
Gasblokken

Big Fire
gasblokken

H A N D L E I D I N G

De Salamander Openhaarden B.V.Big Fire B.V. is een dochteronderneming van:

Aardgas

400 570

730 750

1025 1125

Model:



Technische gegevens

Fabrikant: 

CE gekeurde modellen: 

Toestel geschikt voor:	

De Salamander Openhaarden B.V.

De Dieze 42, 5684 PT Best

400  -  570  -  730  -  750  -  1025  -  1125 

Zie	bijgeleverde	tabel

Aardgas [G20 / G25] 

G20-20mbar

G25.3 - 25mbar

Nominale belasting [onderwaarde] voor standaard gasblokken [G20 & G25]:

Type Max. belasting [G20]
Onderwaarde [OW] Sproeier

Max. belasting [G25]
Onderwaarde [OW] Sproeier

400 8,0 kW 2,2 mm 8,0 kW 2,2 mm

570 8,0 kW 2,2 mm 8,0 kW 2,2 mm

730 8,0 kW 2,8 mm 12,5 kW 2,8 mm

750 8,0 kW 2,8 mm 12,5 kW 2,8 mm

1025 8,0 kW 2,8 mm 12,5 kW 2,8 mm

1125 12,5 kW 3,2 mm 12,5 kW 3,2 mm

Minimale schouwafmeting:

Type Minimale maat schouw Type Minimale maat schouw

400 550 x 350 mm 750 750 x 350 mm

570 650 x 350 mm 1025 750 x 350 mm

730 750 x 350 mm 1125 850 x 350 mm

Inbouwvoorschriften

De	installatie	dient	te	geschieden	door	een	erkende	installateur	volgens	de	landelijk	geldende	
normen!

Hieronder wordt de installatie beschreven aan de hand van de bijgeleverde tekening:
•	 Plaats de regelunit tussen de muurkraan en de brander.
•	 Sluit de gasaanvoer (muurkraan) aan op de regelunit (3).
•	 Sluit	de	brander	aan	op	de	regelunit	met	behulp	van	de	bijgeleverde	koperen	leiding	(2)	en

monteer	het	knietje	met	sproeier	in	de	brander	met	behulp	van	Loctite	570	of	teflon	tape.	De
brander moet zo worden geplaatst dat het hart van de brander niet meer dan 10 cm uit het 
midden van het rookkanaal geplaatst is. De regelunit mag niet in de straling van de vlammen 
geplaatst worden.

•	 Sluit het thermokoppel (5) aan op de regelunit.
•	 De aluminium voedingsleiding van de waakvlambrander wordt op de regelunit aangesloten (4). 

De andere kant wordt aangesloten op de waakvlambrander.(oxipilot)
•	 Verdeel	de	inhoud	van	het	bijgeleverde	zakje	gloeimateriaal	gelijkmatig	over	de	brander	en

plaats	de	sfeerblokken	volgens	bijgeleverd	voorbeeld	(de	blokken	mogen	niet	vlak	op	de	brander	
liggen).

•	 Bevestig	de	regelunit	stevig	aan	de	vuurkorf	of	aan	de	muur,	zodat	de	gasleiding	bij	bediening
niet belast wordt.

Het aansteken van de brander handbediend:
•	 Zet de regelknop van de regelunit (7) op stand
•	 Houd de knop van de regelunit (7) ingedrukt en draai deze linksom totdat je een vonk hoort. Dit 

herhaal je totdat de waakvlam aan is. Als de waakvlam aanspringt, de knop op de regelunit (7) 
nog 30 seconden ingedrukt houden.

•	 Laat	de	knop	los.	Indien	de	waakvlam	niet	blijft	branden	dient	u	de	voorgaande	stappen	te
herhalen.

•	 Knop linksom draaien om de brander te ontsteken. Met knop (1) kunt u de vlamhoogte instellen. 
Linksom is hogere vlam, rechtsom is een lagere vlam.

•	 Na	het	doven	van	de	waakvlam	ten	minste	vijf	minuten	wachten	alvorens	de	waakvlam	opnieuw
aan te steken.

Het uitzetten van de brander handbediend:
•	 De knop van de regelunit (7) geheel rechtsom draaien, tot de kleine vlam, daarna knop licht 

indrukken en verder rechtsom draaien om het vuur geheel te doven.

Waarschuwing:
•	 De	Big-fire	gasblokken	zijn	uitsluitend	geschikt	voor	plaatsing	in	een	goed	werkende	openhaard.

Het rookkanaal moet ieder jaar tenminste éénmaal geveegd worden.
•	 De bediening van het apparaat dient alleen te geschieden door personen ouder dan 16 jaar.
•	 Het toestel uitsluitend in een brandwerende vuurplaats plaatsen.
•	 Vraag	een	erkende	installateur	wat	de	diameter	van	het	rookkanaal	dient	te	zijn	voor	uw

gasblok!!
•	 Het	rookkanaal	mag	NOOIT	kleiner	zijn	dan	Ø	180mm.
•	 Het toestel is niet geschikt voor ruimteverwarming.
•	 Houd licht ontvlambare artikelen uit de buurt van de brander (nylon kleding e.d).
•	 Kleppen	die	de	afvoer	geheel	of	gedeeltelijk	af	kunnen	sluiten	dienen	verwijdert	te	worden.
•	 Stofzuigers niet gebruiken in de buurt van de brander i.v.m het opzuigen van gloeimateriaal.
•	 Dit gasblok dient te worden geïnstalleerd in een goed geventileerde ruimte.



Gasblok BouwschemaHandbediend







Opstelling gasblok en stam verdeling

Big-fire	400

Big-fire	730

Big-fire	1025

Big-fire	570

Big-fire	750

Big-fire	1125

Garantievoorwaarden

1. De	garantietermijn	voor	gastoestellen	bedraagt	1	jaar.	Voor	overige	producten	bedraagt	de	
garantie 5 jaar ná de koopdatum (voor uitzonderingen, zie onderaan deze bepalingen). De 
koopdatum	moet	blijken	uit	het	ingevulde	garantiebewijs	en	de	aankoopnota.

2. Mocht	zich	binnen	de	garantietermijn	een	storing	voordoen	die	het	gevolg	is	van	een	materiaal	
en / of fabricagefout, dan stuurt De Salamander Openhaarden B.V. het onderdeel waaraan de 
fout is geconstateerd, gratis naar de installateur, zonder vergoeding voor het demonteren en 
monteren	onzerzijds.	Eventuele	vrachtkosten	komen	voor	uw	rekening.

3. Is de storing aan het toestel van dusdanige aard dat de installateur deze niet kan verhelpen, dan 
is De Salamander Openhaarden B.V., uitsluitend op verzoek van de installateur, bereid hiervoor 
zorg te dragen.

4. Wanneer door omstandigheden het complete toestel of onderdelen daarvan ter beoordeling en 
/ of reparatie moet(en) worden opgestuurd, dient dit, nadat er van tevoren overleg is geweest, 
te	gebeuren	met	bijvoeging	van	het	ingevulde	garantiebewijs	+	(kopie)	van	de	aankoopnota	met	
koopdatum.

5. Bij	serviceverlening	aan	huis	dient	het	ingevulde	garantiebewijs	+	aankoopnota	/	kassabon	met	
daarop	de	koopdatum	te	worden	getoond.	Indien	de	garantietermijn	verstreken	is,	worden	bij	
serviceverlening	aan	huis	loon-,	materiaal-,	en	voorrijkosten	berekend.

6. Het toestel dient te worden geplaatst en aangesloten door een erkend installateur. De 
installatie	dient	te	geschieden	volgens	de	landelijk	geldende	voorschriften	en	de	geleverde	
handleiding. De installateur dient zich van tevoren te overtuigen van een goede werking van het 
rookgasafvoerkanaal.

Deze garantie vervalt indien:
•	 Niet of slechts ten dele aan het bovenstaande is voldaan.
•	 Er	wijzigingen	aan	het	toestel	zijn	aangebracht	zonder	ons	daarover	te	informeren.
•	 Het toestel van eigenaar is veranderd.
•	 Het	garantiebewijs	+	originele	koopbon	niet	getoond	kan	worden,	of	indien	enig	gegeven	op	het	

garantiebewijs	of	aankoopbon	is	gewijzigd,	doorgehaald,	verwijderd	of	onleesbaar	is	gemaakt.
•	 In	afwijking	van	het	gestelde	onder	punt	1	geldt	voor	onderstaande	onderdelen	een	afwijkende	

garantietermijn:
	 •	 Onderdelen	vervaardigd	van	glas:	geen	garantie.
	 •	 Stookroosters	en	mechanisch	bewegende	delen	in	houtstook	openhaarden;	
  1 jaar.
	 •	 De	normaal	in	keramische	delen	optredende	haarscheurtjes	vallen	eveneens
   buiten de garantie, aangezien deze de goede werking van het toestel niet 
  beïnvloeden.

Voor de overige bepalingen verwijzen wij naar onze Algemene Verkoopvoorwaarden welke zijn
gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven.

Certificatie

Dit	toestel	is	afgesteld	voor	de	toestelcategorie	K	(I2K)	en	is	geschikt	voor	het	gebruik	van	G	en	G+	
distributiegassen	volgens	de	specificaties	zoals	die	zijn	weergegeven	in	de	NTA	8837:2012	Annex	D	
met een Wobbe-index van 43,46 – 45,3 MJ/m3 (droog, 0 °C, bovenwaarde) of 41,23 – 42,98 (droog, 15 
°C, bovenwaarde). Dit toestel kan daarnaast worden omgebouwd en/of opnieuw worden afgeregeld 
voor	de	toestelcategorie	E	(I2E).

Dit	houdt	derhalve	in	dat	het	toestel:	“geschikt	is	voor	G+-gas	en	H-gas,	dan	wel	aantoonbaar	geschikt	
is	voor	G+-gas	en	aantoonbaar	geschikt	is	te	maken	voor	H-gas”	in	de	zin	van	het	“Besluit	van	10	mei	
2016	tot	wijziging	van	het	Besluit	gastoestellen”.
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De Salamander Openhaarden B.V.
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