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INLEIDING
I ALGEMEEN 
Deze installatievoorschriften maken deel uit van het product. Het naleven van 
deze instructies is dan ook een vereiste voor het juiste gebruik en de juiste 
plaatsing van het product. Bollaert BV behoudt zicht het recht voor zonder 
voorafgaande mededelingen de gegevens uit deze handleiding aan te passen.

II BELANGRIJK 
In geen geval kan Bollaert BV aansprakelijk worden gesteld voor directe, 
indirecte, specifieke of toevallige schade, of gevolgschade die voortvloeit uit de 
behandeling of het gebruik van de hier beschreven producten.
De afbeeldingen, foto’s en illustraties in dit document zijn niet contractueel.
De leverancier, Bollaert BV, kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of 
kosten die voortvloeien uit het gebruik van onderdelen.

III CONTROLE BIJ LEVERING
Controleer of de geleverde producten in overeenstemming zijn met de gegevens 
vermeld op de leveringsbon.
Controleer de volledige levering op beschadiging. Schade ontstaan tijdens het 
transport moet onmiddellijk aan Bollaert BV gemeld worden volgens de instructies 
in de algemene voorwaarden.

IV CONTACT
Bollaert
Kon. Astridlaan 63 
9230 Wetteren 
België
09 369 13 81 
sales@bollaert.email
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1. PLAATSEN MAZOUTTANK

Plaats de mazouttank in de buurt van de brander.

Aanzuigset

Mechanische volumemeter

Overvulbeveiliging met fluit

2. LEIDING KOPPELEN AAN AANSLUITKOPPELSTUK
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Plaats de leiding in de aanzuig 

van het aansluitkoppelstuk

MAZOUTTANK

AANSLUITKOPPELSTUK

BRANDER
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3. LEIDING KOPPELEN AAN BRANDSTOFFILTER

4. RETOURLEIDING KOPPELEN AAN  
AANSLUITKOPPELSTUK

Plaats het uiteinde van de leiding

in de brandstoffilter BRANDSTOFFILTER

AANSLUITKOPPELSTUK

Plaats de leiding in de retour 

van het aansluitkoppelstuk
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5. RETOURLEIDING KOPPELEN AAN BRANDSTOFFILTER

6. TANK VULLEN
Vul de tank en plaats de hendel van de aanzuigset verticaal.

BRANDSTOFFILTER

Plaats het uiteinde van de leiding

in de brandstoffilter

Aanzuigset

Mechanische volumemeter

Overvulbeveiliging met fluit
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MAZOUTTANK BRANDER


