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SE - BRUKSANVISNING

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

Använda symboler:   VARNING! / FARA!

1.0 SÄKERHET

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

Kontrollera systemet när systemet skall användas första gången 
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.

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

2.0 INSTALLATION

2.1 Vi förutsätter att läckindikator valts med hänsyn till systemets 
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 Observera gasens strömningsriktning. (Markerad med en pil på 
läckindikatorn)
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2.5 VIKTIGT ! För anslutning av kopparrör (8,0 x 0,8 mm)användes 
de medföljande instickshylsorna (Fig. 2b). Håll fast förskruvningen 
med hjälp av en fast nyckel på den inre 6-kanten, och drag åt 
överfallsmuttern med hjälp av en andra nyckel.

2.6 Vid anslutning av slangar så är förmonterade pressade slangar 
att föredra och ett krav vid installationer i båtar enligt ISO 10239 
(EN 1763-1 och EN 1763-2). CE-märkning fr.o.m. juli 1998. Andra 
installationer tillåter fortfarande slangklämmor. Om slangklämmor 
användes, så bör dessa vara i rostfritt utförande och av den typ som 
användes för bränsleslangar.

2.7 Lossa synglaset genom att vrida det i pilens riktning (Fig. 2c)

2.8 Fyll på vätska upp till markeringen på glaset. (Fig. 2d)

2.9 Montera tillbaka glaset och drag åt för hand i pilens riktning. (Fig. 2e)

Läckindikatorn är nu klar att användas.

3.0 ANVÄNDNING

3.1 Montera regulatorn och öppna gasolflaskans huvudkran.

3.2 Öppna kranarna till spisens och ugnens brännare samt till kyl och 
panna utan att aktivera respektive tändsäkring.

3.3 Tryck ned den röda knappen och håll den nedtryckt i c:a 10 sek. 
(Fig. 3a)

3.4 Syns inga bubblor i glaset så är systemet tätt ända fram till den 
enskilda förbrukarens manöverreglage. (Fig. 3b)

3.5 Bubblar det i glaset så läcker systemet! (Fig. 3c.)

3.6 Släpp knappen och lokalisera läckaget. (Fig. 3d.)
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3.7 Stäng samtliga kranar till de enskilda förbrukarna (brännare, 
ugn, värmare m.m.), och testa enligt 3.3. Bubblar det fortfarande 
i glaset, så läcker slangar eller rörsystem. Lokalisera läckaget 
med hjälp av läckspray, såpvatten (utan ammoniak) eller med en 
elektronisk läcksökare och täta läckaget.. Läckande förskruvningar 
och slangar åtgärdas genom att dra åt överfallsmuttrar 
och slangklämmor. Om detta ej hjälper – Byt slangar och 
förskruvningar.

3.8 Om läckaget ej kan spåras i rör- slangsystemet så öppnas 
kranarna till förbrukarna en efter en. Börja med att testa 
slangförbindelsen mellan kranen och förbrukaren. Om läckan ej 
kan spåra här så läcker själva förbrukaren (spisen, värmaren…). 
Om så är fallet så måste apparaten tas om hand av en fackman för 
reparation, och provtryckning (max 150 mbar).

3.9 Kontrollera igen enligt 3.1 - 3.4. 

3.10 För att demonstrera funktionen och testa indikatorn så tändes 
en brännare på spisen och låt den brinna på låg värme. Detta 
simulerar ett läckage på systemet. Tryck ned den röda knappen 
på läckindikatorn och håll den nedtryckt. De bubblor som nu syns 
i glaset visar att systemet läcker (simulerat av den brinnande 
gaslågan)

Ett läckande gasolsystem får ej användas förrän läckan tätats!

Stäng huvudkranen i väntan på åtgärd!
Om osäkerhet föreligger – kontakta en fackman, som provtrycker 
anläggningen med 150 mbar.
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4.0 APPARATER MED TÄNDSÄKRING

4.1 Gasapparaternas tändsäkringssystem kan också kontrolleras med 
hjälp av läckindikatorn. Man skall vara två personer.

4.2 Tänd en förbrukare och ställ reglaget på låg värme.

4.3 Tryck ned läckindikatorns röda knapp och håll den nedtryckt. Det 
bubblar nu konstant i glaset.

4.4 Blås ut brännaren och efter 10 till 30 sekunder skall bubblorna i 
glaset upphöra. Tar det längre tid än 60 sekunder så måste fackman 
kontaktas.

5.0 REPARATION / UNDERHÅLL

5.1 Läckindikatorn är i det närmaste underhållsfri. Skulle vätskenivån 
sjunka under nivåmärket så kan propylenglykol efterfyllas (Fig. 2c.)

6.0 GARANTI

6.1 Enligt gällande garantibestämmelser.

7.0 DEMONTERING ÅTERVINNING

7.1 När läckindikatorn tas ur bruk skall den tas om hand ”skrotas” enligt 
gällande lokala miljöföreskrifter.

Läckindikator 100 4000 är godkänd av Danish Governmental Gas Institute 
DGP (Notfied Body for CE approvals)
Godkännande nummer: DG-3795
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Lees de instructies zorgvuldig door, voordat de  gaslekdetector wordt 
geïnstalleerd of in gebruik genomen.

Gebruikte Symbolen   Waarschuwing / Gevaar

1.0 Veiligheid

De gaslekdetector is ontworpen als indicatie voor lekken in LPG syste-
men met een maximum werkdruk van 200kPa ( 2 bar)

Het systeem dient na allereerst weer gecontroleerd te worden als het 
een langere periode niet in gebruik is geweest en steeds bij wisseling 
van de gasfles

LPG is een explosief gas, roken en openvuur zijn derhalve absoluut 
verboden als de detector wordt geïnstalleerd of gebruikt.

Aangeraden wordt om alle gebruikers van het LPG systeem vertrouwd 
en bekend te maken met het gebruik en de functionaliteit van de lekde-
tector. ( Zie ook paragraaf 3.10) 

2.0 Installatie

2.1 De gaslek detector dient passend te zijn met de aansluit-
ingen en leidingen van de LPG installatie

2.2 Sluit de hoofdkraan van de gasfles en/of demonteer de druk-
regelaar

2.3 De gaslekdetector dient verticaal gemonteerd te worden 
direct achter de drukregelaar in de zelfde ruimte als de gas-
flessen zijn opgeslagen. Zorg dat het zichtglas geheel zicht-
baar is. RVS schroeven zitten in de montage kit ( fig. 2a)

2.4 Let op de stroomrichting van het gas. Deze is met een pijl op 
de detector aangegeven
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2.5 VIKTIGT ! För anslutning av kopparrör (8,0 x 0,8 mm)användes 
de medföljande instickshylsorna (Fig. 2b). Håll fast förskruvningen 
med hjälp av en fast nyckel på den inre 6-kanten, och drag åt 
överfallsmuttern med hjälp av en andra nyckel.

2.6 Vid anslutning av slangar så är förmonterade pressade slangar 
att föredra och ett krav vid installationer i båtar enligt ISO 10239 
(EN 1763-1 och EN 1763-2). CE-märkning fr.o.m. juli 1998. Andra 
installationer tillåter fortfarande slangklämmor. Om slangklämmor 
användes, så bör dessa vara i rostfritt utförande och av den typ som 
användes för bränsleslangar.

2.7 Lossa synglaset genom att vrida det i pilens riktning (Fig. 2c)

2.8 Fyll på vätska upp till markeringen på glaset. (Fig. 2d)

2.9 Montera tillbaka glaset och drag åt för hand i pilens riktning. (Fig. 2e)

Läckindikatorn är nu klar att användas.

3.0 ANVÄNDNING

3.1 Montera regulatorn och öppna gasolflaskans huvudkran.

3.2 Öppna kranarna till spisens och ugnens brännare samt till kyl och 
panna utan att aktivera respektive tändsäkring.

3.3 Tryck ned den röda knappen och håll den nedtryckt i c:a 10 sek. 
(Fig. 3a)

3.4 Syns inga bubblor i glaset så är systemet tätt ända fram till den 
enskilda förbrukarens manöverreglage. (Fig. 3b)

3.5 Bubblar det i glaset så läcker systemet! (Fig. 3c.)

3.6 Släpp knappen och lokalisera läckaget. (Fig. 3d.)
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3.7 Stäng samtliga kranar till de enskilda förbrukarna (brännare, 
ugn, värmare m.m.), och testa enligt 3.3. Bubblar det fortfarande 
i glaset, så läcker slangar eller rörsystem. Lokalisera läckaget 
med hjälp av läckspray, såpvatten (utan ammoniak) eller med en 
elektronisk läcksökare och täta läckaget.. Läckande förskruvningar 
och slangar åtgärdas genom att dra åt överfallsmuttrar 
och slangklämmor. Om detta ej hjälper – Byt slangar och 
förskruvningar.

3.8 Om läckaget ej kan spåras i rör- slangsystemet så öppnas 
kranarna till förbrukarna en efter en. Börja med att testa 
slangförbindelsen mellan kranen och förbrukaren. Om läckan ej 
kan spåra här så läcker själva förbrukaren (spisen, värmaren…). 
Om så är fallet så måste apparaten tas om hand av en fackman för 
reparation, och provtryckning (max 150 mbar).

3.9 Kontrollera igen enligt 3.1 - 3.4. 

3.10 För att demonstrera funktionen och testa indikatorn så tändes 
en brännare på spisen och låt den brinna på låg värme. Detta 
simulerar ett läckage på systemet. Tryck ned den röda knappen 
på läckindikatorn och håll den nedtryckt. De bubblor som nu syns 
i glaset visar att systemet läcker (simulerat av den brinnande 
gaslågan)

Ett läckande gasolsystem får ej användas förrän läckan tätats!

Stäng huvudkranen i väntan på åtgärd!
Om osäkerhet föreligger – kontakta en fackman, som provtrycker 
anläggningen med 150 mbar.
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4.0 APPARATER MED TÄNDSÄKRING

4.1 Gasapparaternas tändsäkringssystem kan också kontrolleras med 
hjälp av läckindikatorn. Man skall vara två personer.

4.2 Tänd en förbrukare och ställ reglaget på låg värme.

4.3 Tryck ned läckindikatorns röda knapp och håll den nedtryckt. Det 
bubblar nu konstant i glaset.

4.4 Blås ut brännaren och efter 10 till 30 sekunder skall bubblorna i 
glaset upphöra. Tar det längre tid än 60 sekunder så måste fackman 
kontaktas.

5.0 REPARATION / UNDERHÅLL

5.1 Läckindikatorn är i det närmaste underhållsfri. Skulle vätskenivån 
sjunka under nivåmärket så kan propylenglykol efterfyllas (Fig. 2c.)

6.0 GARANTI

6.1 Enligt gällande garantibestämmelser.

7.0 DEMONTERING ÅTERVINNING

7.1 När läckindikatorn tas ur bruk skall den tas om hand ”skrotas” enligt 
gällande lokala miljöföreskrifter.

Läckindikator 100 4000 är godkänd av Danish Governmental Gas Institute 
DGP (Notfied Body for CE approvals)
Godkännande nummer: DG-3795

4.0  Gasapparatuur met ontstekingsbeveiliging

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 zicht-
glas zijn continu gasbellen zichtbaar.

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 alvo-
rens de luchtbellen in het zichtglas 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

6.1 conform onze geldende garantie voorwaarden  

7.0  Verwijderen en recyclen

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

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



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

2.6 Indien leidingen gekoppeld worden, zijn  leidingen met pre-
fab-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 in-
stallaties staan nog steeds slangklemmen toe. Indien slang-
klemmen 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) 

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

3.1 Bevestig het drukventiel op de gasfles en draai de hoofd-
kraan open.

3.2 Open de afsluiters van de toevoerleidingen naar fornuis, 
oven, koelkast en verwarming, zonder dat u de ontstekings 
beveiliging activeert

3.3 Druk de rode knop op de gaslek detector in en houd deze 
ongeveer 10 seconden omlaaggedrukt. ( fig 3a)

3.4 Indien in het zichtglas geen luchtbellen verschijnen, heeft het 
systeem geen lekkages tot aan de verbruiksunits of afsluit-
kleppen. ( fig 3b)

3.5 Indien gasbellen zichtbaar zijn in het zichtglas is er een lek 
in het systeem ( fig 3c)

3.6 Laat de rode knop weer los en spoor de lekkage op ( fig 3d) 

3.7 Sluit alle afsluitkleppen naar de individuele verbruiks syste-
men 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 slangenk-
lemmen kunnen vaak verholpen worden door deze steviger 
aan te draaien. Indien hiermee het lekprobleem niet worden 
verholpen, vervang dan alle leidingen en aansluitingen

3.8 Indien de lekkage niet kan worden gedetecteerd bij de lei-
dingen en slangen, open dan afsluitklep van de verbruiks-
units, 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 (for-
nuis, oven, koelkast, verwarming). Laat deze unit door een 
specialist/ vakman repareren en testen 15kPa ( 150mBar)  
alvorens opnieuw te gebruiken 

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 for-
nuis branders aan en laat deze met kleine vlam branden. 
Dit simuleert een lekkage in het gassysteem. Houd de rode 
knop op de gasdetector ingedrukt. De gasbellen die nu ver-
schijnen in het zichtglas, geven de gesimuleerde gaslekkage 
aan veroorzaakt door de fornuisbrander.

Het is absoluut verboden een lekkend LPG systeem te gebruiken.

Sluit de hoofdkraan af, tot de lekkage is verholpen.

Indien enige onzekerheid over de functionaliteit van het systeem bestaat, 
raadpleeg een specialist/vakman die het complete systeem controleert bij 
een gebruiksdruk van 15kPa ( 150mBar)

INSTALLATION
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SE - BRUKSANVISNING

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

Använda symboler:   VARNING! / FARA!

1.0 SÄKERHET

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

Kontrollera systemet när systemet skall användas första gången 
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.

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

2.0 INSTALLATION

2.1 Vi förutsätter att läckindikator valts med hänsyn till systemets 
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 Observera gasens strömningsriktning. (Markerad med en pil på 
läckindikatorn)

Bruksanvisning för 
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