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1.

INSTALLATIONSVEJLEDNING

VIGTIGT
Installation må kun udføres af en godkendt tekniker!

1.1 Generel vejledning
*
*
*
*
*
*
*
*

Pejsen skal installeres, tilkobles og kontrolleres som en lukket enhed af en kvalificeret tekniker i
henhold til nationale, regionale og lokale love og regler.
Aftrækskanalen og gennemføringer gennem væg eller tag skal også udføres i henhold til
gældende love og regler.
Temperaturen på enhedens sider og bagside, må ikke være mere end 80° C højere end
temperaturen i omgivelserne.
Enheden er godkendt til anvendelse med et koncentrisk aftrækssystem THC CC Ø100 mm - Ø150
mm og Ø130 mm - Ø200 mm, i overensstemmelse med europæiske CE standarder for gasenheder.
Pejsen skal derfor installeres med dette system.
Enheden skal kontrolleres af en gasinstallatør, som skal tjekke, at gastype og gastryk er som vist på
gaspejsens identitetsmærkat.
Denne vejledning gælder kun, når korrekt land er angivet på enheden. Hvis dette ikke er tilfældet,
skal producenten kontaktes, således at eventuelle modifikationer kan drøftes og fastlægges.
Ved anvendelse af gaspejsen, vil der første gang være luft i gasrørene. Gasrørene skal derfor luftes ud.
Tænd pejsen som angivet i vejledningen og kontroller, at flammen brænder jævnt. Efter første
anvendelse, bør man fjerne mærker efter hærdning af lakken med et egnet middel som f.eks.
glasrens.

ADVARSEL
Monter aldrig enheden i eller direkte imod en brændbar væg!

VIGTIGT
Materialer til indbygning, omramning etc. og til montering af kaminen skal være lavet af ikke brændbare materialer.
Det gælder også gulv og loft. Anvend aldrig brændbare materialer nær enheden som nævnt i ovennævnte vejledning.
Bemærk: Kontakt din leverandør, hvis du har brug for vejledning!
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2.

INSTALLATION AF PEJSEN

VIGTIGT
Inden pejsen installeres, anbefales det at læse kapitel 7 “Koncentriske aftrækssystemer”

2.1 Montering af gasrør
Afhængig af layoutet besluttes det, hvor rørene skal placeres. Man bør sikre sig, at ledninger til kontrolenheden ikke
bliver snoet ved installation, og at der ikke er stor spænding. De forskellige komponenters forbindelsespunkter skal være
tilgængelige. Efter installationen, kontrolleres det, at alle samlinger er tætte. Der anvendes en 1/2“ nøgle med tilkobling.
Man bør kontrollere, at gasrørene er rene for snavs og sand. Gas- og forbrændingsprodukter skal ligeledes
fungere korrekt. Når gastilslutningen udføres, skal elektriciteten være slukket, således at der ikke forårsages skade på
gasregulatorenheden.

2.2 Forberedelse og installation af gaspejsen (TILLÆG 3)
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*

*

Emballagen fjernes og gaspejsen kontrolleres for eventuelle skader.
Vigtigt: gaspejsen placeres på en stabil overflade.
Gaspejsen må ikke placeres på bagsiden eller siden!
Gaspejsen placeres på det ønskede sted.
Det anbefales at anvende de løfteanordninger, der er leveret sammen med pejsen (1).
Den ene siderude fjernes således, at dele kan tages ud af gaspejsen
De dekorative rammer fjernes ved at løsne justeringsskruen foran og på siden af den relevante rude.
Glasstriben fjernes forsigtigt, eventuelt med en skruetrækker (2).
Ruden fjernes nemt med sugekoppen. Tag fat i rudens sider og skub den FORSIGTIGT opad,
og langsomt trækkes rudens bund ind imod dig selv. Dernæst, sænkes ruden og placeres på
et sikkert sted, hvor det ikke kan knuses eller beskadiges. Vigtigt: ruden er meget skrøbelig.
Man bør derfor være meget forsigtig, når den atter skal installeres (3).
Dernæst tages de emballerede komponenter ud af gaspejsen. Det kontrolleres, at de ikke er
beskadigede eller knuste.
Gaspejsen placeres på det valgte sted (se tillæg 2 for eksempler på placering). Gaspejsen skal
monteres direkte på væggen (materiale til montering af gaspejsen er ikke inkluderet) (4).
Benene på gaspejsen kan justeres. (Min. 150, Max. 455) (5)
De justerbare fødder gør det muligt at finjustere gaspejsen.
Gasregulatorboksen monteres i nærheden af gaspejsen. Afstanden mellem gasregulatorboksen og
gaspejsen bestemmes af længden på kablerne fra kontrolenheden til pilotbrænderen og gasregulatoren
etc. Kablerne må have en maksimal længde på 1500 mm. Inden gasregulatorboksen bygges, skal
gasregulatoren installeres. Se 2.3.
Konvektionsristene installeres på væggen mindst 50 cm under loftet (se tillæg 2). Et nedsænket loft
i strukturen omkring gaspejsen kan være en god løsning, hvis der er højt til loftet omkring gaspejsens
struktur.

VIGTIGT
Temperaturen på udstødningsristene kan nå op på temperaturer over 100 ° C. Man bør derfor være meget forsigtig ved
berøring af disse.

2.3 Installation af gasregulatoren GV60 ((TILLÆG 4)
Gasrør, termoelement og antændelseskabel er placeret i ruller under gaspejsen.
Gasventil og styreenheden til brænder skal monteres i gaskassetten af montøren.
Trin for trin procedure:
*
Når ruderne er taget ud og delene er fjernet fra gaspejsens kammer, stilles den komplette
gaspejs forsigtigt på bagsiden. Brug træpallen til at støtte gaspejsen.
*
Strips klippes over, ledninger og kabler (2) løsnes og rulles ud.
*
Skruen, som holder gasventilenheden (3), løsnes. Gasventilen fjernes forsigtigt og placeres i samme
side, som gasregulatorboksen installeres.
*
Gasventilen og enheden installeres inde i gasregulatorboksen. Enhederne fastgøres med to vingebøsninger
på anviste placering (4, 5, 6).
*
Gasregulatorenheden sættes ind i gaspejsens struktur. Man bør være opmærksom på den maksimale
afstand mellem gaspejsen og gasregulatorenheden, begrænset af termoelementets længde etc. (7)
*
Man bør ved montering af rør, tændingskabel og termoelement ikke trække i kablerne. Man bør
ligeledes sikre sig, at kablerne ikke har skarpe bøjninger. Man bør kontrollere, at tændrørskablet ikke er i
kontakt med metaldele (8).
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2.4 Placering af det keramiske brændemateriale (TILLÆG 5)

VIGTIGT
Inden pejsen installeres, anbefales det at læse Kapitel 7 "Koncentriske aftrækssystemer".
Inden brændematerialet placeres, monteres en G25 20-25mbar (I2L / I2ELL)
beluftningindretning. Calipre dobbelt brænder udskiftes. ((TILLÆG 3-7)
*
*
*
*
*
*
*

Fremgangsmåde:
Dekorationspladen og brænder skal være fri.
Iltning beslag brænder skruer.
Beluftningen beslag til G25 steder med hul Ø7 mm pladser
Skruer monteres igen.
Brænder monteres og dekorationsmateriale placeres.
Brænderen kontrolleres, tryk og injektor ændres eventuelt.

Vigtigt: Når brændematerialet, forskelligt glødemateriale og tilbehør installeres, skal man være
opmærksom på følgende:
A:
Hold åbningen mellem brænder og brænderplade fri for glødemateriale
B:
Keramisk materiale må ikke være i kontakt med båndet på ruden, da det kan beskadige ruden.
C:
Åbningen mellem brænder og pladen skal holdes fri for glødemateriale. Overskydende materiale

smides væk. Anvendelse af for meget glødemateriale kan have modsat effekt på
forbrændingsprocessen.

*
*
*
*
*
*
*

Glødematerialet (lava granulat) og “fusilli” (spiralformet keramisk materiale) blandes og
spredes jævnt ud over brænderen og brænderpladen, således at delene lige nøjagtigt er dækket.
Gløder kan placeres her og der som dekoration.
Der må ikke være glødemateriale i eller på pilotbrænderen.
De keramiske træstykker placeres i korrekt rækkefølge som vist i tillæg 5.
Træstykkerne placeres forsigtigt. Hvis de ikke placeres korrekt, kan det have indvirkning på
flammerne eller forbrændingsprocessen (eksplosion)
Inden ruderne atter monteres, kontrolleres det, om der skal monteres en trækreguleringsplade.
"Tabel over koncentriske aftrækssystemer".
Hvis der skal monteres en trækreguleringsplade, fjernes røglederpladen ved at skrue den fri
ved pladens front. Pladen skubbes bagud og tages ud. Trækreguleringspladen monteres
med to skruer og derefter monteres røglederpladen igen.
De to ruder monteres i modsat rækkefølge som beskrevet i 2.2 om tillæg 3.

VIGTIGT
DET KONTROLLERES, AT PILOTLYSET HOLDES FRI!

2.5 Placering af valgfri brændemateriale med småsten (TILLÆG 6)
*
*
*
*
*
*
*

Vermikulit spredes i et jævnt lag over brænderbakken. Det kontrolleres, at pilotlyset ikke
er tildækket.
Der lægges en række af store og mellemstore sten foran brænderplade.
Brænderbakken fyldes med små og mellemstore sten fra fronten og bagud. Stenene placeres
så tæt som muligt op ad hinanden på brænderbakken.
Den bagerste del af brænderpladen fyldes med mellemstore og store sten.
Inden rudes isættes, kontrolleres det, om der skal monteres en trækreguleringsplade.
"Tabel over koncentriske aftrækssystemer".
Trækreguleringspladen monteres med to skruer. (Se bilag 3, fig.6)
De to ruder monteres i modsat rækkefølge som beskrevet i 2.2.
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3. TEKNISKE DETALJER GV60
Gasregulator type
Antændelse
Gasforbindelse

: Mertik GV60 M1-C5D3KL-0001 / B6R R8U
: Fjernbetjening og Piezo antændelse
: 3/8 "(Internt) A = Gas indtag B = Gasudledning bageste brænder
C = Gasudledning forreste brænder D = Termoelement forbindelse
E = pilotbrænder forbindelse
: C11-C31-C91
: SIT 3 flammer

Gaspejs kategori
Pilotflamme
Forbrænding gasudledning
og tilførsel af forbrændingsluft : Koncentrisk: Ø100 / 150 mm or Ø130 / 200 mm

Justering
pilotbrænder

C

Justering
Brændertryk

B

MAN knap
Motorknap

piezo-stik
(I manuel mode)

E
gasindløb

A

D

Termoelement
tilslutning

udstødningsgas

Gas indgangstryk
målepunkt

gasindløb
udstødningsgas

Gas afgangstryk
målepunkt
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4. TILLÆGSOPLYSNINGER TIL MERTIK MAXITROL GV60 OG FJERNBETJENINGEN
Vær sikker på, at gastilførselsrøret er rent og frit for partikler og fugtighed.
Før gastilførselsrøret (nyt eller eksisterende) kobles til hovedgasrøret ved gasmåleren og gasregulatoren,
skal der blæses rent komprimeret luft gennem røret. På alle kobberrør og aluminium pilotrør
(Diameter 4 mm) skal grater fjernes og blæses rene, før de kobles til. Støvfilteret ved koblingen til
gasregulatoren filtrerer kun de groveste partikler. Små partikler vil fortsat kunne komme ind i og
beskadige/påvirke gasregulatoren.
Varme, fugtighed og støv kan være skadelig for alle elektroniske komponenter.
Installer først den elektroniske gasregulator, når alt byggeri, pudsning og malearbejde er færdig udført.
Hvis det alligevel er nødvendigt at udføre sådan arbejde efter installeringen, bør man beskytte
gasregulatoren mod smuds og fugtighed med f.eks. plastfolie.

ADVARSE
L

Elektroniske komponenter vil tage permanent skade, hvis de udsættes for temperaturer, der er højere
end 60 °C. Standard AA batterier vil begynde at lække ved temperaturer >54°C og indholdet vil
ødelægge de elektroniske kontakter på undersiden. Batterier har længst holdbarhed ved <25°C. Ved
>50°C reduceres levetiden til ca. 23 uger, noget som vil føre til unødvendige udgifter.
Installer gasregulatoren og modtageren, ligesom de var forhåndsinstalleret fra fabrikken.
Husk at det kan forekomme, at komponenter skal udskiftes, eller der skal foretages reparationer. Det
kan være vanskeligere at udføre udskiftninger og reparationer, hvis komponenterne er installeret på
en anden måde end den, som er anbefalet af os!
Man bør først tilkoble batterier eller 220 V adapter, når modtager, gasregulator og
pilotbrænder er tilkoblet.
For tidlig tilkobling af strømkilden, kan resultere i skade på kontrolenhedens CPU (central processor).
Kablet til tænderen og antennekablet må ikke være i kontakt med hinanden, og de må
heller ikke krydse hinanden.
Den høje spænding, som kommer gennem kablet fra tænderen ved tænding af pejsen, kan skade
den sensitive modtagerkreds. Det kan føre til, at modtageren bliver mindre sensitiv eller ikke
reagerer på signaler.

VIGTIGT
Spænd ikke strømkontakt og termoelement for hårdt til gasregulatoren eller til hinanden.
Det er tilstrækkeligt at stramme med hånden plus en halv omdrejning med fastnøgle. For løs stramning
vil afbryde forbindelsen til den magnetiske spole under og/eller isolationen rundt om
aluminiumskontaktnålen i strømkontakten. Det kan føre til, at den magnetiske spole ikke forsyner
pilotsystemet med gas, og enheden vil derfor ikke kunne fungere.
Termoelementet må kun forlænges med en original forlænger. (Denne fås hos Deres leverandør)
Hvis der anvendes en uoriginal forlænger, får man en spændingsreduktion, og dermed kan magnetspolen
ikke aktiveres.
Man bør undgå, at antændelsesgnisten berører andre dele end piloten.
Antændelsesgnisten skal være uhindret og må ikke være i berøring med andre metaldele. Hvis der
anvendes en kabelforlænger, bør man sikre sig, at forbindelserne er isoleret med silikone.
For automatisk start via senderen, tændes modtageren, kontrolenheden og gasregulatorventilen
Den ovale metalring på gasregulatorenheden drejes i ON position. I/0 kontakt stilles i "I" position.
Antændelseskablet forbindes med modtagerenheden i terminalen SPARK.
Senderne indeholder et termostat sensorsystem
Senderen virker bedst ved en placering 2 til 3 m fra gaspejsen. Selvom kommunikationen foregår
via kortbølge radiosignaler, anbefales det, at senderen placeres et sted, hvor man gerne vil nyde
den behagelige temperatur. Den bør ikke placeres i direkte sollys eller på andre varme steder.
Termostaten måler temperaturen og regulerer dermed flammestørrelsen.
Batterier fjernes ved hjælp af det røde bånd, der er placeret under batterierne.
Der må ikke anvendes metalværktøj, da det kan forårsage permanent skade på de
elektroniske komponenter.
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5. GASSPECIFIKATIONER
1133 / 1134 / 1151 / 1152
GASTYPE
TRYK

G20/G25
20//20-25

G30/31
30-50

G30/31
28-30

NL/NO/DK/DE/ES/PT/IE/GB/
NL/NO/DK/DE/ES/PT/IE/GB/ NL/NO/DK/DE/ES/PT/IE/GB/
BE/FR/AT/SI/HU/PL/CY/MT/IT/ BE/FR/AT/SI/HU/PL/CY/MT/ BE/FR/AT/SI/HU/PL/CY/MT/
CH/CZ/SK/SE/GR/LU
IT/CH/CZ/SK/SE/GR/LU
IT/CH/CZ/SK/SE/GR/LU

LANDE
KATEGORI
PRIMÆR LUFT
FORUDINDSTILLETTRYK
BRÆNDERTRYK HØJ
BRÆNDERTRYK LAV
INDSPRØJTNINGSHUL

INJ. PILOTBRÆNDER
LILLE BORING
BELASTNING Hs
BELASTNING Hi
FORBRUG
NOM.YDELSE

MBAR
MBAR
MBAR
Ø MM
CODE
MM
KW
KW
M³/h
kW

I2H/I2E/I2E+ / I2ELL-I2L
2X Ø 7 mm / 1X Ø 5 mm

I3B/P
3X Ø 16 mm

I3+
3X Ø 16 mm

20 / 20-25
14,6 / 14,4-18
11,8 / 11,6-11,6
2X Ø 2 mm
51
Ø 2.4 mm
12,8 / 10,6-11,7
11,6 / 9,56
1,2 / 1,16-1,3
7,5 / 6,2-7

29-50
28,5
18
2X Ø 1,1 mm
30
Ø 1,3 mm
9,7 / 8,7-9,6
8,94
0,27 / 0,32-0,36
5,8 / 5,2-5,8

29 –37
28,5-36
18,2-22,2
2X Ø 1,1 mm
30
Ø 1,3 mm
9,7 / 8,7-9,6
8,94
0,27 / 0,32-0,36
5,8 / 5,2-5,8

Gaspejsen har NOX5 klasse.
AT
FI
IS
NL
SE
LV
SI

I2H, I3B/P
I2H, I3B/P
I3B/P
I2L, I3B/P
I2H, I3B/P
I2H, I3B/P
I2H, I3B/P

BE
FR
IE
NO
CY
MT
SK

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

DK
GR
IT
PT
EE
HU
TR

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

DE
GB
LU
ES
LT
PL

I2ELL, I3B/P
I2H, I3+
I2E, I3B/P
I2H, I3+
I2H, I3B/P
I3B/P
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6. KONCENTRISKE AFTRÆKSSYSTEMER
Tabel over koncentriske aftrækssystemer
Illustration

Aftrækssystemer

Indirekte vægterminal
Taggennemføring uden hældning
Taggennemføring med 45º hældning**
Taggennemføring med 90º hældning***

X total i
meter

Restriktion

Y total
i meter

min*

max*

min*

max*

1133>1152

A-B

1

5

0

5

Ingen

C

2

12

D

3

12

0

4

fra X total + Y > 6 meter

fra 3 meter

E

1

12

0

2

fra X + X1- Y > 6 meter

45° bøjning: kalkulationslængde 1 meter
90° bøjning: kalkulationslængde 2 meter
Reduktion fra diameter 130-200 to 100-150 kan udføres, se C, D og E eksempler nedenfor
Anbefalet 1 meter vertikalt ovenpå pejsen, inden knæk. Hvis ikke muligt kontakt da Deres importør, der kan indhente forhåndsgodkendelser
fra leverandøren.
** Lodret: vandret ratio X + X1 + X2 : Y ≥ 2 : 1
*** Lodret: vandret ratio X + X1 : Y ≥ 2 : 1

Restriktionsbetingelser alle gastyper
lodret layout
restriktion
0-3 meter

ingen

3-7 meter ja

30 mm

7-12 meter

50 mm
Vandret layout max. 5,5 meter + Vægterminal

45° : X total - Y = 3-7 meter

30 mm

45° : X total - Y = 7-12 meter

50 mm

90° : X total - Y = 4-7 meter

30 mm

90° : X total - Y = 7-12 meter

50 mm

G20/G25 Max. 5 meter + vægterminal / G30/31 Max. 3 meter + vægterminal
1m 90°

vægterminal

1-4m 90° 5.5m

vægterminal

ingen
ingen
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7. KONCENTRISK AFTRÆKSSYSTEM
Koncentrisk aftrækssystem består af en indre kanal, 100 mm eller 130 mm i diameter, og en yderkanal på 150 mm eller 200
mm i diameter. Disse kanaler er koncentrisk tilpassede. Gasser går gennem den indre kanal, og tilførsel af forbrændingsluft
går mellem den ydre og indre kanal.

7.1 Komponenter for det koncentriske aftrækssystem.
Det koncentriske aftrækssystem kan monteres på forskellige måder:
Gennem taget og gennem ydermuren.
Der findes forskellige løsninger til dette system,
men man må ta‘ hensyn til nogen vigtige forhold:
*
*
*
*
*

Tilladt maksimal totallængde på en kanal er 12 m (summen af kanallængde + nominel længde på bøjningerne)
90° bøjning har en nominel længde på 2 m.
45° bøjning har en nominel længde på 1 m.
Udtaget kan laves hvor som helst gennem tag eller ydervæg (så længe indtaget og udtaget er i samme
trykområde), men gældende regler skal følges.
Aftræksrøret må ikke isoleres.

VIGTIGT
*
*
*

Man bør sikre sig, at der anvendes den korrekte restriktionsplade, og at den er monteret
korrekt i henhold til instruktionerne. Anvendelse af den korrekte plade sikrer en optimal forbrænding og et smukt udseende. Ukorrekt anvendelse forårsager, at pejsen ikke fungerer ordentligt.

7.2 Udformning af det koncentriske aftrækssystem CC.
Indirekte montering gennem ydervæg.
*

*

*
*
*

Udtaget kan også placeres højere oppe på væggen - f.eks. for at undgå hindringer fra
omgivelserne (iht. nationale, regionale og lokale regler.) Pas på at vægterminalen ikke
bliver udsat for ekstreme vindforhold, f.eks. ved balkoner, fladt tag, hjørner og i smalle
skakter osv. For stærkt vindtryk kan påvirke effekten negativt.
Lav et hul i ydervæggen på ca. 155 mm ved rør 100-150, eller 205 mm for rør 130-200
(ved brændbare vægge skal der være 50 mm ekstra rum rundt om yderrøret og bruges
en brandsikker dækplade), vægrøret fastgøres med dækplade på indersiden af væggen.
Vægpladen på ydersiden skal tætnes tilstrækkelig mod ydervægen for at sikre mod
lækage af fugtighed eller gasudslip i boligen.
Rørsystemet kan eventuelt indbygges. Man børe tage tilstrækkelig hensyn til brandsikkerheden,
også når røret monteres i nærheden af brændbare materialer.
Gaspejsen placeres på det ønskede sted, og begynd monteringen af aftrækssystemet fra tilkoblingen
på gaspejsen. Elementerne kobles sammen med spændebånd.
Justeringer kan foretages ved at indsætte justerbar længde L=50-200 mm mellem bøjningerne
eller ved tilkobling til gaspejsen. Anvend eventuelt vægbeslag til at støtte røret.

Tilkobling gennem tag.
*
*

*
*

Udtaget kan være hvor som helst på taget (udtag og indtag i samme trykområde), og skal
følge gældende regler, angivet i Gasreglementet.
Taginddækninger anvendes efter behov, for at sikre en vandtæt montering gennem taget.
Åbningen i taget skal være mindst 50 mm større end selve kanalen. Da afstanden fra
kanalen til træværket kun må være 25 mm, skal hullet beklædes med 12 mm Promatect eller
Farmacell plader indvendigt.
Gaspejsen placeres i korrekt position, og det afgøres hvor udtaget skal være. Monter kanalen på ovnen
(altid min. 1 m. vertikalt først). Følg monteringsanvisningen nøje, og brug spændebåndene til at
samle elementerne. Pas på at alle samlingerne er tætte.
Justerbare længder kan bruges mellem bøjninger og ved tilkobling til ildsted og/eller tagterminal.
Brug 2 vægbeslag for at støtte røret i hver etage.
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7.3 Installation gennem eksisterende skorsten.
Vejledning
Aftrækssystemet kommer ind under kategori C91 og må bygges i overensstemmelse med
nationale regler og iht. producentens instrukser. Dette betyder bl.a. at eksisterende skorsten
ikke må være mindre end 155 mm rund/firkantet, men heller ikke større end 200 mm og ikke
indeholde ventilationsåbninger osv. Dersom eksisterende skorstensløb er større, kan man bruge
en fleksibel slange på 150 mm sammen med en fleksibel slange på 100 mm (som beskrevet
nedenfor). Kontakt producenten/leverandøren i andre situationer.

7.4 Dele

Det kontrolleres, at alle dele er i god stand, før monteringen påbegyndes.
Du behøver flg. dele for at konvertere en muret skorsten til et koncentrisk aftrækssystem:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

CC Spændebånd
CC Rør
CC Spændebånd
CC Centreringsplade / Rør
CC Slider (renoveringskit)
Fleksible rør 316 L rundt 100 /107

7.
8.
9.

CC Skorsten monteringsplade (Renoveringskit)
CC Spændebånd
CC Tagventil

Bemærk: Renovationssættet består af delene 4, 5 og 7

7.5 Installation
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Den fleksible slange (6) føres igennem den eksisterende kanal (8).
Adapteren (5) monteres til bunden af den fleksible slange og fastspændes ved hjælp
af de to beslag.
Monteringspladen (7) er justerbar. Den fastmonteres på det ydre rør og mod loftet.
Det skal være helt lufttæt.
Den fleksible slange afkortes til ca. 100 mm ovenover skorstenens afdækningsplade.
Monteringspladen/forbindelsesstykket (7) fastgøres til den fleksible slange på taget ved
hjælp af beslag. Herefter fastgøres slangen i holderen.
Monteringspladen/ forbindelsesstykket (7) fastgøres til skorstenens afdækningsplade
på taget ved anvendelse af silikone forsegling og skruer i rustfrit stål. Monteringen skal
være helt vandtæt.
Røret, der skal føres gennem taget (9), monteres og fastspændes med de leverede
spændebånd (8).
Pejsen placeres i overensstemmelse med producentens anvisninger.
Der skal altid anvendes 1 meter koncentrisk aftrækssystem type THC-CC 100-150 (2),
eller 130-200 mm med en reduktion til 100-150 mm.
Forlæng den koncentriske kanal med sektioner (2) op til minimum 100 mm i skorstenen. Afslut med at vride

spændebåndet i monteringspladen med hånden (4).
7.6. Rengøring og vedligeholdelse.
Gaspejsen skal rengøres og kontrolleres årligt af din leverandør. Det koncentriske
aftrækssystem bør rengøres hvert andet år.
Kontrol af:
1
Densitet af gas forbrændingsprodukter og forbrændingsluft fødeledning.
2
Den korrekte drift af gassen, styreblokken og tændingen af brænderen.
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Tagventil
Storm plade
Taggennemføring
Tagfastgøringen
Brandsikring plade
Bøjning
Rør
Vægbeslag
Bøjning
Gulvstøtte
Brandsikring plade
Rør
Vægbeslag
Rør
Gulvstøtte
Brandsikring plade
Rør
vægbeslag
Spændebånd
Justerbart rør

9. CC Tagventil
8. CC Spændebånd
7. CC Skorsten
monteringsplade
(Renoveringskit)

6. Fleksible rør

5. CC Slider (renoveringskit)
4. Centreringsplade / Rør
(Renoveringskit)
3. CC Spændebånd
2. CC Rør
1. CC Spændebånd
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8. MERTIK GV60 PROBLEMLØSNING
Nr.

Handling

1.

Valg: Vægkontakt START:
tryk ON> vægkontakt virker

2.

Manuel sender START:
tryk begge knapper for at
starte tændingssekvens.

Mulig årsag/problem

Løsning

NEJ

Bøjede pinde på
kontakt eller ved kabel.

Ret pindene, udskift kontakt
eller kabel.

NEJ

Svagt batteri i sender

Udskift batteriet, 1,5V
AAA Alkalisk
kvalitetsbatteri!

Svage batterier i modtager.

Udskift batterier. 1,5 AA
alkaliske kvalitetsbatterier!

Valgfri batterieliminator
virker ikke.

Tjek batterieliminator

Tjek kodning på sender og
modtager

Indlæs ny kode. Se vejledning
og etikette på modtager.

Sender/modtager begrænset
dækning.

1. Flyt antennekabel, se
vejledning.
2. Udskift modtager.

Fejl ved valgfri vægkontakt
/ kabel.

Udskift vægkontakt/kabel.

Modtagersikring defekt
(kun på ældre modeller)

Udskift modtager.

OK

3.

Magnetenhed i gasventil
aktiveres (hørbart klik)

OK

NEJ

Ingen pip

Fejl ved impulsmagnet.

Udskift gasventil.

NEJ

3 korte pip

Svage modtagerbatterier.

Udskift batterier. 1,5V AA
alkaliske kvalitetsbatterier.

NEJ

1 langt pip

ON/OFF kontakt på
gasventil er i OFF position.

Sæt afbryderen på ON

8-trådet kabel mellem
modtager og gasventil
defekt / dårlig kontakt.

Tjek kabel og forbindelser.

Kabel til kontakten er koblet fra

Tjek kabel. Se billede 1 på
side 19.

Motoren virker ikke
ordentligt.

Udskift gasventilen.

Mikrokontakten på
gasventil virker ikke
ordentligt.

Udskift gasventilen.

Side.13

Nr

Handling

NEJ

4.

Mulig årsag/problem

Løsning

Fejl ved tændningskomponenterne.

IGN sekvens stopper, ingen pilotflamme.
Sendekommandoer er muligt
Tjek IGN elektrodens gniståbning
Tjek IGN elektroden for udladning til
jord (keramisk brud)
Tjek IGN kabel for skader
Tjek IGN kabel for skader og afstanden
mellem IGN kabel og alle metaldele. Tjek at
gnist ikke ledes til jord ved tændrør. Forkort
evt. kablet. Ekstra isolation opnås med
silikone etc

Gnister dannes
hvert sekund

NEJ

IGN sekvens stopper, ingen pilotflamme.
Ingen reaktion på senderkommandoer
(modtager reagerer ikke)

Tryk RESET, se vejledningen.

Træk et jordkabel mellem pilotbrænder og
gasventil.
IGN Kabel må ikke strammes eller være snoet.
Forkort IGN kabel, hvis det er muligt.

NEJ

IGN sekvens stopper, ingen pilotflamme.
Sendekommandoer er muligt. Pilotflamme
er tændt. Gnist stopper.

Udskift batterier. 1,5V AA
alkaliske kvalitetsbatterier.

NEJ

TC og SW kabler byttet rundt.

Tjek kabel til modtager og afbryder,
se billede 1.

Fejl ved impulsmagnet

Udskift gasventilen.

Kortslutning mellem afbryder og SW kabel.

Tjek forbindelsen til afbryder.

Ikke gas (magnetenheden slukker efter
30 sekunders hørbar tælling).

Tjek gastilførslen til gasventilen.

OK

5.

pilotflammen er
tændt

OK

Afbryder

6.

Gnist slukkes,
når
pilotbrænder
tændes
OK

NEJ

Modtager

Kortslutning mellem afbryder og TC.

Tjek forbindelse til afbryder, se billede 1.

Udskift modtager. Udskift modtager.

Afbryder. Modtager
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Nr Handling

Mulig årsag/problem Løsning

7.

NEJ

Modstand i kredsløbet
er for højt.

Tjek kabler og tilkoblinger i
termokredsen.

Magnetenhed
slukker
(hørbart klik).

Der er ikke nok varme
på termoelementet.

Tjek placering af pilot i
forhold til termokobling, og
pilotflammens intensitet.

Lav volt fra
termoelementet.

Tjek forbindelser, om nødvendig
udskift termokobling. Stram
ikke tilkoblingerne for hårdt!

Kortslutning på grund
af ødelagte
termokoblingsender.

Udskift termokobling. Stram
ikke tilkoblingerne for hårdt!

IGN sekvens stopper.
Ingen reaktion på
sender (modtageren
reagerer ikke)

Tryk RESET-knap, se
vejledning.

Motor drejer til
hovedgas og
pilotflammen
brænder fortsat.

NEJ

Læg et jordkabel mellem
pilotbrænder og gasventil.
IGN kablet må ikke strammes

OK

Forkort evt. IGN kablet.

8.

Hovedbrænder er
tændt

NEJ

Gasventilens
manuelle afbryder i
«MAN» position.

Drej afbryderen til « ON »
position.

NEJ

For meget / for lidt luft. Tjek om restriktionsplade er
Træk ved pilotflamme. monteret i henhold til
Blæser ud eller kvæles vejledning. Dårlig placering.Tjek
layout og forbindelser.

NEJ

Svage
modtagerbatterier.

Byt batterier. 1,5 AA alkaliske
kvalitetsbatterier!

Kortslutning mellem
TC og SW kabel.

Tjek forbindelsen til
kontaktenheden.

OK
9.

Hovedafbryder
holdes tændt

OK

10 Magnetkontakt lukker
mens motoren drejer.
.
3 pip.

Systemet kan slukkes
(OFF) med
fjernkontrollen.

NEJ

Systemet kan
slukkes
via ON/OFF
afbryder.

JA

JA

OK

OK

NEJ

Udskift gasventilen.
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9.

FEJL OG LØSNINGSFORSLAG / TJEKLISTE

VIGTIGT
Start med at tjekke, at monterings- og brugsanvisningen er fulgt, før du prøver at løse problemer med pejsen.

ADVARSEL
Reparationer på gaspejsen, hvad enten de er gas eller elektrisk relaterede, skal altid udføres af en certificeret tekniker.

FEJL

LØSNINGSFORSLAG

Tændknappen trykkes
gentagne gange uden at
pilotflammen tændes.

1) Hvis pejsen er nymonteret eller har haft service, vil der være luft i
gasrørene. Tag piloten af og tryk på tændknappen nogle gange, således at
luften kommer ud.
2) Tjek, at gasrøret er åbent, og at det er nok gastryk.
3) Tjek, om det er gnist mellem elektrode og pilot. Hvis det ikke gnistrer:
A: Tjek at strømledning mellem elektrode og gasregulator er i orden.
B: Tjek at gnisten ikke hopper over til et andet sted.
C: Tjek at elektroden er i orden.

Pilotflammen tænder, men
slukker igen.

1) Tjek, at flammen er stor nok til at nå over termokoblingen, hvis ikke er det
nødvendigt at tjekke gastrykket. Hvis pilotflammen ikke kan justeres, kan der
være et fremmedlegeme i piloten.
2) Tjek, at termokoblingen er korrekt koblet til gasventilen.
3) Tjek, at gasventilen er i orden.
4) Tjek, om restriktionspladen er placeret i henhold til instruktionerne.
(Se side 31).
1) Det kan være normal funktion, styret af termostaten.
Tjek, at pilotflammen er i stand til at varme termokoblingen tilstrækkeligt.
Hvis flammen er for lille, skal gasrøret og/eller justeringen af pilotflammen
tjekkes.
2) Tjek, om restriktionspladen er placeret i henhold til instruktionerne.
(Se side 31)
1) Tjek at lavastenene ligger korrekt i brænderen.
2) Tjek, at pilotflammen ikke er tildækket.
3) Tjek, at der ikke er blokeringer ved brænderåbningen.
4) Tjek, at aftræksrøret ikke har blokeringer, og at det fungerer korrekt.
5) Tjek træk i rørsystemet.
1. Tjek, om restriktionspladen er monteret

Brænderen slukker, når
enheden er varm

Glasset soder

Skarp blå flamme fra
brænderen eller for
kraftig flamme i
pilotbrænderen.
Svag blafrende pilotflamme 1.

Hovedbrænder tænder
ikke, efter at pilotflamme
brænder

Tjek trykket i pilotbrænder eller aftrækskanal.

1. Tjek at motorknappen virker og om batterierne er tomme.
2. Mulig fejl i gasregulatoren.
3. Tjek om pilotflammen tænder brænderen korrekt.
4. Tjek om der ikke er blokeringer i brænderåbningen.
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TILLÆG 1

TEGNINGER MED MÅL

Trimline 73 DB

Trimline 73H DB
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Trimline 73T DB

Trimline 73RD DB
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TILLÆG 2

INSTALLATIONSEKSEMPLER

1

2

3

C
A

C

B

3

MAX 1500
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MAX 1500
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TILLÆG 3

PRÆPARATET OG INSTALLATION

1

3

2

4

6

5

7
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TILLÆG 4

GASREGULATOR GV60

1

2

3

4

5
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6

7

8
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TILLÆG 5

TRIMLINE
TRIMLINE
TRIMLINE
TRIMLINE

PLACERING AF DET KERAMISKE BRÆNDEMATERIALE

73 DB
73H DB
73T DB
73RD DB

2

G20 / G25
4

3

1

5

6

4

1
2

3

5

6
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TRIMLINE
TRIMLINE
TRIMLINE
TRIMLINE

73 DB
73H DB
73T DB
73RD DB

7

5

9
8

3

G30 / G31
1

4
2
6

1

2

4

6
8

9

5
3

7
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TILLÆG 6

PLACERING AF DIVERSE BRÆNDEMATERIALE

Pebbles

Thermocet International B.V.
Laagerfseweg 31
3931 PC Woudenberg
www.thermocet.nl
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