
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
BELANGRIJKE	  MEDEDELING:	  RIVA2	  800	  &	  1050	  –	  MEDEDELING	  OVER	  VEILIGHEID	  VAN	  PRODUCT	  
	  
Gazco	  neemt	  de	  veiligheid	  en	  kwaliteit	  van	  haar	  producten	  serieus	  en	  daarom	  ondernemen	  we	  altijd	  gepaste	  actie	  als	  
we	  kennisnemen	  van	  potentiële	  problemen	  met	  onze	  producten.	  
	  
We	  zijn	  onlangs	  geattendeerd	  op	  twee	  incidenten	  betreffende	  Natural	  Gas	  Riva	  2	  800	  haarden	  (één	  in	  het	  Verenigd	  
Koninkrijk	  en	  één	  in	  Nieuw	  Zeeland).	  	  Hoewel	  de	  producten	  bij	  beide	  incidenten	  volledig	  voldeden	  aan	  alle	  CE-‐eisen,	  
hebben	  fouten	  bij	  het	  installeren	  en	  het	  onderhoud	  geresulteerd	  in	  een	  vertraagde	  ontbranding	  (van	  de	  brander	  van	  de	  
pilot)	  in	  het	  apparaat	  waardoor	  het	  glas	  kan	  breken	  als	  het	  apparaat	  wordt	  aangestoken.	  	  	  Dit	  kan	  gevaarlijk	  zijn,	  omdat	  
het	  glas	  als	  het	  breekt	  met	  hoge	  snelheid	  kan	  rondvliegen	  voor	  het	  apparaat.	  
	  
Na	  deze	  incidenten	  heeft	  Gazco	  uitgebreide	  tests	  uitgevoerd	  en	  ontdekt	  dat	  het	  risico	  bestaat	  dat	  het	  glasvenster	  in	  
Riva	  2	  800	  en	  1050	  haarden	  kan	  breken,	  maar	  alleen	  onder	  erg	  zeldzame	  omstandigheden	  waarbij	  het	  vuur	  pas	  na	  
meer	  dan	  90	  seconden	  nadat	  de	  gasinvoer	  is	  begonnen	  ontbrandt.	  	  Dit	  kan	  alleen	  voorkomen	  als	  er	  meerderde	  fouten	  
zijn	  gemaakt	  bij	  installatie	  en	  onderhoudsbeurten	  en	  valt	  buiten	  de	  vereiste	  CE-‐test	  van	  een	  vertraagde	  ontbranding	  
van	  60	  seconden,	  waarbij	  de	  Gazco	  Riva2	  haarden	  volgens	  de	  norm	  presteren	  en	  er	  geen	  risico	  op	  het	  breken	  van	  het	  
glas	  bestaat.	  
	  
De	  oorzaken	  voor	  de	  vertraagde	  ontbranding	  bij	  de	  twee	  incidenten	  zijn	  meerdere	  fouten	  bij	  installatie	  en	  
onderhoudsbeurten	  en	  we	  willen	  u	  er	  op	  attenderen	  dat	  het	  belangrijk	  is	  dat	  u	  voordat	  u	  de	  haard	  weer	  gebruikt	  
controleert	  of	  deze	  fouten	  bij	  het	  installeren	  en	  het	  onderhoud	  zich	  niet	  voordoen	  bij	  uw	  haard.	  	  De	  oorzaken	  waren:	  
	  

a. De	  haard	  was	  geïnstalleerd	  met	  een	  gasdruk	  die	  onder	  het	  vereiste	  minimumniveau	  voor	  huishoudelijke	  
installaties	  lag.	  	  In	  de	  betreffende	  installatie	  was	  er	  maar	  15	  mbar	  in	  plaats	  van	  de	  vereiste	  20	  mbar;	  

b. Een	  belemmerde	  pilot,	  die	  resulteert	  in	  een	  erg	  zwakke	  pilot	  vlam;	  
c. Geblokkeerd	  ontvlampoorten	  op	  de	  brander,	  dat	  zijn	  de	  vijf	  poorten	  die	  het	  dichtst	  bij	  de	  pilot	  zitten;	  
d. De	  pilot	  stond	  verkeerd	  om	  en	  wees	  in	  de	  verkeerde	  richting;	  
e. Ontbrekende	  schroeven	  in	  het	  glasvenster,	  waardoor	  de	  kans	  dat	  het	  glas	  breekt	  groter	  wordt.	  Het	  is	  

essentieel	  dat	  alle	  schroeven	  in	  de	  lijst	  op	  hun	  plaats	  zitten	  zodat	  het	  glas	  niet	  kan	  verschuiven	  voordat	  de	  
veiligheidsventielen	  zijn	  geactiveerd.	  

	  
Verder	  willen	  we	  u	  vragen	  om,	  voordat	  u	  uw	  haard	  weer	  gebruikt,	  te	  controleren	  of	  bij	  uw	  haard	  deze	  fouten	  in	  de	  
installatie	  en	  het	  onderhoud	  niet	  voorkomen	  en	  dat	  u	  vooral	  hebt	  gecontroleerd	  of	  de	  pilot	  in	  uw	  haard	  de	  juiste	  
kant	  op	  wijst,	  regelmatig	  en	  ten	  minste	  één	  keer	  per	  jaar	  is	  onderhouden	  en	  dat	  alle	  schroeven	  goed	  vastzitten	  in	  de	  
lijst	  rond	  het	  glasvenster.	  
	  
Ook	  voegen	  we	  een	  aantal	  instructies	  en	  afbeeldingen	  (Riva2	  800	  &	  1050	  Veiligheidsinstructies	  voor	  eigenaars	  en	  
Eindgebruikers)	  bij	  deze	  brief	  om	  u	  te	  helpen	  bij	  het	  controleren	  van	  de	  volgende	  dingen:	  
	  

i) Is	  de	  pilot	  in	  uw	  haard	  correct	  geïnstalleerd	  en	  wijst	  hij	  in	  de	  juiste	  richting;	  
ii) Of	  alle	  schroeven	  veilig	  en	  op	  juiste	  wijze	  op	  hun	  plek	  zitten	  om	  te	  zorgen	  dat	  de	  lijst	  die	  het	  glas	  aan	  de	  

voorkant	  van	  de	  haard	  vastzet	  correct	  is	  geïnstalleerd.	  
	  
De	  instructies	  bevatten	  ook	  een	  aantal	  reserveschroeven,	  dus	  als	  u	  constateert	  dat	  er	  schroeven	  ontbreken,	  kunt	  u	  
deze	  vervangen.	  
	  
Uw	  gasdruk	  dient	  te	  zijn	  gecontroleerd	  door	  de	  geregistreerde	  gasinstallateur	  die	  uw	  haard	  heeft	  geïnstalleerd,	  en	  het	  
is	  belangrijk	  dat	  u	  uw	  haard	  ten	  minste	  jaarlijks	  laat	  onderhouden	  door	  een	  geregistreerde	  gasmonteur.	  	  Als	  u	  dit	  
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onderhoud	  niet	  heeft	  laten	  uitvoeren,	  raden	  we	  aan	  om	  dit	  onmiddellijk	  te	  laten	  doen,	  zodat	  de	  onderhoudsmonteur	  
alle	  bovengenoemde	  punten	  kan	  controleren	  tijdens	  de	  servicebeurt.	  
	  
Let	  er	  op	  dat	  onze	  uitgebreide	  tests	  hebben	  laten	  zien	  dat	  er	  een	  combinatie	  van	  deze	  fouten	  bij	  installatie/onderhoud	  
moet	  zijn	  voor	  het	  risico	  op	  de	  fouten	  die	  een	  vertraagde	  ontbranding	  veroorzaken.	  	  Als	  zowel	  de	  pilot	  als	  de	  brander	  in	  
uw	  haard	  binnen	  15	  tot	  20	  seconden	  nadat	  het	  ontstekingsproces	  is	  begonnen	  branden,	  werkt	  uw	  haard	  correct,	  hoeft	  
u	  zich	  geen	  zorgen	  te	  maken	  en	  kunt	  u	  uw	  haard	  gewoon	  blijven	  gebruiken.	  
	  
Als	  de	  pilot	  en	  brander	  in	  uw	  haard	  echter	  niet	  binnen	  15	  tot	  20	  seconden	  nadat	  het	  ontstekingsproces	  is	  begonnen	  
branden,	  raden	  we	  aan	  om	  niet	  te	  proberen	  de	  haard	  opnieuw	  te	  ontsteken,	  maar	  om	  de	  haard	  uit	  te	  zetten	  en	  
contact	  op	  te	  nemen	  met	  Gazco	  om	  ons	  hierover	  in	  te	  lichten.	  
	  
Ook	  al	  voldoen	  onze	  Riva2	  800	  en	  1050	  haarden	  volledig	  aan	  de	  CE-‐regels,	  vinden	  we	  het	  verontrustend	  dat	  deze	  
installatie-‐/onderhoudskwesties	  potentieel,	  in	  het	  geval	  van	  meerdere	  fouten	  zoals	  hierboven	  beschreven,	  kunnen	  
zorgen	  dat	  het	  glas	  van	  de	  Riva2	  800	  &	  1050	  producten	  breekt.	  	  	  Derhalve	  zijn	  we	  bezig	  met	  het	  ontwerpen	  van	  een	  
veiligheidsverbetering	  voor	  de	  Riva2	  800	  &	  1050	  modellen	  die	  we	  al	  verkocht	  hebben,	  zodat	  het	  apparaat	  bepaalt	  of	  er	  
een	  vertraagde	  ontbranding	  optreedt	  en	  in	  die	  gevallen	  zorgt	  dat	  het	  apparaat	  binnen	  60	  seconden	  wordt	  
uitgeschakeld.	  	  De	  apparaten	  zijn	  al	  uitgebreid	  getest	  en	  zijn,	  als	  onderdeel	  van	  hun	  CE-‐goedkeuring,	  geslaagd	  voor	  de	  
60-‐seconden-‐test,	  hetgeen	  betekent	  dat	  er	  geen	  risico	  is	  op	  het	  breken	  van	  het	  glas.	  	  
	  
We	  zullen	  contact	  met	  u	  opnemen,	  zodat	  een	  plaatselijke,	  gekwalificeerde	  gasmonteur	  u	  kan	  bezoeken	  en	  deze	  
veiligheidsverbetering	  kan	  installeren.	  	  Helaas	  is	  er	  een	  wachttijd	  van	  8	  weken	  voor	  een	  aantal	  van	  de	  onderdelen	  voor	  
deze	  veiligheidsverbetering	  en	  daarom	  is	  het	  onwaarschijnlijk	  dat	  we	  vóór	  half	  september	  bij	  u	  langskomen	  om	  de	  
veiligheidsverbetering	  in	  uw	  haard	  te	  installeren.	  Maar	  we	  doen	  ons	  best	  om	  dit	  tijdschema	  te	  verbeteren.	  	  In	  de	  
tussentijd	  is	  het	  veilig	  om	  uw	  haard	  te	  gebruiken,	  mits	  uw	  haard,	  zoals	  hierboven	  uitgelegd,	  op	  juiste	  wijze	  is	  
geïnstalleerd	  en	  onderhouden.	  	  Als	  u	  echter	  een	  vertraging	  van	  meer	  dan	  20	  seconden	  in	  de	  ontbranding	  signaleert,	  
kunnen	  er	  installatieproblemen	  zijn	  en	  raden	  we	  u	  aan	  om	  de	  haard	  niet	  te	  gebruiken	  totdat	  de	  veiligheidsverbetering	  
is	  geïnstalleerd.	  
	  
We	  verontschuldigen	  ons	  voor	  enig	  ongemak	  dat	  het	  bovenstaande	  kan	  veroorzaken	  en	  verzekeren	  u	  dat	  de	  zaak	  als	  
prioriteit	  wordt	  behandeld.	  	  Als	  u	  in	  de	  tussentijd	  vragen	  heeft	  over	  het	  bovenstaande,	  neem	  dan	  contact	  op	  met	  onze	  
klantenservice	  op	  +44	  1392	  261908,	  of	  email	  naar	  Riva2@gazco.com,	  of	  fax	  ons	  op	  +44	  1392	  261974.	  

	  
Als	  ten	  slotte	  de	  hierboven	  geregistreerde	  haard	  niet	  in	  uw	  woning	  is	  geïnstalleerd,	  neemt	  u	  dan	  alstublieft	  contact	  op	  
met	  onze	  klantenservice.	  
	  
Hoogachtend,	  
	  

	  
	  
Ian	  Kingscott	  
Technical	  Director	  
	  
	  


