Monterings- og
Bruksanvisning
CUBIC FIRE

Nytt gassfyrt ildsted
Gratulerer med ditt nye gassfyrte ildsted produsert av Thermocet i Holland.
Ildstedet er testet og dokumentert i henhold til de krav som gjelder for CE-merking av gasspeiser i Norge og
Europa forøvrig.
Målet med denne bruks- og monteringsanvisningen er å gi alle eiere av gasspeiser levert av
Gas Supply as en enkel veiledning i riktig installasjon og sikker bruk. Vi vil derfor understreke viktigheten
av at du leser grundig igjennom denne manualen.
Du som eier har ansvaret for å inngå en serviceavtale med et ﬁrma som har kompetanse til dette, om årlig
kontroll med ditt gassfyrte ildsted. Dette er for din egen og andres sikkerhet. Gas Supply as garanterer
kun for gassprodukter der man kan dokumentere årlig servicesjekk. Garantien bortfaller på produktet hvis
årlig service ikke er gjennomført og dokumentert.
Sporbarhet av de produktene vi sender ut i markedet er svært viktig for både myndigheter og oss.
Registreringsskjemaet på siste side skal derfor fylles ut og returneres til Gas Supply as.

Lykke til med ditt nye ildsted.

Vennlig hilsen
Gas Supply as
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1.

Generelt

Vi håper du nyter varmen av din nye gasspeis. Vennligst les disse instruksjonene nøye før montering og første gangs
bruk. Vennligst oppbevar instruksjonene for senere referanse. Dersom du har problemer ved en senere anledning,
husk å oppgi både type og serienummer på din gasspeis.
Cubic ﬁre leveres som en komplett enhet. Sjekk umiddelbart etter transportskader og lignende. Dersom det er noe
form for skade, vennligst informer leverandøren umiddelbart og oppgi så mange detaljer som mulig fra leveransedokumentet. Peisen er lakkert med varmebestandig lakk som er i stand til å tåle svært høye temperaturer. I de første
brukstimene skal peisen brennes på høyeste varme og rommet ventileres godt. Mens lakken herdes vil det utvikles en
lukt, og noe røyk. Dette er normalt og ikke farlig. Enhver forekomst av sot, misfarging eller lignende på det varmebestandige glasset bør fjernes umiddelbart ved bruk av et rengjøringsmiddel tilpasset varmebestandig glass. Bruk kun
myk klut og ikke noe som kan lage riper i glasset.
1.1
Viktig
Cubic Fire må monteres, tilkobles og inspiseres av en kvaliﬁsert montør med gyldig kompetanse og kursbevis. Mon
tøren må inspisere peisen for gasstetthet om forbrenningsavgasser. Alle komponenter og funksjoner må også inspiseres. Avtrekket og utslippet i yttervegg/tak må også stemme overens med gjeldende reglement. Gasspeisen faller
inn under deﬁnisjonen lukket enhet. Avgassrørsystemet og uttaket i ytterveggen eller taket må stemme overens med
gjeldende regelverk. Gasspeisen kommer inn under kategorien lukket utstyr uten vifte, har ingen kondensering og har
et varmetap større enn 17%.
1.2
Advarsel
Gasspeiser blir varme under bruk. Hold derfor barn og andre som ikke er i stand til å ta vare på seg selv borte fra
området rundt peisen. Barn bør alltid overvåkes rundt gasspeiser. Ikke plasser brennbare materialer i nærheten av
gasspeisen.
1.3
Garanti (Se side 18 og 19)
Registrerings-/garantikortet må fylles ut og sendes til Gass Installasjon as innen ti dager etter kjøpsdatoen. Vennligst
behold garantibeviset. Type og serienummer ﬁnnes på identiﬁkasjonsplaten som er klistret på innsiden av innfellings
boksen til gassregulatoren.
1.4

Valg av modell

S Cubic Fire
Cubic Fire S kan leveres med toppmontering og tilknyttes HLXCC avgassrørsystem.
Dimensjoner (BxHxD): 37.5 x 9 x 37.5 cm.
M Cubic Fire
Cubic Fire M kan leveres med en topp og ekstern veggtilknytning som tilknyttes HLXCC avgassrørsystem.
Dimensjoner (BxHxD): 7.5 x 63 x 7.5 cm.
L Cubic Fire
Cubic Fire L kan leveres med en topp og ekstern veggtilknytning som tilknyttes HLXCC avgassrørsystem.
Dimensjoner (BxHxD): 57.5 x 77 x 57.5 cm.

1.5

Innhold i forpakningen

Cubic Fire S
1 x Ferdig montert gasspeis
1 x Fjernkontroll
1 x Fjernkontroll
x Luftreduksjonsplater Cubic Fire M/L
1 x Ferdig montert gasspeis
1 x Veggadapter (veggtilkobling)
x M8 x75 mm bolter (veggtilkobling)
x Luftreduksjonsplater
1 x Fjernkontroll
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Cubic Fire M & L
1 x Batterisett
1 x Pose med lavasteiner 6-1 mm (naturlig gass)
1 x Pose med lavasteiner 16-3 mm (butan/propan)
1 x Bruks- og monteringsanvisning
1 x Batterisett
1 x Pose med lavasteiner 6-1 mm (naturlig gass)
1 x Pose med lavasteiner 16-3 mm (butan/propan)
1 x Bruks- og monteringsanvisning
1 x Sugekopp (veggtilkobling)

2.

Bruksanvisning

Bruk av knapper og andre funksjoner til gassregulatoren GV60 (A, ﬁgur 1+2), fjernkontrollen G6R H4S1 (B, ﬁgur 3) og
mottakkerenheten G6RR4A3 (ﬁgur 4).
Forsikre deg om at batteriene har blitt satt inn korrekt i fjernkontrollen og batteriholderen/signalmottaker.
Informasjon til gassregulatoren (se side 10)
A
A1
A2
A3
A
A5
A6
A7
A8
A9

GV60-M1C5D3K1L gassregulator
Manuell eller AB valg bryter
Manuell kontroll av ﬂamme
Tennkabeltilkobling
av/på bryter
Tilkobling for mottaker
Tilkobling til mikrobryter
Tilkobling for servomotortilkobling
Knapp til tenning av pilotbrenner
Justeringsskrue til pilotbrenner

B
B1
B2
B3

G6-RH S1 fjernkontroll
HØYERE ﬂammenivå fjernkontroll
LAVERE ﬂammenivå fjernkontroll
Av/På knapp

RESETTKNAPP
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Advarsel!
Du må forvisse deg om hvorvidt du kan lukte gass rundt gasspeisen før den blir slått på. Noen gasser er tyngre enn
luft og kan kun merkes nede ved gulvet. Derfor må du også lukte etter gass ved bakkehøyde. Dersom denne instruksjonen ikke følges kan dette føre til skade på personlige eiendeler, personskade og kan resultere i dødsfall.
Dette skal du gjøre dersom du lukter gass:
*
Ikke tenn gasspeisen, eller andre lignende apparater.
*
Ikke slå på eller av noen elektriske brytere.
*
Ikke bruk telefonen i bygningen. Dersom det nødvendig, gå til en nabo og lån en telefon der.
*
Ring gassleverandøren, og følg instruksjonene du får
*
Dersom du ikke får tak i gassleverandøren skal brannvesen kontaktes.
2.1
Manuell tenning av gasspeisen
Advarsel! Dersom en knapp/bryter ikke kan trykkes ned/vris for hånd uten bruk av makt må det ikke brukes verktøy til
dette. Ta i så fall kontakt med en autorisert montør/reparatør
1.
2.
3.
.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
1 .
13.

Sjekk at hovedbryteren for gass er slått på.
Dersom det er nødvendig, koble til gnistkabelen til A3pluggen
Vri bryteren (A ) med klokken til OFF posisjon.
Vri bryteren (A1) med klokken til MAN posisjon.
Sett bryteren (A ) (av/på) til 0-posisjonen (av).
Vent 5 minutter for å forsikre deg om at gassregulatoren er tømt for gass.
Dersom du fortsatt kan lukte gass, følg anvisningen under ”Advarsel!” ovenfor.
Dersom du ikke kan lukte gass, fortsett til neste steg..
Sett bryteren (A ) (av/på) til I-posisjonen (på).
Når knappen (A1) har blitt satt til MAN posisjon frigjøres en knapp for å starte pilotbrenneren. Trykk ned
denne knappen med en penn. Pilotbrenneren tennes ved å trykke knappen (A8) et par ganger. Dersom pilot
brenneren tennes må du holde knappen nedpresset i omtrent et minutt ved bruk av pennen for å forsikre deg
om at termoelementet oppnår nødvendig temperatur. Deretter vil pilotbrenneren fortsette å brenne av seg
selv.
Dersom pilotbrenneren slukker, repeter punkt 2 til 8.
Vri bryteren (A1) mot klokken til ON posisjon før du fortsetter.
Vri bryteren (A ) mot klokken til ON posisjon.

Dersom gasspeisen ikke slår seg på skal du sette bryteren (A ) (av/på) til 0-posisjonen (av). Bryteren (A ) må settes i
OFF posisjon ved å vri den med klokken. Deretter bør du ta kontakt med forhandleren av gasspeisen.
2.2

Fjernkontroll

1.

knappene (B1) og (B3) skal trykkes ned samtidig for å tenne ﬂammen. En pipelyd vil høres etter et par
sekunder. Dette er et sikkerhetstiltak slik at ikke noen, små barn for eksempel, tenner peisen ved uhell.
Når peisen har slått seg på vil den være satt til maksimal ﬂammehøyde.
For å redusere ﬂammene eller slå de av må knappen (B2) trykkes og holdes inne. Flammehøyden kan økes
igjen ved å holde inne knappen (B1).
Dersom gasspeisen ikke slår seg på skal du sette bryteren (A ) (av/på) til 0-posisjonen (av). Bryteren (A ) må
settes i OFF posisjon og/eller STANDBY posisjon ved å vri den med klokken. Deretter bør du ta kontakt med
forhandleren av gasspeisen.

2.
3.

2.3

Bytting av batteri
Batteriet bør byttes når signalet er merkbart lavt..

2.4

Tekniske detaljer

Radiokontrollert overføring:
Temperatur på omgivelser:

Frekvens: PÅ 40.5 kHz, AV 40 kHz
Sender og mottaker: maks. 60ºC

Rekkevidde: 1…10m
Tilkoblingskabler: maks. 180ºC

Tilkobling
NB!: Fjern batteriene før tilkobling eller frakobling av noen av ledningene.
Fjernkontrollen, iG6R H4S1 (B), og den manuelle mottaker/senderen G6RR4A3 skal brukes sammen med den automatiske gassregulatoren med tilkobling servomotor GV60 (A). Mottakerkablene må monteres til de ﬂate 6.3 mm og 4.8
mm kontaktpunktene som er koblet til motoren.
Tilkoblingen til mikrobryteren skal kobles til de ﬂate 2.7 mm kontaktpunktene på mikrobryteren.
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Viktig!
Vent minimum 5 minutter før det blir forsøkt å gjentenne peisen etter at pilotﬂammen har blitt slått av. Gasspeiser blir
varme under bruk. Vær derfor nøye med å holde barn og andre borte fra peisen når den er varm. Pass på at det ikke
er noe brennbart materiale i nærheten av, eller inntil, peisen.
Vedlikehold
Peisen kan tørkes av med en myk, fuktig klut. Dersom noe har blitt sølt på peisen må den slåes av umiddelbart. Når
peisen har kjølt seg ned kan det som ble sølt fjernes med vann og såpe. Aldri bruk skuremiddel, eller andre sterke
vaskemidler! Sot og annet smuss på glasset kan fjernes med glassrens. Vi anbefales at peisen og pipen kontrolleres
av en montør/kontrollør, og renses før hver fyringssesong. Dersom det varmebestandige glasset sprekker eller knuses
må det erstattes før gasspeisen kan slåes på igjen. Det er best å la pilotﬂammen brenne gjennom hele fyringsseson
gen på grunn av potensiell danning av kondens. Slå av hovedbryteren etter fyringssesongen.
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3.

Monteringsanvisning

NB!:
Det er viktig å gjøre monteringen riktig første gang, for å unngå at det oppstår feil i den elektroniske kontrollen av
gasspeiser med de store ulempene dette kan medføre for kunden. Se bilder/skisse side 9 og 10
Montering:
Lavasteinene som medfølger, 1632 mm (for propan and butan) eller 612 mm (for naturlig gas) må plasseres i brenner bed og utover bunnen før peisen taes i bruk, Luftehullene må ikke tildekkes av noe (se bilde).
Advarsel! Ikke plasser noe brennbart materiale på brenneren. Materialet som medfølger er
ikke brennbart. Fjern glasset fra peisen ved å demontere glassruten (8); se side 14, ﬁgur 8.
For M og L Cubic Fire modellene kan glasset eller platen (4) se side 14, ﬁgur 9 løftes ut
ved bruk av medfølgende sugekopp.
Ved installasjon :Forsikre deg om at det er tilstrekkelig ventilasjon under og bak peisen når
den installeres.
3.1

Alternativer for tilkobling:

Naturgass:

Vegganslutning 1 meter opp, 90 ° ledd for vegganslutning – begrensning 40 mm.
Takanslutning 3 meter + takanslutning opptil 7 meter – begrensning 70 mm.
Fra 7 meter og høyere – begrensning 75 mm.

Propan og butan:

Vegganslutning 1 meter opp, 90 ° ledd for vegganslutning – begrensning 40 mm.
Takanslutning 3 meter + takanslutning opptil 7 meter – begrensning 70 mm.
Fra 7 meter og høyere – begrensning 75 mm.

3.2

Tilkobling av avgassrørsystem

Gasspeisen må installeres og tilkobles av en sertiﬁsert fagperson i henhold til alle gjeldende forskrifter og regelverk.
Les også side 3 ”viktig”. Aldri installer gasspeisen mot eller i nærheten av en vegg som ikke er bygget for å tåle denne
varmen. Gasstilkobling skal kun forekomme når all strømtilførsel er koblet fra. Dette forhindrer skade på gassreguleringsutstyret. Sjekk gasstilkoblingen med såpevann eller spray egnet til å ﬁnne lekkasjer for å forsikre deg om at
tilkoblingen er gasstett.
Tilkobling skal skje i henhold til monteringsanvisningen. Sjekk at ﬂammen fra peisen er jevn. Husk å fjerne alle even
tuelle rester/forekomster av sot på glassvinduene etter første oppfyring. *En minimumsavstand på 5 cm er påkrevd
mellom utsiden av avgassrørsystemet og eventuelle brennbare materialer. Vi anbefaler å beskytte både vegger og tak
tilstrekkelig mot dette.
Det ytterste beslaget på avgassrørsystemet blir varmt og må innkapsles i et ikke brennbart materiale.
3.3

Avgassrørsystem

Det balanserte avgassrøret består av et 100 mm Ø indre avgassrør med 150 mm Ø ytre rør. Disse rørene har blitt satt
opp konsentrisk slik at avgassene går ut gjennom det indre røret og frisk luft til forbrenning kommer inn mellom det
indre og ytre røret. Det er mulig med tilkobling til avgassrørsystemet både gjennom tak og gjennom yttervegg.

Måten systemet er lagt opp på kan variere,
Men det er noen viktige retningslinjer:
*
Den totale vertikale lengden på røret kan ikke overstige 12 meter (summen av rør lengden pluss den kalku
lerte lengden av leddene)
*
Den horisontale lengden på røret ved takanslutning kan ikke overstige 5 meter målt mellom leddene.
*
90 grader bend har en kalkulert lengde på 2 meter.
*
45 grader bend har en kalkulert lengde på 1 meter.
*
Uttaket kan være hvor som helst på taket eller i ytterveggen (men luft in til peisen og ut fra peisen kan ikke ha
trykkforskjeller), men må stemme overens med alt gjeldende regelverk.
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3.4

Komponenter

Avgassrørsystemet består av følgende (rustfritt stål) komponenter: (se side 16 )
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.

Røykrør 25, 50 og 100cm
Bend 45°, sett med 2 stk.
Veggfeste
N/A
Bend 90°
Justerbart veggfeste.
Justerbart rør.
Dekkplate tak/vegg.

4.

Feilsøking

Årsak:
1. For lite gasstrykk
. Tilsmusset pilot
3. Feil spredning på pilotﬂammen
. Brenneren sluttet å fungere
5. Oxy pilot slår inn.
6. Oxy pilot feiler
4.1

I
J
K.
L.
M.
N.
O.
P.

Låseband
Justerbar sentreringsplate for takgjennomføring
Takbeslag ﬂatt tak
Stormkrage
Vegganslutning
Takbeslag 2045°.
Takansluttning
Takbeslag 530°.

Løsninger:
- Sjekk om gassforsyningsrøret er tilsmusset eller om gassventil er åpen.
- Rens brenneren omhyggelig med en støvsuger.
Det er for mye materiale liggende i brenner bed.
- Vent to minutter og prøv deretter en omstart av brenneren.
- Les om bruk og bytting av Oxy Pilot ( .1)
- Bytt Oxy pilot ( .1)

Bruk og bytting av Oxy pilot

Peisen er levert med en SIT “Oxy Pilot”. Dette er for beskyttelse mot ufullstendig forbrenning. Denne aktiveres bare
dersom avgassystemet ikke fungerer skikkelig eller har blitt montert feilaktig. Oxy Pilot kan kun byttes med den
samme typen enhet og må installeres av en autorisert montør!
4.2

Rengjøring

Vi anbefaler at brenneren og avgassrøret renses årlig, helst av en autorisert montør. Sot og andre uønskede stoffer
kan feste seg til glasset på peisen på grunn av brenningen av naturlig gass, avhengig av antall brukstimer. På grunn
av dette bør peisen vaskes et par ganger i året med et rengjøringsmiddel som ikke er slipende, og et tøystykke. Peisen kan åpnes relativt enkelt i fronten ved å skru opp ﬁre skruer. Forsikre deg om at emaljen ikke skades som følge av
dette. Toppglasset kan fjernes ved å bruke en sugekopp, som følger med M og L modellene.
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5.0

Tilleggsopplysninger for Mertik Maxitrol GV60 og fjernkontrollen:

5.1

Forsikre deg om at gasstilførselsrøret er rent for partikler og fuktighet.
Før gasstilførselsrøret (ny eller eksisterende) kobles til hovedgassrøret ved gassmåleren og gassregulatoren
skal ren komprimert luft blåses gjennom røret. På alle kobberrør og aluminiums pilotrør (diameter mm) må
grader fjernes og blåses rene før de kobles til. Støvﬁlteret ved koblingen til gassregulatoren ﬁltrerer kun de
groveste partiklene. Små partikler vil fortsatt kunne komme inn i, og skade eller påvirke, gassregulatoren.

5.2

Varme, fuktighet og støv kan være skadelig for alle elektroniske komponenter.
Installer den elektroniske gasskontrollen først etter all bygging, pussing og lakking er ferdig gjort. Dersom
det allikevel er nødvendig å utføre slikt arbeid etter installeringen, pass på å beskytte gassregulatoren mot
smuss og fuktighet med for eksempel plastfolie.

5.3

Velg en plassering for gassregulatoren som er lavere nede enn nivået på hovedbrennerens bed og utenfor
området påvirket av varmestråling fra brenneren.
Elektroniske komponenter vil kunne bli permanent skadet dersom de utsettes for temperaturer høyere enn
60°C. Normale AAbatterier sprekker ved temperaturer >54°C og batteriinnholdet vil deretter skade de elektro
niske bryterne. Batterier har lengst levetid ved <25°C. Ved temperaturer >50°C vil denne levetiden være
omtrent 23 uker, og bruk av gasspeisen vil bli unødvendig dyrt.

5.4

Koble metallet på kontrollboksen, ved bruk av en jordingskabel, (grønn/gul, 11/2 mm2) til gasspeisen.
Dersom jording av det elektriske anlegget er tilgjengelig i huset skal gasspeisen tilkobles slik at den er en del
av jordingssystemet. Vær oppmerksom på at kontrollboksen kan blokkere radiosignaler og at tenningsgnisten
potensielt kan skade elektroniske komponenter og dermed føre til feil i opptenningssystemet.

5.5

Installer gassregulatoren og mottakeren slik de ble forhåndsinstallert fra fabrikken.
Husk at komponenter kan måtte byttes ut, eller reparasjoner bli foretatt i ettertid. Dette kan være vanskeligere
å utføre dersom komponentene er installert på en annen måte enn den som er anbefalt av oss.

5.6

Etter at kablene til mottakeren, gassregulatoren og pilotbrenneren har blitt koblet til, tilkobles batteriene eller
0V adaptere.
For tidlig tilkobling til strømkilden kan resultere i skade på kontrollerens CPU (Central Processing Unit).

5.7

Forsikre deg om at kabelen til tenneren og antennekabelen ikke er i kontakt med hverandre og at de ikke
krysser hverandre.
Den høye spenningen som kommer gjennom kabelen fra tenneren ved tenning av peisen kan skade den
sensitive mottakerkretsen. Dette kan føre til at mottakeren blir mindre sensitiv til, eller ikke reagerer i det hele
tatt på, signaler. (Se bilde 1.)

5.8

Løsne antennekabelen fra tilkoblingspunktene på mottakerboksen
Led antennekabelen vekk fra tennkabelen og mot åpningen på kontrollboksen Forsikre deg om at det ikke er
noen kontakt med metallkomponenter. Forsikre deg også om at det ikke er noen skader til elektriske komponenter eller til kabelen. (Se bilde 1.)

5.9

Koble kablene riktig til kontaktbryteren bak gassregulatoren.
Den korteste kabelen skal gå direkte tilbake til 1/0-bryteren. Denne er plassert nærmest bakdelen på gassre
gulatoren. Den lengste kabelen skal kobles til en av de to tilkoblingspunktene på mottakerboksen og passer
kun på en av skruene.

5.10

Ikke stram strømbryter og termoelement for hardt til gassregulatoren eller til hverandre.
Det er tilstrekkelig å stramme for hånd pluss en halv omdreining med fastnøkkel. For løs tilstramming vil bryte
forbindelsen til den magnetiske coilen under og/eller isolasjonen rundt aluminiumskontaktnålen i strømbryte
ren. Dette kan fore til at den magnetiske coilen ikke forsyner pilotsystemet med gass, og enheten vil ikke fun
gere.

5.11.

Ikke forleng termoelementet som følger med pilotsettet
Standardlengden til temperaturmåleren er 1000 mm. Forlengelse av temperaturmåleren utover dette vil føre til
spenningsreduksjon. Dette kan igjen føre til at den magnetiske coilen ikke aktiveres.

5.1 .

Vær sikker på at tenningsgnisten ikke rettes mot andre systemkomponenter enn tennpluggen (pilothodet) i
pilotenheten.
Vær sikker på at tenningskabelen ikke kommer i kontakt med dekselet eller andre metallkomponenter. Der
som en forlengelseskabel blir benyttet, forsikre om at skjøten er ekstra isolert ved å bruke silikon.
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5.13.

Mottakeren og kontrollenhetene på gassregulatoren skal være slått på for å sikre automatisk oppstart gjennom den manuelle senderen.
Den ovale skiven på gassregulatoren skal være slått på (ON). 1/0-bryteren skal stå på 1. Se bilde . Tennings
kabelen skal kobles til SPARK- koblingspunktet på mottakerboksen. Se bilde 1.

5.14.

Den manuelle senderen må kommunisere med mottakeren. Dette må ”læres”.
Trykk på RESET knappen (ikke bruk en skarp gjenstand). Se bilde 3. Fortsett å trykke på knappen til du
hører en kort pipelyd, straks etterfulgt av en lengre pipelyd. Slipp knappen. Rett håndsettet mot mottakeren og
press ned pilen til du hører en lang pipelyd Gasskontrollknappen vil nå ﬂytte seg en liten stund. Håndsende
ren har nå lært innstillingen i forhold til mottakeren, og enheten kan nå tennes ved hjelp av fjernkontrollen.

5.15.

Systemets termostatsensor er i den manuelle senderen.
Den manuelle senderen opererer best på -3 meters avstand fra enheten. Selv om kommunikasjonen fore
går ved hjelp av kortbølgede radiosignaler, anbefales det å plassere den manuelle senderen i ”direkte syns
linje” med gassenheten på et sted der brukeren ønsker en behagelig temperatur. Ikke la fjernkontrollen bli ut
satt for direkte sollys eller annen sterk varme. Termostaten måler temperaturen og regulerer ﬂammene I gass
enheten deretter.

5.16.

Fjern batteriene kun ved å bruke ikke-metallisk verktøy.
Å fjerne batteriene ved hjelp av metallgjenstander kan forårsake permanente skader på den elektroniske kontrollen.

FIGUR 1

FIGUR 2

FIGUR 3
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6.

Gasstekniske spesiﬁkasjoner

Type gass

I2H

I3+

I3B/P

G 0

G30

G30/31

Trykk i rør i milli-bar

Millibar

5

0

30/37

37

Trykk i brenner i mbar

Millibar

5

0

30

37

Brennerdyse

Ø

1. 1

1. 1

0.8

0.8

Nom. effekt i kW(lav)

kW

. 5

.5

.15

.1

Nom.effekt i kW(høy)

kW

.5

.8

.

.3

Land-koder og nasjonale standarder
AT
I2H, I3b/p
BE
DE
I2ELL, I3B/P
FI
GR
I2H, I3b/p
GB
IE
I2H, I3+
IT
NL
I2L, I3B/P
NO
ES
I2H, I3+
SE

7.

I2L
G 5

I2E+, I3+
I2H, I3B/P
I2H, I3+
I2H, I3+
I3B/P
I2H, I3b/p

DK
FR
IS
LU
PT

I2H, I3B/P
I2E+, I3+
I3B/P
I2E, I3B/P
I2H, I3+

Tekniske data (se også side 15)
Modell
Gassregulatortype
Tenning
Gasstilkobling
Produktidentiﬁkasjonsnummer
Produktkategori
Pilot
Forbrenningsluft utløp og
Forbrenningsluft tilførsel

: Cubic Fire S/M/L
: Mertik GV60 (A)
: Manuell tenning (med en hånd) og piezo tenning
: 1 mm kobbertilkobling
: 0063BQ3812
: C11-C31
: SIT oxypilot
: Konsentrisk: Ø 100/150 mm

FIGUR 4
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8.

Small, Medium og Large Cubic Fire komponenter

8.1

Small Cubic Fire, se ﬁgur 8 side 14

1.
.
3.
.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
1 .
13.

Gasspeis
Glassrute høyre og venstre
Glassrute foran og bak
Luftrestriksjons- (reduksjon)plate ( 0 - 70 og 75 mm)
Deksel/dekorativ plate
Justerbare bein
Festebolter til glassbraketter (8 stk.)
Glassproﬁl (4 stk.)
Glassbraketter/holder venstre og høyre ( x)
Festebolter til glassbraketter ( x)
Kontrollboks
Avgassrør (kun som et eksempel)
Sugekopp (til å ta ut glass)

8.2

Medium og Large Cubic Fire, se ﬁgur 9 side 14

1.
.
3.
.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
1 .

Gasspeis
Glassrute høyre og venstre
Festebolter til glassbraketter (x )
Glassbraketter/holder venstre og høyre (x )
Glassrute foran
Festebolter for veggbrakett (x )
Kontrollboks
Festebolter til deksel
Glassforing festebolter
Glassforinger
Veggbrakett
Sugekopp (til å ta ut glass)
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Figur 5

Figur 6
Medium
Tilkobling bak

Small

Large
Tilkobling bak

Side 1

Figur 7

Figur 8

Figur 9
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A2
A1

A4
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D

F

I

G
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K

M

O

H

N

P
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CC FLUE SYSTEM / DV Direct Vent delenummer
Beskrivelse

Mål

Varenummer rustfritt stål

Varenummer sortlakkert

A. Røykrør 25, 50 og 100cm

5 cm.

1 96500

1 96550

A. Røykrør 25, 50 og 100cm

50 cm.

1 96500

1 96550

A. Røykrør 25, 50 og 100cm

100 cm.

1 965000

1 965500

B. Bend 45°

1 96501

1 96551

C. Veggfeste

1 9650

D. Vindavviser / Stormdeksel

AC7890 50

E. Bend 90°

1 96501

F. Justerbart veggfeste.

1 9650 6

G. Justerbart rør.

5 cm. el. kortere

1 96551

1 965006

H. Dekkplate tak/vegg.

AX78901 0

I. låseband

1 965030

J Justerbar sentreringsplate

910000

K. Takbeslag ﬂatt tak

1 965050

L. Stormkrage

AC7890180

M. Vegganslutning

1 9650

N. Takbeslag 2045°

1 96505

O. Takansluttning

1 9650

P. Takbeslag 530°

1 96505
Viktige tips for fyring ved gass- eller vedbasserte peiser og ovner.

Motvirk misfarging av tak og vegger!
Det er alltid støvpartikler i ethvert rom, selv om det blir støvsugd regelmessig! Disse partiklene er tydelig synlige i
solstråler, og vil ikke ha negative konsekvenser så lenge konsentrasjonen i lufta er lav. Innendørs klimaet kan beskrives som ille dersom disse partiklene ﬂyter gjennom rommet i større mengder, av en eller annen grunn, og dersom
lufta er forurenset av sot og tjærepartikler fra for eksempel brennende lys eller oljelamper, og røyking av sigaretter og
sigarer. I et oppvarmet rom vil kald luft sakte strømme langs gulvet mot en varmekilde (slik som peis/ovn osv). Deretter varmes luften, og dette resulterer i at varm luft strømmer oppover fra varmekilden og spres utover rommet igjen.
Konsekvensen av dette er at støv og smuss fra lufta legger igjen rester på kalde og fuktige overﬂater. Dette er poten
sielt enda mer problematisk i nye bygninger som ikke har tørket enda. (fuktighet fra byggingen) Resultatet kan være
misfarging av vegger og tak
Hvordan forhindre disse problemene?
Dersom peisen er dekket med isolerende materiale er det kun Rockwool (700°C) eller material av tilsvarende kvalitet
som skal brukes.
Vent minimum 6 uker før oppfyring av en nybygget pipe eller etter renovasjon. Dette er fordi fukt fra konstruksjonen
må forsvinne fullstendig fra vegger, gulv og tak. Rommet der peisen brukes må være godt ventilert og ventilasjonen
må følge gjeldende regelverk. Bruk levende lys og oljelamper så lite som mulig og hold vekene så korte som mulig.
Levende lys og oljelamper fører til betydelige mengder forurensende og usunne sot partikler i hjemmet ditt. Røyk fra
sigaretter og sigarer inneholder tjære som også kan føre til missfarging, særlig av kalde og fuktige vegger. Ved et
dårlig inne klima vil dette også forekomme ved andre varmekilder som radiatorer, lysarmatur og ved ventilasjonssystemet, men i mindre grad.

Garantivilkår
1.

.

3.

All garanti ved gassprodukter forutsetter at det er inngått avtale om årskontroll på produktet, samt at dokumentasjon kan fremlegges for at årsservice er gjennomført i løpet av det siste året før garanti/reklamasjonssak fremmes. I motsatt fall bortfaller
garantien på gassproduktet.
Alle produkter er under garantibestemmelsene i Norsk Lov. med hensyn til materielle feil/mangler og produksjonsfeil/mangler.
Garantien begrenser seg til å gjelde kostnaden til en ny del tilsvarende den defekte. Garantien gjelder kun dersom retningslinjene for montering og bruk, vedlagt ved kjøp, er fulgt. Produktet må også brukes under det forhandler anser som normale
forhold.
Det er en fem års garanti som gjelder fra kjøpsdato på det varmebestandige innsatsmateriale. Sprekker og misfarging etter
oppfyring er ikke dekket av garantien, heller ikke om det skulle oppstå misfarging på omkringliggende material på grunn av
undertrykk i boenhet.
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.

5.
6.
7.

8.

9.

10.

11.
12.
13.
15.

Det er fem års garanti på støpejerns ovner og støpejerns peiser. Det gis to års garanti på komponenter slik som keramisk
fugemasse, skruer, bolter, muttere, skiver, fugemasse, fjæring til knapper, lager, vifter, gnistfanger og blikkdeler til disse apparatene.
Det er to års garanti på gassapparater, med unntak av termoelement og sikringer. Apparatet må monteres og installeres av en
autorisert
montør i samsvar med gjeldende regelverk.
Vilkårene for garantien gjelder kun dersom det vedfølgende garantikortet er fullstendig fylt ut på kjøps dagen og returnert til
importøren innen 10 dager. Dette er også datoen garantien trer i kraft
Garantien er ugyldig dersom det har blitt gjort endringer på produktet uten at Gass Installasjon as har kjennskap til dette og har gitt
skriftlig tillatelse til denne endringen. Garantien er også ugyldig dersom produktet har blitt transportert uten tilstrekkelig god
innpakning og beskyttelse.
Følgende dekkes ikke av forsikringen:
Defekter som følge av feilaktig montering, tilpassning eller bruk.
Transport, monterings og demonteringskostnader.
Glass, bålrist, lavaseten/keramiske vedkubber, røykvenderplater, kermaiske ﬁberpakninger, varmeskjold og
kontrollenhet/regulator
Misfarging av lakk som følge av fyring.
Overopphetede deler som følge av feilaktig montering tilpassning eller bruk.
På grunn av de store variasjonene i muligheter for å bygge piper kan det ikke gis noen garanti i forhold til trekken fra en pipe
som kan føre til klager angående røyk. Pipen må bygges av en profesjonell og dette danner også grunnlaget for at garantien
angående peisens funksjon skal gjelde
Forhandler eller importør skal gi kjøperen en erstatningsdel uten ekstra kostnad for enhver del som blir defekt under garantiperioden. Forhandleren avtaler retur av den defekte delen til Gass Installasjon as i hvert enkelt tilfelle, og oppgi kjøpsdato, produkt
type og serienummer.
Fornying eller utskifting av komponenter som kommer inn under garanti forlenger ikke den totale garantitiden. Garantien gir
ingen rett til erstatning dersom det ikke er mulig å bruke produktet.
Ansvar kan ikke påtaes for noen former for skade/tap hos kunden, tredjepart eller deres eiendom, verken direkte eller indirekte
forårsaket av produktet.
Klager vil kun taes hånd om dersom kunden har overholdt alle sine plikter, inkludert plikten til å betale.
For øvrige bestemmelser se Norsk Kjøpslov.

Denne delen beholdes av kunden

Garanti sertiﬁkat

Denne delen returneres av kunden (se baksiden)

Registreringskort

Type peis/ovn eller varmeapparat

Type peis/ovn eller varmeapparat

Modell

Modell

Serienummer

Serienummer

Design

Design

Kunde navn

Kunde navn

Adresse

Adresse

Postkode, poststed

Postkode, poststed

Telefonnummer

Telefonnummer

E-post

E-post

Kjøpsdato

Kjøpsdato

Navn på forhandler/installatør

Navn på forhandler/installatør

Adresse

Adresse

Postkode, poststed

Postkode, poststed
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Registreringskort

Gas Supply as
Postboks 15
3 06 Sandefjord
Telefon: 91 3 81 81

E-post: post@gassinstallasjon.no
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www.gassupply.no

Til: Gas Supply as
Postboks 1524
3206 Sandefjord

