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1 INSTALLATION INSTRUCTIONS
 NOTE!

The installation may only be carried out by a suitably 
competent person holding the relevant qualifications 
as deemed by the regulatory body. 

General instructions
• The gas appliance must be installed, connected and 

inspected as a closed unit by a qualified engineer, according 
to national, regional, and local standards and regulations.

• The flue/chimney system and the termination point on the 
outer wall or roof face must also meet the requirements 
outlined in the applicable British standards and regulations.

• The temperature of the walls and shelves near the 
side and back of the unit may not be more than 60°C 
higher than the ambient temperature. The unit has been 
approved in combination with the concentric flue system 
THC/Holetherm CC Ø100/Ø150 mm, in accordance with 
European CE standards for gas units, and may therefore 
only be applied with this system.

• The unit needs to be inspected by the engineer for local 
gas distribution network (gas type and gas pressure) as 
indicated on the data badge on the appliance.

• The instructions are only applicable if the relevant country 
code is stated on the unit.

• If this is not the case, the gas technical information for the 
relevant country needs to be consulted and modifications 
discussed with the manufacturer.

• There will be air in the gas supply pipe when the unit is first 
used. Therefore, the gas pipe would need to be purged in 
accordance with the British standards.

• Lighting the appliance – in accordance with the operating 
instructions and check whether the burner flame is uniform. 
After the unit has been used for the first time, any deposits 
resulting from convection-curing of the unit must be 
removed from the glass pane using a glass cleaner for 
heaters. The appliance should be operated at max for a 
duration of at least 30 mins but not limited to in order to 
achieve the optimum removal of any deposits. 

Distance to heat radiation area:
A distance of 1200 mm is advisable from the top third of 
the appliance to curtains, coverings and fabrics or any 
combustible material unless otherwise started within these 
instructions. Any encroachment of this distance must be 
adequately risk assessed by the engineer.

Distance from flammable materials:
The unit needs to be placed a minimum distance of 10mm 
from the wall unless stated otherwise in these instructions.

 WARNING
Gas fires become hot when in use. After installation of the 
unit, the glass surface is considered to be an active zone. 
The glass surface can become very hot!
Caution! Therefore you should take care, for example, by 
keeping children and those requiring help away from the 
immediate vicinity of burning fires. Gas fires must not be 
placed on or against flammable materials (curtains, etc.).
 
For flammable walls and conversions, always use 
the Integrated Heat Box

 NOTE!
Construction material for fireplaces and mantles, etc., or 
for an assembly can be made from refractory material. This 
also applies to floors and ceilings. Follow the instructions 
above and never use flammable materials near the unit.
 
Please contact your supplier if you are unsure.

2 INSTALLING THE UNIT
For the gas connection and flue configuration and termination, 
please refer to the Instruction manual supplied with the 
Trimline 70 SL.

What is the Integrated Heat Box Trimline 70 SL?
This appliance has been developed for use in an environment 
containing combustible materials. (This fireplace has been 
tested in a chipboard surround finished with wallpaper.) 

Included
• Integrated Heat Box
• Frame A Integrated Heat Box
• Frame B Trimline 70 SL width trim
• Flue gas reflector
• Cover strips
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1 INSTALLATIEVOORSCHRIFTEN
 LET OP!

De installatie mag uitsluitend door een bevoegd persoon 
worden uitgevoerd.

Algemene voorschriften
• De gashaard dient geplaatst, aangesloten en gecontroleerd 

te worden als een gesloten toestel door een erkend 
installateur, volgens de nationale, regionale en lokale 
normen en voorschriften.

• Ook het afvoersysteem en de uitmondingen in gevel of 
dakvlak dienen te voldoen aan de geldende normen en 
voorschriften.

• De temperatuur van de wanden en schappen in de 
omgeving van de zij- en achterkant van het toestel mag de 
omgevingstemperatuur met niet meer dan 60°C overstijgen. 
Het toestel is in combinatie met het concentrisch 
kanalensysteem THC/Holetherm CC Ø100/Ø150 goed
gekeurd volgens de Europese CE-norm voor gastoestellen, 
en mag daarom uitsluitend met dit systeem worden 
toegepast.

• Het toestel dient door de installateur gecontroleerd te 
worden op lokale gasdistributie (gas-type en gas-druk) zoals 
aangegeven op het typeplaatje.

• De instructie is alleen geldig als de desbetreffende landcode 
op het toestel is vermeld.

• Is dit niet het geval dan is het noodzakelijk de gastechnische 
gegevens van het desbetreffende land te raadplegen en 
modificaties te overleggen met de fabrikant.

• Bij de eerste keer stoken zal er lucht in de gasleiding zitten. 
De gasleiding dient daarom eerst ontlucht te worden.

• Steek de kachel volgens het bedieningsvoorschrift aan en 
controleer of het vlambeeld gelijkmatig is. Na de eerste 
keer stoken dient u eventueel de aanslag op de glasruit, 

als gevolg van het uitmoffelen van het toestel, te verwijderen 
met behulp van een glasreiniger voor kachels.

Afstand tot stralingsgebied:
T.o.v. het front en bovenkant van het toestel zal een afstand 
van 1200 mm toegepast moeten worden vanaf het toestel tot 
aan: gordijnen, bekledingen, weefsels en/of ander brandbaar 
materiaal tenzij anders vermeld in deze instructie.

Afstand tot brandbare materialen:
Bij installatie van het toestel zal een minimale afstand van 
10 mm van de muur gehandhaafd moeten worden, tenzij 
anders vermeld in deze instructie.

 WAARSCHUWING
Gaskachels worden heet als ze in bedrijf zijn. Na inbouw van 
het toestel wordt het glasoppervlak beschouwd als actieve 
zone. Het glasoppervlak kan zeer heet worden!
LET OP: Dienovereenkomstig moet voorzichtigheid worden 
betracht en bv. kinderen en hulpbehoevenden uit de buurt 
van brandende kachels worden geweerd. Ook mogen 
kachels niet op of tegen brandbare materialen worden 
geplaatst (gordijnen enzovoort).
 
Gebruik bij brandbare wanden en ombouwconstructies 
altijd de Integrated Heat Box.

 LET OP!
Constructiemateriaal voor schouwen en mantels etc. of bij 
een inbouwsituatie mogen van vuurvast materiaal gemaakt 
zijn. Dit geld tevens voor vloeren en plafonds. Gebruik nooit 
brandbare materialen nabij het toestel met inachtneming 
van de bovengenoemde voorschriften.
 
Als u twijfelt, raadpleeg dan uw leverancier.

2  PLAATSEN VAN HET TOESTEL
Voor het gastechnisch aansluiten en de rookgasafvoer 
verwijzen wij u naar de handleiding die bij de Trimline 70 SL 
is geleverd.

Wat is de Integrated Heat Box Trimline 70 SL?
Deze haard is ontwikkeld om te gebruiken in een omgeving met 
brandbare materialen. (Deze haard is getest in een spaanplaat 
ombouw met een afwerking van behang.) 

Inbegrepen
• Integrated Heat Box
• Frame A Integrated Heat Box
• Frame B Trimline 70 SL brede trim
• Rookgasreflector
• Afdekstrips

Haal de Integrated Heat Box Trimline 70 SL uit de verpakking 
en controleer deze op gebreken. Indien er mankementen zijn 
dit onmiddelijk melden bij uw aankoopadres.

Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.
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Remove the Integrated Heat Box Trimline 70 SL from the 
packaging and check for defects. If you find any defects, 
report this to your retailer immediately.

Building the Integrated Heat Box Trimline 70 SL in
• Take out one of the four rupture disks for installation of 

the gas supply. 1
• Mount the flue reflector to the Integrated Heat Box.
• The reflector will need a space of 25 mm around the pipe 

through the wall. 7 

•  Hang the Integrated Heat Box 10 mm free from the wall 
with the mounting brackets. There are 4 screw holes in 
the bottom to secure the Integrated Heat Box. 6 *

 NOTE!
Screws may not be placed behind the Integrated Heat Box 
due to the heat transfer. 6 7

• The flue reflector can be shortened and should be kept level 
to the outside wall.

• The Trimline 70 SL can now be placed in the Integrated Heat 
Box. Note: permanently remove the access panel at the 
front. 2 Slide the Trimline into the box. Insert the gas supply 
through the rupture disk opening. See manual Trimline 
70 SL for the further connection requirements.

 NOTE!
Remove all rupture disks from the Trimline 70 SL for 
the convection circulation. 2

Permanently remove access plate

Rupture disk

Rupture disk Rupture disk

Flue reflector

Screw holes

Rupture disk

Rupture disk Rupture disk
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Inbouwen Integrated Heat Box Trimline 70 SL
• Neem één van de vier breekplaten uit om de gasleiding 

te kunnen doorvoeren. 1
• Monteer de rookgasreflector aan de Integrated Heat Box. 

De reflector zal door de muur een ruimte nodig hebben van 
25 mm rondom deze buis. 7 

• Hang de Integrated Heat Box 10 mm los van de muur met 
de montagebeugels. In de onderzijde zitten 4 schroefgaten 
om de Intergrated Heat Box vast te zetten. 6 *

 LET OP!
Achter de Integrated Heat Box mogen geen schroeven zijn 
geplaatst in verband met warmteoverdracht. 6 7

• De rookgasreflector is in te korten en wordt gelijk houden 
met de buitenmuur.

• De Trimline 70 SL kan nu in de Integrated Heat Box 
geplaatst worden. Let op: neem aan de voorzijde de 
toegangspaneel definitief weg. 2 Schuif de Trimline in 
de box. Breng via de breek plaat opening de gasleiding naar 
binnen. Zie ook handleiding Trimline 70 SL voor het verder 
aansluiten.

 LET OP!
Verwijder alle breekplaten van  de Trimline 70 SL voor 
de convectie circulatie. 2

Breekplaat Breekplaat

Toegangsplaat permanent verwijderen

Breekplaat

Breekplaat Breekplaat

Rookgasreflector

Schroefgaten

Breekplaat
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• Then assemble frame A. This frame has 4 mounting points. 3 

Then install the frame on the Trimline 70 SL. 4 

Now connect the flue pipe.

 NOTE!
If the Trimline is not yet fixed, and the flue pipe is installed, 
the fireplace can tilt out of the box.

• When everything is in place, the conversion construction can 
begin around it. 5 6 7

• Should a flue reflector be installed, a refractory plate between 
the outer wall and the wall duct must be placed on the outside 
of the wall against radiant heat. 7

• Now mount frame B. Dismantle the frame with glass before 
putting frame B in place. Apply the supplied cover strips on 
the magnets. 4

Cover 
strip

Cover 
strip

Combustible material 
wood panel

Battery box build in 
not against the appliance and 
not above the convection air 

of the appliance

500mm is minimal 
space above appliance 
before closed

Studwork

Fixing frame A

Combustible material 
Minimum 5mm space
above the Integrated 
Heat Box

10mm space

Fixing frame B
Fixing for appliance

Frame A Frame B
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• Monteer vervolgens lijst A. Deze lijst heeft 4 montagepunten. 
3 Dan het frame monteren aan de Trimline 70 SL. 4 

Sluit nu ook de rookgasbuis aan.

 LET OP!
Als de Trimline nog niet vast staat en de rookgasbuis wordt 
gemonteerd dan kan de haard uit de box kantelen.

• Wanneer alles op zijn plek staat kan de ombouw er omheen 
geplaatst worden. 5 6 7

• Bij de rookgasreflector zal aan de buitenzijde van de muur een 
vuurvaste plaat tussen de buitenmuur en de muurdoorvoer 
moeten komen, deze houd de strallingswarmte tegen. 7

• Monteer nu lijst B. Demonteer de lijst met ruit voordat lijst 
B geplaatst wordt. Meegeleverde afdekstrips plaatsen op 
de magneetjes. 4

Afdek-
strip

Afdek-
strip

Brandbaar materiaal
houten paneel

Batterij houder niet 
tegen en niet boven 
het toestel plaatsen

Houd een minimale 
ruimte van 500 mm vrij 
boven het toestel

Metalstud

Monteren Lijst A

Minimaal 5mm ruimte 
tussen brandbaar 
materiaal en de 
bovenzijde van de 
Integrated Heat Box

10 mm ruimte

Monteren lijst B
Montage van de 70 SL haard

Lijst A Lijst B
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Examples of setup

Combustible material

Noncombustible fire board class A1
minimal 12.5mm thickness

Fixing points

Space between studwork and 
Integrated Heat Box 10mm

Space between wall and 
steel reflector pipe 25mm

Space between wall and 
Integrated Heat Box 10mm

No screws behind
Integrated Heat Box

Wall combustible or non combustble 
according local regulations

Wall paperStudwork

Combustible 
material

Noncombustible fire board class A1
minimum 12.5mm thickness

* Fixing hole

Minimum 300mm

Wall paper

500mm is minimal space 
above appliance before closed

Minimum 100mm space

Noncombustible fire board class A1 
min 12.5mm thickness 250*250mm

Space between wall and  
Integrated Heat Box 10mm

No screws behind Integrated Heat Box
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Voorbeelden opbouw

Brandbaar materiaal

Vuurvast material, klasse A1
Minimale dikte 12,5 mm

Schroefgaten

Ruimte tussen constructie 
elementen en Integrated 
Heatbox Box 10 mm

Ruimte tussen de wand en de 
rookgasreflector minimaal 25 mm

Ruimte tussen muur en 
Integrated Heat Box 10 mm

Geen schroeven gebruiken 
aan de achterkant van de 
Integrated Heat Box

Muur van vuurvast of brandbaar materiaal, 
volgens lokale regelgeving

BehangMetalstud

Brandbaar 
materiaal

Vuurvast materiaal, klasse A1
Minimale dikte 12,5 mm

* Schroefgaten

Minimum 300 mm

Behang

Houd een minimale ruimte van 
500 mm vrij boven het toestel

Minimum 100mm space

Vuurvast materiaal, klasse A1
Minimale dikte 12,5 mm
250 x 250 mm groot

Ruimte tussen muur en 
Integrated Heat Box 10 mm

Geen schroeven gebruiken aan de 
achterkant van de Integrated Heat Box



 7
43

 

 160 

 5
26

 

 828 

 1045 

 906 
 180 

 2
05

 
 1

49
 

 17 

 7
86

 

 7
15

 

 1
15

 

 200 

 7
61

 

 5
58

 

 Integrated Heat Box Trimline 70 SLInstallation instructions 6

Dimensions (mm)

Front frame (Frame A)

INTEGRATED HEAT BOX

Flue gas reflector

Integrated Heat Box frame
(Frame B)

Air bracket Integrated Heat Box

Bracket

Bracket
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Maten in mm

Front frame (Lijst A)

INTEGRATED HEAT BOX

Rookgasreflector

Afstandbeugel 
Integrated Heat Box

Bevestigingsbeugel

Bevestigingsbeugel

Integrated Heat Box frame
(Lijst B)
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