INSTALLATIE & ONDERHOUDSINSTRUKTIES

L1000 GASGEBREKKLEP (ZGN. B – KLEP)
Waarschuwing ! Verkeerde installatie, afstelling, wijzigingen , toepassing en onderhoud kan
verwonding of schade veroorzaken. Lees de gebruiksaanwijzing voor montage. Deze veiligheid L1000 /
gasgebrekklep mag alleen worden gemonteerd in overeenstemming met de beoogde toepassing.
Installatie
De L1000 dient enkel te worden geïnstalleerd door deskundig personeel.
De L1000 moet worden geplaatst met de pijlriching in de stromingsrichting van het gas.
De L1000 dient bij voorkeur in rechtopstaande situatie te worden geplaatst.
Overigens kan de L1000 in iedere positie worden toegepast.
De L1000 is onderhoudsarm en bezit geen onderhoudsvragende onderdelen.
Overtuig u van de toepassing van geschikt gasdraad voor het monteren en gasdicht aansluiten van deze veiligheid.
Zorg voor gereinigd en goedgekeurd leidingwerkmateriaal en gebruik uitsluitend geschikt afdichtingsmateriaal ( PTFE
afdichtingstape wordt niet aanbevolen ).
Monteer de L1000 zonder extra afdichtingen en vrij van spanning in het leidingsysteem. (Uitsluitend toepassen in
spanningsvrije montageopstelling). Test het gehele leidingsysteem, (event.) regelaar en de veiligheid L1000 op lekkage
overeenkomstig de geldende voorschriften van het plaatselijke energiebedrijf. Overschrijdt hierbij in geen geval de max.
toelaatbare druk van deze veiligheid van 350 mbar !

In bedrijfstelling
Verzeker u ervan dat de gastoevoer en achterliggende gasinstallatie geheel is afgesloten.
Belangrijk: overtuig u er van dat er geen lekkage kan optreden in het gedeelte na de veiligheid/L1000, anders kan deze niet
opnieuw worden ge-reset / ingesteld.
Laat - na montage van de L1000 - de gastroom voorzichtig toe in de veiligheid L1000. Deze veiligheid behoort op dat
moment geheel gesloten te zijn. Verzeker u er nogmaals van, dat alle gebruikstoestellen na de L1000 zijn gesloten.
Om de veiligheid/L1000 te resetten / opnieuw in bedrijf te stellen, trek voorzichtig de resetknop – geplaatst aan de zijkant van
de L1000 - NAAR BUITEN (richting vanaf het huis af) zodanig dat de gasdruk na de L1000 opnieuw kan worden opgebouwd.
De klep in de veiligheid zal tijdens deze handeling nagenoeg hoorbaar bewegen. Druk in geen geval de reset-knop IN, hierbij
bestaat de kans dat u het interne gedeelte onherstelbaar beschadigd !!
Bij verdere drukopbouw zal de L1000 in geopende stand blijven staan en de gasstroom doorlaten.
Als de toevoerdruk op enig ogenblik wegvalt, zal de veiligheid L1000 in werking treden en de gastoevoer afsluiten. Hierna
dient de procedure opnieuw te worden uitgevoerd zoals boven omschreven.

Belangrijk !
De L1000 veiligheid is fabrieksmatig afgesteld op de vereiste afslagwaarde. In geen geval mag in Nederland aan de
fabrieksmatige instelling een verandering in de afslagdruk van de L1000 plaatsvinden !!!

Aanvullende gegevens
Alle rubberen/ elastische afdichtingen en/of onderdelen voldoen aan de standaard BSEN 549.
De L1000 mag alleen worden toegepast binnen de omgevingstemperaturen van - 20 en + 60 oC.
Bij eventuele buitentoepassing dient de L1000 afdoende en duurzaam te worden afgeschermd tegen weersinvloeden en felle
zonneschijn d.m.v. een omkasting en afdak.
Fabriekgarantie 12 maanden. Ondeskundige montage en gebruik zijn hiervan uitgesloten.
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ITRON Nederland B.V., Kamerlingh Onnesweg 63, 3316 GK Dordrecht.
Tel. 078 – 6545454 / Fax 078 – 6182485 email: info.dordrecht@itron.com.
Op al onze producten zijn onze gedeponeerde Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing.

