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Wij danken u omdat u voor ons bedrijf gekozen hebt; ons product is een optimale oplossing voor 
verwarming, ontstaan uit de meest geavanceerde technologie met een verwerkingskwaliteit van het 
allerhoogste niveau en een steeds actueel design, teneinde u steeds te laten genieten in absolute veiligheid 
van de fantastische sensatie die de warmte van de vlam u kan geven.
           Extraflame S. p. A.
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WaarschuWingen
Deze instructiehandleiding maakt integraal deel uit van het product: zorg ervoor dat die altijd bij de uitrusting van het toestel blijft, ook 
in geval van overdracht naar een andere eigenaar of gebruiker ofwel bij overbrenging naar een andere plaats. Bij beschadiging of verlies, 
vraag een ander exemplaar aan de technische dienst van uw regio. Dit product dient bestemd te worden voor de toepassing waarvoor 
het uitdrukkelijk ontworpen werd. Iedere contractuele en buitencontractuele verantwoordelijkheid van de constructeur is uitgesloten 
voor schade aan personen, dieren of voorwerpen, door installatiefouten, verkeerde afstelling of onderhoud, en door verkeerd gebruik. 
De installatie moet uitgevoerd worden door gekwalificeerd en bevoegd personeel, die de volledige verantwoordelijkheid op 
zich neemt voor de definitieve installatie en daaruit voortvloeiend de goede werking van het geïnstalleerde product. Men 
moet bovendien rekening houden met alle nationale, regionale, provinciale en gemeentelijke wetten en normen, van kracht 
in het land waar het toestel geïnstalleerd is.
extraflame s.p.a. is niet verantwoordelijk ingeval deze voorzorgen niet nageleefd worden.

Neem de verpakking weg en verzeker u van de integriteit en de volledigheid van de inhoud. Indien dit niet overeenkomt, wendt u tot 
de verkoper waar het toestel aangekocht werd.
Alle elektrische componenten waaruit het product bestaat, die de correcte werking ervan garanderen, mogen uitsluitend door 
originele stukken vervangen worden door een erkend bevoegd centrum voor technische dienst.

VeiligheiD
 � Het gebruik van de kachel door personen (met inbegrip van kinderen) met beperkte fysische, sensorische en mentale capaciteiten, 

of onervaren, is verboden in zoverre ze niet onder toezicht staan en ingelicht worden over het gebruik van het toestel door een 
persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

 � Kinderen moeten onder toezicht staan om zeker te zijn dat ze niet met het toestel spelen.
 � De kachel niet aanraken als men op blote voeten loopt of met natte of vochtige lichaamsdelen.
 � Het is verboden veiligheidsvoorzieningen of afstellingen te wijzigen zonder de toelating of aanwijzingen van de constructeur.
 � Niet aan de elektrische kabels die uit het toestel steken trekken, of deze afknippen of torsen, ook niet als het toestel niet onder 

elektrische stroom staat.
 � Het is aanbevolen om de voedingskabel zo te plaatsen dat deze niet in contact komt met warme onderdelen van het toestel.
 � De voedingsstekker moet toegankelijk zijn na de installatie.
 � Vermijd om de verluchtingsopeningen van het lokaal van installatie af te sluiten of in grootte te verminderen, de 

verluchtingsopeningen zijn onontbeerlijk voor een correcte verbranding.
 � Laat geen verpakkingsmateriaal binnen het bereik van kinderen of niet-begeleide gehandicapten.
 � Tijdens de normale werking moet de deur van de vuurpot altijd gesloten blijven.
 � Wanneer het toestel in werking is, voelt het warm aan, vooral de externe oppervlakken daarom is het aanbevolen om goed op 

te letten.
 � Controleer of er geen eventuele obstructies zijn vooraleer het toestel aan te zetten ten gevolge van een langere periode 

inactiviteit.
 � De kachel werd ontworpen om te functioneren bij ieder mogelijke (ook kritieke) weersomstandigheid, in geval van bijzonder 

ongunstige omstandigheden (hevige wind, vorst) zouden veiligheidssystemen kunnen optreden die de kachel doen uitgaan. Indien 
dit gebeurt, contacteer de technische dienst, men mag in ieder geval de veiligheidssystemen niet uitschakelen.

 � In geval van brand in het rookkanaal, zorg voor adequate systemen om de vlammen te doven of vraag een interventie van de 
brandweerdienst.

 � Dit toestel mag niet gebruikt worden als afvalbrander.
 � Gebruik geen ontvlambare vloeistof voor het aanzetten.
 � Tijdens het vullen de zak met pellets niet in contact brengen met het product.
 � De majolica’s zijn producten van hoogstaande handenarbeid en kunnen als dusdanig microkorrels, haarscheurtjes en 

kleuronvolkomenheden vertonen. Deze kenmerken getuigen van hun kostbare aard. Email en majolica produceren precies door hun 
verschillende uitzettingscoëfficiënt, microbarstjes (haarscheurtjes) die de werkelijke authenticiteit aantonen. Voor het schoonmaken 
van de majolica’s is het gebruik van een zachte, droge doek aanbevolen; indien men een detergent of vloeistof gebruikt, zou deze in 
de haarscheuren kunnen dringen en ze laten uitkomen.

geWoon onDerhouD
Op basis van het decreet van 22 januari 2008 nr.37 art.2 wordt met gewoon onderhoud bedoeld de interventies uitgevoerd met 
de bedoeling het normale aftakelen door gebruik in te perken, evenals het oplossen van tijdelijke gebeurtenissen die leiden tot de 
noodzaak van eerste interventies, maar die in ieder geval de structuur van de installatie waarop de interventie wordt uitgevoerd of de 
gebruiksbestemming volgens de bepalingen voorzien door de technische normen die van kracht zijn en voorzien door de handleiding 
voor gebruik en onderhoud van de fabrikant niet wijzigen.

neDerlanDs | olanDese
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VeiligheidsVoorzieningen

VeiligheidsVoorzieningen   

Legende:  * = aanwezig,    - = niet aanwezig K
A

Ch
el

s

elektronische kaart: treedt meteen in werking en zet het toestel 
in alarm tot de volledige afkoeling in volgende gevallen: breuk 
motor van de rookgassen, breuk motor om pellets te laden, 
black-out (indien langer dan 10 seconden), geen ontsteking

*

Micro deur: wanneer de deur open staat, wordt de werking van 
het systeem voor reiniging van de vuurpot geblokkeerd -

elektronische drukregelaar: wanneer er onvoldoende 
onderdruk is, zet die de machine in alarm *

zekering F 2.5 A 250 V (kachels): beschermt de machine tegen 
hevige stroomstoten *

Mechanische bol afgesteld op 85°C met manuele 
ontgrendeling:  treedt op door het laden van brandstof te 
blokkeren wanneer de t° van het pelletreservoir de limiet van 
85°C bereikt. het opnieuw instellen moet uitgevoerd worden 
door gekwalificeerd personeel en/of de technische dienst 
van de constructeur

*

sonde temperatuurcontrole pelletreservoir: bij oververhitting 
van het reservoir, moduleert de machine automatisch om 
terug te keren naar de normale temperatuurwaarden (* bii de 
voorziene modellen)

*

Mechanische luchtdrukregelaar: blokkeert de pellets wanneer 
er onvoldoende onderdruk is (bij de voorziene modellen) *

reFerenTienorMen
de installatie moet conform zijn met:

 � Uni 10683 (2012) warmtegeneratoren gevoed met hout 
of andere vaste brandstoffen: installatie.

de schoorstenen moeten conform zijn met:
 � Uni en 13063-1 en Uni en 13063-2, Uni en 1457, Uni en 1806 

in geval van niet-metalen schoorstenen:
 � Uni en 13384 berekeningsmethode van de thermische 

kenmerken en dynamische stroom van de schoorstenen.
 � Uni en 1443 (2005) schoorstenen: algemene vereisten.
 � Uni  en 1457 (2012) schoorstenen: interne buizen in terracotta 

en keramiek.
 � Uni/tS 11278 (2008) Schoorstenen / rookkanalen / leidingen 

/ metalen rookafvoerbuizen.
 � Uni 7129 punt 4.3.3 voorzieningen, lokale regels en 

voorschriften van de VVFF.

nATionAle, regionAle, proVinCiAle en geMeenTelijKe 
regleMenTeringen
Men moet bovendien rekening houden met alle nationale, 
regionale, provinciale en gemeentelijke wetten en normen, van 
kracht in het land waar het toestel is geïnstalleerd.

TerMen en deFiniTies

Verluchting: Verversing van de nodige lucht zowel voor afvoer van 
de verbrandingsproducten als om mengsels te vermijden die een 
gevaarlijk percentage onverbrande gassen bevatten.

Toestel met gesloten vuurpot: toestel voorzien voor werking met 
gesloten verbrandingskamer.

Toestel met geforceerde trek. toestel voorzien van ventilatie in 
het circuit van de rookgassen en de verbranding met afvoer van 
rookgassen bij een positieve druk ten opzichte van de omgeving.

schoorsteen: Structuur bestaande uit een of meerdere wanden 
waarin een of meerdere afvoerwegen zitten. 
dit element is hoofdzakelijk verticaal uitgebouwd en dient om de 
verbrandingsproducten voldoende hoog boven de
grond uit te stoten.

rookkanaal: Component of componenten die de uitgang van de 
warmtegenerator op de schoorsteen verbinden.

schoorsteenpot: Voorziening op de uitgang van de schoorsteen om 
de verbrandingsproducten ook bij slechte weersomstandigheden 
te kunnen verspreiden.

Condens: Vloeibare producten die zich vormen wanneer de 
temperatuur van de rookgassen lager is of gelijk aan het dauwpunt 
van het water.

Buis voor geleiding: Buis die uit een of meerdere elementen 
bestaat en die hoofdzakelijk verticaal is uitgebouwd, specifiek om 
de rookgassen bijeen te brengen en uit te stoten, maar ook geschikt 
om na verloop van tijd bestand te zijn tegen de elementen van deze 
rookgassen en hun eventuele condens,
ze zijn geschikt om in een schoorsteen, een bestaande technische 
ruimte of een nieuwe structuur te worden ingebouwd, ook in 
nieuwe gebouwen.

hermetische installatie: installatie van een toestel met 
hermetische werking, zodat alle nodige lucht voor de verbranding 
van buitenaf wordt aangevoerd.

onderhoud: geheel van interventies die nodig zijn om na verloop 
van tijd de veiligheid en de werking te verzekeren, en om de 
efficiëntie van het systeem binnen de voorgeschreven parameters 
te behouden.

schoorsteensysteem: een geïnstalleerde schoorsteen 
bestaande uit een combinatie van compatibele componenten, 
gefabriceerd of gespecificeerd door één enkele fabrikant wiens 
verantwoordelijkheid voor het product de hele schoorsteen betreft. 

rookevacuatiesysteem: Systeem voor evacuatie van rookgassen, 
onafhankelijk van het toestel, bestaande uit een rookkanaal, 
schoorsteen, opzetstuk en eventuele schoorsteenpot.

stralingszone: zone die onmiddellijk aan de vuurpot grenst, waarin 
de stralingswarmte zich verdeelt die door verbranding is opgewekt.

refluxzone: zone buiten het dak waarin er zich overdruk 
of onderdruk voordoet, die de correcte evacuatie van de 
verbrandingsproducten kunnen beïnvloeden.

| nederlAnds
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FUnCTioneel sCheMA VAn de hAndelingen

de uitvoering volgens de regels van de kunst en de correcte werking van het systeem omvatten een reeks handelingen:

1. handelingen vooraf:

 � controle of het lokaal voor installatie geschikt is,
 � controle of het systeem voor evacuatie van de rookgassen geschikt is,
 � controle of de inlaat voor lucht van buitenaf geschikt is;

2. installatie:

 � uitvoering van de ventilatie en aansluiting op de inlaten voor lucht van buitenaf,
 � uitvoering en aansluiting op het systeem voor evacuatie van rookgassen,
 � montage en inwerkingstelling,
 � eventuele elektrische en hydraulische aansluitingen,
 � plaatsing van isolatie,
 � test van de ontsteking en de werking,
 � plaatsing van afwerkingen en bekledingen;

3. overhandiging van complementaire documentatie;

4. Controle en onderhoud.

Andere toepassing kunnen vereist zijn volgens specifieke vereisten van de bevoegde overheid.

hAndelingen VoorAF

AlgeMeen

de controle of het systeem compatibel is, of er eventuele beperkingen zijn die door plaatselijke administratieve reglementeringen, 
bijzondere of conventionele voorschriften worden opgelegd, voortvloeiend uit reglementen voor appartementen, 
dienstgebouwen of administratieve wetten of akten, moeten aan alle andere interventies voor montage of inwerkingstelling 
voorafgaan.

Meer bepaald moet de geschiktheid worden gecontroleerd:

 � van de lokalen voor installatie, de aanwezigheid in de installatielokalen en in de aanpalende of communicerende lokalen 
van reeds geïnstalleerde toestellen, zelfs indien deze met andere brandstoffen worden gevoed, meer bepaald met betrekking 
tot niet-toegestane installaties.

 � van het rookevacuatiesysteem
 � van de inlaten voor lucht van buitenaf

gesChiKTheid VAn heT sysTeeM Voor eVACUATie VAn rooKgAssen

de installatie moet worden voorafgegaan door een controle van de compatibiliteit tussen het toestel en het systeem voor 
evacuatie van de rookgassen, via volgende controles:

 � het bestaan van de documentatie met betrekking tot het systeem;
 � het bestaan en de aanwezigheid van de schoorsteenplaat;
 � geschiktheid van de binnendiameter van de schoorsteen;
 � geen obstructies langs de volledige schoorsteen;
 � hoogte en hoofdzakelijk verticale uitbouw van de schoorsteen;
 � bestaan en geschiktheid van de schoorsteenpot;
 � afstand tot de buitenmuur van de schoorsteen en van het rookgaskanaal tot brandbare materialen;
 � type en materiaal van de schoorsteen;
 � of er geen andere aansluitingen op de schoorsteen zijn.
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insTAllATie

nieT-ToegelATen insTAllATies

Het is verboden te installeren in lokalen waar er brandgevaar bestaat. Bovendien is het verboden om te installeren in lokalen die 
worden gebruikt om te wonen (met uitzondering van toestellen met hermetisch werkingstype):

 � waarin er toestellen op vloeibare brandstof aanwezig zijn die continu of discontinu weren, die de verbrandingslucht halen 
uit het lokaal waarin ze zijn geïnstalleerd, of

 � waarin er toestellen op gas van het type B aanwezig zijn bestemd voor verwarming van de ruimten, met of zonder 
productie van sanitair warm water in en lokalen die aanpalend of communicerend zijn, of

 � waarin er in ieder geval een gemeten onderdruk van meer dan 4 Pa is tussen externe en interne omgeving 

installatie in badkamers, slaapkamers en lofts

in badkamers, slaapkamers en lofts is uitsluitende de hermetische installate toegestaan, of de installatie van toestellen met 
gesloten vuurpot met gekanaliseerde afname van de verbrandingslucht van buitenaf.

Vereisten van het installatielokaal

Het steunvlak en/of de steunpunten moeten een geschikt draagvermogen hebben om het volledige gewicht van het toestel, 
de accessoires en de bekledingen te kunnen dragen.
de aanpalende wanden aan de zijkant en achterkant en het steunvlak op de vloer moeten in onbrandbaar materiaal worden 
uitgevoerd, op basis van de tabel 

reFerenTies onTVlAMBAre Voorwerpen nieT-onTVlAMBAre 
Voorwerpen

a 200 mm 100 mm
B 1500 mm 750 mm
C 200 mm 100 mm

de temperatuur van de aanpalende brandbare materialen mag in ieder geval geen temperatuur bereiken gelijk aan of meer dan 
de omgevingstemperatuur vermeerderd met 65 °C.

      Luchtinlaat

S= vloerbescherming

Rookkanaal

inspectie
figuur 1 figuur 2
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Het minimale volume van het lokaal waarin het toestel moet worden geïnstalleerd, moet meer dan 15 m³ bedragen.
VenTilATie en VerlUChTing VAn de insTAllATieloKAlen

de ventilatie wordt geacht voldoende te zijn wanneer het lokaal voorzien is van luchtinlaten op basis van de tabel:

luchtinlaten
zie figuur 2

Categorieën van de toestellen Referentienormen

Percentage van de doorsnede 
netto van de opening ten opzichte 
van de doorsnede van de uitgang 
van de rookgassen uit het toestel

Netto minimale waarde van de 
opening van de ventilatieleiding

Pelletkachels Uni en 14785 - 80 cm²

Ketels Uni en 303 (-5) 50% 100 cm²

de ventilatie wordt in ieder geval geacht voldoende te zijn wanneer het drukverschil tussen buiten en binnen gelijk is aan of 
kleiner is dan 4 Pa.

wanneer er toestellen op gas van het type B aanwezig zijn met afwisselende werking die niet bestemd zijn voor de verwarming, 
dan moeten die worden voorzien van een opening voor verluchting en/of ventilatie. de luchtinlaten moeten voldoen aan de 
volgende vereisten:

 � beschermd zijn door middel van roosters, metalen netten enz. zonder evenwel de nuttige netto doorsnede te verminderen;
 � uitgevoerd zijn zodat de onderhoudswerkzaamheden mogelijk worden;

de aanvoer van lucht kan ook gebeuren vanuit een aanpalend lokaal (indirecte verluchting en ventilatie) mits de aanvoer vrij 
kan gebeuren via permanente communicerende openingen naar buiten.
Het aanpalende lokaal mag niet worden gebruikt als garage, opslagplaats voor brandbaar materiaal of voor activiteiten die 
brandgevaar opleveren, of als badkamer, slaapkamer of gemeenschappelijk lokaal van het gebouw.

rooKeVACUATiesysTeeM

AlgeMene VereisTen

ieder toestel moet worden aangesloten op een geschikt rookevacuatiesysteem om een goede verdeling van de 
verbrandingsproducten in de lucht te verzekeren. de afvoer van de verbrandingsproducten moet via het dak gebeuren.  de 
rechtstreekse afvoer via de muur is verboden, alsook in de vrije lucht.
Meer bepaald is het gebruik van uitschuifbare, flexibele buizen niet toegelaten.
de schoorsteen moet de afvoer alleen krijgen van het rookkanaal dat op het toestel is aangesloten, collectieve rookkanalen zijn 
niet toegestaan, evenmin als het inbrengen van andere rookkanalen in dezelfde schoorsteen of van de afvoer van dampkappen 
boven kookfornuizen van eender welke aard, noch afvoerbuizen afkomstig van andere generatoren.
Het rookkanaal en de schoorsteen moeten aangesloten zijn met een continuïteitsoplossing, om te vermijden dat de schoorsteen 
op het toestel steunt.
Het is verboden om in de systemen voor afvoer van rookgassen andere kanalen voor afvoer van lucht of installatieleidingen te 
laten lopen, ook al is de buis ruim genoeg.

de componenten van het systeem voor evacuatie van rookgassen moeten worden gekozen in functie van het type
toestel dat moet worden geïnstalleerd, volgens:

 � in geval van metalen schoorstenen Uni/ tS 11278, met bijzondere aandacht voor wat is aangegeven in de lay-out; 
 � in geval van niet-metalen schoorstenen: Uni en 13063-1 en Uni en 13063-2, Uni en 1457,  Uni en 1806; in het bijzonder 

rekening houdend met:
 � temperatuurklasse;
 � drukklasse (rookdicht) minstens gelijk aan de vereiste dichting voor het toestel;
 � weerstand tegen vocht (condensdicht);
 � classe of corrosieniveau en specificaties van het materiaal waaruit de binnenwand bestaat bij contact met de rookgassen.
 � klasse van de weerstand tegen roetontbranding;
 � minimale afstand tot brandbare materialen

wanneer de installateur van het systeem voor evacuatie van de rookgassen de installatie heeft voltooid en de betreffende controles 
heeft uitgevoerd, moet hij in de buurt van de schoorsteen op een zichtbare plaats de schoorsteenplaat aanbrengen die door de 
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rooKKAnAlen

algemene vereisten

de rookkanalen moeten geïnstalleerd worden in naleving van de volgende algemene voorschriften:

 � geïsoleerd zijn als ze door lokalen passeren die niet moeten worden verwarmd of buiten het gebouw;
 � ze mogen niet door lokalen lopen waarin de installatie van verbrandingstoestellen verboden is, noch door andere lokalen 

die afgescheiden zijn voor vuur of met brandgevaar, noch door lokalen en/of ruimten die niet geïnspecteerd kunnen worden;
 � ze moeten geïnstalleerd zijn zodat normale warmte-uitzetting mogelijk is;
 � ze moeten bevestigd zijn op de openning van de schoorsteen zonder naar binnen uit te steken; 
 � het gebruik van flexibele metalen buizen is niet toegestaan voor de aansluiting van het toestel op de schoorsteen;

fabrikant bij het product wordt meegeleverd; dit plaatje moet worden vervolledigd met de volgende informatie:
 � nominale diameter;
 � afstand tot brandbare materialen, aangegeven in millimeter, gevolgd door het symbool van de pijl en van de vlam;
 � gegevens van de installateur en datum van installatie.

telkens men brandbare materialen moet oversteken, dient men de volgende aanwijzingen te respecteren:

syMBool BesChrijVing MAAT[MM]

b Minimale afstand van de tussenplaat van de vloerplaat/vloer/wand tot brandbare 
materialen 500

b.1 Minimale afstand van de buitenplaat van de vloerplaat/vloer tot brandbare materialen 500

a Minimale afstand tot brandbare materialen zoals door de fabrikant gedefinieerd g(xxx)

Met de witte kleur worden enkelwandige buizen aangeduid.
Met de grijze kleur worden geïsoleerde, dubbelwandige schoorsteensystemen aangeduid.

Het is alleen mogelijk om van de maat a af te wijken wanneer men een geschikt scherm gebruikt (bijvoorbeeld: een rozet) 
om de tussenplaat van de vloerplaat/vloer te beschermen

Schoorsteen Schoorsteen

Verkeerd Correct
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 � stukken in tegenhelling zijn niet toegestaan;
 � de rookkanalen moeten over hun volledige lengte een diameter hebben die niet kleiner is dan de koppeling op de afvoerbuis van het 

toestel; eventuele wijzigingen van de doorsnede zijn alleen toegestaan ter hoogte van de aansluiting op de schoorsteen;
 � ze moeten geïnstalleerd zijn zodat condensvorming wordt beperkt en vermeden wordt dat die uit de pakkingen komt;
 � ze moeten geplaatst worden op een afstand van brandbare materialen die niet kleiner mag zijn dan de afstand iun de lay-out van het 

product;
 � Het rookkanaal/leiding moet dusdanig zijn dat men roet kan weghalen en kan worden uitgeveegd en geïnspecteerd zonder demontage 

ofwel via inspectieopeningen wanneer die via de binnenkant van het toestel niet toegankelijk is.

BijKoMende VoorsChriFTen Voor ToesTellen Voorzien VAn eleKTrisChe VenTilATor Voor UiTsTooT VAn rooKgAssen
Voor de toestellen warmtegeneratoren voorzien van elektrische ventilatoren voor de uitstoot van rookgassen, moeten de volgende instructies 
worden nageleefd:

 � de horizontale stukken moeten een minimale helling van 3% omhoog hebben
 � de lengte van het horizontale stuk moet zo kort mogelijk zijn en in ieder geval niet langer dan 3 meter
 � Het aantal veranderingen van richting met inbegrip van het effect door het gebruik van het “t”-element mag niet meer dan 4 bedragen.

VoorBeelden VAn CorreCTe AAnslUiTing op de sChoorsTeen

as die zich in de 
bocht van 90° 
heeft afgezet

as die zich in de 
bocht van 90° 
heeft afgezet

Installatie met intern 
rookkanaal

Bescherming 
tegen regen en 
wind

Bescherming 
tegen regen en 

wind

geïsoleerd 
rookkanaal

geïsoleerde, 
condenswerende 
"t"-koppeling met 
inspectieluikCondenswerende 

"t"-koppeling met 
inspectieluik 

geïsoleerd 
rookkanaal

Installatie met intern - extern 
rookkanaal
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heT is AFgerAden oM Als eersTe deel een BoChT VAn 90° Te insTAlleren, oMdAT de As in KorTe Tijd de doorgAng VAn 
de rooKgAssen KAn BeleMMeren, wAArdoor de KAChel nieT goed TreKT.  zie ondersTAAnde FigUUr:



3 - 5%

Max 3 mt
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het gebruik van hermetische leidingen is verplicht.

schoorsteen
de schoorstenen om verbrandingsproducten naar buiten te evacueren, moeten bovenop de aangegeven algemene vereisten:

 � werken bij negatieve druk (werking bij positieve druk is niet toegestaan);
 � een binnendoorsnede hebben die bij voorkeur rond is; vierkante of rechthoekigedoorsneden moeten worden afgerond 

met een straal van niet minder dan 20 mm (hydraulisch equivalentedoorsneden mogen worden gebruikt mits de verhouding 
tussen de grootste en de kleinste zijde van de rechthoek die dedoorsnede uitmaakt niet groter is dan 1,5);

 � toegepast worden om uitsluitend voor evacuatie van rookgassen te worden gebruikt;
 � een hoofdzakelijk verticale opbouw hebben en vrij zijn van vernauwingen over hun volledige lengte;
 � niet meer dan twee veranderingen van richting hebben, met een inclinatiehoek die niet meer dan 45° bedraagt;
 � wanneer ze met vocht werke, moeten ze uitgerust zijn met een systeem voor drainage van het restvocht (condens, 

regenwater);

ommantelsysteem 
er kan een ommantelsysteem worden uitgevoerd met een of meerdere buizen voor ommanteling, die alleen met negatieve 
druk ten opzichte van de omgeving werken.
Conform met de norm UNI EN 1856-2, vlodoet de flexibele buis met T400-G kenmerken aan de vereisten.

schoorsteenpotten
de schoorsteenpotten moeten aan de volgende vereisten voldoen:

 � een nuttige doorsnede bij uitgang hebben die niet kleiner is dan het dubbele van de doorsnede van de schoorsteen/het 
ommantelsysteem waarop die is aangebracht;

 � geconformeerd zijn zodat regen of sneeuw niet in de schoorsteen/het ommantelsysteem kan binnendringen;
 � gebouwd zijn zodat de evacuatie van de verbrandingsproducten ook verzekerd wordt in geval van wind die uit alle 

mogelijke richtingen komt en met elke willekeurige inclinatiehoek.
 � ze moeten vrij zijn van mechanische hulpmechanismen voor aanzuiging.

Condenswerende 
"t"-koppeling met 
inspectieluik

Staalplaat
hermetische 
dichting

geïsoleerde "t"-
koppeling met 
inspectieluik

Bescherming tegen 
regen en wind

Bescherming tegen 
regen en wind

Condenswerende 
"t"-koppeling met 
inspectieluik

| nederlAnds
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de uitgang van een schoorsteen/ommantelsysteem mag niet in de buurt zijn van obstakels die turbulentiezones kunnen 
creëren en/of de correcte evacuatie van verbrandingsproducten en uit te voeren onderhoudswerkzaamheden op het dak 
kunnen belemmeren.
Controleer of er andere schoorsteenpotten of dakvensters of blinde dakramen aanwezig zijn.

VereisTen VAn de prodUCTen Voor heT sysTeeM Voor eVACUATie VAn rooKgAssen

Temperatuurklasse

in geval van een pellettoestel zijn temperatuurklassen kleiner dan t200 niet toegestaan. 

Klasse van de weerstand tegen roetontbranding

Voor systemen voor evacuatie van rookgassen voor toestellen gevoed met vaste brandstof, is de weerstand tegen roetontbranding 
vereist, de benaming moet bijgevolg worden aangeduid met de letter g gevolgd door de afstand tot brandbare materialen 
uitgedrukt in millimeter (XX) (volgens de norm Uni en 1443).

in gzeval van pellettoestellen moeten de systemen voor evacuatie van rookgassen hermetisch dicht zijn, als men elementen 
met dubbele aanduiding gebruikt (g en o, met of zonder dichtingselastomeer) voor de aansluiting van het toestel op de 
schoorsteen, dan moet de minimale afstand XX uitgedrukt in millimeter worden gerespecteerd, aangeduid voor de benaming 
g; in geval het roet ontbrandt, moet men de begincondities herstellen (vervanging van pakkingen en beschadigde elementen 
en reiniging van de elementen die in gebruik blijven).

inschakeling testen

de werking van het toestel moet worden gecontroleerd met een test van de inschakeling, dit betekent:
 � voor toestellen met mechanische voeding moet men de ontstekingsfase voltooien, de correcte werking gedurende ten 

minste 15 minuten na de ontsteking controleren en de uitschakeling afstellen;

hoogte waarop de verbrandingsproducten naar buiten komen

de hoogte van de uitgang wordt bepaald door de minimale hoogte te meten tussen de afdekmantel en het laagste punt van 
de doorsnede van de uitlaat van de rookgassen naar buiten; deze hoogte moet buiten de refluxzone liggen en op voldoende 
afstand van obstakels die de evacuatie van de verbrandingsproducten of het openen van toegankelijke zones belemmeren of 
bemoeilijken.
Refluxzone de hoogte van de uitgang moet zich buiten de refluxzone bevinden, berekend op basis van de volgende aanwijzingen 
zoals hieronder vermeld.
in de buurt van de nok beschouwt men de kleinste van de twee.

Te respecteren zone voor de hoogte van de uitgang

90°

c

a

ß

Te respecteren zone voor de hoogte van de uitgang boven het hellende dak ( ß >10°)

reFerenTie BesChrijVing Te respeCTeren zone (MM)

c afstand gemeten op 90° vanaf het oppervlak van het dak 1300

a Hoogte boven de nok van het dak 500

| nederlAnds
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Voor toestellen die zijn ingebouwd in een verwarmingsinstallatie met warm water (inbouwhaarden, verwarmingskachels), 
moet de test ook worden uitgebreid voor het hele hydraulische circuit.

Bekleding en afwerking

de bekleding en de afwerking mogen alleen worden aangebracht na controle van de correcte werking van het toestel volgens 
de aangegeven methode

TeChnisChe doCUMenTATie VAn de insTAllATie

na de installatie moet de installateur de conformiteitverklaring overhandigen aan de eigenaar of aan zijn vertegenwoordiger, 
krachtens de geldende wetgeving, samen met:

1) de handleiding voor gebruik en onderhoud van het toestel en van de componenten van het systeem (bijvoorbeeld de 
rookkanalen, schhoorsteen, enz.);
2) fotostatische of fotografische kopie van de schoorsteenplaat;
3) handleiding van het systeem (waar voorzien).

De installateur wordt aangeraden om een bewijs te vragen voor ontvangst van de overhandigde documentatie en die samen te 
bewaren met een kopie van de technische documentatie van de uitgevoerde installatie.

installatie uitgevoerd door verschillende personen

wanneer de afzonderlijke fasen van de installatie door verschillende personen worden uitgevoerd, moet elk van hen het deel 
van het uitgevoerde werk ten gunste van de opdrachtgever en van de uitvoerder van de volgende fase documenteren.

ConTrole en onderhoUd

periodiciteit van de handelingen
Het onderhoud van de verwarmingsinstallatie en van het toestel moeten met regelmatige tussenpozen worden uitgevoerd, op 
basis van onderstaande tabel:

Type geïnsTAlleerd ToesTel <15kw (15- 35) kw

toestel op pellets 1 jaar 1 jaar

toestellen op water 
(inbouwhaarden, verwarmingskachels, keukenbranders) 1 jaar 1 jaar

Ketels 1 jaar 1 jaar

Rookevacuatiesysteem 4 t gebruikte brandstof 4 t gebruikte brandstof

Raadpleeg het hoofdstuk "reiniging en onderhoud" voor meer details.

Verslag controle en onderhoud
na de werkzaamheden voor controle en/of onderhoud, moet een verslag worden opgemaakt die aan die eigenaar of aan 
zijn vertegenwoordiger moet worden overhandigd; de ontvanger moet hiervan schriftelijk de ontvangst bevestigen. in het 
verslag moeten de vastgestelde situaties worden aangegeven, alsook de uitgevoerde interventies, de eventueel vervangen of 
geïnstalleerde componenten en eventuele opmerkingen, aanbevelingen en voorschriften.
Het verslag moet samen met de pertinente documentatie worden bewaard.
in het verslag van de controle en het onderhoud moet men het volgende vermelden:

 � vastgestelde storingen die niet kunnen worden weggenomen, die leiden tot risico's voor de veiligheid van de gebruiker 
of tot ernstige schade aan het gebouw;

 � geforceerde componenten.
wanneer er storingen worden vastgesteld waarvan sprake hierboven, dan moet de eigenaar of zijn vertegenwoordiger in het 
onderhoudsverslag schriftelijk op de hoogte worden gebracht dat het systeem niet mag worden gebruikt tot de volledige 
herstelling van de veilige omstandigheden.

in het verslag van de controle en het onderhoud moeten alle essentiële gegevens worden vermeld van de technicus of van 
de firma die de controle en/of het onderhoud heeft uitgevoerd, met adres, datum van de interventie en handtekening van de 
technicus.

| nederlAnds
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Open het deksel van het reservoir en laad de pellet met behulp 
van een vulschep. 

pellets en toevoer

De gebruikte pellet moet conform zijn met de kenmerken 
beschreven door de normen: 

 � Ö-Norm M 7135
 � DIN plus 51731
 � UNI CEN/TS 14961

Extraflame raadt u aan om voor haar toestellen steeds 
pellets te gebruiken met een diameter van 6 mm.

Het GeBruiK van vervallen pellets oF een WilleKeuriG anDer Materiaal, BesCHaDiGt De WerKinGen van 
uW KaCHel en Kan ervoor ZorGen Dat De Garantie en De Daaraan verBonDen verantWoorDeliJKHeiD van 
De FaBriKant vervallen.

neDerlanDs | olanDese

KanaliserinG WarMe luCHt
 � De buis bestemd voor de kanalisering van de warme lucht moet een binnendiameter van 80 mm hebben, geïsoleerd zijn of op 

zijn minst beschermd tegen warmteverspreiding.
 � De lengte mag niet meer dan 6 meter bedragen. 
 � De installatie van de betreffende buizen voor de kanalisering van de warme lucht moet uitgevoerd worden door 

gekwalificeerd personeel en/of de technische dienst van de constructeur.

voor Dit proDuCt is Het verpliCHt oM De WarMe luCHt te Kanaliseren.
Het is niet MoGeliJK De Motor van De KanaliserinG te DeaCtiveren.
De KanaliserinG niet aFDeKKen oF aFsluiten!J

De KanaliserinG van Het MoDel viviana plus is niet reGelBaar, ZiJn WerKinG is stanDaarD parallel 
Met De Frontale ventilatie. raaDpleeG Het volGenDe HooFDstuK voor Het BeHeer ervan.

Het verlengstuk van de kanalisering bevindt zich in de 
verpakking met accessoires vanbinnen in de kachel.

De montage gebeurt met 4 schroeven die meegeleverd zijn.
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WerKinG extra tHerMostaat voor BesturinG Motor KanaliserinG

Voor modellen met motor voor kanalisering bestaat er ook de mogelijkheid om een thermostaat op de motor zelf te plaatsen. 
De aansluiting van een externe thermostaat laat toe om de motor voor de kanalisering te controleren onafhankelijk van de 
werking van de kachel.
Nu volstaat het om de gewenste temperatuur op de thermostaat in te stellen; de thermostaat zal de werking van de tweede 
motor aansturen:

 � wanneer de temperatuur moet worden voldaan (contact gesloten) zal de tweede
    motor de voortgang van de kachel volgen.

 � wanneer de temperatuur voldaan is (contact open), gaat de 
    motor voor de kanalisering over naar 1^ snelheid en wordt
    aangegeven via het knipperen van het led met betrekking tot de motor 
    van de kanalisering.

De klem voor de thermostaat van de kanalisering is standaard voorzien van een brug. 
Zie voorbeeldschets hierboven.

neDerlanDs | olanDese
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Het Display bescHrijving commanDo's en symbolen

DRUKKNOP 
ON / OFF

WeeRgave vaN De veRschilleNDe 
TeKsTbeRichTeN

WeeRgave 
vaN heT veRmOgeN

iNsTelliNg TemPeRaTUUR aFsTelliNg 
WeRKiNgsveRmOgeN

legenDe iconen Display

geeft aan dat er een alarm is.
aan: geeft aan dat er een alarm is
Uit: geeft aan dat er geen alarm is
Knipperend: geeft de de activering aan van de onderdruksensor.

Duidt de functie weekprogrammering aan
lampje aan = weekprogrammering geactiveerd
lampje uit = weekprogrammering uitgeschakeld

geeft de status aan van de omgevingstemperatuur
Uit = de T° die door de sonde wordt gelezen is hoger dan de 
ingestelde set temperatuur
aan = de T° die door de sonde wordt gelezen is lager dan de 
ingestelde set temperatuur

geeft de functie stby aan
Uit = stby uitgeschakeld
aan = stby geactiveerd

Ontstekingsbougie
Uit = ontsteking actief
aan = ontsteking inactief
Knipperend = Ontstekingsfase

 Niet gebruikt

geeft de werking aan van de motor rookgassen.
Uit = motor voor rookgassen niet in werking
aan = motor voor rookgassen in werking
Knipperend = defect

geeft de communicatie aan tussen de afstandsbediening en 
de kachel. Telkens men een toets op de afstandsbediening 
indrukt, moet het lampje aangaan. indien het lampje altijd aan is, 
betekent dit dat de communicatie tussen de afstandsbediening 
en de kachel geblokkeerd is.*

1

geeft de werking aan van de tangentiële ventilator
Uit = niet aan het werk
aan = aan het werk

Niet gebruikt

2

Niet gebruikt

status ingang extra thermostaat gekanaliseerd:
aan: contact gesloten (te voldoen)
Knipperend: de motor is op minimum aan het werk en is in 
modulatie (ingang=open)

geeft de werking aan van de motor voor het laden van pellets
Uit = motor voor het laden van pellets niet actief
aan = motor voor het laden van pellets actief

neDerlanDs | olanDese
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basisinstructies
Tijdens de eerste ontstekingen van de kachel moet men de 
volgende tips indachtig zijn:

 � er kunnen zich lichte geuren ontwikkelen, te wijten 
aan het drogen van de gebruikte verf en silicone. vermijd 
langdurig inademen.

 � de oppervlakken niet aanraken, omdat ze nog onstabiel 
kunnen zijn.

 � het lokaal meermaals goed verluchten.
 � het verharden van de oppervlakken stopt na enkele 

verwarmingsprocessen.
 � Dit toestel mag niet gebruikt worden als afvalbrander.

vooraleer verder te gaan met het aanzetten van de kachel, 
moet men de volgende punten controleren:

 � in het reservoir moet gevuld zijn met pellets.
 � de verbrandingskamer moet proper zijn.
 � de vuurpot moet volledig vrij zijn en proper.
 � controleer of de branddeur en de asbak hermetisch 

gesloten zijn.
 � controleer of de voedingskabel correct aangesloten is.
 � de bipolaire schakelaar achteraan rechts moet op 1 

staan.

gebruiK geen ontvlambare vloeistoF voor Het aanZetten!
breng De ZaK met pellets niet in contact met De KoKenD Hete KacHel tijDens Het bijvullen!
Wanneer er voortDurenD melDingen "no ignition" Zijn, moet men een bevoegDe tecHnicus contacteren.

Het is verboDen Het toestel te gebruiKen ZonDer De scHeiDingsWanD 
en/oF Het vlamscHerm (Zie aFbeelDing Hiernaast). Doet aFbreuK aan 
De veiligHeiD van Het proDuct en leiDt onmiDDellijK tot Het vervallen 
van De WaarborgperioDe. in geval van slijtage oF bescHaDiging, vraag 
vervanging aan De tecHniscHe Dienst (vervanging Die niet onDer De 
Waarborg van Het proDuct valt aangeZien Het gaat om een onDerDeel 
onDerHevig aan slijtage).

year
2 - 3

montH
2 - 3

Date
2 - 3

minutes
2 - 3

Hours
2 - 3

Dag
2 - 3

enable cHrono
2 - 3

stop prog 2
2 - 3

monDay - FriDay
2 - 3

stop prog 1
2 - 3

start prog 1
2 - 3

start prog 2
2 - 3

pellet
2 - 3

stanD-by
2 - 3

reset
2 - 3

bevesTig 
meT TOeTs 1

it,en,Fr,De,es
2 - 3

set clocK

set cHrono

language

user

houd toets 5 een paar seconden ingedrukt om naar het menu te gaan.

structuur van Het menu

monDay - FriDay
2 - 3

Toets 1 om een parameter/programmering te 
bevestigen en te verlaten.

Toetsen 2 en 3 om gegevens/parameters in 
te stellen. 

Toetsen 4 en 5 om in het menu vooruit te 
gaan of terug te keren.

neDerlanDs | olanDese
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aFstanDsbeDiening (optie)
 
via de afstandsbediening heeft men de mogelijkheid om het 
vermogen van de verwarming, de gewenste omgevingstemperatuur 
(enkel wanneer de optie omgevingssonde is aangesloten) en het 
aanzetten/uitzetten van het toestel te regelen.

Om de kachel aan te zetten drukt men een paar seconden op toets 
1; het toestel gaat automatisch naar de fase voor aanzetten.  via de 
toetsen 4 en 5 kan men het vermogen regelen, via de toetsen 2 en 
3 kan men de gewenste omgevingstemperatuur regelen. Om de 
kachel uit te zetten houdt men toets 1 een paar seconden ingedrukt.

1

2

34

5

type batterijen en 
vervanging van De 
batterijen

De batterijen bevinden zich aan de 
onderkant van de afstandsbediening. 
Om die te vervangen moet men de 
batterijhouder eruit halen (zoals 
aangegeven op de afbeelding aan de 
achterkant van de afstandsbediening), de 
batterij verwijderen of plaatsen volgens 
het symbool dat op de afstandsbediening 
en op de batterij zelf staat gedrukt.

voor de werking is 1 lithiumbatterij als buffer nodig, type 
cR2025 van 3v 

als de afstandsbediening uit staat omdat er 
geen batterijen in zitten, kan men de kachel 
aansturen op het bedieningspaneel dat zich aan 
de bovenkant van de kachel bevindt.
Tijdens het vervangen moet men op de 
polariteit letten en de symbolen respecteren die 
op de interne zitting van de afstandsbediening 
staan afgebeeld.

De gebruikte batterijen bevatten metalen 
die schadelijk zijn voor het milieu, ze moeten 
daarom afzonderlijk worden verwijderd.

instellingen voor De eerste 
inscHaKeling

Wanneer de voedingskabel aan de achterkant van de kachel 
is aangesloten, zet men de schakelaar die eveneens aan de 
achterkant zit op de stand (i).
De schakelaar aan de achterkant van de kachel dient om 
spanning te geven aan de kaart van de kachel.
De kachel blijft uit en op het paneel verschijnt een eerste 
scherm met het opschrift OFF.

uur, Dag, maanD en jaar instellen

PROceDURe cOmmaNDO’s

 � Druk enkele seconden op toets 5, het opschrift seT clOcK 
verschijnt.

 � bevestigen met toets 5.
 � gebruik toets 3 voor het toekennen van de dag. 
 � Druk op toets 5.
 � gebruik dezelfde procedure (5 vooruitgaan, 3 instellen) voor de 

instelling van het uur, de minuten, de datum, de maand en het jaar.
 � Druk meermaals op toets 1 om te bevestigen en om het menu 

te verlaten.

set clocK
Day mON, TUe, WeD, ...sUN

hOURs 0...23

miNUTes 00...59

DaTe 1...31

mONTh 1...12

yeaR 00...99

De taal instellen

PROceDURe cOmmaNDO’s

 � Druk enkele seconden op toets 5, het opschrift seT clOcK 
verschijnt.

 � Druk tweemaal op toets 3 tot aan set language.
 � bevestigen met toets 5.
 � selecteer de taal via toets 3.
 � Druk meermaals op toets 1 om te bevestigen en om het menu 

te verlaten.

laNgUage

iTaliaN

eNglish

geRmaN

FReNch

sPaNish
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WerKing en logica

ignition

Na controle van de hiervoor opgesomde punten, drukt men gedurende drie seconden op toets 1 om de kachel aan te zetten. 
voor de fase ignition (ontsteking) zijn 15 minuten beschikbaar, na het optreden van de inschakeling en het bereiken van de 
controletemperatuur, zal de kachel de fase voor inschakelen onderbreken en overgaan naar sTaRTiNg.

starting
Tijdens de startfase stabiliseert de kachel de verbranding door geleidelijk de verbranding te verhogen en vervolgens de 
ventilatie op te starten, om over te gaan naar WORK.

WorK
Tijdens de werkfase gaat de kachel over naar de ingestelde set power (vermogen), zie vorig trefwoord.

regeling set poWer
stel het werkingsvermogen in van 1 tot 5 (instelbaar met de toetsen 4 - 5).
vermogen 1 = minimumniveau - vermogen 5 = maximumniveau.
De tangentiaal zal proportioneel op hetzelfde laadvermogen voor pellets werken. 
(vermogen 5 = snelheid 5 voor de Tangentiaal - ventilatie) 

omgevingstemperatuur
het toestel heeft de mogelijkheid om de omgevingstemperatuur te controleren via de omgevingssonde (standaard).
De gewenste omgevingstemperatuur kan worden ingesteld via de toetsen 2 en 3 van 07° tot 40°c.
Wanneer de ingestelde temperatuur wordt bereikt, gaat het toestel automatisch naar minimum of naar uitschakeling en 
activeert de functie 
stanD by (zie hoofdstuk op de volgende pagina), waardoor het pelletverbruik tot een minimum wordt herleid.

burn pot cleaning
Tijdens de werkfase heeft de kachel een interne teller, die na een vooraf ingestelde tijd een schoonmaak van de vuurpot uitvoert.
Deze fase wordt op het display weergegeven, de kachel wordt op een lager vermogen gebracht en de motor voor de rookgassen 
verhoogt gedurende een tijd die tijdens de programmering wordt bepaald.
Na de schoonmaakfase gaat de kachel verder met werken en komt opnieuw op het geselecteerde vermogen. 

uitZetten
Druk gedurende drie seconden op toets 1.
Na deze handeling gaat het toestel automatisch naar de fase uitschakelen, en blokkeert de aanvoer van pellets.
De aanzuigmotor van de rookgassen en de motor van de warmeluchtventilatie blijven aan tot de temperatuur van de 
kachel gedaald is tot onder de fabrieksparameters.
 
opnieuW inscHaKelen
het opnieuw inschakelen van de kachel is enkel mogelijk als de temperatuur van de rookgassen gedaald is en als de vooraf 
ingestelde timer op nul is gekomen.

J WerKingscyclus 

oFF è start è ignition è starting è WorK è burn pot cleaning è Final cleaning è

neDerlanDs | olanDese
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menu user

aFstelling van Het pellets laDen

het volgende menu laat de procentuele afstelling toe van het laden van pellets.
indien de kachel werkingsproblemen heeft te wijten aan de hoeveelheid pellets, kan men rechtstreeks van op het 
besturingspaneel het laden van pellets bijregelen. De problemen in verband met de hoeveelheid brandstof kunnen tweeërlei zijn:

gebReKKige veRbRaNDiNg:

 � de kachel slaagt er nooit in om een voldoende vlam te ontwikkelen en neigt altijd laag te blijven, ook bij hoog vermogen.
 � bij minimum vermogen neigt de kachel haast uit te gaan en brengt de kachel in alarm “NO PelleTs”.
 � wanneer de kachel het alarm “NO PelleTs” weergeeft, is het mogelijk dat er onverbrande pellets binnenin de vuurpot zijn.

excess PelleT:

 � de kachel ontwikkelt een veel te hoge vlam, ook bij laag vermogen.
 � het panoramisch glas neigt zeer vuil te worden en bijna helemaal zwart te worden.
 � de vuurpot neigt aan te koeken en verstopt de openingen voor aanzuiging van de lucht omdat er teveel pellets worden 

geladen die slechts gedeeltelijk verbrand geraken.

De uit te voeren regeling is van het procentuele type, bijgevolg zal een wijziging van deze parameter een proportionele 
verandering op alle snelheden van toevoer van de kachel met zich meebrengen. het laden is mogelijk binnen de orde van 
-30% tot +20%.

voor de afstelling voert men de procedure op het display uit:

J no ignition (geen ontsteKing)

De eerste inscHaKeling Kan ooK misluKKen, geZien De aanvoerscHroeF leeg is en niet altijD op tijD 
De vuurpot Kan laDen met De noDige HoeveelHeiD pellets voor De normale ontsteKing van De vlam.

als Het probleem ZicH pas voorDoet na enKele maanDen WerKing, moet men nagaan oF De geWone 
reinigingen, vermelD in De HanDleiDing van De KacHel, correct uitgevoerD WerDen.
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clean cHecK up 1 - 2

Wanneer ZicH Het alarm "clean cHecK up" voorDoet, moet men 
controleren oF De boDem van De vuurpot vrij is van resiDuen oF van 
aanslagKorsten.
De gaten in De boDem moeten volleDig vrij Zijn om een correcte 
verbranDing te verZeKeren. Het is mogelijK bovenvermelDe 
Functie "aFstelling laDen pellets" te gebruiKen om De verbranDing 
aan te passen op basis van De bescHreven vereisten. Wanneer 
De alarmsignalering blijFt opDuiKen en als bovenstaanDe 
omstanDigHeDen gecontroleerD WerDen, Dient men De bevoegDe 
tecHniscHe Dienst te contacteren.

PROceDURe cOmmaNDO’s

 � Druk enkele seconden op toets 5, het opschrift seT clOcK verschijnt.
 � Druk meermaals op toets 3 om de seT UseR te bereiken.
 � bevestigen met toets 5.
 � het opschrift Pellet verschijnt.
 � met toets 1 en 2 kan  men het laden tijdens de fase WORK vermeerderen (2) of verminderen (1).
 � Druk meermaals op toets 1 om te bevestigen en om het menu te verlaten.

bODem vaN De vUURPOT
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stanD - by

De functie stby wordt gebruikt wanneer men wenst dat de kachel onmiddellijk uitgaat als de 
temperatuur is bereikt.
De functie sTby kan op ON of op OFF worden ingesteld via de procedure die we hierna beschrijven.                         
standaard is de functie stby altijd in de fabriek ingesteld op oFF (lampje uit)

FUNcTie sTby iNgesTelD OP ON
Wanneer de functie stby geactiveerd is (ON), zal de kachel wanneer de ingestelde omgevingstemperatuur met 2°c overschrijdt 
naar uitschakelen overgaan na een in de fabriek ingestelde vertraging; en geeft sTaND-by weer. 
Wanner de omgevingstemperatuur 2°c lager is dan de ingestelde set, zal de kachel opnieuw beginnen werken op het 
ingestelde vermogen en verschijnt op het display WORK.

FUNcTie sTby iNgesTelD OP OFF (FabRieKsiNsTelliNg)
Wanneer de functie stby niet geactiveerd is (OFF), zal de kachel wanneer de ingestelde omgevingstemperatuur wordt bereikt 
overgaan naar het minimum, door te moduleren en verschijnt mODUlaTiON. Wanneer de omgevingstemperatuur lager is dan 
de ingestelde set, zal de kachel opnieuw beginnen werken op het ingestelde vermogen en verschijnt op het display WORK. 

PROceDURe cOmmaNDO’s

 � Druk enkele seconden op toets 5, het opschrift seT clOcK verschijnt.
 � Druk driemaal op toets 3 TOT aaN UseR.
 � Druk tweemaal op toets 5                                                                                                                                                        
 � met toets 2 of 3 "ON"  selecteren om te activeren of "OFF" om uit te schakelen.
 � Druk meermaals op toets 1 om te bevestigen en om het menu te verlaten.

cHrono
De chrono laat toe om 2 uurbundels te programmeren binnen een dag, te gebruiken voor alle 
dagen van de week. 
in ieder bundel kan men uur voor aanzetten en uitzetten, de dagen dat de geprogrammeerde 
bundel wordt gebruikt.

aaNbeveliNgeN
De uren voor aanzetten en uitzetten moeten begrepen zijn binnen 
de tijdsspanne van één enkele dag, van 0 tot 24 uur, en mag niet 
over meerdere dagen gespreid zijn.
vooraleer de functie chrono te gebruiken moet men de dag en 
het huidige uur instellen, daarom moet men nagaan of de punten 
opgesomd in de paragraaf “Set clock” gevolgd werden; om ervoor 
te zorgen dat de functie chrono werkt, moet men naast het 
programmeren ook eraan denken om de functie te activeren.    

voorbeeld:

                         inschakeling om 07:00      correct
Uitschakelen om 18:00

                          inschakeling om 22:00     verKeerD
    Uitschakelen om 05:00

reset

Om alle waarden die door de gebruiker gewijzigd kunnen worden terug op de fabriekswaarden in 
te stellen. 
De gewijzigde gegevens zijn:

 � seT TemPeRaTURe = 35°c
 � seT POWeR = 5        
 � eNable chRONO = OFF
 � sTaRT PRg1=OFF
 � sTOP PRg1 = OFF
 � mONDay PRg1 = OFF
 � .......alle parameters van de chrono op OFF  
 � PelleT = 00%
 � sTaND-by = OFF     
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iNschaKeliNg 2^ bUNDel
Nu moet men de tweede uurbundel programmeren.
De sequentie die gevolgd moet worden is analoog en wordt herhaald zoals bij de iNschaKeliNg vaN De 1^ bUNDel.
hier moet men enkel het uur invoeren, bijvoorbeeld start om 15:00 en stop om 22:00 en de dagen zaterdag en zondag 
activeren door ze op "ON" te selecteren.    
 

PROceDURe cOmmaNDO’s:
Druk enkele seconden op toets 5, het 
opschrift seT clOcK verschijnt.

Druk eenmaal op toets 3, het opschrift seT 
chRONO verschijnt.

set 
clocK

set 
cHrono

UiTschaKeliNg 1^ bUNDel
voer met de toetsen 2 - 3 het uur “12:00” 
in, wat overeenkomt met het uur voor 
uitschakeling van de 1^ uurbundel, het 
opschrift sTOP PRg1 verschijnt, gevolgd 
door het ingestelde uur. 
Druk op de knop 5 om te bevestigen en 
verder te gaan met de programmering, 
druk op de knop 4 om terug te keren naar 
de vorige parameter.

stop
prg1

12:00

eNable chRONO
Druk op toets 5, het opschrift eNable 
chRONO en OFF verschijnt.
Druk op toets 3 om de functie chRONO te 
activeren of te deactiveren. selecteer ON.

enable
cHrono

on

acTiveRiNg DageN 1^ bUNDel
gebruik om dit te doen de toetsen 3 en 5 
op de volgende manier:
 Toets 5 - om door de verschillende dagen 
te lopen. het lopende opschrift
met de dagen van de week verschijnt, 
gevolgd door OFF
gebruik toets 3 om alle dagen te activeren-
deactiveren (ON/OFF).

monDay...
prg1

on-oFF

Druk op toets 5 om te bevestigen en verder 
te gaan met de programmering.
er verschijnt een lopend opschrift 
sTaRT PRg1 OFF.

start
prg1

oFF

Druk op toets 5 om te bevestigen en verder 
te gaan met de programmering. 
het lopende opschrift sTaRT PRg2 OFF 
verschijnt.

start
prg2

on-oFF

iNschaKeliNg 1^ bUNDel
voer met de toetsen 2 - 3 het uur “08:00” 
in, wat overeenkomt met het uur voor 
inschakeling van de 1^ uurbundel, het 
opschrift sTaRT PRg1 verschijnt, gevolgd 
door het ingestelde uur. 
Druk op de knop 5 om te bevestigen en 
verder te gaan met de programmering, druk 
op de knop 4 om terug te keren naar de 
vorige parameter.

start
prg1

08:00

iNschaKeliNg 2^ bUNDel
Nu moet men de tweede uurbundel 
programmeren.
De sequentie die gevolgd moet worden 
is analoog en wordt herhaald zoals bij de 
iNschaKeliNg vaN De 1^ bUNDel.

start
prg2

15:00

J

Wanneer De WeeKprogrammering actieF is, gaat op Het scHaKelborD een bloKje aan van 
Het betreFFenDe icoon

voorbeelD programmering

laat ons nu veronderstellen dat we de functie Weekprogrammering willen gebruiken en 2 uurbundels willen gebruiken op de 
volgende manier:
1^ uurbundel: van 08:00 u tot 12:00 u alle dagen van de week, behalve zaterdag en zondag
2^ uurbundel: van 15:00 u tot 22:00 u enkel op zaterdag en zondag.

neDerlanDs | olanDese
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Schoonmaak door de gebruiker
Sommige afbeeldingen kunnen afwijken van het oorspronkelijke 
model.

dageLiJkS

Vuurpot: neem de vuurpot uit de speciale houder en maak de 
gaten vrij met de speciale meegeleverde pook, verwijder de as uit 
de vuurpot met behulp van een stofzuiger. 
Zuig de as weg die zich in de houder van de vuurpot afgezet heeft. 

maandeLiJkS 

reiniging thermische warmtewisselaar:Maandelijks moet men 
de kamer van de warmtewisselaars reinigen omdat het roet dat zich 
afzet op de achterkant van de vuurwand in gietijzer de normale 
afvoer van rookgassen belemmert. Na de schoonmaak moet men 
het uittrekbare gietijzer terugplaatsen met een beweging die 
precies tegenovergesteld is aan de beweging die werd gebruikt 
om die weg te nemen. Draai aan het slot om die terug in zijn 
oorspronkelijke stand te brengen.

Schrapers :
Door de schoonmaak van de warmtewisselaars wordt een thermisch 
rendement verzekerd die altijd constant blijft. Dit type onderhoud 
moet minstens één keer per dag worden uitgevoerd. Het volstaat 
hiertoe om de speciale schrapers in het bovenste gedeelte van de 
kachel te gebruiken, en meermaals een horizontale beweging uit 
te voeren.

WekeLiJkS

Schoonmaak van de asbak: 
Wekelijks of telkens dit nodig is de as uit de voorziene asbak halen. 
Het is aanbevolen om minstens eenmaal per week de assen uit de 
verbrandingskamer weg te zuigen met een speciale stofzuiger. 

Verzeker u ervan dat de as volledig koud is vooraleer leeg te maken in een speciale container.  
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geWoon onderhoud 
Teneinde de goede werking en de veiligheid van het toestel te verzekeren, moet men onderstaande handelingen ieder seizoen 
of vaker uitvoeren, naargelang de noodwendigheden.

dichTingen Van de deur, aSbak en VuurPoT

De dichtingen garanderen dat de kachel hermetisch afgesloten is zodat deze goed werkt.
Het is noodzakelijk dat deze periodiek gecontroleerd worden: wanneer ze versleten of beschadigd blijken, moeten ze 
onmiddellijk vervangen worden.
Deze interventies moeten uitgevoerd worden door een bevoegde technicus.

aanSLuiTing oP de SchoorSTeen

De buis die naar de schoorsteen leidt moet jaarlijks of toch telkens dit nodig is gestofzuigd en schoongemaakt worden. Als er 
horizontale stukken zijn, moet men de residuen eerst wegnemen omdat die de passage van de rookgassen belemmeren. 

nieT Schoonmaken brengT de VeiLigheid in geVaar.

aLS de VoedingSkabeL beSchadigd iS, moeT die VerVangen Worden door de TechniSche dienST oF 
anderS door een PerSoon meT geLiJkaardige kWaLiFicaTieS,om ieder riSico Te Voorkomen.

Voor een correcTe Werking moeT de kacheL minSTenS eenmaaL Per Jaar een geWoon onderhoud 
kriJgen door een beVoegde TechnicuS.

a
Motor rookgassen (demontage en reiniging 
rookgassenkanaal), nieuwe silicone op de 
voorziene punten



b inspecties van dichtingen, asbak en deur 
(vervangen en silicone aanbrengen waar voorzien) 

c
Verbrandingskamer (volledige schoonmaak van de 
hele kamer) en schoonmaak van de leiding naar de 
ontsteking



d Reservoir (volledig leegmaken en reinigen). 
e Demontage luchtventilator omgeving en 

verwijdering stof en eventuele pelletresten 
F Controle buis voor luchtaanvoer en eventuele 

reiniging van de stroomsensor 

nederLandS | oLandeSe



25

Weergave

Display Motivering oplossing

off Kachel uit. -

start De fase start is bezig. -

pellet feeDing Het laden van pellets is bezig tijdens de fase aanzetten.

ignition De fase aanzetten is bezig. -

start-up De fase opstart is bezig. -

Work De fase normale werking is bezig. -

MoDulation De kachel is aan het moduleren. -

Burn pot Cleaning De automatische reiniging van de 
vuurpot is bezig.

De automatische reiniging (niet in 1^ vermogen) van de vuurpot 
wordt op vooraf bepaalde intervallen uitgevoerd bij continue 
werking. 

final Cleaning Wanner de kachel wordt uitgezet is de eindreiniging bezig. De fase voor eindreiniging duurt ongeveer 10 
minuten.

stanD-By Kachel uit omdat de temperatuur is 
bereikt en wacht om weer op te starten.

Om de functie STAND-BY te deactiveren, raadpleeg het betreffende 
hoofdstuk.

stanD-By out
Kachel uit veroorzaakt door een 
externe thermostaat, in afwachting om 
weer aan te gaan.

Om de functie STAND-BY te deactiveren, raadpleeg het betreffende 
hoofdstuk.

Cooling stanD-By Er is een poging om opnieuw te starten 
net nadat de kachel werd uitgezet.

Wanneer de kachel een uitschakeling uitvoert moet men wachten 
tot de motor voor de rookgassen volledig uit is, daarna de vuurpot 
reinigen.
Pas na het uitvoeren van deze handelingen zal het mogelijk zijn de 
kachel weer aan te zetten.

Cooling stanD-By - 
BlaCk out

De kachel is aan het afkoelen omwille 
van een black-out. Na de afkoelingsfase zal automatisch opnieuw worden opgestart.

lou
Omgevingsthermostaat ingesteld op 
de minimum waarde.

In deze werkwijze werkt de kachel enkel op het 1^ vermogen, 
onafhankelijk van het ingestelde vermogen. Om deze functie te 
verlaten volstaat het om de omgevingstemperatuur via de knop 4 te 
verhogen en vervolgens op toets 2 te drukken.

Hot Set omgevingstemperatuur ingesteld 
op de maximum waarde.

De kachel werkt volgens de ingestelde werkwijze, zonder ooit te 
veranderen. Om deze functie te verlaten volstaat het om de set 
temperatuur te verlagen via toets 4 en vervolgens op toets 1 te 
drukken.
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alarMen

Display verklaring oplossing

Geeft aan dat er een alarm is.

Aan: geeft aan dat er een alarm is
Uit: geeft aan dat er geen alarm is
Knipperend: geeft de de activering aan van de onderdruksensor.
Het alarm kan enkel gereset worden als de motor van de rookgassen 
is stilgevallen en er 15 minuten verlopen zijn sinds de weergave van 
het alarm, door gedurende 3 seconden op toets 3 te drukken.

fuMes failure Defect bij de motor voor uitstoot van 
rookgassen.

De handelingen voor het terug instellen moeten door een erkende 
technicus uitgevoerd worden.

fuMes proBe Defect bij de sonde voor rookgassen. De handelingen voor het terug instellen moeten door een erkende 
technicus uitgevoerd worden.

alarM 
fuMes 

overteMperature

De temperatuur van de rookgassen 
heeft 310°C overschreden

Controleer de aanvoer van pellets (zie “Afstelling pellettoevoer”).
Controleer of de machine proper is, met inbegrip van de doorgang 
voor rookgassen.
Vermijd absoluut om kleren op de machine te leggen.
Andere handelingen voor het terug instellen moeten door een 
erkende technicus uitgevoerd worden.

Clean CHeCk up 1 - 2

(1 = in fase start-up)
(2= in fase Work)

De bodem van de vuurpot of de 
verbrandingskamer zijn vuil.
De deur is niet correct gesloten.
De aslade is niet correct gesloten.
De onderdruksensor is defect.
De buis voor uitstoot van rookgassen is 
verstopt.
Installatie niet correct

Controleer of de gaten in de bodem van de vuurpot volledig vrij zijn.
Controleer de reiniging van zowel het rookgassenkanaal als de 
verbrandingskamer. 
Controleer of de deur hermetisch gesloten is.
Controleer het hermetisch sluiten van de aslade.
Andere handelingen voor het terug instellen moeten door een 
erkende technicus uitgevoerd worden.

Depr alarM De mechanische onderdruksensor is 
doorgeslagen Contacteer het centrum voor technische dienst

no 
ignition

Het pelletreservoir is leeg.
Onvoldoende afstelling voor laden van 
pellet.
Installatie niet correct

Controleer of er al of niet pellets in het reservoir aanwezig zijn.
Regel de pellettoevoer (zie “Bijregelen pellets laden”).
Controleer de procedures beschreven in het hoofdstuk “Aanzetten”.
Andere handelingen voor het terug instellen moeten door een 
erkende technicus uitgevoerd worden.

no aCC BlaCk-out Geen stroom tijdens de fase aanzetten.

Zet de kachel op Off via toets 1 en herhaal de procedures 
beschreven in het hoofdstuk “Aanzetten”.
Andere handelingen voor het terug instellen moeten door een 
erkende technicus uitgevoerd worden.

no pellets In werkfase is de t° van de rookgassen 
onder de fabrieksparameters gedaald

Controleer of er al of niet pellets in het reservoir aanwezig zijn.
Regel de aanvoer van de pellet.
Andere handelingen voor het terug instellen moeten door een 
erkende technicus uitgevoerd worden.

Cooling stanD-By Poging tot deblokkering alarm met de 
kachel nog in afkoeling.

Telkens de kachel één van de hierboven opgesomde alarmen 
weergeeft, gaat ze automatisch over naar het uitzetten.
De kachel zal iedere poging tot deblokkering van een alarm tijdens 
deze fase blokkeren, en geeft op het display afwisselend het alarm 
zelf en WAIT weer. Het alarm kan enkel gereset worden als de motor 
van de rookgassen is stilgevallen en er 15 minuten verlopen zijn sinds 
de weergave van het alarm, door gedurende 3 seconden op toets 1 te 
drukken.

Depr sensor 
DaMage Component losgekoppeld of defect Contacteer de technische dienst

auger Control 
alarM

Abnormale werking 
pellet feeding Contacteer de technische dienst
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VOORWAARDEN VOOR WAARBORG
EXTRAFLAME  S. p. A., met zetel te via dell’Artigianato 12 Montecchio Precalcino (VI), garandeert dit product gedurende 2 
(twee) JAAR vanaf de datum van aankoop tegen fabricatiefouten en materiaaldefecten. De waarborg vervalt wanneer het 
conformiteitdefect niet gemeld wordt aan de verkoper binnen de twee maanden na het vaststellen ervan.

De verantwoordelijkheid van EXTRAFLAME S. p. A. beperkt zich tot het leveren van het toestel, dat geïnstalleerd dient te 
worden volgens de regels van de kunst, volgens de aanwijzingen vermeld in de speciale handleidingen en folders in bijlage 
bij het aangekochte product, conform met de wetten die van kracht zijn. De installatie moet uitgevoerd worden door 
gekwalificeerd personeel en onder de verantwoordelijkheid van de lastgever, die de volledige verantwoordelijkheid op 
zich neemt voor de definitieve installatie en daaruit voortvloeiend de goede werking van het geïnstalleerde product. 
EXTRAFLAME S. p. A. is niet verantwoordelijk ingeval deze voorzorgen niet nageleefd worden.

WAARSCHUWING
Het is onontbeerlijk om een functionele test van het product uit te voeren vooraleer de voltooiing uit te voeren met de 
bijhorende metselwerken (schoorsteenmantel, buitenbekleding, penanten, schilderwerken op de muren, enz). EXTRAFLAME 
S.p.A. acht zich niet verantwoordelijk voor eventuele schade en daaruit voortvloeiend onkosten voor herstelling van de 
afwerkingen hierboven vermeld, zelfs al zou die voortvloeien uit de vervanging van slecht werkende onderdelen.

DE WAARBORG WORDT GEACTIVEERD Op VOORWAARDE DAT:

EXTRAFLAME S. p. A. verzekert dat alle producten vervaardigd zijn met materialen van de beste kwaliteit, aan de hand van 
bewerkingstechnieken die volledige efficiëntie garanderen. Indien men tijdens het normale gebruik defecte of slecht werkende 
onderdelen zou vaststellen, worden deze stukken gratis vervangen franco bij de verkoper die de verkoop bewerkstelligde.

TERRITORIAAL BEREIK VAN DE WAARBORG :
Italiaans grondgebied

GELDIGHEID
DE WAARBORG WORDT ALS GELDIG ERKEND Op VOORWAARDE DAT:

 � De aankoper binnen 8 dagen na aankoop de invulstrook opstuurt, die volledig ingevuld werd. De datum van aankoop 
moet bekrachtigd zijn door het bezit van een geldig fiscaal document afgegeven door de verkoper.

 � Het toestel geïnstalleerd is conform met de geldende normen in deze materie, met de voorschriften vermeld in de 
meegeleverde handleiding en door professioneel gekwalificeerd personeel.

 � Het toestel gebruikt wordt zoals beschreven in de instructiehandleiding, meegeleverd bij alle producten.
 � Het waarborgcertificaat ingevuld en ondertekend werd door de klant, bekrachtigd door de verkoper.
 � Het document dat de waarborg verklaart, ingevuld en vergezeld van het fiscale aankoopdocument afgegeven door de 

verkoper, goed bewaard wordt en voorgelegd aan het  personeel van het Centrum voor Technische Dienst EXTRAFLAME  
S.p.A. in geval van interventie.

DE WAARBORG WORDT NIET ALS GELDIG ERKEND IN DE VOLGENDE GEVALLEN
 � De voorwaarden voor de waarborg, hierboven beschreven, werden niet nageleefd.
 � De installatie werd niet uitgevoerd volgens de geldende normen in deze materie, noch volgens de voorschriften 

beschreven in de handleiding/folder meegeleverd met het toestel.
 � Nalatigheid van de klant door geen of verkeerd onderhoud van het product
 � Aanwezigheid van elektrische en/of hydraulische installaties die niet conform zijn met de geldende normen.
 � Schade veroorzaakt door atmosferische, chemische of elektrochemische invloeden, verkeerd gebruik van het toestel, 

wijzigingen of openbreken van het product, inefficiëntie en/of ongeschiktheid van het rookkanaal en/of andere oorzaken die 
niet te wijten zijn aan de fabricatie van het product.

 � Verbranding van materialen die niet conform zijn met de types en met de hoeveelheden aangegeven in de meegeleverde 
handleiding/folder

 � Alle schade veroorzaakt door het transport, daarom is het aanbevolen om de goederen zorgvuldig te controleren bij 
ontvangst, en onmiddellijk iedere eventuele schade te melden aan de verkoper, met vermelding van een nota op het 
transportdocument en op de kopie die bij de transporteur blijft.

 � EXTRAFLAME S. p. A. staat niet in voor eventuele schade die rechtstreeks of onrechtstreeks kan voorvallen aan personen, 
voorwerpen en huisdieren ten gevolge van het niet naleven van de voorschriften vermeld in de meegeleverde handleiding/
folder.
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ALLE ONDERDELEN ONDERHEVIG AAN NORMALE SLIjTAGE zIjN UITGESLOTEN VAN DEzE WAARBORG:
Maken deel uit van deze categorie:

 � De dichtingen, alle keramisch glas en gehard glas, de bekledingen in gietijzer of porselein, de gelakte, verchroomde of 
vergulde onderdelen, de majolica, de handgrepen en de elektrische kabels.

 � Kleurvarianten, haarscheurtjes en lichte afwijkingen in de afmetingen van de delen in majolica vormen geen reden voor 
een klacht, omdat dit natuurlijke eigenschappen zijn van deze materialen.

 � De onderdelen in hittebestendig materiaal
 � De metselwerken
 � De systeemonderdelen voor de productie van sanitair water die niet door EXTRAFLAME S. p. A. geleverd zijn (enkel 

producten met water).
 � De warmtewisselaar valt buiten de waarborg wanneer er geen adequaat anticondenscircuit wordt uitgevoerd, die een 

terugkeertemperatuur van het toestel garandeert van minstens 55°C (enkel producten met water).

VERDERE CLAUSULES:
Eventuele interventies voor het afstellen of bijregelen van het product met betrekking tot het type brandstof of het type 
installatie zijn uitgesloten uit de waarborg.
In geval van vervanging van onderdelen wordt de waarborg niet verlengd.
Voor de periode van inefficiëntie van het product wordt geen schadeloosstelling toegekend.
Deze waarborg geldt enkel voor de aankoper en kan niet overgemaakt worden.

AANBEVOLEN pROEF (TEGEN BETALING):
EXTRAFLAME S.p.A. raadt aan om een werkingsproef te laten uitvoeren van het product door een bevoegd Centrum voor 
Technische Dienst, die alle inlichtingen zal verschaffen voor een correct gebruik.

INTERVENTIES ONDER WAARBORG
Het verzoek voor een interventie moet geformuleerd worden naar het centrum voor assistentie.
De interventie onder waarborg voorziet de herstelling van het toestel zonder kosten zoals voorzien door de wet die van kracht 
is.

VERANTWOORDELIjKHEID
EXTRAFLAME S. p. A. erkent geen enkele schadevergoeding voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade te wijten aan of te 
maken met het product.

RECHTBANK
Voor ieder geschil wordt als bevoegde rechtbank de rechtbank van Vicenza gekozen.
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Extraflame behoudt zich het recht voor om de kenmerken en de gegevens te wijzigen in de volgende folder op ieder
moment en zonder voorafgaande verwittiging, teneinde de eigen producten te verbeteren.

Deze handleiding kan daarom niet als een contract ten overstaan van derden beschouwd worden.

Dit document staat ter uwer beschikking op het adres www.extraflame.it/support


