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Tak fordi du valgte Olymp Fireplace, 
designet af Haddeland Design.

Olymp Fireplace må kun anvendes til 
udendørs brug og skal installeres af en 
autoriseret gasmester og en autoriseret 
el-installatør.  

Gas reglement og el-reglement skal  
overholdes.
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1.  AFSTANDSKRAV

•	 Olymp Fireplace bålet må ikke overdækkes og afstanden fra faklens kant til brænd-
bart materiale skal være minimum 1 m lodret og 0,5 m vandret.

•	 Kan afstanden ikke overholdes skal der monteres brandhæmmende fiberplader 
eller lignende.

2. TILSLUTNING AF FLASKE GAS

•	 Ved gasforsyningen monteres en 230 V~ gas magnetventil. Er afstanden til faklen/
erne stor, kan det være nødvendigt, at montere en magnetventil umiddelbart foran 
faklen/erne.

•	 FLASKE GAS: 
 - Monter slangen på slangestudsen på fakkelhovedet. I den anden ende   
 monteres lyn koblingens nippel. Monter de medleverede spændebånd. 

 - El-ledningen monteres på tænd blokken.

 - Hvis afstanden til flasken er mere end én meter, benyttes kobberrør  
 fra flasken og frem til magnetventilen. 

 - Magnetventilen monteres under Olymp Fireplace sammen med kuglehanen.  

 - Fra kuglehanen benyttes medfølgende slange.

•	  El-ledningen og kablet samles.

•	 Installationen trykprøves og efterses for utætheder.

•	 Advarsel:  Ved afmontering af faklen skal el tilslutningen være afbrudt og 
ledningen i brønden skal demonteres før lyn koblingen adskilles.



3. EL

•	 Ledningen fra fakkelhovedet forbindes via det medleverede samlestik eller 
samledåse til et indvendigt impulstryk. Husk	at	tilslutte	”jord”.	

•	 Gas magnetventilen ved gasforsyningen forbindes med en indvendig afbryder. 

4. OPSTART

•	 Åben for gasforsyningen.

•	 Åben for gas tilførslen ved at aktivere afbryderen.

•	 Tryk på impulstrykket i ca. 20 sekunder – flammen brænder.                       
(Vær opmærksom på, at der er luft i rør og slanger første gang faklen tændes)

5. AFBRYDELSE

•	 Afbryd gas magnetventilen ved den indvendige afbryder.

6. AUTOMATISK TÆNDING, EKSTRA UDSTYR

•	 Ved at montere et døgn- eller uge ur og en timer kan faklen tændes automatisk. 

•	 Timeren stilles så faklen tændes i ca. 20 sekunder (max. 40 sekunder).

•	 Er der risiko for at faklen blæser ud kan timeren indstilles, så der gentændes for  
eksempel hvert kvarter. (Må	ikke	gentænde	med	mindre	interval	end	10	minutter)

7. TEKNISKE SPECIFIKATIONER 

Tekniske data F gas

Gasart Kat.I3B/P

Gastryk mbar 30

Dyse mm 1,25

Gasforbruk 0,48 kg/h

Gas tilslutning Lavtryksslange

El tilslutning V ~ 220 +10 % -15 %

Frekvens Hz 50-60

Strøm VA 28

Sikring A 6

El kapslingsklasse IP 44

Godkendelse 845BU-0027



8. RESERVEDELE - STYKLISTE

Der tages forbehold for trykfejl og ændringer i tekniske specifikationer.

9. REKLAMATION

Ved reklamation indleveres Olymp Fireplace samt fakturaen til den forhandler, hvor den 
er købt. Forhandleren vil derefter behandle reklamationen.

Olymp Fireplace er omfattet af reklamationsret i henhold til købeloven gældende på 
købstidspunktet.

10. ADVARSLER
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