 Deksel

12 Dørsett

14 Koblingsboks  

Du  nner 

Kubbesett

99,44 cm Peis - DV
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Service Parts SL-350TRSLP-NOD
Å begynne Produserer Dato: Oct 2003

Avslutning Produserer Dato: ____ 

15.2

15.9

15.8

15.1

15.7

15.6

15.5

15.4

15.3

 Hearth and Home Technologies 
selger ikke direkte til kunder.

ARTIKKEL BESKRIVELSE SERIENR. DELENR.

15.1
2033-550

2033-221

2033-103

2033-133

291-513

15.5 Wiresett

15.7
060-524

060-526

ikke lenger 
Tilgjengelige

529-169

2118-104

Du  nner  ere reservedelenummer på neste side.

#15 ventilmontering

Servicedeler
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Service Parts SL-350TRSLP-NOD
Å begynne Produserer Dato: Oct 2003

Avslutning Produserer Dato: ____ 

 Hearth and Home Technologies 
selger ikke direkte til kunder.

ARTIKKEL BESKRIVELSE SERIENR. DELENR.

Røyksperre 530-299

050-721

2113-080

ventilplate og pakningsskiver for luftpassasje

 ekklakkering

Konverteringssett N

529-512

200-2630

Regulator N 230-1570

230-1520
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1
Godkjenninger  
og forskrifter

Installasjonsforskrifter

Kontroller at lokale distribusjonsforhold, gasstype og trykk og justeringer av 
apparatet er kompatibelt før installasjon.

Dette apparatet må installeres i henhold til gjeldende forskrifter, og skal bare 

installasjon og bruk av dette apparatet.

Gasspeismodellene Heat & Glo, som er beskrevet i denne installasjonsveiledningen, 
er testet i henhold til sertifiseringsstandarder og oppført av aktuelle 
laboratorier.

MODELL LABORATORIUM TYPE SERTIFISERING STANDARD

Gasspeis



8

2
Oppstart

Heat & Glo gasspeis med direkte avtrekk er konstruert 
for å fungere med all forbrenningsluft som suges inn 
utenfra, og alle eksosgasser som slippes ut i friluft. 

Opplysningene i denne installasjonsveiledningen 
gjelder for denne modellen.

Gasspeisdiagrammer, inkludert dimensjonene, er vist 
i dette avsnittet.

Denne gasspeisen med tilhørende komponenter er 
testet og funnet å være sikre når de installeres i henhold 
til installasjonsveiledningen
eventuelle deler som er påført transportskade, spesielt 
tilstanden til glasset. Det skal ikke installeres enheter 
som er skadet eller ufullstendige eller som ikke er 
originaldeler.

Komponentene i pipesystemet og rammen og

er pakket separat, og skal installeres på stedet. 

Les alle anvisningene nøye før du starter 
installasjonen. Følg disse anvisningene nøye under 
installeringen for å oppnå maksimal sikkerhet og 
utbytte. Unnlatelse i å følge disse anvisningene, vil 
annullere eierens garanti og medføre brannfare.

Garantien fra Heat & Glo annulleres, og Heat & Glo 
fraskriver seg ethvert ansvar for følgende handlinger:

-
temet.

& Glo.

Feilaktig plassering av peiskubbene eller glassdø-
ren.

ikke er produsert og godkjent av Heat & Glo, til tross 
for eventuell godkjenning av et uavhengig testlabora-
torium eller av annen part av slik komponentdel eller 
ekstrautstyr.

EVENTUELLE SLIKE HANDLINGER KAN MEDFØRE 
BRANNFARE.

Presentasjon av
Heat & Glo-peiser

Forberedelse 
før installasjon
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Figur 1.  Diagrammet av SL-350TRS-NO-D

TILGANG TIL

GASSLEDNING

TILGANG TIL

ELEKTRISITET

54,4 cm

15,3 cm

58 cm 9,3 cm

17,4 cm

102,9 cm

20,3 cm

17 cm

40,2 cm

83 cm

41,4 cm

22,3 cm

29 cm

58 cm

74.1 cm

71.4 cm

83.7 cm

38.4 cm

61 cm

KERAMISK

FIBERPUTE

TILGANG TIL

GASSLEDNING

KAPPE

ØVRE

AVSTANDSVINKEL
VENTILASJONSKRAGER

NEDRE

GRILLDEKSEL

KLASSIFISERINGSPLATER

OG-SKILT

GASSKONTROLLER

TILGANG TIL

ELEKTRISITET

materiale enn tregulv, skal peisen installeres på en metallplate eller et trepanel 
som strekker seg over hele bredden og dybden av peisen.
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Figur 2.  Peisdimensjoner, plassering og krav til plass

Trinn 1
Plassering 
av peisen

* Merk: Dimensjoner 
vist seg med sidene, 
rygger og/eller hjør-
ner av enheten 1,3 cm 
fra veggen.

Krav til klaring
Toppen og baksiden av 
peisen er definert med 
avstandsvinkler.

når brennbart materiale 
legges direkte på øvre 
brenselrister.

v inkelret t  vegg som 
strekker seg forbi forsiden 

kan felles inn i brennbar 
konstruksjon, som vist 
nedenfor.

Figur 3.  Varmeskjold

ØVRE BRENSELRISTER

MONTERT

VARMESKJOLD

VARMESKJOLD

A

B

C

D

E

7,6 cm

1,3 cm

MODELL:  INNFELT DYBDE:

Diagrammet nedenfor viser krav til plass og klaring 
for å installere peisen i et rom.

3
Installasjon 
av peisen

 A B C D E

Minimum klaring fra peisen til brennbart materiale

Glass
Front

Gulv
Baksiden av 

peisen
Sidene av 

peisen
Toppen av 

peisen
Tak

0
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Rammeverket bør lages av 
2 x 4-tømmer eller tyngre.

Toppdelen av rammeverket kan hvile 
på avstandsvinklene på peisen.

Figur 4.  Dimensjoner på rammeverk

Trinn 2
Konstruksjon 
av peisens 
rammeverk

OBS!

trekkanalrørs midtpunkt.

D

E

GJENNOMFØRING

FOR VETILASJONSRØR

MÅL PEISDIMENSJONENE, OG BEKREFT DETALJER 
OM TYPEN RAMMEVERK OG VEGGBEKLEDNING 
FØR RAMMEKONSTRUKSJONEN BEGYNNER.

Rammeverket rundt peisen kan bygges før eller etter at 
peisen er satt på plass. Rammeverket skal settes opp, 
slik at det passer med veggbekledningen og materialet 
på forsiden av peisen. Diagrammet nedenfor viser 
dimensjoner for rammeverket.

Minimumsavstand fra røykrøret til brennbart materiale

For horisontale seksjoner
For vertikale 

seksjoner
Ved veggbrannvern

Topp Topp

B

A

C

A B C D E 
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VEGGBRANNVERN

90 GRADERS

VINKELRØR

HORISONTALE

RØRAVSLUTNINGSUTSTYR

STORMKRAGE

TAKAVDEKKING

STØTTE FOR 

HORISONTALE RØR

RØRLENGDE

VEGGBESLAG
TAKBRANNVERN

VERTIKALU

RØRAVSLUTNINGSUTSTYR

RØRAVSLUTNINGSENHETER FORPIPESYSTEMET

SERIEN DVPSERIEN SLP

DVP-TRAPDVP-TVHW
SLP-TVHW SLP-TRAP2

Figur 5.  Pipekomponenter og røravslutningsutstyr

-
kasjon. INGEN ANDRE PIPESYSTEMER ELLER -KOMPO-
NENTER SKAL BRUKES. Detaljerte installasjonsanvisninger 
følger med hvert røravslutningsutstyr, og skal brukes sammen 
med denne installasjonsveiledningen. Figur 5 viser kompo-
nenter i pipesystemet og røravslutninger.

omfatte én, to eller tre 90 graders vinkelrør. Forholdet mellom 

bruker 90 graders vinkelrør, MÅ overholdes nøye. Forholdene 
mellom vertikal stigning og horisontalt løp er vist på tegningene 
av pipeopplegget og i tabellene på de påfølgende sidene.

MERK: To 45 graders vinkelrør kan brukes i stedet  
for ett 90 graders vinkelrør.  Forholdene mellom MAKSIMUM 
og MINIMUM MÅ alltid opprettholdes i pipesystemet ved bruk 
av 45 graders vinkelrør.

Trinn 3
Installasjon av 
pipesystemet

!

A. Godkjennelse av pipesystemet
Disse modellene har startkrager for pipesystemet både 

 
sett med startkrager som skal brukes for å koble til 
pipesystemet. Dette er avhengig av  den aktuelle installasjonen. 
Forseglingslokket på startkragen må sitte på den startkragen 

 
ØVERSTE pipeskragene, og 

BAKRE 
pipekragene.

ADVARSEL! BLAND IKKE KOMPONENTER 
I SLP-SERIEN OG DVP-SERIEN I NOEN AV 
KONFIGURASJONENE I PIPESYSTEMET.
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Figur 6.  Direkte røykrør i DVP-serien (13 cm INNVENDIG RØR/20,3 cm 
UTVENDIG RØR

MERK: RØRENE OVERLAPPER HVERANDRE MED 3,2 cm I HVER SKJØT

DVP90ST

32 cm

29 cm

18,4 cm

3,2 cm TYP

1,3 cm TYP22 cm

DVP36

DVP48

122 cm

61 cm

91,4 cm

10,2 cm
15,2 cm

DVP4

DVP6

30,5 cm

DVP12

DVP12A

31 cm

Mark.
5,5 cm

Min.

DVP24251 cm
45º

260 cm

DVP45

36,2 cm
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rør)

Merk: Rør overlapper 3,5 cm ved hver forbindelse.

24 cm

16.7 cm

16.7 cm

15.2 cm

16.5 cm

24.8 cm

23.5 cm

18.4 cm

18.4 cm

13.3 cm

64.1 cm

94.6 cm

125.1 cm

33.7 cm

33.7 cm

16.8 cm

16.8 cm

SLP45 SLP90

SLP12

SLP6SLP4

SLP24 SLP36 SLP48

SLP12ASLP6A
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H

RETT OPPSTIGENDE

VERTIKALT RØYKRØR

V

m

Figur 8. Rett oppstigende vertikalt røykrør

Bruk bare komponenter SLP-serien.

RETT UTGÅENDE 
HORISONTALT RØYKRØR

H 
Maks. løp

Bruk bare komponenter i DVP-serien

Figur 9. Rett utgående horisontalt røykrør

FORSEGLINGSLOKK

V
1
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RØYKRØR MED ETT (1) 90-GRADERS VINKELRØR

V       H

Bruk bare 
komponenter i 
DVP-serien.

Figur 10.  Røykrør med ett (1) 90-graders vinkelrør

ANMERKNING: Fest minimum 

enheten før 90 grader bend.

Bruk bare 
komponenter i 
SLP-serien.

Figur 11.  Røykrør med ett (1) 90-graders vinkelrør

RØYKRØR MED ETT (1) 90-GRADERS 
VINKELRØR

V       H

V

H

V

H
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Bruk bare komponenter 
i DVP-serien.

Figur 12.  Røykrør med to (2) 90-graders vinkelrør

RØYKRØR MED TO (2) 90-GRADERS VINKELRØR

V H  H + H
1 

1 1

RØYKRØR MED TO (2) 
90-GRADERS VINKELRØR

V H + H
1 

1 1

V

HH
1

H
1

V

H
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Figur 13.  Røykrør med to (2) 90-graders vinkelrør

Bruk bare komponenter i 
SLP-serien.

RØYKRØR MED TO (2) 90-GRADERS VINKELRØR

V  H + H
1

1 1

V  H

H
1 1 

RØYKRØR MED TO (2) 90-GRADERS 
VINKELRØR

H
1

H

V

H

V

V
11
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RØYKRØR MED TRE (3) 90-GRADERS VINKELRØR

1

 V                  H                                  H + H
1

 V                                       H                                      H + H
1
 + H

2

1 2 1 2

RØYKRØR MED TRE (3) 90-GRADERS VINKELRØR

Figur 14.  Røykrør med tre (3) 90-graders vinkelrør

Bruk bare komponenter i DVP-serien.

H

V

H
2

H
1

V
1

H

V

H
1
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RØYKRØR MED TRE (3) 90-GRADERS VINKELRØR

RØYKRØR MED TRE (3)  
90-GRADERS VINKELRØR

Figur 15.  Røykrør med tre (3) 90-graders vinkelrør.

 V                            H                          H + H
1

1 1

1

 V                       H                            H + H
1

1 1

1

Bruk bare komponenter i 
SLP-serien.

H1

H

V1

V

V1

H1 H

V
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ADVARSEL: DERSOM DU IKKE 
FJERNER ISOLASJONEN FRA DE 
MANSJETTENE SOM DU BRUKER, 
KAN DET FØRE TIL BRANN.

Klargjøring av peisen

-
sjonene i henhold til dette.

!

!

!

Toppavtrekk

FORSIKTIG

installasjon.

Figur 16. For toppavtrekk, fjern de to skruene som 
holder varmeskjoldet på toppen på plass. For avtrekk 
bak, se neste side.

!
ADVARSEL: BRANNFARE IKKE FJERN 
VARMESKJOLDET. DET VARME LOK-
KET KAN FØRE TIL BRANN.

Figur 17. Roter varmeskjoldet på toppen slik at det 

stå i vertikal stilling.

2 SKRUENE 

Figur 19.  Fjern avtrekkshetten.

Figur 20. Fjern isolasjonskurven og den hvite isolasjo-
nen fra det midtre avtrekksrøret.

ADVARSEL: BRANNFARE NÅR PEI-
SEN ER MONTERT MED AVTREKK 
FRA TOPPEN ELLER BAKSIDEN, 
KAN DETTE IKKE ENDRES SENERE. 
HVIS AVTREKKSHETTEN OG KOM-
PONENTENE SOM ER FJERNET TID-
LIGERE IKKE MONTERES IGJEN PÅ 
EN KORREKT MÅTE, KAN DET FØRE 
TIL BRANN.

ADVARSEL: DU MÅ IKKE FJERNE 
ISOLASJONEN FRA DE MANSJET-
TENE DU IKKE BRUKER.

2 SKRUENE 
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Figur 21. Fjern isolasjonen fra det ytre avtrekksrøret.

Avtrekk bak

Figur 22. For å feste den første delen av avtrekksrøret 

tett mellom den første avtrekksdelen og den ytre kas-

kassen.

på igjen.

Figur 23. Fjern isolasjonen fra det ytre avtrekksrøret.

Figur 24. Kutt metallbåndet og bøy sidene utover.

bruk dem til å fjerne avtrekkshetten.

Figur 26. Kast avtrekkshetten. Fjern og kast isolasjons-

mutterløse skruer til å feste pakningen til kassen.

2 SKRUENE 
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Gjennomføring i brennbar vegg

Ram inn et hull i en brennbar vegg som for indre veggdeksel 

rammematerialer av samme størrelse som de som ble 

miniumsklaringer og forhindrer inntrenging av kaldluft.

B. Rørklaringer til brennbare materialer

brennbarematerialer.

materialer.

Hvis isolasjon eller andre materialer ikke holdes 
unna avtrekksrøret kan det føre til brann.

ADVARSEL

C. Innramming for gjennomføringer

Gjennomføring i ikke-brennbar vegg

Hvis et gjennomføringshull omgis av ikke brennbare 
materialer som betong, er et hull med en diameter 2,54 

Hvis det lages hull i en vegg som ikke er brennbar, er 
det kun nødvendig å installere veggskjoldbrannsperre for 
vegg på en side, og varmeskjold er ikke nødvendig.

Hvis din lokale inspektør krever veggskjoldbrannvern på 
begge sider, må begge veggskjoldbrannvernene ha et 
varmeskjold montert.

Merk: Når en brennbar vegg penetreres, kreves både indre 
og ytre veggskjoldbrannvern.

A* B* C D

C

D

A*
B*

2.54 cm

2.54 cm

Figur 29.  Hull i yttervegg

Figur 28.  Horisontal ventileringsklaring til brennbart materiale

* Når SLP-avtrekk brukes, er minimum klaring fra avtrekket til brennbart materiale på 
innsiden av veggbrannvernet: Topp: 6,4 cm

  Bunn: 2,5 cm
  Sider: 2,5 cm

Merk: Varmeskjold MÅ overlappe med minst 4 cm.

DVP-varmeskjold – utformet til å brukes på en vegg som er 10,2–18,4 cm tykk.

-
det.

SLP-varmeskjold – utformet til å brukes på en vegg som er 11,1–19,4 cm tykk.

-

DVP-SLP-avtrekk vist

Varmeskjold
Varmeskjold

Varmeskjold

Varmeskjold

Bunn- og 
sideklaring 2,5 cm

Bunn- og 
sideklaring 2,5 cm

VEGG

VEGG

Toppklaring 7,6 cm

* Toppklaring 7,6 cm

* Toppklaring 7,6 cm

Klaring rundt 
vertikale deler 2,5 cm

Veggskjoldbrannvern

Veggskjoldbrannvern
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D. Innramming av vertikal gjennomføring

berører røret.

loftsdeksel.

3 SKRUER

PER SIDE

TAKBRANNSPERRE INSTALLERT UNDER TAK TAKBRANNSPERRE INSTALLERT OVER TAK

INSTALLER LOFTISOLERINGSSKJOLD FØR ELLER 

ETTER INSTALLERING AV VENTILASJONSSYSTEM

ADVARSEL

Installering av brannsperre i taket

med bratt helling kan kreve en større åpning for å 
oppnå riktige klaringer til avtrekksrøret.

takbjelkene når det installeres med et isoleringsskjold 
for loft. Det må være under bjelkene mellom etasjer 

pakk isolasjon rundt
holdes unna røret.

Installasjon av loftsdeksel

MERKNAD: Skjær til den eksisterende varmeisolerin-
gen for å gi rom til loftisoleringsskjoldet. 

montert i området som skal isoleres. 

for å forme et rør.

skjoldet kan festes til takets brannvern. 

brukes for å forhindre at det kommer inn løs isolasjon 
mellom skjoldet og piperøret, og for å opprettholde 
fri luftklaring.

Figur 30

Figur 31  Installasjon av loftsdeksel

LOFT OVENFOR

A

AVTREKKSRØR

DVP

SLP

A

25,4 cm

23 cm

A

Figur 32  Loftisoleringsskjold

BØY ALLE FLIKENE 90° INNOVER FOR Å OPPRETT-

HOLDE KLARING OG FORHINDRE ISOLERINGEN 

FRA Å LØSNE INNVENDIG

BØY TRE FESTER UTOVER FOR Å 

FESTE TIL TAKBRANNSPERRE – 

BØY GJENVÆRENDE FLIKER 90° 

INNOVER FOR Å OPPRETTHOLDE 

KLARINGEN
SETT I TRE 

SKRUER
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E. Montere avtrekksrørdeler (kun for DVP-rør)

Fest avtrekksrør til forbrenningsboksenheten

mot apparatet.

Fest den første rørdelen til starthylsen:

Kommersielle bruksområder, og bruksområder i multi-
serie (multinivå, overskrider to etasjer) eller høyhus

til den horisontale røravslutningshetten.

glidedeler, vinkler og hette på ytre avtrekksrør skal 
forsegles på denne måten, hvis ikke annet oppgis.

ADVARSEL! Fare for brann eller eksplosjon! IKKE bryt 
silikonforseglingene på glidedelene. Vær forsiktig når du 
fjerner røravslutningshetten fra gliderøret. Hvis forseg-
lingene på glidedelen blir brutt ved fjerning av røravslut-
ningshetten, kan avtrekksrøret lekke.

Figur 33.  Silikontetningsmasse som tåler høye temperaturer

Figur 34

A

B

Figur 35

Montere rørdeler (kun for DVP-rør)

til alle lansede tapper låser seg på plass.

Det må kun brukes skruer som er ikke er lengre enn 13 
mm til å holde ytre rørdeler sammen. Hvis hullene drilles 
på forhånd, IKKE drill gjennom det indre røret. 

-
ret fra horisontalt til vertikalt, skal minst én skrue settes i ytre 
avtrekksrør ved horisontal vinkelforbindelse for å forhindre 

mm. Hvis hullene drilles på forhånd, IKKE drill gjennom det 
indre røret.

Figur 36  Skjøt

Merk:
forhindrer utilsiktet frakobling.

IKKE KORREKT

KORREKT
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Installere støttebraketter 

For horisontalt løp – Rørsystemet må støttes hver  1,5 
meter ved horisontalt løp med en horisontal rørstøtte. 

For å installere støttebraketter for horisontale løp: 

For vertikale løp -
ter over apparatets rørutgang ved veggbrakettene. 

For å installere støttebraketter for vertikale løp: 

til rammedelene med spiker eller skruer.

F. Montere avtrekksrørdeler (kun for SLP-rør)

For å feste den første avtrekksrørseksjonen til startkragen 
på apparatet: 

på kragen. 

for festing. Drei ventilseksjonen for å låse den på plass. 

-

på plass. 

seksjon på plass. 

og låses i forrige seksjon. 

Kommersielle, multifamilie (mer enn to etasjer) eller 
høye apparater.

-
-

blet med den horisontale termineringshetten.

den ytre hunnrørdelen før seksjonene settes sammen.

rør, seksjon, albue og hettens ytre avtrekksør skal tettes 

ADVARSEL! Fare for brann eller eksplosjon! IKKE 
bryt silikonforseglingene på glidedelene. Vær forsiktig når 
du fjerner røravslutningshetten fra gliderøret. Hvis forse-
glingene på glidedelen blir brutt ved fjerning av røravslut-
ningshetten, kan avtrekket lekke.

Merknad: Still sømmene på linje for å 
feste rørseksjoner, og drei seksjonen 

mot urviseren for å låse

Figur 37.  Legge til avtrekksrørseksjoner

G. Montere SLP- eller DVP-glidedeler

til rørseksjonen, og det ytre røret til seksjonen over det 

Figur 38.  Seksjonens pilothull

Figur 39.  Skruer i seksjonen

Pilothull

MERKNAD: Hvis seksjonen er for lang, kan de indre og 
ytre rørene til seksjonen skjæres til ønsket lengde.

rørseksjonen. 
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120º

120º

H. Feste avtrekksrørdeler (DVP- og SLP-rør)

etter maksimalt 7,62 m med ikke-støttet stigning.

støtte.

vertikal støtte.

ADVARSEL! Fare for brann, eksplosjon eller kvelning! 
Feil støtte kan føre til at avtrekksrøret gir etter og deler seg. 
Bruk støtteenhetene for avtrekksrør og koble sammen av-
trekksrørdelene som beskrevet i monteringsinstruksjone-
ne. Du må IKKE tillate at avtrekksrørene gir etter og ender 
opp lavere enn tilkoblingspunktet til apparatet.

Figur 40.  Sikre vertikale pipedeler

Figur 41.  Sikre horisontale pipedeler
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TETT

MERKNAD: Dersom du ikke tetter platemetallet skikkelig, 
kan det komme vann inn.

diameter.

Figur 43

I. Installere platemetall for tak

for å avgjøre pipelengden som skal gå gjennom taket.

Figur 42.  Minimums høyde fra taket til laveste utslipp Åpning

LAVESTE
UTLØPSÅPNING

H (MIN) - MINIMUM HØYDE FRA TAKET
TIL NEDERSTE UTLØPSÅPNING

TAKVINKEL
ER X/ 30 CM

VERTIKAL
VEGG

TERMINERINGSHETTE

30 CM

61 CM

Takvinkel H (Min.) M

 ............................................... 0.30*
 ............................................... 0.38*
 ............................................... 0.46*
 ............................................... 0.61*
 ............................................... 0.76
 ............................................... 0.99
 ............................................... 1.22
 ............................................... 1.52
 ............................................... 1.83
 ............................................... 2.13
 ............................................... 2.29
 ............................................... 2.44

*0,91 m minimum på steder der det snør
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Figur 44

TERMINERINGSHETTE

SKRUER

1 AV 3

FUGING

STORMKRAGE

Figur 46.  Sammensetting av stormkragen rundt røret

Figur 45.  Montering av stormkragen

Braketter

J. Installere vertikal termineringshette 

den indre kragen til hetten på det indre røret til 
avtrekksrørseksjonen, og den ytre kragen til hetten over 
det ytre røret på avtrekksrørseksjonen. 

pilothullene i den ytre kragen på hetten inn i det ytre røret 

K. Sett sammen og installer stormkrage 

FORSIKTIG! -
ster. Bruk vernehansker og -briller ved installering. Me-
tallkantene er tynne og skarpe. 

kragen sitter godt fast i rørseksjonen. 
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L. Varmeskjoldkrav for horisontal terminering

-

mellom Firestop på veggen og den nederste delen av 
endeklaffen.

Det er to deler på varmeskjoldet. Én del er festet til Fi-
restop fra fabrikk. Den andre delen er festet til klaffen. 

med overlapping av varmeskjoldet under installasjon, må 
et utvidet varmeskjold brukes.

ADVARSEL! Brannfare! For å forhindre overoppheting 
og brann må varmeskjoldene gå gjennom hele vegg-
tykkelsen. Varmeskjoldene må minimum overlappe hve-
randre 4 cm.

IKKE fjern varmeskjoldene som er festet til Firestop og 

varmeskjoldene.

varmeskjoldene ved hjelp av skruene som følger med 
det utvidede varmeskjoldet.

på pipedelen for å atskille det klart fra pipedelen.

Viktig merknad: Det kan ikke utføres feltkonstruksjon av 
varmeskjold.

Installere horisontal termineringshette

ADVARSEL! Brannfare! Teleskopavtrekksrørseksjonen til 
termineringshetten MÅ brukes ved tilkobling av avtrekk.

påkrevd. 

Hvis dette ikke overholdes, kan det forårsake overopp-
heting og brann. 

kan føres til kanten av hettens base. 

behov.

FORSIKTIG! Forbrenningsfare! Lokale forskrifter kan 
kreve installasjon av et klaffskjold for å forhindre noe eller 
noen fra å berøre den varme klaffen.

MERKNAD: Når du bruker endeklaffer med tilkoblet 
fabrikklevert varmeskjold, behøves det ikke noen ekstra 
Firestop på eksteriørsiden av en brennbar vegg.

MERKNAD: 
motstandsdyktighet mot vind og regn, er et platemetallsett 
og HRC-klaffer tilgjengelige. Når du trenger gjennom 
en murvegg, kan et mursteinsett brukes til å ramme inn 
mursteinen.

Figur 47.  Avtrekk gjennom veggen

INNVENDIG

VARMESKJOLD ELLER 

FORLENGET VARMESKJOLD

VEGGSKJOLDBRANNSPERRE

VARMESKJOLD 4 cm MIN.

 OVERLAPPING

BESLAG

SEKSJONEN KAN

 FORLENGES

INDRE RØR

YTRE RØR

UTVENDIG
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Figur 48.  Minimumsklaring for avtrekksutløp

J** = 2.13 m. ................... klaring over belagt vei på of-
fentlig eiendom

 .....................  klaring fra sidene på en elek-

 .....................  klaring ovenfor en elektrisk 

O

N

P

R

Q

V = VENTIL AVSLUTNING X = LUFTTILFØRSELS INNTAK

 ......................klaring over helling, veranda, 
vindfang eller terasse

 ......................klaring til vindu eller dør som kan 
åpnes, eller til permanent lukket 

 ......................vertikal klaring til uluftet bjelkelag 
eller til luftet bjelkelag plassert 
ovenfor avslutningt

 .........................for vinyldekkede bjelker og ned-
enfor elektrisitet

 .....................klaring til utvendig hjørne 

 ......................klaring til innvendig hjørne 

 ......................ikke til å installeres ovenfor 

regulatorens midtlinje 

G = 1,8 m .......................klaring til gassregulatorens av-
trekksrør

 ......................klaring til umekanisk lufttilførsel 
til bygningen eller forbrenningens 
luftinntak til ethvert annet apparat 

i = 1,8 m  ......................
lufttilførsels inntak

 ** en ventil skal ikke avsluttes direkte ovenfor et fortau eller dekket 
innkjørsel som ligger mellom to bolighus og som tjenestegjør for 
begge boligene.

 *** bare tillatt hvis veranda, vindfang, terasse eller balkong er fullstendig 
åpne på minimum 2 sider under gulvet, eller tilfredsstiler Notat 2.

Notat 1:
innkjøringsvei, terasse, vindfang, veranda eller balkong, bruk av et listet 

Notat 2:

for vinyl eller ikke-vinyl sider eller bjelkelag. 1.
minimum mellom avslutningne. 2. 

3.

(Se Notat 1)

(Se Notat 2)

= OMRÅDE HVOR AVSLUTNING IKKE TILLATES

Notat 3:

Notat 4: avslutningr kan være varme. Ta i betrakning avstand til 

Notat 5:
til strømforsyningen. 

IKKE tillatt på skjermede verandaer. 

sider er åpne. Du må følge alle sidevegger, overheng og bakke-
klaringer som angitt i instruksjonene. 

Heat & Glo tar intet ansvar for uriktig gjennomføring av apparatet 
når ventilsystemt ikke oppfyller disse kravene.

C

J
B

D

i

B

F

G

B

A

A

E

XV

V

V

V

V

V

V

M

H eller i

V

K Elektrisk

service
V

K

V

L

C

V

 ...................klaring under veranda, vindfang, 
terasse eller overheng

 ............ vinyl

 .............. ikke-vinyl sidevegger

 .............. vinyl sidevegger

 ...............ikke-vinyl bjelkelag og overheng

 ............ vinyl bjelkelag og overheng

QMIN RMAX

 1 avslutning 2 x Q 

2 avslutningr 1,8 m 1 x Q 

3 avslutningr 2,7 m

4 avslutningr 3,7 m

Q
MIN

 = # avslutningr x 3  R
MAX

 = (2 / # avslutningr) x Q
REELL

Dekkede alkove-anvendelser

(Se Notat 1)

(Se Notat 5)

(Se Notat 5)

(Se Notat 2)

(Se Notat 2)

(Se Notat 3 & 4)
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Diagrammet nedenfor viser hvordan peisen skal 
plasseres, rettstilles og monteres på riktig måte.

Trinn 4 

Plassering, rett-
stilling og festing 
av peisen

vater fra side til side og 
fra front til bak.

3.  Rett opp peisen med 
ikke-brennbare mel-
lomlegg, som f.eks. 
metallplater, hvis det 
er nødvendig. 

4.  Fest peisen til reisver-
ket med spiker eller 
skruer.

 Figur 50.  Gasskontrollsystemer

!

!

Figur 49.  Riktig plassering, rettstilling og festing av 
en peis

SPIKERSLAG

(BEGGE SIDER)

ADVARSEL:  DENNE ENHETEN SKAL IKKE 
BRUKES MED SOLID BRENNTOFF

ADVARSEL: 230 VOLT SKAL ALDRI 
KOBLES TIL EN STYREVENTIL I ET MIL-
LIVOLTSYSTEM.

Dette systemet omfatter millivolt-styreventil, Trinn 5

Gasskontroll-
systemer

STÅENDE PILOTTENNER
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TILGANG TIL GASS

Figur 51

Gassledningen skal in-

Trinn 6
Gasstilførselsrø-
ret

MERK: Gasstilførselsledningen skal installeres 
av en kvalifisert serviceutøver i henhold til 
bygningsforskriftene.

MERK: Før ovnen tennes opp for første gang, 
skal gasstilførselsledningen tømmes for eventuell 
innestengt luft.

MERK: Undersøk de lokale bygningsforskriftene 
om riktig størrelse på gasstilførselsledningen som 
skal gå til (Rp 1/2”) tilkoblingen på enheten.

slik at ledningen ikke blir bøyd eller sprekker. 

skal det brukes en såpeoppløsningen for å kontrollere 
nøye om det lekker fra noen av gasskoblingene. 

!

isolasjon til å isolere på nytt rundt gassrøret.

isolasjonen godt, slik at det blir helt tett mellom røret 
og den utvendige bekledningen.

ADVARSEL: BRUK IKKE ÅPEN FLAMME 
TIL Å KONTROLLERE OM DET LEKKER 
GASS.
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Krav til gasstrykk for Heat & Glo-peiser er vist i 
tabellen nedenfor.

Trinn 8 
Ledningsopp-
legg 
for peisen

Trinn 7 
Krav til gasstrykk

!

Det sitter en kran på uttakssiden av gasskontrollen for 
en testmålerkobling for å måle manifoldtrykket. For å 
kunne måle inntakstrykket, må det bestemmes hvor det 
skal settes en testmåler på kranen som er rett oppstrøm 
for gasstilførselskoblingen til peisen.

rørsystemet  for gasstilførsel under eventuell trykktesting 
av systemet, når testtrykket overstiger 60 mbar.

Hvis peisen må isoleres fra rørsystemet for gasstilførsel 
ved å stenge én enkelt stengeventil, må det være én av 
den håndtaksløse typen. 

MERK: Elektriske ledninger skal legges opp av en 
godkjent elektriker.

Krav til apparatet

IKKE
bruk.

Fjernbryter på vegg

Koble en maks. 7,8 meter lang ledning med min. 

bryteren på peisen.

ADVARSEL: KOPLE IKKE 230 V VEKSEL-
STRØM TIL GASSKONTROL-LVENTILEN, EL-
LERS VIL APPARATET SVIKTE OG VENTILEN 
GÅ I STYKKER.

 Naturgass Propan Butan Naturgass

(G20)  (G31) (G30) (G25)

20 mbar 30 og 50 mbar 30 og 50 mbar 25 mbar

4-8.7 mbar 15.7-25 mbar 15.7-25 mbar 4-8.7 mbar

Gasstilførsel .54 m3
h .24 m3

h .16 m3
h .54 m3

h

6.0 kW 5.4 kW 5.2 kW 5.0 kW

51 30 30 51
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ADVARSEL: DET MÅ IKKE KOBLES 
NETTSPENNING (230 VOLT) TIL VEGG-
BRYTEREN. DA VIL KONTROLLVENTILEN 
ØDELEGGES.

OBS!

!

TERMOSØYLE

GASSVENTIL

TP/TH

TP

TH

TERMOELEMENT

AV/PÅ-

BRYTER

AV

PÅ

BRYTERLEDNING FOR

EKSTERN BRYTER

VEGGBRYTER FOR  TERMOSTAT

 ELLER FJERNKONTROLL

- EKSTRAUTSTYR

50

ØVRE FORKANT PÅ PEISEN

MERK: ALLE MÅL ER OPPGITT I MILLIMETER

76
102

127
152

158
203

227
254

279
305

45º
materiale kan brukes 
til å dekke den svarte 
fronten på peisen.

Trinn 9
Fullførelse

Figur 53. Minste vertikale og største horisontale 
dimensjoner for brennbart materiale over 
peisen

!

Diagrammet nedenfor viser minste vertikale og tilsva-
rende største horisontale dimensjoner for peisdeknin-
gen eller andre brennbare fremspring ovenfor den øvre 

angitt andre klaringer for ovner.

ADVARSEL: BLOKKER ELLER ENDRE 
ALDRI LUFTINNTAKS/-UTTAKSRISTER 
VED FERDIGMONTERING AV PEISEN.

MERK ALLE LEDNINGENE FØR FRAKOPLING 
VED SERVICE PÅ KONTROLLER. KOBLINGSFEIL 
KAN FØRE TIL FEILAKTIG OG FARLIG DRIFT. 
KONTROLLER AT APPARATET FUNGERER PÅ 
RIKTIG MÅTE ETTER SERVICE.
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OBS! HVIS SKJØTER MELLOM DE FERDIGE 
VEGGENE OG RUNDT PEISEN (TOPP OG 
SIDER) SKAL TETTES, SKAL DET BRUKES 
ET TETNINGSMATERIALE SOM KAN MOTSTÅ 
MINST 150 °C. DET ER IKKE PÅKREVD AT 
DISSE SKJØTENE SKAL TETTES. BRUK BARE 
IKKE-BRENNBART MATERIALE SOM KLEDNING 
RUNDT PEISEN (BRUK ET TETNINGSMATERIALE 
SOM KAN MOTSTÅ MINST 150 °C HVIS DET ER 
NØDVENDIG). SE DIAGRAMMET NEDENFOR.

ikke-brennbart  
kledningsmater 
ale rundt peisen.

Figur 54.  Tetningsmateriale

TETNING AV

TOPPSKJØT 

SIDESKJØT

FERDIG STOFF ER BRENNBART

TOPP OG SIDER AV ENHET 

1,27 cm

1,27 cm

Trinn 10 
Installasjon 
av pyntelister, 
kubber og glo-
materiale

!

Montering av pyntelisten

angitte avstandene på sidekantene og øvre kanten av 
peisen, men MÅ ALDRI overlappe fronten av peisen. 

og sider kan bare tettes med et tetningsmateriale som 

hvis det er ønskelig. Dette leveres som ekstrautstyr. 

brennbart materiale kan brukes til å dekke åpningen 
mellom veggplatene og peisen.

være nok plass til at bunnristen kan åpnes og døren 
fjernes.

ADVARSEL: BARN OG VOKSNE BØR AD-
VARES OM FARENE VED DE TEMPERA-
TURER PÅ ARBEIDSOVERFLATENE PÅ 
DENNE TYPE GASSPEISER.  ARBEIDSO-
VERFLATENE OMFATTER ALLE GLASS-
PANELER OG PYNTEDØRER. HOLD NØYE 
OPPSYN MED SMÅ BARN I SAMME ROM 
SOM APPARATET.
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PLASSERING AV KUBBENE

Ta kubbene varsomt ut av emballasjen. FORSIKTIG: Kubbene er skjøre!

KUBBE NR. 1 (SRV327-701): 

KUBBE NR. 2 (SRV2033-701): 
bjelke helt til venstre og plasser den over brenneren ved å sette kubbens spor i brennerens spiss som 

Kubbesett: LOGS-350CE-D

1

1

1

2
2

2

3

4

5

6

LOS BØYLELAPP
STØTT BØYLE

BRENNERLAPPER
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KUBBE NR. 3 (SRV705-703): 
over brennerens høyre spiss.

KUBBE NR. 4 (SRV530-716): 

KUBBE NR. 5 (SRV438-724): 
høyre siden av risten til kubbe nr. 4.

3

4

3

4

5
5

1
1

2
2

1
1
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KUBBE NR.6 (SRV540-704): 

6
6

Plassering av glødematerialet:

Det leveres glødemateriale sammen med denne gasspeisen. 

-
neråpningene. Dekk toppen av brenneren med et enkelt lag 

rekken som berømt i Figur 56.

-
sen.

Figur 55.  Sammensetning av glasselementer

LUKKEMEKANISMER
(BÅDE ØVERST 
OG NEDERST) 

GLASSDØRENE

Figur 56.  Innsetting av glødematerialet 

LEGG IKKE

GLOMATERIALE HER
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Trinn 11
Før opptenning  
av peisen

Gjør følgende før opptenning av peisen:

Gå gjennom sikkerhetsadvarsler og forsiktig-
hetsregler

Opplysninger om sikkerhet og 
advarsler på begynnelsen av denne installasjons-
veiledningen.

Dobbeltsjekk om det lekker gass

gass før peisen tennes opp. 

Dobbeltsjekk om det er hindringer i røravslut-
ningsutstyr og frontgriller.

og se etter mulige hindringer som blokkerer rørav-
slutningsutstyret eller frontgrillene.

Dobbeltsjekk at det ikke er feil på noen kompo-
nenter

MÅ denne 
skiftes ut med en godkjent komponent. Det er FAR-
LIG
annullerer alle garantier.

Det vil være litt luft i gasstilførselsledningene. Når du 
tenner peisen for første gang, tar det noen minutter 

tømt ut, vil peisen tennes og fungere som normalt.

Når du senere tenner peisen, er det ikke nødvendig 
å tømme ut luften fra gassledningene, med mindre 
gassventilen har stått i OFF-stilling.  
luften tømmes ut av gassledningene.

NB: Gasspeisen bør være tilkoplet 3 til 4 timer ved 

og sett gasspeisen på, og la den være påslått i enda 
8 timer. Dette vil bidra til å herde kjemikaliene som 
er benyttet i lakk og i kubber.

Trinn 12
Påtenning  
av peisen

Etter installa-
sjonen

Du har lest alle sikkerhetsadvarsler, sjekket om det 
lekker gass fra peisen, du vet at pipesystemet er 
uhindret, og du har sjekket om det er feil på noen 
komponenter. Nå er du klar til å tenne på peisen.

at noen vinduer i huset er åpnet for luftkretsløp.
Da det kan forekomme vond lukt som er tilknyttet 
med kaminen’s første brenning.

OPPBEVAR DENNE INSTALLASJONS-VEI-
LEDNINGEN SAMMEN MED APPARATET  
FOR FREMTIDIG HENVISNING.

! ADVARSEL : SLÅ OPP I BRUKERHÅND-
BOKEN OG LES ALLE FORSIKTIGHETS-
REGLER, SIKKERHETS- OG ADVARSEL-
OPPLYSNINGER SOM GJELDER PÅTEN-
NING OG BRUK AV PEISEN.
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VIKTIG

Vedlikehold 
på peisen

4
Vedlikehold 
og service 
av peisen

apparatet avhenger av bruk og installasjonstype, skal 

vedlikeholdsoppgave på peisen.

SLÅ AV GASSEN FØR DET UTFØRES SERVICE PÅ 
PEISEN.

Type vedlikehold 
på peisen

Hyppighet Av
Vedlikehold på peisen som skal 

utføres

Utskifting av 
det gamle 
glomaterialet

Én gang i året 
under årlig kontroll

materiale med nye 10 mm tynne 

glomateriale skal legges oppå bren-
-

rialet og gjenta denne prosedyren 
-

gere informasjon under i INSTALL-
SJONSVEILEDNINGEN.

Plassering av 
glomateriale 
Rengjøring av 
kontrollbrenneren 
rundt kubbene

Én gang i året -
nerområdene rundt kubbene

mønstre, 
Regelmessig -

-
mønstrene er jevne - ikke løftende 

Sjekk
pipesystemet

Før førstegangs 
bruk og minst 
hvert år deretter 
hvis det er mulig

røravslutningsutstyret med jevne 
mellomrom for å være sikker på at 

-
spiser oftere hele pipesysstemet at 
det fungerer på riktig måte.

Rengjøring av 
glassdør

Ta av glasset og rengjør det etter de 

gangs rengjøring, gjøres rent etter 
behov, særlig hver gang det er tilsatt 
nytt glødemateriale. -
den av glassdøren skal vaskes vekk 
med et vanlig vinduspussemiddel. 
MERK: Forsøk IKKE å ta på eller 
rengjøre døren når den er varm, og 
bruk IKKE skuremidler.
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Figur 57.  Flammemønstre i brenneren

Figur 58.  Pilottennermønstre

STÅENDE PILOTTENNER
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Feilsøking av stående pilottenner

5
Feilsøking

-
sjon, bruk og vedli-
kehold av gasspei-
sen, kan du oppnå 
årelang problemfri 
drift.  Hvis det opp-
står problemer, er 
denne feilsøkings-
veiledningen nyttig 

-

eventuelle problemer 
og vite hvordan de 
skal løses. Denne 
feilsøkings-veiled-
ningen kan bare bru-

Symptom Mulige årsaker Korrigerende handling

utløserknappen 
er utløst gjentatte 
ganger, vil ikke 
gnisttenneren 
antenne piloten.

a.  Defekt tenner -

noen gnist og elektrodeledningen er or-
dentlig tilkoblet.

b.  Defekt pilottenner 
eller ujustert piloten lyser opp, skal piloten slås av og 

-
-

til dårlig tenning, og det anbefales derfor 
-

men ikke tennes, kontroller at åpningen 
mellom elektroden og pilottenneren er  
3 mm for å få en kraftigere gnist. Hvis åpnin-
gen er OK, skal pilottenneren skiftes ut.

lavt gasstrykk
Kontroller de eksterne avstengingsventi-

som sitter nær hovedgassledningen. Det 

peisen og hovedledningen.

tanken tomt for drivstoff.

etter å ha fulgt 
tenningsanvisningene 
nøye.

a.  Defekt 
termoelement -

Forsikre at termoelementkoblingen ved 
gassventilen er satt ordentlig i og sitter 

Koble termoelementet fra ventilen, plasser 
ledningen til en millivolt-måler på spissen 
av termoelementet, og den andre enden 
av målerledningen på kobberledningen 

hold ventilknappen inne. Hvis millivolt-

termoelementet skiftes ut.

b.  Defekt ventil Hvis termoelementet genererer mer enn 
15 millivolt, skal den ødelagte ventilen 
skiftes ut.

brenner, det er 
ingen gassbrenner, 
ventilknotten står i 

ON-stilling.

ledninger er 
defekte

-
ger over terminalene ved bryteren. Hvis 
brenneren kommer på, skal den ødelagte 
bryteren skiftes ut. Hvis bryteren fungerer, 
plasser forbindelsesledninger over bryter-
ledningene ved gassventilen. Hvis bren-
neren kommer på, er ledningene ødelagt, 
eller så er det dårlige koblinger.

b.  Termosøylen 
genererer kanskje 
ikke tilstrekkelig 
millivolt

-

justeres.

-
elementet ved gassventilter-minalene er 
stramme og at termosøylen er satt helt inn 
i pilotbraketten. 
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Symptom Mulige årsaker Korrigerende handling

b.  Termosøylen 
genererer kanskje 
ikke tilstrekkelig 
millivolt

 
325 millivolt mens ventilknotten holdes inne 
i pilot-stilling, med pilotflammen tent, og 

ødelagte termosøylen hvis avlesningen er 
under angitt minsteverdi.

Koble termosøyle-ledningene fra ventilen 

hvis avlesningen er under minsteverdien.

-

akseptabel. Hvis brenneren ikke kommer på, 
skal gassventilen skiftes.

d.  Tett brenneråpning
hindringen.

-
gen eller lednin-
gene er defekte

Følg anvisningene for å rette problemet under 

er defekt.

etter å ha fulgt ten-
ningsanvisningene 
nøye.

kan være for høy 
eller for lav, eller 

som eliminerer 
sikkerheten til 

Følg anvisningene for opptenning nøye.
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Symptom Mulige årsaker Korrigerende handling

hovedbrenneren 
slokner når peisen 
er på.

tanken
-

stofftanken.

b.  Det indre 
røykrøret lekker 
eksosgasser 
tilbake i systemet

delen av 
pipesystemet har 
feil stigning

Den horisontale røykhetten skal bare helle 
så mye ned at vannet hindres i å komme 

er 6 mm.

d.  Glasset sitter for 
løst, og lufttett 
pakning lekker i 
hjørnene etter bruk

termosøyle eller 
-element

f.  Røykhetten er 
installert på feil 
måte

Kontroller om installasjonen er utført på 
riktig måte, og at det ikke forekommer rusk 
eller blokkeringer.

6.  Glasset dekkes  
med sot.

a.  Flammene slår 
mot veggene for mye mot dem.

b.  Feil venturi-
innstilling

Juster luftespjeldet ved basen av bren-
neren.

venturi

7.  Flammene er blå og 
løfter seg opp fra 
brenneren.

oksygentilførsel
pipesystemet er tette og at det ikke lekker 
fra noen av dem.

elementer i området ved basen til, eller 
området rundt luftehullene i midten av 
basepannen under brenneren.

spesielt i de øvre hjørnene.
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Hearth & Home Technologies
LIMITED LIFETIME WARRANTY

WARRANTY COVERAGE:

WARRANTY PERIOD:

Wood

listed

and glass

10
years

beyond warranty period

Components Covered

3 years

2 years

90 Days
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WARRANTY CONDITIONS:

resides.

This warranty is void if:

LIMITATIONS OF LIABILITY:

WARRANTY EXCLUSIONS:


