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LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN NOGA INNAN LÄCKINDIKATORN
INSTALLERAS ELLER TAS I BRUK!

2.

Använda symboler:

2.

VARNING! / FARA!

1.0 SÄKERHET

2a

Läckindikatorn är avsedd för att kontrollera tätheten i
gasolsystem med ett arbetstryck av max. 200 kPa (2 bar).

2b

3a

OK!

3b

Kontrollera systemet när systemet skall användas första gången
efter en längre tids uppehåll och alltid vid varje flaskbyte!

2.

Gasol är en explosiv gas, varför det är absolut förbjudet att
medföra öppen låga eller glöd i samband med installation eller
användandet av läckindikatorn.

2.

Det är dessutom en god idé att göra samtliga användare av gasanläggningen väl förtrogna med läckindikatorns funktion och
användning. Se punkt 3.10!

2c

2d

2.0
2.1

3c valts med hänsyn till systemets
Vi förutsätter att läckindikator
uppbyggnad.

2.2

Stäng gasolflaskans huvudkran eller demontera regulatorn.

2.3

Läckindikatorn monteras lodrätt efter reduceringsventilen i utrymmet
där gasolflaskan förvaras med synglaset väl synligt. Rostfria skruvar
medföljer monteringssatsen. (Fig. 2a)

2.4

2e

INSTALLATION

3d

Observera gasens strömningsriktning. (Markerad med en pil på
läckindikatorn)

2.

L

3.

3.

3.

3.

3.

3.

3.

INSTALLATION
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Gasapparatuur met ontstekingsbeveiliging
INSTALLATION

4.0

4.1 De gaslek detector kan ook worden gebruikt voor het testen
van de ontstekingsbeveiliging van het systeem. Hiervoor zijn
twee personen nodig.
4.2 Schakel een fornuisbrander aan en laat deze branden met
kleine vlam.
4.3 Houd de rode knop van de detector ingedrukt. In het zichtglas zijn continu gasbellen zichtbaar.

2b

2a

4.4 Blaas de vlam uit en na 10-30 seconden dienen de gasbellen in het
zichtglas te verdwijnen. Indien het meer dan 60 seconden duurt alvorens de luchtbellen in het zichtglas
2b
2a verdwijnen, dient de apparatuur
onmiddellijk door een specialist/vakman gecontroleerd en gerepareerd
te worden.

5.0 REPARATIE / ONDERHOUD
5.1 de gaslekdetector is nagenoeg onderhoudsvrij. Indien het
vloeistofpeil in het zichtglas onder het markeringspeil zakt,
dient deze bijgevuld te worden met propyleen glycol (fig2c)
6.0

Garantie

2c

6.1 conform onze geldende garantie voorwaarden

2c

7.0

2d
2d

Verwijderen en recyclen
7.1 Indien de gaslekdetector niet meer gebruikt wordt, dient hij
conform de locale regels en richtlijnen te worden opgeruimd

2e

De lek detector 100 4000 is goedgekeurd door het Deens gas instituut DGP
( geregistreerd instituut voor CE keuringen) Goedkeuringsnummer DG2e
3795

Lees de instructies zorgvuldig door, voordat de gaslekdetector wordt
TEST
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LÄS IGENOM
BRUKSANVISNINGEN NOGA INNAN LÄCKINDIKATORN
geïnstalleerd of in gebruik genomen.
INSTALLERAS ELLER TAS I BRUK!

S

LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN NOGA INNAN LÄCKINDIKATORN
INSTALLERAS ELLER TAS I BRUK!
Gebruikte
Symbolen
Waarschuwing
Använda symboler:
VARNING!/ Gevaar
/ FARA!

2.

1.0 SÄKERHET
Använda symboler:
VARNING! / FARA!
1.0 Veiligheid
Läckindikatorn är avsedd för att kontrollera tätheten i
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3.10! 3.10)
Det är dessutom en god idé att göra samtliga användare av gasanläggningen väl förtrogna med läckindikatorns funktion och
2.0 INSTALLATION
användning. Se punkt 3.10!
2.1 2.0
Vi förutsätter
Installatieatt läckindikator valts med hänsyn till systemets
2.0
INSTALLATION
uppbyggnad.
2.1 De gaslek detector
dient passend te zijn met de aansluit3cvan
2.1 Vi
förutsätter
läckindikator
valts
till systemets 3d
2.2 Stäng
gasolflaskans
huvudkran
demontera
regulatorn.
ingenatten
leidingeneller
de med
LPG hänsyn
installatie
uppbyggnad.
2.3 Läckindikatorn
monteras
lodrätt efter
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2.2 Sluit
de hoofdkraan
vanreduceringsventilen
de gasfles en/of demonteer
de druk2.2 gasolflaskan
Stäng gasolflaskans
huvudkran
ellerväl
demontera
regulatorn.
där
förvaras med
synglaset
synligt. Rostfria
skruvar
regelaar
medföljer monteringssatsen. (Fig. 2a)
2.3 Läckindikatorn
monteras lodrätt
reduceringsventilen
i utrymmet
2.3 De gaslekdetector
dientefter
verticaal
gemonteerd te worden
där gasolflaskan
förvaras
med synglaset
välzelfde
synligt.
Rostfria
2.4 Observera
gasens
(Markerad
med
enruimte
pil
påals skruvar
directströmningsriktning.
achter
de drukregelaar
in de
de gasmedföljerflessen
monteringssatsen.
(Fig.Zorg
2a) dat het zichtglas geheel zichtzijn opgeslagen.
läckindikatorn)
baar is. RVS schroeven zitten in de montage kit ( fig. 2a)
2.4 Observera gasens strömningsriktning. (Markerad med en pil på
läckindikatorn)
2.4 Let op de stroomrichting van het gas. Deze is met een pijl op
de detector aangegeven

OK!

2.

2.

2.

2.

L

3.

3.

3.

3.

3.

3.

3.

2.5 BELANGRIJK ! Indien u gebruik maakt van koperleidingen
( 8,0 x 0,8mm), dienen de bijgesloten verstevigingsbuisjes
absoluut gebruikt te worden. ( fig. 2b). Klem de fitting met
een steeksleutel en draai de bout stevig aan met een tweede
steeksleutel

3.6 Laat de rode knop weer los en spoor de lekkage op ( fig 3d)
3.7 Sluit alle afsluitkleppen naar de individuele verbruiks systemen af ( fornuis, koelkast, oven, verwarming) en controleer
het systeem conform paragraaf 3.3. Indien er nog steeds
gasbellen in het zichtglas zichtbaar zijn op moment dat de
rode knop ingedrukt wordt, dan zit er een lekkage tussen
de gaslekdetector en de afsluitkleppen. Detecteer de plek
van de lekkage met een lekdetectiespray of met zeepwater
(niet ammonia houdend) of een elektronische lekdetector
en repareer de lekkage. Lekkende buisfittings of slangenklemmen kunnen vaak verholpen worden door deze steviger
aan te draaien. Indien hiermee het lekprobleem niet worden
verholpen, vervang dan alle leidingen en aansluitingen

2.6 Indien leidingen gekoppeld worden, zijn leidingen met prefab-eindfittingen ten zeerste aanbevolen, en verplicht bij boot
installaties conform ISO 10239 (EN 1763-1 en
EN
1763-2) CE markering verplicht sinds juli 1998. Andere installaties staan nog steeds slangklemmen toe. Indien slangklemmen worden gebruikt, dienen dit rvs slangklemmen te
zijn die worden gebruikt voor brandstofslangen.
2.7 Schroef het kijkglas los door het linksom los te draaien. ( fig
2c)

3.8 Indien de lekkage niet kan worden gedetecteerd bij de leidingen en slangen, open dan afsluitklep van de verbruiksunits, stuk voor stuk. Begin met de controle van de leiding
van afsluitklep naar verbruiksunit. Als hierin geen lekkage
kan worden vastgesteld zit deze in de verbruiksunit zelf (fornuis, oven, koelkast, verwarming). Laat deze unit door een
specialist/ vakman repareren en testen 15kPa ( 150mBar)
alvorens opnieuw te gebruiken

2.8 Vul het zichtglas met de bijgeleverde vloeistof tot aan het
markeerstreepje op het glas (fig 2d)
2.9 Schroef het gevulde zichtglas terug op de lekdetector,
rechtsom draaien. ( fig 2 e)
De gaslek detector is nu klaar voor gebruik.

3.0

TESTING

3.9 Doorloop de controle procedure opnieuw conform paragraaf
3.1 – 3.4.

3.10 De functie van de detector kan op de navolgende wijze
worden gedemonstreerd en getest. Steek een van de for3.1 Bevestig het drukventiel op de gasfles en draai de hoofdnuis branders aan en laat deze met kleine vlam branden.
kraan open.
Dit simuleert
een lekkage in het gassysteem. Houd de rode
LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN NOGA INNAN
LÄCKINDIKATORN
knop op de gasdetector ingedrukt. De gasbellen die nu verINSTALLERAS
ELLER TAS I BRUK!
3.2 Open de afsluiters van de toevoerleidingen
naar fornuis,
schijnen in het zichtglas, geven de gesimuleerde gaslekkage
oven, koelkast en verwarming, zonder dat u de ontstekings
aan veroorzaakt door de fornuisbrander.
beveiliging activeert
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Använda symboler:
3.3 Druk de rode knop op de gaslek detector in en houd deze
ongeveer 10 seconden omlaaggedrukt.
3a)
1.0( fig
SÄKERHET

2a

VARNING! / FARA!

Het is absoluut verboden een lekkend LPG systeem te gebruiken.

3.4 Indien in het zichtglas geen luchtbellen verschijnen, heeft het
Sluit de hoofdkraan af, tot de lekkage is verholpen.
Läckindikatorn
systeem geen lekkages tot aan de verbruiksunits
of afsluit- är avsedd för att kontrollera tätheten i
gasolsystem med ett arbetstryck av max. 200 kPa (2 bar).
kleppen. ( fig 3b)
Indien enige onzekerheid over de functionaliteit van het systeem bestaat,
2b
raadpleeg een specialist/vakman die het complete systeem controleert bij
Kontrollera
näreen
systemet
skall användas
gången
3.5 Indien gasbellen zichtbaar zijn in het zichtglas
is er eensystemet
lek
gebruiksdruk
van 15kPaförsta
( 150mBar)
in het systeem ( fig 3c)
efter en längre tids uppehåll och alltid vid varje flaskbyte!

Gasol är en explosiv gas, varför det är absolut förbjudet att
medföra öppen låga eller glöd i samband med installation eller
användandet av läckindikatorn.

