
Installatie en gebruikshandleiding 

Voor de schoorsteenveger: 

Efficiëntie en emissies, zie de bijgevoegde verklaring! 

Opgelet!  

Noodzakelijk voor de installatie en werking: controleer of er geen schade is opgetreden tijdens het vervoer aan de 

functionele delen.  
  

Bij het ontdekken van deze gebreken bel met onze klantenservice.  

 

Houtkachel types  

4621 Nordik 

4645 Helsinki/Kopenhagen 

4648 Vasa 

4652 Fjord 

4653 Viking Rund 

4660 Skandik         

  

Getest volgens  DIN 18891,  

Bauart 1 / DIN EN 13240  

 

  



  

ORANIER - Klantenservice 

Weidenhäuser Strasse 1 – 7 35075 Gladenbach 

Telefoon (0049) 06462 923 360 

 

In geval van service aanvragen of garantie aanvragen verzoeken wij u contact met uw dealer op te nemen.  

 

Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, hebben zij de volgende gegevens van u nodig:  

1. Uw adres  

2. Uw telefoonnummer en eventueel faxnummer  

3. Wanneer u te bereiken bent  

4. Alle informatie op het etiket  

5. De aankoopdatum  

6. Een nauwkeurige beschrijving van het probleem  

 

  

Milieubescherming   

De verpakking beschermd het product tegen beschadiging. De verpakkingsmaterialen zijn milieuvriendelijk en recyclebaar.    

  

 Praktisch   

 Het houten gedeelte van de verpakking bestaat uit onbehandeld droog 
 
naaldhout en kan daarom gebruikt worden als brandhout  

( aanmaakhout). U dient het hout wel op de gewenste grootte te hakken.  

  

  

  

  

  



Gefeliciteerd met uw houtkachel 

  

Deze handleiding maakt u vertrouwd met de functies en het gebruik van de houtkachel.  

De overnemende partij en de exploitant van een kachel zijn verplicht deze instructies te volgen.  

Wij kunnen u de juiste werking alleen garanderen wanneer u de volgende richtlijnen volgt. Bewaar deze 

handleiding op een voor u veilige plaats, zodat u deze aan het begin van het stookseizoen kunt raadplegen.  

1. Installatie-instructies  

De kachel is klaar voor de aansluiting; er dient een verbindingsstuk tussen de schoorsteen en de kachel 

aangesloten te worden. Het verbindingsstuk dient kort, recht en licht stijgend te zijn. De verbindingen moeten 

voor goede afdichting strak worden aangeduwd.   

  

Nationale en Europese normen, bouwvoorschriften en brandveiligheidsvoorschriften moeten worden 

nageleefd. Laat u informeren door een schoorsteenveger of haardenspecialist.   

  

Zorg ervoor dat er voldoende lucht aanvoer aanwezig is. Vooral wanneer uw woning goed geïsoleerd is. U 

kunt uw schoorsteenveger of haardenspecialist raadplegen om te controleren of er voldoende 

verbrandingslucht voor uw houtkachel beschikbaar is.  

 

Indien de kachel wordt geplaatst in een ruimte met bijzonder afgesloten ramen en deuren kan dit zorgen voor 

eventuele storingen of disfunctionaliteiten. Houdt hier rekening mee bij de installatie van uw kachel. 

  

Besteed aandacht aan het rookkanaal. De pijp dient geen verlagingen te bevatten en mag bestaan uit maximaal 

3 stukken. Bochten mogen maximaal 90 graden gebogen zijn. Er dient voldoende schoorsteentrek te zijn.  

Condensvorming kan door isolatie van het rookkanaal worden voorkomen. 

Wanneer de kachel aangesloten is op een schoorsteen met meervoudige bezetting mogen in geen geval de 

sluitingsveren van de deur worden verwijderd. De deur moet automatisch na de brandstoftoevoer sluiten. . Dit 

is in sommige landen verplicht.   

Dit type kachel kan op verschillende schoorsteensystemen aangesloten worden, op voorwaarde dat de 

schoorsteen voldoet aan de wettelijke regels. 

  

Advies: Effectieve hoogte van de schoorsteen: tenminste 5m. Laat een professional naar uw schoorsteen 

kijken.  

 

  

2. Installatie van de kachel en rookkanaal  

2.1 Afvoerkanaal  

Alle verbindingen van de kachel naar de schoorsteen dienen goed afgedicht en stevig bevestigd te worden Zorg 

ervoor dat de pijp niet horizontaal wordt geplaatst. De pijp vanaf de kachel naar de schoorsteen dient iets te 

stijgen in de schoorsteen. Het is aanbevolen om vuurbestendige wandbekleding te gebruiken. 

  

Bij kachels met een optionele aansluiting aan de boven of achterzijde moet een afsluitplaat worden 

bevestigd !  

 

Te lage of te hoge afvoerdruk kan leiden tot storing. Indien er afwijkingen ontstaan van de vereiste persdruk 

(punt 4) van meer dan 25% van de wettelijke maatregelen dient de schoorsteen geïnspecteerd te worden.   

 



 Bij installatie dienen de brandveiligheidsvoorschriften nageleefd te worden. De minimale afstanden van de 

achterkant (B1) en zijkant (B2) moeten gerespecteerd worden en staan ook op het typeplaatje van de kachel. 

 

 

 
 

 

 

 

Attentie!  

 Door de verbranding van de brandstof komt warmte energie vrij die zorgt voor een sterke verhitting van 

de oppervlakken, glasdeur, handgreep en  

 rookkanaal. Het is daarom ook aan te bevelen een kachelhandschoen te  

dragen tijdens de bediening. 

     

Minimale afstanden zie afbeelding vorige pagina 

  

 

A  80cm  Stralingsbereik 

glas  

B1  Zie 

typeplaatje 

Wandafstand 

achter  

B2  Zie 

typeplaatje 

Wandafstand 

zijkant  

C  30cm  Min. Afstand  

D  50cm  Min. Afstand 

bescherming 

vloer ivm 

vulopening 
 

 

  

 

3. Technische gegevens  

Zie laatste bladzijde. 



    

4. Algemene informatie over de kachel  

Gebruik geen brandbare vloeistoffen om het vuur aan te maken. De deur enkel openen om brandstof toe te 

voegen. Alleen aanbevolen brandstoffen gebruiken. 

( zie 4. 2 ).  

Controleer voor de werking de toevoer van verse lucht (verbrandingslucht ratio). De kachel mag alleen 

worden bediend door een volwassene. Zorg ervoor dat er nooit kinderen zonder toezicht achterblijven bij de 

kachel. Laat de kachel geen lange tijd zonder toezicht. 

De kachel enkel bedienen zoals in deze handleiding beschreven staat.  

4.1 Ingebruikname  

De haard moet de eerste keren voorzichtig worden "ingebrand". Tijdens de eerste stookbeurt zorgvuldig stoken 

met een relatief laag vuur. Alle materialen moeten wennen aan de hitte. Op deze manier kunt scheuren in de 

vuurvaste steen , lakschade en materiaal vervorming voorkomen. Houd ook rekening met de maximale 

hoeveelheden hout zoals aangegeven bij 4.3. 

Na het inbranden kunt u de volgende aanwijzingen volgen. 

1. Primaire en secundaire luchttoevoer open. Zorg er voor dat alle ingebouwde luchtregelingen open 

zijn gedurende de verbranding. 

  

2. 2 – 3 aanmaakhoutjes midden op het rooster leggen. Daarna langzaam kleine houtstukken 

toevoegen.  

  

3. Ontsteek de blokjes en sluit de deur (niet helemaal dicht). Hiermee wordt condensvorming op de 

relatief koude ruit voorkomen.  

  

4. Na ongeveer 5-10 minuten, als het vuur goed brandt, de deur openen en 1 tot 2 houtblokken 

toevoegen. Sluit de deur nu helemaal.  

  

5. Als de toegevoegde houtblokken goed branden en de kachel op temperatuur is, zet de primaire 

luchttoevoer geleidelijk terug. U dient nog wel vlammen te blijven zien. Bij een optimale 

schoorsteentrek en goede kwaliteit brandstof, kunt u de primaire luchttoevoer volledig gesloten 

houden. 

  

6. Open nogmaals zorgvuldig de deur, wanneer de ingelegde brandstof verbrand is, u kunt nu nieuwe 

houtblokken toevoegen. 

  

7. Het is aanbevolen de secundaire luchttoevoer maximaal open te houden zodat er zoveel mogelijk 

warme lucht langs de ruit komt, dit voorkomt het beslaan van de ruit. 

  

8. Stel de luchtregeling naar behoefte in en zorg voor voldoende brandstof. Overmatige bediening zorgt 

voor onnodige vervuiling van de verbrandingskamer, de ruit en het rookkanaal. 

  Eventueel optredende geur door het inbranden van de vuurvaste verf verdwijnt na enige tijd. Tijdens 

de instook periode is het aanbevolen de woonruimte goed te ventileren. 

  



4.2 Geschikte brandstoffen  

  

De houtkachel is uitsluitend geschikt voor de verbranding van onbehandeld hout. Tevens zijn houtbriketten, 

bruinkoolbriketten en klassiek haardhout (beuken en berken) geschikt. Deze soorten hebben de hoogste 

calorische waarde en zijn altijd schoon, mits ze droog bewaard worden. Het vochtigheidspercentage van de 

brandstof moet rond 15% liggen. 

  

4.3 Maximale standen en luchtinstellingen op normaal vermogen  

  

  

Brandstof  Hoeveelheidbrandstof  Primaire 

luchttoevoer  

Secundiare 

luchttoevoer  

Hout of 

houtbriketten 

 

Bruinkoolbriketten  

2-3 houtblokken of 

stukken  

 

Dicht  Open  

3-4 briketten   Open  Open  

  

Niet gebruiken:   

- Vochtig hout/behandeld hout  

- Fijne houtsnippers   

- Papier en karton   

- Spaanplaat   

- Plastic of ander afval   

  

Vers gekapt hout dient 12 tot 18 maanden te drogen in een koele en droge ruimte (maximaal 20% rest vocht).  

 

4.4 Aslade leeg gooien  

Zorg ervoor dat bij het leeg gooien van de aslade de kachel voldoende is afgekoeld. Zorg ervoor dat de aslade 

op tijd wordt geleegd, zodat de askegel niet te dicht bij het rooster komt. Anders bestaat het gevaar dat het 

rooster onvoldoende wordt gekoeld en kapot gaat. 

4.5 Reiniging en onderhoud   

Kachel alleen reinigen in afgekoelde toestand!   

Dit dient u ten minste eenmaal per jaar te (laten) doen, indien nodig vaker. Zowel het rookkanaal als de kachel 

dienen gereinigd te worden. De oppervlakken van de kachel kunnen niet worden gereinigd met "sterke" 

reinigingsproducten. Gebruik uitsluitend een schone droge stofdoek.  De buitenkant van de kachel kunt u pas 

schoonmaken als de verf goed ingebrand is. 

  



4.6 Bediening van de luchttoevoer  

  

 

 

Secundaire luchttoevoer     vast ingesteld 

    Primaire luchttoevoer  open 

Sekundaire luchttoevoer      open     

4645 - 6 

Sekundaire luchttoevoer  open 

4645 - 8 

Primaire luchttoevoer                  open 

Secundaire luchttoevoer  open 

Primaire luchttoevoer  dicht 

Sekundaire luchtoevoer  open 

Primaire luchttoevoer  open 

 

 

 

Nordik 

 Helsinki/Kopenhagen 

 Vasa 

  4652 Fjord 



 
 

Viking rund 

Open   

Open  

open  

open  

  

    

5. Te verwarmen ruimte volgens 18893 DIN  

     8kw  7kw  6kw 5kw     

Goed  

Matig  

Slecht  

m3  186  144  124  88     

m3  107  84  73  53     

m3  73 56  48  34     

 

De opgegeven waarden voor de ruimtes gelden niet voor de ruimten die niet voldoen aan de wettelijke regels.  

Voor de ruimtes die voldoen aan de huidige thermische regelgeving zijn lagere prestaties vereist.    

Skandik 

Primärluftregler 

Sekundärluftregler 

Sekundärluftregler 

Primärluftregler 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Technische Gegevens 

 

       Type Vermogen Uitlaatgas  

stroom 
g/s 

Temp 

uitlaat
gas 

°C 

Min.  

luchtdruk 

 mbar 

Rook 

kanaal 

∅ mm 

Hoogte tot 

onderkant 

pijp mm 

Maten 

H/B/D 

mm 

Nordik 5 8,0 380 0,11 130 722 / 429 / 

378 

Helsinki 6 6,7 320 0,12 130 635 / 506 / 

450 

Stockholm 8 10,5 360 0,12 150 715 / 626 / 

570 

Vasa 7 9,0 370 0,11 150 752 / 586 / 

545 

( 970 / 

665 / 

545 ) 

Fjord 6 6,5 360 0,11 130 685 ( 900 / 

562 / 

405 ) 

Fjord 8 8,5 390 0,11 150 795 ( 1050 / 

640 / 

486 ) 

Viking 

rund 

6 7,0 350 0,12 150 797 / 600 / 

600 

Skandik 6 6,0 350 0,12 130 Abgang 

oben 

/ 625 / 

515 

Skandik 8 9,0 380 0,12 150 Abgang 

oben 

/ 730 / 

595 



ORANIER – Werksgarantie 

Zur Inanspruchnahme von Garantieleistungen ist in jedem Fall die Vorlage des Kaufbeleges erforderlich. 

Für unsere ORANIER- Geräte leisten wir unabhängig von den Verpflichtungen des Händlers aus dem Kaufvertrag 

gegenüber dem Endabnehmer unter den nachstehenden Bedingungen Werksgarantie: 

Die ORANIER- Garantie erstreckt sich auf die unentgeldliche Instandsetzung des Gerätes bzw. der beanstandeten 

Teile. Anspruch auf kostenlosen Ersatz besteht nur für solche Teile, die Fehler im Werkstoff und in der Verarbeitung 

aufweisen. 

Übernommen werden dabei sämtliche direkten Lohn- und Materialkosten, die zur Beseitigung dieses Mangels 

anfallen. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen. 

1. Die Werksgarantie beträgt 24 Monate und beginnt mit dem Zeitpunkt der Übergabe, der durch Rechnung 

oder Lieferschein nachzuweisen ist. 

2. Innerhalb der Werksgarantie werden alle Funktionsfehler, die trotz vorschriftsmässigem Anschluss, 

sachgemässer Behandlung und Beachtung der gültigen ORANIEREinbauvorschriften und Betriebsanleitungen 

nachweisbar auf Fabrikations- oder Materialfehler zurückzuführen sind, durch unseren Kundendienst beseitigt. 

Emailleund Lackschäden werden nur dann von dieser Werksgarantie erfasst, wenn sie innerhalb von 2 Wochen 

nach Übergabe des ORANIER- Gerätes unserem Kundendienst angezeigt werden. Transportschäden (diese 

müssen entsprechend den Bedingungen des Tranporteurs gegen den Tranporteur geltend gemacht werden) sowie 

Einstellungs-, Einregulierungs- und Um-stellarbeiten an Gasverbrauchseinrichtungen fallen nicht unter diese 

Werksgarantie. 

3. Durch Inanspruchnahme der Werksgarantie verlängert sich die Garantiezeit  weder für das ORANIER- Gerät 

noch für neu eingebaute Teile. Ausgewechselte Teile gehen in unser Eigentum über. 

4. Über Ort, Art und Umfang der durchzuführenden Reparatur oder über einen Austausch des Gerätes 

entscheidet unser Kundendienst nach billigem Ermessen. Soweit nicht anders vereinbart, ist unsere 

Kundendienstzentrale zu benachrichtigen. Die Reparatur wird in der Regel am Aufstellungsort, ausnahmsweise in 

der Kundendienstwerkstatt durchgeführt. Zur Reparatur anstehende Geräte sind so zugänglich zu machen, dass 

keine Beschädigungen an Möbeln, Bodenbelag etc. entstehen können. 

5. Die für die Reparatur erforderlichen Ersatzteile und die anfallende Arbeitszeit werden nicht berechnet. 

6. Wir haften nicht für Schäden und Mängel an Geräten und deren Teile, die verursacht wurden durch: 

- Äussere chemische oder physikalische Einwirkungen bei Transport Lagerung, Aufstellung und 

Benutzung (z.B. Schäden durch Abschrecken mit Wasser, überlaufende Speisen, Kondenswasser, 

Überhitzung)  

- Haarrissbildung bei emaillierten oder kachelglasierten Teilen ist kein Qualitätsmangel. 

- Falsche Grössenwahl 

- Nichtbeachtung unserer Aufstellungs- und Bedienungsanleitung, der jeweils geltenden 

baurechtlichen allgemeinen und örtlichen Vorschriften der zuständigen Behörden, Gas- und 

Elektriziätsversorgungsunternehmen. Darunter fallen auch Mängel an den Abgasleitungen (Ofenrohr, 

ungenügender oder zu starker Schornsteinzug) sowie unsachgemäss ausgeführte Instandsetzungsarbeiten, 

insbesondere Vornahme von Veränderungen an den Geräten, deren Armaturen und Leitungen. 

- Verwendung ungeeigneter Brennstoffe bei mit Kohle und Heizöl gefeuerten Geräten; ungeeignete 

Gasbeschaffenheit und Gasdruckschwankungen bei Gasgeräten; ungewöhnlichen 

Spannungsschwankungen gegenüber der Nennspannung bei Elektrogeräten. 

- Falsche Bedienung und Überlastung und dadurch verursachte Überhitzung der Geräte, 

unsachgemässer Behandlung, ungenügende Pflege, unzureichende Reinigung der Geräte oder ihrer Teile; 

Verwendung ungeeigneter Putzmittel (siehe Bedienungsanleitung). 

- Verschleiss der den Flammen unmittelbar ausgesetzten Teilen aus Eisen und Schamotte (z.B. Stahl- 

Guss- oder Schamotteauskleidungen). 

Wir haften nicht für mittelbare und unmittelbare Schäden, die durch die Geräte verursacht werden. Dazu gehören auch 

Raumverschmutzungen, die durch Zersetzungsprodukte organischer Staubanteile hervorgerufen werden und deren 

Pyrolyseprodukte sich als dunkler Belag auf Tapeten, Möbeln, Textilien und Ofenteilen niederschlagen können. 

Fällt die Beseitigung eines Mangels nicht unter unsere Gewährleistung, dann hat der Endabnehmer für die Kosten des 

Monteurbesuches und der Instandsetzung aufzukommen. 

 

ORANIER- Heiz- und Kochtechnik GmbH 

Weidenhäuser Str. 1 – 7 35075 Gladenbach 


