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In het verleden kon het gebeuren dat (ondanks de 
beschermnok op de pijp) de stekerverbinding op de vonk-
ontsteker afbrak. Door de kabel in te gieten behoort dit euvel 
definitief tot het verleden. De stekerverbinding op 400 mm. 
van de vonkontsteker maakt snelle uitwisseling van de pijp 
na aanrijding of bij revisie mogelijk. 
 

De verbeterde THOR vonkontsteker is ProRail gecerti-
ficeerd en wordt geleverd met fabrieksgarantie van 3 jaar. 

Iedereen die thuis is in de wereld van infrarood gaswissel-
verwarming, weet dat de vonkontsteker het meest storings-
gevoelige onderdeel van een branderpijp vormt. PINTSCH 
ABEN is er zich terdege van bewust dat met storingsvrije 
vonkontstekers een belangrijke verbetering in de 
beschikbaarheid van gaswisselverwarmingssytemen wordt 
bereikt. Voor de sinds jaar en dag beproefde PINTSCH 
ABEN vonkontsteker zijn hiertoe in 2003 nog een aantal 
extra verbeteringen doorgevoerd. Het verbeterde type is 
genoemd naar de Germaanse Bliksemgod THOR..    
  

Belangrijke verbetering is de nieuwe stuurelektronica die  
onafhankelijk van de bedrijfstemperatuur binnen 1 seconde  
na inschakeling 2 krachtige vonken genereert. Verder is de 
THOR..  geschikt voor elke spanning tussen 40 en 60 Volt AC. 
Voordeel hiervan is dat u bij wissels op grote afstand minder 
last ondervindt van kabelverliezen in vergelijking met vonk-
ontstekers werkend op de gebruikelijke 42 Volt spanning. 
 

Uitval van vonkontstekers wordt vaak veroorzaakt door het 
indringen van vocht in de elektronica. Dit kan ontstaan door 
scheurvorming in de hars waarmee de stuurprint wordt 
ingegoten. PINTSCH ABEN is er in geslaagd een type 
giethars te vinden met zeer goede hechtingseigenschappen, 
hoge elasticiteit en hoge verouderingsbestendigheid. 
Gedurende 2 stookseizoenen is de verbeterde vonkontsteker 
op 6 locaties in Nederland uitgebreid getest waarbij de uitval 
0% bedroeg. 
 

VERBETERINGEN: 

 
� Snelle ontsteking door temperatuurson- 

afhankelijke responstijd van 1 seconde 

 
� Dubbele vonk geeft extra zekerheid op  

snelle ontsteking van de branderpijp 

 
� Aangegoten aansluitkabel met stekerverbin- 

ding op 400 mm. voorkomt beschadigingen 

 
� Verhoogde vochtbestendigheid door  

toepassing nieuwste type giethars 

 
� Gecertificeerd conform ProRail product-

specificatie SPC00205 

 
� Aansluitspanning 40 - 60 Volt AC 

 
� Fabrieksgarantie 3 jaar 
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