Vogue Gamma

Gebalanceerd rookkanaal Haard met houtblokeffect
Met opwaardeerbare regelklep

Gebruiks/Hanteringshandleiding Installatie
en Onderhoud
Voor gebruik in NL/BE (Nederland/België)

BELANGRIJK

DE BEHUIZING, VOORZIJDE EN GLASPANEEL WORDEN EXTREEM WARM TIJDENS HET GEBRUIK EN KUNNEN
ERNSTIGE VERWONDINGEN EN BRANDWONDEN TOT GEVOLG HEBBEN INDIEN DEZE AANGERAAKT WORDEN.
HET WORDT DAAROM AANBEVOLEN DAT ER EEN HAARDSCHERM, DAT VOLDOET AAN DE
BS 8423 (NIEUWSTE UITGAVE), WORDT GEBRUIKT IN DE AANWEZIGHEID VAN JONGE KINDEREN, OUDEREN OF
MINDER VALIDEN.
CONTROLEER OF ALLE BRANDBARE MATERIALEN ZICH NIET OP OF VLAKBIJ DE BUITENOMHULLING VAN HET TOESTEL BEVINDEN.
Dit product bevat een hittebestendig glaspaneel. Dit paneel moet tijdens de installatie en bij iedere onderhoudsbeurt gecontroleerd worden. Als er
beschadigingen worden geconstateerd aan de voorkant van het glaspaneel (krassen, uitslag, barsten of andere problemen met de oppervlakte), dan
moet het glaspaneel vervangen worden en het apparaat mag niet gebruikt worden totdat een vervanging is geïnstalleerd. Het apparaat mag onder
geen enkele voorwaarde gebruikt worden als er beschadigingen geconstateerd zijn of als het glaspaneel verwijderd of gebroken is.
Het is essentieel dat ALLE schroeven die het glazen venster vastzetten op juiste wijze worden vervangen en vastgeschroefd. Het apparaat mag
onder geen beding worden gebruikt als één van deze schroeven los zit of ontbreekt.
Deze handleiding moet in de woning worden achtergelaten voor toekomstige naslagdoeleinden en voor wanneer er onderhoud uitgevoerd wordt aan
de haard. Maak de klant alstublieft bewust van de juiste bediening van het toestel voordat u deze handleiding bij hen achterlaat.
Het ingebruiknamevel op pagina 3 van deze instructiehandleiding moet door de installateur ingevuld worden voordat hij het gebouw verlaat.
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U moet uw Gazco apparaat bij ons Expert Retail Network hebben

gekocht en binnen één maand na aankoop of installatie geregistreerd
hebben om uw verlengde garantietermijn te ontvangen. Merk op dat
alle garanties van kracht zijn vanaf de datum van aankoop. Gazco
producten die niet worden aangeschaft bij ons Extended Retailer
Network, of niet worden geregistreerd binnen de aangegeven termijn,
hebben een garantie van 12 maanden.
Het is een voorwaarde van de verlengde garantietermijn dat de
installatie voldoet aan de relevante bouwvoorschriften en wordt
uitgevoerd door een bevoegd en gekwalificeerd persoon (GasSafe in
het VK of gelijkwaardig in andere landen) met het installatie-certificaat
en het rapport voor ingebruikname op pagina 3 ingevuld en bewaard
door de eindgebruiker.
De volledige voorwaarden worden vermeld in de garantieverklaring
op de website van Gazco www.gazco.nl Bij tegenstrijdigheid m.b.t.
informatie, prevaleren de bepalingen op de website.
Belangrijke opmerking: Neem bij problemen met uw product eerst
contact op met de Expert Retailer waar het apparaat werd gekocht.
Deze zal onmiddellijk assistentie bieden of namens u contact opnemen
met Gazco.

Controlelijst Ingebruikname Apparaat

Vul de volgende informatie in om ons te helpen bij het afhandelen van garantieclaims:

BELANGRIJKE AANTEKENINGEN
Leg de werking van het apparaat uit aan de eindgebruiker, geef hem de voltooide instructies zodat hij deze veilig kan opbergen.
omdat hij de informatie nodig zal hebben bij het indienen van garantieclaims.

CONTROLE ROOKKANAAL

GOED

FOUT

1. Dit is het juiste rookkanaal voor het apparaat
2. Doorstromingtest rookkanaal
3. Spiltest
GAS CONTROLE
1. Lekkagetest gasleidingen & regelklep
2. Druktest

mb

3. Werkdruk apparaat (op Hoge stand)

mb

NB: Alle andere gasapparatuur moet op VOL werken
4. Stroomsnelheid gas

m3/h

5. Voldoet ventilatie aan vereisten apparaat N.v.t.
6.Is het regelmechanisme uitgebreid met een afstandsbediening....................8455 standaard
8456 programmeerbare tijd en temperatuur

JA
JA

NEE
NEE

VEILIGHEIDSCONTROLE
1. Controleer of de aansluitingen van het thermokoppel in orde zijn - controleer tevens of de
leiding goed vastzit en in goede staat is.
2. Glas gecontroleerd om geen schade, krassen, scores of barsten te garanderen
3. Glasraam correct vastgezet en alle schroeven vervangen

INFORMATIE DEALER EN INSTALLATEUR
Dealer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Installatiebedrijf. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Contactnummer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Monteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Aankoopdatum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Contactnummer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Modelnummer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Reg Nr. Installateur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Serienummer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Installatiedatum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Type gas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Gebruikershandleiding
1.5

Er mogen geen meubels of andere voorwerpen binnen 1
meter afstand aan de voorkant van het apparaat worden
geplaatst.

Gefeliciteerd met de aankoop van uw Vogue haard. Gazco
hoopt dat u er vele jaren warmte en plezier aan zult
beleven, dat is waarvoor het ontworpen is. (Indien correct
geïnstalleerd.)

1.6

Indien een schap geplaatst is, is een afstand van 225 mm
boven het apparaat vereist.

1.7

Probeer niet om rommel in dit apparaat te verbranden.

Het doel van deze handleiding is om u met uw apparaat
vertrouwd te maken, en richtlijnen voor de installatie, de
bediening en het onderhoud te geven. Als u na het lezen
meer informatie nodig heeft, aarzel dan niet om contact op
te nemen met uw Gazco-dealer.

1.8

Dit apparaat mag enkel worden gebruikt wanneer de deur
stevig op haar plaats vastzit. Indien er barsten in het glas
zijn, mag het apparaat niet worden gebruikt totdat het glazen
paneel vervangen is.

1.9

Indien om enige reden het rookkanaal van het apparaat
moet worden verwijderd, moeten de afdichtingen aan de
binnenzijde van de aansluitstukken worden vervangen.

1.10

Het uiteinde van het rookkanaal op geen enkele manier
belemmeren, bijv. door bloemen, bomen, struiken, enz. in de
onmiddellijke nabijheid te planten, of door voorwerpen tegen
het beschermrooster te laten leunen.

1.11

Geen voorwerpen op het beschermrooster plaatsen, het zal
zijn vorm verliezen.

• Niet roken

1.12

Geen tuinsproeier of tuinslang in de nabijheid van het rooster
gebruiken.

• Geen elektrisch licht aanzetten of
stroomschakelaars gebruiken (Aan of Uit)

1.13

Dit product is gegarandeerd voor 5 jaar vanaf
de installatiedatum, zoals beschreven in de
verkoopvoorwaarden tussen Gazco en uw locale Gazcodealer. Mocht u vragen hebben, raadpleeg dan uw lokale
Gazco-dealer . Vermeld in alle correspondentie altijd het
model- en serienummer.

Welkom

WAARSCHUWING
In het geval van een gaslek of als u gas kunt
ruiken, voer dan de volgende stappen uit:
• Zet het gas onmiddellijk uit met behulp van de
meter/noodregelklep
• Doof alle ontstekingsbronnen

• Ventileer het (de) gebouw(en) door de deuren en
de ramen te openen
• Zorg ervoor dat er toegang tot het gebouw
verkregen kan worden
Meld het incident onmiddellijk bij het National Gas
Emergency Service Call Centre of in het geval van
LPG, de gasleverancier waarvan de gegevens op
de bulk container of de cilinder aangetroffen
kunnen worden.
De gastoevoer mag niet gebruikt worden totdat er
actie ondernomen is om het defect te repareren
en de installatie weer door een vakman in gebruik
is genomen.

1. General
1.1

De installatie en het onderhoud mogen alleen door een
vakman worden uitgevoerd.

1.2

Vermeld in alle correspondentie het type- en serienummer
van het apparaat. Het plaatje met serienummer en overige
gegevens bevind zich aan een ketting onder de aslip.

1.3

Geen gordijnen boven de haard plaatsen:
U dient aan beide kanten 300 mm ruimte te laten tussen de
haard en gordijnen.

1.4

De producent beschouwt de volledige buitenbehuizing van
deze kachel als een werkoppervlak dat heet zal worden
tijdens de werking. Een geschikt scherm is aanbevolen
om jonge kinderen en oudere en mindervalide personen te
beschermen.
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2. Het Apparaat Bedienen
De methode die gebruikt wordt om toegang te krijgen tot de
regelklep verschilt van model tot model.
Vogue Midi Modellen
De bedieningsklep bevindt zich achter de plint.
2.1

1

Verwijder de plint om toegang te krijgen tot de
bedieningselementen door de haken uit de sleuven aan de
voorkant van het apparaat te tillen, zie Afbeelding 1.

Gebruikershandleiding
Vogue Midi Midline & Highline Modellen

2.7

Als de waakvlam na diverse pogingen niet aangaat dient u
contact op te nemen met de detailhandelaar of installateur bij
wie het apparaat werd gekocht.

2.8

Draai de rechter bedieningsknop zodanig dat hij naar de
knop van de hoofdbrander wijst (
).

De regelklep bevindt zich achter de onderste deur.
2.2

Trek de onderste deur open aan de rechterkant om toegang
te krijgen tot de bedieningselementen, zie Afbeelding 2.

De vlamhoogte aanpassent

2

2.9

U kunt nu de vlamhoogte en de temperatuur aanpassen
m.b.v. de linker regelknop.

2.10

Draai de bedieningsknop linksom om de vlamhoogte te
vergroten.

2.11

Draai met de wijzers van de klok mee om de vlamhoogte te
verlagen.
BELANGRIJK: GELE VLAMMEN ZIJN OVER HET
ALGEMEEN EEN INDICATIE DAT HET APPARAAT
DE NORMALE GEBRUIKSTEMPERATUUR HEEFT
BEREIKT. DIT KAN TOT 30 MINUTEN DUREN.

Bedieningsklep

WAARSCHUWING: ALS HET APPARAAT NIET WIL
ONTBRANDEN OF TIJDENS HET GEBRUIK DOOFT,
WACHT DAN 3 MINUTEN VOORDAT U PROBEERT
HET OPNIEUW TE ONTSTEKEN.
Alle Modellen
De klep heeft twee bedieningsknoppen, zie Afbeelding 3.
1. De rechter knop regelt de ontsteking van de waakvlam.
2. De linker knop regelt de hoofdbrander.
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3. Uitzetten Van De Kachel
3.1

Om de hoofdbrander uit te zetten, draait u aan de linkerknop
totdat deze naar 'off' (uit) wijst ( ). Alleen de waakvlam blijft
branden.

3.2

Druk de rechterknop in en draai eraan totdat deze naar 'off'
(uit) wijst ( ). De waakvlam gaat uit.

4. Uitbreiding Van Uw Kachel

2.3

Uw haard is voorzien van een regelklep die gemakkelijk
kan worden opgewaardeerd met een afstandsbediening op
batterijen.
Er bestaan twee versies van deze bediening die verkregen
kunnen worden bij uw plaatselijke Gazco handelaar.
Deze opwaardering hoeft niet uitgevoerd te worden door een
erkende gasmonteur. Gazco raadt echter wel aan dat deze
taak wordt uitgevoerd door een daartoe bevoegd persoon.

4.2

Deze opwaardering kan vóór of na installatie worden
gemonteerd, maar als er beperkte ruimte is aan de zijkant
dan zal het gemakkelijker zijn het toestel vóór installatie
op te waarderen. Volledige instructies worden met de kit
meegeleverd.

Raadpleeg afzonderlijke instructies als uw haard
opgewaardeerd is met een afstandsbediening met batterijen.
De onderstaande instructies zijn van toepassing, ongeacht of
u een opgewaardeerde afstandsbediening heeft of niet.

De waakvlam aansteken
2.4

De linker- en rechter regelknoppen moeten beiden op ‘off’
(uit) ( ) staan:

2.5

Druk de rechter bedieningsknop in en draai hem linksom tot
u een klik hoort, houdt de knop ingedrukt, zodat de knop
naar Waakvlam wijst ( ).
De waakvlam moet nu gaan branden.

2.6

4.1

Houdt de bedieningsknop gedurende 10 seconden ingedrukt
en laat hem dan los, de waakvlam dient aan te blijven.
Gaat de waakvlam niet aan dan herhaalt u deze procedure
totdat de waakvlam aanblijft.
NOTA: Het regelblok heeft een vergrendeling en kan niet
opnieuw worden aangestoken voordat de 3 min voorbij
zijn.

Als het apparaat lange tijd onbeheerd wordt
achtergelaten (bijv. tijdens een vakantie), wordt
aangeraden om de bedieningsklep in de stand UIT
of WAAKVLAM te zetten.

Let op als u het apparaat onbeheerd achterlaat. In
uitzonderlijke gevallen kunnen signalen van andere
bronnen dan de afstandsbediening van de haard
veranderingen in de afstelling van de vlamhoogte
veroorzaken.
Er mogen NIET twee of meer apparaten met
programmeerbare afstandsbedieningen in dezelfde
ruimte gebruikt worden, om interferentie tussen de
afstandsbedieningen te voorkomen.
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Gebruikershandleiding
Standaard Afstandsbediening
(ONDERDEELNUMMER 8455)

4.3

Deze versie regelt de gashaard nadat de waakvlam is
aangestoken, zodat u de hoofdbrander kunt regelen d.m.v.
de reeks temperaturen en zet de brander uit terwijl de
waakvlam blijft branden.

Vogue Midi Midline & Highline Modellen
5.3

Trek de onderste deur open aan de rechterkant om toegang
te krijgen tot de bedieningselementen, zie Afbeelding 5.

5

Afstandbediening Met Thermostaat En Tijdschakelaar
(ONDERDEELNUMMER 8456)

4.4

Deze afstandsbediening kan het gastoestel regelen nadat de
waakvlam is aangestoken.

HAND MODUS
Kan worden gebruikt om de hoofdbrander aan te zetten
en hem handmatig te regelen van laag naar hoog en weer
terug. Het kan ook gebruikt worden om de hoofdbrander uit
te zetten terwijl de waakvlam blijft branden.

Bedieningsklep

AUTO MODUS
Regelt de ruimte automatisch op een vooraf ingestelde
temperatuur.
TIJDSCHAKELAAR MODUS
Zet het toestel aan en uit volgens een vooraf ingesteld
programma en regelt automatisch de kamertemperatuur
tijdens de twee perioden wanneer het aan staat.

Alle Modellen
5.4

Verwijder het omlijsting om toegang te krijgen tot de
kijkopening door de haken uit de sleuven aan de voorkant
van het apparaat te tillen, zie Afbeelding 6.
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5. Schoonmaken Van Het Apparaat
BELANGRIJK: DE BUITENSTE LAMBRISERING
VAN DE GAZCO VOGUE IS GEMAAKT UIT
GIETIJZER. WEES VOORZICHTIG BIJ HET
INSTALLEREN, VERWIJDEREN EN OPSLAAN
AANGEZIEN DE ONDERDELEN ZWAAR ZIJN EN
VOORZICHTIG BEHANDELD MOETEN WORDEN.
5.1

Zorg ervoor dat de haard en de behuizing afgekoeld zijn
voordat u probeert hem schoon te maken.
Gebruik:

– Een droge doek om de behuizing van het apparaat te
		 reinigen.
– Een vochtige doek voor de glazen voorkant.
Vogue Midi Modellen
5.2

4

6

Verwijder de plint om toegang te krijgen tot de
bedieningselementen door de haken uit de sleuven aan de
voorkant van het apparaat te tillen, zie Afbeelding 4.

5.5

Verwijder de 4 schroeven waarmee het venster aan het
toestel bevestigd is, met behulp van schroevendraaier, zie
Afbeeldingen 7 & 8.
Zorg ervoor dat het glas ondersteund wordt bij het
verwijderen van de schroeven.

Gebruikershandleiding
Vogue Midi & Midline

5.8

7

Vervang ALLE bevestigingsschroeven van het glazen
frame en controleer of er een schroef zit in alle
bevestigingssleuven.
ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID MAG
HET APPARAAT GEBRUIKT WORDEN ALS EEN
VAN DE BEVESTIGINGSSCHROEVEN VAN HET
GLAZEN FRAME ONTBREEKT OF LOSZIT.

6. Het Branderbed Arrangeren
Advies over het Hanteren en Verwijderen
Van Haardkeramiek
Het brandstofeffect van de houtblokken versie
van dit toestel is gemaakt van Refractory
Ceramic Fibre (RCF) (vuurvaste keramische
vezels), een materiaal dat doorgaans voor deze
toepassing wordt gebruikt.

Vogue Midi, Midline & Highline T

Er is geen beschermende kleding nodig voor het
hanteren van deze materialen, maar wij
adviseren dat u de normale hygiënische
maatregelen in acht neemt zoals niet roken, eten
of drinken daar waar u werkt en altijd uw handen
wassen voordat u iets eet of drinkt.

8

Om ervoor te zorgen dat er zo min mogelijk RCFvezels vrijkomen, adviseren wij dat er tijdens de
installatie en het onderhoud een HEPA-gefilterd
vacuüm bestaat voor het verwijderen van stof
dat zich in en om het apparaat opbouwt wanneer
er aan gewerkt wordt. Wanneer u onderhoud op
het apparaat uitvoert adviseren wij dat de
vervangen items niet in stukken gebroken
worden, maar verzegeld in extra stevige
polyethyleen zakken en als RCF-afval
gemarkeerd worden.
5.6

9

5.7

Het frame kan worden verwijderd door de haken uit de
sleuven van de onderkant van het frame en weg van het
apparaat te tillen, zie Afbeelding 9.
Vogue Midi Getoond

RCF-afval wordt geclassificeerd als stabiel, nietreactief gevaarlijk afval en moet naar een
vuilnisbelt met de juiste vergunning gebracht
worden.
Overmatige blootstelling aan deze materialen
kan een tijdelijke irritatie aan de ogen, de huid
en het ademhalingsstelsel veroorzaken; was uw
handen grondig nadat u met het materiaal
gewerkt heeft.

Het glazen venster moest na reiniging of onderhoud opnieuw
op het apparaat bevestigd worden. Houd het op zijn plek en
zet het vast met de schroeven.
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Gebruikershandleiding
7. Layout Houtblokken
VOOR HET JUISTE VLAMEFFECT MOETEN DE
HOUTBLOKKEN VOLGENS DE ONDERSTAANDE
INSTRUCTIES WORDEN GEPOSITIONEERD.

7.4

Plaats de 2 sintels op het lipje aan de voorkant van het
vuurbed, zie Afbeelding 13.

13

Alle houtblokken kunnen door een letter (A - D) aan de
onderzijde worden geïdentificeerd. Houtblokken A en B
hebben openingen om op de branderpennen te passen.
7.1

Zorg ervoor dat de branderlade schoon is en er geen gruis
meer in zit, zie Afbeelding 10.

10

7.5

Houtblok B bevindt zich op de rechtse positiepen en rust
tegen de achtervoering, zie Afbeelding 14.

14
B
7.2

Plaats houtblok A op zijn plaats op de 2 positiepennen, zie
Afbeelding 11.

11

A

7.6

Houtblok C rust op houten blok A en B met de positiepen
naar omhoog gekeerd, zie Afbeelding 15.

15

7.3

12

8

Verspreid de Lava Rock evenredig over het vuurbed en rond
blok A, zie Afbeelding 12.

C

Gebruikershandleiding
7.7

Houtblok D past op de positiepen en rust op houtblok B, zie
Afbeelding 16.

10. Onderhoud
10.1

16

D

De haard moet iedere 12 maanden door een erkende
gasinstallateur nagekeken worden. Vermeld in alle
correspondentie altijd het model- en het serienummer dat u
op het informatieplaatje kunt vinden.

11. Ventilatie
11.1

Dit apparaat heeft geen aanvullende ventilatie nodig.

12. Installatiegegevens
12.1

7.8

Verspreid een kleine hoeveelheid Embaglow vezels over de
gemarkeerde secties, zie Afbeelding 17.
Let op dat u niet meer dan een half pak per keer gebruikt.
WAARSCHUWING - NIET IN DE BUURT VAN DE
WAAKVLAM LEGGEN.

17

Uw installateur moet het ingebruiknamevel voor in het boek
hebben ingevuld. De essentiële installatiegegevens van
het apparaat worden hierop vastgelegd. Vermeld in alle
correspondentie altijd het model- en serienummer.

13. Hete oppervlakten
13.1

De onderdelen van dit apparaat worden heet tijdens normaal
gebruik. Beschouw alle onderdelen van het apparaat als
'werkoppervlakken', behalve de toegang tot de bediening.

13.2

Plaats een geschikt vuurscherm om kinderen en ouden van
dagen te beschermen.

8. Vlamweigeringsapparaat
8.1

Dit is een in het apparaat ingebouwde veiligheidseigenschap
dat de gastoevoer automatisch uitschakelt in het geval de
waakvlam uitgaat en het thermokoppel niet kan verwarmen.
ALS DIT GEBEURT PROBEER DAN NIET OM HET
APPARAAT GEDURENDE 3 MINUTEN OPNIEUW AAN TE
STEKEN.

9. Inwerken
9.1

Tijdens het eerste gebruik van een nieuw GAZCO-apparaat
zal er een sterke geur ontstaan, doordat de verschillende
coatings voor de eerste keer heet worden. Hoewel deze
geuren onschadelijk zijn, wordt geadviseerd het apparaat
gedurende 4 tot 8 uur op de maximale stand te gebruiken,
om deze coatings er volledig af te branden Na deze periode
zullen de geuren niet meer voorkomen.
Vraag uw installateur om advies als de geur aanhoudt.

9.2

Tijdens de eerste paar uur van het gebruik kan er een
verkleuring van de vlammen ontstaan. Dit zal ook verdwijnen
nadat het een korte tijd in gebruik is.
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Van Toepassing op de volgende modellen:
VOGUE MIDI
MIDLINE

VOGUE MIDI T
MIDLINE
3-ZIJDIG

VOGUE MIDI
T MUUR
GEMONTEERD
3-ZIJDIG

VOGUE MIDI T
HIGHLINE
3-ZIJDIG

MODELLEN

VOGUE MIDI

VOGUE MIDI T
3-ZIJDIG

Aardgas

563-016NL/BE

563-025NL/BE

563-258NL/BE

563-300NL/BE

563-013NL/BE

563-216NL/BE

LPG

563-400NL/BE

563-749NL/BE

563-790NL/BE

563-676NL/BE

563-506NL/BE

563-458NL/BE

Modellen

Vogue Midi /
Vogue Midi
Midline
Vogue Midi T 3-Zijdig /
Vogue Midi T Muur
Gemonteerd 3-Zijdig /
Vogue Midi T
Midline 3-Zijdig /
Vogue Midi T Highline
3-Zijdig

Vogue Midi /
Vogue Midi
Midline

Vogue Midi T 3-Zijdig /
Vogue Midi T Muur
Gemonteerd 3-Zijdig /
Vogue Midi T
Midline 3-Zijdig /
Vogue Midi T Highline
3-Zijdig

Injector

Stroom
snelheid
gas
m3/h

Hoog

Laag

2 x Ø6mm

172

0.553

5.1

2.6

-

111

0.137

4.8

2.5

Gas
CAT.

Gastype

Gasdruk

Ventilatie

I2EK

Aardgas (G25.3)

25mbar

29mbar

I3B/P
I2EK
I3B/P

I2E+

I3+

I2E+

I3+

Propaan (G31)
Butan (G30)
Aardgas (G25.3)
Propaan (G31)
Butan (G30)

Input kW
(Totaal)

25mbar

2 x Ø5mm

360

0.618

5.7

3.3

29mbar

-

111

0.143

5.0

2.9

2 x Ø 7.5mm

063

0.457

4.3

2.25

-

111

0.137

4.4

2.25

Aardgas (G20)

20mbar

Aardgas (G25)

25mbar

Propaan (G31)

37mbar

Butan (G30)

29mbar

Aardgas (G20)

20mbar

Aardgas (G25)

25mbar

Propaan (G31)

37mbar

Butan (G30)

29mbar

Land

NL

BE
2 x Ø 8mm

440

0.543

5.2

3.15

-

111

0.188

4.5

2.7

Achterste Rookkanaal: Dikte muur - Min 200mm/ Max 550mm
Vogue Midi - Efficiëntieklasse 1 - 90.6%
Vogue Midi T - Efficiëntieklasse 1 - 94.3%
Afmeting afvoer rookkanaal ø 150mm, Afmeting aanvoer rookkanaal ø 100mm
Afmeting aansluiting gasaanvoerø 8mm
Nederlands alleen:
Het toestel is geconfigureerd voor de toestelcategorie K(I2K) en is geschikt voor het gebruik van G en G+
distributiegassen volgens de specificaties die zijn opgenomen in de NTA 8837:2012 Annex D met een Wobbe-index van
43,46 – 45,3 MJ/m3 (droog, 0°C, bovenwaarde) of 41,23 – 42,98 (droog, 15°C, bovenwaarde).
Dit toestel kan bovendien worden omgezet en/of gekalibreerd voor de toestelcategorie E (I2E).
Dit betekent dat het toestel: "geschikt is voor G+ gas en H-gas of aantoonbaar geschikt is voor G+ gas en aantoonbaar
geschikt is te maken voor H-gas" in de zin van het Nederlands Besluit van 10 mei 2016 tot wijziging van het Nederlands
Besluit Gastoestellen.
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Vogue Midi

B
G
D

E
C

A
F

Vogue Midi Midline

B
G

D

E

A

C

F

Model

A

B

C

D

E

F

G

Vogue Midi

639

416

348

208

137

470

11

Vogue Midi Midline

791

416

348

208

137

622

11

11

Installatie-instructies
Technische Specificaties
Vogue Midi T 3-Zijdig

B
G

D

E
C

A
F

B

Vogue Midi T Midline 3-Zijdig

G

D

E
A
C
F

Model

12

A

B

C

D

E

F

G

Vogue Midi T 3-Zijdig

776

416

348

209

137

607

11

Vogue Midi T Midline 3-Zijdig

928

416

348

209

137

759
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B

Vogue Midi T Highline 3-Zijdig

F

E

D

A

G

C

Model
Vogue Midi T Highline 3-Zijdig

A

B

C

D

E

F

G

1260

416

348

137

209

11

1091

Vogue Midi T 3-Zijdig - Muur Gemonteerd

B
G

E

F
D

C

A

Model
Vogue Midi T 3-Zijdig - Muur Gemonteerd

A

B

C

D

E

F

G

776

416

348

360

209

137

11
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Technische Specificaties
Dit apparaat is goedgekeurd voor het gebruik in andere dan de
vermelde landen. Om dit apparaat in deze andere landen te
kunnen installeren, is het belangrijk om een kopie van de vertaalde
handleiding te bemachtigen en in sommige gevallen zal het
apparaat aangepast moeten worden. Neem voor meer informatie
contact op met Gazco.

PAKLIJST
ALLE MODELLEN
Aantal Omschrijving

Montage Kit bevat:-

Voor Lay-out houtblokken
1 x Set Houtblokken
1 x Embaglow

1 x Gebruikshandleiding
2 x M6 x 8 Schroefdraad
1 x 70mm Ø reduceer plaatje

MIDI & MIDI MIDLINE
2 x Houtschroeven
2 x Keilbouten
2 x Vleugelmoeren
4 x Sluitringen
MIDI T 3 ZIJDIG - MUUR GEMONTEERD
2 x Sluitringen
4 x Keilbout-anker zeskantbouten
MIDI T HIGHLINE 3 ZIJDIG
2 x Sluitringen
4 x Keilbouten
4 x Flensschroeven
VOGUE MIDI / VOGUE MIDI MIDLINE
EISEN VOOR HET REDUCEER PLAATJE - AARDGAS
BOVEN AANSLUITING ALLEEN VERTICAAL INCLUSIEF BOCHT

VERTICALE & HORIZONTALE
Verticale hoogte
rookkanaal

Horizontale lengte

Afmeting van het
reduceer plaatje

Verticale hoogte rookkanaal

Afmeting van het
reduceer plaatje

500mm - 999mm

250mm - 500mm

Geen reduceer
plaatje

3000mm - 4999mm

Ø 52mm (Hellend)

1000mm - 1499mm

250mm - 1000mm

Geen reduceer
plaatje

5000mm - 10,000mm

Ø 47mm (Hellend)

1500mm - 3000mm

250mm - 5000mm

Ø 70mm

EISEN VOOR HET REDUCEER PLAATJE - LPG
BOVEN AANSLUITING ALLEEN VERTICAAL INCLUSIEF BOCHT

VERTICALE & HORIZONTALE
Verticale hoogte
rookkanaal

Horizontale lengte

Afmeting van het
reduceer plaatje

Verticale hoogte rookkanaal

Afmeting van het
reduceer plaatje

500mm - 999mm

250mm - 500mm

Ø 75mm

3000mm - 4999mm

Ø 52mm (Hellend)

1000mm - 1499mm

250mm - 1000mm

Ø 75mm

5000mm - 10,000mm

Ø 47mm (Hellend)

1500mm - 3000mm

250mm - 5000mm

N/A

VOGUE MIDI T 3 ZIJDIG / VOGUE MIDI T MIDLINE 3 ZIJDIG / VOGUE MIDI T WALL MOUNTED 3 ZIJDIG /
VOGUE MIDI T HIGHLINE 3 ZIJDIG
EISEN VOOR HET REDUCEER PLAATJE - AARDGAS/ LPG
BOVEN AANSLUITING ALLEEN VERTICAAL INCLUSIEF BOCHT

VERTICALE & HORIZONTALE

14

Verticale hoogte
rookkanaal

Horizontale lengte

Afmeting van het
reduceer plaatje

Verticale hoogte rookkanaal

Afmeting van het
reduceer plaatje

500mm - 999mm

250mm - 1000mm

Geen reduceer
plaatje

2000mm - 4999mm

Ø 52mm

1000mm - 1499mm

250mm - 1000mm

Ø 70mm

5000mm - 10,000mm

Ø 47mm

1500mm - 3000mm

250mm - 5000mm

Ø 60mm

Installatie-instructies
Plaatsingsvereisten
1. Vereisten rookkanaal en schoorsteen
Let op: Dit apparaat kan alleen samen met het
meegeleverde rookkanaal worden geïnstalleerd.
U moet zich aan het volgende houden:
1.1

Het rookkanaal moet volgens BS5440 worden geplaatst:
Deel 1 (meest recente editie). Zie Afbeelding 1.

1.2

Bevestig een scherm om mensen tegen een uiteinde te
beschermen dat minder dan 2 meter boven een toegang
hangt, zoals een vlakke grond, een balkon of boven een plat
dak.

1.3

Alle horizontale rookkanalen moeten stevig worden
bevestigd en er dienen voorzorgsmaatregelen voor brand
genomen te worden volgens de lokale en nationale praktijken.

1.4

Er kan een begrenzer nodig zijn. Raadpleeg de technische
specificaties op pagina 14.

1

2. Gebouwen Met Een Houten Frame
2.1

Om gevaarlijke situaties met de haard te voorkomen, dient
u extra ruimte te creëren wanneer de haard door een muur
met brandbaar materiaal gaat.

2.2

Er dient een stalen omhulsel in de opening gestoken te
worden waar het rookkanaal doorheen geleid wordt, om een
vrije opening van 25mm te creëren tussen het omhulsel en
de buitenkant van het rookkanaal.

2.3

Neem contact op met uw locale Bouw en Woningtoezicht
voor meer informatie over het installeren van gashaarden in
gebouwen met een houten frame.
Let op: Zorg ervoor dat u voldoende vrije ruimte aan de
achter- en zijkanten van de haard heeft om onderhoud
uit te kunnen voeren.

Dimensies V.K.

Grens

Grens

Afmetingen

Positie uiteinde

Minimale
afstand

Afmetingen

Positie uiteinde

Minimale
afstand

A*

Direct onder een opening, een ventilatieopening, openslaande ramen, enz.

600mm

J

Van een oppervlak met het aangezicht
naar het uiteinde

600mm

B*

Boven een opening, een ventilatieopening,
openslaande ramen, enz.

300mm

K

Van een uiteinde met het aangezicht naar
het uiteinde

600mm

C*

Horizontaal t.o.v. een opening, een
ventilatieopening, openslaande ramen, enz.

300mm

L

Van een opening in de carport (bijv. deur,
raam) naar het huis

1200mm

D

Onder goten, afvoerpijpen of rioolbuizen

300mm

M

1200mm

E

Onder dakranden

300mm

Verticaal van een uiteinde op dezelfde
muur

F

Onder balkonnen of dak carport

600mm

N

300mm

G

Van een verticale rioolbuis of afvoerpijp

300mm

Horizontaal van een uiteinde op dezelfde
muur

H

Van een interne of externe hoek

600mm

P

Van een verticale structuur op het dak

600mm

I

Boven dak groep of niveau balkon

300mm

Q

Boven intersectie met het dak

300mm

* Daarnaast mag het uiteinde niet dichterbij komen dan 300 mm bij een opening in de structuur van het gebouw die gecreëerd is voor een ingebouwd element zoals een kozijn
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3. Achterste Rookkanaal
3.1

3B

Vogue Midi T/ Midline/ Highline

Dit rookkanaal steekt horizontaal uit aan de achterkant van
het apparaat, zie Afbeelding 2.

ALLE MODELLEN (8526)

2

200mm min
550mm max

Afmetingen uiteinde:
395 x 200 x 200 mm (H x B x D)
Afdekkap meegeleverd
Ter plekke op de juiste lengte afsnijden, zie Afbeelding 2.
Er zijn twee soorten uiteinden voor rookkanalen: horizontaal
(hoofdstuk 3b) en verticaal (hoofdstuk 3d).

3a. Bovenste Schoorsteen
Op & Uit Pakket
3.2

Dit rookkanaal rijst verticaal omhoog van de bovenkant van
het apparaat en gaat vervolgens horizontaal verder naar
buiten, zie Afbeeldingen 3A & 3B.
Het basispakket bestaat uit:

ALLE MODELLEN (8523/8523AN)
		1 x 500mm verticale lengte
		1 x 500mm aansluitlengte
		1 x 90 graden bochtstuk
		1 x muurplaat
1 x 52mm reduceer plaatje
1 x 60mm reduceer plaatje
		1 x 75mm reduceer plaatje
4 x bevestigingsschroeven

3A

16

Vogue Midi/ Midline

3.3

Deze kit geeft de minimale materialen en er kan extra lengte
aan de verticale en horizontale gedeelten toegevoegd
worden, raadpleeg de volgende sectie 4.

3.4

Raadpleeg de Technische Specificaties pagina om te
bepalen wanneer een reduceer plaatje gebruikt moet
worden.

3b. Voor de installatie van
horizontale terminal:
3.5

Bepaal waar de terminal geplaatst moet worden.

3.6

Meet de hoogte van de bovenkant van het apparaat tot aan
het midden van de benodigde opening. Voor minimale en
maximale afmetingen, zie Afbeelding 3 & 4.

3.7

Voor het plaatsen van het rookkanaal moet u toegang
hebben tot de boven- of zijkant van het apparaat om deze te
kunnen aansluiten.

3.8

Monteer de verticale delen en zorg ervoor dat de bovenste
plaat en de rand van het rookkanaal vóór het rookkanaal
geplaatst worden.

3.9

Plaats het 90° elleboogstuk.

3.10

Plaats het horizontale gedeelte en de terminal. Alleen het
horizontale gedeelte kan kleiner gemaakt worden.

3.11

Voor een bakstenen installatie moet er een geschikte
dwarsbalk geplaatst worden ter ondersteuning van de
opening. Raadpleeg de Installatiehandleiding, Technische
Informatie voor meer informatie over de lengte van het
rookkanaal.

Installatie-instructies
Plaatsingsvereisten
3c. Bovenste Rookkanaal,
Omhoog & Buiten Met Extra Bocht
3.12

Extra bochten kunnen worden gebruikt in de horizontale sectie
(hetzij 45° of 90°) maar de totale afstand van de horizontale
rookleiding zal worden verminderd, zie Afbeelding 4.

4

Alle Modellen
3.14

Er kunnen extra lengtes worden toegevoegd, zie
Afbeelding 5.

3.15

Raadpleeg de Installatiehandleiding, Technische Specificatie
om te bepalen wanneer er een reduceer plaatje gebruikt
moet worden.

5
45˚ OF 90˚

10.0m
MIN

0.5m
MIN

0.25m
2.5m

2.0m
MIN

Indien A = 1.0 tot 1.499 meter B & C = 1.0 meter maximum
(Aardgas - Geen reduceer plaatje, LPG - 75mm Reduceer plaatje)
Indien A = 1.499 meter tot 3.0 meter B & C = 4.0 meter maximum
(Aardgas - 70mm reduceer plaatje, LPG - Geen reduceer plaatje)

3d. Bovenste Rookkanaal
Verticaal Bouwpakket
3.13

Verticaal vanaf de bovenkant van het apparaat, zie
Afbeelding 5. Een minimum verticale opgang van 2 m (9’6”)
tot maximaal 10 m. (32’ 10”).
999-539/999-539AN - Vogue Midi/ Midline Modellen

3e. Bovenste Rookkanaal
Vertical Offset Kit (8530/8530AN)
3.16

Wordt gebruikt met pakket 999-539. Een minimaal
hoogteverschil van 500 mm (19½) is benodigd voor de
eerste bocht. Zie Afbeelding 5.

Het basispakket bestaat uit
2 x 1m lengtes
1 x 1m aansluitlengte
1 x 52mm begrenzer (schuifplaat montage)
1 x 47mm begrenzer (schuifplaat montage)
8524/8524AN - Vogue Midi/ Midline/ Highline T Modellen
Het basispakket bestaat uit:
2 x 1m lengtes
1 x 1m aansluitlengte
1 x 52mm begrenzer
1 x 47mm begrenzer - Non utilisé sur cet appareil
1 x 60mm begrenzer
1 x 70mm begrenzer - Non utilisé sur cet appareil

4. Extra Lengtes Rookkanaal
Nominale
Lengte

Werkelijke
Lengte

Roestvrijstalen
Afwerking

Antraciet
Afwerking

200mm

140mm

8527

8527AN

500mm

440mm

8528

8528AN

1000mm

940mm

8529

8529AN

45° Bocht

N/A

8507

8507AN

90° Bocht

N/A

8508

Optioneel kraagstuk rookkanaal

8508AN
8548MB
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5. Gasaanvoer

6

Dit apparaat is bedoeld om gebruikt te worden in een
gasinstallatie met een gasmeter.
5.1

Zorg er voor de installatie voor dat de lokale
aanvoeromstandigheden (identificatie van het type gas en
de gasdruk) en de instelling van het apparaat met elkaar
overeenkomen.

5.2

Zorg ervoor dat de gastoevoer de gewenste hoeveelheid
gas aanlevert en dat dit volgens de van toepassing zijnde
regelgeving geschiedt.

5.3

Voor de installatie kunt u zacht koperen buizen en zacht
gesoldeerde lassen buiten het apparaat en onder de haard
gebruiken.

5.4

Dit apparaat wordt geleverd met een isolatie apparaat dat
in de fabriek in de aanvoeraansluiting geïnstalleerd is. Er is
geen ander isolatie apparaat nodig.

5.5

Alle rommel en vuil dat in de gasleidingen terecht is
gekomen moet worden verwijderd voordat de gasleidingen
op het apparaat aangesloten worden.

5.6

De gastoevoer gaat het apparaat binnen onder de
achterkant van de buitenkist.

5.7

De gasaanvoer moet dusdanig geïnstalleerd zijn dat dit het
verwijderen van het apparaat ten behoeve van onderhoud
en inspectie niet belemmert.

6. Ventilatie
6.1

Dit apparaat heeft geen aanvullende ventilatie nodig.

De onbrandbare schouw moet ten minste 12 mm dik zijn en
50 mm in alle richtingen vanaf de bodem van het apparaat
uitsteken.

7.5

Het apparaat is niet geschikt voor installatie tegen een
brandbare muur. Een brandbare zijmuur moet minimaal
150mm (Vogue Midi / Midi Midline) of 200mm (Vogue Midi
T / Midline T/ Highline T-Zijdig) van het apparaat verwijderd
zijn. Dit is niet van toepassing op wandgemonteerde
modellen.

7.6

Dit apparaat kan met een rookkanaal dat naar boven en
naar buiten loopt (verticale muur- horizontaal rookkanaal)
of met een verticaal rookkanaal met een afvoer in het dak
geïnstalleerd worden (zie Rookkanaal opties, Hoofdstuk 3
Plaatsingsvereisten).

NSTALLATIE VAN DE HAARD
(NIET VAN TOEPASSING OP MIDLINE & HIGHLINE EN
WANDGEMONTEERDE MODELLEN)

Dit apparaat is ontworpen om in een schouw of op een
optionele bank te staan:
Code

Bank

Breed

RVACLB100B

Riva Bench Low

1000mm

RVACB100B

Riva Bench

1000mm

RVACLB120B

Riva Bench Low

1200mm

RVACB120B

Riva Bench

1200mm

RVACLB140B

Riva Bench Low

1400mm

RVACB140B

Riva Bench

1400mm

7.2

Voor het installeren van de bank:
Zie hoofdstuk 1 Installatie - Alle modellen in met de bank-kit
meegeleverde Installatiehandleiding PM205NL.

7.3

Voor het op de bank bevestigen van het apparaat:
U moet bepalen waar u het apparaat op de bank wilt
plaatsen, vóórdat u gaten in de bank boort, zie Afbeelding 6.
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7.4

7.7

7. Plaatsing Apparaat
7.1

Zodra de plaats van het apparaat bepaald is:
Volg de instructies voor het bevestigen van het apparaat op
pagina 21.

Bouwvoorschriften schrijven voor dat dit apparaat op een
niet-brandbare mantel moet staan, die minstens 12 mm
dik is en minimaal 50 mm van de basis van het apparaat in
alle richtingen projecteert. Gazco beveelt echter aan dat de
mantel aan de volgende afmetingen voldoet, zie Afbeelding 7.

7

B

C

A

Dimensies

A

B

C

Alle Modellen

716mm

498mm

12mm

Installatie-instructies
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OPMERKING: Het is niet aanbevolen Midlinemodellen te installeren op een bank.
I
7.8

7.9

Het is niet nodig om deze producten op een niet-brandbare
vloer te leggen. Om praktische redenen moet de vloer echter
wel vlak en stevig zijn, zodat het apparaat gelijk en vast op
zijn plaats kan staan.

MINIMALE SPELING
7.12

Vrijstaande apparaten zijn niet geschikt voor installatie
tegen een brandbare muur. Alle brandbare materialen dienen
van de achterkant van het apparaat verwijderd te worden.
(NIET VAN TOEPASSING OP WANDGEMONTEERDE
MODELLEN.)

7.13

Ongeacht of u brandbaar materiaal gebruikt of niet, dient
u ervoor te zorgen dat u alle minimale vrije ruimtes in
acht neemt, zoals getoond in Afbeeldingen 9 en 10.

Dit apparaat mag overal in de kamer staan, maar er moet
voor gezorgd worden dat het geplaatst wordt binnen de
beperkingen van de toelaatbare kanaalconfiguratie.

De aangegeven spelingen vormen de minimale afstand tot de
brandbare materialen. Als het apparaat in een niet-brandbare
opening geïnstalleerd dient te worden, dan kan de speling
aan de zij- en bovenkanten van het apparaat verminderd
worden. Het wordt echter aanbevolen dat de opgegeven
spelingen aangehouden worden, ongeacht de materialen die
bij de constructie van de opening gebruikt zijn, om voldoende
luchtstroom mogelijk te maken en bij de bedieningstoetsen
te kunnen komen. De speling aan de achterkant van het
apparaat moet altijd minimaal 50mm zijn. (NIET VAN
TOEPASSING OP WANDGEMONTEERDE MODELLEN.)

HET APPARAAT KAN NIET OP EEN VLOERKLEED
WORDEN GEÏNSTALLEERD.
HET APPARAAT AAN DE MUUR BEVESTIGEN
(ALLEEN WANDGEMONTEERDE MODELLEN)
WAARSCHUWING: Het apparaat weegt 62kg.
De fabrikant heeft dit apparaat ontworpen voor
bevestiging aan een gemetselde muur en alle
meegeleverde bevestigingen zijn hiervoor geschikt.
Indien het wordt bevestigd aan een muur met
houten frame, dan moeten de bevestigingspunten
zich in de houten balken bevinden en niet in de
gipsplaat. Gebruik geschikte bevestigingen.
NIET alleen aan een gipsplaat bevestigen.
7.10

9
B
A

A

Indien het wordt bevestigd aan een muur met houten
frame, dan is het essentieel dat de patronen zich binnen
het bevestigingsgebied voor de wandmontagebeugel
bevinden, zie Afbeelding 8.
340

8

10
523
D

C

7.11

AFSTAND VAN DE VLOER/HAARD NIVEAU
Bij de apparaten die aan de muur worden gemonteerd is
het belangrijk om een minimum afstand van 100mm aan
te houden zodat voldoende toegang is voor toekomstig
onderhoud.

Dimensie

Vogue Midi/
Vogue Midi
Midline

Vogue Midi T
3 Zijdig/ Vogue
Midi T Midline/
Highline
3 Zijdig

Vogue Midi T
Gemonteerd
3-Zijdig

A

150

200

200

B

225

225

400

C

150

200

200

D

50

50

0
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1. Veiligheidsvoor zorgsmaatregelen
1.1

U moet voor uw eigen veiligheid en die van anderen deze
haard volgens de lokale en nationale gebruiken installeren.
Het niet correct installeren van het apparaat kan tot een
gerechtelijke vervolging leiden. Lees deze instructies door
voordat er met de installatie begonnen wordt en het
apparaat gebruikt wordt.

1.2

Deze instructies dienen intact bij de gebruiker achtergelaten
te worden.

1.3

Probeer niet om rommel in dit apparaat te verbranden.

1.4

Alle plastic zakken uit de buurt van kinderen houden.

1.5

Geen voorwerpen op of in de buurt van het apparaat
plaatsen en laat genoeg ruimte over boven het apparaat.

2. Uitbreiding Van Uw Kachel
2.1

Uw haard is voorzien van een regelklep die gemakkelijk
kan worden opgewaardeerd met een afstandsbediening op
batterijen.
Er bestaan twee versies van deze bediening die verkregen
kunnen worden bij uw plaatselijke Gazco handelaar.
Deze opwaardering hoeft niet uitgevoerd te worden door een
erkende gasmonteur. Gazco raadt echter wel aan dat deze
taak wordt uitgevoerd door een daartoe bevoegd persoon.

2.2

Deze opwaardering kan vóór of na installatie worden
gemonteerd, maar als er beperkte ruimte is aan de zijkant
dan zal het gemakkelijker zijn het toestel vóór installatie
op te waarderen. Volledige instructies worden met de kit
meegeleverd.
Als het apparaat lange tijd onbeheerd wordt
achtergelaten (bijv. tijdens een vakantie), wordt
aangeraden om de bedieningsklep in de stand UIT
of WAAKVLAM te zetten.

ALS DE HAARD TIJDENS HET GEBRUIK UITGAAT,
WACHT DAN 3 MINUTEN VOORDAT U HEM WEER
PROBEERT AAN TE STEKEN.

Let op als u het apparaat onbeheerd achterlaat. In
uitzonderlijke gevallen kunnen signalen van andere
bronnen dan de afstandsbediening van de haard
veranderingen in de afstelling van de vlamhoogte
veroorzaken.

BELANGRIJK: RAADPLEEG HET GEGEVENSPLAATJE
EN DE TECHNISCHE SPECIFICATIES VOORAAN IN
DE HANDLEIDING OM ERVOOR TE ZORGEN DAT
HET APPARAAT CORRECT IS INGESTELD VOOR HET
GEBRUIK VAN HET JUISTE TYPE GAS EN DE IN HET
LAND VAN TOEPASSING ZIJNDE CATEGORIE.

Er mogen NIET twee of meer apparaten met
programmeerbare afstandsbedieningen in dezelfde
ruimte gebruikt worden, om interferentie tussen de
afstandsbedieningen te voorkomen.

RAADPLEEG SECTIE 15, ONDERHOUD; ONDERDELEN
VERVANGEN, VOOR INFORMATIE OVER HET
WISSELEN TUSSEN VERSCHILLENDE TYPEN GAS.

Standaard afstandsbediening

(ONDERDEELNUMMER 8455)

Uitpakken
1.6

Haal het apparaat uit de verpakking en controleer of het
compleet en niet beschadigd is.

1.7

Het glazen deksel wordt boven op het apparaat geplaatst.
Verwijder dit en bewaar op een veilige plek.

2.3

Deze versie regelt de gashaard nadat de waakvlam is
aangestoken, zodat u de hoofdbrander kunt regelen d.m.v.
de reeks temperaturen en zet de brander uit terwijl de
waakvlam blijft branden.

Afstandbediening Met Thermostaat En
Tijdschakelaar (ONDERDEELNUMMER 8456)

Zet de afzonderlijke keramische delen aan de kant, zodat
deze tijdens de installatie niet beschadigd kunnen worden.
2.4

Deze afstandsbediening kan het gastoestel regelen nadat de
waakvlam is aangestoken.

HAND MODUS
Kan worden gebruikt om de hoofdbrander aan te zetten en
hem handmatig te regelen van laag naar hoog en weer
terug. Het kan ook gebruikt worden om de hoofdbrander uit
te zetten terwijl de waakvlam blijft branden.
AUTO MODUS
Regelt de ruimte automatisch op een vooraf ingestelde
temperatuur.
TIJDSCHAKELAAR MODUS
Zet het toestel aan en uit volgens een vooraf ingesteld
programma en regelt automatisch de kamertemperatuur
tijdens de twee perioden wanneer het aan staat.
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3. Installatie Van Het Apparaat
BELANGRIJK: DE BUITENSTE LAMBRISERING VAN
DE GAZCO VOGUE IS GEMAAKT UIT GIETIJZER.
WEES VOORZICHTIG BIJ HET INSTALLEREN,
VERWIJDEREN EN OPSLAAN AANGEZIEN DE
ONDERDELEN ZWAAR ZIJN EN VOORZICHTIG
BEHANDELD MOETEN WORDEN.

Alle Modellen
3.3

Verwijder het omlijsting om toegang te krijgen tot de
bedieningsklep en de kijkopening door de haken uit de
sleuven aan de voorkant van het apparaat te tillen, zie
Afbeelding 3.

3

Vogue Midi Modellen
3.1

Verwijder de plint om toegang te krijgen tot de
bedieningselementen door de haken uit de sleuven aan de
voorkant van het apparaat te tillen, zie Afbeelding 1.

1

Het Apparaat Bevestigen
Vogue Midi & Vogue Midi T 3-Zijdig
Het apparaat is op een montagebeugel bevestigd om het
aan de haardstede of de bank te kunnen bevestigen.

Vogue Midi Midline & Highline Modellen
3.2

Trek de onderste deur open aan de rechterkant om toegang
te krijgen tot de bedieningselementen, zie Afbeelding 2.

3.4

2

Het apparaat positioneren.
Bevestig de beugel losjes aan het apparaat en plaats deze in
het midden op de haardstede OF in de gewenste positie op
de bank. Verwijder het apparaat, laat de beugel op de juiste
positie zitten en markeer de gaten om de schroeven van de
beugel er in te boren, zie Afbeelding 4.

4

Beugels

Bedieningsklep

3.5

Verwijder de beugel en boor de geleidergaten.

3.6

Bevestig de beugel aan de haardstede of de bank, zie
Afbeelding 4.
OPMERKING: Gebruik de houtschroeven en keilbouten
in de meegeleverde bevestigingskit voor installatie
op een haardstede en de met de bank meegeleverde
schroefbouten voor installatie op een bank.
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3.7

Til het apparaat omhoog om de sleuven in het frame op de
bevestigingsschroeven te plaatsen. Er bevinden zich twee
grote gaten voor de onderste flenzen aan de voorste randen
aan de onderkant, zie Afbeelding 5.

5

Het apparaat aan de muur bevestigen
Vogue Midi T 3-Zijdig - Alleen Wandgemonteerde Modellen
3.13

Om de Vogue aan de muur te monteren moet eerst het
achterpaneel worden verwijderd.

3.14

Verwijder de 4 schroeven, zie Diagram 7, Pijl A.

3.15

Maak de schroeven los, zie Diagram 7, Pijl B.

7

A

Sleutelgaten
Vleugelmoeren
Sluitring

3.8

B

Plaats de twee grote sluitringen over de tapeinden en
bevestig met twee vleugelmoeren, zie Afbeelding 5.

Vogue Midi T Highline 3-Zijdig

A

Het apparaat heeft vier sleuven in de basisplaat om
het op zijn plaats te bevestigen met de meegeleverde
schroeven.
3.9

Zet het apparaat op zijn plaats en markeer de gaten die
geboord moeten worden voor de schroeven, zie Afbeelding 6.

B
A

6
3.16

Til het panel van de bovenste haken af, zie Diagram 8.

8
Sleuven
voor
schroeven

3.10

Verwijder het apparaat en boor de geleidegaten.

3.11

Plaats de keilbouten in de geleidegaten.

3.12

Plaats het apparaat opnieuw en gebruik de houtschroeven
in de meegeleverde bevestigingskit voor installatie op een
haardstede.

3.17

22

Schroef de 4 losse schroeven vast (Diagram 7, Pijl B) en
vervang de 2 bovenste schroeven (Diagram 7, Pijl A).

Installatie-instructies
WAARSCHUWING: Het apparaat weegt 62kg.
De fabrikant heeft dit apparaat ontworpen voor
bevestiging aan een gemetselde muur en alle
meegeleverde bevestigingen zijn hiervoor geschikt.
Indien het wordt bevestigd aan een muur met
houten frame, dan moeten de bevestigingspunten
zich in de houten balken bevinden en niet in de
gipsplaat. Gebruik geschikte bevestigingen.
NIET alleen aan een gipsplaat bevestigen.
De meegeleverde bevestigingen voor de
wandgemonteerde kit zijn R-RBL keilbouten en dienen
volgens onderstaande methode geïnstalleerd te worden.

2

1

1. Boor een gat - breedte: 14mm x diepte: 65mm.
Opmerking: Bij bevestiging in metselwerk dienen
specievoegen te worden vermeden
Verwijder afval en maak het gat grondig schoon met een
borstel en zuiger
2. Verwijder de voorgemonteerde bout en sluitring. Plaat
de afschermingsplug in het gat en sla er met een hamer op
tot hij volledig vlak zit met de muur
3. Plaats de bout met de sluitring in de afschermingsplug
Draai aan met een torsie van 15Nm.
Indien het wordt bevestigd aan een muur met houten
frame, dan is het essentieel dat de patronen zich binnen
het bevestigingsgebied voor de wandmontagebeugel
bevinden, zie Afbeelding 9.

9

Bevestig met een schroef, zie Afbeelding 10, pijl A.
Draai op dit moment nog niet vast.

10
A

Inspectieluik van
de achteruitgang
200mm ø

B

3

Controleer of de onderlaag een minimale dikte van 100mm
heeft.

3.18

3.21

3.22

Plaats de wandmontagebeugel waterpas en markeer de
overige 3 gaten, zie Afbeelding 10, pijl B.

3.23

Verwijder de wandmontagebeugel en boor de
bevestigingsgaten.

3.24

Alleen achteruitgang: Maak een gat voor het rookkanaal
(zie sectie 6a. Rookkanaal monteren voor details).

3.25

Plaats de wandmontagebeugel terug en bevestig met de
schroeven. Draai op dit moment nog niet vast.

3.26

Plaats de wandmontagebeugel waterpas, pas aan indien
nodig. Draai de 4 schroeven aan.
WAARSCHUWING: Dit apparaat is zwaar en dient
met zorg behandeld te worden. Dit apparaat moet
door twee personen worden getild.

340

3.27

11
523

3.19

Positioneer de wandmontagebeugel op de gewenste plaats.

3.20

Markeer en boor het bevestigingsgat links bovenin.

Haak de bovenste beugel onder de bovenkant van het
frame onder een hoek en laat het voorzichtig op zijn plaats
zakken. Zorg ervoor dat de beugel goed vergrendeld zit, zie
Afbeeldingen 11 en 12.
2

1

Beugel

2 Schroeven
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OPMERKING: De achterste rand aan de bovenkant
van het apparaat moet zich tussen de achterste lip
van de wandmontagebeugel en de verhoogde steunen
bevinden, zie Afbeelding 12.

12

Gedeeltelijk vergrendeld

4.3

De gietijzeren bovenplaat kan omhoog getild worden
om toegang te verschaffen tot de binnenste en buitenste
afvoerstompen, zie Afbeelding 14.

14

Body van
de kachel

Wandmontagebeugel

Volledig vergrendeld

Body van
de kachel
Achterste lip

Verhoogde steun

4.4

Wandmontagebeugel

3.28

Verwijder de 8 schroeven die de binnenste & buitenste
afvoerstompen vasthouden, zie Afbeelding 15.

15

Bevestig via de basis van de beugel van onderen met de 2
meegeleverde schroeven, zie Afbeelding 11.

Binnenste
afvoerstomp

BELANGRIJK: Als er toegang nodig is tot de
veiligheidsventielen aan de achterkant voor
onderhoud, moet het apparaat eerst van de wand
worden verwijderd.

Buitenste
afvoerstomp

4. Boven of Achter Rookkanaal
4.1

Kies voordat u het apparaat plaatst de juiste positie voor de
rookkanaaluitvoer.

4.2

Het apparaat wordt geleverd in een configuratie met
bovenuitgang. Om van uitvoer te veranderen, verwijder de
gietijzeren bovenplaat en de sierkraag van het rookkanaal,
zie Afbeelding 13.

13

Verwissel de binnenste en buitenste afvoerstompen enkel
met de binnenste en buitenste afblindplaten op de achterkant
van het apparaat, zie Afbeelding 16.

16

Buitenste
afblindplaat

Sierkraag van het rookkanaal
Gietijzeren
bovenkant
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4.5
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4.6

Maak de steunhaak van de afblindplaat van het
sierrookkanaal vast op de onderkant van de gietijzeren
bovenplaat met de bijgeleverde schroeven.
Zorg ervoor dat de geplooide terugloop tegen de gietijzeren
bovenplaat gedrukt is, zie Afbeelding 17.

5. Achterpaneel Highline vrijstaand
(Optionele)
De Vogue Highline kan worden geleverd met een optioneel
achterpaneel zodat het apparaat op zo'n manier geïnstalleerd
kan worden dat het 360° rondom kan worden bekeken
zonder dat de motorcomponenten gezien kunnen worden.
Neem contact op met uw Gazco verkoper voor details.

17

5.1

Het achterpaneel monteren:
Maak de twee schroeven aan de achterkant van het
apparaat los, zie Afbeelding 20.
Verwijder niet volledig.

20

4.7

Plaats de afblindplaat van het sierrookkanaal op haar plaats,
zie Afbeelding 18.

18

4.8

19

Plaats de gietijzeren bovenplaat er opnieuw op. Indien goed
geplaatst, moet de gietijzeren plaat gelijk liggen met de
achterkant van de kachel, zie Afbeelding 19.

5.2

Bevestig de meegeleverde gasverlengbuis aan de gasinlaat
van het apparaat.
Deze loopt in het midden aan de achterkant van de sokkel
zodat de gastoevoer op vloerhoogte verbonden kan worden
indien gewenst.

5.3

Haak de bovenkant van het achterpaneel over de
uitstekende schroeven aan de achterkant, zie Afbeelding 21.

21

Vogue Midi Getoond

5.4

Laat het paneel zakken en haak de onderste beugels over
de rand van de body van het apparaat in het midden, zie
Afbeelding 22.

22

25
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5.5

Zorg er bij het plaatsen van het achterpaneel voor dat de
verlengbuis van de gasinlaat niet klem komt te zitten. Deze
zal uit het uitgesneden stuk aan de onderkant van het paneel
steken, zie Afbeelding 23.
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Alleen Wandmontagebeugel
6.8

Gebruik de wandmontagebeugel als een sjabloon en snijd
een gat uit met een diameter van 200mm in de interne muur
alleen.

6.9

Snijd een gat uit met een diameter van 150mm in de
buitenste muur voor de aansluiting van de uitgang.

6.10

De wandgemonteerde kit wordt geleverd met een
beschermende huls voor het rookkanaal. Deze kan worden
opgerold zodat hij door het gat in de interne muur past.

6.11

Voer de huls door het gat in de interne muur. Deze zal
uitzetten in het gat om het rookkanaal tegen vuil enz. te
beschermen.

6.12

Plaats het rookkanaal zoals vermeld, zie 6.13.

Alle Modellen
Uitgang

6. Schoorsteen Assembleren
6.1

Raadpleeg Plaatsingsvereisten pagina 15 en verder.

6A: Achteruitgang Horizontaal Rookkanaal
Lengte Rookkanaal

Op de buitenmuur:
6.13

Positioneer het gehele rookkanaal in de opening. Het
uiteinde ligt vlak tegen de muur.

6.14

Zorg ervoor dat het uiteinde verticaal staat, zie Afbeelding 25.

6.15

Markeer de vier bevestigingsgaten.

6.16

Verwijder het uiteinde om de gaten te boren.
Steek er de meegeleverde keilbouten in.

6.2

Wandgemonteerde Modellen: Ontmoet de dikte van de
hele muur en tel er 25mm bij op.

6.17

6.3

Andere Modellen: Ontmoet de dikte van de hele muur en
tel er 75mm bij op.
De totale lengte van het rookkanaal zorgt voor een minimale
opening van 50 mm tussen de achterkant van het apparaat
en de muur.

Toebehoren rookkanaal en haard
6.18

Positioneer de haard en zorg voor de juiste vrije ruimtes.

6.4

Steek het vierkante kartonnen hulpstuk in het rookkanaal ter
ondersteuning van de binnenste buis.

6.19

6.5

Snij door het rookkanaal en het hulpstuk, zie Afbeelding 24.

Breng een druppel geschikte weerbestendige dichting aan
(siliconen of gelijksoortig) op de omtrek van de achterkant
van het uiteinde, zie Afbeelding 25.

HET ROOKKANAAL OP DIT MOMENT NOG NIET VAST
MAKEN.

25

24

A

200mm min
550mm max

6.6

VERWIJDER HET OVERGEBLEVEN KARTON UIT HET
ROOKKANAAL.

6.7

De randen glad afvijlen.

26

6.20

Steek het rookkanaal door de muur, zorg ervoor dat het er
soepel door gaat.

Installatie-instructies
Op de binnenmuur:
6.21

Plaats het rookkanaal in de binnenste en buitenste
spie-einden.

6.22

Zorg ervoor dat de rubberen afdichting op de spie-einden
niet beschadigd is.

Opening rookkanaal
6.28

Markeer de hoogte van de bovenkant van de haard tot het
midden van de horizontale sectie, zie Afbeelding 27.

27

Van buiten:
6.23

Steek vier schroeven in de flenzen van het uiteinde van het
rookkanaal.

6.24

Controleer of de afdichting een waterdichte verbinding met
de muur heeft gevormd.

6.25

Het meegeleverde scherm dient bevestigt te worden bij ieder
uiteinde dat zich minder dan 2 meter boven een toegang
bevindt (begane grond, balkon of boven een plat dak waar
mensen toegang toe hebben), zie Afbeelding 26.

26
6.29

ZORG ERVOOR DAT U HET ROOKKANAAL PRECIES
MARKEERT MARKEERT. DEZE IS NA INSTALLATIE
MOEILIJK VERPLAATSBAAR.

6.30

Maak een opening van 152mm diameter voor het
rookkanaal. Gebruik een:
a) Kernboor, of
b) Hamer en beitel

6.31

Herstel beide einden van de opening.

Lengte rookkanaal

6b. Bovenste Afvoer - Op & Uit
ZORG ERVOOR DAT DE ZWARTE DECORATIEVE
BOVENKANT EN KRAAG OP DE BOVENKANT VAN
HET APPARAAT WORDEN GEMONTEERD, VÓÓRDAT
DE BOVENSTE UITGANG VAN HET ROOKKANAAL
GEÏNSTALLEERD WORDT.
DEZE DIENT GEPLAATST TE WORDEN VOORDAT HET
ROOKKANAAL GEÏNSTALLEERD WORDT.
Er kan een begrenzer nodig zijn bij de bovenste
rookkanaaluitgangen. Zie Technische Specificatie op
bladzijde 14 voor afmetingen van begrenzer.

6.32

De uiteindelijke lengte van het rookkanaal is inclusief het
eindstuk. Het eindstuk is het enige gedeelte dat ingekort kan
worden.
GEEN ENKEL ANDER GEDEELTE VAN HET
ROOKKANAAL INKORTEN.

6.33

Meet vanaf de buitenkant van de muur tot aan de stop op het
- 90° bochtstuk.

6.34

Plaats in deze fase het horizontale gedeelte van het
rookkanaal tussen het bochtstuk en het uiteinde, indien
nodig, zie Afbeelding 28.

28

Muurplaat
6.26

Er wordt een muurplaat meegeleverd om het rookkanaal
aan de binnenmuur te bevestigen. Buig het bevestigingslipje
onder een hoek van 90° en schuif plaat over het rookkanaal
voordat het rookkanaal door de muur wordt gestoken.

6.27

Markeer de bevestigingsopeningen door de muurplaat als
sjabloon te gebruiken. Het lipje kan zich boven of onder het
rookkanaal bevinden, zie Afbeelding 28.

Muurplaat

10mm
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6.35

Markeer de juiste lengte helemaal om het gedeelte van het
uiteinde van het rookkanaal heen, zie Afbeelding 29.

6.36

Steek het vierkante kartonnen hulpstuk in het rookkanaal ter
ondersteuning van de binnenste buis.

6.37

Snij door het rookkanaal en het hulpstuk, zie Afbeelding 29.

29

6C. Bovenste Uitgang Verticaal Rookkanaal
6.48

Wanneer er een rooksysteem aangeschaft is dat alleen
verticaal is, raadpleeg dan de Plaatsingsvereisten, sectie 3D.

6.49

Let in het bijzonder op het volgende:

		 Positie uiteinden.
		 Ondersteuning rookkanaal.
		 Weerbestendig maken.
		Brandbeveiliging.
6.50

Voor al het bovenstaande dienen de lokale en nationale
handelswijzen gevolgd worden.
Een begrenzer mag alleen van verticale rookkanalen
voorzien zijn. Zie Technische Specificatie op bladzijde
14 voor afmetingen van begrenzer.

6.38

VERWIJDER HET OVERGEBLEVEN KARTON UIT HET
ROOKKANAAL.

6.39

De randen glad afvijlen.

6.51

LET OP: ER IS EEN UNIEKE KIT VOOR HET GEBRUIK
MET DIT APPARAAT (GAZCO ONDERDEELNUMMER
999-539) WANNEER HET APPARAAT IN COMBINATIE
MET EEN VERTICALE TERMINATIEKIT WORDT
GEÏNSTALLEERD. DEZE KIT VERSCHILT IN ZOVERRE
DAT HET BEGRENZERS HEEFT MET SCHUIFPLATEN.
ZORG ERVOOR DAT U DE JUISTE KIT HEEFT VOORDAT
U MET DE INSTALLATIE VERDER GAAT.

6.52

Het is belangrijk dat de glijdende begrenzerassemblage
wordt gebruikt. De begrenzerassemblage moet op de eerste
plaats zijn uitgerust met de schuifkragen en de bovenste
begrenzerplaat moet gecontroleerd worden om ervoor te
zorgen deze vrij kan bewegen voordat het rookkanaal wordt
aangebracht.

Toebehoren rookkanaal en haard
6.40

Trek de haard en het rookkanaal uit de haardstede.

6.41

Boor vier bevestigingsgaten voor de muurplaat en steek er
de meegeleverde keilbouten in.

6.42

Steek het horizontale rookkanaal in het bochtstuk en
herpositioneer de haard.

6.43

Controleer of het rookkanaal zonder problemen door de
muur loopt.

6.44

Bevestig de muurplaat aan de muur m.b.v. de meegeleverde
vier zwarte schroeven.

6.45

Boor door het bevestigingslipje van de muurplaat m.b.v. een
3.5mm boor.

6.46

Maak vast met de meegeleverde schroeven.

6.47

Ruim op en maak het weerbestendig om de buitenkant van
het rookkanaal.

30

Begrenzerassemblage

Schuifkragen
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8. Glas verwijderen

7. Drukcontrole gasbestendigheid
Dit is belangrijk dat rommel die de gasregeling zou kunnen
blokkeren verwijderd wordt.
7.1

8.1

Sluit het gas op het 8mm elleboogstuk op de achterkant van
het apparaat aan, zie Afbeeldingen 31 & 32.

Vogue Midi & Midline

Verwijder de 4 schroeven waarmee het venster aan het
toestel bevestigd is, met behulp van schroevendraaier, zie
Afbeeldingen 33 & 34.
Zorg ervoor dat het glas ondersteund wordt bij het
verwijderen van de schroeven.

Vogue Midi & Midline

33

31

Vogue Midi, Midline & Highline T 3-Zijdig
Vogue Midi, Midline & Highline T 3-Zijdig

32

34

7.2

Sluit een passende spanningsmeter aan op het testpunt die
zich aan de gasinvoer bevindt en open de gaskraan. Steek
de kachel aan en check bij alle gasverbindingen of eventuele
lekkage. Draai knop tot maximum en check of de gasdruk
gelijk is met hetgeen vermeldt op het typeplaatje. Sluit de
gastoevoer en herplaats de testpunt-schroef. Zet het gas
wederom aan en check het testpunt of deze gast doorlaat.

Alle Modellen
8.2

35

Het frame kan worden verwijderd door de haken uit de
sleuven van de onderkant van het frame en weg van het
apparaat te tillen, zie Afbeelding 35.
Vogue Midi Getoond
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Installatie-instructies
9. Het Branderbed Arrangeren
Advies over het Hanteren en Verwijderen
Van Haardkeramiek

9.2

37

Het brandstofeffect van de houtblokken versie van
dit toestel is gemaakt van Refractory Ceramic
Fibre (RCF) (vuurvaste keramische vezels), een
materiaal dat doorgaans voor deze toepassing
wordt gebruikt.
Er is geen beschermende kleding nodig voor het
hanteren van deze materialen, maar wij adviseren
dat u de normale hygiënische maatregelen in acht
neemt zoals niet roken, eten of drinken daar waar
u werkt en altijd uw handen wassen voordat u iets
eet of drinkt.
Om ervoor te zorgen dat er zo min mogelijk RCFvezels vrijkomen, adviseren wij dat er tijdens de
installatie en het onderhoud een HEPA-gefilterd
vacuüm bestaat voor het verwijderen van stof dat
zich in en om het apparaat opbouwt wanneer er
aan gewerkt wordt. Wanneer u onderhoud op het
apparaat uitvoert adviseren wij dat de vervangen
items niet in stukken gebroken worden, maar
verzegeld in extra stevige polyethyleen zakken en
als RCF-afval gemarkeerd worden.
RCF-afval wordt geclassificeerd als stabiel, nietreactief gevaarlijk afval en moet naar een
vuilnisbelt met de juiste vergunning gebracht
worden.
Overmatige blootstelling aan deze materialen kan
een tijdelijke irritatie aan de ogen, de huid en het
ademhalingsstelsel veroorzaken; was uw handen
grondig nadat u met het materiaal gewerkt heeft.

Layout Houtblokken
VOOR HET JUISTE VLAMEFFECT MOETEN DE
HOUTBLOKKEN VOLGENS DE ONDERSTAANDE
INSTRUCTIES WORDEN GEPOSITIONEERD.
Alle houtblokken kunnen door een letter (A - D) aan de
onderzijde worden geïdentificeerd. Houtblokken A en B
hebben openingen om op de branderpennen te passen.
9.1

36
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Zorg ervoor dat de branderlade schoon is en er geen gruis
meer in zit, zie Afbeelding 36.

Plaats houtblok A op zijn plaats op de 2 positiepennen, zie
Afbeelding 37.

A

9.3

Verspreid de Lava Rock evenredig over het vuurbed en rond
blok A, zie Afbeelding 38.

38

9.4

39

Plaats de 2 sintels op het lipje aan de voorkant van het
vuurbed, zie Afbeelding 39.

Installatie-instructies
9.5

Houtblok B bevindt zich op de rechtse positiepen en rust
tegen de achtervoering, zie Afbeelding 40.

9.8

40
B

9.6

Verspreid een kleine hoeveelheid Embaglow vezels over de
gemarkeerde secties, zie Afbeelding 43.
Let op dat u niet meer dan een half pak per keer gebruikt.
WAARSCHUWING - NIET IN DE BUURT VAN DE
WAAKVLAM LEGGEN.

43

Houtblok C rust op houten blok A en B met de positiepen
naar omhoog gekeerd, zie Afbeelding 41.

41

10. Assemblage Voltooien
10.1

C

Voor het plaatsen van het vensterframe:
Breng de bovenkant van het frame naar de opening en
breng het omlaag, om het vast te maken aan de haken.

44

9.7

Vogue Midi Getoond

Houtblok D past op de positiepen en rust op houtblok B, zie
Afbeelding 42.

42

D

10.2

Vervang ALLE bevestigingsschroeven van het glazen frame
en controleer of er een schroef zit in alle bevestigingssleuven,
zie Afbeeldingen 45 & 46.

Vogue Midi & Midline

45

31

Installatie-instructies
Vogue Midi, Midline & Highline T 3-Zijdig

Vogue Midi Midline & Highline Modellen
10.5

46

Duw de onderste deur toe, zie Afbeelding 49.

49
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ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID MAG
HET APPARAAT GEBRUIKT WORDEN ALS EEN
VAN DE BEVESTIGINGSSCHROEVENVAN HET
GLAZEN FRAME ONTBREEKT OF LOSZIT.
Alle Modellen
10.3

Plaats het glas door de haken aan de achterkant van het
frame in de sleuven aan de voorkant van het apparaat te
steken, zie Afbeelding 47.

11. Het Apparaat Bedienen
De methode die gebruikt wordt om toegang te krijgen tot de
regelklep verschilt van model tot model.

47

Vogue Midi Modellen
De bedieningsklep bevindt zich achter de plint.
11.1

50

Vogue Midi
10.4

48
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Plaats de plint door de haken aan de achterkant van het
frame in de sleuven aan de voorkant van het apparaat te
steken, zie Afbeelding 48.

Verwijder de plint om toegang te krijgen tot de
bedieningselementen door de haken uit de sleuven aan de
voorkant van het apparaat te tillen, zie Afbeelding 50.

Installatie-instructies
Vogue Midline & Highline T 3-Zijdig

NOTA: Het regelblok heeft een vergrendeling en kan niet
opnieuw worden aangestoken voordat de 3 min voorbij
zijn.

De regelklep bevindt zich achter de onderste deur.
11.2

Trek de onderste deur open aan de rechterkant om toegang
te krijgen tot de bedieningselementen, zie Afbeelding 51.

51
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11.7

Als de waakvlam na diverse pogingen niet aangaat dient u
contact op te nemen met de detailhandelaar of installateur bij
wie het apparaat werd gekocht.

11.8

Draai de rechter bedieningsknop zodanig dat hij naar de
knop van de hoofdbrander wijst (
).

De vlamhoogte aanpassent
11.9

U kunt nu de vlamhoogte en de temperatuur aanpassen
m.b.v. de linker regelknop.

11.10 Draai de bedieningsknop linksom om de vlamhoogte te
vergroten.
11.11 Draai met de wijzers van de klok mee om de vlamhoogte te
verlagen.
Bedieningsklep

Alle Modellen
		De klep heeft twee bedieningsknoppen, zie Afbeelding 52.

BELANGRIJK: GELE VLAMMEN ZIJN OVER HET
ALGEMEEN EEN INDICATIE DAT HET APPARAAT
DE NORMALE GEBRUIKSTEMPERATUUR HEEFT
BEREIKT. DIT KAN TOT 30 MINUTEN DUREN.
WAARSCHUWING: ALS HET APPARAAT NIET WIL
ONTBRANDEN OF TIJDENS HET GEBRUIK DOOFT,
WACHT DAN 3 MINUTEN VOORDAT U PROBEERT
HET OPNIEUW TE ONTSTEKEN.

1. De rechter knop regelt de ontsteking van de waakvlam.
2. De linker knop regelt de hoofdbrander.

52

11.3

Raadpleeg afzonderlijke instructies als uw haard
opgewaardeerd is met een afstandsbediening met batterijen.
De onderstaande instructies zijn van toepassing, ongeacht of
u een opgewaardeerde afstandsbediening heeft of niet.

De waakvlam aansteken
11.4

De linker- en rechter regelknoppen moeten beiden op ‘off’
(uit) ( ) staan.

11.5

Druk de rechter bedieningsknop in en draai hem linksom
tot u een klik hoort, houdt de knop ingedrukt, zodat de knop
naar Waakvlam wijst ( ).
De waakvlam moet nu gaan branden.

11.6

Houdt de bedieningsknop gedurende 10 seconden ingedrukt
en laat hem dan los, de waakvlam dient aan te blijven.
Gaat de waakvlam niet aan dan herhaalt u deze procedure
totdat de waakvlam aanblijft.

33

Ingebruikname
1. Ingebruikname
1.1

Voltooi de Ingebruikname Checklist voorin de handleiding
voor het volgende:

— Toestand van het thermokoppel controleren.
			 Hierbij moet worden gecontroleerd of het thermokoppel
goed vastzit op de beugel van de waakvlamunit en of de
leiding goed aangesloten is en in goede staat is.
— Controle schoorsteen
— Controle gas
— Layout Houtblokken - vlambeeld
1.2

Hoofdstuk Inbedrijfstelling zijn uitgevoerd, met bijzondere
aandacht voor de controles van de glazen panelen en het
vastzetten van het glazen venster.

1.3

Na het voltooien van de ingebruikname, het testen van de
installatie en de juiste werking van het apparaat, moet de
installateur de gebruiker instrueren hoe het apparaat
bediend moet worden.

1.4

Leidt de gebruiker door de gebruiksaanwijzing en let
speciaal op:
a) Regelmatig onderhoud (Sectie 10 van de
gebruiksaanwijzing).
b) Ventilatie (Sectie 11 van de gebruiksaanwijzing) - wijs op
de ventilatie posities waar van toepassing.
c) Hete oppervlakken (Sectie 13 van de gebruiksaanwijzing).

34

Onderhoudsinstructies
Onderhoud / Foutopsporingstabellen
— Zorg ervoor dat er zich geen pluizen of stof rond de
waakvlam bevinden en let speciaal op de 			
ventilatieopeningen van de waakvlam.
— Verwijder stof of pluizen die zich onder de brander 		
bevinden.
— Controleer of de vonkopening op de waakvlam correct is.
— Zorg er voor dat het glazen venster op juiste wijze vast 		
zit en dat alle schroeven die het venster vastzetten op 		
hun plek zitten.

1. Onderhoudseisen
BELANGRIJK: Het glaspaneel op dit apparaat moet aan de
voorkant van het glaspaneel op beschadigingen gecontroleerd
worden (krassen, uitslagen, barsten of andere
oppervlaktebeschadigingen). Als er beschadigingen
geconstateerd worden, moet het glaspaneel vervangen
worden en het apparaat mag niet gebruikt worden totdat het
glaspaneel vervangen is. Het apparaat mag onder geen enkele
voorwaarde gebruikt worden als er beschadigingen
geconstateerd zijn. Isoleer het apparaat totdat er een
glaspaneel ter vervanging verkregen en geïnstalleerd is.
Vervangende glaspanelen kunnen bij Gazco gekocht worden
via de dealer waar het apparaat aangeschaft is of via andere
Gazco distributeurs.

1.3

Herstel alle gebreken die tijdens de initiële test aangetroffen
worden.

1.4

Neem de haard opnieuw in gebruik en voer de gebruikelijke
veiligheidscontroles uit.

1.5

Informeer de klant over de uitgevoerde reparaties.

Dit apparaat moet op zijn minst eenmaal per jaar onderhoud
krijgen van een erkend installateur.

1

Alvorens testen worden uitgevoerd volgens de plaatselijk geldende
voorschriften.
1.1

30mm
10mm

10mm

Voordat er testen op het apparaat worden uitgevoerd:
— Voer, voordat u aan het onderhoud begint, een gastest 		
voor het gebouw uit om er zeker van te zijn dat er geen 		
gaslekken zijn.
— Controleer de werking van het apparaat vóór het testen.

1.2

Speciale controles

SYSTEEM OK
GA NAAR DE VOLGENDE
ONTSTEKING FUNCTIONELE
CONTROLE 2

Er is een blokkering in het systeem, controlleer het inlaattestpunt,
de magneetzitting en klep.

Nee

Is er lucht in het systeem
aanwezig?

Ja
Maak de gasleidingen leeg
en probeer opnieuw.

Ja

Is de gasdruk correct?

Nee
Herstel en probeer
opnieuw

Ja

Is het gas op het apparaat
aangesloten?

Nee
Controleer de isolatiekraan
en gasmeter, probeer
opnieuw.

Nee

Gaat de waakvlam aan
m.b.v. een lucifer?

Controleer de uitlijning van
de kop van de
waakvlambrander, vervang
de ontstekingskabel. Zie
Onderdelen vervangen,
Sectie 8.

Raadpleeg de
gebruikshandleiding
en probeer opnieuw.

Nee

Ja

Ja

Wordt de bediening correct
gebruikt?

Nee

Gaar de waakvlam aan?

Ja
Gebruik het ventiel.
Is er een vonk?

Nee

Zorg ervoor dat er geen rommel rond de waakvlamunit,
(bijv. kolen, roet, enz.) aanwezig is, waardoor de vonk kan
kortsluiten, maak het gebied schoon.

WAAKVLAM GAAT NIET AAN

ONTSTEKING FUNCTIONELE CONTROLE 1

Ja

— Maak de brander schoon met gebruik van een stofzuiger
met zachte opzetborstel. Zorg er voor dat al het afval uit 		
de branderpoorten verwijderd is.

35
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Herplaats de kabel,
probeer opnieuw.

Nee

Ja

Ja

Ja

Vervang de piëzo en
gasklep en probeer
opnieuw

Nee

Verwijder de elektrodekabel
van de piëzo. Bedien de klep.
Springt er een vonk van de
piëzo naar het kleplichaam?

Controleer of de bedieningsknop
spindel of nokwerking defect of
beschadigd is. Controleer de
correcte plaatsing van de piëzoonderdelen. Corrigeer en probeer
opnieuw.

Herstel en probeer
opnieuw.

Stel de elektrodenafstand
opnieuw in, probeer opnieuw.

Wordt de regelklep correct
bediend?

Herplaats de elektrodekabel en
probeer opnieuw.

Kan de elektrodedraad
worden losgemaakt van de
piëzo in de klep?

Nee

Vervang de elektrode

Ja

Ja

Nee

Nee

Verwijder de elektrodekabel van de
elektrode met een geisoleerde tang.
Houd het uiteinde op 4mm van het
waakvlamleidingwerk, is er een vonk
wanneer de klep ‘klikt’?

Nee

Is de ontstekingskabel
losgeraakt of is er een
slechte aansluiting?

Ja

Staat de brander van de
waakvlam horizontaal?
Afbeelding 1.

Ja

Gebruik het ventiel.
Is er een vonk?

Raadpleeg de
gebruikshandleiding,
probeer het opnieuw.

Zorg ervoor dat er geen rommel rond de waakvlamunit aanwezig is. (bijv. roet,
enz.) waardoor de ontsteking niet kan werken, maak het gebied schoon.

GEEN VONK

ONTSTEKING FUNCTIONELE CONTROLE 2

Vervang de
waakvlamunit.

Nee

Ja

Blijft de
waakvlam
branden?

SYSTEM OK

Vervang de
magneeteenheid

Nee

Vervang de
thermokoppel

Ja

Brand gedurende maximaal
60 seconden, zet hem uit,
controleer de tijd totdat de
magnetische veiligheidsunit
met een klik uitgaat. Duurt
het langer dan 7 seconden?

Ja

Nee

Ja

Werkt de
schoorsteaen?

Ja

Corrigeren
rookkanaal

Brand gedurende
maximaal 60 seconden,
zet hem uit, controleer
de tijd totdat de
magnetische
veiligheidsunit met een
klik uitgaat. Duurt het
langer dan 7
seconden?

Ja

Is de gasdruk zoals
aangegeven op het
gegevensplaatje
wanneer de haard
brandt?

Draai de aansluiting
vaster aan en probeer
opnieuw.

Nee

Nee

Ja

Nee

Nee

Vervang de
waakvlameenheid
Blijft de waakvlam
branden?

Ja

Is de aansluiting
van het
thermokoppel
correct achterin de
regelklep?

Het probleem wordt
veroorzaakt door de
leidingen of fittingen
die naar de haard
leiden. Herstel en
probeer opnieuw.

Nee
Nee

Heeft de waakvlam de
juiste lengte? Zie
Vervangen
Onderdelen,
Afbeelding 1.

Ja

Is de gasdruk zoals
aangegeven op het
gegevensplaatje
wanneer de
waakvlam brandt?

Steek de waakvlam aan en houd de bedieningsknop gedurende tenminste 10
seconden ingedrukt alvorens hem los te laten.

Zorg ervoor dat er geen rommel rond de waakvlamunit aanwezig is. (bijv. roet,
enz.) waardoor de ontsteking niet kan werken. Controleer of er pluizen in de
beluchtingsopening van de waakvlam zitten. Zie Afbeelding in de sectie
Onderdelen vervangen.

WAAKVLAM BLIJFT NIET BRANDEN OF HAARD GAAT UIT TIJDENS HET GEBRUIK

VLAMWEIGERING FUNCTIONELE CONTROLE 3

Onderhoudsinstructies
Foutopsporingstabellen

Onderhoudsinstructies - Onderdelen Vervangen
Alle Modellen

1. Algemeen
1.1

Alle belangrijke onderdelen kunnen vervangen worden
zonder het apparaat uit de installatie te verwijderen.
HET IS BELANGRIJK DAT, VOORDAT U VERDER GAAT,
DE GASTOEVOER NAAR HET APPARAAT IS UITGEZET
OP HET ISOLATIEAPPARAAT.

1.2

2.3

Verwijder het omlijsting om toegang te krijgen tot de
bedieningsklep en de kijkopening door de haken uit de
sleuven aan de voorkant van het apparaat te tillen, zie
Afbeelding 3.

3
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Verwijdering van het rookkanaal.
Indien, om wat voor reden dan ook het rookkanaal uit het
apparaat gehaald moet worden, dan dient de afdichting in
het binnenste spie-einde vervangen te worden.

2. Decoratief Front
BELANGRIJK: DE BUITENSTE LAMBRISERING
VAN DE GAZCO VOGUE IS GEMAAKT UIT
GIETIJZER. WEES VOORZICHTIG BIJ HET
INSTALLEREN, VERWIJDEREN EN OPSLAAN
AANGEZIEN DE ONDERDELEN ZWAAR ZIJN EN
VOORZICHTIG BEHANDELD MOETEN WORDEN.

3. Raam Frame Assemblage

Vogue Midi Modellen
2.1

Verwijder de plint om toegang te krijgen tot de
bedieningselementen door de haken uit de sleuven aan de
voorkant van het apparaat te tillen, zie Afbeelding 1.

3.1

1

Verwijder de 4 schroeven waarmee het venster aan het
toestel bevestigd is, met behulp van schroevendraaier, zie
Afbeelding 4.
Zorg ervoor dat het glas ondersteund wordt bij het
verwijderen van de schroeven.

Vogue Midi & Midline

4

Vogue Midi Midline Modellen
2.2

2

Trek de onderste deur open aan de rechterkant om toegang
te krijgen tot de bedieningselementen, zie Afbeelding 2.
Vogue Midi Getoond

Vogue Mid, Midline & Highline T 3-Zijdig

5

Bedieningselementen
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3.2

Het frame kan worden verwijderd door de haken uit de
sleuven van de onderkant van het frame en weg van het
apparaat te tillen, zie Afbeelding 6.
Vogue Midi Getoond

6

4.2

De vlamkering kan nu verwijderd worden via de voorkant van
het apparaat.

ZWART GLAS
Zodra de vlamkering voorzichtig aan één kant geplaatst
is, dan kunnen de voeringen er in de volgende volgorde
uitgehaald worden.
4.3

Aan de zijpanelen te verwijderen:
Kantel de voering in de richting van het midden van de
vuurkast.
Til hem omhoog en haal hem via de voorkant van de
vuurkast uit het apparaat, zie Afbeelding 8.

8

3.3

Zet het voorzichtig aan de kant.

3.4

Het glazen venster moest na reiniging of onderhoud opnieuw
op het apparaat bevestigd worden. Houd het op zijn plek en
zet het vast met de schroeven.

3.5

Vervang ALLE bevestigingsschroeven van het glazen
frame en controleer of er een schroef zit in alle
bevestigingssleuven.
ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID MAG
HET APPARAAT GEBRUIKT WORDEN ALS EEN
VAN DE BEVESTIGINGSSCHROEVENVAN HET
GLAZEN FRAME ONTBREEKT OF LOSZIT.

4. Vlamkering & keramische voeringen
Om bij de branderlade en het interne werking van het
apparaat te kunnen komen, kan het noodzakelijk zijn de
vlamkering en de voering te verwijderen.

Ondersteun het achterpaneel wanneer u de laatste zijde
hanteert en verwijder het voorzichtig.
4.4

Buig de bovenkant van het paneel naar voren, hef het op
en draai het een beetje om het te kunnen verwijderen via de
voorkant van het apparaat.

9

4a. Vogue Midi &
Midi Midline
VLAMKERING
4.1

De vlamkering moet verwijderd worden voordat de voeringen
uit het apparaat kunnen worden gehaald.
Om dit te doen moeten de 4 schroeven waarmee het aan
het dak van de verbrandingskamer bevestigd is losgemaakt
worden, zie Afbeelding 7.

7
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Achterste
deel

Onderhoudsinstructies - Onderdelen Vervangen
4.5

Als de voeringen en het schot verwijderd zijn, is de vuurkist
vrij voor reiniging en onderhoud, zie Afbeelding 10.

10

4.8

Om de achterste vlamkering te verwijderen, draai de 2
schroeven los, zie Afbeelding 13.

13

Opmerking: Bij het terugplaatsen van de achterste
vlamkering dient u ervoor te zorgen dat de lip achter de sleuf
van het achterpaneel zit, zie Afbeelding 14.

4.6

Ga in omgekeerde volgorde te werk om de voeringen en het
schot opnieuw te plaatsen.

14

4b. Vogue 3-Zijdig
Midi & Midline

Achterste vlamkering

VLAMKERING
4.7

Achter Paneel

De vlamkering bestaat uit twee delen, de hoofd vlamkering
en de achterste vlamkering.
Om de hoofd vlamkering te verwijderen, draai de 3
schroeven los en manoeuvreer uit de verbrandingskamer,
zie Afbeelding 11.

11

4.9

Het achterpaneel bestaat uit één stuk. Maak de 4 schroeven
los en kantel naar voren om te verwijderen.

15

Opmerking: bij het terugplaatsen van de hoofd vlamkering
dient u ervoor te zorgen dat de flap van de hoofd vlamkering
op de achterste vlamkering rust, zie Afbeelding 12.

12

ACHTERPANEEL EN LIJSTWERK

Flap hoofd vlamkering

Om het achterpaneel makkelijker te kunnen verwijderen kan
het nodig zijn de branderlade te verwijderen, zie Sectie 5.

achterste vlamkering

hoofd vlamkering
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.10

Draai de 2 schroeven los om het lijstwerk van het
branderbed te verwijderen en schuif het uit de sleuf in de
zijranden, zie Afbeelding 16, detail A.

16

5. Hoofdbrander
Voor het terugplaatsen van de hoofdbrander:
5.1

Verwijder de 2 bevestigingsschroeven aan de voorkant van
de brander, zie Afbeelding 18.

18

Detail A

Alleen 3-zijdig modellen:
4.11

Om de zijrand te verwijderen, til het op en haak het los van
de vuurkist, zie Afbeelding 17.
OPMERKING: De zijranden hoeven alleen te
worden verwijderd als ze beschadigd zijn of als het
zijglas vervangen moet worden.

5.2

Til de brander uit de vuurkist in een hoek waarin hij niet in
aanraking komt met de haken, zodat het onderhoudsluik
zichtbaar is, zie Afbeelding 19.

19
Onderhoudsluik

17

Schroeven

5.3

Refit in omgekeerde volgorde.
Belangrijk: Zorg ervoor dat de brander zich bevindt tegen de
injector op de onderkant van de vuurkist, zie Afbeelding 20.

20
Injector
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6. Bedieningsunit & onderhoudsluik
6.1

6.2

7. Assemblage Waakvlam

Het is noodzakelijk om de volledige bedieningsunit
te verwijderen om de onderdelen van dit apparaat te
onderhouden of te vervangen. In de volgende hoofdstukken
wordt er gedetailleerd beschreven hoe u elk element
individueel kunt verwijderen en vervangen.
De Vogue is uitgerust met een onderhoudsluik, zodat u
toegang heeft tot de gasklep en de bedieningsunit in de
onderkant van de vuurkist.

Het waakvlamgeheel bestaat uit 4 onderdelen die individueel
gewijzigd kunnen worden:
7a) Beugel waakvlambrander
7b) Elektrode
7c) Injector waakvlam
7d) Thermokoppel

23

Verwijder de 4 schroeven die het onderhoudsluik vasthouden,
zie Afbeelding 19.

Elektrode
Thermokoppel
Schroef

Injector waakvlam
Schroef
Beugel
waakvlambrander

Verwijder het paneel.
6.3

Hierdoor krijgt u toegang tot de achterkant van de klep, zie
Afbeelding 21.

Ontstekingskabel
Waakvlampijp

21

LET OP: Zorg ervoor dat de afdichtingen rondom de
Elektrode- en Thermokoppel-kabels zijn vervangen
als deze zijn beschadigd of verwijderd bij het toegang
verkrijgen tot deze componenten.

Ontstekingskabel

Gasklep

6.4

Magnetische
Klep

BELANGRIJK: VOLGENS DE VOORWAARDEN VAN
DE UITGEBREIDE GARANTIE IS HET VERPLICHT
OM DE COMPLETE WAAKVLAMUNIT VAN DIT
APPARAAT IN JAAR 2 EN 4 TE VERVANGEN.

Waakvlamklep

Plaats het onderhoudsluik terug en draai de 4 schroeven
vast, zie Afbeelding 22.

7.1

22

Zet de gastoevoer af. Verwijder de deur en plaats deze aan
één kant, verwijder zorgvuldig en voorzichtig de ceramische
componenten van het brandstofbed.

7a. Beugel waakvlambrander
Voor het verwijderen van de beugel van de waakvlam:

Deze zijde omlaag

7.2

Verwijder eerst de elektrode, waakvlambuis en
thermokoppel als beschreven in de volgende
hoofdstukken.

7.3

Verwijder de twee schroeven die de beugel op de plaats
houden. De waakvlambrander kan nu verwijderd worden.

7.4

Zet hem weer in de omgekeerde volgorde in elkaar.

7b. Elektrode
7.5

Trek de ontstekingskabel van de elektrode af en maak de
borgmoer los, zie Afbeelding 23.

7.6

Vervang door een nieuwe elektrode. Draai de moer niet te
strak aan omdat dit het onderdeel kan breken.

7.7

Vervang de kabel van de ontsteking door de spade
connector vast te drukken op de terminal (elektrode).
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7c. Injector Waakvlam
7.8

Haal de waakvlamleiding uit de gasklep en uit de onderkant
van de waakvlambrander, zie Afbeelding 23.

7.9

Verwijder de leiding en de injector zal uit de brander.

25

7d. Thermokoppel
7.10

Maak het thermokoppel los van de gasklep.

7.11

Draai de moer van het thermokoppel aan de achterkant van
de waakvlambeugel een halve slag los Hiermee komt het
thermokoppel vrij.

7.12

Wanneer dit door een nieuw thermokoppel vervangen wordt,
zorg er dan voor dat het nieuwe onderdeel in dezelfde vorm
gebogen wordt als het net verwijderde thermokoppel.

8.4

Ontkoppel het andere uiteinde van de ontstekingskabel van
de klep en let op de positie van de ontstekingskabel.

8.5

Vervangen door een nieuwe ontstekingskabel, volg hierbij
dezelfde route als de oude kabel.
Vervang de afdekkap van de regelklep en het
waaklvlamsamenste.

7.13

Voor het terugplaatsen van het thermokoppel in de
waakvlambeugel dient u ervoor te zorgen dat deze volledig
in de opening gedrukt wordt. Op het thermokoppel bevindt
zich een knop voor het instellen van de hoogte.

7.14

De borgmoer net genoeg vergrendelen om grip te krijgen op
het thermokoppel.

9.1

7.15

Sluit het thermokoppel op de regelklep aan en zorg ervoor
dat u deze niet te strak aandraait.

Het piëzo systeem van dit apparaat kan niet vervangen
worden, het is onwaarschijnlijk dat het defect raakt.

9.2

Indien er een nieuwe piëzo is vereist, zal de klep vervangen
moeten worden, zie Hoofdstuk 10.

8.6

Controleer de werking van de nieuwe ontstekingskabel.

9. Piëzo

8. Ontstekingskabel

10. Gasklep

8.1

Volg de instructies voor de waakvlam-unit voor toegang tot
de achterkant van de waakvlam-constructie.

10.1

Zet de gastoevoer op het isolatieapparaat.

8.2

Ontkoppel de ontstekingskabel van de elektrode.

10.2

Verwijder de brander, zie sectie 5.

8.3

Verwijder de voorste afdekkap van de regelklep door de
bevestigingsschroef te verwijderen, zie Afbeelding 24 en til
het er voorzichtig af met een schroevendraaier met platte
kop, zie Afbeelding 25.

10.3

Van binnenuit in de vuurkist werken haal de borgmoer uit de
injector, zie sectie 12.

10.4

Verwijder de aanvoerbuis voor de waakvlam uit de
waakvlamunit, zie hoofdstuk 7.

10.5

Het is mogelijk om het volledige bedieningsunitstation te
verwijderen door de vier vleugelmoeren in de binnenkant van
de vuurkist eruit te halen.

OPMERKING: Er bevindt zich een klein cilindrisch
metalen afstandstuk in de afdekkap, dit moet worden
bewaard en teruggeplaatst op de bevestigingsschroef bij
het opnieuw monteren.

24

- Draai eerst de moeren op de injectorbuis, het 			
thermokoppel, en de waakvlamunit los.
- Draai nu de 4 vleugelmoeren los. Het station kan er nu
		 uitgehaald worden.
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10.6

Als alternatief is het ook mogelijk om alleen de gasklep te
verwijderen. Verwijder de 2 schroeven aan de voorkant van
de beugel voor de klep, zie Afbeeldingen 26 & 27.
Vogue Midi & Midline

10.13 Herplaats alles weer in omgekeerde volgorde.
10.14 Check de verbindingen op lekkage en check de werking van
het thermokoppel en ontstekingsdraad.

11. Magnetische Veiligheidsklep

26

Schroeven

11.1

Zet de gastoevoer uit op het isolatieapparaat.

11.2

Verwijder de Gasklep, zie sectie 10.

11.3

Maak de borgmoer van de magnetische klep los van de
achterkant van de regelklep, zie Afbeelding 29.

11.4

Tik de magnetische klep er voorzichtig uit en vervang met
een nieuwe unit.

11.5

Plaats de borgmoer terug en draai vast.

29

Vogue Midi & Midline T 3-Zijdig

27

Schroeven

10.7

Schuif de beugel een beetje naar rechts en trek naar voren
om toegang te krijgen tot de klepaansluitingen.

10.8

Koppel de 2 x 8 mm en 1 x 4 mm gaspijpbevestigingen aan
de achterkant van de gasklep los, zie Afbeelding 28 (A).

10.9

Koppel het thermokoppel los, zie Afbeelding 28 (B).

28

11.6

Plaats het onderbrekersblok en de kabels terug en maak
de thermokoppelaansluiting vast in de achterkant van de
gasregelaar.
(Draai niet te vast aan).

11.7

Zet de gastoevoer aan en controleer alle pijpen en
klepverbindingspunten op lekken.

12. Hoofd-Injector
12.1

Voor het verwijderen van de hoofd-injector zet het gas uit op
het isolatieapparaat.

12.2

Verwijder de brander volgens sectie 5.

12.3

Maak de compressiemoer op de aanvoerleiding los bij de
bediening van het gas onder de haard.

12.4

Van binnenuit in de vuurkist werken haal de borgmoer uit de
injector, Afbeelding 30.

C

A

B

A

30

10.10 Maak de ontstekingsdraad los van de gasklep,
zie Afbeelding 28, C.
10.11 Verwijder de afdekkap, zie sectie 8.3.
10.12 Draai de 2 schroeven los, die de gasklep vastzetten op het
apparaat en verwijder de klep.

12.5

Haal de injector samen met de aanvoerleiding onder de
haard.
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12.6

De injector met een moersleutel vasthouden.

12.7

Ontkoppel de toevoerleiding. Let op in welke richting de
injector wijst.

12.8

Zet weer in omgekeerde volgorde in elkaar.

12.9

Sluit de gastoevoer aan en controleer op lekken.

13. Glazen zijpanelen Alleen 3-zijdig modellen
Voor onderhoud aan de glazen zijpanelen verwijdert u eerst
het achterpaneel en de zijranden (zie sectie 4b).
13.1

Maak de vier schroeven los die de voorste beugel op zijn
plaats houden en verwijder, zie Afbeelding 31.

31

14. Primaire Beluchtingsplaat
LET OP: Niet alle modellen hebben beluchting platen.
Raadpleeg de Technische Specificaties.
14.1

Voor het terugplaatsen van de primaire ventilatieplaat zet de
gastoevoer uit op het isolatieapparaat.

14.2

Verwijder de brander, zoals beschreven in Onderdelen
Vervangen, sectie 5.

14.3

Draai de 2 moeren los en verwijder de plaat.

14.4

Vervang door het juiste formaat plaat en zet vast met de 2
moeren. Verzeker u ervan dat de onderkant van de plaat
over de venturiflens zit, zie Afbeelding 33.

33

15. Wisselen Tussen Gastypes
13.2

Maak de 4 schroeven los die de achterste beugel op zijn
plaats houden en verwijder, zie Afbeelding 32.

32

Er is hiervoor een onderdelenpakket beschikbaar, vermeld Neem voor meer informatie contact op met uw Gazcodealer.
Om te kunnen wisselen tussen gastypes is het noodzakelijko
m de navolgende items te veranderen:
- Vlamkering
- Hoofdbrander
- Injector
- Waakvlam Injector
- Gasklep
Er is hiervoor een onderdelenpakket beschikbaar, vermeld
altijd het model- en serienummer wanneer u reserve
onderdelen besteld..

16. Bediening opwaardering
Zie Installatievoorschrift, sectie 2.
13.3

44

Plaats het glas en de afdichting terug waarbij u ervoor zorgt
dat de bedrukte zijde naar buiten is gericht.
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17. Pakking voor explosiedrukontlasting
BELANGRIJK: Als er toegang nodig is tot de
veiligheidsventielen aan de achterkant voor
onderhoud, moet het apparaat eerst van de wand
worden verwijderd.
17.1

Het is mogelijk de pakking op het
explosiedrukontlastingspaneel te vervangen.

Veiligheidsventiel aan de achterkant
17.2

34

17.3

Verwijder de 6 schroeven van elk veerpaneel en de 4 van de
middenbeugel.
Achterkant van het apparaat
Veiligheidsventiel aan de achterkant

Verwijder de pakking en vervang.
Zorg er bij het terugplaatsen voor dat de veren zich in de
uitsparing bevinden.

17.4

Refit in omgekeerde volgorde.

Veiligheidsventiel aan de onderkant
17.5

Verwijder de 5 schroeven van elk veerpaneel, zie
Afbeelding 35.

35

17.6

Onderkant van het apparaat
Veiligheidsventiel aan de
onderkant

Verwijder de pakking en vervang.
Zorg er bij het terugplaatsen voor dat de veren zich in de
uitsparing bevinden.

17.7

Refit in omgekeerde volgorde.
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18. Korte Reserve Onderdelenlijst Midi & Midi Midline
Nederlands

Natuurlijk
Gas

LPG

Natuurlijk
Gas

LPG

INJECTOR WAAKVLAM

PI0069

PI0070

PI0069

PI0070

HOOFD-INJECTOR

IN0074

IN0062

IN0064

IN0062

GZ13225NL

GZ14286

GZ13225

GZ14286

GZ10406

-

GZ11271

-

Componenten

BRANDER ASSEMBLAGE
BELUCHTINGSPLAAT
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België

ELEKTRODE

PI0075

THERMOKOPPEL

PI0074

MAGNEET UNIT

GC0166

ONTSTEKINGSKABEL

GC0090

INLET AFSLUITER

GC0095

STANDAARD ONTVANGER

EL0235

STANDAARD
AFSTANDSBEDIENING

EL0239

THERMOSTATISCHE
ONTVANGER

EL0236

AFSTANDBEDIENING MET
THERMOSTAAT

EL0240

KABEL REGELKAST KLEP

GC0087

GLAS VOERINGEN
- LINKERKANT

GZ13417

GLAS VOERINGEN
- ACHTERKANT

GZ13418

GLAS VOERINGEN
- RECHTERKANT

GZ13416

SET HOUTBLOKEN

CE1755
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18. Korte Reserve Onderdelenlijst Midi T & Midi T Midline 3-Zijdig
Nederlands

België

Natuurlijk
Gas

LPG

Natuurlijk
Gas

LPG

INJECTOR WAAKVLAM

PI0069

PI0070

PI0069

PI0070

HOOFD-INJECTOR

IN0023

IN0062

IN0039

IN0062

BRANDER ASSEMBLAGE

GZ14317

GZ14286

GZ14317

GZ14286

BELUCHTINGSPLAAT

GZ11218

-

GZ10407

-

Componenten

ELEKTRODE

PI0075

THERMOKOPPEL

PI0074

MAGNEET UNIT

GC0166

ONTSTEKINGSKABEL

GC0090

INLET AFSLUITER

GC0095

STANDAARD ONTVANGER

EL0235

STANDAARD
AFSTANDSBEDIENING

EL0239

THERMOSTATISCHE
ONTVANGER

EL0236

AFSTANDBEDIENING MET
THERMOSTAAT

EL0240

KABEL REGELKAST KLEP

GC0087

GLAS VOERINGEN
- ACHTERKANT

CE1764

SET HOUTBLOKEN

CE1755
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Gegevens Onderhoudsbeurten
1e ONDERHOUDSBEURT

2e ONDERHOUDSBEURT

Datum onderhoudsbeurt: ..........................................................

Datum onderhoudsbeurt: ..........................................................

Volgende onderhoudsbeurt........................................................

Volgende onderhoudsbeurt........................................................

Handtekening:............................................................................

Handtekening:............................................................................

Stempel Dealer

Stempel Dealer

3e ONDERHOUDSBEURT
Datum onderhoudsbeurt: ..........................................................
Volgende onderhoudsbeurt........................................................
Handtekening:............................................................................
Stempel Dealer

5e ONDERHOUDSBEURT

4e ONDERHOUDSBEURT
Datum onderhoudsbeurt: ..........................................................
Volgende onderhoudsbeurt........................................................
Handtekening:............................................................................
Stempel Dealer

6e ONDERHOUDSBEURT

Datum onderhoudsbeurt: ..........................................................

Datum onderhoudsbeurt: ..........................................................

Volgende onderhoudsbeurt........................................................

Volgende onderhoudsbeurt........................................................

Handtekening:............................................................................

Handtekening:............................................................................

Stempel Dealer

Stempel Dealer

7e ONDERHOUDSBEURT
Datum onderhoudsbeurt: ..........................................................
Volgende onderhoudsbeurt........................................................
Handtekening:............................................................................
Stempel Dealer

9e ONDERHOUDSBEURT

8e ONDERHOUDSBEURT
Datum onderhoudsbeurt: ..........................................................
Volgende onderhoudsbeurt........................................................
Handtekening:............................................................................
Stempel Dealer

10e ONDERHOUDSBEURT

Datum onderhoudsbeurt: ..........................................................

Datum onderhoudsbeurt: ..........................................................

Volgende onderhoudsbeurt........................................................

Volgende onderhoudsbeurt........................................................

Handtekening:............................................................................

Handtekening:............................................................................

Stempel Dealer

Stempel Dealer

48

Informatie-eisen - Gasverwarmers
Nederlands

Brandstof

Warmteafgifte

130

130

130

Nominale warmteafgifte - Pnom

4.2kW

4.0kW

4.2kW

4.0kW

4.8kW

4.3kW

Minimale warmteafgifte (indicatief) - Pmin

1.9kW

1.8kW

1.9kW

1.8kW

2.7kW

2.4kW

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

90.6%

90.6%

90.6%

90.6%

94.3%

94.3%

Nuttig rendement bij minimale warmteafgifte ηth,min

80.2%

80.2%

80.2%

80.2%

91.5%

91.5%

Vermogenseis voor de permanente waakvlam
(indien van toepassing) - Ppilot

0.200kW

0.200kW

0.200kW

0.200kW

0.200kW

0.200kW

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Aanvullend
Bij minimale warmteafgifte - elmin
elektriciteitsverbruik
In stand-by-modus - elsb

Nuttig rendement
(NCV)

Vermogenseis voor
de permanente
waakvlam

Nuttig rendement bij nominale warmteafgifte
- ηth,nom

Vogue Midi
T 3-Zijdig
BF LPG

130

Bij nominale warmteafgifte - elmax

Vogue Midi
T 3-Zijdig
BF NG

130

Uitstoot bij ruimteverwarming (NOx) - mg / kWh
input (GCV)

Vogue Midi
Midline BF
LPG

Vogue Midi
BF LPG

130

Model

Vogue Midi
Midline BF
NG

Vogue Midi
BF NG

Informatie-eisen voor toestellen voor lokale ruimteverwarming die gasvormige
brandstoffen verbruiken

Andere sturingsopties
Met elektronische sturing van de kamertemperatuur + dag-tijdschakelaar

Ja

Andere sturingsopties (meerdere selecties mogelijk)
Sturing van de kamertemperatuur, met aanwezigheidsdetectie

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Sturing van de kamertemperatuur, met openraamdetectie

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Met de optie van afstandsbediening

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Met adaptieve sturing van de start

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Met beperking van de werkingstijd

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Met black-bulbsensor

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Energie-efficiëntie-index

84.2%

84.1%

84.2%

84.1%

88.2%

88.0%

Energie-efficiëntieklasse

B*

B*

B*

B*

A*

A*

*Bij gebruik met optionele thermostaatregeling

Contact:

Gazco Ltd, Osprey Road, Sowton Industrial Estate, Exeter, EX2 7JG
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Nederlands

Brandstof

Warmteafgifte

Aanvullend
elektriciteitsverbruik

Nuttig rendement
(NCV)

Vermogenseis voor
de permanente
waakvlam

Uitstoot bij ruimteverwarming (NOx) - mg / kWh
input (GCV)

Vogue Midi T
Highline 3-Zijdig
BF LPG

Vogue Midi T
Highline 3-Zijdig
BF NG

Vogue Midi T
Wall Gemonteerd
3-Zijdig BF LPG

Vogue Midi T
Wall Gemonteerd
3-Zijdig BF NG

Model

Vogue Midi T
Midline 3-Zijdig
BF LPG

Vogue Midi T
Midline 3-Zijdig
BF NG

Informatie-eisen voor toestellen voor lokale ruimteverwarming die gasvormige
brandstoffen verbruiken

130

130

130

130

130

130

Nominale warmteafgifte - Pnom

4.8kW

4.3kW

4.8kW

4.3kW

4.8kW

4.3kW

Minimale warmteafgifte (indicatief) - Pmin

2.7kW

2.4kW

2.7kW

2.4kW

2.7kW

2.4kW

Bij nominale warmteafgifte - elmax

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Bij minimale warmteafgifte - elmin

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

In stand-bymodus - elsb

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

94.3%

94.3%

94.3%

94.3%

94.3%

94.3%

91.5%

91.5%

91.5%

91.5%

91.5%

91.5%

0.200kW

0.200kW

0.200kW

0.200kW

0.200kW

0.200kW

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nuttig rendement bij nominale warmteafgifte ηth,nom
Nuttig rendement bij minimale warmteafgifte
(indicatief) - ηth,min

Vermogenseis voor de permanente waakvlam
(indien van toepassing) - Ppilot

Andere sturingsopties
Met elektronische sturing van de kamertemperatuur + dag-tijdschakelaar

Ja

Andere sturingsopties (meerdere selecties mogelijk)
Sturing van de kamertemperatuur, met aanwezigheidsdetectie

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Sturing van de kamertemperatuur, met openraamdetectie

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Met de optie van afstandsbediening

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Met adaptieve sturing van de start

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Met beperking van de werkingstijd

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Met black-bulbsensor

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Energie-efficiëntie-index

88.2%

88.0%

88.2%

88.0%

88.2%

88.0%

Energie-efficiëntieklasse

A*

A*

A*

A*

A*

A*

*Bij gebruik met optionele thermostaatregeling

Contact:
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Informatie-eisen - Gasverwarmers
België

Brandstof

Warmteafgifte

130

130

130

Nominale warmteafgifte - Pnom

3.9kW

4.0kW

3.9kW

4.0kW

4.8kW

4.3kW

Minimale warmteafgifte (indicatief) - Pmin

1.8kW

1.8kW

1.8kW

1.8kW

2.9kW

2.4kW

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

90.6%

90.6%

90.6%

90.6%

94.3%

94.3%

Nuttig rendement bij minimale warmteafgifte ηth,min

80.2%

80.2%

80.2%

80.2%

91.5%

91.5%

Vermogenseis voor de permanente waakvlam
(indien van toepassing) - Ppilot

0.200kW

0.200kW

0.200kW

0.200kW

0.200kW

0.200kW

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Aanvullend
Bij minimale warmteafgifte - elmin
elektriciteitsverbruik
In stand-by-modus - elsb

Nuttig rendement
(NCV)

Vermogenseis voor
de permanente
waakvlam

Nuttig rendement bij nominale warmteafgifte
- ηth,nom

Vogue Midi
T 3-Zijdig
BF LPG

130

Bij nominale warmteafgifte - elmax

Vogue Midi
T 3-Zijdig
BF NG

130

Uitstoot bij ruimteverwarming (NOx) - mg / kWh
input (GCV)

Vogue Midi
Midline BF
LPG

Vogue Midi
BF LPG

130

Model

Vogue Midi
Midline BF
NG

Vogue Midi
BF NG

Informatie-eisen voor toestellen voor lokale ruimteverwarming die gasvormige
brandstoffen verbruiken

Andere sturingsopties
Met elektronische sturing van de kamertemperatuur + dag-tijdschakelaar

Ja

Andere sturingsopties (meerdere selecties mogelijk)
Sturing van de kamertemperatuur, met aanwezigheidsdetectie

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Sturing van de kamertemperatuur, met openraamdetectie

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Met de optie van afstandsbediening

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Met adaptieve sturing van de start

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Met beperking van de werkingstijd

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Met black-bulbsensor

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Energie-efficiëntie-index

84.0%

84.1%

84.0%

84.1%

88.2%

88.0%

Energie-efficiëntieklasse

B*

B*

B*

B*

A*

A*

*Bij gebruik met optionele thermostaatregeling

Contact:

Gazco Ltd, Osprey Road, Sowton Industrial Estate, Exeter, EX2 7JG
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Informatie-eisen - Gasverwarmers
België

Brandstof

Warmteafgifte

Aanvullend
elektriciteitsverbruik

Nuttig rendement
(NCV)

Vermogenseis voor
de permanente
waakvlam

Uitstoot bij ruimteverwarming (NOx) - mg / kWh
input (GCV)

Vogue Midi T
Highline 3-Zijdig
BF LPG

Vogue Midi T
Highline 3-Zijdig
BF NG

Vogue Midi T
Wall Gemonteerd
3-Zijdig BF LPG

Vogue Midi T
Wall Gemonteerd
3-Zijdig BF NG

Model

Vogue Midi T
Midline 3-Zijdig
BF LPG

Vogue Midi T
Midline 3-Zijdig
BF NG

Informatie-eisen voor toestellen voor lokale ruimteverwarming die gasvormige
brandstoffen verbruiken

130

130

130

130

130

130

Nominale warmteafgifte - Pnom

4.8kW

4.3kW

4.8kW

4.3kW

4.8kW

4.3kW

Minimale warmteafgifte (indicatief) - Pmin

2.9kW

2.4kW

2.9kW

2.4kW

2.9kW

2.4kW

Bij nominale warmteafgifte - elmax

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Bij minimale warmteafgifte - elmin

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

In stand-bymodus - elsb

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

94.3%

94.3%

94.3%

94.3%

94.3%

94.3%

91.5%

91.5%

91.5%

91.5%

91.5%

91.5%

0.200kW

0.200kW

0.200kW

0.200kW

0.200kW

0.200kW

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nuttig rendement bij nominale warmteafgifte ηth,nom
Nuttig rendement bij minimale warmteafgifte
(indicatief) - ηth,min

Vermogenseis voor de permanente waakvlam
(indien van toepassing) - Ppilot

Andere sturingsopties
Met elektronische sturing van de kamertemperatuur + dag-tijdschakelaar

Ja

Andere sturingsopties (meerdere selecties mogelijk)
Sturing van de kamertemperatuur, met aanwezigheidsdetectie

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Sturing van de kamertemperatuur, met openraamdetectie

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Met de optie van afstandsbediening

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Met adaptieve sturing van de start

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Met beperking van de werkingstijd

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Met black-bulbsensor

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Energie-efficiëntie-index

88.2%

88.0%

88.2%

88.0%

88.2%

88.0%

Energie-efficiëntieklasse

A*

A*

A*

A*

A*

A*

*Bij gebruik met optionele thermostaatregeling

Contact:
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Gazco Ltd, Osprey Road, Sowton Industrial Estate, Exeter, EX2 7JG
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