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Brugsvejledning 
VaporBooster, varmebælte til stålgasflasker. 

Kosan Gas varenr. 37221. 
 

 
Læs hele brugsanvisningen, inden varmebæltet tages  
i brug. 
 
 
Varmebælte til opvarmning af stålgasflasker med en diame-
ter på 300 mm +/- 10 mm. Ved at opvarme gasflasken for-
øges fordampningsevnen. Det er så muligt at arbejde med 
større gasforbrug og tømme flasken helt. 
 
 
Sikkerhed/advarsler 

1. VaporBooster varmebælte må ikke tilsluttes stik-
dåse, før det er monteret på en flaske. 

2. Varmebæltet må kun bruges i henhold til denne  
vejledning. Har du brug for assistance, kan du hen-
vende dig til kundeservice hos Kosan Gas,  
T: 8948 7771. 

3. Opbevar altid denne vejledning i nærheden af var-
mebæltet. 

4.   Må kun anvendes på opretstående stålflasker. 
5. Må kun anvendes udendørs (ikke i flaskeskab og 

lignende). 
6. Der må kun monteres et varmebælte pr. flaske. 
7. Må kun anvendes i forbindelse med flaske forsynet 

med en regulator, der har et afgangstryk på max. 4 
bar. Hvis trykket er højere end 4 bar, risikerer man, 
at gassen vender tilbage til væskeform i slangen, 
hvilket kan resultere i eksplosionsfare. 
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8. Undgå mekanisk påvirkning af varmebæltet, som kan 
beskadige varmebæltets overflade eller de invendige 
varmetråde. 

9. Sørg for, at de elektriske forbindelser er tørre og  
rene. 

10. Før brug skal varmebæltet og ledningen efterses for 
revner og andre skader. Tilslut aldrig, hvis varmebæl-
tet er beskadiget. 

11. Forsøg aldrig at reparere varmebæltet. 
12. Transportér aldrig flasken med varmebæltet  

monteret. 
13. Træk aldrig i ledningen. 

 
 
Virkemåde 

1. Når varmebæltet sidder korrekt på flasken (se ne-
denfor) og er tilsluttet strøm, vil den opvarme den fly-
dende gas, så fordampningsevnen og trykket for-
øges. Flasken kan bedre tømmes helt. 

2. Varmebæltet er udstyret med 3 termostater. Den før-
ste (1) termostat er en driftstermostat, der afbryder, 
når flaskens overflade er ca. 35°C. Den anden (2) 
afbryder, hvis varmebæltet overstiger ca. 42°C. Den 
tredje (3) er en overhedningstermostat, der afbryder 
ved ca. 57°C. Hvis den afbrydes, skal den genind-
kobles manuelt. 

3. Driftstermostaten vil tænde og slukke efter behov. 
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Montering 
 

1. Varmebæltet monteres så langt nede på flasken som 
muligt (se billede). Se efter, at bæltet har kontakt 
med flasken på hele fladen. Det er vigtigt for at tøm-
me flasken helt. 

     
 

2. Advarsel: Må ikke monteres oven på snavs eller en 
svejsning. Sker det, vil varmebæltet ikke varme fla-
sken tilstrækkeligt, og overhedningssikringen vil blive 
aktiveret. 

3. Træk bæltet rundt om flasken. Træk i det, så det slut-
ter helt tæt til flasken.Gummistrop fastgøres på be-
slag. 

4. Tilslut el. 
 

Vedligeholdelse/reparation 
1. Rengør først med varmt vand eller med petroleum for 

at fjerne asfalt eller tjære. 
2. Varmebæltet kan ikke repareres. Der kan ikke leve-

res reservedele. 
3. Varmer varmebæltet ikke, kan det muligvis være 

overhedningstermostaten, der er slået fra. 
4. Træk elstikket ud. 
5. Lad varmebæltet køle af.



 

 
6. Nulstil overhedningstermostaten ved at trykke på den 

røde knap på bæltet. 
7. Virker varmebæltet ikke efter nulstilling, kontaktes le-

verandøren. 
8. Opbevar varmebæltet koldt og tørt. 

 
Specifikationer 
Lufttemperatur:  -30° C til +50°C. 
Opvarmet område:  120 x 845 mm. 
Spænding:  220 – 240 volt, 50/60 Hz. 
Kapsling:   IP67. 
Max forbrug:   500 watt. 
Termostat 1:   Afbryder ved 35°C. 
Termostat 2:   Afbryder ved 42°C. 
Termostat 3:   Afbryder ved 57°C. Manuel nulstilling. 
Vægt:   ca. 0,7 kg. 
 
Reklamation 

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

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

 I øvrigt henvises til ”Almindelige salgs- og leveringsbetin-
gelser for Kosan Gas a/s”. 

 
  
 
 
 

  
 
 
 
 
Kosan Gas a/s ∙ Hasselager Centervej 15 ∙ 8260 Viby J 
T: 8948 7700 ∙ F: 8948 7711 ∙ E: post@kosangas.dk   


