
Laat u vooral eerst voorlichten door de installateur omtrent het vullen,
het ontluchten en de werking van het toestel en de installatie.

Werking van het toestel
De Intergas Kombi Kompakt HR gaswandketel dient om water te
verwarmen en toe te voeren aan de CV- installatie en de warmwater
tappunten.
De systemen zijn in het toestel dubbelwandig van elkaar gescheiden.
Het toestel is voorzien van een modulerende regeling. Dit betekent dat
het vermogen wordt aangepast aan elke gewenste warmtebehoefte.
Dit wordt geregeld door een digitale branderautomaat die bij iedere
warmtevraag van de verwarming of de warmwatervoorziening de
brander ontsteekt en de vlam continue bewaakt.

Werking CV
De warmtevraag ontstaat doordat de ruimtetemperatuur lager is als de
ingestelde temperatuur van de kamerthermostaat. Indien het toestel
dan geen warmwatervraag heeft, gaat het toestel aan op CV-bedrijf.
De CV-temperatuurregeling moduleert op basis van de ingestelde
ketelwatertemperatuur (instelbaar tussen 30° en 90°C). Dit betekent dat
als de gewenste keteltemperatuur wordt benaderd het toestel het
benodigde vermogen aanpast. De circulatiepomp heeft een nadraaitijd
van 1 minuut (zie tabel 1). De nadraaitijd kan indien gewenst gewijzigd
worden. Bovendien gaat de pomp automatisch 1 keer per 24 uur
gedurende 1 minuut draaien om vastzitten te voorkomen.

Werking warm tapwaterbereiding
De warmwatervoorziening wordt automatisch in werking gesteld zodra
er meer dan 2 liter per minuut warmwater getapt wordt. Gedurende het
leveren van warm water wordt door het toestel geen warmte aan de CV-
installatie geleverd.

Tijdens tapwaterbedrijf kan de water temperatuur worden ingesteld
tussen 50°C en 60°C. Ten behoeve van een snelle levering van warm
tapwater is een zogenaamde tapcomfortfunctie in de automaat
aangebracht. Door deze functie wordt de warmtewisselaar op
temperatuur gehouden. De tapcomfortfunctie kent de volgende instellingen:
• Uit: (Beide LED’s uit.) De warmtewisselaar wordt niet warm

gehouden waardoor de levering van warm tapwater even op zich laat
wachten. Als er geen behoefte is aan warm tapwater of aan de
directe levering hiervan dan kan de tapcomfortfunctie uitgeschakeld
worden.

• Aan: De tapcomfortfunctie van het toestel is continue ingeschakeld.
Het toestel levert altijd direct warm water.

• Eco: De tapcomfortfunctie van het toestel is zelflerend. Het toestel
past zich aan het gebruikspatroon van het warm tapwater aan en zal
de warmtewisselaar gedurende de nacht, of bij lange afwezigheid,
niet op temperatuur houden.

De Intergas Kombi Kompakt HR 28/24 en 36/30 gaswandtoestellen zijn
voorzien van het CE keurmerk IP44 en de Gaskeur labels HR, SV, NZ
en CW Klasse 4 resp. 5.
Dit houdt in dat de toestellen geschikt zijn voor: een douchefunctie van
tenminste 7,5 resp. 9 liter per minuut van 60°C (dit komt overeen met
12,5 resp. 15 liter per minuut van 40°C) of het vullen van een bad van
120 liter binnen 11 minuten resp. een bad van 150 liter binnen 10
minuten met water van 40°C gemiddeld.
Bij de instellingen “aan” en “eco” voldoet het toestel aan de Gaskeur
CW eisen.

Kombi Kompakt HR
28/24
36/30

Bedieningsvoorschrift Intergas Kompakt Hoog Rendement gaswandketel met geïntegreerde warmwatervoorziening

Uitlezing en bediening

Bedrijfstoestanden op het service display

Wanneer het rode lampje boven de reset toets brandt is er een storing opgetreden. In het service display verschijnt dan een storingscode.

– Uit (vorstbeveiliging actief) 3 Ventileren

Wachtstand 4 Ontsteken

0 Nadraaien CV 5 CV-bedrijf

1 Gewenste temperatuur bereikt 6 Tapwaterbedrijf

2 Zelftest 7 Opwarmen toestel
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HR Warm Water

Comfort Warm Water
Kombi Kompakt HR 28/24

Comfort Warm Water
Kombi Kompakt HR 36/30

Schonere Verbranding

Naverwarming Zonneboiler
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In bedrijf stellen
Stel de ketel in bedrijf nadat deze waterzijdig, gas- en elektrotechnisch
door een erkend installateur is aangesloten en gecontroleerd.
Controleer verder de volgende punten:
De cv-installatie en warmwatervoorziening moet goed gevuld en ontlucht
zijn.
De waterdruk in de CV installatie moet minimaal 1 en maximaal 2 bar
bedragen. (Aflezen bij cv-druk op het display.)
De elektrische stroom aangesloten is en het toestel uitgeschakeld is.
(Horizontaal streepje op service display overige functies gedoofd.)
Nooit de elektrische stroom aansluiten als de ketel, de cv-
installatie en de warmwaterinstallatie niet geheel gevuld en ontlucht
zijn.
De kamerthermostaat moet lager ingesteld zijn dan de temperatuur in de
kamer.
De gaskraan moet geopend zijn.
Schakel het toestel in met de aan/uit schakelaar op het display. (Het
controle lampje gaat branden, service display dooft).
Indien de warmwatervoorziening is aangesloten en de tapcomfort functie
op "aan" of "eco" is gezet, gaat het toestel automatisch branden tot de
warmtewisselaar op temperatuur is.
Stel de kamerthermostaat hoger in als de kamertemperatuur. Het toestel
gaat nu automatisch branden. Tijdens het branden op cv kan de
temperatuur van het cv water tussen 30° en 90°C worden ingesteld op het
bedieningspaneel. Lage stand bij matig koud weer, hoge stand bij kouder
weer. Indien u gebruik maakt van een kamerthermostaat met
OpenTherm hoeft deze instelling niet te worden gewijzigd.

Storingen
Indien zich de volgende eenvoudige storingen aan de ketel voordoen
dan kunnen deze als volgt opgelost worden. Bij herhaling of andere
storingen altijd uw installateur waarschuwen.
De cv installatie wordt niet of onvoldoende warm.
• Verhoog de ingestelde temperatuur van de kamerthermostaat.
• Open de radiatorkranen.
• Stel de cv watertemperatuur hoger in d.m.v. de keuze en instelknop

op het bedieningspaneel.
• Ontlucht de ketel en installatie en controleer de cv waterdruk.
Het tapwater wordt niet of onvoldoende warm.
• Zet de warmwaterkraan verder open.
• Stel de watertemperatuur hoger in d.m.v. de keuze- en instelknop

op het bedieningspaneel.
Het storingslampje boven de reset knop brandt. Op het display
boven de serviceknop worden de volgende nummers aangegeven:
0 ,    1 ,    2 of     3 De ketel wordt te warm,

er is onvoldoende doorstroming.
• Open de radiatorkranen ontlucht de ketel en installatie en

controleer de cv waterdruk. Zonodig bijvullen.
4 De brander ontsteekt niet.

• Open de gaskraan.
Druk na het opheffen van de oorzaak op de reset knop en de ketel zal
opnieuw in werking treden. Voor de betekenis van de overige bedrijfs- en
storingscodes zie de installatievoorschriften.

Vullen en ontluchten van toestel en installatie
Let op: Neem de stekker uit de wand contact doos. Pas na het vullen
en ontluchten de netspanning weer op het toestel aansluiten.
CV-systeem:
Om een goede werking van het de CV installatie te garanderen dient de
druk in de installatie bij een koude installatie tussen de 1 en 2 bar te zijn.
(Af te lezen bij cv-druk op het display.) Wanneer de druk te laag is dient
de installatie bijgevuld te worden. Ga als volgt te werk:
Sluit de vulslang aan op de kraan en vul deze met water tot zich geen
lucht meer in de slang bevindt.
Sluit de vulslang aan op de vul-/aftapkraan onder aan het toestel.
Open de kraan en vervolgens de vulkraan.
Vul het toestel en de installatie met schoon drinkwater.
Ontlucht de installatie en de ketel.
Het ontluchtingspunt van de ketel bevindt zich links boven op de ketel.
De installatie kan via de ontluchtingskraantjes op de radiatoren en/of een
ontluchter in de leidingen ontlucht worden.
Vul de ketel en de installatie tot een waterdruk van ongeveer 1 à 2 bar
bij afgekoeld water.
Moet vaker gevuld worden dan enkele malen per jaar waarschuw dan uw
installateur. Er is dan waarschijnlijk een lekkage.
Warmwatervoorziening:
Breng het tapwater gedeelte van het toestel op druk door de hoofdkraan
en/of inlaatcombinatie te openen.
Ontlucht het toestel en het leidingsysteem door een warmwaterkraan te
openen. Laat de kraan open staan totdat alle lucht uit het toestel en de
leidingen is verdwenen. Draai de warmwaterkraan dicht.
Controleer de aansluitingen op lekkages.

Vorstbeveiliging
Om bevriezing van de condensafvoer leiding te voorkomen, moet het
toestel in een vorstvrije ruimte geïnstalleerd worden.
Om bevriezing van het toestel te voorkomen is het toestel voorzien van
een vorstbeveiliging. Als de temperatuur van de warmtewisselaar te laag
wordt, schakelt de brander in, tot de temperatuur van de
warmtewisselaar voldoende is. Als de mogelijkheid bestaat dat de
installatie (of een deel daar van) kan bevriezen, moet er op de koudste
plaats een (externe) vorstthermostaat op de retourleiding aangebracht
worden. Deze moet volgens het bedradingschema aangesloten
worden. (Zie ook het installatievoorschrift.)
Opmerking
De (externe) vorstthermostaat is niet actief als het toestel op het
bedieningspaneel is uitgeschakeld, of als de netspanning is
onderbroken.

Naverwarming zonneboiler
Wanneer het toestel is toegepast als naverwarmer voor een zonneboiler
mag de naverwarming niet uitgeschakeld worden. Tevens mag de
temperatuur van het tapwater niet lager dan 60°C ingesteld worden.

Onderhoud
Het toestel kan met een vochtige doek gereinigd worden. Gebruik geen
agressieve of schurende schoonmaak of oplosmiddelen.
Het toestel en de installatie dienen elk jaar door een erkend installateur
gecontroleerd en zonodig gereinigd te worden. Hetzelfde geldt voor de
rookgasafvoer- en luchttoevoerleiding.

Wijzigingen voorbehouden

881.487-01



Bedieningshandleiding
Laat u vooral eerst voorlichten door de installateur omtrent het vullen, 

het ontluchten en de werking van het toestel en de installatie.
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1.1 Bedrijfssituaties op het service display:

- Toestel uit / vorstbeveiliging actief 4 Ontsteken   

0 Na draaien pomp 5 Bedrijf CV  

1 Gewenste temperatuur bereikt 6 Bedrijf tapwater  

2 Zelf controle 7 Boiler opwarmen  

3 Ventileren 

Wanneer het rode lampje boven de reset toets brandt is er storing opgetreden. In het service display verschijnt dan een storingscode.

1 Bedienings display

Drukmeter cv-water

De drukmeter geeft aan hoeveel waterdruk er in de cv-installatie aanwezig is. Er is voldoende druk als de meter

tussen de 1 en 2 bar aangeeft

Staat de wijzer van de drukmeter tussen 0 en 1 bar, dan moet er bijgevuld worden.Zie hoofdstuk 5 hoe de ketel

bijgevuld kan worden

Aan / uit toets

Om het toestel te kunnen gebruiken laat u de ketel altijd ‘aan’ staan (wacht stand). Groene lampje boven de aan/uit

toets brandt. De ketel komt automatisch in werking zodra u warmte vraagt d.m.v. kamerthermostaat of de 

warmwaterkraan open draait. Als de ketel ‘uit’ staat ( op service diplay), werkt alleen de vorstbeveiliging van

de ketel (tenzij de stroom wordt uitgeschakeld).

Temperatuur display

Geeft de ingestelde temperatuur aan van het cv-water of warm tapwater.

Plus en min toetsen (+ en -)

Wijzigen van de temperatuur van cv-water tijdens cv-bedrijf of na het instellen van cv met de temperatuur cv/tap toets

Temperatuur cv / tap toets
Als u op deze keuze toets temperatuur cv/tap drukt, verschijnt er boven de display een groen lampje bij ‘cv’ of ‘tap’.
Op het temperatuur display knippert de ingestelde temperatuur van het cv- of tapwater. Indien gewenst, kunt u de
temperatuur van het cv-water wijzigen met de ‘+’ en ‘-‘toets. (Tapwatertemperatuur kan niet ingesteld worden).

Service display
De normale bedrijfssituatie wordt in het service display weergegeven zie 1.1. Bij een storing geeft het display een

storingscode aan tevens brandt het rode lampje boven de reset toets. Zie hoofdstuk 4 voor wat u zelf kunt doen bij

een storing.

Service toets
De service toets kan alleen door de installateur gebruikt worden om de installateurinstellingen te controleren.

Reset knop
De reset toets kan ingedrukt worden als er een storing opgetreden is. Bij storing verschijnt een cijfer of letter in het
service display en brandt het rode lampje boven de reset toets. Zie hoofdstuk 4 voor wat u zelf kunt doen bij een
storing. Schakel uw installateur in als de storing terugkomt na reset te hebben ingedrukt.

-
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2 Werking van het toestel
De Intergas Prestige gaswandketel dient om water te verwarmen en

toe te voeren aan de CV- installatie en de warmwater tappunten. 

De systemen zijn in het toestel dubbelwandig van elkaar gescheiden.

Het toestel is voorzien van een modulerende regeling. Dit betekent dat

het vermogen wordt aangepast aan elke gewenste warmte-behoefte. 

Dit wordt geregeld door een elektronische branderautomaat die bij

iedere warmtevraag van de verwarming of de warmwatervoorziening

de brander ontsteekt en de vlam continue bewaakt.

2.1 Werking CV
De warmtevraag ontstaat doordat de ruimtetemperatuur lager is als de

ingestelde temperatuur van de kamerthermostaat. Indien het toestel

dan geen warmwatervraag heeft, gaat het toestel aan op CV-bedrijf.

De CV-temperatuur regeling moduleert op basis van de ingestelde

ketelwatertemperatuur (instelbaar tussen 30 en 90 °C). Dit betekent

dat als de gewenste keteltemperatuur wordt benaderd het toestel het

benodigde vermogen aanpast. De ingebouwde circulatiepomp zorgt

voor de toevoer van het verwarmde water naar de radiatoren of de

vloerverwarming. Deze zal na het uitschakelen van de brander nog 

1 minuut nadraaien. Bovendien gaat de pomp automatisch 1 keer per

24 uur gedurende 1 minuut draaien om vastzitten te voorkomen.

De automatische inschakeling van de pomp vindt plaats op het tijdstip

van de laatste warmtevraag. Om het tijdstip te wijzigen dient op het

gewenste tijdstip de kamerthermostaat even omhoog gezet te worden.

2.2 Werking warm tapwaterbereiding
Het toestel bestaat uit een warmtewisselaar deel en een Quickfillboiler

deel. De boiler zorgt voor de opslag van warmwater. Het warme water

is vervolgens direct beschikbaar voor de gebruiker. Een mengventiel

zorgt voor een stabiele uitstroomtemperatuur. Bij gelijktijdige CV- en

warmwater vraag zal de warmwaterfunctie altijd voorrang hebben op

de CV-functie. Dit houdt in dat de verwarming niet functioneert tijdens

het gebruik van warm tap water.

Tijdens het tappen wordt in eerste instantie warmwater onttrokken aan

de boiler, wanneer de watertemperatuur in de boiler te laag wordt zal

het toestel de brander ontsteken en wordt er ook water via de

warmtewisselaar geleverd. Bij de afname van een kleine hoeveelheid

warm tapwater hoeft het toestel dus niet in bedrijf te komen.

De Intergas Prestige  voldoet

aan het CW-label klasse 5. Dit

houdt in dat het toestel ten min-

ste 7,5 liter water per minuut van

60°C levert, een douche met 6

tot 12,5 liter water per minuut

van 40°C kan voeden en een

bad van 150 liter kan vullen met tenminste 15 liter water per minuut

van 40° C gemiddeld. Gelijktijdigheid van de functies is hierbij niet

vereist.

3 In bedrijf stellen
Stel de ketel in bedrijf nadat deze waterzijdig, gas- en elektrotechnisch

door een erkend installateur is aangesloten en gecontroleerd.

Controleer verder de volgende punten:

• De cv-installatie en warmwatervoorziening moet goed gevuld en

ontlucht zijn.

• De waterdruk in de CV installatie moet minimaal 1 en maximaal 2 bar

bedragen. (Aflezen bij cv-druk op het display.)

• De elektrische stroom aangesloten is en het toestel uitgeschakeld is.

(Horizontaal streepje op service display overige functies gedoofd.)

Nooit de elektrische stroom aansluiten als de ketel , de cv-installatie en

de warmwaterinstallatie niet geheel gevuld en ontlucht zijn.

• De kamerthermostaat moet lager ingesteld zijn dan de 

temperatuur in de kamer.

• De gaskraan moet geopend zijn.

• Schakel het toestel in met de aan/uit schakelaar op het display. (het

controle lampje gaat branden service display dooft). Wanneer de boiler

koud is zal het toestel nu gaan branden totdat de boiler op temperatuur

is. De brander gaat uit en de tapwater circulatiepomp blijft nog 

±1 minuut draaien om de rest warmte van de warmtewisselaar naar 

de boiler te brengen.

• Stel de kamerthermostaat hoger in als de kamertemperatuur. Het toestel

gaat nu automatisch branden. Tijdens het branden op cv kan de 

temperatuur van het cv water tussen 30° en 90° worden ingesteld op

bet bedieningspaneel. Lage stand bij matig koud weer, hoge stand bij

kouder weer. Indien u gebruik maakt van een kamerthermostaat met

OpenTherm hoeft deze instelling niet te worden gewijzigd.

4 Storingen
Indien zich de volgende eenvoudige storingen aan de ketel voordoen

dan kunnen deze als volgt opgelost worden. Bij herhaling of andere

storingen altijd uw installateur waarschuwen.

a. De cv installatie wordt niet of onvoldoende warm.

• Verhoog de ingestelde temperatuur van de kamerthermostaat.

• Open de radiatorkranen.

• Stel de cv watertemperatuur hoger in d.m.v. de keuze en instelknop op

het bedieningspaneel.

• Ontlucht de ketel en installatie en controleer de cv waterdruk.

b. Het storingslampje boven de reset knop brandt. Op het display boven

de serviceknop worden de volgende nummers aangegeven. Handel

als volgt:

• De ketel wordt te warm, er is onvoldoende doorstroming. Open

de radiatorkranen ontlucht de ketel en installatie en controleer de cv

waterdruk. Zonodig bijvullen.

• De brander ontsteekt niet. Open de gaskraan. 

Druk na het opheffen van de oorzaak op de reset knop en de ketel zal

opnieuw in werking treden. Voor de betekenis van de overige bedrijfs-

en storingscodes zie de installatievoorschriften.

4
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5 Vullen en ontluchten van toestel en installatie
Let. op: Neem de stekker uit de wand contact doos. Pas na het vullen

en ontluchten de netspanning weer op het toestel aansluiten.

CV-Systeem:
Om een goede werking van het de CV installatie te garanderen dient

de druk in de installatie bij een koude installatie tussen de 1 en 2 bar

te zijn. (Af te lezen bij cv-druk op het display.) Wanneer de druk te laag

is dient de installatie bijgevuld te worden. Ga als volgt te werk:

• Sluit de vulslang aan op de kraan en vul deze met water tot zich geen

lucht meer in de slang bevindt.

• Sluit de vulslang aan op de vul- /aftapkraan onder aan het toestel.

• Open de kraan en vervolgens de vul- /aftapkraan.

• Vul het toestel en de installatie met schoon drinkwater.

• Ontlucht de installatie en de ketel.

• Het ontluchtingspunt van de ketel bevindt zich links boven op de ketel.

• De installatie kan via de ontluchtingskraantjes op de radiatoren en/of

een ontluchter in de leidingen ontlucht worden.

• Vul de ketel en de installatie tot een waterdruk van ongeveer 1 à 2 bar

bij afgekoeld water.

Moet vaker gevuld worden dan enkele malen per jaar waarschuw dan

uw installateur. Er is dan waarschijnlijk een lekkage of het expantievat

in de installatie is defect.

Vorstbeveiliging
I.v.m. mogelijke bevriezing van de leidingen dient het toestel in

vorstvrije ruimte geïnstalleerd te worden.

Om bevriezing van het toestel te voorkomen is de Intergas Prestige

voorzien van een vorstbeveiliging die het toestel inschakelt. Wanneer

de temperatuur van de warmtewisselaar lager dan 5°C wordt, gaat de 

brander aan, tot dat de temperatuur van de warmtewisselaar gestegen

is tot 10°C.

Indien de mogelijkheid bestaat dat de installatie (of deel daar van) kan

bevriezen dan dient door de installateur op de koudste plaats een

vorstthermostaat op de retourleiding aangebracht te worden en vol-

gens het bedradingschema aangesloten te worden. 

6 Onderhoud
Het toestel en de installatie dienen elk jaar door een erkend installa-

teur gecontroleerd en zonodig gereinigd te worden. 

Het zelfde geldt voor de rookgasafvoer- en luchttoevoerleiding. 

De mantel van het toestel kan met een vochtige doek gereinigd

worden. Gebruik geen agressieve of schurende schoonmaak of

oplosmiddelen.



































BUVA HANG- EN SLUITWERK
Onderhoud, reiniging en nastellen
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BUVA OnderhOUd, reiniging en nAstellen

BUVA scharnieren
De scharnierpennen uitnemen en licht invetten met zuurvrije 
vaseline. Scharnieren bij voorkeur niet schilderen.

BUVA veiligheidsdeursloten en meerpuntssluitingen
De BUVA veiligheidssloten zijn onderhoudsarm. Voor sloten 
geplaatst in kustgebieden raden wij aan eenmaal per jaar de 
dag- en de nachtschoot  en de haakschoten licht in te vetten 
met zuurvrije vaseline. Het slot mag niet geschilderd worden 
en bij montage van het beslag mag niet door het slot 
geboord worden.

BUVA veiligheidscilinders
Gebruik geen olie, grafiet of vet. Vuil en stof kleven hier  
aan vast. De cilinders inspuiten met speciale cilinder- en 
slotspray.

BUVA raamboompjes en oplegsloten
Deze hebben geen onderhoud nodig.

BUVA aluminium veiligheidsbeslag
Regelmatig reinigen met een zeem en vloeibaar, niet  
agressief schoonmaakmiddel en water. Gebruik geen schuur-
middelen of schuursponsjes, deze veroorzaken krassen. 

Onderhoudsfrequentie
- Woning meer dan 10 km uit de kust éénmaal per 2 jaar
-  Woning minder dan 10 km uit de 

kust of in een industrieel gebied éénmaal per jaar
- Woning direct aan de kust tweemaal per jaar

Reiniging en onderhoud RVS hang-
en sluitwerk

Ten onrechte wordt soms aangenomen dat hang- en sluitwerk 
van roestvast staal geen onderhoud nodig heeft. Juist voor 
roestvast staal is regelmatig onderhoud nodig om de fraaie 
uitstraling van het oppervlak te behouden. 

Wanneer roestvast staal hang- en sluitwerk wordt toegepast 
tijdens de bouwfase kunnen daarop resten van specie, 
cementwater, kalk, beton en verf achterblijven. Deze resten 
moeten direct met veel water worden verwijderd, omdat zich 
hierop neerslag uit een industriële omgeving kan afzetten. 
Deze neerslag kan zwavelverbindingen bevatten, die het 
roestvast staal aantasten. Tijdens de bouw moet beschadi-
ging van het geborstelde of gepolijste oppervlak voorkomen 

worden. Bij voorkeur wordt het roestvast staal hang- en 
sluitwerk vlak voor de oplevering aangebracht.
Ook na de oplevering zal roestvast staal onderhouden  
moeten worden. Door industriële vervuiling, ijzerdeeltjes  
in lucht of grond en vervuiling door gebruik kan er aanslag 
(‘roestaanslag’) op het materiaal ontstaan die het fraaie 
uiterlijk ontsieren.  

Reinigings- en onderhoudsfrequentie RVS hang- en 
sluitwerk
De reinigingsfrequentie is afhankelijk van een aantal  
factoren zoals:

 ◆ aanwezigheid van tram of treinverkeer
 ◆ chloride neerslag (kuststrook tot 20 km landinwaarts)
 ◆ stedelijk of industrieel gebied
 ◆ oriëntatie van de gevel en blootstelling aan regen 

Afhankelijk van deze vervuilende factoren ligt de reinigings-
frequentie tussen 1 en 4 keer per jaar.

Onderhoudsvoorschriften
Gebruik nooit staalwol, staalborstels, schuurpapier, schuur-
middel of schoonmaakmiddelen zoals soda, ammonia en rui-
tenreinigers. Deze kunnen het roestvast staal beschadigen.

Indien er vliegroest zichtbaar 
is op het product kan dit 
schoongemaakt worden met 
BUVA RVS CLEAN. Dit is een 
setje bestaande uit een flesje 
van 50 ML RVS CLEAN, een 
sponsje en een polijstblad. 

Gebruiksinstructie
De cleaner wordt op de te reinigen oppervlakte aangebracht 
met een vochtige spons. De inwerktijd is afhankelijk van de 
vervuiling. Hardnekkige vervuiling kunt u met het polijstblad 
verwijderen. Aansluitend afspoelen met koud water en 
nawrijven met een droge doek. Om uw RVS nog meer te laten 
glanzen kunt u na deze behandeling het product inspuiten 
met onze RVS glans clean. 

Setje RVS CLEAN: 2675109
Spuitbus 400ml: 2675110

De producten zijn te bestellen bij BUVA of verkrijgbaar via 
onze webwinkel.

BUVA Hang- en sluitwerk
Reiniging en onderhoud
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BUVA Hang- en sluitwerk
Nastellen sluitkommen, sluitplaten en scharnieren

Fig. 1
Sluitplaat

Fig. 2 
Losdraaien
schroeven  
in sluitkom

Fig. 3  Boven- en 
ondersluitkom

Schroef kwart slag 
losdraaien

Nastelposities, sluitplaat 430/210

Om de werking van ramen, deuren en kozijnen op te vangen heeft BUVA nastelbaar hang- en 
sluitwerk ontwikkeld. Als de bediening van de sluitingen te zwaar gaat, of als er juist teveel 
speling ontstaat in de afdichting, kunt u eenvoudig zelf de sluitkommen nastellen.

Nastellen hoofdsluitkom deuren (midden in de kozijnstijl):
1. Verwijder de sluitplaat (fig. 1) door de drie schroeven los te draaien.
2. Vervolgens draait u de twee schroeven (fig. 2) van het bovenste stelstuk (ten behoeve 

van de dagschoot) in de sluitkom een kwart slag los
3. Het stelstukje in de sluitkom is vervolgens enige mm naar links of rechts te verschuiven. 

Afhankelijk van de wens (lichte bediening of speling) schuift u dit stel stukje iets op, 
waarna u de schroeven weer aandraait.

4. Zet vervolgens het onderste stelstuk (ten behoeve van de nachtschoot) in dezelfde stand 
als het bovenste stelstuk.

5. Test vervolgens of de dichting van de deur nu goed is, zo niet herhaal dan stap 2, 3 en 4.
6. Tenslotte plaatst u de sluitplaat weer.

Nastellen sluitkom t.b.v. de haakschoten meerpuntssluiting raam en deur 
(boven en onder in de kozijnstijl):
1. Draai de twee schroeven op de sluitkom (fig. 3) een kwart slag los.
2. De afdekplaat is nu verticaal te verstellen; het onder liggende stelstuk is in horizontale 

richting te verstellen. 
3. Test vervolgens of de sluiting van de deur nu goed functioneert, 

zo niet herhaal dan stap 1 en 2.

Nastellen sluitplaten dubbele ramen en deuren
Binnendraaiende situaties
1. Verwijder het kleinste stelstuk van de grondplaat door de vier

metaalschroeven los te draaien. 
2. Plaats het stelstuk op de gewenste stand en schroef de vier metaalschroeven weer vast.

Buitendraaiende situaties
1. Verwijder de kleine sluitplaat.
2. Plaats deze op de gewenste stand en schroef deze weer vast. De uitslag van de boven- en 

onderschoot is ingesteld conform BUVA werktekeningen. Alleen door plaatsing conform 
deze werktekeningen is de juiste uitslag van de schoten gewaarborgd.

Let op – De sluitplaten type 210 en 430 moeten geplaatst worden conform BUVA werktekeningen.

Nastellen scharnieren ramen en deuren
1. Draai de bevestigingsschroeven aan de kozijnzijde een beetje los.
2. Het kunststof rondsel van de nylon onderlegplaat in het midden van het scharnierbled 

kan nu verdraaid worden. (Het bled kan niet uit zich zelf verlopen tijdens het in- of 
nastellen)

3. Als een deur of raam de gewenste stand heeft kunnen de bevestigingsschroeven weer 
vastgedraaid worden.

Na het stellen van de deuren en de ramen zijn door het toepassen van dit scharnier 
toleranties van deuren, ramen en kozijnen eenvoudig op te vangen. 
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BUVA Service & Ondersteuning
Met haar jarenlange ervaring in de bouw, zowel bij regelgeving als uit-
voering, is BUVA een specialist en vakkundige partner voor uw projecten. 
BUVA is u van dienst vanuit het hoofdkantoor in Barendrecht, waar 
behalve de productie en het logistiek centrum ook het BUVA kennis-
centrum is ondergebracht. 
De projectadviseurs van BUVA geven advies op het gebied van onder 
andere inbraakpreventie, ventilatie, energieprestatie en akoestiek en 
ze begeleiden uw project van A tot Z. 
 
Meer informatie?
Bel BUVA: 0180 - 69 75 00 of kijk op www.buva.nl. Daar vindt u  
meer informatie over onze producten, dienstverlening en 
thema bijeenkomsten.

BUVA

Vraag de gratis brochures aan.


