
 
 
  Installatie- en bedieningshandleiding 

Ovenlijn RND - REC - RGO 
(Herziening 1 - juli 2017) 

Voor het beste resultaat van uw elektrische Beech-oven leest u 
deze handleiding in zijn geheel voordat u de oven gaat bedienen. 
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KRITISCHE KWESTIES WAAR U REKENING MEE 
MOET HOUDEN 
 
 

1. Een Beech-oven moet worden geïnstalleerd met goede 
ventilatieopeningen, zowel onder als boven de oven, 
inclusief buisbranderopening.  (Zie pagina's 37 - 42) 
 

2. Bij het gebruik van sproeifilters zorgt u ervoor dat er rekening is 
gehouden met alle noodzakelijke services en dat deze zoals 
vereist zijn geïnstalleerd.                  (Zie pagina 58). 
 

3. Bij het gebruik van gassystemen zorgt u ervoor dat de juiste 
toevoerleidingmaten zijn geïnstalleerd, zodat de gasinstallatie bij 
volle belasting kan worden gebruikt. (Zie oorspronkelijke 
tekening en pagina 119 - voor gasgebruik) 

 
4. Voor een correcte montage van behuizingen of façades 

verwijzen wij u naar de originele, bijgeleverde tekening voor alle 
afmetingen, inclusief de kritieke aanbevolen 'luchtgaten' voor 
een efficiënte isolatie. 
(Zie ook pagina 19) 
 

5. Op ovens die worden geleverd met ruiten zorgt u ervoor dat de 
meegeleverde ventilatie correct is aangesloten op het 
afzuigsysteem.   (Zie pagina 62) 
 

6. Vermijd het gebruik van brandbaar materiaal op de oven als u 
rondom behuizingen en façades aanbrengt. 
(Zie pagina 13)  
 

7. Oveninstallaties moeten voor een juiste werking voldoen aan de 
juiste luchtstroomvereisten met geschikte ventilatoren voor de 
nominale temperatuur.    (Zie pagina 31) 

 
8. Zorg ervoor dat de voeding voor de gasbesturing juist is 

bekabeld, aangezien het systeem 'polariteitgevoelig' is. 
(Zie pagina 64) 
 

9. Volg de juiste 'opwarmprocedures' om te voorkomen dat de 
oven wordt beschadigd als u deze voor het eerst in bedrijf stelt. 
(Zie pagina's 86 - 88) 
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Inhoud 
 

Geen inhoudsopgavegegevens gevonden. 
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Inleiding 
 
Deze handleiding geeft een overzicht van de aanbevolen methoden en procedures voor 
installatie en bediening van een Beech-oven. Een onjuiste installatie, afstelling, 
wijziging, service of onderhoud kan materiële schade, letsel of de dood veroorzaken. 
Het is zeer raadzaam dat alle medewerkers die zijn betrokken bij de installatie, 
inbedrijfstelling of onderhoud van de oven deze handleiding in zijn geheel lezen voordat 
zij deze apparatuur gaan installeren of onderhouden. 
 
Het negeren van de aanbevelingen in de inhoud van deze handleiding, of het advies 
van medewerkers van Beech-oven, kan materiële schade, ernstig letsel of de dood 
veroorzaken. 
 
Door het negeren van de aanbevelingen in de inhoud van deze handleiding, of het 
advies van medewerkers van Beech-oven, vervalt de fabrieksgarantie en -
aansprakelijkheid. 
 
Er wordt een garantiedocument bij elke Beech-oven geleverd. Het is verplicht dat 
dit document tijdig wordt ingevuld en teruggestuurd naar het hoofdkantoor van 
Beech-oven. Als u dit niet doet, vervalt de garantie voor uw product. 
 
De volgende informatie is opgesteld om ervoor te zorgen dat uw Beech-oven zo wordt 
geïnstalleerd en onderhouden, dat de oven te allen tijde de allerveiligste en zo efficiënt 
mogelijke prestaties levert. 
 
Alle weergegeven maten dienen slechts ter indicatie. Zie de ontwerpdocumentatie en 
de technische specificaties voor de juiste afmetingen. 
 
 

Contactgegevens 
 
Hoofdkantoor Beech Ovens: 
36 Gladys St 
Stones Corner 
Brisbane Qld 4120 
Australië 
 
Postadres: 
PO Box 1577 
Coorparoo DC 4151 
Brisbane, Australië 
 
Tel: +61 (0)7 3397 0277 
Fax: +61 (0)7 3397 0030 
 
Internet: www.beechovens.com 
E-mail: sales@beechovens.com.au 
Technische ondersteuning: technical@beechovens.com.au   

http://www.beechovens.com/
mailto:sales@beechovens.com.au
mailto:technical@beechovens.com.au
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Hoofdstuk 1 - Installatie 

 

Installatie 
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Belangrijke informatie 
 

 

WAARSCHUWING: Een onjuiste installatie, afstelling, wijziging, service of 

onderhoud van een Beech-oven kan materiële schade, letsel of de dood 
veroorzaken. Lees de installatie-, gebruiks- en onderhoudsinstructies grondig door 
voordat u deze apparatuur installeert of er onderhoud aan uitvoert. 
 
Het is raadzaam dat voldoende gekwalificeerde vakmedewerkers deze oven installeren. 
 
Installatie van het afzuigsysteem moet gebeuren in overeenstemming met uw lokale 
wettelijke richtlijnen. 
 
Het rookkanaal van de oven moet om de drie maanden worden gecontroleerd om te 
bepalen of er zich roet, olie of kool heeft afgezet. Als afzettingen zich hebben 
opgebouwd, moeten deze worden verwijderd om het risico op brand te verminderen (zie 
het hoofdstuk Onderhoud in deze handleiding). 
 

Voor uw veiligheid 

• Gebruik nooit benzine, benzineachtige brandstof voor lantaarns, petroleum, 
vloeistoffen waarmee u kolen aansteekt of soortgelijke vloeistoffen om het vuur in 
deze oven aan te maken of op te poken. Houd al dergelijke vloeistoffen ver weg 
van de oven tijdens het gebruik. 

• Blokkeer op geen enkele wijze de vereiste luchtruimten met isolatie of andere 
materialen. De ventilatie moet blijven bestaan. 

• Gebruik geen producten die niet zijn gespecificeerd voor gebruik in combinatie 
met deze oven. 

• Stook het vuur niet te hoog op. Als er vlammen uit de ovenopening komen, hebt 
u het vuur te hoog opgestookt. 

 

As afvoeren 

As moet worden geplaatst in een metalen bak met een nauwsluitend deksel. De 
gesloten ascontainer moet op een niet-brandbare vloer of op de grond staan, ver weg 
van alle brandbare materialen totdat de as definitief wordt afgevoerd. Als de as wordt 
afgevoerd door deze in de grond te begraven of anderszins lokaal wordt verspreid, 
moet de as in de gesloten container worden bewaard totdat alle as grondig is afgekoeld. 
Er kunnen plaatselijke voorschriften gelden. 
 
 
Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik 
 
Extra exemplaren van deze handleiding zijn verkrijgbaar bij Beech Ovens, online of via 
uw plaatselijke vertegenwoordiger van Beech Ovens. 
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Sproeifilter/overgang 
(optioneel) 

Vuurvaste bovenbouw 
(5 mm zacht staal, gevoerd 
met hittebestendig 
vuurvast materiaal, factor 2 
overnominaal.) 

Ovenonderbouw 
(5 mm zacht stalen frame 
met 'hoge alumina' stenen 
voor heet oppervlak) 

Displaybrander 
(optioneel) 

Gasbesturingskast 
(optioneel bij brander(s)) 

Afdekking buisbrander 
(optioneel) 
(roestvrij staal 316) 

Buisbrander 
(optioneel) 

Verwijderbare 
steunpoot onderbouw 
(zacht staal SHS) 

Afdekking 
displaybrander 
(optioneel) 
(Roestvrij staal) 

Overzicht oven 
 
Vanwege de vele variaties van Beech Ovens vormen de volgende ovens zijn een 
overzicht van de meest voorkomende onderdelen die samen een standaardconstructie 
vormen. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opmerking: Dit schema toont een ronde RND1300-oven met zowel een 
branderdisplay, buisbrander als een sproeifilter. Het kan zijn dat uw Beech-oven de 
vermelde opties niet bevat, zoals weergegeven. 
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Gasgestookte bbq 

Stainless Steel Hearth 

Onafhankelijke gasbediening 

Afdekking buisbrander 

Bedieningskast één 
gasbrander 

Hieronder staat een overzicht van de Rectangular Grill Oven of RGO1250. Veel 
onderdelen zijn hetzelfde als bij de vorige RND1300 Round-oven, hoewel de RGO1250 
een extra functie bevat: een gasgestookte bbq in de oven. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opmerking: Bij deze oven is de buisbrander direct achter de grill geplaatst. Andere 
opties en configuraties, inclusief een display voor de brander, zijn verkrijgbaar op 
aanvraag. 
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Vuurvaste bovenbouw op een 
pallet. (Gewicht tussen 500 kg 
- 1800 kg) 
 
Controleer voordat u de oven 
gaat uitpakken zorgvuldig of 
er transportschade is. 
(Documenteer de schade met 
foto's en meld dit aan de 

Ovenonderbouw op een pallet. 
(Gewicht tussen 400 kg - 1100 kg) 
 
Controleer of alle onderdelen en 
accessoires aanwezig zijn en vrij 
zijn van transportschade. Verwijder 
het triplexblad NIET van de 
bovenkant van de oven totdat de 
onderbouw helemaal staat voor de 
uiteindelijke montage. 

Verwijder de klemmen of het triplex 
NIET. 

Controles vooraf 
 
De oven wordt naar de bestemming vervoerd per vrachtwagen, schip of vliegtuig. De 
oven wordt geleverd in twee helften; de vuurvaste bovenbouw en de onderbouw. (Het 
consignatiedocument vormt een goede controle om het juiste ovengewicht te bepalen.)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

Opmerking: 
Het wordt sterk aanbevolen om de juiste hefmiddelen te gebruiken 
voor het transport en de plaatsing van deze componenten. Probeer 
deze artikelen NIET met de hand of op enige andere wijze te 

verplaatsen die schade aan goederen of letsel van medewerkers 
veroorzaakt. 
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Min. 700 mm 

Voorbereiding van de werkplek 

 
Als de oven op locatie is aangekomen, is de wijze van installatie afhankelijk van het 
type toegang. Als er toegang mogelijk is op de begane grond met een voldoende 
breedte, bijv. 1600 mm (in het geval van het ronde RND 1300-model) en geen trappen, 
kan de oven naar de gewenste locatie worden verplaatst met een steekwagen of 
vorkheftruck. 
 

 
Als de toegang via smalle gangen en 
trappen moet worden verkregen, moeten 
beide helften van de oven afzonderlijk op 
hun kant op een steekwagen (of 
vergelijkbaar) worden geplaatst en door de 
smalle doorgangen worden gevoerd. 
 
(Zorg ervoor dat u de oven tijdens het 
transport op de steekwagen goed 
vastmaakt met kabels of touw.) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De boven- en onderbouw van de oven past in een standaard lift. Controleer of het 
draagvermogen van de lift toereikend is. 
 
Voor installatiedoeleinden we gebruiken we dikke triplexplaten om het gewicht van de 
oven te verspreiden als we deze transporteren over elk oppervlak dat door de wielen 
van de steekwagen kan worden beschadigd. 

Laat de houtsteunen op de 
onderbouw zitten tijdens het 
transport 
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Brandbaar materiaal 
(bijv. hout) 

Niet-brandbaar 
materiaal 
(bijv. roestvrij staal) 

900 mm 

750 
mm 

Deuropening 

Als er trappen zijn, moeten deze voldoende breed zijn om het 'A'-frame over de 
traphelften te verplaatsen. Als er te veel treden zijn, de gang hoeken heeft die zijn te 
scherp zijn, of de opening smaller is dan 700 mm, kan de oven niet worden 
geïnstalleerd zonder wijzigingen aan te brengen aan het gebouw. Vraag de technische 
ondersteuning van Beech Ovens om speciaal advies. 
technical@beechovens.com.au 
 
Onderzoek of zowel de vloer waarover de oven moet worden getransporteerd als de 
vloer waarop de oven moet worden geïnstalleerd voldoende ondersteuning bieden voor 
de oven. 
 
 

Beveiliging van brandbare vloeren 

 
Alle Beech-ovens moeten worden geïnstalleerd op niet-brandbaar materiaal. De 
minimale gebieden naast de oven die moeten worden afgedekt met niet-brandbaar 
materiaal in relatie tot de deuropening van de oven betreffen ten minste de volgende 
gebieden: 
 

• 750 mm aan elke zijde van de deuropening. 

• 900 mm voor de deuropening. 
 

Als u een asafvoercontainer hebt, moet deze ook op niet-brandbaar materiaal worden 
geplaatst, moet deze poten hebben om van de vloer te staan en zijn voorzien van een 
nauwsluitend deksel. 
 
 

 

mailto:technical@beechovens.com.au
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Oveninstallatieprocedure 
 
Ga naar het installatiegedeelte voordat u de oven installeert en bepaal of er deuren zijn 
die smaller zijn dan de oven in verticale (normale) stand. Als er geen smalle 
deuropeningen zijn, kan de oven horizontaal worden gehouden, dat wil zeggen dat deze 
niet hoeft te worden gekanteld om op de zijkant door deuropeningen te kunnen. De 
oven is zo ontworpen, dat deze op de zijkant door standaard deuropeningen past en in 
de meeste standaard liften die het gewicht kunnen dragen. 
 

Hefposities 

 
Op de bovenstaande schema's staan de posities waarin de onder- en bovenbouw van 
de oven moeten worden getild, afhankelijk van de toegang tot de uiteindelijke 
installatiepositie. 
 

1. Til hier als de ovenonderbouw op zijn kant op een steekwagen moet worden 

geplaatst. 

2. Til hier als de ovenonderbouw plat op een steekwagen moet worden geplaatst. 

3. Til hier als de ovenbovenbouw plat op een steekwagen moet worden geplaatst. 

4. Til hier als de ovenbovenbouw plat op een steekwagen moet worden geplaatst 

nadat deze op zijn kant is vervoerd. 

5. Til hier als de ovenbovenbouw op zijn kant moet worden geplaatst om door 

nauwe doorgangen te komen. 

 

OPMERKING: De oven moet worden geïnstalleerd met geschikte 
hefapparatuur met voldoende draagvermogen voor het gewenste ovengewicht, 
bijvoorbeeld met een hotelkraan, mobiele kraan, via vastsnoeren, haken, enz. 

Wees voorzichtig bij het heffen van deze onderdelen. 
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Transport 

 
Breng de oven naar de juiste locatie. 
 
Til de bovenbouw van de vrachtwagen met 
de hotelkraan of mobiele kraan met 
voldoende hijsvermogen.  
 
Transporteer de bovenbouw naar de keuken. 
(Verwijder deze van het pallet en plaats deze 
op de zijkant op een steekwagen bij een 
passage door smalle deuropeningen - Zie de 
vorige paragraaf - Hefposities) 
 
 
 
Til de onderbouw van de vrachtwagen met de hotelkraan of mobiele kraan met 
voldoende hijsvermogen. (Verwijder deze van het pallet en plaats deze op de zijkant op 
een steekwagen bij een passage door smalle deuropeningen - Zie de vorige paragraaf - 
Hefposities) 
Verwijder NIET het triplex aan de bovenzijde van de onderbouw. 
 

 
 
Verwijder voorzichtig de apparatuur die is 
opgeslagen onder de onderbouw en 
bewaar deze op een veilige plaats 
(gereed voor latere montage). 
 
 
 
 
 

 
Til nu de onderbouw op de steekwagen. (Op 
de kant moet deze door smalle 
deuropeningen passen: zie de vorige 
paragraaf - Hefposities). Verwijder poten 
van de ovenonderbouw om, indien nodig, de 
breedte te verminderen. 
 
 
Verplaats dit ovengedeelte voorzichtig naar 
de locatie (bevestig de poten weer stevig 
met de bijgeleverde bouten als de 
onderbouw op de zijkant is vervoerd).  
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Montage 

 
De hieronder beschreven procedure maakt gebruik van een 'A-frame'-hefmethode voor 
het monteren van de oven. Andere hijsmethoden mogen ook worden gebruikt, 
bijvoorbeeld een heftruck of kraan, maar de volgende principes blijven van toepassing. 
 
 
Monteer het hijsframe in de keuken als de ruimte het 
toelaat. (De samengestelde oven moet later, zonder 
hindernissen op de steekwagen binnen de keuken 
kunnen worden verplaatst.) 
 

 
 
 
 
 
 
Met behulp van hefpunt 3 op het vorige schema tilt u 
de bovenzijde van de pallet en plaatst dit op de 
grond, terwijl u de onderbouw naar de juiste positie 
beweegt. 
 
 

 
 
Til de ovenbovenbouw zo ver omhoog dat u een 
duidelijke ruimte eronder krijgt van minimaal1150 
mm, zodat de onderbouw van de oven onder de 
bovenbouw past. 
 
(Til de onderbouw van de oven naar een 
horizontale positie en monteer de poten als die 
eerder waren verwijderd.) 
 
 

 
 
Verplaats de onderbouw onder de opgetilde bovenbouw  
met een hijsframe of een stapel smalle pallets.  
Let daarbij op dat u geen schade veroorzaakt aan de  
apparatuur onder de oven, bijv. branders, sensoren, enz. 
 
U kunt nu de triplex-beschermplaat van de bovenzijde van de  
onderbouw verwijderen. 
 
  



Beech Ovens Pagina 16 21-7-2017 (C) 

Handleiding RND-REC-RGO (R1)  Vertrouwelijk en bedrijfseigen 

Lijn de boven- en onderbouw 
uit met behulp van de 
positioneringtabs die aan de 
onderbouw zijn gelast. Begin bij 
de achterste tab. Zorg dat de 
ovenmond tegenover de 
uitsneden in de onderbouw 
ligt. 

 
Plaats repen van 60 mm x 13 mm keramische 
isolatiewol (meegeleverd) onder de 
bovenbouw van de oven waar de bovenbouw 
de onderbouw raakt. 
OPMERKING: Er mag geen wol zitten tussen 
het staal van de boven- en onderbouw.  
 
 
 

 
 
 
 
Plaats de wolrepen zo, dat ze niet 
zichtbaar zijn als de twee helften van 
de oven zijn geassembleerd.  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Met de twee helften op elkaar, is de oven 
nu klaar om de meegeleverde 50 mm 
keramische isolatiewol aan te brengen op 
de externe oppervlakken. 
 
 
Het 'A-frame' kan nu worden 
gedemonteerd en verwijderd. 
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De externe oppervlakken (zijkanten en bovenkant) van de oven worden vervolgens 
volledig afgedekt met keramische isolatiewol (50 mm Superwool) en de meegeleverde 
'Kaogrip'-lijm die tegen hoge temperaturen kan. 

 
 
 
 
Snijd met een scherp mesje 
eerst alle stukken die u nodig 
hebt voor de zijkanten en 
bovenkant. Deze moeten goed 
aansluiten op elkaar zonder 
zichtbare gaten, waardoor 
warmte kan ontsnappen. 
 

 
 
 
Als alle stukken zijn afgesneden, legt u elk stuk op de vloer en brengt u, één voor één, 
een royale laag 'Kaogrip'-lijm aan op de wol met een troffel of een gelijksoortig 
aanbrenghulpmiddel. 
 
 
 

Een belangrijk aandachtsgebied is direct voor de aansluiting van het 
ovenafzuigsysteem. Als de façade uit de aansluiting steekt kan er een 
ruimte zijn tussen de aansluiting en de façade die onafgedekt is en 
kwetsbaar voor roet- en vetopbouw. Dit gedeelte wordt vaak vergeten 
bij maken van de ovenfaçade en als deze niet voldoende is afgedicht, 
ontstaat brandgevaar. 

 

 

 
 

Isolatie tussen aansluiting 
en façadeaanzicht 

Zorg ervoor dat u het gebied 
tussen het afzuigsysteem en 
de façade voldoende afdicht 
met een metalen 'infill', zodat 
vlammen met hoge 
temperaturen de façadeholte 
niet kunnen binnendringen. 

Aansluiting 
afzuigsysteem 

Façadeaanzic
ht 
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Luchtcirculatieopening 
van 25 mm 

Zet, indien nodig, de poten vast op 
de vloer met behulp van 
goedgekeurde 
bevestigingsmiddelen voor het 
specifieke type vloermateriaal. 
 

Bij het plaatsen van de keramische isolatiewol op de oven moet u erop letten dat de wol 
stevig op zijn plaats zit en dat alle luchtbellen zijn verwijderd. De lijm droogt in ongeveer 
één (1) uur, afhankelijk van omgevingsfactoren. 
 
De oven is nu klaar om voorzichtig en precies te worden verplaatst naar de uiteindelijke 
positie, met het hijsframe en een steekwagen (of vergelijkbaar). 
 
Gebruik een waterpas of vergelijkbaar hulpmiddel om er zeker van te zijn dat de oven 
recht staat. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OPMERKING: Na een volledige montage kan de oven zeer zwaar zijn. Zorg ervoor dat 
u geschikte hefapparatuur gebruikt bij het verplaatsen van de oven naar de uiteindelijke 
positie. 
 
 

OPMERKING: Laat na de definitieve installatie een luchtcirculatieopening 
van 25 mm tussen de keramische wol en elk oppervlak rondom de oven. 
Zonder deze luchtspleet worden de bovengenoemde temperaturen doorgezet 

naar buitenoppervlakken, waardoor een brandgevaar ontstaat. 
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Zorg ervoor dat de Stainless Steel 
Hearth (SSH) waterpas staat met de 
bovenkant van de vloerstenen. 

Montagetabs voor de SSH. 
(Draai bevestigingsbouten los 
voor geringe aanpassing) 

Stainless Steel Hearth 
 
Zorg er bij het monteren van de Stainless Steel Hearth (SSH) voor dat de bovenzijde 
van de oven waterpas staat met de bovenkant van de vloerstenen. Als de oven te laat 
wordt gemonteerd, kunnen de vloerstenen beschadigd raken bij gebruik van de oven. 
Als er een aanpassing vereist is, draait u de bouten los die u hebt gebruikt om de SSH 
te monteren op de montagetabs. Zorg ervoor dat deze goed vastzitten wanneer de oven 
zich op de definitieve positie bevindt. 
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Cool Air-
opzetinlaat 

Systeemklepafst
elling 

Inspectie-
/reinigingspoort 

Rookkanaalovergang 

Aansluiting op rookkanaal 
 
De meeste Beech-ovens worden geleverd met ofwel een rookkanaalovergang of een 
sproeifilter. De hoofdfunctie van de rookkkanaalovergang is een overgang vormen van 
de ovenaansluiting naar een standaard in de handel verkrijgbaar aansluitpunt op het 
afvoerkanaal, direct boven de oven. Het sproeifilter heeft dezelfde eigenschappen als 
de rookkanaalovergang, al heeft deze een extra functionaliteit in de vorm van een fijne 
sproeinevel voor het verwijderen van deeltjes en het bevochtigen van gloeiende 
koolresten die worden uitgestoten uit de oven. Beide systemen hebben een 
geïntegreerde systeemklep en twee (2) inspectie-/reinigingspoorten. 
Beide systemen zijn identiek qua grootte, maar werken geheel anders. 

Rookkanaalovergang 

 
 

Elke unit is voorzien van 
twee (2) inspectie-

/reinigingspoorten 
met een 

eenvoudige 
toegang. 

 
 

 
 

 
 
De systeemklep is zo ontworpen, dat de 
hoeveelheid lucht die uit de oven mag worden 
getrokken, wordt gereguleerd voor een juiste 
operationele balans. 

 
 
 
 
 
 
Het Cool Air-opzetsysteem 
(luchtdrukregeling) is een in de fabriek 
ingesteld, gebalanceerd 
afzuigverdunningssysteem dat automatisch 
de hoeveelheid koude lucht regelt die nodig is 

om de rookgastemperatuur op een aanvaardbaar niveau te houden. 
 
(Waar mogelijk, wordt aanbevolen dat koele lucht van een buitenomgeving wordt 
aangesloten op het Cool Air-opzetapparaat. Raadpleeg uw mechanische 
serviceconsultant voor het aansluitingsontwerp.)  
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Sproeifilter  
 
Het verbeterde sproeifilter, in productie genomen in 
augustus 2010, bevat een verwijderbaar cycloonfilter. 
Het cycloonfilter wordt permanent gewassen met een 
waternevelspray die hecht aan deeltjes, zoals roet, as 
en vet en vasthoudt in het afvalwater, dat vervolgens 
wordt afgevoerd.  
 
De basisfunctie wordt hieronder beschreven. 
 
 
 
 

 

Hete lucht van 
ovenaansluiting 

Waternevel in de hele 
inlaatholte 

Cycloonfilter 
(Zijkant) 

Cycloonwerking met waternevel verzamelt as en 
vuil. Vuil water loopt uit de bodem van het filter 
op de onderkant van het sproeifilter en wordt 
afgevoerd via de achterkant. 

Cool Air-
opzetinlaat 
(luchtdrukreg
eling) 

Ovenafzuiging gecombineerd met 
koele lucht. Afzuiglucht is nu minder 
dan 75 °C als deze in de leiding komt 

Waternevelsproeiers (x2) 
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Sproeifilter - Technische specificaties 

 
Watergebruik 
@ 1,5 bar - 11,2l/uur x 2 = 22,4 l/uur totaal 
@ 3 bar - 15,8l/uur x 2 = 31,6l/uur totaal 
 
Luchtstroomvolume 
Sproeifilter aansluiting - 450 liter/sec (1620 m3/uur) 
 
Cool Air-opzet 
Ervoor zorgen dat frisse luchtaanvoer mogelijk is. Als het gebied boven de oven NIET 
goed wordt geventileerd, moet de Cool Air-luchtinlaat worden aangesloten op aanvoer 
van frisse (koele) lucht (buitenlucht aanbevolen) 
 
Aansluiting op afzuigsysteem 
300 mm x 300 mm standaardkanaalflens. (Zie boven voor de vereiste 
luchtstroomvolumes) 
½" BSP-schroefdraad (15 mm ID), aangesloten op de afsluitklep die is gemonteerd op 
het sproeifilter. 
 
Wateraansluiting 
Minimale stroomsnelheid = 1,5 bar 
Maximaal debiet = 6 bar (meer dan 3 bar is minder effectief en lawaaierig) 
 
Elektrische aansluitingen 
240 VAC eenfase - 10 A 
 
De elektromagneet moet worden gekoppeld aan de afzuigventilator: als de 
afzuigventilator is ingeschakeld, is de elektromagneet open en kan er water stromen; 
als de afzuigventilator uit staat, moet de elektromagneet sluiten. 

 
OPMERKING: De elektromagneet moet ALTIJD zijn geactiveerd (open) als de 
oven warm is - dit omvat circa 3 uur na uitschakeling. 

 
Afvalwateraansluiting 
1½" BSP-schroefdraad, aangesloten op de achterkant van het sproeifilter met 40 mm 
(of vergelijkbare) koperen leiding die de loodgieter moet aanleggen naar de 
keukenafvoer via een duidelijk zichtbare trechter. 
 
(De trechter moet duidelijk zichtbaar zijn, zodat de operator kan zien dat water door het 
sproeifilter stroomt en werkt) 
 

OPMERKING: Gebruik GEEN kunststof of PVC-buis aangezien het afvalwater 
warm/heet kan zijn en kunststof smelt. 
 

Zie Systeemaansluitingen voor aansluitingsplaatsen. 
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Geblokkeerd 
thermokoppel (hier met 
behulp van een 
wartelmoer gemonteerd in 
de rookkanaalovergang) 

Thermokoppelkabel 
(Bekabeld in de 
gasbesturingskast)  

Kies een andere plaats 
als er geen ruimte 
beschikbaar is boven de 
oven 
(Zijkant van 
rookkanaalovergang) 

Blokkeersysteem - UITSLUITEND voor de Australische markt. 

 
Voor alle gasoveninstallaties binnen Australië ligt er een eis van de Australian Gas 
Association (AGA), waardoor het gassysteem van uw Beech-oven moet voldoen aan de 
Gas Installation Standard AS5601. 
 
Om aan deze eis te voldoen, moeten alle Beech-gasovens zijn voorzien van een 'Power 
flue'-afzuigsysteem. Dit is ter bescherming tegen het verspreiden van 
verbrandingsproductgassen in de keuken. In lijn met deze eis is het vereist dat de 
gasinstallatie van de oven is gekoppeld aan de prestaties van het rookkanaal. Als de 
prestaties van het rookkanaal afnemen (zodat er mogelijk vervuiling optreedt), moet de 
gasinstallatie zichzelf uitschakelen en 'blokkeren' en wel zodanig, dat de operator de 
gasinstallatie handmatig moet resetten. (De operator krijgt een waarschuwing dat er 
mogelijk een probleem is met de 'Power flue') 
 
Voor het resetten van het systeem draait u de hoofdschakelaar aan de voorzijde van de 
gasbesturingskast UIT en weer AAN. 
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Beech Ovens verstrekt een rookkanaalprestatiebewakingssysteem dat voldoet aan de 
vereisten die worden gesteld in deze norm. Het systeem bestaat uit een 
blokkeerthermokoppel, een bevestigingswartelmoer en een temperatuurregeling, 
waarvan de meeste zijn gemonteerd in de gasbesturingskast. De werking van dit 
systeem is het bewaken van de temperatuur van de rookgassen aan de bovenzijde van 
de rookkanaalaansluiting boven de ovenmond. 
 
Tijdens normaal bedrijf met een werkende rookgasventilator is deze zone van het 
afzuigsysteem ongeveer 120-170 °C. Deze temperatuur wordt veroorzaakt door een 
mengsel van hete gassen uit de oven en koelgassen (lucht), vanaf de voorkant van de 
oven die samenkomen in de aansluiting van het afzuigsysteem. 
 
Mocht de voeding voor het systeem uitvallen of zo erg verslechteren dat er sprake is 
van lozing van verbrandingsproduct uit de oven, dan neemt de hoeveelheid koele lucht 
uit de keuken die in de aansluiting van het rookkanaal wordt gezogen af, en neemt de 
temperatuur in deze aansluitingszone snel toe. 
 
De blokkeertemperatuurregeling is ingesteld op 200 °C. Als deze temperatuur door de 
thermokoppelsonde wordt aangetroffen in de rookkanaalaansluiting onderbreekt de 
systeemregeling de voeding naar de hoofdgassysteem van de oven. Hierdoor wordt het 
gas naar de ovenbranders afgesloten. 
 
Het gassysteem wordt automatisch weer ingeschakeld en hervat de vooraf 
geprogrammeerde werking als de hoofdschakelaar aan de voorzijde van de 
gasbesturingskast is gereset. (Draai UIT en weer AAN.) Voordat u hiertoe overgaat, 
controleert u het rookkanaalsysteem op de juiste werking om te voorkomen dat het gas 
herhaaldelijk wordt afgesloten. (Zie Systeemklepkalibratie in deze handleiding.)  
 
De hierboven genoemde grens van 200 °C wordt gebruikt, omdat deze temperatuur 
snel wordt bereikt, zelfs wanneer de oven koud wordt gestart en de ventilator niet is 
ingeschakeld. (In tests wordt het gassysteem uitgeschakeld in minder dan 2 minuten als 
deze situatie zich voordoet.) 
Zodra de oven warm is, is deze onderbrekingstijd is veel lager. 200 °C is ook een goede 
rookkanaaltemperatuur om te voorkomen vanwege de mogelijkheid tot zelfontbranding 
bij temperaturen boven deze waarde. 
 
De enige extra werkzaamheden buiten de normale installatie is het aanbrengen van de 
blokkeerthermokoppelsonde in de rookkanaalovergang (adapter) boven de ovenmond, 
zoals afgebeeld op de vorige pagina. 
 
 
OPMERKING: Let er bij het omwikkelen van de kabel naar het thermokoppel op dat de 

kabel niet knikt of beschadigd raakt. De kabel moet op een nette manier via de 
meegeleverde beugels en kabelbinders onder de ovenonderbouw worden geleid 
om ervoor te zorgen dat deze niet in aanraking komt met andere kabels, 

metalen of scherpe voorwerpen. 
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Watertoevoersensor - UITSLUITEND voor de Engelse markt 

 
Voor de ovens die met een sproeifilter worden geleverd in het Verenigd Koninkrijk wordt 
een watertoevoersensor aangebracht om te garanderen dat de watertoevoer naar het 
sproeifilter is ingeschakeld en constant is. Dit apparaat wordt gemonteerd op de 
waterinlaat en de elektrische kabel van de debietschakelaar moet worden aangesloten 
op de speciale plug aan de achterkant van de gasbesturingskast.  
 
Omdat de elektromagneet van de waterinlaat moet worden aangesloten op de 
luchtafvoerventilator (als de afzuigventilator aan staat moet de elektromagneet 
aan/open zijn) als de oven is ingeschakeld, moet de debietschakelaar worden 
geactiveerd waardoor de oven over kan gaan tot normaal gebruik. 
 
In het geval dat de watertoevoer wordt onderbroken door een van de volgende factoren, 
sluit de sensor en wordt de gastoevoer naar de oven gestopt. 
 

• afzuigventilator werkt niet 

• afzuigventilator wordt uitgeschakeld (of niet ingeschakeld) 

• watertoevoer wordt onderbroken (of niet ingeschakeld) 

• spuitmondjes zijn geblokkeerd 

• waterfilterzeef bij inlaat is verstopt 
 
Wanneer de watertoevoer is hersteld, moet het systeem handmatig worden gereset, 
door de hoofdschakelaar UIT en weer AAN te zetten. Als de watertoevoer niet langer is 
onderbroken, wordt het gas weer ingeschakeld en werkt systeem weer normaal. 
 
Als u wilt testen of het systeem correct werkt, sluit u de watertoevoer naar het 
sproeifilter af. Het gassysteem wordt afgesloten. 
 
Mocht de sensor defect zijn, dan vervangt en test u deze voordat u de over weer 
normaal gaat gebruiken. 
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Ontwerp afzuigleiding 
 
De volgende paragraaf helpt u bij het bepalen van een ontwerp dat voldoet aan de 
vereisten voor het ontwerp van de afzuigleiding. 
 

Het werk aan afzuigleidingen moet worden uitgevoerd door een 
gekwalificeerde, ervaren handelsteam met kennis van lokale regelgeving. De 
volgende informatie wordt UITSLUITEND geleverd als richtlijn. 

 
OPMERKING: De temperatuur van de oven is afhankelijk van de omvang van het vuur 
en de het volume van de luchtstroom naar de afzuigleiding. De 'rookgasstroom' 
wordt bepaald door de systeemklep en de ventilatorcapaciteit. 
 
Toegang tot de systeemklep is vereist voor de initiële afstelling, reiniging en 
onderhoud en voor verdere afstelling, mochten de omgevingsomstandigheden 
veranderen. 
 

Rookkanaalmateriaal 

 
Controleer de lokale regelgeving. 
 
Ook verkrijgbaar en zeer aanbevolen zijn diverse gespecialiseerde eigen 
rookkanaalsystemen, waaronder roestvrijstalen producten met een dubbele en 
driedubbele huid. (Uw lokale werktuigbouwkundige aannemer kan u adviseren over 
beschikbare systemen.) 
 

Aanbevolen rookkanaalmaat 

  
300 mm grote of equivalente doorsnede in ronde of rechthoekige vorm. Voor 
leidingsystemen van meer dan 6 meter lang of met meer dan 4 bochten, moet 
professioneel leidingadvies worden ingewonnen.    
 

Nominaal vereiste luchtstroom (bij aansluiting rookkanaal) 

 
150 Pa statische druk 
Maximale totale rookkanaalluchtstroom - 450 liter/seconde. 
 
Het rookkanaal van de oven kan worden aangesloten op elk afzuigsysteem met een 
veel hogere stroomsnelheid door het regelen van de zuiging met een klep. 
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Afzuigleidingsmethoden 

 
Het afzuigsysteem maakt integraal deel uit van de veilige en betrouwbare werking van 
de oven. Het wordt sterk aanbevolen dat al het werk aan afzuigleidingen wordt 
uitgevoerd door een gekwalificeerde, ervaren handelsteam met kennis van lokale 
regelgeving. Bij alle leidingen is toegang nodig voor reiniging en periodiek onderhoud.  
 

 
De volgende methoden mogen UITSLUITEND als leidraad worden 
gebruikt. 

 
Er zijn doorgaans vijf (5) methoden van afzuigleidingen voor een Beech-oven. Deze 
methoden gebruiken: 
 

• Natuurlijke trek – speciaal systeem 

• Een afzuigventilator – speciaal systeem 

• Een bestaand afzuigsysteem – gedeeld systeem 

• Een sproeifilter 

• Omkasting – hiernaar gaat de voorkeur uit 

Methode 1 - Natuurlijke trek 

Speciaal rookkanaal van minder dan 15 m lengte met minder dan 
3 m horizontaal. Normaal gesproken wordt dit systeem 
uitsluitend gebruikt voor houtgestookte ovens, maar als dit wordt 
gebruikt in combinatie met gas, moet een speciale test worden 
uitgevoerd om ervoor te zorgen dat er geen vervuiling optreedt. 
Neem contact op met de technische ondersteuning van Beech 
Ovens voor meer informatie. technical@beechovens.com.au  
 
Rookkanaalafmeting 300 mm x 300 mm of equivalent 
(binnenmaat). De geïntegreerde systeemklep is ontworpen 
om de trek in goede banen te leiden. Toegang tot de 
systeemklep is nodig om kleine aanpassingen voor 
wisselende omstandigheden mogelijk te maken (In 
sommige gevallen moet er wellicht later een ventilator 
worden aangebracht als de natuurlijke trek niet effectief of 
betrouwbaar werkt.) Gebruik van een weerbestendige verticale 
afzuiging waarmee het effect van de wind wordt 
geminimaliseerd, wordt aanbevolen. Toegang tot de leiding is 
nodig voor periodieke reiniging. Zie de plaatselijke regelgeving voor afzuigings- en 
installatievereisten. 
 

OPMERKING: Vanwege de restophoping in het rookkanaal is het zeer 
raadzaam dat het rookkanaal na drie (3) maanden wordt geïnspecteerd en 
er, indien nodig, een reinigingsschema wordt geïmplementeerd. 
 Het niet goed onderhouden van het rookkanaal kan resulteren in 

storingen aan het rookkanaal en potentieel brandgevaar. 

mailto:technical@beechovens.com.au
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Optionele sprinklerkop die 
bestand is tegen hoge 
temperaturen en 
gekoppeld aan een 
sprinklerinstallatie. 

Methode 2 - Afzuigventilator 

 

Speciaal ovensysteem. 

Rookkanaalafmeting 300 mm x 300 mm of 
equivalent (binnenmaat). 

Voor ovens die op hout worden gestookt, 
raden wij het gebruik aan van een speciaal 
rookkanaal voor de oven dat is aangesloten op een 
speciale ventilator. 

Er zijn twee methoden van afzuigventilatie: 

 
(A) Laagvolumeafzuiging. Dit is een zeer heet 
systeem en wordt NIET aanbevolen. Er kan tot 150 
l/s uit het systeem worden getrokken. 
 
(B) Hoogvolumeafzuiging. Afzuigingssystemen 
boven de 450 l/s kunnen zo worden ingesteld dat ze 
ongeveer 150 l/s per deur uit de oven trekken. Bij 
gebruik van de systeemklep en het Cool Air-
opzetsysteem (luchtdrukregeling) kan koude lucht 
worden geïntroduceerd voor een extra veiligheid van 
het systeem door de rookkanaaltemperatuur te verlagen en de rookgassnelheid te 
verhogen. Dit houdt het systeem schoon en efficiënt. 
 
(Waar mogelijk, wordt aanbevolen dat koele lucht van een buitenomgeving wordt 
aangesloten op het Cool Air-opzetapparaat. Raadpleeg uw mechanische 
serviceconsultant voor het aansluitingsontwerp.)  
 

Methode 3 - Bestaand systeem 

 
In sommige gevallen is het mogelijk het ovenafzuigsysteem aan te sluiten op een 
bestaande afzuigleiding in de keuken. Deze zijn doorgaans beschikbaar in keukens met 
kapsystemen voor andere apparatuur. Win professioneel advies in om na te gaan of het 
bestaande systeem compatibel is met de extra belasting van het ovensysteem. 
 
Het moet ook aanvaardbaar te zijn voor lokale certificeringstechnici. 
 
Wij raden u ten sterkste aan in deze gevallen een sproeifilter op te nemen om de kans 
op brand door een te hoge temperatuur of vonkontsteking van resten uit het rookkanaal 
te verkleinen. 
 



Beech Ovens Pagina 29 21-7-2017 (C) 

Handleiding RND-REC-RGO (R1)  Vertrouwelijk en bedrijfseigen 

Methode 4 - Sproeifilter van Beech Ovens 

 
 
Beech Ovens heeft een systeem ontwikkeld om alle ovenafzuigingen te behandelen 
met een waternevelsproeier en cycloonfilter. In het systeem is een 'Cool Air-
opzetsysteem' (luchtdrukregeling) opgenomen dat het rookgas verder verdunt naar een 
veel lagere temperatuur. 
 
De nevelsproeier behandelt de 150 l/s (of tot 450 l/s voor ovens met meerdere deuren) 
ovenrookgassen efficiënt.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Door het opnemen van een Cool Air-opzetapparaat (700 tot 1500 l/s) daalt de 
temperatuur max. tussen de 35 °C en 100 °C. 
 
Services die nodig zijn voor dit systeem zijn uitvoerig omschreven onder Sproeifilter - 
Technische specificaties in deze handleiding. 
 
Dit sproeifiltersysteem is van toepassing op alle (en alleen) ventilatoraangedreven 
systemen. 
 
Zie de paragraaf Sproeifilter eerder in deze handleiding voor meer informatie. 

 

Cycloonfilter 

Cool Air-
opzetapparaat 
(luchtdrukregeling) 

Klep 
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Ovenfaçade 

Temperatuur rookgassen lager 
dan 100 °C 
(bij 450 l/sec) 

Cool Air-opzetunit Circa 30 
°C 
(bij ca. 300 l/sec) 

Frisse lucht (circa 22 °C) 
mengt zich met hete 
lucht uit de ovenholte 

Temperatuur 
rookgassen bij aankomst 
in sproeifilter ca. 150-
180 °C 
(bij ca. 150 l/sec) 

Optionele handmatig 
geactiveerde Ansul 
sproeikop voor 
brandbeveiliging 
(zie lokale specialist) 

Optionele sprinklerkop die 
bestand is tegen hoge 
temperaturen en gekoppeld 
aan een sprinklerinstallatie. 

 

Oventemperatuur 
circa 350 °C 

Cycloonfilter helpt bij 
het verwijderen van 
verontreinigende 
stoffen 

Normale bedrijfstemperatuur en luchtstroomvolumes bij een sproeifilter 

 
Het onderstaande schema toont de normale bedrijfstemperatuur voor het 
sproeifiltersysteem. 
 

OPMERKING: De normale bedrijfstemperatuur moet lager zijn  dan 100 °C. 
Deze neemt snel toe vanwege de volgende factoren; defecte ventilator, 
stroomuitval en/of storing in de mechanische ventilatie. 

 
Indien er een Ansul-systeem is vereist, raden we één enkele kop aan boven aan de 
aansluiting van het afzuigsysteem die handmatig moet worden geactiveerd door de 
ovenbediener. 
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 Methode 5 - Afzuigkap 

 
Het plaatsen van een afzuigkap heeft verschillende voordelen. Deze zijn: 
 

1. Eenvoudige toegang tot filters voor regelmatige reiniging 
2. Zichtbare scheiding tussen aansluiting en afzuigkap als waarschuwing bij een 

steekvlam 
3. Betere toegang tot ovenaansluiting om te zorgen voor regelmatige reiniging 
4. Mogelijkheid het monteren van sproeikoppen als brandbeveiliging 
5. Opties zoals een automatische waterwasinstallatie en nevelsproeisysteem voor 

frequente toepassingen (neem contact op met Beech Ovens voor gedetailleerde 
informatie) 

 
 
 
 
 
 
 
  

Afzuigkapfilter bestaande 
uit cycloonfilter en filterzeef 
verwijderen vet en creosoot 
en helpen voorkomen dat 
gloeiende koolresten in de 
leiding komen 

Optionele 
sproeikoppen als 
brandbeveiliging 

Ovenfaçade 

Gasgestookte bbq 
(RGO1250) 
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Algemene informatie over rookkanalen 
 
Vanwege de aard van houtgestookte ovens kunnen afzuigtemperaturen nogal hoog 
oplopen en vonken of gloeiende koolresten aanwezig zijn (dus rekening houden met 
brandgevaar). 
Om problemen te voorkomen, zijn er een aantal opties waar u rekening mee moet 
houden: 
 

• Het is altijd belangrijk om het rookkanaal schoon te houden. 
• Als u de oven stookt met hout raden wij u aan om alleen goed en schoon 

hardhout als brandstof te gebruiken. 

• Een ophoping van roet en/of creosoot in het rookkanaal is nooit 
goed. Het wordt aangeraden elke drie maanden inspecties uit te 
voeren. Door deze regelmatige inspecties kunt u een programma 
opstellen voor regelmatige reiniging van uw systeem. 

 

Brand in het rookkanaal 

 
Om de kans op brand in het rookkanaal te verminderen, worden de volgende stappen 
aanbevolen. 

 

1. Houd het rookkanaal schoon. Dit omvat de ovenaansluiting 
(vóór het sproeifilter, indien aanwezig) en alle leidingen. Voer 
regelmatig inspecties uit, zodat u een programma kunt opstellen 
voor regelmatige reiniging van uw systeem. 

 
2. Voor vaste brandstofovens is het raadzaam dat ze worden aangesloten op een 

speciaal afzuigsysteem. 
 

3. Voor een verdere vermindering van het risico op brand kan een sprinklerkop die 
bestand is tegen hoge temperaturen worden geïnstalleerd in de leiding die is 
verbonden met een constante/veilige watertoevoer. Deze kan worden 
geïntegreerd in elk rookkanaal. Neem contact op met uw lokale 
brandveiligheidsconsultant voor meer informatie. 

 
4. Sluit de oven, als u een aansluiting maakt met een gemeenschappelijk 

keukenafzuigingssysteem, aan op leidingen van de vaatwasmachineomkasting. 
 

5. Gebruik voor extra veiligheid een sproeifilter van Beech Ovens. 
 

6. Koele lucht van de ruimte boven het plafond, restaurant of in een ideale situatie 
van buiten het gebouw kan in de Cool Air-opzetinlaat worden gevoerd.  

 
7. Installeer de oven, waar mogelijk, onder een aanbevolen 

omkastingsafzuigsysteem.  
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1. Vetopbouw op 
aansluitingswanden 
ontbrandt vanwege 
steekvlam uit bbq. 
 

DE 
AANSLUITINGSWANDEN 
MOETEN DAGELIJKS OF 
WEKELIJKS WORDEN 
GEREINIGD, 
AFHANKELIJK VAN DE 
VETOPBOUW. 

2. Het vuur, dat wordt gevoed door een 
restophoping van vet en creosoot, wordt 
in het sproeifilter getrokken. 
 
REGELMATIG LEIDINGONDERHOUD 
IS CRUCIAAL. EEN 3-MAANDELIJKS 
ONDERHOUDSSCHEMA WORDT 
AANBEVOLEN. 
 

BRA
ND 

Mogelijke oorzaak van rookkanaalbrand 

 
Rookkanaalbranden zijn voornamelijk te wijten aan slecht 
onderhoud en het ontbreken van een stevig reinigingsschema. 
De meeste rookkanaalbranden kunnen worden voorkomen door 
het implementeren van een regelmatig en grondig 
onderhoudsschema, zoals beschreven in het hoofdstuk 
Onderhoud van de installatie- en bedieningshandleiding. 
 
De onderstaande afbeelding toont een mogelijke oorzaak 
van een rookkanaalbrand en wijst op de meest 
kwetsbare zone die regelmatig reiniging en onderhoud 
vereist. 
 
Hoewel alle sproeifilters die vanaf juli 2010 zijn 
geleverd, zijn ontworpen ter voorkoming van de 
verspreiding van brand voorbij het cycloonfilter, 
mogen deze niet worden beschouwd als 
brandblokkeermechanisme. Brandpreventie 
door regelmatig onderhoud en reiniging is 

altijd de 
'best practice'.   
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Mogelijke oorzaak van brand achter de façade 

 
Een slechte afdichting tussen de façade en de ovendeur leidt tot vetverontreiniging 
tussen de façade en de oven. Deze vetverontreiniging ontvlamt vervolgens door een 
steekvlam uit de bbq. 
 
Oplossing: Zorg ervoor dat het gebied boven de ovendeur en façade volledig is 
afgedicht met een brandwerend materiaal. (Zie het hoofdstuk Installatie en Montage in 
deze handleiding) 
Voor extra veiligheid installeert u een Ansul-sprinklerkop direct boven de oven om van 
een brand in deze zone te voorkomen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Vetopbouw tussen 
façade en aansluiting 
ontbrandt vanwege 
steekvlam uit bbq. 
 
 

DE ZONE TUSSEN DE 
AANSLUITING EN DE 
FAÇADE MOETEN 
WORDEN AFGEDICHT 
MET BRANDWEREND 
MATERIAAL, 
BIJVOORBEELD EEN 
METALEN STRIP. 

2. Het vuur, dat wordt gevoed door een 
restophoping van vet wordt in de zone 
boven de oven getrokken en doet 
brandbaar materiaal in deze zone 
ontvlammen. 
 
HET IS VAN CRUCIAAL BELANG DAT 
DE OVEN CORRECT IS GEMONTEERD 
IN OVEREENSTEMMING MET DE 
MEEGELEVERDE 
INSTALLATIEHANDLEIDING. 

BRA
ND 
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Ventilatievereiste  
 
Een zeer belangrijk gebied dat in het algemeen wordt vergeten bij gasgestookte stenen ovens is de 
toegang tot, en het allerbelangrijkste, de ventilatie naar onder en boven de oven. 
 
Bij talloze gasgestookte Beech-ovens is er een buis of displaybrander gemonteerd in de ovenvloer, die 
een frisseluchttoevoer nodig heeft om correct te kunnen functioneren. 
 
Een algemeen probleem met het oveninstallatieproces is dat onvoldoende ventilatie is aangebracht. Dit 
kan erin resulteren dat de brander geen zuurstof meer krijgt en niet correct werkt, of dat lucht wordt 
getrokken van boven of onder de oven, waardoor de vlam 'verdwijnt' onder de ovenvloer en de brander 
niet meer functioneert. Beide gevallen leiden tot een slechte werking van de oven en onregelmatige 
temperatuurschommelingen. 
 
Hieronder staat een afbeelding met een voorbeeld van de ideale locatie voor ventilatie- en 
toegangspanelen in Beech Stone Hearth-ovens. 
 

 
OPMERKING: Het ventilatiepaneel onder de oven moet in dezelfde ruimte staan als de 
ovenmond om ervoor te zorgen dat een evenwichtige luchtdruk binnen de ovenholte wordt 
verkregen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Minimaal 600 mm x 400 
mm 
Toegangs- en 
ventilatiepaneel - bij 
voorkeur aan deze zijde 
voor toegang tot het 
sproeifilter en de 
bijbehorende 
componenten. 

Minimaal 600 mm x 600 mm  
Toegangs- en ventilatiepaneel 
onder ovenvloer - onder of 
dicht bij ovenmond en in 
dezelfde ruimte. 
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Buisbranderventilatie 

 
Vanaf oktober 2010 worden alle ovens die worden geleverd met een buisbrander ook 
geleverd met een ventilatiekit die moet worden geïnstalleerd volgens de onderstaande 
instructies. Deze ventilatie is zo ontworpen, dat problemen worden voorkomen vanwege 
slechte of onvoldoende ventilatie die ertoe leiden dat vlammen worden getrokken naar 
of 'verdwijnen' onder de ovenvloer. 
 
Het is belangrijk dat deze ventilatiebuis correct  en op de juiste plaats wordt 
geïnstalleerd, om ieder gevaar van slechte ovenprestaties, onregelmatig vlamgedrag of 
andere problemen met de vlam te vermijden. 
 
In sommige gevallen zijn ventilatiepanelen onder en boven niet voldoende om 
overmatige luchtbeweging van boven en rond de oven te voorkomen. Dit wordt in het 
algemeen veroorzaakt door het feit dat de plafondruimte wordt gebruikt als een 
retourluchtruimte voor de airconditioning en ventilatiesystemen van het restaurant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Zelfs als er geen ventilatiepaneel is aangebracht onder de oven, kan de negatieve druk 
boven de oven kan groter zijn dan de druk onder de oven. Omdat de buisbrander in de 
vloer van de oven is geïnstalleerd, is het gat in de ovenvloer een duidelijke passage 
voor stromende lucht, waardoor de vlam erin kan worden gezogen. 

De vlam wordt onder de 
oven getrokken. 

NEGATIEVE DRUK 

POSITIEVE DRUK 

Ovenfaçade 

Ventilatiepaneel 



Beech Ovens Pagina 38 21-7-2017 (C) 

Handleiding RND-REC-RGO (R1)  Vertrouwelijk en bedrijfseigen 

Buisbranderventilatie installeren 

 
Alle ovens die vanaf oktober 2010 met een buisbrander zijn geleverd, worden voorzien 
van een herziene buisbrander met een 125 mm rond onderdeel. 
((Retrofitkits zijn verkrijgbaar voor oudere rechthoekige modellen) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De onderstaande aansluitingen zijn ook mogelijk; 
 

• Ventilatiekastje met luchtopeningen en 
afneembaar voorpaneel 

 
 
 
 
 
 
 
 

• 2-3 meter (ongeveer) van 125 mm semistijve 
flexibele aluminium leiding 

 
 
 
 
 

Nieuw ontwerp 
buisbrander 
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Houd in gedachten dat u voldoende ruimte laat voor de 125 mm flexibele buis; snijd een 
gat in het façadepaneel aan de voorzijde dat groot genoeg is voor het ventilatiekastje. 
 

 
OPMERKING: De ventilatie MOET zich onder de ovenmond en in dezelfde 
ruimte bevinden als de ovenmond. Deze kan niet worden geïnstalleerd in een 
aangrenzende ruimte. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De reden dat de ventilatie zich onder de ovenmond moet bevinden, is dat de druk in de 
ovenmond gelijk is aan de druk die wordt geleverd door de buisbrander, waardoor het 
drukverschil door het buisbrandergat wegvalt. 
 
Er is nog steeds toegang nodig tot de onderzijde van de oven, maar met een 
geïnstalleerd ventilatiepaneel kan dit nu worden gedaan van achter de oven of op een 
andere locatie dan aan de voorkant van de oven. 
 
De besturingskast kan ook op afstand worden geplaatst, zolang deze toegankelijk is 
voor zowel bedienings- als onderhoudspersoneel. 
 
 
  

Gat voor ventilatiekastje 
(130 mm x 130 mm voor betonnen 
wand) 
(145 mm x 145 mm voor wanden 
met een houten frame) 

Het ventilatiepaneel MOET 
zich binnen dit gebied 
bevinden. 
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Installeer het ventilatiekastje in 
de façadewand met behulp 
van geschikte bevestigingen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nu het ventilatiekastje op de juiste plaats is aangebracht, sluit u dit met de 
meegeleverde 125 mm semistijve flexibele leiding aan op de buisbrander. Deze leiding 
moet worden bevestigd met ofwel aluminium leidingtape of een voldoende grote 
slangklem. 
 
 
 
 
 
 
 
  

Ventilatiekastje 
geïnstalleerd in 
façadewand (gezien 
vanaf achter) 

125 mm 
semistijve 
flexibele leiding 

Bevestig beide 
uiteinden met 
ducttape of een 
slangklem. 
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Nu de leiding is aangesloten, kan het ventilatiepaneel aan de voorzijde worden 
gemonteerd met de vier schroeven die zijn meegeleverd. Draai deze niet te vast.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OPMERKING: Dek het ventilatiepaneel NIET af tijdens gebruik. Hierdoor 
kunnen de vlammen doven en uitgaan. 

 
 
 
 
 

 

Bevestigingsschroeven 
ventilatiepaneel (x4) 
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Volgasbesturingskast 
(dubbele brander) 

Gasback-upbesturingskast 
(enkele brander) 

Hoofdschakelaar 

Indicatielampje 
BURNER ON (Brander 

Knop FAULT/RESET 
(Storing/Reset) 

Digitale temperatuurregeling 

Overzicht gassystemen 
 
Het gasbeheersysteem regelt en bewaakt automatisch de oventemperatuur en kan een 
indrukwekkende displaybrander onderhouden. Het systeem bestaat uit eenvoudig 
programmeerbare en regelbare onderdelen. Het gebruik van een kwalitatief 
hoogstaande, elektronische ontsteking en vlambeheercomponenten wordt 
gecombineerd tot een eenvoudig en betrouwbaar systeem.  

Gasbesturingskasten 

 
Er zijn drie soorten gassystemen verkrijgbaar. Een enkele brander of gasback-
upsysteem (GB), een dubbele brander of volgassysteem (FG) en een onafhankelijke 
gasbbq-optie (CG). De bbq-optie is een volledig onafhankelijk systeem dat direct is 
aangesloten (in de meeste toepassingen) op de netvormige gastoevoer. (Voor 
Australische systemen is een extra bbq-blokkering vereist.) Het systeem met een 
dubbele brander (FG) bestaat uit twee onafhankelijke branders met gedeelde 
bedieningscomponenten, uitermate geschikt voor grotere ovens. 
 
De gasbesturingskast bevat de volgende externe bedieningselementen en indicatoren: 
 
 
 

 
 
Het thermisch vermogen van het gassysteem, afhankelijk van de toepassing 
(ovengrootte en brandertype) ligt tussen 50 en 100 megajoule. (Zie het typeplaatje in de 
gaskast voor specifieke details.)  
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Vlampakket 

Combinatiegasklep 

Elektrische stroomonderbreker 

Handmatige gasafsluitkraan 

Componenten voor installatie, 
bijvoorbeeld SS-gasleiding en 
aansluitingen 

Voedingskabel 

Thermokoppel 

Typeplaatje 

De gasbesturingskast bevat de volgende interne componenten: 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
OPMERKING: De getoonde gasbesturingskast is voor een systeem met een enkele 
brander of voor gasback-up (GB). De besturingskast voor volgas (FG) is uitgevoerd met 
het dubbele aantal van sommige componenten. 
 
De gasbesturingskast bevat ook sommige onderdelen die zijn vereist bij levering van de 
installatie, zoals hier op de onderkant van de kast. 
 
Het systeem is voorzien van een handmatige gasafsluitkraan voor noodsituaties in de 
besturingskast. Deze bevindt zich aan de onderkant van de kast en zit voor de 
combinatiegasklep die ook de drukregelaar en hoge en lage vlamafstellingen bevat. 
 
Bij de Algemene technische gegevens achter in deze handleiding vindt u meer 
informatie. In de deur van de gasbesturingskast van de oven is ook een typeplaatje 
zichtbaar met technische gegevens voor het specifieke systeem. 
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Functies gasbesturingskast 

Hoofdschakelaar 

 
De hoofdschakelaar heeft drie standen: 
 
OFF (UIT) 
Zowel de temperatuurregeling als de 
brander zijn uit in deze stand. 
 
CONTROL (BEDIENEN) 
Alleen de temperatuurregeling wordt 
gevoed. In deze stand leest de 
temperatuurregeling de huidige 
oventemperatuur (PV) en de 
ingestelde temperatuur (SV). De 
huidige oventemperatuur (PV) wordt 
onderin (op de vloer) gecontroleerd bij 
de steenoven. De werkelijke oventemperatuur zal hoger zijn dan aangegeven. Dit is 
handig bij het stoken op hout om eenvoudig de bereidingstemperatuur te zien. Dit is 
enkel een uitlezing; de oventemperatuur wordt niet geregeld met de schakelaar in deze 
stand. 
 
ON (AAN) 
In deze stand wordt de oven automatisch gestart en het gassysteem ingeschakeld 
zodat de ingestelde temperatuur of ingestelde temperatuur (SV) van de oven wordt 
vastgehouden.  
De werking van de gasvlam wisselt automatisch van Lage vlam naar Hoge vlam of Uit, 
zoals vereist voor het behouden van de ingestelde temperatuur. 
 
Zie hieronder de beschrijving van de "Digitale temperatuurregeling" voor meer details.  
 

Indicatielampje BURNER ON (Brander Aan) 

 
Dit lampje brandt wanneer de stand ON (AAN) is geselecteerd op de hoofdschakelaar 
en een vlam is ingesteld binnen de oven. 
 

De schakelaar moet altijd zijn ingesteld op OFF (UIT) wanneer er 
onderhoudswerkzaamheden of inspecties plaatsvinden. Trek de stekker uit het 
stopcontact. Alle onderhoudswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd door 

een gekwalificeerde en erkende monteur. 
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Knop FAULT/RESET (Storing/Reset) 

 
In het geval dat de brander niet ontsteekt, gaat de knop FAULT/RESET (Storing/Reset) 
branden en schakelt de brander naar de 'vergrendelmodus'. In deze modus is de oven 
100% veilig; er kan geen gas stromen. 
 
Voor het opnieuw opstarten van de brander uit de 'vergrendelmodus' (wit lampje brandt) 
drukt u op de 'reset'-knop. Als de brander niet ontsteekt na drie pogingen, draait u de 
hoofdschakelaar naar de stand OFF (UIT) en raadpleegt u het gedeelte Problemen 
oplossen in deze handleiding of belt u een monteur. 
 

Digitale temperatuurregeling 

 
De digitale temperatuurregeling heeft twee (2) 
belangrijke functies. De huidige 
oventemperatuur (PV - Present Value, 
huidige waarde) aangeven plus een 
regelbare instelling waarmee de operator de 
gewenste ovengebruikstemperatuur (SV - 
Set Value, ingestelde waarde) kan bepalen. 
 
De ingestelde temperatuur (SV) wijzigen 
(omhoog of omlaag); 
 

• Druk op SET (INSTELLEN). 
 

• Druk op ◄R/S om de mate van wijziging in graden aan te geven (dat wil zeggen 
tientallen of honderdtallen wijzigen).  

 

• Druk op de pijl ▲ (omhoog) of ▼ (omlaag) tot de gewenste temperatuur is 
geselecteerd. 

 

• Druk op SET (INSTELLEN) om de informatie in te voeren. 
 
 
Zie hoofdstuk 3 Werking voor de verschillende temperatuurregelingsprocedures. 
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Gasbranders 

 
Er zijn drie (3) soorten branders verkrijgbaar:  

Buisbrander 

 
Deze brander wordt gemonteerd onder de ovenvloer 
en ontsteekt in de ovenkamer via een vloersteen met 
een gat van 100 mm. De voordelen van deze 
brander zijn dat er weinig ovenvloerruimte wordt 
gebruikt en goede back-upeigenschappen voor het 
gebruik van twee soorten brandstof. 

 
OPMERKING: Er mag geen hout worden 
geplaatst op of leunen tegen de 

buisbranderafdekking - elk as- of vuildeeltje dat in de 
branderbuis valt, leidt ertoe dat de brander niet meer 
functioneert. 

 

Displaybrander 

 
Deze brander is voornamelijk bedoeld voor 
volgasovens en wordt gebruikt vanwege de 
spectaculaire aanblik. De displaybrander heeft 
soortgelijke verhittingseigenschappen als de 
buisbrander. Deze wordt niet aanbevolen voor twee 
soorten brandstof, aangezien as en gloeiende deeltjes 
gemakkelijk de brander en tri-elektrode kunnen 
vervuilen. 
 
 

Gasbbq 

 
Deze optie geeft het extra gemak van een uittrekbare 
grill-lade met een apart en onafhankelijk gassysteem 
van branders en stralers voor bbq'en in de oven. 
 
Zowel de buis- als de displaybranders worden 
geregeld via het gasbesturingssysteem dat de 
oventemperatuur bewaakt met behulp van een 
sensor (thermokoppel) binnen de ovenruimte. Het 
thermokoppel is aangesloten op de digitale 
temperatuurregeling die op zijn beurt een vlampakket 
en een combinatiegasklep aanstuurt. De bbq wordt 
handmatig geregeld. 
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Vlamsensorsonde 

Vlamontstekeningssonde 

Aardsonde 

Vonkpunt 

Aardsondeconnector 
(groene stekker) 

Vlamsensorsond
econnector 
(zwarte stekker) 

Vlamontstekingsconnector 
(rode stekker) 

Tri-elektrode/brander monteren 

 
De brander wordt ontstoken met een hoogspanningsvonk uit het vlampakket (dat ook 
het vlamstoringssysteem regelt). Met dit vlampakket wordt de hoofdklep 
(combinatiegasklep) ook onmiddellijk gesloten  in het geval van een fout, waardoor de 
vlammen doven. 
 
De tri-elektrode/brander bevat 3 sondes; 

•  

• Vlamontstekeningssonde 

• Vlamsensorsonde 

• Aardsonde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
OPMERKING: De getoonde tri-elektrode is voor de 
buisbrander. De grootte en aansluitpunten voor elke tri-elektrode kunnen variëren 
tussen de verschillende brandertypen. 

 
Het is noodzakelijk dat de sondes correct zijn aangesloten, omdat bij een 
onjuiste bedrading schade wordt veroorzaakt aan het vlampakket. 

 
Aangezien de vlamontstekingssonde afhankelijk is van de aardsonde voor het creëren 
van een vonk, is het cruciaal dat de vlamontstekingssonde, inclusief kabel en 
connector, geen contact maakt met OF zich vlakbij een heet oppervlak of scherpe 
randen bevindt. Als dit gebeurt, wordt er geen vonk gemaakt op het vonkpunt, wat ertoe 
leidt dat het gas niet ontbrandt. 
 
Het is ook cruciaal dat het 'vonkpunt' en de hele tri-elektrode schoon en vrij van 
vreemde voorwerpen blijft. Als de sondes niet schoon zijn, wordt er geen vonk gemaakt. 
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Een dwarsdoorsnede van de 
ronde RND1300-oven toont het 
thermokoppel; dit is nu 
gemonteerd in het midden van de 
vloer en weer aangesloten op de 
gasbesturingskast. 

Thermokoppel 

 
Het thermokoppel is een sonde die van onder in de ovenvloer is geplaatst, en 
uiteindelijk vlak of iets lager in de ovenruimte ligt. De plaatsing van het thermokoppel 
varieert afhankelijk van het oventype. Het thermokoppel is verbonden met de digitale 
temperatuurregeling en levert informatie met betrekking tot de huidige oventemperatuur.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Een close-upweergave van het 
thermokoppel toont de 
gemonteerde wartelmoer in de 
onderzijde van de 
ovenonderbouw. 
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Thermokoppel Duck Oven 

 
Het thermokoppel van de Duck Oven bevindt zich direct onder de spot en is 
toegankelijk via het toegangspaneel van de spot. Het bevindt zich hier om een echte 
indicatie te geven van de temperatuur waar de eenden zich bevinden in de oven, in 
tegenstelling tot een pizzaoven waarbij het thermokoppel in de vloer zit om de 
temperatuur waar te nemen waarop de pizza's worden bereid. 
 
Controleer of de thermokoppelsonde niet uitsteekt door de wand van de oven. Deze 
moet vlak liggen met de binnenste wand van de oven. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
  

Gebruik deze bout om het 
thermokoppel op zijn plaats te 
houden; niet te strak aandraaien. 

Einde van sonde valt gelijk 
met de binnenrand van de 
wand. 

Doorsnede 

Thermokoppelsonde en -draad 
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Typisch toegangspaneel 
met luchtroosters waardoor 
frisse lucht (zuurstof) binnen 
kan komen om de 
brandervlam te voeden. 

Systeemaansluitingen 
 
De gasbesturingskast wordt vooraf ingesteld vanaf fabriek geleverd, hoewel de 
instellingen opnieuw moeten worden gecontroleerd als u deze aansluit. De gasdruk 
moet worden gecontroleerd volgens het gedeelte vlamkalibratie in deze handleiding. In 
de volgende paragraaf worden de installatie- en verbindingsprocedures voor de gas- en 
elektrische systemen uitgelegd. 

Verantwoordelijkheid van de aannemer 

 
Het plaatsen van het thermokoppel, de draden van de tri-elektrode en het aansluiten 
van de gasleiding maken allemaal deel uit van de aansluitingsprocedure. Controleer 
altijd op de juiste installatie voor de lokale gastoevoer. Het systeem vereist een geaarde 
netspanning van 220 - 240 V bij 50 Hz en een gastoevoerleiding voor de definitieve 
aansluiting. Zorg ervoor dat de gastoevoerleiding voldoende groot is voor de 
gasbelasting. 
 
Zie het typeplaatje voor het gas in de gasbesturingskast. 

 
Alle benodigde werkzaamheden voor de installatie moeten worden uitgevoerd 
door erkende personen en voldoen aan alle plaatselijke regels en voorschriften 

die gelden op het moment van de installatie. 

De oven ventileren 

Bij alle gasovens maakt de oven, voor het 
ondersteunen van een vlam, gebruik van 
primaire en secundaire lucht (zuurstof) van 
onder de ovenvloer. Om deze reden moet er 
altijd een open ventilatie zijn aan de 
onderzijde van de oven. Ventilatie moet 
afkomstig zijn uit dezelfde ruimte als de 
deur van de oven. Deze ventilatie wordt 
gewoonlijk opgenomen in een verwijderbaar 
inspectieluik of toegangspaneel aan de 
voorzijde van de oven, of op een handige 
plaats om eenvoudig toegang te krijgen tot de 
onderkant van de oven. De grootte van de 
ventilatieopening moet minimaal 600 mm x 
600 mm bedragen. 
 
 
 
 
 
 
 
Zie de paragraaf Ventilatievereisten in deze handleiding voor meer informatie over dit 
onderwerp. 
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Gasbesturingskast, gezien vanaf 
de achterkant van de oven. 
(In dit geval is de beugel 
bevestigd aan rechterzijde van 
de poot.) 

Flens buisbrander 

(12,25 mm) SS-leiding. 
Inspirator 

Aansluitingsprocedures 

 
Monteer de roestvrijstalen gasbesturingskast aan de meegeleverde beugels (meestal 
op de voorste poot van de oven, of hangend aan de voorzijde van de 
ovenonderbouwschoor met twee (2) haken). 
Er is een sleutel meegeleverd om de 
gasbesturingskastdeur te openen. Bewaar 
deze sleutel op een veilige plaats. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Sluit de meegeleverde 12,25 mm rvs buis 
aan van de combinatiegasklep naar de 
brander/inspirator. Er is geen 
afdichtmiddel vereist op dit type 
aansluiting. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
OPMERKING: Bij het plaatsen van de buisbrander kan de stand van de inspirator 
worden gedraaid voor de beste passing op de SS-leidinglengte; draai hiertoe de bouten 
op de montageflens los. Zorg ervoor dat u de bouten weer goed aandraait bij de 
definitieve positionering. 
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Aansluitpunt tri-elektrode 
(Afbeelding van ronde RND1300-
oven 
met buisbrander) 

De kabels voor de tri-elektrode 
vindt u in de gasbesturingskast.  

Sluit de hoogspanningskabels van het vlampakket aan op de tri-elektrode bij de 
branderkop. De kabels worden meestal omwikkeld geleverd binnen de 
gasbesturingskast. Deze connectoren hebben een kleurcodering en verschillende 
maten stekkers om ervoor te zorgen dat de aansluitingen niet kunnen worden 
verwisseld.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OPMERKING: Let er bij het omwikkelen van de kabels naar de tri-elektrode  op dat de 

kabels niet knikken of beschadigd raken. De kabels moeten op een nette manier 
via de meegeleverde beugels en kabelbinders onder de ovenonderbouw worden 
geleid om ervoor te zorgen dat deze niet in aanraking komen met andere 

kabels, metalen of scherpe voorwerpen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OPMERKING: Aansluitingspunten variëren bij de verschillende brander- en oventypen. 
Als er een display- en buisbrander worden gemonteerd, krijgt de displaybrander ALTIJD 
positie 2 (standaardbrander). Dit wordt gedaan om ervoor te zorgen dat de buisbrander 
wisselt tussen Hoge vlam en Lage vlam en de displaybrander altijd aanblijft als 
functiebrander. 
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Afdekking 
displaybrander 

Afdekking buisbrander 

De roestvrijstalen branderafdekking moet nu worden gemonteerd in de oven. Het 
belangrijkste doel van de afdekking is bescherming van de brander tegen vuil en 
vreemde voorwerpen. Zorg ervoor dat deze goed zijn gemonteerd, omdat dit anders 
kan leiden tot problemen met de brander en/of ontsteking. 

 
 

 
 
 

 
 
Monteer de thermokoppelsonde met een doorsnede van 6 mm in de voorgemonteerde 
messing wartelmoer in de ovenonderbouw. Het uiteinde van het thermokoppel moet 
gelijk aan of 0-3 mm onder het bereidingsoppervlak van de oven liggen. 
 
(Het gat in de wartelmoer is excentrisch geboord om een eventuele onjuiste uitlijning 
tussen de wartelmoer en de onderbouwsteen tijdens het transport op te vangen. Als het 
thermokoppel niet goed is uitgelijnd met het gat in de onderbouwsteen draait u de 
wartelmoer langzaam tot deze goed is uitgelijnd, zoals in de afbeelding hieronder.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Een close-upweergave van het 
thermokoppel toont de 
gemonteerde wartelmoer in de 
onderzijde van de ovenonderbouw. 
OPMERKING: Draai de 
klemaansluiting goed vast, maar 
niet te strak. 
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De netvorming gastoevoer 
van 19 mm wordt hier 
aangesloten. 

Spruitstuk bbq 

OPMERKING: Let er bij het omwikkelen van de kabel naar het thermokoppel op dat de 
kabel niet knikt of beschadigd raakt. De kabel moet op een nette manier via de 
meegeleverde beugels en kabelbinders onder de ovenonderbouw worden geleid 
om ervoor te zorgen dat deze niet in aanraking komt met andere kabels, 

metalen of scherpe voorwerpen. 
 
 
Sluit aan op de netvormige gastoevoer bij de flare-koppeling van 19 mm op de 
onderbouw van de gaskast. Er moet eerst een isolatieklep worden gemonteerd op de 
gasbesturingskast, zodat de gastoevoer volledig is geïsoleerd van het apparaat. Het 
kan ook noodzakelijk zijn om de gastoevoerleidingen door te spuiten. Controleer samen 
met uw gasinstallateur of deze taken zijn uitgevoerd in overeenstemming met de 
plaatselijke voorschriften. OPMERKING: gas kan geurloos zijn in nieuwe installaties. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OPMERKING: De gastoevoerleiding moet worden aangesloten door 
gekwalificeerde medewerkers. Controleer of het juiste gastype en installatie 
wordt gebruikt voor de lokale gasvoorziening. Controleer of de leidingen zijn 

gespoeld in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften. 
 

Bbq aansluiten 

 
Er is een aparte gastoevoer nodig is voor de 
bbq. Deze kan van de grootste 
gastoevoerleiding worden genomen, maar zorg 
ervoor dat de gastoevoerleiding voldoende groot 
is voor de gasbelasting. Zie de Algemene 
technische gegevens achter in deze 
handleiding. 
 
Voor deze aansluiting moet een afsluitkraan 
worden gemonteerd voor het gasspruitstuk. Voor 
Australische installaties een zogenaamde 'slam-
shut'-klep vereist om te voldoen aan de vereisten 
van AS5601. 
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Buisbrander 
(Zone 1) Displaybrander 

(Zone 2) 

Aansluitpunt 
netvormige gastoevoer 

Aansluitpunten 
brander zones 1 
en 2 

Systemen met een dubbele brander 

 
De meeste ovens met twee (2) branders gebruiken een buisbrander en een 
displaybrander. De displaybrander wordt naar verwachting de primaire brander en is 
verbonden met Zone 2-componenten. Dit wordt gedaan om ervoor te zorgen dat de 
buisbrander wisselt tussen Hoge vlam, Lage vlam en Uit en de displaybrander alleen 
wisselt tussen Hoge vlam en Lage vlam en dus altijd aanblijft als functiebrander. (De 
displaybrander schakelt uit op ongeveer 400 °C.) 
 
Om ervoor te zorgen dat elke brander correct is aangesloten, wordt elke brander, 
combinatiegasklep en vlampakket voorzien van een label met bijbehorende 
zonenummers; Zone 1 en Zone 2. Het is belangrijk dat alle combinatiegaskleppen, 
branders en vlammenpakketten worden aangesloten op de overeenkomstige 
zonecomponenten. 
 
Als deze labels onjuist lijken of als er verwarring is over welke brander moet worden 
aangesloten op welke component, neemt u contact op met de technische ondersteuning 
van Beech Ovens voor hulp. technical@beechovens.com.au  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:technical@beechovens.com.au
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Sproeifilter aansluiten 

 
De onderstaande grafiek toont de aansluitlocatie voor de sproeifilterservices. 
 
De servicedetails zijn omschreven in de paragraaf Sproeifilter - Technische 
specificaties in deze handleiding. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Bij het installeren van het sproeifilter moet u eventuele verpakkingstape verwijderen die 
het filter op zijn plaats houdt. Draai de moeren op de bovenste toegangspaneel los en 
verwijder het paneel. Verwijder de verpakkingstape en zorg ervoor dat het filter stevig is 
bevestigd op de juiste plaats (zoals hieronder weergegeven).Plaats het toegangspaneel 
terug. 

 

 

 

 

Wateraansluiting 
(½” (15 mm)-aansluiting) 

Elektrische 
aansluitingen 
(moeten worden 
gekoppeld aan 
afzuigventilator) 

Afvalwateraansluiting 
(1½”-aansluiting) 

Cool Air-opzet 
(ervoor zorgen dat 
frisse luchtaanvoer 
mogelijk is) 

Aansluiting op afzuigsysteem 
(300 mm x 300 mm 
standaardkanaalflens) 

Verpakkingstape 

Toegangspaneel 
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Kijkenster plaatsen 

 
Vanaf juli 2010 heeft Beech Ovens een nieuw ontwerp geïntroduceerd voor de montage 
van het kijkvenster. Dit nieuwe ontwerp zorgt ervoor dat de temperatuur aan de 
buitenzijde van het kijkvenster veilig kan worden aangeraakt en dat de materialen om 
de façade niet beschadigen door overtollige warmteoverdracht van het kijkvenster.  
 
Het kijkvenster is afzonderlijk van de oven verpakt om ervoor te zorgen dat het venster 
tijdens transport niet wordt beschadigd. 
Onderstaand schema illustreert hoe het kijkvenster wordt gemonteerd in de oven. 
 

 
OPMERKING: voorkom schade aan de rand van het glas in het stalen frame 
van het venster.  

 
 
Na het uitpakken moet het buitenste glas worden verwijderd uit het kijkvenster. 
 
 
  

 

 

 

 

 

 
  

Verwijder ALLEEN de bovenste 2 
kunststof dopjes. 
Verwijder NIET de onderste 2! 

Verwijder de bovenste 2 schroeven  
met een 4 mm-inbussleutel. 
OPMERKING: Houd de glasplaat zo, 
dat deze niet naar buiten kan vallen. 
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Kantel de bovenkant van de buitenste 
glasplaat voorzichtig naar voren (1) en til deze 
op zodat de nokjes aan de onderkant loslaten 
(2). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

2 

2 

Kantel het venster bovenaan iets naar buiten om de onderste scharniercilinder te 
laten schuiven op de onderkant van de scharnierstang. 
Hef en kantel terug en laat de bovenste scharniercilinder schuiven over de 
bovenkant van de scharnierstang. 

2 

2 

3 
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Verwijder de inbussleutel en monteer het buitenste glas weer in omgekeerde volgorde. 
 
 

OPMERKING: zorg ervoor dat de kunststof dopjes zijn bevestigd aangezien het 
stalen gedeelte zeer heet wordt tijdens gebruik. 
 

 
De meeste kijkvensters moeten worden voorzien van profielen om in de façadewand te 
passen. Zorg ervoor dat de profielen de ventilatiesleuven in de boven- en onderzijde 
van het raamframe niet bedekken. De sleuven dienen om frisse lucht langs het glas te 
laten circuleren om die koel te houden. 
 
 
 

 

Sluit de deur en borg deze met een 6 
mm-inbussleutel. 
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Kijkvensterventilatie installeren 

 
Alle kijkvensters worden nu geleverd met een vensterventilatieoverdracht, 2 x 
leidingaansluitingen en een flexibele leiding die moet worden aangesloten op het 
afzuigkanaal. Bij installaties die gebruikmaken van een sproeifilter moet deze 
aansluiting ten minste 200 mm achter het sproeifilter worden gemaakt. 
 
Onderstaand schema toont een vensterventilatie die goed is aangesloten. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flexibele leiding 

Tape of klem flexibele 
leiding naar aansluiting 

Schroef of klinknagel 
voor aansluiting naar 
ventilatieovergang 

Schroef of klinknagel voor aansluiting 
(met klep) op afzuigkanaal 
(na sproeifilter) 
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Spot aansluiten 

 
Bij ovens die zijn voorzien van een spot, loopt er een kabel vanuit de 
hoofdbesturingskast die moet worden aangesloten om de spot te laten werken. De 
kabel wordt omwikkeld aan de achterkant van de besturingskast en loopt (klemmen en 
gaten aanbrengen in oven waar nodig) naar de aansluiting voor de spot die al is 
gemaakt. 
 
Alle installatiewerkzaamheden en aansluitingen van elektrische bekabeling 
moeten worden uitgevoerd door een erkende elektricien. 
 

OPMERKING: Zorg voor een adequate toegang in de ovenfaçade zodat u bij 
het afdekpaneel voor de spot kunt voor toekomstige servicewerkzaamheden en 
onderhoud. Zonder externe toegang kan het glas en de spot zelf niet worden 

vervangen. 
 
 

 

Toegang tot 
afdekplaat spot 

1 

2 

Kabel van 
besturingskast Spot zelf (lamp aan 

binnenkant) 
Verwijderen om lamp te 
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Elektrische aansluitingen 

 
Het systeem heeft de volgende geaarde lichtnetaansluitingen nodig; 
 

• 220-240 Volt (andere spanningen op aanvraag beschikbaar) 

• 50 Hz 

• 10 A 
 
Binnen de gaskast wordt een voedingskabel meegeleverd die is verbonden met een 
standaard Australische stekker. Mocht uw oven buiten Australië worden geïnstalleerd, 
dat is het gebruikelijk dat u een adapter koopt die geschikt is voor uw lokale 
aansluitingsconfiguratie. 
 
In sommige gevallen kan een nieuwe stekker eraan worden gezet die geschikt is voor 
uw lokale aansluitingsconfiguratie. Mogelijk wilt u een vaste bedrading aanleggen naar 
een isolator. Als deze methoden worden gebruikt, zorgt u ervoor dat u zich houdt aan 
de volgende instructie. 
 

 
OPMERKING: Voeding naar het systeem is polariteitgevoelig. De volgende 
kleurcodes moeten worden aangehouden voor de werking van uw systeem. 

• Bruin = fase 

• Blauw = nul/neutraal 

• Groen = aarde 
 
 

Laatste controles 

 
1. Controleer alle gas-, mechanische en elektrische aansluitingen naar alle 

apparatuur.  Zorg ervoor dat de brander en de behuizing stevig vastzitten. 
 

2. Controleer de gasstroomlogica en open alle relevante kleppen handmatig. 
 

3. Ga door met de opstartprocedure die is omschreven in het hoofdstuk 
Inbedrijfstelling in deze handleiding. 
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Installatiecontrolelijst 
 
Wanneer de eerste installatie is voltooid, leest u de volgende controlelijst door om er 
zeker van te zijn dat de oven veilig in gebruik kan worden genomen. 

 Poten voldoende stevig bevestigd aan de vloer (indien van toepassing) - 
oven staat stabiel (zie Montage). 

 Isolatie met keramische wol aan buitenzijde voltooid en goed bevestigd (zie 
Montage). 

 Luchtcirculatieopening van 25 mm is duidelijk (zie Montage). 

 Gasbesturingskast en brander(s) stevig gemonteerd (zie 
Aansluitingsprocedures). 

 Afdekkingen stevig op hun plaats (zie Aansluitingsprocedures). 

 Alle gasaansluitingen stevig en goed aangedraaid (zie 
Aansluitingsprocedures). 

 Alle elektrische componenten correct geïnstalleerd - lichtnet voldoende 
geaard en in overeenstemming met plaatselijke voorschriften (Zie 
Elektrische aansluitingen). 

 Controleer of de afzuigkanaalinstallatie voldoet aan de plaatselijke 
voorschriften (zie Ontwerp afzuigleiding). 

 Bij systemen die zijn voorzien van een sproeifilter controleert u of alle 
aansluitingen voor het water, de afvoer en de elektriciteit correct en volledig 
zijn (zie Aansluiting op rookkanaal - Sproeifilter). 

 Controleer of er voldoende toegang en ventilatie is, zowel onder als boven de 
oven voor onderhoud en inspectie (zie De oven ventileren). 

 Indien van toepassing, controleert u of de Stainless Steel Hearth correct is 
gemonteerd, waterpas met de vloerstenen (zie Stainless Steel Hearth). 

 Controleer of alle bedrading en bekabeling correct is aangebracht (zie de 
betreffende component). 

 Controleer of de ruimte onder en rondom de oven schoon, netjes en vrij van 
vuil is. 

 Zorg ervoor dat ALLEEN niet-brandbare materialen zijn gebruikt in de 
bouw van façades rondom de oven, inclusief de gebieden die zich dicht 
bij het staal van de oven bevinden, zoals deuren en ramen. Zie de Oven 
Façade Guide (handleiding voor de ovenfaçade, mogelijk in het Engels), 
verkrijgbaar bij het hoofdkantoor van Beech Ovens. 

 Controleer of er geschikte brandblusapparatuur binnen handbereik is. 
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Hoofdstuk 2 - Inbedrijfstelling 
 
 

Inbedrijfstelling 
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Inbedrijfstelling 
 
Het gassysteem werkt volledig automatisch en als dit op ON (AAN) wordt gezet, wordt 
een hoogspanningsvonk naar de gasbranderkop gestuurd. Dit blijft ongeveer 6 - 10 
seconden vonken. De vlam gaat automatisch branden; de hoge vlammen verwarmen 
de ovenruimte. Zodra ingestelde temperatuur(SV) is bereikt, wordt overgeschakeld op 
lage vlammen. 
 
(Als de brander niet 6 - 10 seconden ontvlamt, stopt het systeem met vonken ter 
bescherming van storingen aan de vlam. De witte knop FAULT/ RESET (Storing/reset) 
gaat branden. Druk op de witte knop FAULT/ RESET (Storing/reset) voor meer 
pogingen. Er kunnen verschillende pogingen nodig zijn om de gasleiding schoon te 
krijgen.) 
 
Als onderdeel van de aansluiting moeten gastoevoerleidingen worden ontdaan van 
eventuele lucht in de leidingen. (Zie Aansluitingen in deze handleiding.) 
 
De volgende stappen worden ALLEEN gebruikt om de algemene functie van de ovens 
te controleren. Voordat de oven kan worden gebruikt om eten in te bereiden, moet deze 
worden voorverwarmd (zie Voorverwarmen in deze handleiding). 
 
 

1. Draai de hoofdschakelaar naar de stand CONTROL (Bedienen). 
 

De digitale temperatuurregeling controleert zelf vervolgens het huidige 
oventemperatuur (PV). 

 
2. Stel de ingestelde temperatuur (SV) in op 100 °C (zie Digitale 

temperatuurregeling in deze handleiding). 
 

3. Draai de hoofdschakelaar naar de stand ON (Aan). 
 

(Luister of u een vonk hoort. De brander(s) moet(en) nu ontvlammen. 
 

Als de brander niet aan gaat, gaat de witte knop FAULT/ RESET (Storing/reset) 
branden. Voor het resetten van het ontstekingsproces drukt u contact proces, 
drukt u op de witte knop FAULT/ RESET (Storing/reset). 

 
Mocht de brander nog niet ontsteken na vier (4) pogingen, dan moeten er 
controles worden uitgevoerd met behulp van het gedeelte probleemoplossing in 
deze handleiding. 

 
4. Het gassysteem kan worden uitgeschakeld door de hoofdschakelaar op de stand 

OFF (Uit) te zetten. 
 
 

Lees voor het voorverwarmen het volgende gedeelte: Systeemklepkalibratie. 
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Systeemklepkalibratie 
 
Bij de ovens die worden geleverd met ofwel een rookkanaalovergang of een sproeifilter 
van Beech Ovens is een geïntegreerde systeemklep gemonteerd. De juiste afstelling 
van de systeemklep is een zeer belangrijk onderdeel van de inbedrijfstelling om ervoor 
te zorgen dat oven efficiënt en veilig werkt. 
 
In de volgende paragraaf worden de relevante variabelen in rookkanaalzuigniveaus en 
de methoden om de systeemklep goed te kalibreren, uitgelegd. 
 

Oventrekvariabelen (zuiging) 

 
De hoeveelheid afzuiging wordt beïnvloed door de volgende factoren: 
 

• Relatieve druk van het restaurant/de keuken die wordt beïnvloed door het feit of 
er frisse lucht is voor airconditioning, open ramen, deuren, plafondholten, 
afzuigingsomkastingen in de buurt, ventilatie of andere factoren die verschillende 
drukgebieden kunnen opleveren boven het oven- en rookkanaalsysteem. 

 

• Of het restaurant/keuken in de open lucht is en zo ja, het effect van wind op de 
oven. 

 

• Of het afzuigsysteem wordt beïnvloed door overheersende windrichtingen. 
 

• De specifieke geometrische indeling van de leidingen. 
 
 
De hoeveelheid afzuiging is afhankelijk van het ontwerp van het afzuigsysteem. Er zijn 
een aantal opties: 
 

Ontwerp afzuigsysteem Luchtstroom 

Natuurlijke trek 
 

~ 150 liter/seconde 

Geforceerde trek (ventilator) met inlaat van koele 
lucht (deur 1) 
 

~ 450 liter/seconde 

Extra deuren inclusief bbq (per deur) ~ 100 liter/seconde 
Afzuigsysteemomkasting 
 

Volgens de specificaties van de 
fabrikant  

 
De bovenstaande luchtstroomsnelheden zijn slechts een indicatie voor de grootte van 
de ventilator en de berekening van de vereisten voor het luchtstroomkanaal. Statische 
druk van 150 Pa in de leiding is vereist. 
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Cool Air-opzet controleren 

 
Het wordt sterk aanbevolen dat het opzetstuk voor koele lucht (luchtdrukregeling) 
toegang heeft tot goed geventileerde frisse lucht, bij voorkeur een bron van externe 
lucht. Raadpleeg uw mechanische serviceconsultant voor het leveren van het 
ontwerp. Dit is om te voorkomen dat de koeleluchtinlaat lucht uit de onderzijde van de 
oven trekt, waardoor een negatieve druk in de ovenholte ontstaat. Dit kan resulteren in 
vlamstoringen en/of verlaagde ovenefficiëntie.  
 
Vóór het kalibreren van het rookkanaal controleert u het opzetstuk voor koele lucht 
goed werkt. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat de klep vrij kan bewegen en dat 
deze tijdens het transport of tijdens de installatie geen schade heeft opgelopen.  
 
Voor het controleren van het opzetapparaat voor koele lucht, sluit u de systeemklep 
volledig en controleert u of de klep van het opzetapparaat voor koele lucht is geopend, 
zodat frisse lucht erin kan stromen. Wanneer de ventilator is uitgeschakeld, moet de 
klep van het opzetapparaat voor koele lucht sluiten. Dit kan een vertraagde reactie zijn.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
OPMERKING: Voordat u de systeemklep gaat kalibreren, zorgt u ervoor dat alle 
variabelen die de oven beïnvloeden, zoals airconditioning, ramen en deuren en alle 
andere afzuigapparaten aan staan of zich in de status van normaal bedrijf bevinden. Dit 
is om ervoor te zorgen dat de kalibratie geldt wanneer de oven volledig werkt in 
combinatie met andere apparatuur. 
 
 
 
 
 
  

Klep van het 
opzetapparaat voor 
koele lucht 

Klep systeemklep 

Rookkanaalover
gang 
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De A4-papiertest 

 
Zonder toegang tot geschikte meetapparatuur maakt u voor de meest effectieve 
methode om het ovenafzuigsysteem goed te kalibreren, gebruik van de A4-papiertest, 
zoals hieronder uitgelegd. 
 
De A4-papiertest is ontwikkeld als eenvoudige en effectieve meter voor het bepalen van 
de trek (zuiging) bij de aansluiting van het ovenafzuigsysteem (bovenzijde van de 
ovenmond). Dit is een veelvoorkomende en vaak onderbelichte oorzaak van slechte 
ovenprestaties. 
 
Door te veel zuiging verliest de oven warmte en gebruikt te veel brandstof. Door te 
weinig zuiging kunnen rook- en verbrandingsgassen ontsnappen naar de keuken. Er is 
een mooi evenwicht tussen te veel en te weinig. Voor het regelen van de trek hebt u 
toegang nodig tot de kwadrantversteller in de systeemklep, die is geïnstalleerd in de 
rookkanaalovergang of in het sproeifilter dat is aangesloten op de ovenaansluiting. 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Bij Australische installaties met het vergrendelingssysteem (AS5601 kunt u de 
temperatuur van het rookkanaal afstellen met behulp van de systeemklep om een 
PV (vergrendeling) van 130 °C -150 °C (max) te krijgen bij een volledig verwarmde 
oven. 
Bij alle andere systemen is het raadzaam om te controleren wat de temperatuur 
bij de aansluiting op het afzuigsysteem is als de oven volledig verwarmd en 
operationeel is. Stel de klep in op 130 °C -150 °C.  

 

Te veel trek (zuiging) 
 

Trek niet sterk genoeg 
(zuiging) 
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Draai hiervoor de 
vleugelmoer losser 
en stel de 
kwadrantversteller 
zo in, dat de 
vereiste luchtstroom 
wordt verkregen. 

A4-papier in lengte 
gevouwen 

A4-papier in de 
breedte gevouwen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als de afzuigventilator draait, moet de zuiging bij de aansluiting van het afzuigsysteem 
in de ovenmond voldoende zijn om een vel A4-papier vast te houden, dat in de breedte 
doormidden is gevouwen. Echter, de zuiging moet NIET zo hoog zijn, dat een A4-papier 
wordt vastgehouden, wanneer dit in de lengterichting is gevouwen. 
 
OPMERKING: er kan zowel A4-papier als papier van Letter-formaat voor worden 
gebruikt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als het vel papier valt, moet de systeemklep worden afgeregeld (iets geopend) om de 
luchtstroom te verhogen. 
 
OPMERKING: wanneer de systeemklep is in een 
'GESLOTEN' stand staat, stroomt er nog steeds 
een kleine hoeveelheid lucht door de klep. 
 
 

Aansluiting afzuigsysteem met papier in 
de breedte gevouwen op de juiste 
plaats 
(RND1300 Round-oven). 
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Terugblaastrechter 
van brander 

Bij een A4-vel dat in de lengterichting doormidden is gevouwen, moet de zuiging het 
papier niet vast kunnen houden bij de aansluiting van het afzuigsysteem in de 
ovenmond. Als het vel papier blijft hangen, moet de systeemklep worden afgeregeld 
(iets gesloten) om de luchtstroom te verlagen. 
 
Bij meerdere deurovens of ovens die zijn voorzien van een bbq, herhaalt u deze 
instructies voor alle deuren. (Bij ovens die zijn voorzien van een bbq de zuiging 
automatisch verplaatst naar de bbq-zijde van de aansluiting op het afzuigsysteem.) 
 
Door zorgvuldig te werk te gaan, nemen ook hier de prestaties toe worden problemen 
verholpen, die anders over het hoofd zouden worden voorzien. Let wel, door te veel 
zuiging worden grote hoeveelheden warmte uit dit type oven gehaald. De juiste 
kalibratie is komt heel nauw. 
 
Deze test is eenvoudig en benadert de juiste waarde goed. Extra kalibratie is mogelijk 
nodig als er vervuiling optreedt of als de temperatuur bij de aansluiting op het 
afzuigsysteem hoger is dan de aanbevolen 130-150 °C (max). 
 
Neem bij vragen contact op met de technische ondersteuning van Beech Ovens. 
technical@beechovens.com.au  
 

Ventilatietest 

 
Zoals eerder vermeld onder 'De oven ventileren', 
moet bij alle gasovens altijd een open ventilatie 
aanwezig zijn aan de onderzijde van de oven. 
Voor het ondersteunen van een vlam maakt de 
oven gebruik van primaire en secundaire lucht 
(zuurstof) van onder de ovenvloer. 
 
Als de vlam onregelmatig brandt tijdens het 
stoken van de oven op gas, 
controleert u of de vlam 
niet onder de oven wordt 
getrokken en lekt uit de 
terugblaastrechter. 
 
Als hier vlammen zichtbaar zijn, 
betekent het dat er een onbalans is in de 
omgevingsdruk (hogere druk in de oven - 
lagere druk onder de oven). 
 
 

 
Als er rook of vlammen zichtbaar zijn tijdens de ventilatietest, schakelt u 
het systeem onmiddellijk en raadpleegt u het gedeelte Ventilatievereisten. 

 

mailto:technical@beechovens.com.au
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Systeem balanceren 
 
Nadat u hebt gecontroleerd dat de oven juist wordt geventileerd en dat het rookkanaal 
correct is gekalibreerd, kunnen er in sommige gevallen externe luchtdrukverschillen zijn 
die van invloed kunnen zijn op de prestaties van de oven. 
 
In sommige gevallen kan zich een onbalans voordoen tussen de ruimte boven de oven 
en de ruimte onder de oven. Dit kan ertoe leiden dat er lucht wordt getrokken binnen de 
oven om deze onbalans te compenseren. 
 
Een direct resultaat hiervan kan zijn dat de vlam, of rook, onder de oven wordt 
getrokken, waardoor de vlam onregelmatig gaat branden  en de prestaties van de oven 
afnemen. 
 
In de meeste gevallen is dit te wijten aan twee (2) mogelijke oorzaken: 
 

• Onvoldoende ventilatie onder de oven 
 

Zie Ventilatievereisten in deze handleiding bij onvoldoende ventilatie onder de 
oven. 

 

• Te veel trek van boven de oven 
 

Als er te veel trek is van boven de oven, kan dit ertoe leiden dat de ventilatie 
onder de oven onvoldoende is. 
 
In het slechtste geval kan het nodig zijn dat de onderbouw van de oven wordt 
afgedicht om te voorkomen dat lucht binnen het ovenholte wordt getrokken, 
waardoor de vlam onder de oven wordt getrokken. 
 
In de volgende schema's wordt te veel trek van boven de oven uitgelegd en de 
meest gebruikte oplossing voor dit probleem gegeven. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zie het technische ondersteuningsgedeelte op www.beechovens.com of neem contact 
op met de technische ondersteuning van Beech Ovens voor verdere hulp. 
technical@beechovens.com.au  

http://www.beechovens.com/
mailto:technical@beechovens.com.au
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POSITIEVE DRUK 

Ovenfaçade 

Ventilatiepaneel 

Dicht de hele zone tussen de 
façadewand en de oven zelf af. 

De vlam wordt onder de 
oven getrokken. 

NEGATIEVE DRUK 

POSITIEVE DRUK 

Ovenfaçade 

Ventilatiepaneel 

Probleem: 

Oplossing: 
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Vlamkalibratie - Sit Nova 826 
 
In de volgende paragraaf wordt de kalibratieprocedure voor de Sit Nova 826-
combinatiegasklep uitgelegd. De klep kan met zowel propaangas als aardgas worden 
gebruikt, hoewel de inspuiter in de brander gewisseld moet worden en het typeplaatje 
moet worden bijgewerkt bij het wisselen van type gas. Ombouwkits zijn te koop bij het 
hoofdkantoor van Beech Ovens (sales@beechovens.com.au) of uw plaatselijke Beech 
Ovens-vertegenwoordiger. 

 
Opmerking: probeer nooit het gastype te converteren zonder eerst de 
branderinspuiter en het typeplaatje in de gasbesturingskast te hebben 

mailto:sales@beechovens.com.au
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aangepast. 
De kalibratieprocedure is identiek voor systemen op propaan en aardgas, maar lees de 
tabel Algemene technische details voor de aangepaste drukvereisten.  

 
Opmerking: deze kalibratieprocedure moet worden uitgevoerd door een 
ervaren gas monteur en wordt op locatie uitgevoerd met een volledig 

operationeel systeem. 
 
Het is zeer belangrijk dat deze instructies worden opgevolgd om de combinatiegasklep 
in te stellen op maximale prestaties. Iedere installatie kan afwijken en hoewel met de 
fabrieksinstellingen een vlam wordt geproduceerd, is fijnafstemming van de 
klepinstellingen noodzakelijk. Dit is gebruikelijk bij de installatie van de meeste 
gastoestellen.  
 
Bij ovens met aardgas wordt de inspuiting van de brander (in de meeste gevallen) in de 
fabriek ingesteld op de productie van 80 MJ met een toevoerdruk (uitlaatdruk) van 1 
kPa. (Zie het typeplaatje in de gasbesturingskast voor ovenspecifieke details.) Dit is de 
instelling voor een hoge vlam. De instelling voor een lage vlam wordt bepaald op een 
lagere druk nadat de instelling voor een hoge vlam is aangepast. Als dit gedaan, is het 
noodzakelijk om de instelling voor de hoge vlam opnieuw te controleren.  
 
Voordat u verder gaat, moet u vertrouwd raken met de Sit Nova 826-combinatiegasklep 
en zich bewust zijn van de locatie van de test- en afstelpunten 
(zie het identificatieschema hierboven). 
 

Druk voor hoge en lage vlam instellen 

 
Controleer vóór de kalibratie of alle overige keukenapparaten die zijn aangesloten op de 
hoofdgasleiding op maximale capaciteit draaien. Als de vlamkalibratie van de oven 
onafhankelijk van andere in gebruik zijnde apparaten wordt uitgevoerd, moeten de 
volgende stappen worden herhaald wanneer deze apparaten werken om ervoor te 
zorgen dat de grootste gastoevoer geschikt is om de vereiste doorstroming te leveren. 
 
Controleer vóór de afregeling eerst of er voldoende druk wordt geleverd op de grootste 
gastoevoerdruk aan de inlaatzijde van de klep. 
 
De schroef voor het testpunt van de inlaat-(toevoer)druk (4 in bovenstaand schema) 
kan worden verwijderd, waarna de testmeter met een geschikte koppeling of buis kan 
worden aangesloten. Hiermee moet worden bevestigd dat de toevoerdruk boven de 
benodigde druk ligt van 2,0 kPa voor aardgas en 2,75 kPa voor propaangas. Mocht de 
toevoerdruk onder deze niveaus liggen, dan moet de gastoevoer naar de keuken 
worden verbeterd. 

 
Opmerking: Toevoerdruk boven 5,0 kPa beschadigt de klep. Als de druk hoger 
is dan 5,0 kPa, moet er een drukregelaar worden geïnstalleerd.   

 
Plaats de testpuntschroef voor de inlaatdruk terug en draai aan tot 2,5 Nm. 
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Messing 10 mm-moer 
(afstelling hoge vlam) 

Kruiskopschroef 
(afstelling kleine 
vlam) 

Kunststof kap 
(Verwijder de 
binddraad, draai en 
trek omhoog om te 
verwijderen) 

De lagere zeskantige messing 
moer is NIET bedoeld voor de 
afstelling. Draai deze NIET los. 

Testschroef 
uitlaatdruk 

Testschroef inlaatdruk 

Hoge vlam 

 
Controleer of de digitale temperatuurregeling aan de voorzijde van de 
gasbesturingskastdeur zo is ingesteld, dat de ingestelde temperatuur (SV) is ten minste 
100 °C hoger is dan de huidige temperatuurwaarde (PV). Deze procedure zorgt ervoor 
dat de klep op hoge vlam blijft tijdens het kalibreren (Zie Digitale temperatuurregeling 
voor de volledige instructies). 
 

• Draai het gassysteem aan of start dit (zie 
Inbedrijfstelling voor de volledige 
instructies). 

 

• Verwijder de testschroef voor de 
uitlaatdruk. Sluit hierop de 
testmeter aan met een 
geschikte koppeling of buis om 
de druk voor de hoge vlam te 
controleren. De druk moet 1 
kPa voor aardgas en 2,75 
kPa voor propaangas zijn. 

 

• Als de druk moet worden 
aangepast, verwijdert u 
de kunststof dop van de 
stelschroef door eerst de binddraad te verwijderen, deze tegen de klok in te 
draaien en dan omhoog te trekken (zie hieronder). 

 

• Draai de messing moer rechtsom met een 10 mm-sleutel om de druk te 
verhogen en linksom om de druk te verlagen (zie hieronder). 

 
De drukstelschroeven werken als volgt: 
 

 



Beech Ovens Pagina 77 21-7-2017 (C) 

Handleiding RND-REC-RGO (R1)  Vertrouwelijk en bedrijfseigen 

Lage vlam 

 
Als de correcte druk is bereikt voor de hoge vlam stelt u de digitale temperatuurregeling 
zo in, dat de ingestelde temperatuur (SV) 12 °C onder de huidige oventemperatuur (PV) 
ligt. Hierdoor schakelt de combinatiegasklep naar de Lage vlam-modus. 
 
De drukinstelling voor de lage vlam kan nu worden bepaald op een aanbevolen 
spanning van 0,375 kPa voor aardgas en 0,75 kPa voor propaangas. 
 

• Houd de positie van de messing moer op zijn plaats met de 10 mm-sleutel. Draai 
de kruiskopschroef met een kruiskopschoevendraaier nr. 1 rechtsom om de druk 
te verhogen en linksom om de druk te verlagen (zie boven). 

 

• Indien wordt geconstateerd dat de aanbevolen instelling niet werkt zoals 
gewenst, kan de lage vlam worden aangepast met behulp van een waarnemer 
en de vlam worden gereguleerd tot een goede maat. (Dit kan het geval zijn bij 
ovens met meerdere branders, hoewel de aanbevolen minimumwaarden 0,375 
kPa voor aardgas en 0,75 kPa voor propaangas blijven.) 

 

• Controleer opnieuw de instelling voor de hoge vlam, zoals beschreven in Hoge 
vlam. 

 

• Indien de instelling juist is, plaatst u de kunststof kap terug. 
 

• Verwijder de testmeterkoppeling (buis), plaats de testpuntschroef voor de 
uitlaatdruk terug en draai deze aan tot 2,5 Nm. 

 

• Zet de ingestelde temperatuur (SV) op de digitale temperatuurregeling weer op 
de gewenste temperatuur (zie Digitale temperatuurregeling voor de volledige 
instructies). 
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Vlamkalibratie - bbq 
 
 
De kalibratieprocedure voor de bbq-vlam wordt hieronder beschreven. 

 
Opmerking: deze kalibratieprocedure moet worden uitgevoerd door een 
ervaren gas monteur en wordt op locatie uitgevoerd met een volledig 

operationeel systeem. 
 
Controleer vóór de kalibratie of alle overige keukenapparaten die zijn aangesloten op de 
hoofdgasleiding op maximale capaciteit draaien. Als de vlamkalibratie van de bbq 
onafhankelijk van andere in gebruik zijnde apparaten wordt uitgevoerd, moeten de 
volgende stappen worden herhaald wanneer deze apparaten werken om ervoor te 
zorgen dat de grootste gastoevoer geschikt is om de vereiste doorstroming te leveren. 
 
Controleer vóór de afregeling eerst of er voldoende druk wordt geleverd op de grootste 
gastoevoerdruk aan de inlaatzijde van de klep. 
 

• Verwijder de bedieningsknop van de gasregelklep. Dit is een type 
'perspassingsknop'. 

• Sluit een gasmanometer aan op het testpunt, zoals hieronder weergegeven. Test 
op inkomende gasdrukken, zoals hieronder beschreven (bij aardgas past u de 
inkomende druk aan bij de toevoerdrukregelaar vóór de gasregelklep). 

• Als de juiste druk aanwezig is bij de regelklep, controleert u de instelling voor de 
hoge en lage vlam met behulp van de relatieve stelschroeven, zoals hieronder 
weergegeven. 

• Wanneer de correcte vlaminstellingen zijn gekalibreerd, verwijdert u de testmeter 
en plaatst u de bedieningsknop terug. 

 
 
 
 
 
 

 
 
  

Testpunt gasdruk. 
Aardgas - 1,0 kPa 
Propaan/LPG - 2,75 kPa 

Stelschroef 'Hoge vlam'. Max. 
doorstroming als schroef 2 mm onder 
de bovenkant van de opening zit. 
Indraaien (rechtsom) om de druk te 
verlagen (vlamgrootte). 

Stelschroef 'Lage vlam'. 
Indraaien om de instelling voor 
de lage vlam te verlagen 
(sterke vlaminstelling 
behouden). 

Piëzo-ontsteker 
(batterij achter knop) 
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Inspiratorkalibratie 
 
De hoofdfunctie van de inspirator is om frisse lucht te combineren met het gas, voordat 
dit in de verstuiver van de brander komt. De hoeveelheid lucht die wordt vermengd met 
het gas bepaalt hoe de vlam brandt. Een juiste afstelling van het lucht/gas-mengsel is 
uiterst belangrijk voor het bereiken van een geschikte vlam. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na het voorverwarmen stelt u de lucht/gas-schijf op de inspirator om tot de volgende 
vlamkenmerken te komen: 
 

• Bij de buisbrander moet de vlam tot het dak van de oven komen. 
 

• Bij aardgas moeten alle vlammen onderaan blauw zijn met lichtgele uitlopers. 
 

• Bij propaan of LPG is de vlam meestal lichtgeel. De lucht/gas-schijf moet bijna 
volledig worden opgedraaid voor propaan. (Diep geel tot oranje is NIET juist en 
leidt tot op het dak van de oven.) 

 
  

Schijf lucht/gas-mengsel. 
Als de schijf omhoog wordt 
geschroefd, wordt de 
hoeveelheid lucht die wordt 
vermengd met het gas, 
beperkt. Als de schijf omlaag 
wordt geschroefd, neemt de 
hoeveelheid lucht die wordt 
vermengd met het gas, toe. 

Aansluitpunt 12,25 mm 
S/S-toevoerleiding 
(displaybrander). 

Frisse lucht komt in de 
inspirator en wordt 
gemengd met het gas. 

Gasinjector. Gas komt hier in 
de inspirator. 
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Voor technische vragen over gas verwijzen wij u naar het technisch 
ondersteuningsteam van Beech Ovens in Australië:  technical@beechovens.com.au  
 
 
Raadpleeg de volgende Controlelijst inbedrijfstelling voordat u de oven voor de 
eerste keer aanzet. 
 
 

OPMERKING: Voordat de oven normaal kan worden gebruikt, moet deze 
worden voorverwarmd. Zie Voorverwarmen met gas of Voorverwarmen met 
hout voor voorverwarmingsinstructies. 

 

 

mailto:technical@beechovens.com.au
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Controleblad installatie en inbedrijfstelling 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Inbedrijfstellingsmonteur: ______________________________      Datum: ______________ 

Installatieaannemer: __________________________________ 

Installatiedatum: ______________ 

Model: ______________ 

Serienummer: ______________ 

 

Naam van klant (manager/hoteltechnicus/enz.): _______________________________ 

 

Installatieadres: __________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Telefoonnr.: __________________________ 

E-mailadres: __________________________ 

 
 
 

 
 
Contactgegevens Beech Ovens 
 
Hoofdkantoor Beech Ovens: 
36 Gladys St 
Stones Corner 
Brisbane Qld 4120 
Australië 
 
Tel: +61 (0)7 3397 0277 
Fax: +61 (0)7 3397 0030 
 
Internet: www.beechovens.com 
E-mail: sales@beechovens.com.au 
Technische ondersteuning: technical@beechovens.com.au  

Vul dit blad in na de inbedrijfstelling en stuur het terug naar Beech Ovens. 
Als u dit formulier niet terugstuurt, kan de garantie op de oven vervallen. 

Houd één ondertekend exemplaar bij de medewerkers ter plaatse. 

Postadres: 
PO Box 1577 
Coorparoo DC 4151 
Brisbane, Australië 

 

http://www.beechovens.com/
mailto:sales@beechovens.com.au
mailto:technical@beechovens.com.au
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Controleblad installatie 
 

Montagecontrole:  

□ Rookkanaalsysteem. □ Gemonteerde ovencomponenten.  □ Toegang tot boven 

en onder oven. 

 Zorg ervoor dat ALLEEN niet-brandbare materialen zijn gebruikt in de bouw van façades rondom 

de oven, inclusief de gebieden die zich dicht bij het staal van de oven bevinden, zoals deuren en 

ramen. 

Type afzuigsysteem:  

 Controleer of de afzuigkanaalinstallatie voldoet aan de plaatselijke voorschriften 

 Sproeifilter. □ Rookkanaalovergang. □ Omkasting. □ Overig: ____________________ 

 (Sproeifilter) Water aangesloten. 

 (Sproeifilter) 40 mm afvoer aangesloten. 

 (Sproeifilter) Voeding verbonden en aangesloten op afzuigventilatorcircuit. 

Gasaansluitingen: 

 Alle gasaansluitingen stevig en goed aangedraaid. 

 Gasbesturingskast en brander(s) stevig gemonteerd. 

 Afdekkingen stevig op hun plaats. 

 Gastype komt overeen met het type dat is vermeld op het typeplaatje dat zich in de gasbesturingskast 

bevindt. 

 Brander aangesloten op gasbesturingskast. 

 Voor dubbele branders - buisbrander aangesloten op 'Brander 1'-aansluiting in gasbesturingskast. 

Elektrische aansluitingen: 

 Controleer of alle bedrading en bekabeling correct is aangebracht. 

 Alle elektrische componenten correct geïnstalleerd - lichtnet voldoende geaard en in overeenstemming met 

plaatselijke voorschriften. 

 Juiste polariteit 

(Voeding (fase) = bruin     Nul/neutraal = blauw     Aarde = groen) 

 Tri-elektrodeaansluitingen en bijbehorende bekabeling is correct gemonteerd. (Alle branders: Zones 1 en 2) 

 Duidelijke vonk. 

Algemene Installatiecontrole: 

 Poten voldoende stevig bevestigd aan de vloer (indien van toepassing) - oven staat stabiel. 

 Isolatie met keramische wol aan buitenzijde voltooid en goed bevestigd. 

 Luchtcirculatieopening van 25 mm is duidelijk. 

 Indien van toepassing, controleert u of de Stainless Steel Hearth correct is gemonteerd, waterpas met de 

vloerstenen. 

 Controleer of de ruimte onder en rondom de oven schoon, netjes en vrij van vuil is. 

 Controleer of er geschikte brandblusapparatuur binnen handbereik is.  
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Controleblad inbedrijfstelling 

 
Elektriciteits- en watervoorziening: 

 Voeding van de gasbesturingskast is aangesloten en ingeschakeld. 

 Indien het afzuigsysteem met een ventilator werkt, zorgt u ervoor dat de ventilator loopt en de juiste 

draairichting heeft. Controleer op zuiging (trek) bij ovenaansluiting. 

 Indien van toepassing, controleer of het sproeifilter correct is geïnstalleerd en juist werkt. 

 (Sproeifilter) Water aangesloten en aan. 

  (Sproeifilter) Voeding aangesloten en aan. 

 (Sproeifilter) Water in trechter bij werking. 

Gasdruk: 

 Alle relevante gastoevoer is correct aangesloten op de gasbesturingskast, de flexibele gasslang is 

goed aangesloten op de juiste brander en de handmatige kleppen zijn open (Aan). Controleer op 

lekkage. 

 Controleer de gasdruk bij alle werkende branders als ten minste 80% van alle gastoestellen in de 

keuken werkt. 

 Controleer de vlamgrootte en -kleur om ervoor te zorgen dat de juiste gasdruk is gekalibreerd. 

 Controleer de instelling voor de hoge en lage vlammen op alle branders. 

 Controleer of de inspirator(s) correct is/zijn gekalibreerd om de juiste vlamkleur en -grootte te krijgen. 

Algemene inbedrijfstellingscontrole: 
 

 (Enkel voor Australië) Controleer of de thermokoppelvergrendeling correct is geïnstalleerd en juist 

werkt. 

 Controleer of het rookkanaal is geïnstalleerd en voldoet aan de plaatselijke voorschriften. 

 Controleer of er voldoende ventilatie onder de oven is. 

 Controleer of het thermokoppel correct is gemonteerd en gelijk ligt met de ovenonderbouw.  

 Controleer of de systeemklep correct is gekalibreerd en voldoende balans is bereikt in het rookkanaal. 

 Controleer of alle gebieden schoon en netjes zijn, zowel onder als boven de oven. Verwijder alle vuil 

uit het ovengebied. 

 Controleer of het opzetstuk voor koele lucht goed werkt. 

 Opzetstuk voor koele lucht verbonden met buitenluchtbron. 

Operatortraining: 

 Hoe werken met de oven. □ Voorverwarminstructies. □ Zet de voorzetdeur er goed in. 

 Gasveiligheid - Hoe gastoevoer naar de oven isoleren als u gaslucht ruikt bij de oven. 

 Startvolgorde - Controleer stroom/gas, omkasting/ventilator aan, controleer voorverwarmen. 

 Werking digitale temperatuurregeling. 

 Onderhoud en rookkanaalreiniging 3/6-maandelijks nodig. (Onderhoudsschema omschreven en 

toegelicht in Installatie- en bedieningshandleiding) 

 Garantiekaart teruggestuurd. 
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 Installatie- en bedieningshandleiding ontvangen door de klant. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 3 – Werking 
 

Werking 
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Handmatige gasafsluitkraan in 
halfopen stand. 
Hendel verticaal = OPEN 
Hendel horizontaal = 
GESLOTEN 

Voorverwarmen met gas 
 

Voordat de oven kan worden gebruikt om eten in te bereiden, moet deze worden 
voorverwarmd of uitharden. Dit is een geleidelijke fase met kleine vlammen om de over 
goed 'warm' te krijgen vóór gebruik. Dit is gebruikelijk voor alle ovens en moet worden 
gedaan om ervoor te zorgen dat de materialen in de oven langzaam 'uitharden' om 
scheurvorming te verminderen. De oven moet worden voorverwarmd gedurende ten 
minste 72 uur (drie (3) dagen). 
 
Nu de oven in bedrijf is gesteld en alle installatiewerkzaamheden zijn voltooid, is de 
oven nu gereed voor het voorverwarmen. 
 
Bij ovens met twee (2) branders laat u één (1) handmatige gasafsluitkraan gesloten. 
 
Voor het voorverwarmen van de oven draait u de hoofdschakelaar op ON (AAN). 
 
In de stand met de hoge vlammen verlaagt u de vlamgrootte met ongeveer de helft 
(ongeveer 150 mm hoog) door het sluiten van de handmatige gasafsluitkraan. Hierdoor 
kan een lagere hoeveelheid gas verbranden, zodat er een kleinere vlam komt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nu de instellingen van de inbedrijfstelling kloppen, werkt de oven nu continu en houdt 
de ingestelde temperatuur (SV) automatisch op 100 °C. 
 
Na dag één (1) verhoogt u de ingestelde temperatuur (SV) tot 150 °C. 
 
Na dag twee (2) verhoogt u de ingestelde temperatuur (SV) tot 200 °C. 
 
 

OPMERKING: Het is belangrijk dat er alleen een kleine vlam wordt gebruikt om 
de oven voor te verwarmen. Een grote, felle vlam kan scheurtjes in de wanden 
veroorzaken. Scheurtjes kunnen niet kan worden gerepareerd, maar hebben 

geen invloed op de duurzaamheid of de prestaties van de oven.  



Beech Ovens Pagina 86 21-7-2017 (C) 

Handleiding RND-REC-RGO (R1)  Vertrouwelijk en bedrijfseigen 

Voorverwarmen met hout 
 
 
Net zoals bij het voorverwarmen met gas moet de oven, voordat deze kan worden 
gebruikt om eten in te bereiden, worden voorverwarmd of uitharden. Dit kan het beste 
gedaan door het maken van een vuurtje, net zoals u zou doen voor een barbecue. Het 
beste hout dat u kunt gebruiken, is alle hard, droog en dicht hout dat onbehandeld is en 
niet is geverfd. 
 
Voer de onderstaande stappen uit voor het maken van een vuurtje: 
 

1. Plaats een platgemaakte kartonnen doos op de ovenvloer, net binnen de 
opening van de oven. 

 
2. Maak proppen van kranten en leg deze in het midden van het karton. 

 
3. Leg aanmaakhout  (kleine stukjes hout) op de kranten. 

 
4. Leg enkele grotere stukken hout boven op het aanmaakhout. 

 
5. Steek de kranten aan. 

 
6. Zodra het aanmaakhout voldoende brandt en het grotere hout begint te branden, 

schuift u de hele partij naar de plaats in de oven, waar u normaal gesproken het 
vuur maakt (de zijkant of de achterkant van de oven). 

 
 
Dit vuur van ongeveer 400 mm in diameter moet ten minste 72 uur (drie (3) dagen) 
blijven branden om oven goed voor te verwarmen vóór het eerste gebruik. Het is 
belangrijk om de temperatuurstijging onder de 100 °C per dag te houden. 
 
Na dag één (1) verhoogt u de oventemperatuur tot 150 °C. 
 
Na dag twee (2) verhoogt u de oventemperatuur tot 200°C. 
 
 

OPMERKING: Het is belangrijk dat er alleen een klein vuur wordt gebruikt om 
de oven voor te verwarmen. Een groot, fel vuur kan scheurtjes in de wanden 
veroorzaken. Scheurtjes kunnen niet kan worden gerepareerd, maar hebben 

geen invloed op de duurzaamheid of de prestaties van de oven. 
 
 
Het doel van dit vuur is om het ovencement langzaam te laten drogen om 
scheurvorming te verminderen. 
 
Nu de oven is voorverwarmd, kunt u de oven gaan gebruiken met alleen hout, alleen 
gas of een combinatie van beide. 
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Aanpassingen voor normaal gebruik 
 
 
Na de drie (3) dagen voorverwarming moeten er sommige aanpassingen worden 
aangebracht om ervoor te zorgen dat de oven normaal functioneert. In de volgende 
paragraaf worden de vereiste aanpassingen uitgelegd om de oven in te stellen op 
normaal gebruik. 
 

• Open de handmatige gasafsluitkraan weer volledig. Beperking van de gasstroom 
is niet langer nodig. 

 

• Zet de digitale temperatuurregeling op de gewenste temperatuur (zie Digitale 
temperatuurregeling voor de instructies). 

 

• Lees het volgende gedeelte Stoken om te koken goed door en zorg dat u het 
begrijpt. 

 
 
Zorg ervoor dat u deze handleiding op een veilige en toegankelijke plaats bewaart. 
Deze handleiding moet beschikbaar zijn voor de onderhouds- en keukenmedewerkers.  
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Stoken om te koken 
 
Laat de oven na een koude start ongeveer 3 uur opwarmen. Daarna duurt het 
opwarmen ongeveer 60 minuten, afhankelijk van de grootte van de oven. Deze tijd kan 
worden verlaagd door het gebruik van gas. 
 
De oventemperatuur wordt in principe geregeld door de grootte van het vuur of de 
ingestelde temperatuur (SV) van het gassysteem en de afzuiging in het 
rookkanaalsysteem. 
 
De zuiging van het rookkanaal moet voldoende zijn om geen rook in de keuken te 
krijgen tijdens normaal gebruik. Er is een delicaat evenwicht. Bij het stoken met hout is 
het tijdstipt waar de meeste rook vrijkomt, tijdens het ontsteken van het vuur in de 
ochtend. (Voor het beperken van de hoeveelheid rook tijdens het ontsteken van het 
vuur, droogt u het hout 's nachts in de oven. Zorg ervoor dat er geen gloeiende deeltjes 
tussen het hout zitten.) 
 
De optimale temperatuur voor pizza's is ca. 250-350 °C. Als pizza's niet gaar worden in 
ongeveer vijf (5) minuten, staat de oven te laag en kan een groter vuur nodig zijn. 
Raadpleeg de probleemoplossingshandleiding wanneer de temperatuur niet hoger 
wordt door een groter vuur. 
 
De pizza's moeten worden geroteerd en bewogen zodat ze gelijkmatig gaar worden. De 
chef raakt snel bekend met de stralings- en reflectiewarmte-eigenschappen van de 
oven en schuift de pizza's rond op basis van deze verschillende warmtezones. 
 
De meeste restaurants plaatsen de pizzabodem direct op de ovenvloer, hoewel ze ook 
een tijdje op roosters kunnen worden gelegd om de bodem een beetje knapperig te 
maken voor de eindbereiding, direct op de ovenvloer. Anderen laten de pizza's de hele 
bereidingstijd op roosters liggen. Dit is een beslissing van de (chef-)kok. 
 
Met de oven kunnen ook andere etenswaren dan pizza's worden bereid en vele koks 
experimenteren met verschillende houtsoorten om interessante smaken te krijgen. Eten 
kan worden geroosterd op gaarplaten en gebakken in zwarte metalen pannen. 
 
Indien nodig, kunt u gebruikmaken van de services van een ervaren kok voor 
houtgestookte oven als training. 
 
Hebt u nog vragen? Bel of e-mail gerust het hoofdkantoor van Beech Ovens. 
sales@beechovens.com.au  
 
 

 

mailto:sales@beechovens.com.au
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Functies gasbsturingskast 

Hoofdschakelaar 

 
De hoofdschakelaar heeft drie standen: 
 
OFF (UIT) 
Zowel de temperatuurregeling als de 
brander zijn uit in deze stand. 
 
CONTROL (BEDIENEN) 
Alleen de temperatuurregeling wordt 
gevoed. In deze stand leest de 
temperatuurregeling de huidige 
oventemperatuur (PV) en de 
ingestelde temperatuur (SV). De 
huidige oventemperatuur (PV) wordt 
onderin (op de vloer) gecontroleerd bij 
de steenoven. De werkelijke oventemperatuur zal hoger zijn dan aangegeven. Dit is 
handig bij het stoken op hout om eenvoudig de bereidingstemperatuur te zien. Dit is 
enkel een uitlezing; de oventemperatuur wordt niet geregeld met de schakelaar in deze 
stand. 
 
ON (AAN) 
In deze stand wordt de oven automatisch gestart en het gassysteem ingeschakeld 
zodat de ingestelde temperatuur of ingestelde temperatuur (SV) van de oven wordt 
vastgehouden.  
De werking van de gasvlam wisselt automatisch van Lage vlam naar Hoge vlam of Uit, 
zoals vereist voor het behouden van de ingestelde temperatuur. 
 
Zie hieronder de beschrijving van de 'Digitale temperatuurregeling' voor meer details.
  
 

Indicatielampje BURNER ON (Brander Aan) 

 
Dit lampje brandt wanneer de stand ON (AAN) is geselecteerd op de hoofdschakelaar 
en een vlam is ingesteld binnen de oven. 
 

De schakelaar moet altijd zijn ingesteld op OFF (UIT) wanneer er 
onderhoudswerkzaamheden of inspecties plaatsvinden. Trek de stekker uit het 
stopcontact. Alle onderhoudswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd door 

een gekwalificeerde en erkende monteur. 
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Knop FAULT/RESET (Storing/Reset) 

 
In het geval dat de brander niet ontsteekt, gaat de knop FAULT/RESET (Storing/Reset) 
branden en schakelt de brander naar de 'vergrendelmodus'. In deze modus is de oven 
100% veilig; er kan geen gas stromen. 
 
Voor het opnieuw opstarten van de brander uit de 'vergrendelmodus' (wit lampje brandt) 
drukt u op de 'reset'-knop. Als de brander niet ontsteekt na drie pogingen, draait u de 
hoofdschakelaar naar de stand OFF (UIT) en raadpleegt u het gedeelte Problemen 
oplossen in deze handleiding of belt u een monteur. 
 

Digitale temperatuurregeling 

 
De digitale temperatuurregeling heeft twee (2) 
belangrijke functies. De huidige 
oventemperatuur (PV - Present Value, 
huidige waarde) aangeven plus een 
regelbare instelling waarmee de operator de 
gewenste ovengebruikstemperatuur (SV - 
Set Value, ingestelde waarde) kan bepalen. 
 
De ingestelde temperatuur (SV) wijzigen 
(omhoog of omlaag); 
 

• Druk op SET (INSTELLEN). 
 

• Druk op ◄ R/S om de mate van wijziging in graden aan te geven. (Dat wil 
zeggen tientallen of honderdtallen wijzigen.)  

 

• Druk op de pijl ▲ (omhoog) of ▼ (omlaag) tot de gewenste temperatuur is 
geselecteerd. 

 

• Druk op SET (INSTELLEN) om de informatie in te voeren. 
 
 
Zie hieronder voor de verschillende temperatuurregelingsprocedures. 
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Temperatuurregelingsprocedures 

 
De typische bereidingstemperatuur voor pizza is 250-350 °C en voor brood 200-250 °C. 
Met de branderknoppen op deze oven kan de operator de oven aansteken met gas, 
hout of een combinatie hiervan. 
 

Alleen gas 

 
In deze situatie start de brander met een hoge vlam (felle vlam) en wordt de oven 
voorverwarmd op de temperatuur die vooraf is ingesteld (SV) op de digitale 
temperatuurregeling. Zodra de oven deze temperatuur heeft bereikt, schakelt de 
brander automatisch naar lage vlam (minder fel, onderhoudsvlam). 
 
Deze vlammen houden de oventemperatuur op peil totdat de temperatuur daalt onder 
de ingestelde waarde (SV); op dat moment komen de hoge vlammen terug en verhitten 
de oven weer tot de ingestelde temperatuur (SV). 
 
Mocht de temperatuur blijven stijgen op de kleine vlammen, dan stopt de gasbrander 
ongeveer 20 °C boven de ingestelde temperatuur. Het gassysteem start weer 
automatisch als de temperatuur lager is dan de ingestelde temperatuur. Deze cyclus 
gaat door zolang de oven op de stand ON (AAN) staat. 

Met gas en hout 

 
OPMERKING: Er mag geen hout worden geplaatst op of leunen tegen de 
buisbranderafdekking - elk as- of vuildeeltje dat in de branderbuis valt, leidt 

ertoe dat de brander niet meer functioneert. 
 
 
 
 
De hierboven genoemde cyclus is 
hetzelfde als u een combinatie van beide 
brandstoffen gebruikt. Als de temperatuur 
echter blijft stijgen (als gevolg van het 
brandende hout) zodra de oven de 
ingestelde temperatuur heeft bereikt en 
naar de lage vlammen is geschakeld, dan 
stopt de gasbrander ongeveer 20 °C 
boven de ingestelde temperatuur. Het gassysteem schakelt vervolgens op stand-by en 
wacht tot de temperatuur onder de ingestelde temperatuur is gekomen. Het gassysteem 
start weer automatisch als de temperatuur lager is dan de ingestelde temperatuur. 
 
Het wordt sterk aanbevolen geen hout te laten branden aan de bovenkant van het 
thermokoppel; hierdoor ontstaat een onregelmatig gasgebruik.  
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Alleen hout 

 
Alleen hout in een oven met een gas back-upsysteem is redelijk aanvaardbaar en 
gebruikelijk. De digitale temperatuurregeling geeft de huidige oventemperatuur (PV) als 
de hoofdschakelaar staat ingesteld op de stand CONTROL (BEDIENEN). 
Dit is zeer handig voor het meten van de brandstofvereisten van de oven. 
 

Gasovens 

 
De gasvlam moduleert tussen UIT, LAGE VLAM en HOGE VLAM om de oven op de 
gewenste ingestelde temperatuur (SV) te houden (250-350 °C). 
 
Zodra de oven de bereidingstemperatuur heeft bereikt, kunnen de pizza's in de oven 
worden geplaatst met of zonder roosters, binnen 150 mm van het vuur en in lagen. 
 

Hout en gas gecombineerd 

 
Als de gasback-upbrander bij het gecombineerd stoken op hout en gas niet sterk lijkt te 
branden, kan het zijn dat er voldoende warmte van het houtvuur komt voor het 
thermokoppel, waarvoor de gasbrander niet hoeft te werken. 
 

Houtgestookte ovens 

 
Zoals beschreven in Voorverwarmen met hout maakt u een klein vuurtje in de 
ovenmond met aanmaakhout en breidt u dit geleidelijk verder uit met grotere stukken 
hout. Als de grote houtblokken (100 mm-125 mm in diameter) branden, schuift u het 
vuur naar de zijkant of de achterkant van de oven. 
 
Voor het beperken van de hoeveelheid rook tijdens het ontsteken van het vuur, droogt u 
het hout 's nachts in de oven. Zorg ervoor dat er geen gloeiende deeltjes tussen het 
hout zitten. 
 
Naarmate de gloeiende houtdeeltjes opbranden, moet er meer hout op het vuur worden 
geplaatst. Als er te veel as lijkt te zijn, veegt u dit uit de oven in de stalen ascontainer. 
 
Er is echter een verrassend kleine hoeveelheid as in vergelijking met de hoeveelheid 
verbruikt hout. De meeste restaurants reinigen de oven slechts eenmaal per dag in de 
ochtend, bij het opstarten van de oven. De hoeveelheid as vermindert bij gebruik van 
een betere kwaliteit hardhouten brandstof. 

 
OPMERKING: Verwijder moet altijd uiterst omzichtig, aangezien hete, 
gloeiende deeltjes tussen de as kunnen zitten.  
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Bbq  

 
De volgende instructie heeft betrekking op de ovens die zijn voorzien van een bbq-
optie. De bbq is een volledig onafhankelijk systeem dat direct is aangesloten op de 
hoofdgastoevoer en niet rechtstreeks wordt geregeld vanuit de gasbesturingskast. 
 
De bbq wordt handmatig bediend met de hoofdklep die zich bevindt tussen de 
ovendeuren. 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

De branders aansteken (bbq) 

 

Druk de hoofdklep licht in en draai deze linksom tot (waakvlam) en druk deze 

volledig in. Houd, terwijl u de hoofdklep indrukt, de Piëzo-ontstekingsknop ingedrukt om 
de waakvlamunit onder de oven aan te steken. 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Hoge vlam-stand 

Schakelstand Uit-stand 

Lage vlam-stand 

Piëzo-ontsteker 

Waakvlam bbq 
(Zichtbaar vanaf voorzijde 
bbq) 



Beech Ovens Pagina 94 21-7-2017 (C) 

Handleiding RND-REC-RGO (R1)  Vertrouwelijk en bedrijfseigen 

Blijf de hoofdklep twintig (20) seconden ingedrukt houden. (Hiermee zorgt u ervoor dat 
het thermokoppel genoeg tijd heeft om een vlam te detecteren en de gastoevoer van de 
hoofdbrander te openen.) 
 
Laat de hoofdklep los. (De waakvlam moet nu blijven branden.) 
 
Om een keuze te maken tussen hoge en lage vlammen, drukt u licht op de hoofdklep en 
draait u naar de gewenste vlamstand. 
 
Bij de bbq´s met drie (3) en vier (4) branders herhaalt u dit voor beide waakvlammen. 
 
Als u de bbq wilt uitschakelen, drukt u de hoofdklep enigszins in en draait u deze naar 

de stand  ● (Uit). 

 
(De bbq kan veilig op de waakvlamstand blijven staan als de bbq niet in gebruik is, al 

wordt het aanbevolen om de klep naar de stand  ● (Uit) te draaien bij de 

dagafsluiting.) 
 
 
 

Piëzo-batterij bbq vervangen 

 
Als de Piëzo niet vonkt, kan het zijn dat de batterij leeg is. Vervang de batterij volgens 
de instructies hieronder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als de Piëzo-ontsteking nog steeds niet vonkt en u bent nagegaan of de batterij in orde 
is en correct is geplaatst, controleert u of de kabel van de Piëzo naar de waakvlam is 
aangesloten en werkt. Neem voor meer ondersteuning contact op met de 
serviceafdeling van Beech Ovens technical@beechovens.com 
 

1. Schroef de Piëzo-knop 
los. 

 
2. Vervang de batterij. 

 
(Plaats de nieuwe batterij met 
de polen in de juiste richting.) 

 
3. Draai de Piëzo-knop weer 

vast. (Draai deze niet te 
vast.) 

 

mailto:technical@beechovens.com
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Alle Beech-ovens met een bbq-optie worden geleverd met een 
reinigingsborstel voor de aansluiting. Deze borstel met een lang 
handvat moet dagelijks worden gebruikt voor het reinigen van overtollig 
roet of vet van de aansluiting op het afzuigsysteem boven de 
ovenmond. Dit gebied kan vervuild raken met ontvlambaar materiaal 

van het grillen. Slechte onderhoud levert brandgevaar op. 
(Zie Rookkanaalbrand in deze handleiding.) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dagafsluiting  
 
Als u klaar bent aan het einde van de dag, schakelt u gewoon de hoofdgasschakelaar 
uit spreidt u, indien gewenst, de kolen uit. Dit is niet altijd nodig. Vuur van elke grootte 
kan veilig blijven branden. Sommige eigenaren plaatsen er nog een houtblok op om de 
oven 's nachts warm te houden. Het is veilig om het vuur te laten branden bij IN- of 
UITgeschakeld gas. 
 
Een roestvrijstalen voorzetdeur wordt meegeleverd; het wordt aanbevolen om deze 's 
nachts voor de oven te plaatsen om de warmte in de oven te houden. 
 
Zie het volgende gedeelte: Voorzetdeur plaatsen. 

Aansluiting afzuigsysteem - reinig hier 
dagelijks met de meegeleverde 
reinigingsborstel voor de aansluiting. 
 

Opvangbak bbq 

Grill-lade (schuift naar 
buiten) 
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Correcte positionering. 
Dit vermindert het warmte- 
en energieverlies. 

Incorrecte positionering. 
Warmte en energie gaat 
verloren uit de oven en komt 
in het rookkanaal. 

opening van 25 
mm 

Voorzetdeur plaatsen 

 
 
De roestvrijstalen voorzetdeur is een 
losse deur om het merendeel van de 
ovenwarmte in de oven te houden 
wanneer de oven niet in gebruik is. 
Deze dekt bewust NIET de hele 
opening af, omdat dit zou kunnen 
leiden tot oververhitting van de oven, 
of ophoping van gevaarlijke gassen 
binnen de ovenholte.  
 
Het is raadzaam de voorzetdeur te 
gebruiken in de hoofdopening(en) van de oven 
wanneer de oven niet wordt gebruikt, om energie te besparen. 
Dit is belangrijk, vooral 's nachts, als er geen vuur is. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Denk eraan dat u de speciale bbq-voorzetdeur in de bbq plaatst, wanneer deze niet 
wordt gebruikt om het warmte- en energieverlies uit deze opening te verminderen.  
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Hoofdstuk 4 - Onderhouds- en technische 
specificaties 

 

Onderhouds- en 
technische specificaties 
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Ovenonderhoud 
 
Als u uw Beech-oven goed onderhoudt, werkt deze vele jaren probleemloos. Wij 
adviseren u om het volgende preventieve onderhoudsschema te hanteren. Dit zorgt 
ervoor dat uw oven op een optimale efficiëntie werkt, waardoor u geld bespaart op 
werkings- en reparatiekosten en benut u het volledige potentieel bij uw 
bedrijfsactiviteiten. 
 
Het is belangrijk om regelmatig onderhoud te plegen aan de Beech-oven en de 
bijhorende apparatuur om een ernstige brand of storing te voorkomen. 
 
Regelmatig preventief onderhoud bespaart u ook geld vanwege winstverlies door 
uitvaltijd. 
 
Beech Ovens beveelt sterk een driemaandelijkse (3) controle aan van het 
rookkanaalsysteem vanwege de ophoping van ophoping van roet, vet en creosoot in 
deze periode. Door deze regelmatige inspecties kunt u een programma opstellen voor 
regelmatige reiniging van uw afzuigsysteem (zie Algemene informatie over 
rookkanalen). 
 
Wij bevelen een minimale luchtcirculatieopening van 25 mm aan tussen de buitenste 
ovenisolatie en andere materialen. Het is van groot belang dat deze ruimten vrij blijven 
om lucht te laten circuleren. Voer regelmatig controles uit om na te gaan of deze 
ruimten worden schoongehouden. Deze onderdelen zijn cruciaal voor een veilige en 
betrouwbare werking van de oven. 
 
Op het moment dat aanvullende opties zijn aangebracht, zoals het 
vergrendelingssysteem (enkel voor Australië) en de watertoevoersensor (enkel voor het 
VK), moet het onderhoud aan deze onderdelen worden opgenomen in het volgende 
onderhoudsschema. 
 
Het volgende onderhoudsschema is een opsomming van de informatie in deze 
Installatie- en bedieningshandleiding. 
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Ond
erd
eel 

Uit te voeren taak 
Uitgevoerd 
door 

Frequentie 

Dageli
jks 

Wekelij
ks 

Maandel
ijks 

Elke 3 
maande

n 

Elke 6 
maande

n 

1 

Verwijder elke ochtend, voordat de oven wordt 
aangestoken, de as van het midden van de ovenvloer, met 
een aslade en een schepje of borstel. Gebruik eventueel 
een vochtige doek voor het verwijderen van eventueel 
aanwezig stof. 

Ovenoperator      

2 
Reinig de ovenvloer voordat u eten in de oven bereidt. 
Gebruik GEEN water! 

Ovenoperator      

3 
Reinheid rond de oven is cruciaal. Zorg dat er geen vuil of 
rommel rondslingert, onder de oven of in de ovenzone. 

Ovenoperator      

4 
Zorg ervoor dat u trek voelt bij de aansluiting van het 
afzuigsysteem boven de ovenmond wanneer de ventilatie is 
ingeschakeld. 

Ovenoperator      

5 

Voor ovens met een bbq is regelmatige reiniging van de 
ovenaansluiting vereist, afhankelijk van het gebruik. Na 
een gepaste afkoeltijd haalt u de roestvrijstalen grillplaten, 
de lekbak en de gietijzer stralers uit de oven, reinigt deze en 
veegt u de rest van de bbq uit. Beschadig de waakvlamunit 
niet. 
Verwijder lintbranders om schoon te maken en uit te blazen 
met perslucht. 

Ovenoperator 
 
 
 
 
Ovenoperator 
Technicus 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

6 
Voor ovens met een sproeifilter moet bij de trechter worden 
gecontroleerd of er een waterstraaltje stroomt. 

Ovenoperator  
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7 

Controleer visueel het binnendak van de oven op zwarte 
aanslag. Als het ovendak zwart is, moet mogelijk actie 
worden ondernomen. Als de zwarte aanslag door bereid 

voedsel komt, moet de oven mogelijk boven de 450 C 
worden gestookt om de ovenholte schoon te branden. Als 
de zwarte aanslag van de gasvlam lijkt te komen, moet u 
een gekwalificeerde technicus bellen voor het onderhouden 
en afstellen van het systeem. 

Ovenoperator      

Ond
erd
eel 

Uit te voeren taak 
Uitgevoerd 
door 

Frequentie 

   Dageli
jks 

Wekelij
ks 

Maandel
ijks 

Elke 3 
maande

n 

Elke 6 
maande

n 

8 
Controleer visueel en verwijder levensmiddelen, vuil of 
afzettingen van de brander met een geschikte, kleine 
borstel. Let op! Beschadig de tri-elektrode ovenbrander niet. 

Ovenoperator      

9 

Voer een uitgebreide controle uit van de oven, het 
gassysteem en de afzuiging, inclusief sproeifilter (of 
rookkanaalovergang) en leidingen. Controleer of 
goedgekeurde en geïnspecteerde brandblusapparatuur in 
de buurt van de oven staat. 

Ovenoperator 
Technicus 

    

 

 

10 

Controleer of het afzuigsysteem juist is gekalibreerd en de 
temperatuur bij de aansluiting van het afzuigsysteem boven 
de ovenmond met behulp van de testmethode met A4-
papier. Afstelling van demper zou niet nodig moeten zijn, 
tenzij de omstandigheden in het restaurant/de keuken zijn 
veranderd. Altijd de juiste trek boven de ovenmond is 
cruciaal voor de ovenprestaties. 

Technicus      
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11 

Controleer en reinig de uit afzuiging van het ovenrookkanaal 
en de leidingen om eventueel opgehoopt creosoot, roet en 
vet te verwijderen. Als op opgehoopt vuil aanwezig is, moet 
dit worden verwijderd om het risico op brand te verminderen. 
Zorg ervoor dat de afzuigingsleidingen schoon worden 
gehouden; dit vermindert het risico op brand. 

Technicus      

12 

Controleer de juiste werking van het 
gasvergrendelingssysteem. Als de afzuigingsventilator is 
uitgeschakeld, moet de thermokoppelsonde in het 
afzuigkanaal een temperatuursverhoging registreren en de 
gastoevoer naar de ovenbranders afsluiten. 

Technicus      

13 

Inspecteer de hogetemperatuurkabels van de 
besturingskast naar de branderkop en het tri-
elektrodeapparaat. Controleer of de isolatie in orde is, vooral 
waarin kabels over metalen raamwerk lopen. Controleer de 
kabels bij de brander en het uiteinde op enig teken van 
verbranding. 

Technicus      

Ond
erd
eel 

Uit te voeren taak 
Uitgevoerd 
door 

Frequentie 

   Dageli
jks 

Wekelij
ks 

Maandel
ijks 

Elke 3 
maande

n 

Elke 6 
maande

n 

14 
Controleer of het correcte vlam/lucht-mengsel is afgesteld. 
Controleer de juiste werking, zorg ervoor dat de vlam niet fel 
is en de brander vrij van vuil. 

Technicus      

15 

Controleer visueel de toestand van de tri-elektrode en 
verwijder zorgvuldig alle as of levensmiddelenresten die 
mogelijk aanwezig zijn. Controleer of de tri-elektroden een 
correcte speling ten opzichte van de brander hebben. 

Technicus van 
Beech Ovens 
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16 
Controleer of het opzetstuk voor koele lucht goed werkt, is 
aangesloten op de rookkanaalovergang, als de ventilator in 
en uit wordt geschakeld. 

Technicus van 
Beech Ovens 

     

17 
Controleer of de temperatuur die wordt aangegeven op de 
oventhermostaat is gekalibreerd voor een nauwkeurige 
oventemperatuur.  

Technicus van 
Beech Ovens 

     

18 

Controleer bij ovens met een sproeifilter of er water in een 
waterstraaltje naar de trechter stroomt (15-35 l/uur). 
Controleer op waterlekkage bij het sproeifilter en reinig de 
trechterafvoer. Zorg ervoor dat water terugstroomt en de 
trechter helder is.  

Technicus van 
Beech Ovens 

     

19 

Verwijder en reinig het sproeifiltermondstuk en de 
toevoerleiding bij ovens met een sproeifilter. Controleer op 
het juiste sproeipatroon. Reinig en vervang het 
geïntegreerde waterfilter op dit moment. Verwijder en reinig 
het cycloonfilter op dit moment. 

Technicus van 
Beech Ovens 

     

20 

Controleer of de zone onder de oven vrij is van obstakels 
voor de juiste ventilatie naar de branders. Zorg dat er geen 
vuil of rommel rondslingert, onder de oven of in de 
ovenzone. 

Technicus van 
Beech Ovens 

     

21 

Controleer en regel de gasdruk af aan de uitlaatzijde van de 
gasregelaar. 
Aardgas is ingesteld op 1,0 kPa. LPG is ingesteld op 2,75 
kPa. 

Technicus van 
Beech Ovens 

     

22 
Controleer de afzuigventilator op een juiste werking. Technicus van 

Beech Ovens 
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Onderhoud tri-elektrode en brander 
 
De meest voorkomende oorzaak van een foutieve werking van het gassysteem is dat 
de tri-elektrode en/of brander vervuild raakt. Dit kan in de vorm van levensmiddelen 
zijn of as die ligt in het gebied waar de tri-elektrode en/of brander werkt. 
 
In de volgende instructie leest u de procedure voor het controleren van de stand van 
de tri-elektrode en het verwijderen van vuil dat aanwezig kan zijn rond de tri-
elektrode en/of brander. Afstelling is meestal niet nodig, maar reiniging is in het 
algemeen onderdeel van regulier onderhoud. 
 

Opmerking: Schakel de voeding en het gas uit voordat onderhoud aan de 
oven plaatsvindt. Onderhoud moet worden uitgevoerd als de oven koud is. 
 

Buisbrander 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Reinig de buisbrander, indien 
nodig, door deze 
ondersteboven te houden en er 
alle vuilresten uit te blazen die 
zich hebben opgehoopt in het 
brandermondstuk. 
 
In extreme gevallen kan de 
brander worden afgewassen en 
met een borstel worden 
schoongemaakt. Gebruik 
perslucht om de brander goed 
schoon en droog te krijgen. 
 

Voor het verwijderen van de 
buisbrander draait u de 
branderflensbouten (3 tot 5 
bouten) los en verwijdert deze.  
 
Mocht reiniging van de brander 
nodig zijn, dan verwijdert u de 
gasleiding in de brander. Dit is 
een flare-aansluiting waarvoor 
geen afdichtmiddel nodig is.  
 
Opmerking: zorg dat u de 
gasleiding niet knikt of 
beschadigd tijdens de 
werkzaamheden aan de 
brander. 
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Kruiskopschroeven 

Voor het verwijderen van de 
tri-elektrode draait u de twee 
(2) kruiskopschroeven die de 
tri-elektrode op zijn plaats 
houden, los en verwijdert u 
deze. 
 
 

Opmerking: De tri-
elektrode is 
gemonteerd in een 

keramische voet en breekt 
gemakkelijk als deze niet 
goed wordt vastgehouden. 
Controleer altijd op 
scheurtjes bij het onderhoud 
van deze component. 
 
 
 
Verwijder de tri-elektrode en verwijder  voorzichtig vuil dat zich mogelijk heeft 
opgehoopt rond de tri-elektrode, met een zachte borstel of doek.  
 
 
 

Opmerking: Verander de positionering van de tri-elektrodesondes niet. De 
positionering van deze sondes is cruciaal voor een juiste werking van het 
gassysteem. Op de volgende pagina ziet u de correcte positioneringsdetails. 

 
 
 
 

Reinig als algemeen 
onderhoud alle resten die zich 
mogelijk hebben opgehoopt in 
de voet van de 
terugblaastrechter.  



Beech Ovens Pagina 105 21-7-2017 (C) 

Handleiding RND-REC-RGO (R1)  Vertrouwelijk en bedrijfseigen 

5 mm opening bij 
vonkpunt 

Vlamsensorsonde iets uit het 
midden 

Als de positionering van de sondes is veranderd, controleert u of de 
vlamontstekingssonde en aardsonde een onderlinge ruimte hebben van ongeveer 5 
mm ten opzichte van het vonkpunt.  
 
Deze twee (2) sondes mogen NIET dicht bij een ander metalen oppervlak of dicht bij 
elkaar liggen, anders dan bij het vonkpunt, zoals hieronder weergegeven. 
 
De vlamsensorsonde moet iets uit het midden staan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Opmerking: Controleer of alle gasleidingen, bekabeling en bouten juist zijn 
gemonteerd en vastgezet, voordat u de voeding en het gas opnieuw start. 

De ruimte tussen het 
brandermondstuk en de tri-
elektrodesondes mag niet dichter 
zijn dan 8 mm. 
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Als de oven koud is en toegang 
mogelijk is, is de displaybrander in 
sommige gevallen toegankelijk via de 
deur van de oven. De tri-elektrode 
bevindt zich direct achter de 
branderafdekking. 

Voor het verwijderen van de 
displaybrander draait u de vier 
(4) bouten in de achterste 
steun van de ovenonderbouw 
los en verwijdert deze. 
 
Mocht reiniging van de brander 
nodig zijn, dan verwijdert u de 
gasleiding in de brander. Dit is 
een flare-aansluiting waarvoor 
geen afdichtmiddel nodig is.  
 
Controleer de staat van de 
blauwe, 
hogespanning/temperatuurkab
els en de isolatiehuls om de tri-
elektrode. Vervang deze indien 
nodig. 

Displaybrander 

 
Bij gebruik van een displaybrander mag er GEEN houtbrandstof worden gebruikt. 
Echter, levensmiddelen en andere resten kunnen de correcte werking van de tri-
elektrode op een displaybrander verstoren. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
Als toegang niet mogelijk is via de deur, kan de hele displaybrander worden 
verwijderd via de onderbouw van de oven. 
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Correcte positionering: er wordt 
een vonk gegenereerd bij het 
vonkpunt. 

Incorrecte positionering: er wordt 
een vonk gegenereerd tussen de 
vlamontstekingssonde en de 
brander zelf. 

Laat de displaybrander voorzichtig 
uit de ovenonderbouw zakken. Zorg 
ervoor dat u niet tegen de 
positionering van de tri-elektrode 
stoot bij het verwijderen en 
terugplaatsen van de brander. 
 
Als de displaybrander is verwijderd, 
kunnen de tri-elektrode en/of 
brander worden gereinigd en/of 
afgesteld. 
 
Sluit de kabels goed aan op de tri-
elektrode en zorg ervoor dat deze 
goed is afgesteld voordat u de 
elektrode opnieuw monteert. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Onjuiste plaatsing van de tri-elektrode is ook een veelvoorkomende oorzaak van een 
foutieve werking van het gassysteem bij de displaybrander. 
 
 
 
 
 

 

 
 
Opmerking: Controleer of alle gasleidingen, bekabeling en bouten juist zijn 
gemonteerd en vastgezet, voordat u de voeding en het gas opnieuw start. 
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Onderhoud bbq 

 
Als onderdeel van het dagelijks onderhoudsschema moet de bbq grondig worden 
gereinigd na elk gebruik. De lekbakken moeten mogelijk worden geleegd tijdens 
gebruik, afhankelijk van het type product dat wordt bereid. De bovenste lekbak 
bevindt zich onder de voorzijde van de grill-lade en kan gemakkelijk worden 
verwijderd uit de rechterzijde van de grill-lade. De onderste lekbak kunt u naar voren 
en naar buiten trekken. 
 
Voor het verwijderen van de grillplaten rolt u de grill-lade naar voren en tilt ze een 
voor een uit de grill-lade. 
 
Als u de grillplaten hebt verwijderd, kan de hele bovenste grill-lade, indien nodig, 
voor onderhoud worden verwijderd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Til de vergrendelstang in het midden van de lade op en trek voorzichtig naar voren. 
Probeer de lade horizontaal te houden bij het verwijderen om geen van de 
rolcomponenten te beschadigen. 
 

OPMERKING: Plaats NIET de gehele lade in een vaatwasmachine en was 
deze niet af met zuurhoudende reinigingsmiddelen. De laderollen bevatten 
lagers die beschadigd kunnen raken. 

Vergrendelstang - onder grillplaten 

Grill-lade 
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Onderhoud kijkvenster 

 
Sommige ovens hebben een kijkvenster als accessoire, waarmee de binnenzijde van 
de oven kan worden bekeken door toeschouwers om de visuele ervaring van koken 
in een steenoven te verbeteren. In sommige gevallen moet het kijkvenster worden 
gereinigd, aangezien er roet- en rookaanslag op de binnenzijde van het kijkvenster 
kan zitten. 
 

 
Opmerking: Open het kijkvenster van de oven alleen als de oven UIT en 
koud is. 

 
 
Er zijn een aantal verschillende reinigingsmiddelen op de markt verkrijgbaar, maar de 
onderstaande methode vormt een eenvoudige, goedkope en effectieve methode om 
het glas aan de binnenzijde te reinigen. 
 

Binnenzijde glas reinigen 

 
Maak een prop van een vel gewoon krantenpapier en bevochtig het papier licht met 
water. Dep de vochtige kranten in een beetje koude as van het houtvuur en veeg 
licht over het glas om de roet los te maken van het glas. Als het roet is opgelost, 
gebruikt u een nieuw vel vochtig krantenpapier om de rest van het roet van het glas 
te reinigen. 
 
Deze methode helpt ook om ophoping van roet op het glas te voorkomen. 
 
OPMERKING: Gebruik geen zuurhoudende of agressieve reinigingsmiddelen om het 
glas schoon te maken, omdat u hiermee ook mogelijk de beschermende coating op 
het glas beschadigt.   
 
 
Op de volgende pagina staat de volgorde waarin u de buitenste glaslagen kunt 
verwijderen om toegang te krijgen tot de hendel voor het openen van het kijkvenster. 
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Stap 2 

Stap 3 

Stap 2 Stap 3 

Stap 5 

Stap 6 

Stap 5 

Stap 7 

Stap 8 
Stap 9  

 ¼ slag met 6 
mm-inbussleutel 
om te openen 

Stap 9  
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Voor het verwijderen van het glas 
verwijdert u de afdekplaat, zoals hierboven 
beschreven. Schroef de glasborgring los 
en schuif de ring en het glas uit de buis. 

Onderhoud spot 

 
Regulier onderhoud aan de ovenspot mag uitsluitend bestaan uit het vervangen van 
de lamp en/of het reinigen/vervangen van het glas. 
 

Gebruik voor elke elektrische aansluiting, wijzigingen of onderhoud 
altijd een erkende elektricien. 
 

Voor toegang tot de lamp verwijdert u het toegangspaneel van de spot en verwijdert 
u de afdekplaat van de spot. De spot zelf is bevestigd aan de afdekplaat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monteer in omgekeerde volgorde. 

1. Draai de schroeven los waarmee 
de afdekplaat van de spot vastzit en 
verwijder deze.  

2. Schroef de einddop van de spot 
en haal de lamp uit de spot. 

3. Vervang deze door 
een nieuwe lamp aan 
de binnenzijde. 
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Onderhoud sproeifilter 

 
Onderhoud aan het sproeifilter moet regelmatig worden uitgevoerd in 
overeenstemming met het onderhoudsschema, zoals hierboven beschreven. 
Algemeen onderhoud bestaat uit het volgende: 
 

• Verwijder en reinig het cycloonfilter. 

• Reinig/vervang de spuitmondjes en filters. 

• Controleer of de mechanische onderdelen voor de inlaat van koele lucht vrij 
bewegen. 

• Controleer/vervang het geïntegreerde 'Y'- filter/de zeef. 

• Reinig het klepblad en reinig de inwendige delen van de behuizing. 

• Controleer of de elektromagneet correct werkt. 

• Controleer de algehele staat; controleer op tekenen van water- of roetlekkage. 
 
 
 
  

 

Verwijder en reinig het 
cycloonfilter (bereikbaar 
van bovenaf). 

Controleer of de klep voor 
het opzetstuk voor koele 
lucht beweegt en reinig 
deze. 

Reinig het klepblad en reinig 
de inwendige delen van de 
behuizing (bereikbaar vanaf de 
achterzijde). 

Verwijder en reinig de 'Y'-zeef en 
controleer of de elektromagneet 
correct werkt. 

Verwijder ALLEEN het 
uiteinde van de verstuiver en 
de interne zeef door het 
losmaken van de borgmoer; 
verwijder NIET het geheel. 

Verwijder NIET het 
gehele mondstuk; houd 
vast bij het losdraaien 
van de borgmoer. 
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Lijst met reserveonderdelen 
 
De volgende is een verkorte lijst met reserveonderdelen voor de meeste ovens. 
Hoewel het niet nodig is om enkele of alle reserveonderdelen in uw bezit te hebben, 
raden wij u aan sommige van de volgende onderdelen aan te schaffen, aangezien 
deze cruciaal zijn voor de werking van de oven. 
 

Reserveonderdelen gassysteem 

Afbeelding Artikelomschrijving Merk/type Onderdeel-nr. 

 
 

Digitale temperatuurregeling 
(enkele) 

RKC. 
RexCB100 

SPAREPT-1008 

  

Digitale temperatuurregeling 
(dubbele)  

RKC. 
RexCB100 

SPAREPT-1009 

  

Tri-elektrode 
(buisbrander) 

Tri-elektrode PARTGAS-1624 

  

Tri-elektrode 
(displaybrander) 

Tri-elektrode PARTGAS-1623 

  

Vlam(ontstekings)pakket Brahma 12U SPAREPT-1010 

  

Gascombinatieklep Sit Nova 826 SPAREPT-1011 

  

Thermokoppel 
Type K, 

afgeschermd 
SPAREPT-1003 
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Reserveonderdelen (vervolg) 
 

Reserveonderdelen gassysteem (vervolg) 

Afbeelding Artikelomschrijving Merk/type Onderdeel-nr. 

  

Buisbrander 
(volledig) 

Inspirator PARTGAS-1617 

  

Handmatige 
gasafsluitkraan 

Generiek PARTCOM-1600 

  

Tri-elektrodekabels 
(blauw) 

1,6 m 
2,2 m 

SPAREPT-1004 
(1,6 m) 

SPAREPT-1005 
(2,2 m) 

  

Relais Omron LY-2 SPAREPT-1006 

 
 



Beech Ovens Pagina 115 21-7-2017 (C) 

Handleiding RND-REC-RGO (R1)  Vertrouwelijk en bedrijfseigen 

Reserveonderdelen (vervolg) 
 

Reserveonderdelen bbq 

Afbeelding Artikelomschrijving Merk/type Onderdeel-nr. 

 

bbq-bed lang (standaard 
600 m voor modellen 
eerder dan juli 2010) 

Roestvrij staal 
150 mm breed 

AGRILLL-1100 

 

bbq-bed kort (500 mm-
modellen eerder dan juli 

2010) 

Roestvrij staal 
150 mm breed 

AGRILLS-1100 

 

bbq-plaat 
Standaard 

(Modellen na juli 2010) 

Roestvrij staal 
200 mm breed 

SPAREPT-1050 

 

3-weg waakvlam met 
vleugels (inclusief 

waakvlaminspuiter) 
(modellen na 2010 met 

vonkelektroden en draad) 

Robert Shaw SPAREPT-1015 

 

Bbq-thermokoppel (900 
mm) 

Robert Shaw SPAREPT-1014 

 

Vonkelektrode bbq-
waakvlam - met lood en 

beschermhuls 
Robert Shaw SPAREPT-1049 

 

SS-waakvlambuis 
1200 mm 

Generiek SPAREPT-1017 

 

SS-waakvlambuis 
900 mm 

Generiek SPAREPT-1016 
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Reserveonderdelen (vervolg) 
 

Reserveonderdelen bbq (vervolg) 

Afbeelding Artikelomschrijving Merk/type Onderdeel-nr. 

 

Bedieningsknop 
gasregelklep bbq 

(ALLEEN 
bedieningsknop) 

PEL SPAREPT-1013 

 

Gasregelklep bbq 
(met bedieningsknop) 

PEL SPAREPT-1012 

 

Lintbrander AC19 Carmichael SPAREPT-1018 

 

Lintbrander AC14 Carmichael SPAREPT-1019 

 

Gietijzeren straler (480 
mm) 

Carmichael SPAREPT-1020 

 

Gietijzeren straler (350 
mm) 

Carmichael SPAREPT-1020 
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Reserveonderdelen (vervolg) 
 

Algemene reserveonderdelen voor de oven 

Afbeelding Artikelomschrijving Merk/type Onderdeel-nr. 

 

Lamp spot 
Ultralife 12 V, 50 

W 
ASPOTLT-1603 

 

Glas spot 
(met randpakking) 

Gehard glas ASPOTLT-1602 

 

Binnenglas kijkvenster 
(met randpakking)  

Robax AVWSTND-1607 

 

Aluminium schraper 
(met houten handgreep 

1300 mm) 
Aluminium AACTOOL-1602 

 

Harkje Roestvrij staal AACTOOL-1600 

 

Messing borstel Messing haren AACTOOL-1603 

 

Schepje Roestvrij staal AACTOOL-1601 

 

Reinigingsborstel bbq Nylon AACTOOL-1604 
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Reserveonderdelen (vervolg) 
 

Reserveonderdelen sproeifilter 

Afbeelding Artikelomschrijving Merk/type Onderdeel-nr. 

 

Elektromagnetische klep 
sproeifilter 

SMC VXZ2240 ASFSTND-1611 

 

Sproeikop sproeifilter (32 
l/uur) 

(Modellen voor juli 2010) 

¼” B SS 1 
BSPT 

ASFSTND-1613 

 

Spuitmondje sproeifilter 
(11,2 l/uur) 

(2 per sproeifilter) 
(Modellen na juli 2010) 

B1/8 TT-SS + 
T4W-SS 

ASFSTND-1606 

 

Sproeifilter 1/2" 
Y-filter 

(Inlaatfilter) 
CW617N PN20 ASFSTND-1612 

 

Handmatige 
gasafsluitkraan sproeifilter 

15 mm 
kogelkraan 

PARTCOM-1600 
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Algemene technische gegevens 
 
Het typeplaatje dat is gemonteerd aan de binnenzijde van de gasbesturingskast 
bevat specifieke informatie voor uw oven. De volgende informatie bevat algemene 
technische gegevens voor alle ovens en gerelateerde gastypen, op basis van een 80 
MJ-gasbrander. 
 

 Aardgas Propaan Stadsgas Bbq 

Gasdruk bij 
branderinjector 

1 kPa (hoog) 
2,75 kPa 
(hoog) 

0,6 kPa (hoog) 
Aardgas 1 kPa 
LPG 2,75 kPa 

Gasdruk bij 
afsluitkraan 

1,0 kPa (min) 
5,0 kPa (max) 

2,75 kPa (min) 
5,0 kPa (max) 

0,7 kPa (min) 
5,0 kPa (max) 

0,7 kPa (min) 
5,0 kPa (max) 

Gasverbruik per 
uur (ongeveer) 

2,0 m³/uur 0,6 m³/uur 3,9 m³/uur 1,0 -3,0 m³/uur 

Verbruikt hout 
Hardhout, geen 
gaslunch en -

diner 

0,1 m³/dag 0,1 m³/dag 0,1 m³/dag n.v.t. 

Secundaire lucht 
voor gasbrander 
(Gelijk aan een 40 cm x 

40 cm ventilatie onder de 
ovenvloer) 

5,66 liter/sec 

Airconditioning 
Warmtebelasting 

< 2 kW warmtebelasting 

Leidingmaat 
300 mm x 300 mm vierkant (of equivalent rond) voor ondersteuning door 

ventilator 
400 mm x 400 mm vierkant (of equivalent rond) voor natuurlijke trek 

Luchtstroom 
vereist 

Ovens met 1 deur - 700 liter/sec (2520 m³/uur) bij 130 Pa statische druk 
Ovens met 2 deuren - 1000 liter/sec (3600 m³/uur) bij 130 Pa statische 

druk 

 
 
In de volgende tabel staat de juiste sproeiermaat voor de standaard gasbranders van 
Beech Ovens. 
 

Gasvermogen 
(MJ) 

Aardgas LPG (propaan) Stadsgas 

50 MJ 3,20 mm 2,10 mm 5,20 mm 

60 MJ 3,60 mm 2,30 mm 5,40 mm 

70 MJ 3,90 mm 2,50 mm 5,60 mm 

80 MJ 4,10 mm 2,60 mm n.v.t. 

Bbq 19" 2,35 mm 1,40 mm 3,70 mm 
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CE-specificaties 

 
In de volgende tabel staan de technische gegevens voor ovens die zijn geïnstalleerd 
in de CE-regio. 
 
 

Aardgas 

Land Categorie 
Nominale 

druk 
Warmtetoevoer 

Nominale 
capaciteit 

Diameter 
injector 

DE 12ELL 20 mbar 
G20: 22 kW 
G25: 19 kW 

2,3 m³/uur 
3,5 mm (28 

gauge) 

AT, DK, ES, 
FI, IE, IT, 

PT, GB, SE, 
CH  

12H 20 mbar G20: 22 kW 2,3 m³/uur 
3,5 mm (28 

gauge) 

BE, FR 12Er 20 mbar G20: 22kW 2,3 m³/uur 
3,5 mm (28 

gauge) 

Propaan 

DE, NL, CH, 
FR, ES 

13P 50 mbar G31: 18,5 kW 1,44 kg/uur 
2,2 mm (44 

gauge) 

 
PT, GB, CH, 

FR, ES 
13P 37 mbar G31: 18,5 kW 1,44 kg/uur 

2,2 mm (44 
gauge) 

Opmerking: CH, FR en ES laten zowel 37 als 50 mbar toe 

Houtverbruik: hardhout 0,1 m³/dag 

Vereiste luchtstroom: 450 liter/sec. Zuiging geregeld via systeemklep. (directe aansluiting) 

Leidingmaat: natuurlijke 
trek 

300 mm vierkant (900 cm²) of equivalent rond gebied. 

Leidingmaat: 
Ondersteund door 

ventilator 
300 mm vierkant (900 cm²) of equivalent rond gebied. 

Leidingmateriaal: 1,2 mm gegalvaniseerd of 0,9 mm rvs (volgens plaatselijke voorschriften)  

Secundaire lucht voor 
gasbrander: 

6 liter/sec (ongeveer) 

Warmtebelasting 
airconditioning: 

<2 kW warmtebelasting 

Elektrische gegevens: 220-240 Volt, 50 Hz AC, 10 A voeding met aarde 
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Ovenmaterialen 

 
 
In het volgende gedeelte worden de meest gebruikelijke materialen beschreven die 
worden gebruikt bij de bouw van een Beech-oven. Alle ovenmaterialen zijn veilig te 
gebruiken als deze zijn afgekoeld. 
 

• De ovenbehuizing is van zachtstaal waaraan enkele roestvrijstalen 
componenten zijn bevestigd. 

 

• De ovenpoten zijn van gegalvaniseerd staal. 
 

• De oven is doorgaans van roestvrij staal of graniet. Controleer of er 
aangepaste opties zijn. 

 

• De gasbesturingskast is van roestvrij staal. 
 

• De gasbesturingskastcomponenten zijn allemaal onderdelen met een CE- of 
AS-keurmerk (diverse non-ferrometalen) en standaard elektrische 
componenten. 

 

• De bovenste ovenholte is van gietbaar materiaal dat tegen een hoge 
temperatuur kan met een isolatie van keramische wol (KA) tussen de stalen 
schaal en het gietbare materiaal. 

 

• De ovenbehuizing is afgedekt met een 50 mm dikke laag keramische 
wolisolatie. 

 

• De ovenonderbouw is van 'hoge alumina' kleistenen met een keramische 
plaatisolatie op de stalen behuizing. 

 

• Eventueel glas dat mogelijk is geïntegreerd, is keramisch glas (Fire-lite, 
Borafloat of gehard veiligheidsglas). 

 

• De ovenovergang naar het rookkanaalsysteem is van gegalvaniseerd staal. 
 

• Het sproeifilter is van roestvrij staal.  
 
 
 
De overblijfselen van het houtvuur moeten voorzichtig worden behandeld. De as die 
in de oven ligt, kan heet zijn en stoffig. Ga voorzichtig te werk. 
 
Resten uit het rookkanaal zijn roet en vet (creosoot, kool en as uit de 
bereidingsoven). 
Afvoer van alle materialen moet worden bevestigd door een lokale autoriteit met 
betrekking tot het type verwijderingsmethode dat geschikt en toegestaan is. 
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Algemeen veiligheidsinformatieblad ECFIA (MSDS) 

 

Generiek veiligheidsinformatieblad ECFIA (MSDS) 

HOOGTEMPERATUURISOLATIEWOL 

31 01 00 ...............Conform 91/155/CEE  

 

Inhoudsopgave 

 

..1 . . . IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 

..2 . . . SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN 

..3 . . . IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN 

..4 . . . EERSTEHULPMAATREGELEN 

..5 . . . BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN 

..6 . . . MAATREGELEN BIJ HET ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET MENGSEL  

..7 . . . HANTERING EN OPSLAG 

..8 . . . MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING 

..9 . . . FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN 

10 . . . STABILITEIT EN REACTIVITEIT 

11 . . . TOXICOLOGISCHE INFORMATIE 

12 . . . ECOLOGISCHE INFORMATIE 

13 . . . INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING 

14 . . . INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER 

15 . . . REGELGEVING 

16 . . . OVERIGE INFORMATIE 
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1 . . . IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE 
VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING  

. . . Productidentificatie 

XYZ (Handelsnaam) bevat: 

CALCIUM-MAGNESIUM-SILICAAT (CMS) WOL 

. . . Bedrijfsidentificatie 

Vaststellen (naam, adres, tel, fax): 

- De plaatselijke leverancier (kan het verkoopkantoor zijn dat omgaat met de specifieke klant) 

- De afdeling VGM op het hoofdkantoor 

- Een telefoonnummer voor noodgevallen (optioneel) 

2 . . . SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN  

. . . Beschrijving 

Bijv.: XYZ is een gestikte deken. 

. . . Samenstelling 

CALCIUM-MAGNESIUM-SILICAAT (CMS) WOL 

(SiO2 = 60% - 70%; aardalkali-oxiden [CaO, MgO] = 25% - 40%; ZrO2 < 10%) 

. . . OVERIGE BESTANDDELEN 

Rapporteer op termijn informatie over gevaar voor andere stoffen in het product als: - De stof staat op de lijst van 
gevaarlijke stoffen - de stof is onderworpen aan een grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling - u wilt de 
aandacht vestigen op een bepaalde stof. 

Dit product is gemaakt van mineralen, waarvan er geen enkel radioactief is onder de voorwaarden van Europese 
richtlijn Euratom 96/29. 

In gebruik kan dit product worden verontreinigd met andere materialen en werkmethoden moeten rekening 
houden met de aanwezigheid van dergelijke verontreinigingen. 

3 . . . IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN 

Kan een zwakke mechanische irritatie aan de huid, ogen en bovenste luchtwegen veroorzaken. 

4 . . . EERSTEHULPMAATREGELEN 

Na huidcontact: Bij huidirritatie de getroffen gebieden met water spoelen en voorzichtig wassen. 

Na oogcontact: Bij ernstig oogcontact spoelen met veel water; oogdouche beschikbaar hebben. 

5 . . . BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN 

Niet-brandbare producten. 

Gebruik blusmiddelen die geschikt zijn voor de ontstane brand. 
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6 . . . MAATREGELEN BIJ HET ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET MENGSEL  

Vermijd stofvorming. Geef werknemers, indien nodig, ademmaskers (zie onder 8). Volg routinematige 
reinigingsprocedures. Gebruik, waar mogelijk, een HEPA-stofzuiger om het gemorste materiaal op te ruimen. Als 
vegen noodzakelijk is, gebruikt u stofonderdrukkend materiaal en plaatst u materialen in gesloten containers. 
Gebruik geen perslucht bij het opruimen. Vermijd opruimprocedures die kunnen leiden tot waterverontreiniging.  

7 . . . HANTERING EN OPSLAG  

Pas uw werkmethoden aan om handelingen te beperken die een bron van stofemissie kunnen zijn.  

Voorkom beschadiging aan de verpakking en houd deze gesloten wanneer deze niet in gebruik is.  

8 . . MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE 
BESCHERMING 

. . . Hygiënische normen en blootstellingslimieten 

De industriële hygiënenormen en grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling verschillen per land en lokale 
jurisdicties. Controleer welke blootstellingsniveaus gelden voor uw faciliteit. Als er geen wettelijke stof- of andere 
normen gelden, kan een gekwalificeerde industriële hygiënedeskundige u helpen met de beoordeling van een 
specifieke werkplek, inclusief aanbevelingen voor adembescherming. Voorbeelden van blootstellingslimieten die 
(in oktober 1999) golden glasvezel in verschillende landen zijn onderstaand aangegeven: 

3 . . . IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN 

Kan een zwakke mechanische irritatie aan de huid, ogen en bovenste luchtwegen veroorzaken. 

4 . . . EERSTEHULPMAATREGELEN 

Na huidcontact: Bij huidirritatie de getroffen gebieden met water spoelen en voorzichtig wassen. 

Na oogcontact: Bij ernstig oogcontact spoelen met veel water; oogdouche beschikbaar hebben. 

5 . . . BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN 

Niet-brandbare producten. 

Gebruik blusmiddelen die geschikt zijn voor de ontstane brand. 

6 . . . MAATREGELEN BIJ HET ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET MENGSEL  

Vermijd stofvorming. Geef werknemers, indien nodig, ademmaskers (zie onder 8). Volg routinematige 
reinigingsprocedures. Gebruik, waar mogelijk, een HEPA-stofzuiger om het gemorste materiaal op te ruimen. Als 
vegen noodzakelijk is, gebruikt u stofonderdrukkend materiaal en plaatst u materialen in gesloten containers. 
Gebruik geen perslucht bij het opruimen. Vermijd opruimprocedures die kunnen leiden tot waterverontreiniging.  

7 . . . HANTERING EN OPSLAG  

Pas uw werkmethoden aan om handelingen te beperken die een bron van stofemissie kunnen zijn.  

Voorkom beschadiging aan de verpakking en houd deze gesloten wanneer deze niet in gebruik is.  
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8 . . MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE 
BESCHERMING 

. . . Hygiënische normen en blootstellingslimieten 

De industriële hygiënenormen en grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling verschillen per land en lokale 
jurisdicties. Controleer welke blootstellingsniveaus gelden voor uw faciliteit. Als er geen wettelijke stof- of andere 
normen gelden, kan een gekwalificeerde industriële hygiënedeskundige u helpen met de beoordeling van een 
specifieke werkplek, inclusief aanbevelingen voor adembescherming. Voorbeelden van blootstellingslimieten die 
(in oktober 1999) golden glasvezel in verschillende landen zijn onderstaand aangegeven:  

Duitsland 

0,5 f/ml  

TRGS 900, Bundesarbeitsblatt 4/1999 

  

Frankrijk 

1,0 f/ml of 5 mg/m3 

Circulaire DRT No 95-4 d.d. 12.01.95 

  

Verenigd Koninkrijk  

2,0 f/ml of 5 mg/m3 

HSE- EH40 - Maximale blootstellingslimiet 

  

* Tijdgewogen gemiddelde numerieke concentraties van zwevende, inadembare vezels, gemeten via de 

conventionele membraanfiltermethode of gravimetrische concentratie van inhaleerbare stof. 

 
. . . Technische hulpmiddelen 

Bekijk uw toepassingen om potentiële bronnen van blootstelling aan stof te identificeren. Lokale afzuigventilatie, 
stofverzameling aan de bron, werktafels met ingebouwde ventilatie, uitstootbeheertools en 
materiaalhanteringsapparatuur kunnen allemaal worden gebruikt om het genereren van stof en verspreiding te 
beheren. 

. . . Persoonlijke beschermingsmiddelen 

Lange mouwen, loszittende kleding en handschoenen dragen om huidirritatie te voorkomen.  

Een veiligheidsbril of een veiligheidsbril met zijkappen dragen om oogirritatie te voorkomen, vooral bij het werken 
boven uw hoofd.  

Wanneer het niet mogelijk is om stof via technische apparaten te verminderen, worden medewerkers 
aangemoedigd om goede werkmethoden in combinatie met ademhalingsapparatuur te gebruiken. Voor 
stofconcentraties onder de grenswaarde voor blootstelling, is ademhalingsapparatuur niet verplicht. maar er 
kunnen wel vrijwillig FFP2-ademmaskers worden gebruikt. Voor kortetermijnwerkzaamheden, waarbij de 
blootstelling minder dan een factor tien boven de grenswaarde ligt, gebruikt u FFP2-ademmaskers. Bij hogere 
concentraties neemt u contact op met uw leverancier voor advies. 

. . . Informatie en opleiding van werknemers 

Werknemers moeten worden getraind in goede werkwijzen en worden geïnformeerd over de van toepassing 
zijnde plaatselijke voorschriften. 
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9 . . . FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN 

Geur 

Geen 

Smeltpunt 

> 1330 °C 

Ontvlambaarheid 

Geen 

Explosieve eigenschappen 

Geen 

Naar lengte gewogen meetkundig gemiddelde diameter 

> 1,5 µm 

 
10 . . . STABILITEIT EN REACTIVITEIT 

Na verhitting boven de 900 °C gedurende langere perioden, begint dit amorf materiaal te veranderen in mengsels 
van kristallijne fasen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar paragraaf 16. 

11 . . . TOXICOLOGISCHE INFORMATIE 

. . . Irriterende eigenschappen 

Wanneer getest met goedgekeurde methoden (richtlijn 67/548/EEG, Bijlage 5, Methode B4), geven de vezels in 
dit materiaal negatieve resultaten. Alle synthetische minerale vezels, zoals sommige natuurlijke vezels, kunnen 
een milde huidirritatie veroorzaken die resulteert in jeuk of zelden in bepaalde gevoelige individuen, in een 
geringe roodheid. In tegenstelling tot andere irriterende reacties is niet het gevolg van allergie of chemische 
huidbeschadiging, maar wordt dit veroorzaakt door mechanische effecten. 

. . . Respiratoire toxiciteit 

CMS-wol is getest op biologische persistentie met methoden die zijn ontworpen door de Europese Unie. Volgens 
de gemeten biologische persistentiewaarden valt CMS-wol niet onder de kankerverwekkende classificatie volgens 
de criteria die zijn vermeld in nota Q van richtlijn 97/69/EG.  

Subchronische inademingsonderzoeken op ratten met CMS-wol bij hoge concentratie (150 f > 20 µm/ml) 
gedurende 90 dagen met een follow-up van een jaar, liet geen duurzame ontstekingen noch celproliferatie zien. 
Alle bestudeerde parameters kwamen snel terug op het basale niveau na beëindiging van de blootstelling.  

Tijdens de levensduurstudie naar carcinogeniteit werden ratten via inademing gedurende twee jaar (5 dagen per 
week, 6 uur per dag) blootgesteld aan CMS-wol bij 200 WHO f/ml. Er trad noch fibrose noch kankervorming op. 

Na onderhoud kan CMS-wol verschillende kristallijne fasen bevatten, waaronder een aantal vormen van 
siliciumdioxide (zie paragraaf 16).  

CMS-monsters, gedurende twee weken bewaard bij 1000 °C, hadden geen cytotoxisch effect op macrofaag-
achtige cellen bij een concentratieniveau tot 320 µg/cm2. In dezelfde test waren monsters van pure kristallijn 
kwarts significant actief bij 20 µg/cm2. 

12 . . . ECOLOGISCHE INFORMATIE 

Er kunnen geen negatieve effecten van dit materiaal op het milieu worden verwacht. 

13 . . .INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING 

Afval van dit product is niet geclassificeerd als 'gevaarlijke' of 'speciaal' onder de regelgeving van de Europese 
Unie. Afvoer is toegestaan op stortplaatsen met een licentie voor industrieel afval. Controleer of er mogelijk 
plaatselijke voorschriften gelden. Om te voorkomen dat materialen in de lucht komen, wordt een afgesloten 
houder of kunststof zak aanbevolen. 
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14 . . .INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER 

Niet geclassificeerd als gevaarlijke stoffen onder de relevante internationale vervoersvoorschriften. 

Zorg ervoor dat stof niet weg wordt geblazen tijdens het transport.  

15 . . .REGELGEVING 

. . . Classificatie met betrekking tot gevaarlijke stoffen 

Regelgevingsstatus is afkomstig van Europese richtlijn 97/69/EG en de implementaties in de lidstaten.  

Conform richtlijn 97/69/EG is de glasvezel in dit product een mineraal wol dat behoort tot de groep van 
'kunstmatige (silicaat) glasvezels met een willekeurige oriëntatie en een gehalte aan alkali- en aardalkali-oxiden 
(Na2O+K2O+CaO+MgO+BaO) van meer dan 18 gewichtspercenten'.  

Uit hoofde van richtlijn 97/69/EG zijn alle typen kunstmatige (silicaat)vezels geclassificeerd als 'irriterend', 
ondanks het feit dat testen via de relevante EU-methode (B4 in bijlage 5 van richtlijn 67/548/EEG) geen respons 
heeft opgeleverd en niet zou leiden tot een irriterende classificatie.  

Onder de criteria die zijn vermeld in nota Q van richtlijn 97/69/EG valt CMS-wol niet onder de kankerverwekkende 
classificatie vanwege de lage pulmonaire biologische persistentie.  

. . . Bescherming van werknemers 

In overeenstemming met verschillende Europese richtlijnen en implementaties daarvan in de lidstaten: 

(a) richtlijn van de Raad 80/1107/EEG zoals gewijzigd bij richtlijn 88/642/EEG "inzake de bescherming van 
werknemers tegen de risico's van blootstelling aan chemische, fysische en biologische agentia op het werk".  

(b) richtlijn van de Raad 89/391/EEG "betreffende de invoering van maatregelen ter bevordering van de 
verbetering in de veiligheid en gezondheid van werknemers op het werk". 

(c) richtlijn 98/24/EG "betreffende de bescherming van werknemers tegen de risico's van chemische agentia op 
het werk". 

. . . Andere mogelijke regelgeving 

Lidstaten zijn verantwoordelijk voor de implementatie van Europese richtlijnen in hun eigen nationale regelgeving 
binnen een bepaalde periode die normaalgesproken wordt aangegeven in de richtlijn. De lidstaten mogen 
strengere vereisten opstellen. Raadpleeg altijd de geldende voorschriften.  
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16 . . .OVERIGE INFORMATIE 

. . . Nuttige referenties 

Richtlijn 97/69/EG van de Commissie van 5 december 1997 tot aanpassing aan de technische vooruitgang van 
de 23e wijziging van richtlijn 67/548/EEG betreffende de aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepalingen inzake de indeling, verpakking en labeling van gevaarlijke stoffen. Publicatieblad van de Europese 
gemeenschappen, 13 december 1997, L 343 en implementatie in elke lidstaat. Richtlijn 98/24/EG van 7 april 1998 
betreffende de bescherming van de veiligheid en gezondheid van werknemers tegen de risico's van chemische 
agentia op het werk. Publicatieblad van de Europese gemeenschappen, 5 mei 1998, en implementatie in elke 
lidstaat.  

. . . Te nemen voorzorgsmaatregelen na onderhoud en verwijdering 

Aangezien hoge concentraties vezels en andere stof kan worden gegenereerd als producten na de levensduur 
mechanisch worden verstoord tijdens activiteiten als vernietiging, beveelt ECFIA het volgende aan: 

a) er worden beheermaatregelen genomen om de uitstoot van stof te verminderen en 

b) alle medewerkers die rechtstreeks betrokken zijn, dragen een aangepaste respirator om blootstelling te 
beperken en voldoen aan de lokale wettelijke grenzen.  

Deze procedures zorgen voor naleving van lokale wettelijke normen voor blootstelling aan vrij kristallijn silica. En 
omdat ontglaasde vezels die silica bevatten met amorfe en andere kristallijne fasen veel minder biologisch actief 
zijn dan vrij kristallijn siliciumstof, bieden deze maatregelen een hoog beschermingsniveau 

. . . . ECFIA-website 

Voor meer informatie gaat u naar de ECFIA-website: www.ecfia.org  

verstoord tijdens activiteiten als vernietiging, beveelt ECFIA het volgende aan: 

a) er worden beheermaatregelen genomen om de uitstoot van stof te verminderen en 

b) alle medewerkers die rechtstreeks betrokken zijn, dragen een aangepaste respirator om blootstelling te 
beperken en voldoen aan de lokale wettelijke grenzen.  

Deze procedures zorgen voor naleving van lokale wettelijke normen voor blootstelling aan vrij kristallijn silica. En 
omdat ontglaasde vezels die silica bevatten met amorfe en andere kristallijne fasen veel minder biologisch actief 
zijn dan vrij kristallijn siliciumstof, bieden deze maatregelen een hoog beschermingsniveau 

. . . . ECFIA-website 

Voor meer informatie gaat u naar de ECFIA-website: www.ecfia.org  
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Problemen oplossen 
 
Voor het beste resultaat van uw Beech-oven leest u de Installatie- en bedieningshandleiding in zijn geheel voordat u de oven gaat bedienen. Bij een storing of 
complicatie leest u de volgende probleemoplossingshandleiding om een mogelijke bron en oplossing voor het probleem te bepalen. 
Als u er na het lezen van deze handleiding en na de instructies in de probleemoplossingshandleiding niet in slaagt om het probleem te verhelpen, neemt u 

contact op met de technische ondersteuning van Beech Ovens optechnical@beechovens.com.au.  
Opmerking: Zorg er altijd voor dat zowel stroom als gas zijn uitgeschakeld voordat u eventuele storingen worden verholpen of onderhoud wordt 
uitgevoerd. Beech Ovens raadt u aan om naast de Installatie- en bedieningshandleiding de volgende gereedschappen standaard bij u te hebben bij het 
oplossen van problemen: Goedgekeurde gasmanometer, multimeter, digitale (of analoge) temperatuurmeter en een standaardassortiment 

gereedschappen, zoals bijvoorbeeld moersleutels, tangen en schroevendraaiers. 
De volgende handleiding is een lijst met de meest voorkomende problemen bij gebruik van een Beech-oven. 

 

Probleem/symptoom Mogelijke oorzaak 
Oplossing/na te lezen hoofdstuk in 

Installatie- en bedieningshandleiding 

1. Gaslucht nabij oven. 

1.1 Mogelijke gaslekkage - Bedien de oven NIET. 
 

1.1.1 Zie Overzicht gassystemen. 
1.1.2 Hoofdgastoevoer uitschakelen bij handmatige 
gasafsluitkraan in gasbesturingskast. Neem contact op met een 
servicemonteur. 
 

2. Brander ontsteekt niet - vonk  
(duidelijk) gehoord bij tri-elektrode. 

2.1 Gastoevoerproblemen. (Voor LPG, is tank bijna leeg?) 
2.2 Vervuiling op Tri-elektrode - vuil, enz.  
2.3 Vonk maakt kortsluiting op metalen oppervlak. 
2.4 Tri-elektrode niet op de juiste positie of verkeerd uitgelijnd. 
2.5 Lucht in gasleiding. 
2.6 Defect vlampakket. 
2.7 Defecte gasklep(pen). 
2.8 Tri-elektrodekabels verkeerd aangesloten op tri-elektrode of 
vlampakket. 

2.1.1 Controleer de gastoevoer (neem contact op met 
servicemonteur). 
2.2.1 Zie Onderhoud tri-elektrode en brander. 
2.3.1 Zie Tri-elektrode/brander monteren. 
2.4.1 Zie Onderhoud tri-elektrode en brander. 
2.5.1 Zie Aansluitingsprocedures. 
2.6.1 Vervang het vlampakket. 
2.7.1 Vervang gasklep(pen). 
2.8.1 Zie Tri-elektrode/brander monteren. 
 

3. Brander ontsteekt niet - geen vonken 
gehoord onder de oven (bij brander) 

3.1 Gastoevoerproblemen. (Voor LPG, is tank bijna leeg?) 
3.2 Geen voeding naar besturingskast - stroomonderbreker in 

gasbesturingskast uitgeschakeld. 
3.3 Tri-elektrodekabels defect/aansluitingen vuil/ los geraakt. 
3.4 Geen voeding naar vlampakket. 
3.5 Defect vlampakket. 
3.6 'SV'-instelling onder 'PV'-instelling op digitale temperatuurregeling. 
3.7 Defect thermokoppel. 

3.1.1 Controleer de gastoevoer (neem contact op met 
servicemonteur). 
3.2.1 Controleer de voeding. Zie Overzicht gassystemen. 
 
3.3.1 Zie Aansluitingsprocedures. 
3.4.1 Controleer de voeding. 
3.5.1 Vervang het vlampakket. 
3.6.1 Zie Digitale temperatuurregeling. 
3.7.1 Maak GEEN vuur op thermokoppel. 
3.7.2 Vervang thermokoppel. 
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4. Roetafzettingen op dak en/of 
wanden. 

4.1 Gastoevoerproblemen. (Voor LPG, is tank bijna leeg?) 
4.2 Onjuiste gasdrukinstelling. 
4.3 Luchtafstelling inspirator onjuist gekalibreerd. 
4.4 Vlam niet uitgelijnd in buis ('raakt' geforceerd de afdekking). 
4.5 Vuil op brander gevallen (mondstukpoorten). 
4.6 Lekkende gasaansluiting op brander. 
4.7 Onvoldoende ventilatie voor primaire lucht onder oven. 
4.8 Beperking van secundaire lucht in de ovenholte. 
4.9 Vuil in gasvoorziening. 
4.10 Onjuiste sproeier/opening. 

4.1.1 Controleer de gastoevoer (neem contact op met 
servicemonteur). 
4.2.1 Zie Vlamkalibratie. 
4.3.1 Zie Inspiratorkalibratie. 
4.4.1 Controleer afdekkingslocatie, goed geplaatst in vloer. 
4.5.1 Zie Onderhoud tri-elektrode en brander. 
4.6.1 Zie Aansluitingsprocedures. 
4.7.1 Zie De oven ventileren. 
4.8.1 Verwijder de verstopping. 
4.9.1 Controleer de gastoevoer (neem contact op met 
servicemonteur). 
4.10.1 Neem contact op met de servicemonteur. 

5. Brander blijft niet aan - gaat uit na 
enkele seconden. 

5.1 Tri-elektrode niet goed uitgelijnd met vlam. 
5.2 Tri-elektrode vuil/defect - (scheurtje in keramisch materiaal). 
5.3 Kabelaansluiting van vlampakket naar tri-elektrode vuil/defect/los 

geraakt. 
5.4 Vlampakket defect of raakt defect. 
5.5 Problemen met de gastoevoer/druk. 
5.6 Ventilatieprobleem, vlam wordt onder de ovenvloer getrokken. 
5.7 Kleurcode tri-elektrodekabels onjuist aangesloten op tri-elektrode. 
5.8 Polariteit van de elektrische wandcontactdoos is onjuist. 

5.1.1 Zie Onderhoud tri-elektrode en brander. 
5.2.1 Zie Onderhoud tri-elektrode en brander. 
5.3.1 Zie Aansluitingsprocedures. 
5.4.1 Vervang het vlampakket. 
5.5.1 Zie Vlamkalibratie (neem contact op met 
servicemonteur). 

5.6.1 Zie Systeem balanceren of www.beechovens.com.   
5.7.1 Zie Tri-elektrode/brander monteren. 
5.8.1 Zie Elektrische aansluitingen in Installatiehandleiding.  

6. Rookontwikkeling uit ovenmond 

6.1 Onjuiste kalibratie systeemklep rookkanaal. 
6.2 Defecte ventilator. 
6.3 Rookkanaal geblokkeerd/vervuild. 
6.4 Wind of bries die normale werking onderbreekt. 
6.5 Overmatige rookproductie. 

6.1.1 Zie Systeemklepkalibratie. 
6.2.1 Vervang de ventilator (Neem contact op met de 
servicemonteur). 
6.3.1 Reinig het rookkanaal. Zie Ovenonderhoud. 

6.4.1 Zie Systeem balanceren of www.beechovens.com.   
6.5.1 Onjuiste houtselectie (Zie Stoken met hout). 

 
7. Overmatige hitte in rookkanaal (meer 
dan 180 °C) 

7.1 Onjuiste systeemklepkalibratie 
7.2 Defecte ventilator. 
7.3 Rookkanaal geblokkeerd/vervuild. 
7.4 Sproeifilter/rookkanaalovergang - problemen met opzetstuk voor koele 

lucht. 

7.1.1 Zie Systeemklepkalibratie. 
7.2.1 Vervang de ventilator (Neem contact op met de 
servicemonteur). 
7.3.1 Reinig het rookkanaal. Zie Ovenonderhoud. 
7.4.1 Zie Cool Air-opzet controleren. 

 
8. Oven wordt niet heet genoeg. 

8.1 Gastoevoerproblemen. (Voor LPG, is tank bijna leeg?) 
8.2 Onjuiste systeemklepkalibratie. 
8.3 Probleem met temperatuurregeling gassysteem. 
8.4 'SV'-instelling te laag op digitale temperatuurregeling. 
8.5 Onvoldoende houtvuur/houtselectie. 
8.6 Voorzetdeur(en) onjuist geplaatst. 
8.7 Ventilatieprobleem, vlam wordt onder de ovenvloer getrokken. 
8.8 Initiële opwarmtijd te kort.  
8.9 Houtvuur bovenop thermokoppel gemaakt. 

8.1.1 Controleer gastoevoer (neem contact op met de 
servicemonteur). 
8.2.1 Zie Systeemklepkalibratie. 
8.3.1 Zie Overzicht gassystemen. 
8.4.1 Zie Digitale temperatuurregeling. 
8.5.1 Zie Stoken om te koken/houtgestookte ovens. 
8.6.1 Zie Voorzetdeur plaatsen. 
8.7.1 Zie Ovenventilatie of www.beechovens.com   
8.8.1 Zie Stoken om te koken. 
8.9.1 Schuif het vuur weg van he thermokoppel. 
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9. Gasvlam gaat uit voordat 'SV'-
instelling is bereikt. 

9.1 Defect thermokoppel. 
9.2 Ventilatieprobleem, vlam wordt onder de ovenvloer getrokken. 
9.3 Defecte digitale temperatuurregeling. 
9.4 Vlamsensor vuil/ defect. 
9.5 Overtemperatuursensor in rookkanaal blokkeert gasvoorziening. (alleen 

Australisch ovens - ALS5601-vergrendeling) 

9.1.1 Vervang het thermokoppel. 

9.2.1 Zie Systeem balanceren of www.beechovens.com.   
9.3.1 Vervang de digitale regeling. 
9.4.1 Zie Onderhoud tri-elektrode en brander. 
9.5.1 Zie Vergrendelingssysteem - ALLEEN Australisch 
markten. 

 
10. Gasvlam blijft op hoge vlammen 
staan. 

 

10.1 'SV'-instelling te hoog op digitale temperatuurregeling. 
10.2 Defect thermokoppel. 
10.3 Thermokoppel verkeerd geplaatst of uit oven gevallen. 
10.4 Onjuiste gasdrukafstelling. 
10.5 Defecte digitale regeling. 
10.6 Defect vlampakket. 

10.1.1 Zie Digitale temperatuurregeling. 
10.2.1 Vervang het thermokoppel. 
10.3.1 Zie Thermokoppel. 
10.4.1 Zie Vlamkalibratie. 
10.5.1 Vervang de digitale temperatuurregeling.  
10.6.1 Vervang het vlampakket. 
 

 
11. Gasvlam blijft op lage vlammen 
staan. 

 

11.1 Gastoevoerproblemen. (Voor LPG, is tank bijna leeg?) 
11.2 Onjuiste gasdrukafstelling. 
11.3 'SV'-instelling onder 'PV'-instelling op digitale temperatuurregeling. 
11.4 Houtvuur bovenop thermokoppel gemaakt. 
11.5 Onjuiste positie van het thermokoppel. 
11.6 Defect vlampakket. 
11.7 Defecte digitale temperatuurregeling. 
11.8 Defecte gascombinatieklep(pen). 

11.1.1 Controleer gastoevoer (neem contact op met de 
servicemonteur). 
11.2.1 Zie Vlamkalibratie. 
11.3.1 Zie Digitale temperatuurregeling. 
11.4.1 Schuif het vuur weg van he thermokoppel. 
11.5.1 Zie Thermokoppel. 
11.6.1 Vervang het vlampakket. 
11.7.1 Vervang de digitale temperatuur regeling of 
programmeer deze opnieuw. 
11.8.1 Vervang de gascombinatieklep. 

 
 

12. Gas gaat uit in plaats van naar 
lage vlammen. 

 
 

12.1 Onjuiste gasdrukafstelling. 
12.2 'PV' hoger dan 'SV'-temperatuur op digitale temperatuurregeling. 
12.3 Overtemperatuursensor in rookkanaal blokkeert gasvoorziening. 

(alleen Australisch ovens. ALS5601-vergrendeling.) 
12.4 Defecte digitale temperatuurregeling. 
12.5 Defecte gascombinatieklep(pen). 
12.6 Defect vlampakket. 
12.7 Ventilatieprobleem, vlam wordt onder de ovenvloer getrokken. 
 

12.1.1 Zie Vlamkalibratie. 
12.2.1 Zie Digitale temperatuurregeling. 
12.3.1 Zie Vergrendelingssysteem - ALLEEN Australisch 
markten. 
12.4.1 Vervang de digitale temperatuur regeling of 
programmeer deze opnieuw. 
12.5.1 Vervang de gascombinatieklep. 
12.6.1 Vervang het vlampakket. 

12.7.1 Zie Systeem balanceren of www.beechovens.com.  

 
13. Gasvlam niet 
permanent/onregelmatig. 
 

 13.1 Gastoevoerproblemen. (Voor LPG, is tank bijna leeg?) 
13.2 Ventilatieprobleem, vlam wordt onder de ovenvloer getrokken. 
13.3 Houtvuur bovenop thermokoppel. 
13.4 Onderbrekingen in de voeding. 
13.5 Controleer 'SV'-instelling op digitale temperatuurregeling. 
13.6 Luchtafstelling inspirator onjuist gekalibreerd. 
13.7 Inspirator/-brandersmondstuk vervuild (ophoping van houtskool of 
vuil). 

13.1.1 Controleer gastoevoer (neem contact op met de 
servicemonteur). 

13.2.1 Zie Systeem balanceren of www.beechovens.com.   
13.3.1 Schuif het vuur weg van he thermokoppel. 
13.4.1 Controleer gastoevoer (neem contact op met de 
servicemonteur). 
13.5.1 Zie Digitale temperatuurregeling. 
13.6.1 Zie Inspiratorkalibratie. 
13.7.1 Zie Onderhoud tri-elektrode en brander. 
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14. Lampje Fault/Reset (Storing/Reset) 
brandt. 
 

14.1 Gastoevoerproblemen. (Voor LPG, is tank bijna leeg?) 
14.2 Ventilatieprobleem, vlam wordt onder de ovenvloer getrokken. 
14.3 Tri-elektrode vuil, verontreinigd, los enz. 
14.4 Kabels naar tri-elektrode defect/los geraakt. 
14.5 Defect vlampakket. 
14.6 Defecte gascombinatieklep(pen). 
14.6 Lucht in gasleidingen (zie aansluitingsprocedures) 

14.1.1 Controleer gastoevoer (neem contact op met de 
servicemonteur). 

14.2.1 Zie Systeem balanceren of www.beechovens.com.   
14.3.1 Zie Onderhoud tri-elektrode en brander. 
14.4.1 Zie Aansluitingsprocedures. 
14.5.1 Vervang het vlampakket. 
14.6.1 Vervang de gascombinatieklep. 
14.7.1 Zie Aansluitingsprocedures. 
 

15. Gasbrander wordt niet 
uitgeschakeld. 

15.1 Thermokoppel defect/los geraakt. 
15.2 Defecte digitale temperatuurregeling  
15.3 Controleer 'SV'-instelling op digitale temperatuurregeling. 
15.4 Defect vlampakket. 
 

15.1.1 Zie Thermokoppel. Vervang indien defect. 
15.2.1 Zie Digitale temperatuurregeling. 
15.3.1 Zie Digitale temperatuurregeling. 
15.4.1 Vervang het vlampakket. 
 

16. Geen lampjes op gasbesturingskast 
(Digitale temperatuurregeling/brander 
ON (AAN)). 

16.1 Voedingstoevoerproblemen. 
16.2 Stroomonderbreker in kast uitgeschakeld. 
16.3 Lampjes defect - doorgebrand. 

16.1.1 Controleer voeding (neem contact op met de 
servicemonteur). 
16.2.1 Controleer voedingstoevoer. Zie Overzicht 
gassystemen. 
16.3.1 Vervang de lampjes. 
 
 

17. Er lekken vlammen uit de 
terugblaastrechter. 

17.1 Onjuiste systeembalancering. 
17.2. 5.6 Ventilatieprobleem, vlam wordt onder de ovenvloer getrokken. 

17.1.1 Zie Systeem balanceren. 
17.2.1 Zie Ovenventilatie. 
 

18. Uitzonderlijk hoog gasverbruik. 

18.1 Onjuiste systeemklepkalibratie. Oven verliest warmte. 
18.2 Onjuiste deurpositie. 
18.3 Onjuiste vlamkalibratie. 
18.4 Onjuiste gasdrukafstelling. 
18.5 Lekkage in toevoerleiding. 
 
18.6. 5.6 Ventilatieprobleem, vlam wordt onder de ovenvloer getrokken. 
18.7 Onjuiste sproeier/opening. 

18.1.1 Zie Systeemklepkalibratie. 
18.2.1 Zie Voorzetdeur plaatsen. 
18.3.1 Zie Vlamkalibratie. 
18.4.1 Zie Vlamkalibratie. 
18.5.1 Hoofdgastoevoer uitschakelen bij handmatige 
gasafsluitkraan in gasbesturingskast. Neem contact op met 
een servicemonteur. 

18.6.1 Zie Systeem balanceren of www.beechovens.com.  
18.7.1 Neem contact op met de servicemonteur. 
 

19. Scheurtjes in vuurvaste 
bovenbouw. 

19.1 Oven onvoldoende voorverwarmd. 19.1.1 Zie Voorverwarmen met gas/hout. 
 

20. Brandervlam ploft hard bij opstarten 
20.1 Tri-elektrode niet goed uitgelijnd met vlam.  
20.2 Ophoping van houtskool of vuil op brander. 

20.1.1 Zie Onderhoud tri-elektrode en brander. 
20.2.1 Inspecteer en reinig de brander.  
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