
Montage- en gebruikshandleiding
Vuurhand „Liberty“ met Quadra Inside Automatic
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AANVULLINGEN OP DE MONTAGE- EN 
GEBRUIKSHANDLEIDING

Afwijkend van de montage- en gebruikshandleiding Quadra Inside Automatic 
I & II gelden voor de werking van de vuurhand de volgende voorwaarden ter 
vervanging.

De overeenkomstige paragrafen van de eerder vermelde handleiding verlie-
zen bij het gebruik van de vuurhand hun geldigheid.
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TECHNISCHE GEGEVENS

Quadra Inside
Automatic in Hand

Type brandstof Bio-ethanol (Ethanolgehalte 96 %)

Brandstofverbruik ca. 1,5 l/h

Vermogen ca. 9900 W

Minimaal volume per brander **

Luchtverversingsgetal 0,2 h-1* 1254 m³

Luchtverversingsgetal 0,5 h-1* 501 m³

Luchtverversingsgetal 1 h-1* 252 m³

Toelaatbare luchtvochtigheid max. 60 % rel.

Toelaatbare omgevingstemperatuur 12 – 35 °C

Toelaatbare netspanning 100 – 240 volt wisselstroom

Maximaal verbruik ca. 3,5 W

Verbruik in stand-by max. 0,6 W

Afmetingen Ø 1000 mm x 1600 mm

*  Als grove richtwaarden worden de volgende luchtverversingsgetallen1) 

genoemd:

Luchtverversing [1/h] Opmerking

0…0,5 Ramen, deuren gesloten

0,3…1,5 Raam gekanteld, geen rolluiken

5…10 Raam half geopend

1) Recknagel, Sprenger, Schrameck: Heizung+Klimatechnik, Oldenbourg Verlag

**  Deze gegevens hebben uitsluitend betrekking op de behoefte aan ver-
brandingslucht van de ebios-fire. Als er andere luchtverbruikers in de 
opstelruimte aanwezig zijn, dienen deze apart in acht te worden genomen 

BRANDBESCHERMING/MINIMALE AFSTANDEN BIJ 
PLAATSING

Tot brandbare componenten, meubels, decoratie of gordijnen dient aan de 
zijkant een minimale afstand te worden aangehouden van 1000 mm om 
voldoende bescherming tegen warmte te waarborgen! Boven de brander van 
de vuurhand tot aan het plafond van de kamer (min. 2500 mm) mogen er 
zich geen voorwerpen bevinden!



SPARTHERM
DIE WELTMARKE FÜR IHR WOHNZIMMER

The Global brand for your living room | La référence mondiale pour votre salon | Il marchio mondiale per il vostro soggiorno

La marca mundial para su salón | Het merk van wereldformaat voor uw woonkamer | Światowa marka do Państwa salonu 

Торговая марка № 1 для Вашего дома

D Ihr Fachhändler | UK Your specialist dealer | F Votre revendeur spécialisé
IT Il vostro rivenditore specializzato | E Sus comercios especializados

NL Uw vakhandelaar | PL Państwa sprzedawca | РУС Ваш дилер
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Spartherm Feuerungstechnik GmbH · Maschweg 38 · D-49324 Melle 
Phone +49 (0) 5422 94 41-0 · Fax +49 (0) 5422 9441-14 · www.spartherm.com


