APPENDIX
Element4 Outdoor series
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OUTDOOR APPENDIX

1 CE verklaring

2 Installatie

Hierbij verklaren wij dat het door Element4 uitgebrachte gas
sfeerverwarmingstoestel door zijn ontwerp en bouwwijze
voldoet aan de essentiële eisen van de Gastoestellenrichtlijn.
Product:
•
gas sfeerverwarmingstoestel voor buitendoeleinden
Model:
•
Club 140
•
Modore 75H
•
Modore 140
•
Sky
•
Sky-T

Overkapping
Een Element4 buitenhaard is niet geschikt om volledig
onbeschermd buiten te kunnen staan. Iedere installatie dient
daarom onder een afdak te worden geplaatst. Voor het afdak
geldt dat voor elke ruit van de haard minimaal 1,5 overstek
wordt gerekend en voor de zijkanten van de haard 0,5 meter (zie
afbeelding 1)

Van toepassing zijnde EG-richtlijnen: (EU) 2016/426 (GAR)
Toegepaste geharmoniseerde normen:
•
•

Opbouw van de haard
Iedere Element4 outdoor haard dient op dezelfde manier
te worden geïnstalleerd als een reguliere binnenhaard. Alle
installatiestappen zoals in de reguliere installatie handleiding
moeten worden gevolgd. Dit houdt onder andere in dat de
afvoer concentrisch moet worden uitgevoerd. Dit om een
correcte werking van de haard te kunnen garanderen.

Brandveiligheid
Iedere overkapping dient brandveilig te worden geinstalleerd,
volgens de voorschriften, zoals te vinden in hoofdstuk 6 van de
reguliere installatiehandleidingen van Element4.

NEN-EN-613
NEN-EN-613/A1

Deze verklaring verliest haar geldigheid als zonder schriftelijke
toestemming van Element4 wijzigingen aan het toestel worden
aangebracht. U kunt een kopie van het keuringscertificaat
aanvragen via info@element4.nl.

3 Speciale outdoor onderdelen
Watervrije montagedoos
Om alle elektrische onderdelen en het gasblok te beschermen
is iedere outdoor haard voorzien van een hoogwaardige IP66 montagedoos (Zie afbeelding 2). Deze montagedoos is
waterbestendig en stofvrij en tevens beschermt deze doos tegen
andere weersomstandigheden en klein ongedierte.
Bij het inbouwen van de haard, dient de inhoud van deze doos
te allen tijde bereikbaar te zijn voor de servicemonteur.
NB: Het reguliere serviceluik die normaliter bij elke Element4
haard meegeleverd kan worden, is niet geschikt voor gebruik
met de montagedoos. Zodoende dient men bij de installatie
van een buitenhaard een alternatieve voorziening te treffen om
alsnog bij de elektronica te kunnen komen.
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Roestvrijstalen sierlijsten
Om corrosie van de haard te voorkomen zijn alle buitenhaarden
van Element4 standaard uitgerust met roestvrijstalen sierlijsten.
Afbeelding 3 toont een voorbeeld van de sierlijsten in kwestie.
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Afbeelding 1 - Minimale dimensies voor de overkapping bij installatie buitenhaard.

Afbeelding 2 - Montagedoos zoals geleverd bij de haard
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Afbeelding 3 - Voorbeeld RVS lijst
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