
GASKAMIN PRO24 – FOÄ R UPPVAÄ RMNING AV VATTEN I BADTUNNOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tack för att ni valt gaskamin från SpaDealers. Kaminen är lätt att använda. 
Vid anslutning till badtunna finns ett anslutningskit (A) med pump inkl. 
slangar som tillbehör (ingår till komplett badtunnepaket). För att kaminen 
skall tända krävs ett vattenflöde som pumpen skapar. Anslut den övre 
kopplingen till kaminen och vänta tills vatten börjar komma ut i den nedre 
svarta kopplingen (1). Då finns ingen luft kvar och pumpen kan startas. Se 
bilderna längst nere till vänster. Obs! * Pumpen får absolut inte gå torr 
då det kan orsaka skador på rotoraxeln. När kaminen får flöde så aktiveras 
tändmekanismen automatiskt och om gasen är ansluten så tänds 
brännaren och uppvärmning av vattnet påbörjas.  De tre vita vredena skall 
alla då vara ställda i Max läge.  

TIPS! Då gasen håller på att ta slut kan vreden för Gas och Power ställas i 
läge Min för att kunna ta tillvarata det mesta av gasen. 

SKYDDSLÅDA FÖR GASKAMIN (artnr DTHHG) 
Som tillbehör finns också en praktisk skyddslåda för gaskaminen som skyddar den från vind och regn. Främre delen 
som är löstagbar tas bort vid användning. Lådan har eldfast material bakom kaminen och sidorna. Ovanför kaminen 

styrs värmen utåt via en lutande eldfast del. Om du vill göra den själv så be om ritning av oss. 
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A 
B 
C 

Använd gasreducerare 30 mbar, 2 kg/h (ingår inte). 

D 

Vid tömning och då det finns frysrisk, lossa 
muttrarna D och dra slangen ur anslutningen så att 
allt vatten kan rinna ut. 
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Använd gaskaminen rätt så slipper du onödiga problem som inte omfattas av garantin. Här listas de mest 
vanliga problemen som effektivt kan undvikas med rätt underhåll.  
 

  
Det vanligaste problemet som kan uppstå är då smutsigt vatten används och filtret före pumpen tar fast. 
Det leder till att vattenflödet försvinner. Kaminen slår då av. Ingen temperaur visas i displayen och ingen 
gnista. Problemet åtgärdas genom att rengöra filtret. Om det också finns en sil i röret Water inlet så kan den 
tas bort då enbart det yttre filtret räcker till. OBS! Om pumpen kan suga luft så inträffar samma och i båda 
fallen är det då stor risk att pumpen förstörs då den inte får tillräcklig ”smörjning” från vattnet. Det är då också 
vanligt att pumpen har ett ”ylande” ljud och för dylikt gäller inte garantin. 
 

  
Ett problem som kan uppstå och som är allvarligt ur säkerhetssynpunkt är gasläckage. Använd medföljande 
mässingsanslutning och tillhörande tätning. Det finns tydligt beskrivet på sida 5 i bruksanvisningen. Innan 
gaskaminen tas i bruk skall också läckagetest göras. Vid gasläckage uppstår brand men det kan förhindras 
genom att följa enkla råd som ges på sida 7 i anvisningen.      
 

  
I standardutförande är gaskaminen inte skyddad för regn och liknande om den inte placeras under tak. 
Vatten som kommer in i kaminen leder till elproblem och materialet kan börja rosta. Det är enkelt att göra en 
skyddshylla som täcker kaminen. Då måste också hänsyn tas till installationsföreskrifter med måttangivelser 
på sida 4 i huvudanvisningen.  För att göra säkerhetsavstånd mindre kan eldfast material användas. På vår 
hemsida; spadealers.se kan ritningar också hämtas. Skyddshylla som tillbehör finns också att beställa.  

http://www.spadealers.se/


 
Om kaminen lämnas ute i minusgrader så kan bl.a. värmeväxlare frysa sönder. Om kaminen inte är skyddad så 
att vattnet inte kan frysa så skall den kopplas loss och tas inomhus där frysrisk inte föreligger.  

 

GASLEDNINGEN KAN SPRICKA OCH LÄCKA GAS PÅ GRUND AV EN LÄNGRE TIDS ANVÄNDNING. 
KONTROLLERA DEN REGELBUNDET. 

 
Kontrollera anslutningarna av 
gasledningen regelbundet med en 
tvålvattenlösning (Fig. 6) för att se 
till att det inte finns något 
gasläckage. Vid gasläckage, gör 
aldrig upp eld eller vidrör några 
elektriska kontakter för 
ventilationsfläkt, etc. Anslut inte 
eller koppla ifrån elkontakter. 
Annars kan en låga eller gnista 
antända gasen, vilket kan orsaka 
brand eller explosion. Stäng 
huvudventilen för gasen, öppna alla 
dörrar och fönster för att vädra ut 
gasen ur huset. Sluta använda 
varmvattenberedaren och kontakta en serviceavdelning eller gasleverantören.  
 
 

VID GASLÄCKAGE, GÖR ALDRIG UPP ELD ELLER RÖR NÅGRA ELEKTRISKA SYSTEM ELLER BRYTARE, RING INTE 
TELEFONSAMTAL I RUMMET, ÖPPNA ALLA DÖRRAR OCH FÖNSTER 

Kontrollera regelbundet gasledningen för att säkerställa att det håller tätt. Om det läcker, byt ut ledningen 
omedelbart. Under normala förhållanden behöver gasledningen kontrolleras en gång i året.  

Tvållösning 



 

ANVÄND RÄTT LÅGTRYCKSREGULATOR 

Typ av gasflaskor och anslutningssätt av lågtrycksregulator (30mbar, 2kg/h) till dessa kan variera. Det är viktigt att rätt 
lågtrycksregulator används. Här visas exempel på rätt typ och också felaktig. ANVÄND ALDRIG ställbar regulator.   
 

Exempel på rätt gasreducerare och felaktiga 

 

       

 

                   

 
Observera att gasmängden som kaminen behöver för att ge full effekt är 1,6 kg/h. Med ett flöde på 1 kg/h blir effekten 
60 % mindre. Så det mest optimala är 2 kg/h. 

 

   

50 mbar 

   


	SKYDDSLÅDA FÖR GASKAMIN (artnr DTHHG) Som tillbehör finns också en praktisk skyddslåda för gaskaminen som skyddar den från vind och regn. Främre delen som är löstagbar tas bort vid användning. Lådan har eldfast material bakom kaminen och sidorna. Ovan...

