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1 Over dit document
Dit document toont de informatie die nodig is voor het uitvoeren van de onderstaande
taken met betrekking tot de Gas Fire Front 90-75 PF2:

• Installatie
• Onderhoud

Dit document verwĳst naar de Gas Fire Front 90-75 PF2 als 'het toestel'. Dit document
vormt een essentieel onderdeel van het toestel. Lees het zorgvuldig voordat u
werkzaamheden aan het toestel gaat uitvoeren. Bewaar het op een veilige plaats.

De oorspronkelĳke instructies van het document zĳn in het Engels geschreven. Alle
overige taalversies van het document zĳn vertalingen van de oorspronkelĳke instructies.
Het is niet altĳd mogelĳk een gedetailleerde afbeelding van ieder afzonderlĳk onderdeel
van de apparatuur te tonen. De in dit document opgenomen afbeeldingen tonen een
standaardopstelling. De afbeeldingen dienen uitsluitend als instructie.

1.1 Gebruik van dit document
1. Zorg dat u de opbouw en de inhoud van het document kent.
2. Lees de paragraaf over veiligheid zorgvuldig.
3. Zorg dat u alle instructies begrĳpt.
4. Voer de procedures volledig en in de gegeven volgorde uit.

1.2 Met Waarschuwing en Voorzichtig gemarkeerde instructies in
dit document
Waarschuwing

Als u deze instructies niet opvolgt, bestaat het risico van persoonlĳk en mogelĳk fataal
letsel.

Voorzichtig

Als u deze instructies niet opvolgt, bestaat het risico van schade aan de apparatuur of
eigendommen.

Opmerking

Een opmerking verschaft aanvullende informatie.

Symbool Beschrĳving

Zichtbaar teken dat gevaar aanwezig is

Zichtbaar teken dat een opmerking aanwezig is

1.3 Bĳbehorende documentatie
• Voorbereidingshandleiding
• Installatie- en onderhoudshandleiding

Over dit document
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• Gebruikershandleiding
• Montagehandleiding voor een concentrisch kanaalsysteem

Over dit document
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2 Beschrĳving

2.1 Bedoeld gebruik
Het toestel is bedoeld voor gebruik in een volledig gesloten of mechanisch geventileerde
behuizing zonder extra ventilatie en/of dampafzuiging voor het verwarmen van de ruimte
waarin het is geplaatst. Gebruik het niet voor andere doeleinden.

Het toestel mag uitsluitend op een locatie die aan de eisen voor de installatie van het
toestel voldoet worden gebruikt. Zie de voorbereidingshandleiding.

2.2 Installatiemogelĳkheden
Het toestel heeft een Premium Fire (PF2) dubbele brander.

• Het toestel kan met 4 stelvoeten worden geïnstalleerd.
• Het toestel kan worden uitgerust met een convectiemantel met 4 convectielucht-

uitlaatopeningen aan de bovenzĳde van het toestel.
• Het toestel kan worden geïnstalleerd met ontspiegeld keramisch glas. Achteraf

inbouwen is mogelĳk. Neem contact op met uw dealer voor meer informatie.
• In die gevallen waar de lengte van het concentrische rookkanaal langer is

dan voorgeschreven in de Voorbereidingshandleiding, kan het toestel worden
geïnstalleerd met het Opti-Vent-systeem.

• Het toestel kan worden geïnstalleerd met een wifi-router voor gebruik met een mobiel
apparaat. Achteraf inbouwen is mogelĳk. Neem contact op met uw dealer voor meer
informatie.

• Een boezemĳzer kan op het toestel worden geplaatst. Het boezemĳzer maakt het
mogelĳk het metselwerk van de schouw boven de hoogte van het toestel op te
bouwen.

Opmerking:

Tenzĳ anders gespecificeerd, is het achteraf inbouwen van de installatieopties
niet mogelĳk.

Beschrĳving
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2.3 Overzicht van het toestel

B

F

D

K

I

G

C

A

E

J

H

A Keramisch glas
B Branderbed
C Waakvlambrander
D Decoratief kader (versie 'Hidden

Door')
E Aansluiting van het concentrische

rookkanaal
F Inlaat convectielucht

G Uitlaat convectielucht (optioneel)
H Overdrukluik
I Convectiemantel (optioneel)
J Overdrukontlastingsopeningen
K Gasregelaar en elektronische

onderdelen

Figuur 1. Overzicht van Gas Fire Front 90-75 PF2

Beschrĳving
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2.4 Overzicht van het branderbed en de waakvlam

A Eerste hoofdbrander
B Tweede hoofdbrander
C Afdekdop voor de waakvlam

D Waakvlambrander
E Thermokoppel – om te detecteren of

de waakvlam brandt
F Ontstekingselektrode – om de

waakvlambrander te ontsteken
Figuur 2. Branderbed en waakvlam

Beschrĳving
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2.5 Overzicht van de keramische stammenset

Figuur 3. Overzicht van de keramische stammenset

Beschrĳving
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Tabel 1: Onderdelen van de keramische stammenset

Nr. Stam Nr. Stam

36 39

40 41

42 43

Stam met waakvlamopening

Beschrĳving

12 Gas Fire Front 90-75



Nr. Stam Nr. Stam

44 46

47 48

Tabel 2: Vuurglas

Nr. 'Vuurglas' Donker Amber Nr. 'Vuurglas' Zwart

Beschrĳving
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2.6 Overzicht van de bedieningselementen

2.6.1 Overzicht van de achterzĳde van het gasregelblok

H

G

C

E

A

B

D
F

A Voordrukmeetpunt
B Branderdrukmeetpunt
C Gastoevoeraansluiting
D Gasaansluiting voor de voorste

brander

E Stelschroef voor de
minimumbranderdruk

F Gasaansluiting voor de brander
achterzĳde

G Aansluiting thermokoppelonderbreker
H Gasaansluiting voor de waakvlam

Figuur 4. Gasregelblok (achterzĳde)

Beschrĳving
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2.6.2 Overzicht van de voorzĳde van het gasregelblok

A B C

DE

A Stelschroef voor de gasdruk van de
waakvlam

B Stelschroef voor de
maximumbranderdruk

C Motorknop van de interne
hoofdgasklep

D Microschakelaar om de eindpositie
van de motorknop te detecteren

E Aansluiting van de 8-aderige kabel

Figuur 5. Gasregelblok (voorzĳde)

Beschrĳving
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2.6.3 Overzicht van de aansluitingen op het gasregelblok

C

F

A

E

D

I

G

M

N

B

L

J

K

O

H

A Waakvlamleiding
B Thermokoppel
C Connector (moer-knelfitting) Ø4 mm
D Thermokoppelonderbreker1

E Gastoevoeraansluiting moer Ø8 mm
F Gastoevoeraansluiting knelfitting

Ø8 mm
G Connector van de gasklep van de

brander achterzĳde
H Gasleiding naar brander achterzĳde

I Moer Ø8 mm van de gasklep van de
brander achterzĳde

J Knelfitting Ø8 mm van de gasklep van
de brander achterzĳde

K Besturingskabel van de gasklep van
de brander achterzĳde 2

L Gasklep brander achterzĳde
M Knelfitting Ø8 mm
N Moer Ø8 mm
O Gasleiding brander voorzĳde

Figuur 6. Aansluitingen op het gasregelblok

1 Onderbreekt het signaal van het thermokoppel en leidt dit signaal via de ontvanger om. Als
het thermokoppelsignaal door de ontvanger wordt gestopt (via de afstandsbediening) of als het
thermokoppelsignaal zwak of onderbroken is, stopt de gastoevoer naar de waakvlam.

2 Sluit de klep op de ontvanger aan

Beschrĳving
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2.6.4 Overzicht van de ontvanger

A Resetknop
B Aansluiting voor 6 VDC adapter
C Niet in gebruik
D Aansluiting van de 8-aderige kabel
E Thermokoppelspanning / stroom IN

(rode aansluiting)
F Thermokoppelspanning / stroom UIT

(gele aansluiting)

G Piëzo-kabelaansluiting
H Aansluiting op de gasklep van de

brander achterzĳde (AUX)
I Deksel van het batterĳcompartiment
J Aansluiting voor een wifi-router (SI)
K Aansluiting voor de ventilator/

verlichtingsmodule (MODULE)

Figuur 7. Ontvanger

Beschrĳving
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2.6.5 Overzicht van de ventilator/verlichtingsmodule

A Aansluiting voor de sfeerverlichting
B Aansluiting voor een

convectieventilator

C Aansluiting voor de voeding
D Aansluiting voor de ontvanger

Figuur 8. Ventilator/verlichtingsmodule

Beschrĳving
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2.7 Voorbeelden van een standaardinstallatie
Voorbeeld van een standaardinstallatie met een muuruitmonding voor het concentrische
rookkanaal. Uw installatie kan hiervan afwĳken.

A

C

B

A Ventilatieluchtinlaatopeningen. Totaal
minimaal 220 cm2

B Ventilatieluchtuitlaatopeningen.
Totaal minimaal 440 cm2

C Concentrische kanalensysteem

Figuur 9. Standaardinstallatie van een toestel zonder convectieset

Beschrĳving
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Voorbeeld van een standaardinstallatie met de convectieset en een muuruitmonding voor
het concentrische rookkanaal. Uw installatie kan hiervan afwĳken.

A

B

C

E

D

A Convectie-/
ventilatieluchtinlaatopeningen.
Totaal minimaal 220 cm2

B Aansluiting voor convectieset (4x)
C Convectieluchtuitlaatopening. Totaal

minimaal 440 cm2

D Concentrische kanalensysteem
E Ventilatieluchtuitlaatopeningen.

Totaal minimaal 220 cm2

Figuur 10. Standaardinstallatie van een toestel met convectieset

Beschrĳving
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3 Veiligheid

3.1 Veiligheidsvoorzieningen van het toestel
Naam Beschrĳving

Thermo-elektrische waakvlambeveiliging Voorkomt onverwachte vrĳgave van gas uit de hoofd-
brander.

Overdrukluik In geval van overdruk in het toestel gaat het luik gedu-
rende een korte tĳd open. Bĳ het openen van het luik
kan een hard geluid ontstaan. In geval van overdruk
moet de installateur het toestel grondig controleren.

Overdrukluik

(uitsluitend bĳ deur 'Floating Frame (+)')

In geval van overdruk in het toestel gaat het luik gedu-
rende een korte tĳd open. Bĳ het openen van het luik
kan een hard geluid ontstaan. In geval van overdruk
moet de installateur het toestel grondig controleren.

3.2 Veiligheidsinstructies voor installatie
Waarschuwing:

• Het toestel moet als een 'gesloten systeem' door een gecertificeerde en
geregistreerde gasinstallateur worden geplaatst en aangesloten.

• Controleer voordat u de installatie gaat uitvoeren of de gegevens op de
typeplaat met het gastype en de toevoerdruk waarop het toestel wordt
aangesloten overeenkomen.

• Installeer het toestel volgens de onderstaande installatie-instructies en de
nationaal en lokaal geldige voorschriften.

• Leg nooit brandbare materialen in het toestel.
• Zorg dat het gebied rondom het toestel te allen tĳde vrĳ is van brandbare

materialen. De minimale veilige afstand is 100 cm vanaf het toestel.
• Zorg dat de branderopeningen tĳdens de installatie vrĳ blĳven. Blokkering

van de branderopeningen kan tot een gevaarlĳke situatie leiden.
• Zorg dat cement of ander bouwmateriaal niet in het gasregelblok en

de leidingen terechtkomt. Dit kan tot lekkages in het gasregelblok of de
leidingen leiden.

• Verdraai de flexibele leidingen naar het gasregelblok niet. Voorkom
spanning op de flexibele leidingen en het gasregelblok.

• Zorg dat u de leidingen niet beschadigt.
• Zorg dat de knelfittingen niet los raken.
• Plaats het toestel niet rechtstreeks tegen een brandbare of niet-brandbare

wand.
• Zorg ervoor dat u een brandbare vloer onder de beoogde positie van het

toestel beschermt met een plaat van niet-brandbaar materiaal die zich
over de volledige breedte en diepte van het toestel uitstrekt.

• Controleer na de installatie of de leidingen en knelfittingen gasdicht zĳn.

Veiligheid

Gas Fire Front 90-75 21



Voorzichtig:

• Gebruik uitsluitend de bĳgeleverde of in deze voorbereidingshandleiding
en de bĳbehorende documenten vermelde onderdelen.

• Gebruik geen afplaktape op het toestel. Afplaktape kan de afwerking van
het toestel beschadigen.

• Isoleer het toestel niet. Plaats indien nodig uitsluitend stroken wit,
los isolatiewol die tot minimaal 1000°C hittebestendig zĳn. Plaats de
isolatiestroken met een breedte van maximaal 15 cm om de muren te
beschermen. Plaats deze stroken uitsluitend bovenop en aan de zĳkant
van het toestel.

• Gebruik geen glasvezel, steenwol of enige andere soort isolatiemateriaal.
Deze materialen produceren een doordringende geur en kunnen
verkleuring van de schouw veroorzaken.

• Zorg bĳ het aanbrengen van metselwerk voor een ruimte van minimaal
3 mm tussen de zĳkanten en de bovenzĳde van het toestel en het
metselwerk. Het toestel kan tĳdens het gebruik door de warmte uitzetten.

• Breng het metselwerk niet hoger aan dan de mantel zonder gebruik van
een boezemĳzer.

3.3 Veiligheidsinstructies met betrekking tot het milieu
• Voer verpakkingsmaterialen op een milieuvriendelĳke manier af.
• Voer batterĳen als chemisch afval af.
• Voer keramisch hittebestendig glas via het huishoudelĳke afval af. Gooi keramisch

hittebestendig glas niet in de glasbak.
• Voer een afgedankt toestel volgens de instructies van de overheidsinstanties of de

installateur af.
• Volg de lokale voorschriften op.

Veiligheid
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4 Vrĳe ruimtes
Waarschuwing:

• Volg de instructies in deze paragraaf. Het niet opvolgen van deze
instructie kan brand veroorzaken.

• Plaats het toestel niet rechtstreeks tegen een brandbare of niet-brandbare
wand.

4.1 Vereisten voor het isolatiemateriaal
• Gebruik isolatieplaten met een maximale thermische geleidbaarheid van 0,10 W/m.K

of een thermische weerstand van minimaal 10 K.m/W. De onderstaande tabel toont
enkele voorbeelden van geschikte isolatieplaatmaterialen.

• Gebruik geen steenwol of glaswol. Deze materialen veroorzaken een scherpe en
onaangename geur wanneer het toestel wordt verwarmd.

• Gebruik geen minerale wol

Tabel 3: Voorbeelden van isolatieplaten

Voorbeelden van geschikt plaatmateriaal Thermische geleidbaarheid

Promat Promatect L isolatieplaat 0,083 W/m.K
Skamol Skamotec 225 0,06 W/m.K
Skamol Super-Isol 0,08 W/m.K

4.2 Afstanden tot brandbare wanden
Plaats een niet-brandbare isolatieplaat tussen het toestel en de achterwand en zĳwand
volgens figuur 11.

Tabel 4 toont de minimale dikte van de isolatieplaten en de minimale afstanden tot
brandbare materialen en wanden.

Let op: Zorg voor een vrĳe ruimte van 3 mm tussen het toestel en de
omringende constructie, zodat het toestel tĳdens gebruik kan uitzetten.

Vrĳe ruimtes
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1 Niet-brandbare afstandhouder
2 Niet-brandbare isolatieplaat

3 Brandbare wand

Figuur 11. Afstanden tot brandbare wand – Bovenaanzicht

Tabel 4: afmetingen en minimumafstanden tot een brandbare wand

Beschrĳving Isolatieplaat 25 mm Isolatieplaat 35 mm

A Luchtspleet 25 mm 25 mm
B Dikte plaat 25 mm 35 mm
C Luchtopening/Afstandhouder 25 mm 15 mm
D A+B+C 75 mm 75 mm
E B+C 50 mm 50 mm
F Minimaal 3 mm afstand tussen toestel en omringende constructie

4.3 Afstand tot brandbare vloer (onder het toestel)
Leg een niet-brandbare isolatieplaat met een minimum dikte van 25 mm onder het
toestel. Om schade aan deze niet-brandbare plaat te voorkomen, plaatst u keramische of
stalen tegels (ongeveer 10 x 10 cm) onder de voeten van het toestel.

Plaats een niet-brandbare vloersteen (haardplaat) als de onderzĳde van het toestel zich
minder dan 10 cm boven een brandbare vloer bevindt.

4.4 Afstanden tot brandbaar plafond
Plaats een niet-brandbare isolatieplaat (verlaagd plafond) van minimaal 2,5 cm dikte op
een hoogte van minimaal 50 cm boven het toestel. Houd een vrĳe ruimte van minimaal 10
cm tussen de isolatieplaat en het brandbare plafond.

Vrĳe ruimtes
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Alternatief zonder verlaagd plafond: Maak een open ruimte van minimaal 50 cm hoogte
tussen de bovenzĳde van de schoorsteenbehuizing (volledige breedte en diepte van de
behuizing) en het brandbare plafond

Figuur 12 toont de minimale dikte van de isolatieplaten en de minimale afstanden tot een
brandbaar plafond

Zorg ervoor dat de totale oppervlakte van de convectielucht-uitlaatopening minimaal 440
cm is2.

1 Schoorsteenbehuizing
2 Convectielucht-uitlaatopening
3 Brandbaar plafond

4 Isolatieplaat (verlaagd plafond)
5 Isolatieplaten

Figuur 12. Afstanden tot brandbaar plafond – Vooraanzicht

Tabel 5: Minimale afmeting en afstand tot brandbaar plafond

Met verlaagd plafond, mini-
maal 25 mm dik Zonder verlaagd plafond

h Oppervlakte van de convec-
tielucht-uitlaatopening Minimaal 440 cm2

Minimaal 50 cm open
ruimte tussen plafond en
schoorsteenbehuizing

H

Hoogte van het verlaagd
plafond

minimale afstand convec-
tielucht-uitlaatopening –
brandbaar plafond

Minimaal 12,5 cm (= 10 cm
vrĳe ruimte + 25 mm ver-
laagd plafond)

Niet van toepassing (de
bovenzĳde van de schoor-
steenbehuizing is open met
een vrĳe ruimte van mini-
maal 50 cm tot het brand-
bare plafond.

4.5 Afstanden tot niet-brandbare wanden
Plaats een niet-brandbare isolatieplaat tussen het toestel en de achterwand en zĳwand
volgens figuur 13.

Vrĳe ruimtes
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Figuur 13 en tabel 6 tonen de minimale dikte van de isolatieplaten en de minimale
afstanden tot niet-brandbare materialen en wanden.

Let op: Zorg voor een vrĳe ruimte van 3 mm tussen het toestel en de
omringende constructie, zodat het toestel tĳdens gebruik kan uitzetten.

1 Niet-brandbare afstandhouder
2 Niet-brandbare isolatieplaat

3 Niet-brandbare wand

Figuur 13. Afstanden tot niet-brandbare wand – Bovenaanzicht

Tabel 6: Minimale afmetingen tussen toestel en niet-brandbare wanden

Isolatieplaat 12 mm Isolatieplaat 25 mm Isolatieplaat 35 mm

A Luchtspleet 20 mm 15 mm 15 mm
B Dikte plaat 12 mm 25 mm 35 mm

C Luchtopening/Af-
standhouder 20 mm 15 mm 0 mm

D A+B+C 52 mm 55 mm 50 mm
E B+C 32 mm 35 mm 35 mm
F Minimaal 3 mm afstand tussen toestel en omringende constructie

4.6 Afstanden tot een niet-brandbaar plafond
Plaats een niet-brandbare isolatieplaat (verlaagd plafond) van minimaal 2,5 cm dikte op
een hoogte van minimaal 50 cm boven het toestel.

Alternatief zonder verlaagd plafond: Maak een open ruimte van minimaal 20 cm hoogte
tussen de bovenzĳde van de schoorsteenbehuizing (volledige breedte en diepte van de
behuizing) en het niet-brandbare plafond

Vrĳe ruimtes
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Figuur 14 toont de minimale dikte van de isolatieplaten en de minimale afstanden tot een
niet-brandbaar plafond

Zorg ervoor dat de totale oppervlakte van de convectielucht-uitlaatopening minimaal 440
cm is2.

1 Schoorsteenbehuizing
2 Convectielucht-uitlaatopening
3 Niet-brandbaar plafond

4 Isolatieplaat (verlaagd plafond)
5 Isolatieplaten

Figuur 14. Afstanden tot niet-brandbaar plafond – Vooraanzicht

Tabel 7: Minimale afmeting en afstand tot niet-brandbaar plafond

Met verlaagd plafond, mini-
maal 25 mm dik Zonder verlaagd plafond

h Oppervlakte van de convec-
tielucht-uitlaatopening Minimaal 440 cm2

Minimaal 20 cm open
ruimte tussen plafond en
schoorsteenbehuizing

H Hoogte van het verlaagd
plafond

Minimaal 25 mm (= dikte
verlaagd plafond)

Niet van toepassing (de
bovenzĳde van de schoor-
steenbehuizing is open met
een vrĳe ruimte van mini-
maal 20 cm tot het plafond.

A
Afstand tussen ope-
ning convectielucht-uitlaat-
opening en plafond

Minimaal 13 cm
Minimaal 20 cm open
ruimte tussen plafond en
schoorsteenbehuizing

Vrĳe ruimtes
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4.7 Vrĳe ruimtes voor het toestel

1 Niet-brandbare vloersteen
(haardplaat), minimale dikte 12 mm

2 Toestel

Figuur 15. Minimale afstanden voor het toestel

A Minimaal 30 cm
B Minimaal 100 cm (1 meter) straal vanaf het middelpunt van het toestel.

4.8 Vrĳe ruimtes voor de schoorsteenmantel
Voorzichtig:

Alle isolatieplaten in dit hoofdstuk moeten gemaakt zĳn van niet-brandbaar
materiaal.

Plaats een schoorsteenmantel van brandbaar materiaal op minimaal 5 cm van
de bovenkant en zĳkanten van het toestel

Vrĳe ruimtes
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1 Isolatieplaat
2 Brandbare schoorsteenmantel
3 Plafond
4 Niet-brandbare afstandhouder
5 Isolatieplaat achterpaneel

6 Niet-brandbaar verlaagd plafond
7 Convectie-/

ventilatieluchtuitlaatopeningen.
Totaal minimaal 440 cm2

8 Isolatieplaat zĳpaneel
9 Isolatieplaat voorpaneel
10 Convectie-/

ventilatieluchtinlaatopeningen.
Totaal minimaal 220 cm2

Figuur 16. Vrĳe ruimtes voor de schoorsteenmantel

Vrĳe ruimtes
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A Minimaal 5 cm vanaf bovenzĳde ruit

B Brandbaar plafond: minimaal 60 cm vanaf ruit / Niet-brandbaar plafond: minimaal 50
cm vanaf ruit

C Diepte schoorsteenmantel maximaal 30 cm
D Brandbaar plafond: minimaal 10 cm / Niet-brandbaar plafond: minimaal 0 cm
E Diepte schoorsteenmantel: maximaal 5 cm
F Minimaal 30 cm vanaf bovenzĳde ruit
G Minimaal 5 cm

H Minimaal 10 cm tot brandbare vloer (of plaats een niet-brandbare vloersteen (haar-
dplaat) met een diepte van minimaal 30 cm voor de volle breedte van de ruit)

1 Toestel
2 Bovenzĳde van frontglasplaat

3 Brandbare schoorsteenmantel
4 Isolatieplaat

Figuur 17. Vrĳe ruimtes aan de bovenzĳde van de schoorsteenmantel

Hoogte van schoorsteenmantel/Diepte van schoorsteenmantel

A 5 cm
B 15 cm
C 30 cm
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1 Zĳkant van glasplaat voorzĳde
2 Brandbare schoorsteenmantel

3 Isolatieplaat

Figuur 18. Vrĳe ruimtes aan de zĳden van de schoorsteenmantel

Breedte van schoorsteenmantel/Diepte van schoorsteenmantel

A 5 cm
B 10 cm
C 15 cm

4.9 Vrĳe ruimtes voor het concentrische kanaalsysteem
Isoleer de concentrische rookkanaal niet.

Veilige afstanden tussen de concentrische rookkanaalpĳp en brandbaar materiaal:

• Verticale pĳp (alle zĳden): B = min. 2,5 cm.
• Horizontale pĳp bovenzĳde: A = min. 7,5 cm.
• Horizontale pĳp onderzĳde en zĳkanten: B = min. 2,5 cm.

De figuren tonen de minimumafstanden van een horizontale en een verticale
concentrische rookkanaal tot brandbaar materiaal.

Vrĳe ruimtes
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Figuur 19. Vrĳe ruimtes concentrisch rookkanaal

4.10 Vrĳe ruimtes voor tv-installatie
Voorzichtig: Voorkom dat de temperatuur rond de tv en de tv-kabels hoger
wordt dan normaal. De afstanden die in dit hoofdstuk worden gegeven,
voorkomen een te hoge temperatuur wanneer de tv boven het toestel wordt
geïnstalleerd.

Belangrĳk:

• Gebruik voor de voorzĳde van de schoorsteenbehuizing een niet-
brandbare isolatieplaat met een dikte van minimaal 4 cm. Zie paragraaf
4.1 voor specificaties.

• Leg de voedings- en signaalkabels in een geïsoleerde kabelgoot achter de
voorzĳde van de schoorsteenbehuizing. Maak de geïsoleerde kabelgoot
van minimaal 12 mm niet-brandbare isolatieplaten. Zie paragraaf 4.1 voor
specificaties.

• Installeer een schoorsteenmantel tussen de tv en de bovenzĳde van het
toestel om te veel warmtestraling naar de tv te voorkomen.

Er zĳn twee methoden om de tv te installeren:

• Opbouwmontage
• Inbouwmontage

Vrĳe ruimtes
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1 Niet-brandbare haard
2 Convectieluchtinlaat
3 Schoorsteenmantel
4 Stalen tapeinden
5 Tv-muurmontagebeugel
6 Tv

7 Convectieluchtuitlaat
8 Concentrisch rookkanaal
9 Onbrandbaar materiaal3
10 Luchtopening en afstandhouders
11 Niet-brandbare isolatieplaat
12 Kabelgoot

Figuur 20. Tv-installatie – opbouwmontage

A Minimaal 25 cm tussen schoorsteenmantel en bovenzĳde glasplaat
B Minimale dikte 2,5 cm
C Minimaal 5 cm afstand tussen onderzĳde tv en bovenzĳde schoorsteenmantel

D Minimaal 2,5 cm horizontale afstand tussen voorzĳde tv en voorzĳde schoorsteen-
mantel

E Minimaal 2,5 cm
F Minimale dikte 4 cm
G Minimaal 3 mm afstand tussen toestel en omringende constructie

3 Specificaties volgens de installatie-instructies van de fabrikant van het concentrische kanaalsysteem en
lokale voorschriften.
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1 Niet-brandbare haard
2 Convectieluchtinlaat
3 Stalen tapeinden
4 Tv-muurmontagebeugel
5 Tv
6 Convectieluchtuitlaat

7 Concentrisch rookkanaal
8 Onbrandbaar materiaal4
9 Luchtopening en afstandhouders
10 Niet-brandbare isolatieplaat
11 Kabelgoot

Figuur 21. Tv-installatie – inbouwmontage

A Minimaal 30 cm

B Minimaal 2,5 cm horizontale afstand tussen de voorzĳde van de tv en de voorzĳde
van de open haard

C Minimaal 5 cm ruimte aan alle 4 zĳden van de tv
D Minimaal 2,5 cm
E Minimale dikte 4 cm
F Minimaal 3 mm afstand tussen toestel en omringende constructie

4 Specificaties volgens de installatie-instructies van de fabrikant van het concentrische kanaalsysteem en
lokale voorschriften.
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5 Installatie

5.1 Installatie-eisen

5.1.1 Eisen betreffende de installatie van het toestel
Belangrĳk:

• Controleer of de vloer van beton is of dat een stevig fundament van niet-
brandbaar materiaal aanwezig is.

• Controleer of de vloer het gewicht van het toestel kan dragen. Zie
hoofdstuk 8 voor het gewicht van het toestel.

• Zorg dat tĳdens gebruik van het toestel de temperatuur van de vloer onder
en voor het toestel niet hoger kan worden dan 85°C. Plaats indien nodig
een niet-brandbare plaat op de vloer voor het toestel.

• Zie hoofdstuk 4 voor afstanden tot brandbare en niet-brandbare
materialen.

• Zorg dat de afstand tussen de onderzĳde van het toestel en de vloer
minimaal 1 cm bedraagt.

• Controleer of de gegevens van de typeplaat van het toestel met het gastype en de
gasdruk van de gastoevoer overeenkomen.

• Zorg dat de locatie aan de voorwaarden voldoet. Zie de voorbereidingshandleiding.
• Zorg ervoor dat er ventilatieopeningen in de haardombouw zĳn aangebracht. Zie

hoofdstuk 5.1.3 voor afmetingen van de ventilatieopeningen.
• Zorg dat er aan de zĳkanten en bovenkant van het toestel een vrĳe ruimte van 3 mm

is, zodat het toestel tĳdens gebruik kan uitzetten.
• Isoleer het toestel niet met isolatiemateriaal. Gebruik aan de zĳkanten en bovenkant

van het toestel alleen keramische wolstroken (minimaal 1000 ºC hittebestendig)
met een breedte van maximaal 15 cm om de muur te beschermen tegen direct
warmtecontact.

5.1.2 Vereisten betreffende de schoorsteen
• Dit toestel is in combinatie met de componenten van de concentrische

kanaalsystemen vermeld in de voorbereidingshandleiding gekeurd volgens de
Europese normen voor gastoestellen en mag daarom alleen gebruikt worden met
deze componenten.

• Gebruik uitsluitend de volgende merken voor de installatie van het concentrische
kanalensysteem:

Tabel 8: Overzicht van goedgekeurde merken voor concentrische kanaalsystemen

Fabrikant Systeem Rookgasafvoer

Bellfires Muelink & Grol systeem Natuurlĳke trek
Poujoulat DUOGAS systeem Natuurlĳke trek
Ontop Metaloterm US systeem Natuurlĳke trek
Jeremias/STB H-TWIN-systeem Natuurlĳke trek
Jeremias TWIN-GAS systeem Natuurlĳke trek
Modinox PLA-systeem Natuurlĳke trek
Barbas Opti-Vent-systeem Geforceerde trek
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• Combineer geen onderdelen van verschillende merken bĳ de installatie van het
concentrische kanalensysteem.

• Isoleer het concentrische kanaalsyteem niet.

5.1.3 Vereisten betreffende de ventilatie-/convectieluchtopeningen
• Plaats de volgende minimumopeningen in de schouwombouw om oververhitting van

het toestel en de schouwombouw te voorkomen.

Tabel 9: Overzicht van de minimaal vereiste ventilatie-/convectieluchtopeningen.

Ventilatie-/
convectieluchtin-
laatopening

aan de onderzĳ-
de van de schou-
wombouw

Ventilatie-/convectieluchtuitlaatopening

aan de bovenzĳde van de schouwombouw

Toestel zonder
convectiemantel

Toestel met convectiemantel

Openingen aan
de bovenzĳde
van de convec-
tiemantel staan
open.

2 openingen aan
de bovenzĳde
van de convec-
tiemantel met fle-
xibele convectie-
pĳpen Ø125 mm
op 2 uitlaatope-
ningen aangeslo-
ten.

4 openingen aan
de bovenzĳde
van de convec-
tiemantel met fle-
xibele convectie-
pĳpen Ø125 mm
op 4 uitlaatopen-
ingsaansluitingen
aangesloten.

Gedeeltelĳk via 2
flexibele convec-
tiepĳpen: Mini-
maal netto 220
cm2

Gedeeltelĳk via 4
flexibele convec-
tiepĳpen: Mini-
maal netto 440
cm2

Gedeeltelĳk via
de binnenzĳde
van de schou-
wombouw: Mini-
maal netto 220
cm2

Gedeeltelĳk via
de binnenzĳde
van de schou-
wombouw: Mini-
maal netto 220
cm2

220 cm2 (*) 440 cm2 (**) 440 cm2 (**) Totaal 440 cm2

(**)
Totaal 660 cm2

(***)

De ventilatie-/convectieluchtopeningen kunnen worden aangebracht met de
decoratieve 'BARBAS AirBox’ inzetventilatieroosters door gebruik te maken van:

• (*): 2x Barbas AirBox 160 of 1x Barbas AirBox 320
• (**): 2x Barbas AirBox 320
• (***): 2x Barbas AirBox 320 + 2x Barbas AirBox 160

Installatie

36 Gas Fire Front 90-75



Tabel 10: Overzicht van de verkrĳgbare maten en modellen van de BARBAS AirBox

BARBAS AirBox Model Oppervlakte van de ventilatier-
oosteropening

AirBox 160

Inzet zonder kader

110 cm2Inzet smal kader
Inzet klassiek kader
Inzet inbouwkader

AirBox 320

Inzet zonder kader

220 cm2Inzet smal kader
Inzet klassiek kader
Inzet inbouwkader

Zie paragrafen 9.9 en 9.10 voor de afmetingen.

5.2 Installatieprocedure
Opmerking:

Het toestel wordt in de fabriek op de juiste nominale belasting ingesteld. De
waakvlam wordt op de juiste gastoevoer ingesteld.

• Voer alle procedures in deze paragraaf uit. Optionele procedures worden met
(optioneel) aangegeven.

5.2.1 Voorbereiding
Voer de volgende voorbereidende werkzaamheden uit voordat u met de installatie van
het toestel begint:

• Controleer of de gastoevoerleiding zich in de buurt van de beoogde locatie van het
toestel bevindt, zodat de gastoevoerleiding op de gasaansluiting van het toestel kan
worden aangesloten.

• Installeer een 230 VAC geaard stopcontact in de buurt van de beoogde locatie van het
toestel.

• Als het optionele rookkanaalsysteem Opti-Vent wordt geïnstalleerd, zorg er dan voor
dat er een extra 230 VAC geaard stopcontact wordt geïnstalleerd in de buurt van de
beoogde locatie van het toestel.

• Bouw voor aanvang van de installatie van het toestel de isolerende wanden achter de
beoogde locatie van het toestel volgens de vereisten van hoofdstuk 4.

5.2.2 Het toestel installeren
Voorzichtig: Til het toestel niet op met een heftruck. Dit veroorzaakt schade
aan de onderzĳde van het toestel. Gebruik alleen draaggrepen om het toestel
te verplaatsen.
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1. Plaats de draagbuizen op het toestel. Gebruik de draaggrepen om het toestel te
verplaatsen.

Opmerking: De draaggrepen worden niet bĳ het toestel geleverd.

2. Verwĳder de draaggrepen.

Figuur 22. Toestel met draaggrepen
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5.2.3 Het toestel horizontaal uitlĳnen

Uitlĳnen met behulp van stelvoeten

1. Zorg dat de afstand x minimaal 1 cm bedraagt.

Figuur 23. Uitlĳnen met behulp van stelvoeten

2. Stel de stelvoeten af. Gebruik een steeksleutel van 13 mm.
3. Zorg dat het toestel horizontaal staat. Gebruik een waterpas.
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Uitlĳnen met behulp van stelvoeten (optioneel)

1. Bevestig de 4 stelvoeten aan het toestel en stel deze op de gewenste hoogte in.
Gebruik een steeksleutel van 13 mm.

Figuur 24. Uitlĳnen met behulp van de stelvoeten

2. Stel met een 13 mm steeksleutel de 4 stelvoeten af tot het toestel waterpas staat.
Gebruik een waterpas.
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Het toestel aan de achterwand bevestigen

1. Bevestig het toestel aan de achterwand met 2 keilbouten en de montagebeugels.
2. Zorg dat het toestel horizontaal staat. Gebruik een waterpas. Verstel indien nodig de

montagebeugels.

Figuur 25. Bevestiging aan de achterwand
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5.2.4 De gasaansluiting aanbrengen
Belangrĳk: In sommige landen schrĳven de nationale voorschriften de
installatie voor van een gasklep in de gastoevoerleiding naar het toestel
op een toegankelĳke locatie nabĳ het toestel. Neem contact op met uw
plaatselĳke gasleverancier of uw gekwalificeerde gasinstallateur voor meer
informatie hierover.

1. Sluit de gastoevoerleiding op de gasaansluiting van het toestel aan.
2. Controleer of het gas correct is aangesloten.

A Gastoestel
B Gasaansluiting van het toestel

C Gastoevoerleiding
D Gasklep (indien de nationale

voorschriften dit vereisen)
Figuur 26. Positie van de gasaansluiting van het toestel

Opmerking:

Het toestel is in de fabriek van de volgens de nationale voorschriften vereiste
gasaansluiting voorzien.

5.2.5 De gasaansluitingen controleren
• Controleer of de gasaansluitingen niet lekken. Gebruik een mengsel van 50%

vloeibare zeep en 50% water of een lektester om de gasdichtheid te testen.

5.2.6 De elektrische aansluiting aanbrengen
Voorzichtig:

• Gebruik een geaard wandstopcontact.
• Het stopcontact moet te allen tĳde bereikbaar zĳn.
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1. Steek de stekker in het wandstopcontact.
2. Controleer met het oog op de hoge temperaturen van het toestel of de

elektriciteitskabel het toestel niet raakt.

5.2.7 Het concentrische kanaalsysteem aansluiten
1. Sluit het concentrische kanaalsysteem op het toestel aan. Gebruik de in de

voorbereidingshandleiding vermelde materialen. Gebruik geen andere materialen.
2. Controleer of alle mechanische aansluitingen van het concentrische kanalensysteem

correct zĳn aangesloten.
3. Bevestig de concentrische verbindingspĳpen met metalen beugels aan de

muur of het plafond. Zie de handleiding 'montage-instructies voor concentrisch
kanaalsysteem'.

5.2.8 De convectieset aansluiten (optioneel)
1. Plaats de kraagringen in de open convectielucht-uitlaatopeningen.

Figuur 27. Positie van convectielucht-uitlaatopeningen

2. Buig de 3 lipjes op de kraagring naar buiten om de kraagring op de uitlaatopening te
bevestigen.
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3. Sluit de flexibele aluminium pĳpen (B) op de kraagringen (A) aan. Gebruik de
slangklemmen (C).

4. Sluit de flexibele aluminium pĳpen op de AirBox inbouwbakjes in de
schoorsteenbehuizing aan. Zie paragraaf 5.1.3 voor de AirBox-bakjes.

Figuur 28. Aansluiting van flexibele pĳp

5.2.9 De rookgasstuwplaat plaatsen
Veiligheidsvoorwaarden

Voorzichtig:

Installeer de correcte stuwplaat zoals vermeld in de
voorbereidingshandleiding. Een verkeerde stuwplaat kan het toestel
beschadigen.

Procedure

1. Verwĳder de glasplaat. Zie paragraaf 6.2 voor instructies.
2. Verwĳder de remplaat (C) door twee schroeven los te draaien.
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3. Plaats de stuwplaat (A) met de bevestigingsmiddelen (B) in het toestel. Gebruik de in
de voorbereidingshandleiding vermelde stuwplaat.

4. Installeer de remplaat (C) weer met de twee schroeven.

A

B

C

Figuur 29. Stuwplaat en remplaat
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5.2.10 De schouw bouwen
Veiligheidsvoorwaarden

Waarschuwing: Bedek de bovenzĳde van het toestel niet met metselwerk,
platen of enig ander materiaal.

Voorzichtig:

• Verwĳder de deur (inclusief de ruit). Zie 6.2.
• Verwĳder het frame om te voorkomen dat deze tĳdens het uitvoeren van

de werkzaamheden beschadigd raakt. Zie 6.2
• Zorg dat cement of ander bouwmateriaal niet in het gasregelblok en de

leidingen terechtkomt. Dit kan tot lekkages in de gasleidingen leiden.
• Breng metselwerk met een ruimte van minimaal 3 mm tussen de zĳkanten

en de bovenzĳde van het toestel en het metselwerk aan. Het toestel kan
tĳdens het gebruik door de warmte uitzetten.

• Gebruik geen afplaktape op het toestel. Afplaktape kan de afwerking van
het toestel beschadigen.

• Breng het metselwerk niet hoger aan dan de mantel zonder gebruik van
een boezemĳzer.

Opmerking:

• Zorg ervoor dat de opening aan de voorzĳde van het toestel geheel vrĳ
blĳft van bouwmateriaal. De glasplaat moet eenvoudig te demonteren en
te monteren blĳven.

• Houd bĳ het opbouwen van het metselwerk rekening met de dikte van
eventueel stucwerk.

• Plaats bĳ gebruik van ander materiaal dan bakstenen het materiaal
volgens de instructies van de leverancier van het materiaal.

Procedure

1. Bepaal de plaatsen waar de inlaatopeningen en de uitlaatopeningen voor de
AirBox-inzetten of de roosters moeten komen. Zie hoofdstuk 4 en raadpleeg de
voorbereidingshandleiding.

2. Bouw het metselwerk rondom het toestel tot aan het bovenframe op.
3. Plaats indoen van toepassing een boezemĳzer.

a) Plaats keramisch vilt bovenop het boezemĳzer. Metselwerk kan bovenop het
keramische vilt worden opgebouwd.

4. Bouw de schouw om het toestel heen.
5. Plaats de AirBox-inzetten of de roosters op de inlaatopeningen en de

uitlaatopeningen.
6. Controleer of de overdrukluiken correct zĳn geplaatst. Zie paragraaf 5.3.1 voor

instructies.
7. Plaats de glasplaat. Zie 6.2.

a) Hidden Door
b) Hidden Door +
c) Floating Frame
d) Floating Frame +

8. Plaats het frame op het toestel. Zie paragraaf 6.2.
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5.2.11 Extra: Tv-installatie boven het toestel
Belangrĳk:

• Gebruik een tv-muurmontagebeugel die geschikt is voor de tv.
• Gebruik stalen tapeinden aan de achterzĳde van de voorplaat van de

schoorsteenbehuizing om de tv-muurbeugel te bevestigen.

1 Toestel 2 Tv-muurmontagebeugel
Figuur 30. Tv-installatie boven het toestel (vooraanzicht)
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1 Toestel
2 Geïsoleerde kabelgoot

3 Stalen tapeinden

Figuur 31. Tv-installatie boven het toestel (achteraanzicht)

5.3 Het toestel op gebruik voorbereiden
• Voer alle procedures in deze paragraaf uit. Optionele procedures worden met

(optioneel) aangegeven.

5.3.1 De overdrukluiken controleren
1. Controleer of de overdrukluiken vrĳ kunnen bewegen. Duw de overdrukluiken

omhoog en laat ze weer op hun plaats zakken.
2. Controleer de pakking van de overdrukluiken. De pakking moet de opening afsluiten.
3. Vervang de pakking indien nodig. Til om het luik te verwĳderen het luik op en draai

het om toegang tot de pakking te krĳgen.

5.3.2 Controleren of de verlichting werkt
• Controleer of de bediening van de sfeerverlichting goed werkt. Zie voor bediening

van de verlichting met de afstandsbediening de gebruikershandleiding.

5.3.3 De keramische stammen op de branders plaatsen
Zie paragraaf 2.5 voor een overzicht van de houtstammen en hun nummers.

Voorzichtig: Ga voorzichtig om met de keramische stammen.
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1. Controleer of alle onderdelen van de keramische stammenset aanwezig zĳn. Zie
paragraaf 2.5.

2. Verwĳder de 2 schroeven waarmee de twee voorste branders op de
gastoevoerleiding zĳn bevestigd.

Figuur 32.

3. Verwĳder beide voorste branders.

Figuur 33.

4. Plaats keramische stam nr. 43 op de middelste brander.

Figuur 34.

5. Plaats keramische stam nr. 41 op de linker achterbrander en keramische stam nr. 42
op de rechter achterbrander.

Figuur 35.
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6. Bevestig beide voorste branders op de gastoevoerleiding met de 2 schroeven.

Figuur 36.

7. Plaats keramische stam nr. 39 op de linker voorbrander en keramische stam nr. 40
op de rechter voorbrander.

Figuur 37.

8. Controleren of de ontsteking van de branders werkt
a) Controleer of de keramische stammen correct zĳn geplaatst. zoals hierboven

beschreven.
b) Controleer of de stekker in het wandstopcontact zit.
c) Controleer of de hoofdgasklep open is.
d) Start het toestel en controleer de ontstekingen van de waakvlambrander en de

hoofdbrander. Zie de gebruikershandleiding voor de startprocedure.
e) Is de ontsteking van de waakvlambrander en hoofdbranders correct, zet het

toestel dan uit met de afstandsbediening. Zie de gebruikershandleiding voor de
stopprocedure.

f) Ga verder met de installatie nadat het toestel is afgekoeld.
9. Verdeel het vuurglas gelĳkmatig over het rooster. Gebruik het vuurglas 'Zwart' langs

de randen van het rooster. Bedek de rest van het rooster met een mix van vuurglas
'Zwart' en vuurglas 'Donker Amber'.
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10. Leg keramische stammen nr. 36, 44, 46 en 47 op het vuurglas zoals afgebeeld op de
foto.

Figuur 38.

11. Plaats de glasplaten. Zie paragraaf 6.2 voor de juiste procedure.

5.3.4 Een eindcontrole op de schouw uitvoeren
Veiligheidsvoorwaarden

Voorzichtig:

Wacht met gebruik van de schouw tot vier weken na de installatie. Het
cement moet uitharden. De eindcontrole van de schouw kan direct na de
installatie worden uitgevoerd.

Procedure

1. Start het toestel en controleer de ontstekingen van de waakvlam en de
hoofdbrander. De ontsteking moet stil verlopen en een rustige vlam opleveren. Zie
voor het starten van het toestel de gebruikershandleiding.

2. Controleer de hoofdbrander. De vlammen worden hoger en veranderen van blauw-
geel in geel.

3. Als alle vlammen geel zĳn, is het toestel gereed voor gebruik.
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6 Onderhoud

6.1 Jaarlĳks onderhoud
• Voer alle in deze paragraaf opgenomen procedures minimaal jaarlĳks uit.

Voorzichtig:

• Gebruik uitsluitend originele onderdelen. Afzonderlĳke vervangende
onderdelen of accessoires zĳn via de Barbas-dealer verkrĳgbaar.

• Modificatie van het toestel is niet toegestaan.

6.1.1 Het toestel reinigen
Veiligheidsvoorwaarden

Voorzichtig:

• Schakel voordat u reinigingswerkzaamheden gaat uitvoeren de gastoevoer
naar het toestel uit.

• Schakel voordat u reinigingswerkzaamheden gaat uitvoeren de voeding
naar het toestel uit.

Procedure

1. Verwĳder het glas. Zie paragraaf 6.2.
2. Verwĳder de inhoud van het branderbed.
3. Reinig de verwĳderde inhoud voorzichtig met een zachte borstel.
4. Reinig de binnenzĳde van het toestel, inclusief de hoofdbrander, de

waakvlambrander en het rookgassysteem.
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5. Verwĳder het rooster.

A

B

Figuur 39. Positie van luchtinlaat- en primaire luchtinlaatopeningen

6. De verbrandingsluchtinlaat reinigen
a) Plaats de verbrandingsluchtinlaat (A) aan de onderzĳden van het toestel.
b) Reinig de primaire verbrandingsluchtinlaatopeningen (B) van de hoofdbranders.

7. Reinig de sfeerlampen. Zie paragraaf 6.2.8.
8. Reinig het convectieluchtkanaal.
9. Controleer de binnenzĳde van het toestel op beschadigingen, inclusief de volgende

onderdelen:
a) Hoofdbranders.
b) Waakvlambrander.
c) Verbrandingsluchtinlaat.
d) Overdrukluiken.
e) Rookgassysteem. Gebruik indien nodig een zaklamp.

10. Reinig de ruit. Zie paragraaf 6.2.6 voor standaardglas. Zie paragraaf 6.2.7 voor
ontspiegeld glas.

11. Reinig de eventueel in het toestel geplaatste zwarte spiegelende achterwand.
Gebruik glasspray of keramische kookplaatreiniger.

12. Plaats de glasplaat. Zie paragraaf 6.2.
13. Bereid het toestel op gebruik voor. Zie paragraaf 5.3.4.
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6.1.2 Het toestel controleren
1. Controleer de gasleidingen en de gasleidingaansluitingen op lekkages. Zie hoofdstuk

5.2.5.
2. Controleer of de waakvlam naar behoren werkt. De waakvlam mag geen afwĳkingen

vertonen.
3. Controleer of de hoofdbrander naar behoren werkt. De vlam mag geen afwĳkingen

vertonen.
4. Controleer de gastoevoerdruk en de branderdruk.

a) Meet de toevoerdruk en de branderdruk met gebruikmaking van het
voordrukmeetpunt en het branderdrukmeetpunt op het gasregelblok.

b) Meet de druk als het toestel is uitgeschakeld en als het toestel maximaal brandt.
Zie hoofdstuk 8 voor de vereiste toevoerdruk en branderdruk.

5. Controleer of de sfeerlverlichting naar behoren werkt.
6. Controleer het concentrische kanalensysteem en de uitlaatconstructie. Controleer of

alle aansluitingen van het concentrische kanaalsysteem stevig zĳn aangesloten.

6.2 Onderhoudsprocedures

6.2.1 De Floating Frame (+) glasplaat verwĳderen
Waarschuwing: Voordat u met deze procedure begint, moet u ervoor zorgen
dat het toestel is uitgeschakeld en is afgekoeld tot kamertemperatuur.

Voorzichtig: Gebruik veiligheidshandschoenen.

Floating Frame / Floating Frame +

1. Schakel voordat u de glasplaat verwĳdert de gastoevoer naar het toestel uit.

2. Trek met de haak de metalen
veerstrippen links- en rechtsboven
van de bouten op de deur.
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3. Kantel de deur voorzichtig naar
voren.

Voorzichtig:

De glasplaat ligt los in de
deur!

4. Verwĳder voorzichtig de glasplaat.

6.2.2 De Floating Frame (+) glasplaat plaatsen
Voorzichtig:

Gebruik veiligheidshandschoenen.

Voorzichtig:

Controleer of de glasplaat goed in het toestel past en de binnenzĳde van
het toestel afsluit. Als de glasplaat niet goed past, bestaat de kans op
rookgaslekkage.
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1. Plaats de glasplaat en de deur in de omgekeerde volgorde van de procedure 'De
Floating Frame (+) glasplaat verwĳderen' weer terug.

2. Plaats de glasplaat voorzichtig in de
deur.

3. Sluit de deur met de glasplaat door
deze naar achteren te kantelen.

Onderhoud

56 Gas Fire Front 90-75



4. Trek met de haak de metalen
veerstrippen links- en rechtsboven op
de bouten op de deur.
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6.2.3 De Hidden Door (+) glasplaat verwĳderen
Waarschuwing: Voordat u met deze procedure begint, moet u ervoor zorgen
dat het toestel is uitgeschakeld en is afgekoeld tot kamertemperatuur.

Voorzichtig: Gebruik veiligheidshandschoenen.

Hidden Door / Hidden Door +

1. Schakel voordat u de glasplaat verwĳdert de gastoevoer naar het toestel uit.

2. Verwĳder de zĳpanelen en het voorpaneel.

3. Kantel het bovenpaneel omhoog.
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4. Draai de vleugelmoeren een
paar slagen los. Verwĳder de
vleugelmoeren en de strip niet.

5. Schuif de strip omhoog.
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6. Til het kader met de ruit iets op en
verwĳder het zĳwaarts.

6.2.4 De Hidden Door (+) glasplaat plaatsen
Voorzichtig:

Gebruik veiligheidshandschoenen.

Voorzichtig:

Controleer of de glasplaat goed in het toestel past en de binnenzĳde van
het toestel afsluit. Als de glasplaat niet goed past, bestaat de kans op
rookgaslekkage.

1. Plaats de glasplaat en de panelen in de omgekeerde volgorde van de procedure 'De
Hidden Door (+) glasplaat verwĳderen' weer terug.

2. Schuif het kader met de ruit zĳwaarts
in het toestel en breng het iets
omlaag.
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3. Schuif de strip omlaag.

4. Draai de vleugelmoeren aan.
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5. Kantel het bovenpaneel omhoog.

6. Plaats het voorpaneel en de zĳpanelen.
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6.2.5 Demontage van branders en branderbed
Waarschuwing: Voordat u met deze procedure begint, moet u ervoor zorgen
dat het toestel is uitgeschakeld en is afgekoeld tot kamertemperatuur.

Figuur 40. Positie van keramische houtstammen en branders

1. Verwĳder de glasplaten. Zie hoofdstuk 6.2.
2. Verwĳder voorzichtig de kleine decoratieve houtstammen.
3. Verwĳder voorzichtig de keramische houtstammen A en B.
4. Draai de 2 schroeven los waarmee branders A en B vastzitten.
5. Verwĳder branders A en B.
6. Verwĳder voorzichtig de keramische houtstammen C, D en E.
7. Draai de 3 schroeven los waarmee de branders C, D en E vastzitten.
8. Verwĳder de branders C, D en E.
9. Het vuurglas verwĳderen
10. Verwĳder de 2 roosters.

Voer de bovenstaande procedure in omgekeerde volgorde uit om de brander en het
branderbed te monteren. Zie ook hoofdstuk 5.3.3.

6.2.6 De standaardruit reinigen
Waarschuwing: Voordat u met deze procedure begint, moet u ervoor zorgen
dat het toestel is uitgeschakeld en is afgekoeld tot kamertemperatuur.

Voorzichtig:

Zie hoofdstuk 6.2.7als u ontspiegeld glas heeft, om schade aan de
ontspiegelingslaag op het glas te voorkomen.

1. Reinig de ruit met een zachte doek, een spons of papier. Gebruik een
glasreinigingsmiddel of keramische kookplaatreiniger.

2. Zorg dat de ruit droog is. Waterdruppels kunnen vlekken op de ruit achterlaten.
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6.2.7 Het ontspiegelde glas reinigen
Waarschuwing: Voordat u met deze procedure begint, moet u ervoor zorgen
dat het toestel is uitgeschakeld en is afgekoeld tot kamertemperatuur.

Voorzichtig:

• Gebruik geen harde (schurende) sponzen, staalwol, schurende producten,
bĳtende producten of reinigingsmiddelen die ammoniak bevatten. Gebruik
van deze producten op de ruit kan de coatinglagen beschadigen.

• Gebruik neutrale reinigingsmiddelen voor het reinigen van de ruit. Dit zĳn
producten zoals 'Instanet' of 'Glassex'.

1. Reinig de ruit met een zachte doek of een spons.
2. Zorg dat de ruit droog is. Waterdruppels kunnen vlekken op de coating achterlaten.

6.2.8 Een kapotte sfeerlamp vervangen
Waarschuwing: Voordat u met deze procedure begint, moet u ervoor zorgen
dat het toestel is uitgeschakeld en is afgekoeld tot kamertemperatuur.

1. Schakel de voeding naar het toestel uit.
2. Verwĳder de glasplaat. Zie paragraaf 6.2.
3. Verwĳder de branders en het branderbed. Zie paragraaf 6.2.5.
4. Draai de kapotte lamp voorzichtig uit de keramische fitting.

Figuur 41. Positie van sfeerlampen
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5. Draai de nieuwe lamp voorzichtig in de keramische fitting.

Voorzichtig:

• Draai de sfeerlampen volledig in de keramische fitting!
• Gebruik uitsluitend sfeerlampen van Barbas.

6. Controleer of de sfeerlverlichting naar behoren werkt. Zie voor bediening van de
verlichting met de afstandsbediening de gebruikershandleiding.

7. Monteer het branderbed, de branders en de glasplaat. Zie paragraaf 6.2.5 en
paragraaf 5.3.3 voor montage-instructies.

8. Schakel de voeding naar het toestel in.
9. Voer een eindcontrole op het toestel uit. Zie paragraaf 5.3.4.
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7 Problemen oplossen
Tabel 11: Problemen oplossen

Probleem Mogelĳke oorzaak Oplossing

Het hoofdvuur gaat uit

Het concentrische kanalensys-
teem is niet volgens de betref-
fende instructies geïnstalleerd.

Installeer het concentrische ka-
nalensysteem op de juiste
manier. Zie de voorbereidings-
handleiding.

Een verkeerde rookgasstuw-
plaat is geplaatst.

Plaats de juiste rookgasstuw-
plaat. Zie paragraaf 5.2.9 en
paragraaf 8.4.

Onvoldoende gastoevoerdruk. Neem contact op met het gas-
bedrĳf.

Het concentrische kanalensys-
teem lekt. Het lek bevindt zich
waarschĳnlĳk aan de binnenzĳ-
de van het concentrische rook-
kanaal.

Controleer het concentrische
kanalensysteem. Zie de voor-
bereidingshandleiding voor de
juiste installatie.

Er is geen voeding (230 VAC). Herstel de voeding.
Het toestel reageert niet op de
afstandsbediening

De batterĳen van de afstands-
bediening zĳn leeg.

Vervang de batterĳen. Zie de
gebruikershandleiding.

De waakvlam gaat uit

De rookgassen worden onvol-
doende afgevoerd.

Controleer het concentrische
kanalensysteem. Zie de voor-
bereidingshandleiding voor de
juiste installatie.

De waakvlambrander is vuil. Reinig de waakvlambrander.
De waakvlambrander is defect. Vervang de waakvlambrander.
Het thermokoppel is defect. Vervang het thermokoppel.

De verlichting werkt niet De lamp is defect Vervang de lamp. Zie paragraaf
6.2.8.

Het toestel maakt een hard ge-
luid

De overdrukluiken zĳn geacti-
veerd.

Controleer het toestel op pro-
blemen.

De lak van het toestel is be-
schadigd

Herstel eventuele schade aan
de lak met een spuitbus met
hittebestendige lak.

Problemen oplossen

66 Gas Fire Front 90-75



8 Technische specificatie

8.1 Barbas Gas Fire Front 90-75 PF2 - NL
Tabel 12: Toestelclassificatie

Aardgas 25.3

Butaan G30

Propaan G31

Biopropaan G31

Categorie van het toestel I2EK aardgas G25.3 I3BP butaan G30/propaan G31/
biopropaan G31

Land NL
CE-productidentificatienr. 0063 DL 3986
UKCA-productidentificatienr. 0558 DL 3986
Indirecte verwarmingsfunctio-
naliteit Nee

Type toestel volgens EN 613 C11 / C12
(*) / C31 / C32

(*) / C91 / C92
(*)

Energie-efficiëntieklasse A
Energie-efficiëntie-index (EEI) 89

(*): Uitsluitend in combinatie met het "Barbas Opti-Vent-systeem".

Tabel 13: Technische prestatie-/instellingsgegevens

Aardgas G25.3 Butaan G30
Propaan G31

Biopropaan G31

Nominale warmtebelasting

(Calorische bovenwaarde - GCV)
12,0 kW 12,5 kW 11,0 kW

Nominale warmteafgifte 9,2 kW 9,6 kW 8,4 kW
Minimale warmteafgifte (indicatief) 5,6 kW 5,5 kW 4,6 kW
Nuttig rendement (calorische bene-
denwaarde - NCV) bĳ nominale
warmteafgifte

90,9% 93% 93%

Nuttig rendement (calorische bene-
denwaarde - NCV) bĳ minimale warm-
teafgifte

86% 88% 88%

NOX (max.) (calorische bovenwaarde
- GCV) <130 mg/kWhinput <130 mg/kWhinput <130 mg/kWhinput

NOX-klasse 4 4 4
Gasstroom (max.) 1,24 m3

s/uur 970 g/uur 790 g/uur
Toevoerdruk 25,0 mbar 30,0 mbar 30,0 mbar
Branderdruk (max.) warm 13,1 mbar (*) 29,0 mbar (*) 29,0 mbar (*)
Branderdruk (max.) koud 12,4 mbar (**) 29,0 mbar (**) 29,0 mbar (**)
Branderdruk (min.) 6,1 mbar (***) 9,4 mbar (***) 9,4 mbar (***)

(*) Beide branders op maximum. Het toestel is op temperatuur.

(**) Beide branders op maximum. Het toestel is koud.
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(***) Beide branders op minimum.

Warmtewisselend oppervlak: De gehele voorzĳde van het toestel.

Figuur 42. Positie van primaire luchtinlaten en gasinjectoren

Tabel 14: Afmetingen van primaire luchtinlaten/gasinjectoren

Nr. Aardgas G25.3

Butaan G30

Propaan G31

Biopropaan G31

Primaire luchtinlaat eerste
hoofdbrander

A Ø3,5 mm 1x Ø8x15 mm + 2x Ø3,5 mm
B Ø3,0 mm 1x Ø8x15 mm + 2x Ø3,5 mm
C Ø3,5 mm 1x Ø8x15 mm + 2x Ø3,5 mm

Primaire luchtinlaat tweede
hoofdbrander

D Ø3,0 mm 1x Ø8x15 mm + 2x Ø3,5 mm
E Ø3,0 mm 1x Ø8x15 mm + 2x Ø3,5 mm
F Ø3,0 mm 1x Ø8x15 mm + 2x Ø3,5 mm
G Ø3,0 mm 1x Ø8x15 mm + 2x Ø3,5 mm

Gasinjector eerste hoofdbran-
der

A Ø1,50 mm Ø0,75 mm
B Ø1,30 mm Ø0,65 mm
C Ø1,50 mm Ø0,75 mm

Gasinjector tweede hoofdbran-
der

D Ø0,95 mm Ø0,60 mm
E Ø1,20 mm Ø0,80 mm
F Ø1,20 mm Ø0,80 mm
G Ø0,95 mm Ø0,60 mm

Waakvlambranderinjector Nr. 36 (SIT
0.977.091) nr. 23 (SIT 0.977.150)
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Tabel 15: Diverse toestelgegevens

Gasregelblok (afstandsbediening) Mertik GV 60
Hoofdbrander PF2 660 x 300 mm NG&P&B
Waakvlambrander SIT 0.145.019
Gasaansluiting Rc 3/8" binnendraad / Ø12 mm

Aansluiting concentrisch kanalensysteem
Ø100 mm - Ø150 mm

Ø130 mm - Ø200 mm

Batterĳen afstandsbediening ontvanger Geen
Batterĳen afstandsbediening handzender 2x 1,5 V AAA
Elektrische aansluiting 230 VAC / 50 Hz
Aanvullend elektriciteitsverbruik bĳ nominale
warmteafgifte 0,075 kW

Aanvullend elektriciteitsverbruik bĳ minimale
warmteafgifte 0 kW

Aanvullend elektriciteitsverbruik in stand-bymo-
dus 0 kW

Gewicht
154 - 193 kg (het gewicht is afhankelĳk van het
gekozen model voor de voorzĳde en de convec-
tiemantel)

De specifieke voorzorgsmaatregelen die moe-
ten worden getroffen bĳ het assembleren, instal-
leren of onderhouden van de lokale ruimtever-
warming staan in de aangehechte documenten
vermeld:

• Voorbereidingshandleiding
• Installatie- en onderhoudshandleiding
• Gebruikershandleiding
• Montagehandleiding voor een concentrisch

kanaalsysteem
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8.2 Barbas Gas Fire Front 90-75 PF2 - BE, FR
Tabel 16: Toestelclassificatie

Aardgas G20/G25.3

Butaan G30

Propaan G31

Biopropaan G31

Categorie van het toestel I2E+ aardgas G20/G25.3 I3+ butaan G30/propaan G31/
biopropaan G31

Land BE, FR
CE-productidentificatienr. 0063 DL 3986
UKCA-productidentificatienr. 0558 DL 3986
Indirecte verwarmingsfunctio-
naliteit Nee

Type toestel volgens EN 613 C11 / C12
(*) / C31 / C32

(*) / C91 / C92
(*)

Energie-efficiëntieklasse A
Energie-efficiëntie-index (EEI) 89

(*): Uitsluitend in combinatie met het "Barbas Opti-Vent-systeem".

Tabel 17: Technische prestatie-/instellingsgegevens

Aardgas G20 Aardgas
G25.3 Butaan G30

Propaan G31

Biopropaan
G31

Nominale warmtebelasting

(Calorische bovenwaarde -
GCV)

12,5 kW 12,0 kW 12,5 kW 12,0 kW

Nominale warmteafgifte 9,6 kW 9,2 kW 9,6 kW 9,2 kW
Minimale warmteafgifte (indica-
tief) 6,1 kW 5,6 kW 5,5 kW 5,2 kW

Nuttig rendement (calorische
benedenwaarde - NCV) bĳ no-
minale warmteafgifte

91,4 % 90,9 % 93 % 93 %

Nuttig rendement (calorische
benedenwaarde - NCV) bĳ mi-
nimale warmteafgifte

86 % 86 % 88 % 88 %

NOX (max.) (calorische boven-
waarde - GCV)

<130 mg/
kWhinput

<130 mg/
kWhinput

<130 mg/
kWhinput

<130 mg/
kWhinput

NOX-klasse 4 4 4 4
Gasstroom (max.) 1,19 m3

s/uur 1,24 m3
s/uur 970 g/uur 860 g/uur

Toevoerdruk 20,0 mbar 25,0 mbar 29,0 mbar 37,0 mbar
Branderdruk (max.) warm 10,6 mbar (*) 13,1 mbar (*) 29,0 mbar (*) 36,0 mbar (*)
Branderdruk (max.) koud 9,9 mbar (**) 12,4 mbar (**) 29,0 mbar (**) 36,0 mbar (**)
Branderdruk (min.) 5,0 mbar (***) 6,1 mbar (***) 9,4 mbar (***) 12,1 mbar (***)
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(*) Beide branders op maximum. Het toestel is op temperatuur.

(**) Beide branders op maximum. Het toestel is koud.

(***) Beide branders op minimum.

Warmtewisselend oppervlak: De gehele voorzĳde van het toestel.

Figuur 43. Positie van primaire luchtinlaten en gasinjectoren

Tabel 18: Afmetingen van primaire luchtinlaten/gasinjectoren

Nr. Aardgas G20/G25.3

Butaan G30

Propaan G31

Biopropaan G31

Primaire luchtinlaat eerste
hoofdbrander

A Ø5,0 mm 1x Ø8x15 mm + 2x Ø3,5 mm
B Ø4,0 mm 1x Ø8x15 mm + 2x Ø3,5 mm
C Ø5,0 mm 1x Ø8x15 mm + 2x Ø3,5 mm

Primaire luchtinlaat tweede
hoofdbrander

D Ø4,0 mm 1x Ø8x15 mm + 2x Ø3,5 mm
E Ø4,0 mm 1x Ø8x15 mm + 2x Ø3,5 mm
F Ø4,0 mm 1x Ø8x15 mm + 2x Ø3,5 mm
G Ø4,0 mm 1x Ø8x15 mm + 2x Ø3,5 mm

Gasinjector eerste hoofdbran-
der

A Ø1,50 mm Ø0,75 mm
B Ø1,30 mm Ø0,65 mm
C Ø1,50 mm Ø0,75 mm

Gasinjector tweede hoofdbran-
der

D Ø0,95 mm Ø0,60 mm
E Ø1,20 mm Ø0,80 mm
F Ø1,20 mm Ø0,80 mm
G Ø0,95 mm Ø0,60 mm

Waakvlambranderinjector Nr. 36 (SIT
0.977.091) nr. 23 (SIT 0.977.150)
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Tabel 19: Diverse toestelgegevens

Gasregelblok (afstandsbediening) Mertik GV 60
Hoofdbrander PF2 660 x 300 mm NG&P&B
Waakvlambrander SIT 0.145.019

Gasaansluiting
BE: Rc 1/2" buitendraad

FR: G1/2" buitendraad

Aansluiting concentrisch kanalensysteem
Ø100 mm - Ø150 mm

Ø130 mm - Ø200 mm

Batterĳen afstandsbediening ontvanger Geen
Batterĳen afstandsbediening handzender 2x 1,5 V AAA
Elektrische aansluiting 230 VAC / 50 Hz
Aanvullend elektriciteitsverbruik bĳ nominale
warmteafgifte 0,075 kW

Aanvullend elektriciteitsverbruik bĳ minimale
warmteafgifte 0 kW

Aanvullend elektriciteitsverbruik in stand-bymo-
dus 0 kW

Gewicht
154 - 193 kg (het gewicht is afhankelĳk van het
gekozen model voor de voorzĳde en de convec-
tiemantel)

De specifieke voorzorgsmaatregelen die moe-
ten worden getroffen bĳ het assembleren, instal-
leren of onderhouden van de lokale ruimtever-
warming staan in de aangehechte documenten
vermeld:

• Voorbereidingshandleiding
• Installatie- en onderhoudshandleiding
• Gebruikershandleiding
• Montagehandleiding voor een concentrisch

kanaalsysteem
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8.3 Schema voor elektriciteit en gas

A Hoofdbranders
B Gasregelblok
C Gasklep van de tweede hoofdbrander
D Ontvanger
E Verlichtingsmodule
F Sfeerverlichting
G Gasleiding tweede hoofdbrander
H Gasleiding eerste hoofdbrander
I Gastoevoeraansluiting

J Waakvlambrander
K Waakvlamleiding
L Piëzo-kabel
M Thermokoppel
N Thermokoppelonderbreker
O 8-aderige kabel
P 5-aderige kabel
Q 2-aderige kabel
R 230 VAC (geaarde) aansluitkabel en

stekker
Figuur 44. Schema voor elektrische en gascomponenten

8.4 Afmetingen van de stuwplaat
Tabel 20: Afmetingen stuwplaat

Breedte van de geleverde stuwplaten in mm

Aansluiting van het concentrische rookkanaal
Ø100 - Ø150

Aansluiting van het concentrische rookkanaal
Ø130 - Ø200

Uitmonding bovendaks Horizontale muuruitmonding

30 mm 40mm

40 mm 50 mm

50 mm 65 mm

65 mm 80 mm

Technische specificatie

Gas Fire Front 90-75 73



9 Afmetingen

9.1 Gas Fire Front 90-75 PF2 met Floating Frame

* = Gasaansluiting

Afmetingen
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9.2 Gas Fire Front 90-75 PF2 met Floating Frame +

* = Gasaansluiting
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9.3 Gas Fire Front 90-75 PF2 met Floating Frame en verstelbare
poten

Met optioneel verstelbare poten

* = Gasaansluiting

** = Maximale hoogte met verstelbare poten
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9.4 Gas Fire Front 90-75 PF2 met Floating Frame + en
convectiemantel

Met optionele convectiemantel

Afmetingen
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9.5 Gas Fire Front 90-75 PF2 met Hidden Door

* = Gasaansluiting

Afmetingen
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9.6 Gas Fire Front 90-75 PF2 met Hidden Door +

* = Gasaansluiting

Afmetingen
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9.7 Gas Fire Front 90-75 PF2 met Hidden Door en verstelbare
poten

Met optioneel verstelbare poten

* = Gasaansluiting

** = Maximale hoogte met verstelbare poten

Afmetingen
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9.8 Gas Fire Front 90-75 PF2 met Hidden Door en convectiemantel

Met optionele convectiemantel

* = Gasaansluiting

Afmetingen

Gas Fire Front 90-75 81



9.9 BARBAS Airbox 160 met 4 inzetmodellen

Afmetingen
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9.10 BARBAS Airbox 320 met 4 inzetmodellen

Afmetingen
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10 Garantievoorwaarden

Voor het indienen van een claim onder garantie is het belangrĳk om het Barbas-toestel na aan-
koop via www.barbasbellfires.com te registreren.

Garantievoorwaarden van Barbas Bellfires

Barbas Bellfires B.V. garandeert de kwaliteit van het geleverde Barbas-toestel en van de
gebruikte materialen. Alle Barbas-toestellen worden volgens de hoogste kwaliteitsnormen
ontwikkeld en gefabriceerd. Mocht ondanks dit alles iets mis blĳken te zĳn met het
door u aangeschafte Barbas-toestel, dan biedt Barbas Bellfires B.V. de volgende
fabrieksgarantie.

Artikel 1: Garantie

1. Indien Barbas Bellfires B.V. vaststelt dat het door u aangeschafte Barbas-toestel
defect is als gevolg van een fout in de constructie of het materiaal, dan garandeert
Barbas Bellfires B.V. reparatie of vervanging van het toestel zonder enige kosten
voor arbeid of reserveonderdelen in rekening te brengen.

2. Reparatie of vervanging van het Barbas-toestel zal door Barbas Bellfires B.V. of door
een door Barbas Bellfires B.V. aangewezen Barbas-dealer worden uitgevoerd.

3. Deze garantie vormt een aanvulling op de bestaande wettelĳke nationale garantie
van Barbas-dealers en Barbas Bellfires B.V. in het land van aankoop en is niet
bedoeld als een beperking van uw rechten en claims op basis van de toepasselĳke
wettelĳke bepalingen.

Artikel 2: Garantievoorwaarden

1. Neem voor het indienen van een garantieclaim contact op met de Barbas-dealer.
2. Klachten dienen zo snel mogelĳk na het ontdekken van het defect te worden gemeld.
3. Klachten worden uitsluitend geaccepteerd als zĳ samen met het in de bĳgesloten

documenten vermelde serienummer van het Barbas-toestel bĳ de Barbas-dealer
worden ingediend.

4. Daarnaast moet ook het originele ontvangstbewĳs (factuur, ontvangstbewĳs,
aankoopbon) met hierop de datum van aankoop worden ingediend.

5. Reparaties en vervangingen tĳdens de garantieperiode verschaffen geen
recht op verlenging van de garantieperiode. Na reparatie of vervanging
van garantieonderdelen geldt de aankoopdatum van het Barbas-toestel als
ingangsdatum van de garantieperiode.

6. Indien een bepaald onderdeel onder de garantie valt en het originele onderdeel niet
langer verkrĳgbaar is, dient Barbas Bellfires B.V. te zorgen voor levering van een
alternatief onderdeel van minimaal dezelfde kwaliteit.

Artikel 3: Uitsluitingen van de garantie

1. De garantie op het Barbas-toestel komt te vervallen indien:

a. het toestel niet volgens de installatie-instructies en de nationaal en/of lokaal
geldige voorschriften is geïnstalleerd;

b. het toestel niet door een erkende Barbas-dealer is geïnstalleerd, aangesloten of
gerepareerd;

c. het toestel niet volgens de gebruiksinstructies is gebruikt of onderhouden;
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d. het toestel is aangepast, verwaarloosd of ruw behandeld;
e. het als gevolg van externe oorzaken (buiten het toestel zelf), bĳvoorbeeld

blikseminslag, waterschade of brand, beschadigd is geraakt;
2. Daarnaast komt de garantie te vervallen als de originele aankoopbon enige wĳziging,

schrapping of verwĳdering toont of onleesbaar is.

Artikel 4: Garantiegebied

1. De garantie is uitsluitend geldig in de landen waar Barbas-toestellen via een officieel
dealernetwerk worden verkocht.

Artikel 5: Garantieperiode

1. Deze garantie wordt uitsluitend gedurende de garantieperiode geboden.
2. Voor het hoofddeel van het Barbas-toestel geldt een garantieperiode van 10 jaar

tegen constructie- en/of materiaalfouten, ingaande op het moment van aankoop.
3. Voor andere onderdelen van het Barbas-toestel geldt een gelĳke garantie vanaf het

moment van aankoop voor een periode van twee jaar.
4. Voor door de gebruiker te onderhouden onderdelen, zoals de ruit, het

glasafdichtingskoord en de binnenzĳde van de verbrandingskamer, geldt een gelĳke
garantie tot na de eerste keer branden van het toestel.

Artikel 6: Aansprakelĳkheid

1. Een door Barbas Bellfires B.V. onder deze garantie toegekende claim betekent niet
automatisch dat Barbas Bellfires B.V. zich ook aansprakelĳk stelt voor eventuele
schade. De aansprakelĳkheid van Barbas Bellfires B.V. zal nooit verder reiken
dan de in deze garantievoorwaarden opgenomen bepalingen. Iedere vorm van
aansprakelĳkheid van Barbas Bellfires B.V. voor gevolgschade wordt uitdrukkelĳk
uitgesloten.

2. De bepalingen in deze voorwaarden zĳn niet geldig indien en voor zover zĳ van
verplichte bepalingen afwĳken.

3. Alle door Barbas Bellfires B.V. gesloten overeenkomsten vallen onder de algemene
verkoop- en leveringsvoorwaarden voor de technologische industrie van FME-
CWM, tenzĳ specifiek schriftelĳk anders vermeld en voor zover deze volgens de
toepasselĳke wet zĳn toegestaan.

Barbas Bellfires B.V.

Hallenstraat 175531 AB Bladel

Nederland

Tel: +31-497339200

E-mail: info@Barbas.com

Bewaar de bĳgesloten documenten zorgvuldig; hierop staat het serienummer van het
toestel vermeld. Dit heeft u nodig als u een claim onder garantie wilt indienen.
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11 EU-conformiteitsverklaring

EU-conformiteitsverklaring

86 Gas Fire Front 90-75



EU-conformiteitsverklaring

Gas Fire Front 90-75 87



Uw Barbas-dealer

002 - 21.07.2022 - 352041 - 242-002


	Inhoudsopgave
	1 Over dit document
	1.1 Gebruik van dit document
	1.2 Met Waarschuwing en Voorzichtig gemarkeerde instructies in dit document
	1.3 Bijbehorende documentatie

	2 Beschrijving
	2.1 Bedoeld gebruik
	2.2 Installatiemogelijkheden
	2.3 Overzicht van het toestel
	2.4 Overzicht van het branderbed en de waakvlam
	2.5 Overzicht van de keramische stammenset
	2.6 Overzicht van de bedieningselementen
	2.6.1 Overzicht van de achterzijde van het gasregelblok
	2.6.2 Overzicht van de voorzijde van het gasregelblok
	2.6.3 Overzicht van de aansluitingen op het gasregelblok
	2.6.4 Overzicht van de ontvanger
	2.6.5 Overzicht van de ventilator/verlichtingsmodule

	2.7 Voorbeelden van een standaardinstallatie

	3 Veiligheid
	3.1 Veiligheidsvoorzieningen van het toestel
	3.2 Veiligheidsinstructies voor installatie
	3.3 Veiligheidsinstructies met betrekking tot het milieu

	4 Vrije ruimtes
	4.1 Vereisten voor het isolatiemateriaal
	4.2 Afstanden tot brandbare wanden
	4.3 Afstand tot brandbare vloer (onder het toestel)
	4.4 Afstanden tot brandbaar plafond
	4.5 Afstanden tot niet-brandbare wanden
	4.6 Afstanden tot een niet-brandbaar plafond
	4.7 Vrije ruimtes voor het toestel
	4.8 Vrije ruimtes voor de schoorsteenmantel
	4.9 Vrije ruimtes voor het concentrische kanaalsysteem
	4.10 Vrije ruimtes voor tv-installatie

	5 Installatie
	5.1 Installatie-eisen
	5.1.1 Eisen betreffende de installatie van het toestel
	5.1.2 Vereisten betreffende de schoorsteen
	5.1.3 Vereisten betreffende de ventilatie-/convectieluchtopeningen

	5.2 Installatieprocedure
	5.2.1 Voorbereiding
	5.2.2 Het toestel installeren
	5.2.3 Het toestel horizontaal uitlijnen
	Uitlijnen met behulp van stelvoeten
	Uitlijnen met behulp van stelvoeten (optioneel)
	Het toestel aan de achterwand bevestigen

	5.2.4 De gasaansluiting aanbrengen
	5.2.5 De gasaansluitingen controleren
	5.2.6 De elektrische aansluiting aanbrengen
	5.2.7 Het concentrische kanaalsysteem aansluiten
	5.2.8 De convectieset aansluiten (optioneel)
	5.2.9 De rookgasstuwplaat plaatsen
	5.2.10 De schouw bouwen
	5.2.11 Extra: Tv-installatie boven het toestel

	5.3 Het toestel op gebruik voorbereiden
	5.3.1 De overdrukluiken controleren
	5.3.2 Controleren of de verlichting werkt
	5.3.3 De keramische stammen op de branders plaatsen
	5.3.4 Een eindcontrole op de schouw uitvoeren


	6 Onderhoud
	6.1 Jaarlijks onderhoud
	6.1.1 Het toestel reinigen
	6.1.2 Het toestel controleren

	6.2 Onderhoudsprocedures
	6.2.1 De Floating Frame (+) glasplaat verwijderen
	6.2.2 De Floating Frame (+) glasplaat plaatsen
	6.2.3 De Hidden Door (+) glasplaat verwijderen
	6.2.4 De Hidden Door (+) glasplaat plaatsen
	6.2.5 Demontage van branders en branderbed
	6.2.6 De standaardruit reinigen
	6.2.7 Het ontspiegelde glas reinigen
	6.2.8 Een kapotte sfeerlamp vervangen


	7 Problemen oplossen
	8 Technische specificatie
	8.1 Barbas Gas Fire Front 90-75 PF2 - NL
	8.2 Barbas Gas Fire Front 90-75 PF2 - BE, FR
	8.3 Schema voor elektriciteit en gas
	8.4 Afmetingen van de stuwplaat

	9 Afmetingen
	9.1 Gas Fire Front 90-75 PF2 met Floating Frame
	9.2 Gas Fire Front 90-75 PF2 met Floating Frame +
	9.3 Gas Fire Front 90-75 PF2 met Floating Frame en verstelbare poten
	9.4 Gas Fire Front 90-75 PF2 met Floating Frame + en convectiemantel
	9.5 Gas Fire Front 90-75 PF2 met Hidden Door
	9.6 Gas Fire Front 90-75 PF2 met Hidden Door +
	9.7 Gas Fire Front 90-75 PF2 met Hidden Door en verstelbare poten
	9.8 Gas Fire Front 90-75 PF2 met Hidden Door en convectiemantel
	9.9 BARBAS Airbox 160 met 4 inzetmodellen
	9.10 BARBAS Airbox 320 met 4 inzetmodellen

	10 Garantievoorwaarden
	11 EU-conformiteitsverklaring

