
 

 

AUSTROFLAMM UNO XTRA 

Handleiding  



 

1. TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN 
Dit type kachel mag aangesloten worden op een schouw, die reeds gebruikt wordt voor andere 

kachels of fornuizen op vaste brandstof, op voorwaarde dat de afmeting van de schouw het volgens 

de norm DIN 4705, deel 3 het toelaat. 

Hoogte 1220 mm 

Breedte 588 mm 

Diepte 454 mm 

Gewicht 278 kg 

Gewicht met speksteen 338 kg 

Diameter aan de basis van het rookkanaal 150 mm 

Thermisch vermogen volgens EN 13240 7 kW 

Maximaal thermisch vermogen 9 kW 

Minimaal thermisch vermogen 3,5 kW 

Verwarmd volume (volgens isolatie gebouw) 82 – 210 m³ 

 

2. BELANGRIJKE INFO 
De nationale en Europese normen, de richtlijnen en de regionale constructie, alsook de akkoorden 

voor de veiligheid moeten gerespecteerd worden. 

Algemene richtlijnen voor de veiligheid 

 Lees aandachtig de handleiding alvorens de kachel aan te steken en respecteer de 

veiligheidsvoorschriften. 

 De kachel mag niet gebruikt worden als opstapje of estrade. 

 De verbranding laat thermische energie vrij die het oppervlak van het toestel, de deuren, de 

handvatten en de glazen sterk opwarmt. Raak deze onderdelen enkel aan met een passende 

veiligheid, bv. isolerende handschoenen. 

 Hou uw kinderen ver weg van het toestel, om brandwonden te voorkomen. 

 Gebruik steeds toegelaten brandstoffen (zie hoofdstuk Niet-vervuilende brandstoffen) 

  De verbranding of de invoering van zeer ontvlambare of explosieve stoffen in het toestel, bv. 

lege spuitbussen, is ten strengste verboden wegens explosiegevaar. 

 Hervul de kachel niet als u wijde kledij draagt of kledij in ontvlambaar materiaal. 

 Het is verboden om voorwerpen die niet bestand zijn tegen warmte op of nabij het toestel te 

plaatsen. 

 Laat geen was drogen op het toestel. 

 Hou het droogrek van uw was ver genoeg van het toestel. 

 Wanneer het toestel in werking is mag u  nooit in dezelfde ruimte met ontvlambare stoffen 

werken. 

 De Uno Xtra is een aanvullende verwarming. 

 

Installatie van de kachel 

Te respecteren afstanden 

A > 800mm 
B > 200 mm 
C > 200 mm 



A = voorzijde, in het stralingsgebied 
B = zijkanten 
C = achterkant 

Opgelet: de ruimte waar u het toestel installeert moet minstens voorzien zijn van een deur of een 

raam die uitgeeft naar buiten. 

 

Draagkracht van de vloer 

Alvorens het toestel te plaatsen, controleer of de vloer het gewicht zal verdragen. 

 

Verbrandingslucht 

Als gebruiker moet u ervoor zorgen dat er voldoende verbrandingslucht is. Als alle deuren en ramen 

hermetisch afgesloten zijn, kan het zijn dat de invoer van verse lucht niet meer correct gebeurt en de 

trek van de kachel onvoldoende wordt. In dit geval is een extra luchtinvoer nodig. Contacteer 

hiervoor uw verdeler. 

 

Aansluiting op het rookkanaal 

Voor uw veiligheid, moeten bepaalde instructies gerespecteerd worden voor de aansluiting van de 

buizen op het rookkanaal. Uw professionele installateur kent deze instructies. 

 

3. OM UW KACHEL GOED TE GEBRUIKEN 
Toegelaten brandstoffen 

Natuurlijk en goed bewaard droog hout, houtbriketten 

 

Maximale hoeveelheid brandstoffen 

Maximaal 1,3 kg hout of 1 kg briketten. Gebruik niet meer brandstoffen dan dit, om geen 

oververhitting te veroorzaken die uw kachel zal beschadigen. 

 

Om goed vuur te maken 

Leg al hetgeen u nodig heeft om uw kachel aan te steken klaar: houtschilfers, aanmaakhout, 

ongestreken papier, brandhout.  Figuur 3 toont de goede kwantiteit te plaatsen brandstoffen. 

 

Open maximaal de primaire en secundaire luchtinvoeren, door de twee sleden te verplaatsen (zie 

figuur 4). 

Open de kacheldeur. 

 

Plaats de hulpstukken voor het aansteken (ongestreken) op de bodem van het toestel. 

Plaats erboven een handvol houtschilfers en vervolgens 1 of 2 houtblokken. 

 



 
Figuur 3 

 
Figuur 4 

 

Van zodra de houtblokken goed branden, kunt u het vermogen regelen met de twee sleden. 

 

Om de kachel te herladen, volgt u dezelfde procedure als bij het aanmaken: open de slede, doe 

voorzichtig de deur open, voeg hout bij en hersluit de deur. 

Wacht tot het bijgevoegde hout vuur vat, sluit dan de slede van de primaire lucht weer. Het 

vermogen kan dan weer geregeld worden m.b.v. de slede. 

 

Verwarmen in het tussenseizoen 

In het tussenseizoen, als het buiten dus iets warmer is, kan het zijn dat de schouwtrek slechter is 

door de plotse temperatuurverschillen: de gassen worden niet tot helemaal boven getrokken. 

Men moet dan de kachel vullen met zo min mogelijk hout en de regulator van de primaire lucht 

volledig openen, zodat de brandstoffen sneller branden (vlamvorming), wat de trek zal stabiliseren. 

 

Wat te doen in geval van brand in de schouw 

In geval van gebruik van een slecht brandstof of van een te vochtige brandstof, kunnen er restjes in 

de  schouw blijven steken die voor brand kunnen zorgen. 

Sluit in dit geval alle luchtinvoeren van de schouw et waarschuw de brandweer. 

Laat uw schouw na de brand nakijken door een specialist, want die kan schade opgelopen hebben. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. BELANGRIJKSTE WISSELSTUKKEN 
 

 
 

 

Dichtingen 

Omschrijving Nr op schema Ref. artikel 

Dichting rond d=6 mm, l= 1700 mm 10 710696 

Dichting rond d=14 mm, l= 1900 mm 11 714223 

 

Stenen 

Omschrijving Nr op schema Ref. artikel 

Keramott bodem links 1 717911 

Keramott bodem rechts 2 717912 

Keramott blokkenhouder 3 717917 

Keramott rug 4 717913 

Keramott zijkant links 5 717914 

Keramott zijkant rechts 6 717915 

Keramott omleidingsplaat 7 717916 

Bodemrooster 8 712064 

Schudrooster 9 717991 

 

Ander 

Omschrijving Nr op schema Ref. artikel 



Deur 12 717901 

Handvat 13 717900 

Ruit 14 717862 

 

Accessoires 

U zult bij uw verdeler glazen of metalen vloerplaten vinden, schouwinstrumenten en 

onderhoudsproducten. 

 

BELANGRIJK: de kapotte stukken moeten steeds door uw erkende verdeler vervangen worden, zodat 

de kachel zeker in een goede staat blijft. 

Het toestel mag niet aangepast worden. 

 

Onderhoud / Reiniging 

Voor de reiniging van de ruit, gebruikt u best een product zoals “Thermohit”. De gelakte delen 

mogen enkel met een doekje gereinigd worden (eventueel lichtjes vochtig maken). Voor de inox 

delen, gebruikt u ook best producten speciaal hiervoor voorzien. 

De kachel en de schouw moeten nagekeken worden en, in geval van restjes (roet, vuil), minstens één 

keer per jaar gekuist en nagekeken worden. 

 

5. BIJZONDERE KENMERKEN 
Technologie warmteontwikkeling Xtra 

 

Het model Uno Xtra is voorzien van een uniek systeem voor warmteontwikkeling. Deze is op basis 

van het gebrevetteerde Heat Memory System, maar ook op de speciale circulatie van de rookgassen, 

alsook op de convectielucht  die men kan regelen en zelfs volledig uitschakelen. Zo combineert men 

een zeer snel verwarmingssysteem met een exceptionele warmteaccumulatie. 

 

U kunt de invoer van convectielucht regelen volgens uw behoeften m.b.v. de speciaal hiervoor 

voorziene hendel (zie afbeelding). Hoe meer de openingen geopend zijn, hoe sneller u het lekker 

warm zult hebben, maar daarentegen zal de warmte minder lang houden. Een gesloten deksel 

daarentegen geeft een tragere verbranding, met een langere warmteduur. 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Garantie 

 

Wij garanderen de perfecte werking van het kachellichaam gedurende 6 jaar. Alle andere stalen en 

gietijzeren onderdelen hebben een garantie van 2 jaar. De stalen of gietijzeren onderdelen met een 

fabricage- of materiële fout zullen tijdens de garantieperiode vervangen worden. 

 

Er is geen garantie op de onderdelen onderhevig aan normale slijtage (bv. vuurvaste stenen, 

dichtingen, bodemrooster), oppervlaktedichtingen, verf, ruiten en keramieken. 

 

Garantievoorwaarden: 

1. Uw kachel moet geïnstalleerd zijn door een erkende verdeler en volgens de handleiding 

gebruikt worden. 

2. De vraag tot garantie moet gebeuren bij een erkende verdeler, samen met de garantiekaart 

en de aankoopfactuur. 

BELANGRIJK:  

De garantie dekt enkel de vervanging van de stukken. De werkuren en verplaatsingskosten zijn niet 

inbegrepen in de garantie. In geval van overmatige garantieaanvragen, zullen we de gebruiker een 

factuur opsturen. 

 

 

 



 


