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Allmänna anvisningar för gasbrännare

Installation
1. Följ de normer och anvisningar som gäller för 

installation av gasbrännare

2. Tillse att den elektriska installationen utföres enl. 
gällande föreskrifter

3. Kontrollera att pannrumments friskluftintag är 
tillräckligt dimensionerat

4. Kontrollera att brännarens effekt är anpassad till 
pannans genom att studera dataskyltarna

5. Kontrollera att brännaren är anpassad till gaskvalitén 
ifråga

6. Kontrollera att ingångstrycket på gasen är det 
riktiga

7. Kontrollera att pannans spjäll är öppna

8. Kontrollera att vatten fi nns i systemet

9. Kontrollera att termostater o.d. är rätt inställda

10. Läs igenom instruktionen för brännnaren och följ 
de anvisningar som där ges för igångkörning och 
service

Skötsel
Allmänna anvisningar

1. Håll pannrummet rent

2. Se till att friskluftintaget till pannrummet inte 
blockeras

3. Bryt strömmen och stäng av gasen om brännaren 
behöver tagas ut

4. Använd inte pannan för att elda papper och avfall 
såvida inte särskild anordning (eldstad) för detta 
fi nns

Om brännaren har stannat

1. Tryck in återställningknappen på reläet

2. Kontrollera att max. termostaten inte löst ut

3. Kontrollera andra termostater ex. rumstermostat 
om sådan fi nns

4. Kontrollera att tillräckligt gastryck fi nns till brännaren

5. Undersök att de elektriska säkringarna är hela

6. Kontrollera vid nytt startförsök genom att iakttaga 
på gasmätarens räkneverk att magnetventilen 
öppnar

5. Om brännaren inte startar trots upprepat startför-
sök meddela då installatören

Normal drift

1. Se till att smuts och damm inte hindrar lufttillförseln 
till brännaren

2. Låt en installatör årligen gå igenom anläggningen 
så att säkerheten inte äventyras

3. Låt installatören vid den årliga översynen även 
justera brännaren för bästa eldningsekonomi

4. Kontrollera då och då att vatten fi nns på systemet 
(fyll på om nödvändigt) och att termostater o.d. är 
normalt inställda

5. Se till att vatten inte kommer i beröring med
brännaren

Avstängning

1. Brytning av strömmen sker enklast medelst 
huvudströmbrytaren

2. Avstängning av gastillförseln göres med avstäng-
ningskranen på brännaren

Varning

1. Håll aldrig ansiktet framför eldstadslucken när
brännaren skall startas

2. Använd inte tändstickor för inspektion av eldstads-
rummet
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