
 

 
 
 

ANVÄNDARINSTRUKTIONER 
INFRARÖD GASOLVÄRMARE - MOD. EURO 90 / EURO 92T 

  
INSTALLATION 
MONTERING AV HJUL 
Ställ kaminen i vågrätt läge med uppvärmningsdelen uppåt. För in hjulen i tapparna genom att knacka på den plana delen med en hammare. När hjulen har satts in är det 
inte längre möjligt att ta bort dem från tappen. 
ANSLUTNING TILL GASOLTUBEN 
Innan du installerar cylindern (max 11 kg), se till att: 
- vilken typ av gas som ska användas genom att läsa den tekniska märkningen på baksidan av kaminen;              
- att det inte finns några gnistor, öppna lågor eller glödlampor nära kaminen;              
- att ventilen är helt stängd på gasoltuben.              
Gör så här för att placera cylindern i specialfacket: 
- ta bort bakdörren;              
- anslut den typgodkända flexibla slangen med hjälp av en slangklamma. 

        - skruva regulatorn (kalibrerad 28-30 mbar och godkänd UNI 7431, 7432 och EN 12864) till cylindern och se till att den är utrustad med en vanlig packning, infoga den 
andra änden av gummislangen och lås med en slangklämma 

        - placera cylindern i det speciella facket, se till att gummiröret inte har några väck och montera tillbaka bakdörren.              
OBS! Om apparaten inte levereras med regulatorset, kontakta din återförsäljare eller en specialiserad tekniker för att få rätt produkt. 
  
ANVÄNDA SIG AV 
TÄNDNING AV KAMINEN 
Öppna gasoltubens ventil så du får tryck I systsmet, kola med läckspray I skarvar så inga läckage förekommer. Vrid ratten till * symbolen . Tryck ner vredet helt och vänta 

i cirka 20 sekunder och tryck sedan på den piezoelektriska knappen tills pilotflamman tänds. När tändningen är på, håll knappen intryckt i ytterligare 10 sekunder och släpp 
den sedan. Upprepa åtgärden om pilotflamman slocknar. Om å andra sidan pilotlågan förblir på, fungerar kaminen redan. Justeringen av kaminen erhålls genom att man lätt 
trycker ner ratten och vrider den till önskat läge. 
Position 1, en brännare: effekt 1,4 kW 1205 kcal / h förbrukning 115 gr / h                                                                                    
Position 2, två brännare: effekt 2,8 kW 2409 kcal / h förbrukning 205 gr / h                                                                                    
Position 3, tre brännare: effekt 4,2 k W 3614 kcal / h förbrukning 305 gr / h                                                                                    
  
FLÄKTFUNKTION (endast för mod. E uro9 2T) 
Anslut kontakten till uttaget och tryck på strömbrytaren som tänds när fläkten är på. Kaminen fungerar normalt även utan ventilation. Fläktmotorns strömförbrukning är 2 1 
W / h (230 V - 50 Hz). 
STÄNG AV GASOLVÄRMAREN 
Stäng cylinderventilen och sätt tillbaka vredet till tändläget. 
  
UNDERHÅLL 
RENGÖRING 
Varning : stäng av apparaten innan du rengör den och vänta tills den har svalnat helt. Den externa rengöringen av värmaren kan göras med en mjuk trasa fuktad med vatten 
och eventuellt med flytande tvättmedel. Använd inte slipande produkter, svampar eller stålull, bränsle eller vatten. Kontrollera regelbundet de tillgängliga delarna av 
kaminen och om det finns damm, smuts eller ludd, ta bort den, var noga med att inte skada gaskomponenterna. 
  
VARNINGAR OCH ALLMÄN INFORMATION 
REKOMMENDATIONER 
- använd kaminen enligt instruktionerna, läs dem noggrant och förvara dem på en säker plats              
- För inte fuktig tvätt nära spisen, eftersom fuktighet är brännarens värsta fiende              
- placera inte vattenbehållare på spisen, eftersom det inte kräver en luftfuktare              
- använd inte kaminen i dammiga miljöer eller där syror eller färgämnen hanteras              
- förvara kaminen under perioder av inaktivitet i en torr miljö täckt av den medföljande nylonpåsen              
- bär inte apparaten när den är igång eller fortfarande är varm              
- Vänd aldrig cylindern upp och ned eftersom föroreningar kan skada kaminen oåterkalleligt              
- närma dig inte lågor för att identifiera läckor, utan använd en lösning av vatten och tvål              
ATMOSFÄRKONTROLL 
Under eldstaden förblir pilotflamman tänd. Denna enhet möjliggör kontroll av miljöförhållandena och är kalibrerad på ett sådant sätt att gasförsörjningen blockeras om 
CO2-hastigheten överstiger värdet 1,5%. När detta värde nås stängs kaminen av automatiskt. För att sätta på det igen måste du ventilera rummet i några sekunder genom att 
öppna ett fönster och sedan sätta på det igen. Denna anordning gör det också möjligt att blockera gastillförseln vid oavsiktlig släckning av pilotflamman och att kontrollera 
att gastillförseln sker kontinuerligt. 
  
VENTILATION AV LÅGORNA 
Det är viktigt att i de rum där gasapparater är installerade så mycket luft kan flöda som krävs av regelbunden förbränning av gasen som förbrukas av dem. Det är därför 
nödvändigt för luftflödet in i rummen att göra två öppningar i väggen, en överst nära taket och en längst ner nära golvet, som uppfyller följande krav: ha en total fri sektion 
av minst 6 cm 2 för varje kW installerad med minst 100 cm 2 och företrädesvis vara placerade på motsatt sida till den där förbränningsgasens evakuering är belägen. Deras 
ställning måste väljas på ett sådant sätt att man undviker att de kan hindras. De måste skyddas med galler, metallnät, etc., placerade på väggens yttre yta med en nätdel av 
nätet på cirka 1 cm 2 . 
  
STANDARDER FÖR SÄKERHET 
Denna apparat uppfyller alla säkerhetsstandarder och överensstämmer med direktiv 2009/142 / EG. Installation och underhåll av kaminen 
måste utföras av specialiserad personal i enlighet med gällande gällande standarder med särskild hänvisning till UNI CIG-standarder 
7129 och UNI CIG 7131 stycken 3.1 - 3.2 - 5.4 - 6.1 - 6.2 - 6.3 och de tekniska och säkerhetsstandarder som gäller för brännbara gassystem 
och flytande kolväten i civila byggnader och uthus. 
Kaminen måste absolut användas i väl ventilerade rum och med en volym på minst 15 kubikmeter . Spisen ska inte användas i höghus, källare, badrum, sovrum, husbilar 
eller husvagnar. Om det luktar gas, läckage eller andra avvikelser, stäng cylinderventilen, ventilera rummet och kontakta specialiserad personal eller servicecenter. Det är 
absolut förbjudet 
manipulera eller modifiera kaminen, utom av specialiserad personal. Be om katalogen för att delarna ska bytas ut 
eller en sprängvy av reservdelarna. 
Kontrollera regelbundet gummislangen och byt ut den så snart den visar tecken på åldrande, aldrig längre än det inställda utgångsdatumet 
på själva röret. Spisens skyddsgaller är utformade för att förhindra brand eller brännskador, så det får aldrig tas bort 
slutgiltigt eller delvis. Tillverkaren avvisar allt ansvar på grund av att ovannämnda regler och varningar inte följts. 
Nätet utgör inte skydd för barn eller sjuka 
  
  

 



Obligatorisk information för gasvärmare 

Modellidentifierare:     Euro90 / 92T (LPG infraröd värmare) 
  

Indirekt värmefunktion:                    nej                                                  

                                                                                       

 
   

Direkt termisk effekt:   4.2 (kW) 
      

Indirekt termisk effekt: - (kW) 
      

Bränsle         Utsläpp på grund av rymdvärme ( NOx )   

Välj bränsletyp gasformig 

/ flytande 
för att 

specificera   [mg / kWh-ingång] (GCV)   

LPG   gasformig propan / 

butan   -   

              

Given Symbol Värde Enhet   Typ av värmeeffekt / rumstemperaturreglering   

Värmekraft         enfas värmeeffekt utan rumstemperaturreglering Nej 

Nominell värmeeffekt Pnom 4.2 kW   två eller flera manuella steg utan rumstemperaturreglering Japp 

Minsta värmeeffekt 

(vägledande) Pmin 1.4 kW   med rumstemperaturreglering med mekanisk termostat Nej 

Användbar effektivitet (NCV)       med elektronisk kontroll av rumstemperaturen Nej 

Användbar effektivitet vid 

nominell effekt ηth , nom 85.2 %   med elektronisk rumstemperaturreglering och daglig timer Nej 

Användbar effektivitet vid 

minimal värmeeffekt 

(vägledande) 
ηth , min 85.2 %   med elektronisk rumstemperaturreglering och veckotimer Nej 

Extra elförbrukning     Andra kontrollalternativ   

Vid nominell värmeeffekt elmax - kW   rumstemperaturreglering med närvarodetektering Nej 

Vid minsta värmeeffekt elmin - kW   rumstemperaturreglering med detektering av öppet fönster Nej 

I beredskapsläge elSB - kW   med fjärrkontrollalternativ Nej 

          med anpassningsbar startkontroll Nej 

          med driftstidsbegränsning Nej 

          med svart klottermometer Nej 

Kraft som krävs för den permanenta pilotflamman       

kraft som krävs för 

pilotflamman (om 

tillämpligt) 
Ppilot 0,155 kW       

Kontakta e - post och telefon 
Tillverkarens namn och adress 

Importörens namn och adress         
 

       

sicar@sicarsrl.it / 0522831142 
info@gasoltuben.se / +46101604050 

SICAR Srl - Italien  

I – INVEST AB / Gasoltuben.se   

                              Denna produkt är inte lämplig för primärvärmefunktioner   
  

INFORMATION TILL ANVÄNDARE AV UTRUSTNINGSHEM 
Produkten vid slutet av sin livslängd måste samlas in separat från annat avfall för att möjliggöra adekvat behandling och återvinning. Användaren måste därför leverera utrustningen 
vid slutet av sin livslängd till lämpliga kommunala återvinningscentraler. Tillräcklig separat insamling för efterföljande sändning av den avvecklade utrustningen för återvinning, 
behandling och miljöanpassad bortskaffande hjälper till att undvika eventuella negativa effekter på miljön och hälsan och gynnar återanvändning och / eller återvinning av det 
material som utrustningen består av. Olagligt bortskaffande av produkten av användaren innebär att lagliga sanktioner tillämpas.      
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