Handleiding LPG Gasfilter

Gefeliciteerd met de aankoop van uw LPG Gasfilter.
In deze beschrijving zullen wij verkort uitleggen hoe u de gasfilter het beste kunt aansluiten.
Er zijn verschillende gasfilters:
1. Tule / knel aansluiting
2. Shell aansluiting
1 - De gasfilter met tule en knel koppeling kan tussen een leiding geplaatst worden.
Gebruik teflon tape op de schroefdraad en draai deze in de filter behuizing.
U kunt een oranje flexibele leiding achter de gasdrukregelaar doorsnijden hou hierbij rekening met
een minimaal afstand van 20cm. Plaats nu eerst de knel ring over de leiding en bevestig dan de tule
aan de leiding en zet deze goed vast met de knel ring.
Bij een massief koperen gasleiding kunt u de knel koppeling gebruiken.
Zorg altijd dat de leiding schoon en vet vrij is.
Let op: Op het pijltje aan de onderzijde van de filter, deze moet naar de afname producten wijzen
(Met de gas stroom mee)
| Gasfles → Product |
2 – De Shell gasfilter kan rechtstreeks op de gasfles aangesloten worden. Deze past op elke gasfles
met universele aansluiting en is voorzien van aansluit rubbers.
De gasdrukregelaar kan vervolgens weer worden aangesloten op de gasfilter.
Belangrijk Controleer bij verwisselen van de gasfles alle aanwezige koppelingen op lekkage.
LET OP: Gebruik nooit een open vlam om de dichtheid van de koppelingen te controleren!
Gebruik hiervoor gaslek spray of een beetje zeepsop ter controle. Spuit of smeer dit over de
afdichtingen van ALLE aansluit stukken.
Sluit het product aan zoals aangegeven in de handleiding. Open de gas toevoer en controleer
alle koppelingen alvorens het product in gebruik word genomen.
Tip:
De gasfilter met tule en knel kan zeer goed als overgang gebruikt worden van flexibele naar
massieve gasleiding.
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u altijd contact
met ons opnemen.
Met vriendelijke groet,
MultiFlame

