
DISK
INSTALLATIE NL

Behandel voorzichtig. 
Het materiaal, zowel het gelakte staal 

als de Pergamon bekleding is kwetsbaar.
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Aandachtspunten installatie Disk

Benodigd gereedschap:

• Kruiskopschroevendraaier of accuboor met kruiskop

• Dop- of steeksleutel 10mm

• Steeksleutel 17

• Inbussleutel 2,5mm (deur), 3, 4 en 6mm (draaivoet)

Installatievolgorde

Stenen bekleding demonteren > Disk 

positioneren > stenen bekleding plaatsen 

> Disk aansluiten.

Let op:

• Verplaats de Disk nooit met de stenen  

 bekleding.

• De stenen bekleding is kwetsbaar.   

 Voorzichtigheid is geboden. 

• Leg bij de installatie de stenen op een  

 veilige plek. 

Stenen bekleding demonteren

Onthoud de positie van alle 7 stenen.

Til de sluitsteen eruit.

Stenen bekleding demonteren

Til de bovensteen eraf. Verwijder het 

beschermkarton. 
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Til de zijstenen  eraf. Draai eerst de 

bovenste bout wat losser. De zijstenen zijn 

met Rechts en Links gemarkeerd.

Schuif de bovenste bodemsteen er uit. 

Laat het beschermkarton zitten. Pas op 

voor beschadiging door de stalen rand van 

de voet.

Til de achtersteen eraf. Draai eerst de 

bovenste bouten (2x) wat losser.

Til en schuif de onderste bodemsteen er uit.



DISK     LEENDERS 

201848.001.I.NL 4

Verwijderen van de pallet

Verwijder het pookje en de hulpmiddelen 

uit de voet.

Schroef de Disk los van de pallet 

(2x schroef).

Gebruik bescherming bij transport op een 

steekwagen.
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Positioneren Disk 

Teken hartgat af op de vloer. Lijnen 

maximaal 20cm lang. Minimale maat 

hartgat is 33,5cm

Gebruik hulpmiddelen om de exacte 

positie te bepalen. Draaibaar: verwijder 

eerst de transportblokkering.

Draaibaar

Niet draaibaar
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Draaivoet 2 x 60°

Verwijder de transportblokkering. 

De Disk is nu 2x60° draaibaar.

Draaivoet 360°

360°; verwijder de draaiblokkering en 

verwerk het onderdeel in 

een sieraad.

Waterpas stellen draaibaar (indien gewenst) 

Draai inbus 4 (2x) wat losser.

Stel waterpas met inbus 3 (3x).

Draai inbus 4 (2x) aan.

Waterpas stellen niet draaibaar 

(indien gewenst) 

Gebruik de stelvoeten (4x) en draai de 

contramoer aan.
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Verse lucht (optie)

Draaibaar:

Monteer de rvs ring aan de luchtbak.

Monteer de rvs ring aan de afdekplaat.

Sluit slang aan. Eventueel borgen aan rvs ring.

Niet draaibaar:

Monteer de rvs ring aan de luchtbak.

Sluit slang aan. Eventueel borgen aan rvs ring.

Bij muurbeluchting, slang pas aansluiten aan 

muur na het plaatsten van de sluitsteen.

Stenen bekleding plaatsen

Plaats eerste bodemsteen. Duw aan tot 

aanslag. Aan de onderzijde “zoekt” de steen 

de uitsparing in de stalen plaat.

Plaats beschermkarton op de eerste 

bodemsteen.

Plaats beschermkarton op de tweede 

bodemsteen en schuif deze in positie. 

Duw aan tot aanslag.

Verwijder beschermkarton (2x).

!

!
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Monteer beide zijstenen en draai bovenste 

bout aan.

Monteer achtersteen en draai bovenste 

bouten aan.

Plaats beschermkarton.

Plaats bovensteen. 

De exacte positie wordt bepaald door nokken. 

De steen “klikt” in positie.

Plaats sluitsteen.

Verwijder 

beschermkarton.
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Algemene instructies en voorschriften

Installatie

Voor de waarborging van de garantie dient de Disk geïnstalleerd te worden door een vakkundig 

installateur in dienst van een door Leenders erkende dealer. Zie leenders.nl voor een actuele 

adressenlijst van erkende dealers of neem contact op met de fabriek.

De haard is krasgevoelig; voorzichtigheid is geboden.

Stook de haard na plaatsing met aanmaakhout om de trek te controleren.

Gebruik

•  Alle locale voorschriften, inclusief diegene refererend aan nationale en europese standaarden 

  moeten in acht worden genomen bij installatie van het toestel.

•  Zorg voor voldoende ventilatie/luchttoevoer in de ruimte waar de haard staat. Luchtafzuigingen,   

  zoals b.v. een afzuigkap, kunnen problemen veroorzaken in de vorm van het ontsnappen van  

  rookgassen uit de haard naar de kamer.

•  Het toestel is niet geschikt voor een gedeeld afvoersysteem.

•  Het toestel moet worden geplaatst op een vloer met voldoende draagkracht.

•  Zorg voor voldoende toegang voor het reinigen van het toestel, de rookgasaansluiting en de   

  schoorsteen.

Veiligheidsvoorschriften

•  Glas is erg breukgevoelig en gebroken glas is erg scherp. Neem voldoende veiligheidsmaatregelen.

•  Voor de algemene veiligheid verwijzen wij naar de VCA-richtlijnen.

•  Let op: er mag zich na installatie geen brandbaar en/of explosiegevaarlijk materiaal in of op de   

  haard zoals spuitbus, verpakkingsmateriaal en dergelijke.

Veiligheidsafstanden Disk tot brandbare materialen

•  Achterwand; 150mm. Temperatuur bij veiligheidstest; 61°C

•  Zijwand; 250mm. Temperatuur bij veiligheidstest; 54°C

•  Voorkant; 1.000mm. Temperatuur bij veiligheidstest; 47°C

Specificaties Disk

•  Nominaal vermogen = 4.9 kWh

•  Afvoergas massastroom = 4,1 g/s

•  Massa toestel = 220 kg

•  Minimale schoorsteentrek = 0.12 mbar

•  Rookgastemperatuur direct boven de haard = 217 °C

•  Energie Efficiency: 84.4%, klasse A+, index 113,4 A+


