
Instructies voor de installateur
AANWIJZINGEN VOOR DE OMZETTING

INHOUD VAN DE KIT

DEZE HANDLEIDING IS EEN INTEGREREND DEEL VAN HET TOESTEL. DE
HANDLEIDING MOET VOOR DE VOLLEDIGE LEVENSDUUR VAN HET
PRODUCT INTEGER EN BINNEN HANDBEREIK BEWAARD WORDEN. DE
INSTALLATIE MOET UITGEVOERD WORDEN DOOR BEVOEGD PERSONEEL
EN VOLGENS DE VAN KRACHT ZIJNDE NORMEN.  DE FABRIKANT WIJST
ELKE AANSPRAKELIJKHEID AF VOOR HET GEBRUIK DAT VERSCHILT VAN
WAT WORDT AANGEDUID.

Deze kit wordt afzonderlijk verkocht, en werd speciaal bestudeerd voor de
omzetting van de gastoevoer van de barbecue van GPL naar METHAAN.
In de verpakking zijn alle nodige onderdelen en de aanwijzingen aanwezig
om de omzetting uit te voeren.
Het toestel wordt in de fabriek ingesteld om te werken met GPL; voor de
omzetting (door middel van deze kit) moeten alle straalpijpen van de
branders vervangen worden, moet de primaire lucht enkel van de
branders van de barbecueruimte geregeld worden, en bovendien moet de
minimum vlam op de gaskraan geregeld worden.
Na deze handelingen moet het etiket “regulated for gas” op de achterkant
van de barbecue vervangen worden met het etiket dat bij deze kit wordt
geleverd.

De installatie moet uitgevoerd worden door een bevoegd technicus.
AANDACHT: Bewaar de straalpijpen die op het product gemonteerd
werden, en het etiket "gasregeling". Deze zouden later van pas kunnen
komen voor de omzetting van METHAAN naar GPL.

Wanneer weer wordt omgezet naar GPL , is de omzettingsprocedure
identiek aan diegene die vervolgens beschreven wordt voor METHAAN.

Vervolgens wordt de inhoud van de kit voor de omzetting naar methaan
beschreven:
• STRAALPIJPEN VOOR METHAAN.
• DICHTENDE PAKKING.
• ETIKET “GASREGELING” (AAN TE BRENGEN NA DE OMZETTING).
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Instructies voor de installateur
AANSLUITING AAN HET GASNETWERK
Het product moet op het
methaannetwerk aangesloten worden
door middel van een rubberen of
flexibele stalen buis, naargelang de van
kracht zijnde normen.
Draai de verbinding  (A) vast door de
dichtende pakking (B) tussen de
verbinding aan de ingang van de
barbecue (C) te plaatsen, raadpleeg de
tekening hiernaast. Bevestig op basis
van de diameter van de buis al of  niet
het verbindingetje (F) op de verbinding
(A) die eerder werd bevestigd.
Doe de buis (E) op de verbinding (A) of
(F) passen, en maak de verbinding vast
door middel van een klem (D).
Controleer of het volgende gerespecteerd werd:
• of de buis aan het rubber werd bevestigd met veiligheidsklemmen.
• of de totale lengte van de buis (max. 1,5 m) kan geïnspecteerd worden.
• of de buis op geen enkele plaats in contact komt met hete wanden 

(max. 50°C).
• of de buis niet te veel getrokken of gespannen wordt, en of er geen scherpe

bochten of vernauwingen aanwezig zijn.
• of ze niet in contact komt met scherpe voorwerpen of hoeken.
• wanneer de buis niet perfect dicht is, en er dus gas kan ontsnappen, mag

de buis niet hersteld worden; vervang met een nieuwe buis.
• controleer of de vervaltermijn van de buis niet overschreden werd.

Wanneer het product op een wagen werd geïnstalleerd (optional), moeten
de wielen geblokkeerd worden met de speciale remmen. Wanneer de buis
onderhevig is aan trek- of spankrachten, zou de veiligheid van het product
geschaad kunnen worden.
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Instructies voor de installateur
TABEL KENMERKEN VAN DE BRANDERS, DE STRAALPIJPEN
EN HET GASVERBRUIK

BQ61T - BQ6130T - BQ91T

Brander

Nominaal 
warmte-

vermogen 
(kW)

Vloeibaar gas – G30/G31 30/37 mbar

aantal 
draaien 
by-pass

Diameter 
van de 

straalpijp
1/100 mm

By-pass
1/100 mm

Geredu-
ceerd 

vermo-
gen
(W)

Vermo-
gen

g/h G30

Vermo-
gen

g/h G31

Links 4.5 gesloten 100 85 2200 327 321
Centraal 
(BQ91T)

4.5 gesloten 100 85 2200 327 321

Rechts 4.5 gesloten 100 85 2200 327 321
Stralingsgrill 3.8 1 + 1/4 95 Reg. 2500 276 271
Stralingsgrill 
(BQ91T)

4.5 1 + 1/4 105 Reg. 2700 327 321

Snel 
(BQ6130T)

3.0 gesloten 85 45 800 218 214

Hulpbrander 
(BQ6130T)

1.05 gesloten 50 30 400 76 75

In de kolom aantal draaien by-pass, wordt met gesloten volledig
vastgedraaid bedoeld.

Brander

Nominaal 
warmte-

vermogen 
(kW)

Methaan – G20 20 mbar

aantal 
draaien 
by-pass

Diameter van de 
straalpijp
1/100 mm

Gereduceerd 
vermogen

(W)

Links 4.5 360° + 90° 150 2200

Centraal (BQ91T) 4.5 360° + 90° 150 2200

Rechts 4.5 360° + 90° 150 2200
Stralingsgrill 3.8 360° + 360° 145 2500

Stralingsgrill (BQ91T) 4.5 720° + 180° 155 2700

Snel (BQ6130 - S) 3.0 180° 108 800
Hulpbrander 
(BQ6130 - S)

1.05 180° 72 400
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Instructies voor de installateur
BQ61 - BQ6130 - BQ91 - BQ61S - BQ6130S - BQ91S

Brander

Nominaal 
warmte-

vermogen 
(kW)

Vloeibaar gas – G30/G31 30/37 mbar

aantal 
draaien 
by-pass

Diameter 
van de 

straalpijp
1/100 mm

By-pass
1/100 mm

Gere-
duceerd 
vermo-

gen
(W)

Vermo-
gen

g/h G30

Vermo-
gen

g/h G31

Links 3.0 gesloten 80 75 1800 218 214
Links 
centraal 
(BQ91S - BQ91)

3.0 gesloten 80 75 1800 218 214

Centraal 3.0 gesloten 80 75 1800 218 214
Rechts 
centraal 
(BQ91S - BQ91)

3.0 gesloten 80 75 1800 218 214

Rechts 3.0 gesloten 80 75 1800 218 214
Snel (BQ6130 
- S)

3.0 gesloten 85 45 800 218 214

Hulpbrander 
(BQ6130 - S)

1.05 gesloten 50 30 400 76 75

In de kolom aantal draaien by-pass , wordt met gesloten volledig
vsatgedraaid bedoeld.

Brander

Nominaal 
warmte-

vermogen 
(kW)

Methaan – G20 20 mbar

rotatie 
by-pass

Diameter van de 
straalpijp 1/100 mm

Gereduceerd 
vermogen (W)

Links 3.0 315° 123 1800

Links centraal 
(BQ91S - BQ91)

3.0 315° 123 1800

Centraal 3.0 315° 123 1800

Rechts centraal 
(BQ91S - BQ91)

3.0 315° 123 1800

Rechts 3.0 315° 123 1800
Snel (BQ6130 - S) 3.0 180° 115 800

Hulpbrander 
(BQ6130 - S)

1.05 180° 72 400
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Instructies voor de installateur
VERVANGING VAN DE STRAALPIJPEN
VERVANGING VAN DE STRAALPIJPEN IN DE
BRANDERRUIMTE
1 Verwijder de vuurvaste grills en de platen (waar

aanwezig) die zich in de barbecueruimte bevinden.
2 Draai de schroe(f)ven (voor elke brander) los die

zich op de achterbalk bevind(t)den.
3 Verwijder de branders uit de barbecueruimte.
4 Gebruik een buissleutel van 7 mm om de

straalpijpen op de kranen los te draaien (Vervang
de straalpijpen volgens bovenstaande tabel).

5 Voer de luchtregeling uit (raadpleeg de regeling
van de primaire lucht).

6 Plaats de branders weer op correcte wijze, en
draai de bevestigingsschroeven vast.

VERVANGING VAN DE STRAALPIJPEN VAN DE
STRALINGSGRILL 
(ENKEL OP DE MODELLEN BQ61T - BQ6130T - BQ91T)
1 Verwijder de achterkant van de barbecue door de

steunschroeven los te draaien.
2 Gebruik een sleutel van 7 mm om de straalpijp (1)

los te draaien.
3 Vervang de straalpijpen volgens bovenstaande

tabel. Om het weer plaatsen van de straalpijpen te
vergemakkelijken, kan de moer (2) losgedraaid
worden.

4 Draai de moer  (2) weer zeer voorzichtig vast.
5 Plaats het achterdeel weer door de

bevestigingsschroeven vast te draaien.

VERVANGING VAN DE STRAALPIJPEN VAN DE
SNELLE BRANDER - HULPBRANDER 
(ENKEL OP DE MODELLEN BQ6130T - BQ6130S - BQ6130)

1 Verwijder de roosters, de deksels en de vlamverdelers.
2 Gebruik een buissleutel van 7 mm om de straalpijp

los te draaien van de brander.
3 Vervang de straalpijpen volgens bovenstaande tabel.
4 Plaats de branders, de deksels en de

vlamverdelers weer correct in hun zitten.

1 2
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Instructies voor de installateur
REGELING VAN DE PRIMAIRE LUCHT
Voer de volgende handelingen uit op elke brander die
aanwezig is in de barbecueruimte:

REGELING VAN DE PRIMAIRE LUCHT MET
BRANDERS MET “ENKELE PARALLELLE VLAM”
1 Los de regelschroef A van de mof van de

luchtregeling.
2 Draai de regelmof B in de positie die overeenkomt

met het type van gas dat gebruikt wordt, door
onderstaande tabel te raadplegen. 

3 Draai de regelbout vast, en controleer of de
afstand X correct is (Raadpleeg onderstaande
tabel).

REGELING VAN DE PRIMAIRE LUCHT MET
BRANDERS MET “DUBBELE PARALLELLE
VLAM”
1 Los de regelschroef A van de mof van de

luchtregeling.
2 Verwijder of plaats de regelmof B in de positie die

overeenkomt met het type van gas dat gebruikt
wordt, door onderstaande tabel te raadplegen.

3 Draai de regeschroef vast, en controleer of de
afstand X correct is (Raadpleeg onderstaande
tabel).

METHAAN (N) 
Branders met 

enkele parallelle 
vlam

G30/G31 (GPL)
Branders met 

enkele parallelle 
vlam

METHAAN (N)
Branders met 

dubbele parallelle 
vlam

G30/G31 (GPL)
Branders met 

dubbele parallelle 
vlam

X= 1.5 mm 4 mm 4 mm 8 mm

A
B

X
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Instructies voor de installateur
REGELING VAN HET MINIMUM VAN DE BRANDERS
OMZETTING VAN GPL NAAR METHAAN
Voer de volgende handelingen uit op alle gaskranen.

1 Verwijder de draaiknop.
2 Controleer of de interne by-pass volledig

vastgedraaid is.  Handel met een
schroevendraaier intern de staaf, of zijdelings
(Raadpleeg de tekening hiernaast).

3 Draai de by-pass volgens de tabel KENMERKEN
VAN DE BRANDERS, DE STRAALPIJPEN EN
HET GASVERBRUIK (raadpleeg pagina 32).

4 Plaats na de regelingen de draaiknop weer, en
schakel de relatieve brander aan in de minimum

positie . De minimum vlam zou regelmatig
moeten zijn.

5 Controleer de stabiliteit van de vlam door de
draaiknop snel van de maximum positie naar de
minimum positie te draaien. De vlam zou niet
mogen uitgaan.

6 Wanneer de minimum vlam regelmatig is, moet de
draaiknop gedemonteerd worden en moet met
kleine rotaties in wijzerszin of tegenwijzerszin op
de by-pass gehandeld worden; controleer daarna
de stabiliteit van de vlam. In het omgekeerde
geval werd de regeling van de minimum vlam tot
een goed einde gebracht.

OMZETTING VAN METHAAN NAAR GPL
Voer de volgende handelingen uit op alle gaskranen.

1 Verwijder de draaiknop.
2 Draai de interne by-pass volledig vast.  Handel

met een schroevendraaier intern de staaf, of
zijdelings (Raadpleeg de tekening hiernaast).

3 Voor de kraan van de grill moet, nadat de by-pass
volledig vastgedraaid werd, de by-pass terug
losgedraaid worden voor 360° + 90 °.
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