
 

 

Gaasipõletiga kiirgussoojendi 
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Mudel GS5000 (FM) 

 

 

 

 



TÄHTIS 

 

Ohutuse mõttes lugege seda juhendit enne soojendi kasutamist ja veenduge, et olete 

sellest aru saanud. Hoidke juhend hilisemaks kasutamiseks alles. 

 

1. ÜLDISED OHUTUSNÕUDED 

 

Seadmest eraldub põlemisgaase, mis võivad akumuleerudes ohtlikud olla. 

 

SOOJENDI EI OLE MÕELDUD KODUSEKS KASUTAMISEKS! 

 

Seadme valmistaja Reecon ja tema volitatud esindajad ei vastuta juhendis toodud juhiste 

ja soovituste mittejärgimise tagajärgede eest. 

 

TÄHTIS 

Soojendi töötab 5 kg ja 11 kg butaani- või propaaniballooniga, mis on varustatud DIN 

4811-T1 kohase rõhuregulaatoriga (50 mbar). 

 

Ballooni võib seadmega ühendada DIN/DVGW 4815-2 nõuetele vastava gaasivoolikuga, 

mis ei ole pikem kui 50 cm. 

 

Regulaator ja voolik ostetakse eraldi. 

 

SOOJENDIT VÕIB KASUTADA AINULT VÄLISRUUMI 

SOOJENDAMISEKS. 

 



2. SEADME KOKKUPANEK 

 

Kasutage seadet vaid hea ventilatsiooniga kohas, eemal lahtisest tulest, sädemetest 

ja muudest tuleallikatest. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Süütamispiirkond 4. Y-polt 7. Kaitseventiil 10. Gaasivoolik 

2. Keraamiline põleti 5. Korpus 8. Liblikmutter 11. Regulaator 

3. Jalg 

 

6. Nupp 9. Seib  

 Paigaldage soojendi jalg Y-poldi abil ballooni peale. 

 Kinnitage soojendi korpus liblikpoldi, vedruseibi ja mutri abil jala külge. 

 Kiirguri nurka saab liblikpoldiga reguleerida. 

 Kruvige gaasivooliku üks ots kaitseventiili ja teine ots regulaatori külge ning 

pingutage. 

 Kinnitage regulaator gaasiballooni ventiili külge ja veenduge, et ühendus on tihe. 

 Avage ballooni ventiil ja veenduge seebilahust kasutades, et ühendused ei leki. 

 

 

VEENDUGE, ET GAASIVOOLIK ON TÄIESTI TERVE JA EI 

PUUDUTA SOOJENDI KORPUST! 

 

 

ÄRGE KUNAGI KONTROLLIGE GAASI LEKKIMIST TULE ABIL! 

 

 

 



3. SOOJENDI KÄIVITAMINE 

 

 Asetage kokku pandud soojendi ja gaasiballoon tasasele pinnale, stabiilsesse 

asendisse. 

 Kõrvaldage soojendi ümbrusest kergsüttivad materjalid. 

 Avage gaasiballooni ventiil. 

 Keerake kaitseventiili nupp asendisse MAX ja vajutage alla. 

 Süüdake soojendi, hoides süüteseadet põleti alumise serva lähedal. 

 Hoidke kaitseventiili nuppu 20 sekundit all ja vabastage see. 

 Reguleerige gaasi juurdevool sobivaks kaitseventiili nupu asendite MAX ja MIN 

vahel. 

 Soojendi väljalülitamiseks sulgege gaasiballooni ventiil. 

 

 

 

VIGASTUSEOHT! 

SOOJENDI JA VOOLIK VÕIVAD OLLA VÄGA KUUMAD. 

ÄRGE PUUDUTAGE SEADET TÖÖ AJAL JA 20 MINUTIT PÄRAST TÖÖD! 

 

 

4. GAASIBALLOONI VAHETUS 

 

 See toiming tuleb teha vabas õhus, eemal lahtisest tulest või tuleallikatest ja teistest 

inimestest. 

 Sulgege kindlalt gaasiballooni ventiil, kruvige regulaator lahti. 

 Kruvige lahti Y-polt, et eemaldada soojendi. 

 Paigaldage soojendi täis gaasiballoonile, järgides jaotises „SEADME 

KOKKUPANEK” esitatud juhiseid. 

 

5. HOOLDAMINE JA HOIUSTAMINE 

 

 Kui voolik on vigastatud (pragunenud, põlenud vms), tuleb see kohe välja vahetada. 

 Kasutage ainult selleks ettenähtud voolikut. 

 Hoidke soojendit niiskuse ja tolmu eest. 

 Pikaks säilitusajaks eemaldage soojendi balloonist ja katke kiirguri paneelid kinni, et 

kaitsta neid tolmu eest. 

 Seadet tohib parandada üksnes vastava ala asjatundja. 

 



6. LISAOHUTUSNÕUDED 

 

 Seda soojendit võib kasutada ainult õues! 

 Ärge kasutage soojendit keldris või maapinnast madalamas kohas. 

 Ärge teisaldage töötavat soojendit. 

 Ärge üritage reguleerida töötava soojendi asendit. 

 Ärge süüdake soojendit otse põletiotsa eest. 

 Hoidke soojust kiirgav pind vähemalt 2 m kaugusel süttivatest materjalidest. 

 Veenduge, et soojendi on taha ja küljele jäävatest seintest vähemalt 50 cm kaugusel. 

 Gaasilekke korral (lõhn) sulgege viivitamatult gaasiballoon ja paigutage soojendi 

muudest küttekehadest eemale. 

 Veenduge kõikide ühenduste tiheduses. 

 Püsiva lekke korral võtke ühendust vastava ala tehnikuga. 

 

7. OHUTUSNÕUDED 

 

 Soojendi kasutamise ja hoolduse kohta kehtivad asjakohased seadused ja määrused. 

 Ärge hoidke gaasiballooni horisontaalselt või tagurpidi isegi juhul, kui balloon on 

tühi! Selline asend võib põhjustada gaasivooliku ummistumise ja tõsiselt ohtliku 

olukorra ning kahjustada soojendit. 

 Seadme kaitsevõrk aitab vältida tule- ja põletuseohtu, kuid ei muuda seadet 

laste ja invaliidide jaoks täiesti turvaliseks. Kaitsevõrku ja/või muid soojendi osi 

ei tohi püsivalt lahti võtta! 

 Hoidke lapsed põletist eemal. 

 Ärge jätke töötavat soojendit järelevalveta. 

 

8. TEHNILISED ANDMED 

 

Soojusvõimsus Gaasikulu Gaasiseadme 

kategooria 

Gaasirõhk Põletiotsa kood 

2,7–5,0 kW 216–400 g/h I 3 B/P (50) 50 millibaar 

(mbar) 

 

Tehnilisi andmeid võidakse muuta. 


