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INSTALLATIEVOORSCHRIFT

GASSOORT.
Kontroleer of de gassoort erf de gasdruk ter plaatse overeenkomen met de ver-
melding op het typeplaatje.
Bij twijfel het gasbedrijf raadplegen.
Houdt U aan de gasinstallatie voorschriften (GAVO) NEN 1078.
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HOOFDAFMETINGEN ROTONDE· TA.

HOOFDAFMETINGEN WILDENBORCH . TR.
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AFSTELGEGEVENS VOOR NEDERLAND

Gassoort

Nom. vermogen

Nom. belasting (bovenwaarde)

Gasverbruik

Voordruk

Branderdruk

Hoofdbranderspuitstuk voor
achter

Kleinstelspuitstuk voor
achter

Waakvlam spuitstuk

Slochteren
kW (Kcal/h)

9 (7740)

11,2 (9600)

20l/min.

25 mbar

16,2 mbar

3 x 1,45 mmo
3 x 1,15 mmo

1,60 mmo
1,55 mmo
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SCHOORSTEEN.
Laat het schoorsteen kanaal, vooral wanneer hieraan een kolen- of oliehaard
heeft gebrand, eerst vakkundig reinigen. Hoewel een gaskachel kan werken met
een zeer geringe schoorsteentrek adviseren wij Ude gebruiker erop te wijzen, dat
een jaarlijkse kontrole van de schoorsteen is aan te bevelen.
De wand, waartegen de kachel wordt geplaatst, moet worden beschermd d.rn.v.
een aluminium schermplaat of enig ander hittebestendig materiaal.
PLAATSBEPALING.
Houd de verbinding tussen pijpmond en schoorsteenkanaal zo kort en zo recht
mogelijk. '
De bedieningskranen moeten bereikbaar zijn als het bedieningsdeurtje open is.
De minimum afstand van achterplaat tot muur kan 30 mm bedragen.
PLAATSEN VAN DE ALUMINIUM SCHERMPLAAT.

Onder de poten van het binnenwerk moet de meegeleverde aluminium
schermplaat worden aangebracht.
Deschermplaat midden onder het toestel leggen en tot tegen de wand schui-
ven.
Bij het type Wildenborchdient ook nog de meegeleverde extra aluminium
schermplaat 1zover mogelijk om de poten 2 te worden geschoven. (Zie fig. 5).

THERMOSTAATVOELER.
Na het transport dient de thermostaatvoeler-houder in de installatie positie te
worden gebracht.
Buig de thermostaatvoeler-houder om, zodat dezezover mogelijk naar achter uit-
steekt. (zie foto's).

BOVENAANZICHT.
(de cijfers bevinden zich aan de onderzijde van de houtblokken).

fig. 1

voeler

Transportpositie

INSTALLEREN VAN DE KERAMISCHE HOUTBLOKKEN. (zie fig. 1 t.m. 4)
- Verwijder het glasraam (vleugelmoeren losdraaien).

De keramische houtblokken zijn apart verpakt.
De keramische houtblokken zijn breekbaar, dus voorzichtig met uitpakken.
De blokken zijn aan de onderkant genummerd van 1 t.rn, 4.
Het plaatsen van de blokken in het binnenwerk op de hiervoor bestemde
steunpunten geschiedt als volgt:

1. Plaats blok 1 op de steunpunten in het binnenwerk, zie fig. 1.
2. Plaats blok 2 op de steunpunten in het binnenwerk, zie fig. 2.
3. Plaats blok 3 op de pennen van blok 1 en 2, zie fig. 3.

Let op: het zijtakje aan blok 3 aan de zijde van blok 2 houden.
4. Plaats blok 4 op de pennen van blok 2 en 3, zie fig. 4.

Let op: de aftakking van blok 4 moet op het steunvakje achter in het binnen-
werk rusten.
Glasraam plaatsen en vleugelmoeren bevestigen (goed aandraaien).
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AANSLUITING OP HET SCHOORSTEEN KANAAL.
- De convector is voorzien van een ingebouwde trekonderbreker, tevens

valwindafleider.
De inwendige middellijn van de pijp mond is 101 mmo
Gebruik voor de verbindig pijpmond-schoorsteenkanaal corrosievast materi-
aal.
Deze verbindingspijp mag nooit lager geplaatst worden dan de pijpmond van
de kachel.

- Leg een langere verbindingspijp van het schoorsteenkanaal naar pijpmond
onder afschot (2%) in de richting van de pijpmond.

- Kontroleer of de schoorsteen goed functioneert door na 10 minuten "vol"-
branden een koud spiegeltje ofeen verchroomd voorwerp vlak boven het bin-
nenwerk te houden. Als dat beslaat, functioneert de schoorsteen niet goed.

PLAATSEN VAN HET AFDEKROOSTER_ (alleen bij Loevestein)
Voordat de mantel over het binnenwerk wordt geplaatst dient het afdekrooster
te worden gemonteerd in de mantel onder het sierrooster. Hiertoe zijn vier lipjes
gemonteerd, waarmede het afdekrooster kan worden bevestigd. De lipjes, welke
door de openingen in de afdekplaat steken, moeten met een tang 45° getordeerd
worden.

PLAATSEN VAN DE MANTEL BIJ TYPE WILDENBORCH.
Het onderstuk van deze mantel is apart verpakt.
Schroef de twee meegeleverde snapsluitingen in de achterzijde van de houten
sloffen.
Plaats eerst de manteltoog met luifel om het binnenwerk en schuif nadien het on-
derstuk tegen de toog in de snapsluiting. Daarna sierhek spanningsvrij plaatsen.
WAAKVLAMBRANDER.
De waakvlambrander heeft bij levering het juiste verbruik d.m.v. 'n spuitstukje
dat zich in de waakvlambrander bevindt. De waakvlambrander behoeft niet te
worden ingesteld.
KONTROLE.
Het toestel is door de fabriek afgesteld op de nominale belasting.
Ontsteek de waakvlam (zie hiervoor de gebruiksaanwijzing).
In de onderstaande tabel is aangegeven hoe groot de belasting moet zijn bij vol-
en kleinverbruik van elk der beide branders.

GEBRUIKSAANWIJZING
Open het bedieningsdeurtje, dat zich in
het rechter zijpaneel van de mantel be-
vindt.
Hierachter vindt U de aansteektoets A,
de uit-toets B, de thermostaatknop 0,
de "extra-vuur"·knop C en de ontsteek-
knop E.

A. Aansteektoets
B. Uit-toets
C. Extra-vuur-knop
D. Thermostaatknop
E. Ontsteekknop

AANSTEKEN.
De "extra-vuur"-knop in stand 0 draaien.
De aansteektoets A indrukken, inge-
drukt houden en tegelijk de ontsteek-
knop E indrukken (zo nodig enkele ma-
len herhalen).
Kontroleer of de waakvlam brandt.

"extra-vu u r" -knop
stand I
stand II
stand 0
stand 0

belasting
ca. 40%
ca. 25%
ca. 60%
ca. 25%

thermostaatknop
"extra-vuur" brander vol stand 0
"extra-vuur" brander klein stand 0
thermostaatbrander vol stand 7
thermostaatbrander klein klikpunt

DEMONTEREN VAN DE BRANDERUNIT.
Het demonteren van de branderunit met regelapparatuur, geschiedt als volgt:
1. Neem de mantel af door deze op te tillen en naar voren te schuiven (bij Radia-

lix eerste de vloerplaat verwijderen, bij type Wildenborch eerst het onderstuk
weg schuiven).

2. Koppel de gasleiding af.
3. Verwijder de aluminium schermplaat achter de regelapparatuur (2 schroeven

losdraaien).
4. Verwijder de twee schroeven in het midden onder het glasraam.

Ondersteun de brandunit tijdens het losdraaien van de tweede schroef.
5. Neem de branderunit schuin naar voren uit het toestel. Let op, dat de kerami-

sche branderplaten niet kunnen beschadigen.
6. He: monteren van de branderunit geSChiedt in omgekeerde volgorde.

AANSLUITING OP DE GASLEIDING.
1. Gebruik in de toevoerleiding een aansluitkraan met koppeling.
2. Ontlucht de toevoerleiding voordat de gasconvector wordt vastgekoppeld.
3. Vermijd spanningen op de aansluitkraan en de leidingen.
4. K'lntroleer na het installeren de aansluiting op gasdichtheid.

Waakvlam

Wanneer de waakvlam brandt, de aansteektoets A nog ca. 5 sec. geheel inge-
drukt houden; vervolgens de toets A loslaten en kontroleren of de waakvlam
blijft branden. Indien de thermostaat warmte vraagt, zal onmiddellijk de ther-
mostaatbrander (voorste brander) ontstoken worden.
Draai de thermostaatknop 0 naar de door U gewenste stand. Het hoogste cijfer
betekent de hoogste stand. Stand 0 is waakvlamstand.
Zie verder onder REGELING.

REGELING.
Het toestel is voorzien van het speciale DRU-dubbelbrander-systeem met ever-
glow-regeling.
Deze unieke regeling biedt U in ieder jaargetijde een steeds zichtbaar gezellig
vuur met optimaal gloeieffect.
De voorste brander (thermostaatbrander) wordt door middel van de ther-
mostaatknop 0 geregeld. De thermostaat houdt het vertrek automatisch op de
door U ingestelde temperatuur.
Wanneer U een hogere of lagere temperatuur wenst, draai dan de thermostaat-
knop op een hoger of lager cijfer.
De achterste brander is de "extra-vuur"-brander, die drie standen heeft n.l.:
o = extra vuur uit. I = extra vuur vol. 11 = extra vuur klein.
Het dubbel·brandersysteem biedt U drie mogelijkheden; welke U geheel naar ei-
gen inzicht en voorkeur zelf kunt bepalen.
a. Verwarmen uitsluitend met de thermostatisch geregelde brander (voorste

brander).
b. Verwarmen uitsluitend met de "extra-vuur"-brander (in twee standen).
c. Verwarmen met beide branders.8
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Het bedienen van de "extra-vuur"-knop C, vindt als volgt plaats:
Van stand 0 naar stand I: knop ingedrukt linksom draaien totdat deze stuit.
Van stand I naar stand 11:knop linksom draaien totdat deze stuit.
Var, stand 11naar stand I: knop rechtsom draaien totdat deze stuit.
Van stand I naar stand 0: knop ingedrukt rechtsom draaien tot deze stuit.
LET OP: De "extra-vuur"-knop nooit laten staan in het gebied tussen stand 0 en
stand I.
Wij adviseren U oln de gashaard na het installeren goed warm te stoken (beide
branders op vol), waardoor de nieuwigheid-lucht sneller verdwijnt.
BUITEN WERKING STELLEN.
Om de gasconvector buiten bedrijf te stellen, behoeft U slechts de uit-toets B in
te drukken. Degastoevoer naar de hoofdbranders en de waakvlambrander is dan
volledig afgesloten.
BELANGRIJK.
Wanneer de "uit·toets" B wordt ingedrukt treedt een ingebouwde veiligheids-
vergrendeling in werking.
Probeer daarom gedurende 2 minuten niet de aansteektoets A in te drukken,
daar deze door de veiligheidsvergrendeling geblokkeerd is.
Forceer de toets niet, omdat daarmede het mechanisme defekt kan raken.
SCHOONMAKEN.
- Het verdient aanbeveling om vóór en tijdens het stookseizoen het binnen-

werk alsmede de binnenzijde van de mantel enkele malen stofvrij te maken.
Verbrande stofdeeltjes kunnen n.1.op de duur een bruine aanslag op muren
en plafonds geven (evenals b.v. sigarettenrook).
U kunt de mantel afnemen door deze iets op te tillen en naar voren te schul-
ven (bij Radialix eerst de vloerplaat verwijderen, bij type Wildenborch eerst
het onderstuk weg schuiven).
De binnenkant van het glasraam kunt U reinigen met een vochtige doek of
met een niet-krassend reingingsmiddel.
Het glasraam kunt U afnemen door de vleugelmoeren los te draaien.

ONDERHOUD.
Voor een blijvende goede werking van de convector, adviseren wij U om
minstens 1 x per jaar te laten kontroleren:
1. de schoorsteen op verstoppingen.
2. de gas- en luchtwegen van de branders op stofvervuiling.
LET OP. Wanneer een keramisch houtblok is gebroken of door andere oorzaken

zich niet op de juiste plaats bevindt, dient U dit direct te laten herstel-
len door Uw installateur.

GARANTIE.
De REGISTRATIEKAARTgelieve U binnen 5 dagen na aankoop in te vullen en
op te sturen in bijgaande envelop aan de DRU B.V. te Ulft.
Het GARANTIEBEWIJS kunt U zelf behouden.
Degarantie gaat in op het ogenblik, dat de volledig ingevulde registratiekaart
door DRU is ontvangen.
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