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Tensione di funzionamento:
Tension d'alimentation:
Werkingsspanning:
Betriebspannung:

Distances de sécurité (postérieures):

Poussieres:
Stofdeeltjes:
Stäub:
Assorbimento elettrico massimo:

Maximum stroomverbruik:
Max. Elektrische Nennleistung:

Energieeffizenz:
Temperatura fumi:
Température des fumées:
Temperatuur rook:
Mittlere Abgastemperatur:
Particolato:

Emissions CO  (Bez.13% O2):
CO-emissie  (bij 13% O2):
Mittlere CO- Emission (Bez.13% O2):

Rendimento :
Rendement :
Rendement:

Potenza nominale:
Puissance nominale:
Nominaal vermogen:
Heizleistung:
Emissione CO  (al 13% O2):

Via La Croce 8, I - 33074 Vigonovo di Fontanafredda (PN) Italy.
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Art. 15a B-VG / BImSchV / VKF AEAI

Regensburger und Münchener BStV erfüllt.

DALIA

Leggere e seguire le istruzioni! Lire et suivre les 
instructions! Bedienungsanleitung lesen und 

beachten!Lees en respecteer de aanwijzingen! 

COD: 8901004701

Prodotto conforme all'installazione in canna multipla. Produit conforme à 
l'installation dans un conduit multiple. Gerät ist für eine Mehrfachbelegung 
des Schornsteins geeignet.Product conform de installatie in een multi-
rookkanaal. 

Utilizzare solo con combustibile adatto. A utiliser seulement avec un 
combustible conforme. Nur zugelassennen Brennstoff verwenden.Gebruik 
enkel gepaste pellets.

50 mm

50 mm

Veiligheidsafstand (achteraan):
Sicherheitsabstände (Hinten):
Distanze di sicurezza (lato):
Distances de sécurité (laterales):
Veiligheidsafstand (zijdelings):
Sicherheitsabstände (Seitlich):

Distanze di sicurezza (retro):

27 mg/Nm3 (13% O2)
14 mg/MJ

320 W
(Med. 80 W)

230 V - 50 Hz.

Puissance absorbée max.:

Max
Min

6,0 kW
2,1 kW

P max
P min

0,013%
0,059%

P max
P min

92,8%
94,0%

160 °C

Made in Italy

EN 14785 - 2006

Sicherheitsabstände (Seitlich):

Leggere e seguire le istruzioni! Lire et suivre les 
instructions! Bedienungsanleitung lesen und 

beachten!Lees en respecteer de aanwijzingen! 

Tension d'alimentation:

Max. Elektrische Nennleistung:

Sicherheitsabstände (Hinten):
Distanze di sicurezza (lato):
Distances de sécurité (laterales):
Veiligheidsafstand (zijdelings):

Poussieres:
Stofdeeltjes:
Stäub:
Assorbimento elettrico massimo:

Maximum stroomverbruik:

Tensione di funzionamento:

Emissione CO  (al 13% O2):

Emissions CO  (Bez.13% O2):
CO-emissie  (bij 13% O2):
Mittlere CO- Emission (Bez.13% O2):

Temperatura fumi:
Température des fumées:
Temperatuur rook:
Mittlere Abgastemperatur:
Particolato:

Rendimento :

170 °C

8,0 kW
2,4 kW

22 mg/Nm3 (13% O2)
13 mg/MJ

420 W
(Med. 80 W)

P max
P min

91,7%
94,1%

230 V - 50 Hz.

Prodotto conforme all'installazione in canna multipla. Produit conforme à 
l'installation dans un conduit multiple. Gerät ist für eine Mehrfachbelegung 
des Schornsteins geeignet.Product conform de installatie in een multi-
rookkanaal. 

Utilizzare solo con combustibile adatto. A utiliser seulement avec un 
combustible conforme. Nur zugelassennen Brennstoff verwenden.Gebruik 
enkel gepaste pellets.

50 mm

100 mm

Werkingsspanning:
Betriebspannung:
Distanze di sicurezza (retro):
Distances de sécurité (postérieures):
Veiligheidsafstand (achteraan):

P max
P min

0,014%
0,025%

GARDENIA / MARGHERITA

Rendement :
Rendement:
Energieeffizenz:

Potenza nominale:
Puissance nominale:
Nominaal vermogen:
Heizleistung:

Via La Croce 8, I - 33074 Vigonovo di Fontanafredda (PN) Italy.
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Art. 15a B-VG / BImSchV / VKF AEAI

Regensburger und Münchener BStV erfüllt.

Puissance absorbée max.:

Max
Min

COD: 8900909401

Made in Italy

  
 

 
 
 
 
 
 



 

 

EN 14785 - 2006

Veiligheidsafstand (achteraan):
Sicherheitsabstände (Hinten):
Distanze di sicurezza (lato):
Distances de sécurité (laterales):
Veiligheidsafstand (zijdelings):
Sicherheitsabstände (Seitlich):

Tensione di funzionamento:
Tension d'alimentation:
Werkingsspanning:
Betriebspannung:
Distanze di sicurezza (retro):
Distances de sécurité (postérieures):

Temperatura fumi:
Température des fumées:

Stäub:
Assorbimento elettrico massimo:

Maximum stroomverbruik:
Max. Elektrische Nennleistung:

Emissione CO  (al 13% O2):

Emissions CO  (Bez.13% O2):
CO-emissie  (bij 13% O2):
Mittlere CO- Emission (Bez.13% O2):

Rendimento :
Rendement :

Potenza nominale:
Puissance nominale: Max

Min
9,5 kW
2,4 kW

PRIMULA / ORCHIDEA

Nominaal vermogen:
Heizleistung:

Leggere e seguire le istruzioni! Lire et suivre les 
instructions! Bedienungsanleitung lesen und 

beachten!Lees en respecteer de aanwijzingen! 

180 °C

22 mg/Nm3 (13% O2)
13 mg/MJ

420 W
(Med. 80 W)

230 V - 50 Hz.

Temperatuur rook:
Mittlere Abgastemperatur:
Particolato:
Poussieres:
Stofdeeltjes:

Via La Croce 8, I - 33074 Vigonovo di Fontanafredda (PN) Italy.

09

Art. 15a B-VG / BImSchV / VKF AEAI

Regensburger und Münchener BStV erfüllt.

COD: 8900909601

Prodotto conforme all'installazione in canna multipla. Produit conforme à 
l'installation dans un conduit multiple. Gerät ist für eine Mehrfachbelegung 
des Schornsteins geeignet.Product conform de installatie in een multi-
rookkanaal. 

Puissance absorbée max.:

P max
P min

Utilizzare solo con combustibile adatto. A utiliser seulement avec un 
combustible conforme. Nur zugelassennen Brennstoff verwenden.Gebruik 
enkel gepaste pellets.

P max
P min

0,014%
0,025%

50 mm

100 mm

Made in Italy

Rendement:
Energieeffizenz:

91,7%
94,1%

EN 14785 - 2006

Made in Italy

Via La Croce 8, I - 33074 Vigonovo di Fontanafredda (PN) Italy.
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Art. 15a B-VG / BImSchV / VKF AEAI

Regensburger und Münchener BStV erfüllt.

PRIMULA MULTIAIR / ORCHIDEA MULTIAIR

Max
Min

11,0 kW
2,4 kW

420 W
(Med. 100 W)

190 °C

20 mg/Nm3 (13% O2)
11 mg/MJ

Emissione CO  (al 13% O2):

Emissions CO  (Bez.13% O2):

Rendement :

P max
P min

0,013%
0,025%

P max
P min

90,2%
94,1%Rendement:

COD: 8901041100

230 V - 50 Hz.

50 mm

50 mm

Prodotto conforme all'installazione in canna multipla. Produit conforme à 
l'installation dans un conduit multiple. Gerät ist für eine Mehrfachbelegung 
des Schornsteins geeignet.Product conform de installatie in een multi-
rookkanaal. 

Betriebspannung:
Distanze di sicurezza (retro):
Distances de sécurité (postérieures):

Potenza nominale:
Puissance nominale:
Nominaal vermogen:

Energieeffizenz:
Temperatura fumi:
Température des fumées:
Temperatuur rook:

Heizleistung:

CO-emissie  (bij 13% O2):
Mittlere CO- Emission (Bez.13% O2):

Rendimento :

Stäub:
Assorbimento elettrico massimo:

Maximum stroomverbruik:
Puissance absorbée max.:

Mittlere Abgastemperatur:
Particolato:
Poussieres:
Stofdeeltjes:

Max. Elektrische Nennleistung:
Tensione di funzionamento:
Tension d'alimentation:
Werkingsspanning:

Utilizzare solo con combustibile adatto. A utiliser seulement avec un 
combustible conforme. Nur zugelassennen Brennstoff verw enden.Gebruik 
enkel gepaste pellets.

Leggere e seguire le istruzioni! Lire et suivre les 
instructions! Bedienungsanleitung lesen und 

beachten!Lees en respecteer de aanwijzingen! 

Veiligheidsafstand (zijdelings):
Sicherheitsabstände (Seitlich):

Veiligheidsafstand (achteraan):
Sicherheitsabstände (Hinten):
Distanze di sicurezza (lato):
Distances de sécurité (laterales):
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INLEIDING 
Geachte klant, 
we danken u voor uw voorkeur van een van onze producten, en vooral voor 
de kachel van de lijn Pellet. 
Voor een optimale werking van de kachel en om volledig te kunnen 
genieten van de warmte en het welness gevoel, waarvoor de vlam 
zal zorgen in uw woning, raden we aan om deze handleiding 
aandachtig door te lezen voordat de kachel voor de eerste maal 
wordt ingeschakeld. 
Deze pelletkachel mag absoluut NIET gebruikt worden door kinderen, die 
steeds op een veilige afstand van de kachel moeten blijven!  

Revisie van de uitgave 
Om het product te verbeteren en om deze uitgave bij te werken, behoudt de 
constructeur zich het recht voor om zonder waarschuwingen wijzigingen aan 
te brengen. Het is verboden om deze handleiding te reproduceren, ook 
gedeeltelijk, zonder toestemming van de constructeur. 

Bewaring en raadpleging van de handleiding 
 Bewaar deze handleiding op een plek die snel en makkelijk kan bereikt 

worden. 

 Als u deze handleiding verliest, als ze onleesbaar werd of zich in slechte 
condities bevindt, kan u een kopie aanvragen bij uw verkoper of 
rechtstreeks aan de constructeur door de identificatiegegevens van het 
product te specificeren. 

 Een fundamenteel of zeer belangrijk trefwoord wordt aangeduid in het 
“vetjes”. 

 “Een cursieve tekst” wordt gebruikt om uw aandacht te vestigen op 
andere paragrafen die aanwezig zijn in deze handleiding of om 
eventuele verduidelijkingen te geven. 

 

GEBRUIKTE SYMBOLEN 

 

LET OP: 
Dit waarschuwende symbool duidt aan dat het bericht 
aandachtig moet gelezen worden en moet begrepen worden, 
omdat het niet in acht nemen ernstige schade kan veroorzaken 
aan de kachel en risico's inhoudt voor de gebruiker. 

 

INFORMATIE: 
Met dit symbool wordt informatie aangeduid die belangrijk is 
voor het gebruik van de kachel. Het niet respecteren van de 
voorschriften kan het gebruik en de functionering van de kachel 
schaden. 

 
SEQUENTIE VAN DE WERKING: 

Duidt een sequentie van knoppen aan die moeten ingedrukt 
worden om het menu te bereiken of om regelingen uit te 
voeren. 

 

HANDLEIDING 

Duidt aan dat deze handleiding of de betreffende aanwijzingen 
aandachtig moeten geraadpleegd worden. 
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1. WAARSCHUWINGEN EN 
GARANTIEVOORWAARDEN 

1.1.  WAARSCHUWINGEN VOOR DE VEILIGHEID 

 

 De installatie, de elektrische aansluiting, de controle 
van de werking en het onderhoud mogen uitsluitend 
door gekwalificeerd en bevoegd personeel 
uitgevoerd worden. 

 Installeer de kachel volgens de plaatselijke van 
kracht zijnde normenstelsels. 

 Dit toestel mag niet gebruikt worden door personen 
(inclusief kinderen) met verminderde fysische, 
sensoriële of psychische vermogens, of door 
personen die geen ervaring hebben bij het gebruik 
van deze apparatuur, tenzij dit gebeurt onder 
toezicht of instructie van volwassenen die voor hun 
veiligheid instaan. 

 Voor een correct gebruik van de kachel en van de 
elektronische apparatuur die hierop is aangesloten, en om 
ongevallen te vermijden, moeten de aanwijzingen in deze 
handleiding steeds gerespecteerd worden.  

 Het gebruik, de regeling en de programmering moet door 
volwassenen worden uitgevoerd. Fouten of slechte 
instellingen kunnen gevaarcondities en/of een 
onregelmatige werking veroorzaken. 

 Voordat eender welke handeling wordt uitgevoerd, moet de 
gebruiker of de persoon die op de kachel gaat handelen de 
volledige inhoud van deze gebruikshandleiding doorgelezen 
en begrepen hebben. 

 De kachel mag enkel gebruikt worden waarvoor hij is 
bedoeld. Elk ander gebruik moet als oneigenlijk en dus als 
gevaarlijk worden beschouwd. 

 Gebruik de kachel niet als trap of steunstructuur. 
 Laat geen wasgoed drogen op de kachel. Eventuele 

droogrekken of dergelijke moeten op voldoende afstand 
geplaatst worden.-Brandgevaar. 

 Elke verantwoordelijkheid voor oneigenlijk gebruik is volledig 
ten laste van de gebruiker, en het bedrijf kan hiervoor dus 
niet civiel of strafrechtelijk aansprakelijk gesteld worden. 

 Eender welk type van geknoei, of elke vervanging die niet 
wordt goedgekeurd van niet-originele delen van de kachel, 
kan gevaarlijk zijn voor de gezondheid van de gebruiker, en 
het bedrijf kan hiervoor dus niet civiel of strafrechtelijk 
aansprakelijk gesteld worden.  

 De meeste delen van de kachel worden zeer heet (deur, 
handgreep, glas, leidingen rookafvoer, enz.). Raak deze 
delen dus niet aan zonder dat gepaste beschermingen of 
middelen worden gebruikt, zoals bijboorbeeld thermische 
handschoenen of systemen type “cold hand”. 

 Het is verboden om de kachel in werking te stellen 
als de deur open staat of het glas stuk is. 

 Raak de kachel niet aan met vochtige handen, omdat het 
een elektrisch toestel betreft. Verwijder steeds de kabel 
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voordat op de unit wordt gehandeld. 
 Voordat eender welke handeling van de reiniging of het 

onderhoud wordt uitgevoerd, moet vooraf gecontroleerd 
worden of de stroomtoevoer van de kachel werd 
uitgeschakeld via de hoofdschakelaar op de achterzijde van 
de kachel zelf of door de stroomkabel los te koppelen. 

 De kachel moet elektrisch aangesloten worden op een 
installatie die voorzien is van een doeltreffende 
aardegeleider.  

 De diameter van de bekabeling moet geschikt zijn voor het 
elektrische vermogen van de kachel. 

 Een foute installatie of een slecht onderhoud (niet conform 
de aanwijzingen in deze handleiding) kunnen schade aan 
voorwerpen en letsels aan personen of dieren veroorzaken. 
In dit geval kan het bedrijf niet civiel of strafrechtelijk 
aansprakelijk gesteld worden. 

1.2.  WAARSCHUWINGEN VOOR DE WERKING 

 

 Schakel de kachel uit in geval van een defect of een 
storing. 

 De pellets mogen niet handmatig in de brander gevoerd 
worden. 

 Onverbrande pellets in de brander na elke melding “geen 
ontsteking” moeten verwijderd worden voordat een nieuwe 
inschakeling wordt uitgevoerd. 

 Reinig de interne delen van de kachel niet met water. 
 Reinig de kachel niet met water. Het water zou de unit 

kunnen binnendringen en de elektrische isolaties kunnen 
beschadigen, zodat elektrische schokken kunnen 
veroorzaakt worden. 

 Stel uw lichaam niet te lang bloot aan de 
warmeluchtstroom. Verwarm het vertrek waar u verblijft en 
waar de kachel gemonteerd is niet te lang. Dit kan uw 
fysieke condities en uw gezondheid schaden. 

 Stel planten of dieren niet rechtstreeks bloot aan de 
warmeluchtstroom. Dit kan schadelijke gevolgen hebben.  

 Plaats enkel houten pellets in de voorraadbak. 
 Installeer de kachel in vertrekken die voldoende beschermd 

zijn tegen brandgevaar en die voorzien zijn van alle 
services, zoals de lucht- en de stroomtoevoer evenals 
rookafvoersystemen. 

 Als het rookkanaal vlam vat, moet de kachel uitgeschakeld 
worden, moet de stroomtoevoer uitgeschakeld worden en 
mag de deur nooit geopend worden. Contacteer de 
bevoegde instelling. 

 De opslag van de kachel en van de bekleding van keramiek 
moet uitgevoerd worden in plaatsen waar geen vochtigheid 
aanwezig is, en die beschermd worden tegen 
weersinvloeden. 

 Het wordt afgeraden om de behuizing van de kachel 
rechtstreeks op de vloer te plaatsen, en als de vloer zelf uit 
ontvlambaar materiaal bestaat moet een gepaste isolatie 
voorzien worden. 

 Schakel de kachel niet in met ontvlambaar materiaal als het 
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ontstekingssysteem defect is. 

 

INFORMATIE: 
 Voor eender welk probleem moet de verkoper of het 

gekwalificeerde en bevoegde personeel van het bedrijf 
gecontacteerd worden, en in geval van herstellingen moeten 
originele reserveonderdelen gebruikt worden. 

 Enkel de pellets die aangeduid worden door het bedrijf 
mogen gebruikt worden (voor ITALIË enkel pellets met 
diameter 6 mm en voor andere Europese landen pellets met 
diameter 6-8 mm), en die enkel door het automatische 
toevoersysteem worden ingevoerd. 

 Controleer en reinig regelmatig de leidingen van de 
rookafvoer (verbinding op het rookkanaal) 

 Er mag geen voedsel bereid worden op de pelletkachel. 
 Hou de bedekking van de voorraadbak steeds gesloten. 
 Bewaar deze handleiding zorgvuldig en voor de volledige 

bedrijfsduur van de kachel. In geval van doorverkoop aan 
een andere persoon moet ook deze handleiding overhandigd 
worden. 

 Als u de handleiding verliest, moet u een kopie aanvragen 
aan de erkende verkoper of aan het bedrijf. 

  

1.3.  BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR DE 
CORRECTE VERWERKING VAN HET PRODUCT IN 
OVEREENSTEMMING MET DE EUROPESE RICHTLIJN 
2002/96/EC 

 
 
Aan het einde van zijn nuttig leven mag het product niet samen met 
het gewone huishoudelijke afval worden verwerkt. 
Het moet naar een speciaal centrum voor gescheiden afvalinzameling 
van de gemeente worden gebracht, of naar een verkooppunt dat deze 
service verschaft.  
Het apart verwerken van een apparaat voorkomt mogelijke negatieve 
gevolgen voor het milieu en de gezondheid die door een ongeschikte 
verwerking ontstaan en zorgt ervoor dat de materialen waaruit het 
apparaat bestaat teruggewonnen kunnen worden om een 
aanmerkelijke besparing van energie en grondstoffen te verkrijgen. Om 
op de verplichting tot gescheiden verwerking van elektrische 
apparatuur te wijzen, is op het product het symbool van een 
doorgekruiste vuilnisbak aangebracht. 
 

1.4.  GARANTIECONDITIES 

 

Het bedrijf garandeert het product, behalve de onderdelen 
die onderhevig zijn aan normale slijtage, en die 
vervolgens worden aangeduid, voor een periode van twee 
jaar vanaf de aankoopdatum die wordt bewezen met een 
officieel document dat de naam van de verkoper en de 
verkoopdatum bevat, een kopie van het garantiecertificaat dat 
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binnen 8 dagen werd verzonden, en het bewijs dat het product 
gemonteerd en getest werd door een gespecialiseerde 
installateur volgens de gedetailleerde aanwijzingen die worden 
aangeduid in de handleiding die bij het product wordt geleverd. 
Met garantie wordt de gratis vervanging of de herstelling 
bedoeld van delen die als defect worden erkend als 
gevolg van fabricatiefouten. 

1.4.1.  Beperkingen 
De garantie geldt niet voor details van elektrische en elektronische delen, en 
ventilatoren waarvoor een garantieperiode van 1 jaar geldt vanaf de 
aankoopdatum van het product, volgens de bovenstaande voorwaarden. De 
garantie geldt niet voor delen die onderhevig zijn aan normale slijtage, zoals: 
pakkingen, glazen, en alle verwijderbare delen van de haard. 
De vervangen delen zullen gegarandeerd worden voor de resterende 
garantieperiode vanaf de aankoopdatum van het product. 

1.4.2.  Uitsluitingen  
De kleurwijzigingen van de geverfde of keramieken delen en de scheurtjes in 
het keramiek kunnen niet betwist worden omdat het natuurlijke kenmerken 
van het materiaal en het gebruik van het product zijn. 
De garantie geldt niet voor de delen die defect blijken als gevolg van 
nalatigheid of verzuim tijdens het gebruik, een fout onderhoud en een 
installatie niet conform de aanwijzingen van het bedrijf (raadpleeg de 
betreffende hoofdstukken in deze handleiding). 
Het bedrijf kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die, 
rechtstreeks of onrechtstreeks, te wijten is aan personen, dieren of 
voorwerpen als gevolg van het niet respecteren van alle voorschriften die 
aangeduid worden in deze handleiding, en vooral diegene betreffende de 
installatie, het gebruik en het onderhoud van het toestel. 
Als het product inefficiënt zou zijn, moet de verkoper en/of de importeur van 
uw zone gecontacteerd worden. 
De garantie geldt niet voor schade die werd aangebracht tijdens het 
transport en/of de verplaatsing. 
Voor de installatie en het gebruik van het product wordt uitsluitend verwezen 
naar de bijgeleverde handleiding. 
De garantie vervalt in geval van schade die werd veroorzaakt door geknoei 
aan het toestel, weersinvloeden, natuurrampen, elektrische ontladingen, 
brand, defecten van de elektrische installatie en als gevolg van het niet of 
niet correct onderhouden van het product volgens de aanwijzingen van de 
constructeur. 
 

 

VERZOEK OM ASSISTENTIE 
Het verzoek om assistentie moet doorgegeven worden 
aan de verkoper, die de technische assistentiedienst zal 
contacteren. 
 

 

Het bedrijf kan niet aansprakelijk gesteld worden in 
geval van oneigenlijk gebruik of wijziging zonder 
toestemming van het product en alle accessoires. 
Voor elke vervanging mogen uitsluitend originele 
reserveonderdelen gebruikt worden.  
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2. THEORETISCHE BEGRIPPEN VOOR DE INSTALLATIE 

2.1.  DE PELLETS 

De pellets worden verkregen uit het vezeltrekproces van zaagsel tijdens de 
bewerking van natuurlijk gedroogd hout (zonder verf). De compactheid van 
het materiaal wordt gegarandeerd door lignine dat zich in het hout zelf 
bevindt, waardoor de productie van pellets zonder lijm of bindmiddelen kan 
verkregen worden. 
 
Op de markt zijn verschillende types van pellets verkrijgbaar, met 
kenmerken die variëren op basis van de gebruikte houtmengsels. De 
diameter varieert van 6 tot 8 mm, met een standaard lengte tussen 5 en 30 
mm. Pellets zijn van goede kwaliteit als ze een densiteit van 600 tot meer 
dan 750 kg/mc hebben, met een watergehalte tussen 5% en 8% van hun 
gewicht. 
 
Pellets zijn een ecologische brandstof omdat ze de houtresten maximaal 
benutten, zodat een schonere brandstof wordt verkregen dan diegene die 
geproduceerd wordt met fossiele brandstoffen, en hebben eveneens 
technische voordelen. Een goede houtsoort heeft een warmtevermogen van 
4,4 kW/kg (15% vochtigheid, na een droogperiode van 18 maanden), en 
pellets hebben een warmtevermogen van 4,9 kW/kg. 
Om een goede verbranding te garanderen, moeten de pellets bewaard 
worden in een vochtvrije plaats en moeten ze beschermd worden tegen vuil. 
Pellets worden gewoonlijk geleverd in zakken van 15 kg, dus is de opslag 
zeer praktisch. 
Kwaliteitsvolle pellets garanderen een goede verbranding en beperken de 
schadelijke emissie in de atmosfeer. 
 

 

Als de brandstof een slechte kwaliteit heeft, zullen de 
vuurpot en de verbrandingkamer eerder moeten 
gereinigd worden. 

 
De hoofdzakelijke kwaliteitscertificaties voor pellets, op de Europese markt, 
zijn DINplus en Ö-Norm M7135; ze garanderen dat het volgende wordt 
gerespecteerd: 

 Warmtevermogen: 4,9 kWh/kg 
 Watergehalte: max. 10% van het gewicht 
 Aspercentage: max. 0,5% van het gewicht 
 Diameter: 5 – 6 mm 
 Lengte: max. 30 mm 
 Inhoud: 100% onbehandeld hout, zonder toevoeging van 

bindmiddelen (schorspercentage max. 5%) 
 Verpakking: in zakken bestaande uit ecologisch compatibel of 

biologisch afbreekbaar materiaal 

Pellets 

Zak pellets van 15 Kg 
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Het bedrijf raadt aan om voor haar kachels 
gecertificeerde pellets te gebruiken (DINplus en Ö-
Norm M7135). 
Het gebruik van slechte of niet-conforme pellets, 
volgens de eerder aangeduide informatie, schaadt de 
werking van de kachel en kan dus de garantie doen 
vervallen, evenals de onaansprakelijkheid van het 
bedrijf veroorzaken. 
De pelletkachels functioneren uitsluitend met pellets 
met diameter 6-8 mm en een lengte van 5mm tot max. 
30 mm. 

 

2.2.  VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE INSTALLATIE 

  

BELANGRIJK! 
De installatie en de montage van de kachel moet 
uitgevoerd worden door gekwalificeerd personeel. 

 

De kachel moet op een gepaste plek geïnstalleerd worden zodat de normale 
handelingen van de opening en het gewone onderhoud van de kachel 
kunnen uitgevoerd worden.  
Het vertrek moet als volgt zijn: 
 voorzien voor de werkcondities 
 voorzien van stroomtoevoer 230V  50 Hz  
 voorzien van een gepast rookevacuatiesysteem 
 voorzien van externe verluchting 
 voozien van een conforme aardinstallatie met CE-merking 
 
De kachel moet aangesloten worden op een rookkanaal of een 
verticale interne of externe leiding, volgens de van kracht zijnde 
normen. 
De kachel moet zodanig gepositioneerd worden dat de stekker 
bereikbaar is. 
 

  

BELANGRIJK! 
De kachel moet aangesloten worden op een rookkanaal 
of een verticale leiding die de rook op het hoogste punt 
van de woning afvoert. 
De rook is alleszins afkomstig van een houten brandstof, 
en als ze nabij of tegen wanden wordt afgevoerd, 
kunnen deze vuil worden. 
Let bovendien zeer goed op omdat de rook 
brandwonden kan veroorzaken. 
Voordat de kachel wordt gepositioneerd, moeten een 
opening voor de doorgang van de rookleiding en een 
opening voor de externe luchtinlaat gemaakt worden. 
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2.3.  DE WERKOMGEVING 

Voor een goede werking en een goede verdeling van de temperatuur moet 
de kachel op een plek geïnstalleerd worden, waar de luchttoevoer die 
noodzakelijk is voor de verbranding van de pellets kan gebeuren 
(beschikbaarheid van ongeveer 40 m3/h) volgens de norm voor de installatie 
en de nationale van kracht zijnde normen. 
Het volume van de omgeving mag niet minder dan 30 m3 bedragen.  
De lucht die wordt ingevoerd via permanente openingen in de wanden (nabij 
de kachel) naar buiten toe moeten een diameter van minstens 100 cm2 
hebben. 
Deze openingen moeten zodanig gerealiseerd zijn dat ze op geen enkele 
manier kunnen verstopt worden. 
De lucht kan ook afkomstig zijn van een vertrek naast hetgene dat verlucht 
moet worden, mits dit vertrek voorzien is van een externe luchtinlaat en niet 
als slaapkamer of badkamer dient, of waar geen gevaar op brand bestaat 
(dus bijvoorbeeld geen garage, een houtopslagplaats, een magazijn voor 
ontvlambare materialen, enz.), en door uitdrukkelijk de bepalingen van de 
van kracht zijnde normen te respecteren. 
 

 

De installatie van de kachel is verboden in de 
slaapkamer en in de badkamer, en waar reeds een 
ander verwarmingstoestel is geïnstalleerd zonder 
autonome luchttoevoer (haard, kachel, ecc.). 
De installatie van de kachel is verboden op plekken 
waar een explosieve atmosfeer heerst. 
De vloer van het vertrek waar de kachel zal 
geïnstalleerd worden moet gepast zijn om het gewicht 
van de kachel zelf te verdragen. 

 

Indien de muren wel van brandbare aard zijn, een ruimte van minimum 
5 cm (A/E) laten tussen de muur en de achterzijde van de kachel, van 
10 cm (B) aan de zijkant en 150 cm vooraan.  
In de aanwezigheid van bijzonder delicate objecten zoals meubelen, 
gordijnen, sofa’s, moeten de afstanden aanzienlijk groter zijn. 
 

 

In geval van houten vloeren moet een daarvoor 
bestemde plaat voorzien worden, conform de nationale 
van kracht zijnde normen. 

2.4.  AANSLUITING OP DE EXTERNE LUCHTINLAAT 

In het vertrek waar de kachel wordt geïnstalleerd, moet minstens een 
hoeveelheid lucht toegevoerd worden dan diegene die noodzakelijk is voor 
de regelmatige verbranding van het toestel en voor de verluchting van het 
vertrek zelf. Deze lucht kan voorzien worden door externe permanente 
openingen in de wanden van het vertrek dat moet verlucht worden, of door 
middel van afzonderlijke of gemeenschappelijke ventilatieleidingen. 
Daarom moet op de buitenwand nabij de kachel een opening gemaakt 
worden met een minimum vrije diameter van 100 cm². (opening diameter 
12 cm of vierkant 10x10cm), beschermd door een rooster zowel intern els 
extern. De luchtinlaat moet bovendien als volgt zijn: 
 rechtstreeks communicerend met de installatieplaats 
 beschermd met een rooster, metalen net of gepaste bescherming 

mits de minimum doorsnede niet wordt beperkt. 
 zodanig geplaatst dat de inlaat niet kan verstopt worden 

Installatievoorbeeld pelletkachel 

Installatievoorbeeld pelletkachel 
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2

1

 

 

Het is niet verplicht om de externe luchtinlaat 
rechtstreeks aan te sluiten op de kachel 
(communicerend met de buitenomgeving), maar er 
moet een luchtdebiet van minstens 50 m³/h 
gegarandeerd worden. 
Raadpleeg de norm UNI 10683. 

2.5.  AANSLUITING OP DE LEIDING VOOR DE ROOKAFVOER 

Bij het maken van de opening voor de doorgang van de leiding voor de 
rookafvoer moet rekening gehouden worden met de eventuele 
aanwezigheid van ontvlambaar materiaal. Als de opening in een houten 
wand of in een wand van thermolabiel materiaal moet gemaakt worden, 
MOET DE INSTALLATEUR de daarvoor bestemde wandverbinding 
(minimum diam. 13cm) gebruiken en de leiding van de kachel goed isoleren 
met behulp van gepast isolatiemateriaal (dikte  1,3 — 5 cm met min. 
warmtegeleidingsvermogen van 0,07 W/m°K).  
Hetzelfde geldt als de leiding van de kachel verticaal of horizontaal nabij de 
thermolabiele wand (min. afstand 20cm) loopt. 
Als alternatief wordt aanbevolen om een geïsoleerde industriële leiding te 
gebruiken, die ook buiten kan gebruikt worden om condensvorming te 
vermijden. 
De verbrandingskamer werkt in onderdruk. De rookleiding voor de 
rookafvoer zal in onderdruk zijn wanneer ze is verbonden met een efficiënt 
rookkanaal, zoals wordt voorgeschreven.  
 

  

Er moeten steeds leidingen en verbindingen gebruikt 
worden die gepaste pakkingen hebben, zodat ze 
hermetisch zijn. 

  

Alle delen van de rookleiding moeten geïnspecteerd en 
verwijderd kunnen worden zodat de periodieke interne reiniging 
mogelijk is (T-stuk met inspectie-opening). 

 
Positioneer de kachel door alle voorschriften en opmerkingen te respecteren. 
 

  

BELANGRIJK! 
Alle richtingsveranderingen van 90° van de rookleiding 
moeten voorzien worden met daarvoor bestemde T-
stukken met inspectie-opening. (raadpleeg accessoires 
pelletkachel) 
Het is absoluut verboden om een net op het uiteinde van 
de afvoerleiding te plaatsen, omdat deze een slechte 
werking van de kachel kan veroorzaken. (door 
verstopping) 
VOOR DE AANSLUITING IN HET ROOKKANAAL MAG 
GEEN HORIZONTALE LEIDING VAN LANGER DAN 2-3 m. 
GEBRUIKT WORDEN, EN MOGEN MAXIMAAL DRIE 
CURVES VAN 90° GEBRUIKT WORDEN 
ER WORDT BOVENDIEN AANBEVOLEN OM EEN LENGTE 
VAN MAXIMUM 6 METER VOOR EEN LEIDING VAN Ø 80 
mm TE GEBRUIKEN 

Installatievoorbeeld van een pelletkachel 

Achteraanzicht van een pelletkachel (voorbeeld) 

1) Invoer verbrandingslucht 

2) Rookafvoer 
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2.6.  AANSLUITING OP HET ROOKKANAAL 

De binnenafmetingen van het rookkanaal mogen maximum 20X20 cm. of 
diameter 20 cm. zijn; in geval van grotere afmetingen of slechte condities van het 
rookkanaal (bijv. barsten, slechte isolatie, enz.) wordt aanbevolen om in het 
rookkanaal een buis van roestvrij staal met gepaste diameter te plaatsen, die 
even lang is als het rookkanaal zelf.  
Controleer met daarvoor gepaste instrumenten of een minimum trek van 10 Pa 
aanwezig is. 
Voorzie op de basis van het rookkanaal een inspectie-opening voor de periodieke 
controle en de reiniging die jaarlijks moet uitgevoerd worden. 
Voer de dichtende verbinding op het rookkanaal uit met behulp van verbindingen 
en leidingen die door ons worden aanbevolen. 
Controleer absoluut of een windwerende schoorsteen is geïnstalleerd volgens de 
van kracht zijnde normen. 

  

Dit type van aansluiting verzekert de rookafvoer ook in 
geval van een tijdelijke stroomonderbreking. 

2.7.  AANSLUITING OP EEN EXTERNE LEIDING MET 
GEÏSOLEERDE BUIS OF MET DUBBELE WAND 

De binnenafmetingen van de externe leiding moeten minimum 10X10 cm. of 
diameter 10 cm zijn, en maximum 20X20 cm. of diameter 20 cm. 
Controleer met daarvoor gepaste instrumenten of een trek van 10 Pa aanwezig 
is. 
Intern mogen enkel geïsoleerde leidingen (met dubbele wand) in glad roestvrij 
staal gebruikt worden (het gebruik van flexibele leidingen in roestvrij staal is 
verboden) die op de wand moeten bevestigd worden. 
Voorzie op de basis van de verticale externe leidingen een inspectie-opening voor 
de periodieke controle ende reiniging die jaarlijks moet uitgevoerd worden. 
Voer de dichtende verbinding op het rookkanaal uit met behulp van verbindingen 
en leidingen die door de constructeur worden aanbevolen. 
Controleer absoluut of een windwerende schoorsteen is geïnstalleerd volgens de 
van kracht zijnde normen. 

  

Dit type van aansluiting verzekert de rookafvoer ook in 
geval van een tijdelijke stroomonderbreking. 

2.8.  VERBINDING OP HET ROOKKANAAL  

De verbinding tussen de kachel en het rookkanaal of de rookleiding moet voor een 
goede werking een helling van minstens 3% in de horizontale delen hebben, waarvan 
de totale lengte niet meer dan 2/3 m mag bedragen, en het verticale deel van 
een T-stuk naar een ander (voor de verandering van de richting) mag niet korter dan 
1,5 m zijn. 
Controleer met daarvoor gepaste instrumenten of een minimum trek van 10 Pa 
aanwezig is.  
Voorzie op de basis van het rookkanaal een inspectie-opening voor de periodieke 
controle en voor de reiniging die jaarlijks moet uitgevoerd worden. 
Voer de dichtende verbinding op het rookkanaal uit met behulp van verbindingen en 
leidingen die door de constructeur worden aanbevolen. 
Controleer absoluut of een windwerende schoorsteen is geïnstalleerd volgens de van 
kracht zijnde normen. 

  

Dit type van aansluiting verzekert de rookafvoer ook in 
geval van een tijdelijke stroomonderbreking. 

1) Windwerende schoorsteen 

2) Rookkanaal 

3) Inspectie 

1) Windwerende schoorsteen 

2) Rookkanaal 

3) Inspectie 

1) Windwerende schoorsteen 

2) Rookkanaal 

3) Inspectie 
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2.9.  STORINGEN VAN DE WERKING ALS GEVOLG 
VAN DEFECTEN VAN DE TREK VAN HET ROOKKANAAL 

De factor die de werking van het rookkanaal het meest beïnvloed (naast 
regen, mist, sneeuw, hoogte b.z., blootstelling aan de zon, blootstelling aan 
de vier windstreken) is alleszins de wind. Naast de thermische onderdruk 
die wordt veroorzaakt door het temperatuurverschil tussen de binnenkant en 
de buitenkant van het rookkanaal, bestaat een ander type van onderdruk (of 
surpressie): de dynamische druk die veroorzaakt wordt door de wind. Een 
stijgende wind heeft steeds het effect om de onderdruk en dus de trek te 
vergroten. Een horizontale wind vergroot de onderdruk als de schoorsteen 
correct is geïnstalleerd. Een dalende wind heeft steeds het effect om de 
onderdruk te verkleinen, en keert hem soms om. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naast de richting en de kracht van de wind zijn ook de positie van het 
rookkanaal en de schoorsteen ten opzichte van het dak van de woning en 
het omliggende landschap belangrijk. 
De wind beïnvloedt de functionering van het rookkanaal ook onrechtstreeks 
door zones van supressie en van onderdruk te creëren, en dit zowel in als 
buiten de woning. In de vertrekken die rechtstreeks blootgesteld worden aan 
de wind (2) kan een interne surpressie gecreëerd worden die de trek van 
kachels en haarden kan begunstigen, maar kan ook gehinderd worden door 
de externe surpressie als de schoorsteen zich aan de zijde van de 
blootstelling aan de wind (1) bevindt. Integendeel, in de vertrekken die zich 
tegenover de windrichting (3) bevinden, kan een dynamische onderdruk 
gecreëerd worden die de natuurlijke thermische onderdruk tegenwerkt die 
ontwikkeld wordt door het rookkanaal, wat (soms) kan gecompenseerd 
worden door de rookleiding tegenover de richting van de wind te stellen (4) 
 

  

BELANGRIJK! 
De werking van de pelletkachel hangt erg af van de 
conformiteit en de positie van het rookkanaal. 
Onzekere condities kunnen enkel opgelost worden door 
de kachel gepast te laten afstellen door gekwalificeerd 
personeel. 

1 

2 3 

4 

Vb. horizontale wind van 
8m/sec. Onderdruk van 30 Pa 

Vb. dalende wind met 45° van 
8m/sec. Surpressie van 17 Pa 

1-2 = Zones in surpressie 
3-4 = Zones in onderdruk 

WIND 

Minder gunstige punten Gunstige positie 

WIND 

Dalende wind

Zone in druk Zone in onderdruk
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3. INSTALLATIE EN MONTAGE 

3.1.  TEKENINGEN en TECHNISCHE KENMERKEN 

3.1.1.  GARDENIA / MARGHERITA Air 

512

5
30

6
1

491
Ø80 Ø48

1
0

10
4

3

130 187 193

2
1

33
91

,5

 

3.1.2.  PRIMULA / ORCHIDEA Air 
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3.1.3.  PRIMULA / ORCHIDEA Multiair 

 

3.1.4.  DALIA 
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3.1.5.  Technische kenmerken  
Technische kenmerken GARDENIA - MARGHERITA Model AIR 
Totaal thermisch vermogen     Max. 8 kw / 6.880 kcal 
Totaal thermisch vermogen     Min. 2,4 kw / 2.064 kcal 
Rendement bij max. 91,7% 
Rendement bij min. 94,1% 
Temperatuur rookuitvoer bij Max. 170°C 
Temperatuur rookuitvoer bij Max. 100°C 
Stofdeeltjes 22 mg/Nm3 (13% O2) 

 13 mg/MJ 
CO bij 13%O²  bij Min. en bij Max. 0,025 – 0,014% 
CO2  bij Min. en bij Max. 5,7% - 8,7% 
Rookmassa bij min. en bij max.  4-6,6 g/sec 
Aanbevolen trek bij Max. vermogen 0,10 mbar – 10 Pa 
Aanbevolen trek bij Min. vermogen 0,05 mbar – 5 Pa 
Capaciteit voorraadbak 37 liter 
Type pellet Pellet diameter 6-8 mm. Met lengte 5/30 mm. 
Uurverbruik pellets Min~0,6 kg/u*   Max~1,8 kg/u* 
Autonomie Bij min~40 u*   Bij max~13 u* 
Verwarmbaar volume m3 172/40-196/35-229/30 ** 
Luchtinvoer voor verbranding Buitendiameter 50 mm. 
Rookafvoer Buitendiameter 80 mm. 
Max. stroomverbruik Max. 420 Watt/Gem. 80 Watt 
Toevoerspanning en -frequentie 230 V - 50 Hz 
Netto gewicht 140 Kg. 
Gewicht met verpakking 150 Kg. 

*  Gegevens die afhankelijk van het type en de afmetingen van de gebruikte pellets kunnen veranderen. 
** Verwarmbaar volume volgens behoefte van cal/m3 40-35-30 (respectievelijk 40-35-30 Kcal/u per m3) 
Product conform de installatie in een multi-rookkanaal. 
 
Technische kenmerken PRIMULA - ORCHIDEA  AIR 
Totaal thermisch vermogen     Max. 9,5 kw / 8.170 kcal 
Totaal thermisch vermogen     Min. 2,4 kw / 2.064 kcal 
Rendement bij max. 91,7% 
Rendement bij min. 94,1% 
Temperatuur rookuitvoer bij Max. 180 °C 
Temperatuur rookuitvoer bij Min. 100°C 
Stofdeeltjes 22 mg/Nm3 (13% O2) 

 13 mg/MJ 
CO bij 13%O²  bij Min. en bij Max. 0,025 – 0,014% 
CO2  bij Min. en bij Max. 5,7% - 8,7% 
Rookmassa bij min. en bij max.  4,0-7,7 g/sec 
Aanbevolen trek bij Max. vermogen 0,10 mbar – 10 Pa 
Aanbevolen trek bij Min. vermogen 0,05 mbar – 5 Pa 
Capaciteit voorraadbak 44 liter 
Type pellet Pellet diameter 6-8 mm. Met lengte 5/30 mm. 
Uurverbruik pellets Min~0,6 kg/u*   Max~2,0 kg/u* 
Autonomie Bij min~48 u*   Bij max~15 u* 
Verwarmbaar volume m3 204/40-233/35-272/30 ** 
Luchtinvoer voor verbranding Buitendiameter 50 mm. 
Rookafvoer Buitendiameter 80 mm. 
Max. stroomverbruik Max. 420 Watt/Gem. 80 Watt 
Toevoerspanning en -frequentie 230 V - 50 Hz 
Netto gewicht 160 Kg. 
Gewicht met verpakking 170 Kg. 

*  Gegevens die afhankelijk van het type en de afmetingen van de gebruikte pellets kunnen veranderen. 
** Verwarmbaar volume volgens behoefte van cal/m3 40-35-30 (respectievelijk 40-35-30 Kcal/u per m3) 
Product conform de installatie in een multi-rookkanaal. 
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Technische kenmerken PRIMULA - ORCHIDEA  MULTIAIR 
Totaal thermisch vermogen     Max. 11 kw / 8.170 kcal 
Totaal thermisch vermogen     Min. 2,4 kw / 2.064 kcal 
Rendement bij max. 90,2% 
Rendement bij min. 94,1% 
Temperatuur rookuitvoer bij Max. 190 °C 
Temperatuur rookuitvoer bij Min. 130°C 
Stofdeeltjes 20 mg/Nm3 (13% O2) 

 11 mg/MJ 
CO bij 13%O²  bij Min. en bij Max. 0,025 – 0,013% 
CO2  bij Min. en bij Max. 5,7% - 8,7% 
Rookmassa bij min. en bij max.  4,0-9,9 g/sec 
Aanbevolen trek bij Max. vermogen 0,10 mbar – 10 Pa 
Aanbevolen trek bij Min. vermogen 0,05 mbar – 5 Pa 
Capaciteit voorraadbak 44 liter 
Type pellet Pellet diameter 6-8 mm. Met lengte 5/30 mm. 
Uurverbruik pellets Min~0,6 kg/u*   Max~2,0 kg/u* 
Autonomie Bij min~48 u*   Bij max~15 u* 
Verwarmbaar volume m3 247/40-283/35-330/30 ** 
Luchtinvoer voor verbranding Buitendiameter 50 mm. 
Rookafvoer Buitendiameter 80 mm. 
Max. stroomverbruik Max. 420 Watt/Gem. 80 Watt 
Toevoerspanning en -frequentie 230 V - 50 Hz 
Netto gewicht 160 Kg. 
Gewicht met verpakking 170 Kg. 

*  Gegevens die afhankelijk van het type en de afmetingen van de gebruikte pellets kunnen veranderen. 
** Verwarmbaar volume volgens behoefte van cal/m3 40-35-30 (respectievelijk 40-35-30 Kcal/u per m3) 
Product conform de installatie in een multi-rookkanaal. 
 
Technische kenmerken DALIA Model AIR 
Totaal thermisch vermogen     Max. 6,0 kw / 5.160 kcal 
Totaal thermisch vermogen     Min. 2,1 kw / 1.720 kcal 
Rendement bij max. 92,8% 
Rendement bij min. 94,0% 
Temperatuur rookuitvoer bij Max. 160 °C 
Temperatuur rookuitvoer bij Max. 100°C 
Stofdeeltjes 27 mg/Nm3 (13% O2) 

 14 mg/MJ 
CO bij 13%O²  bij Min. en bij Max. 059 – 0,013% 
CO2  bij Min. en bij Max. 4,1% - 8,0% 
Rookmassa bij min. en bij max.  4,0-6,0 g/sec 
Aanbevolen trek bij Max. vermogen 0,10 mbar – 10 Pa 
Aanbevolen trek bij Min. vermogen 0,05 mbar – 5 Pa 
Capaciteit voorraadbak 20 liter 
Type pellet Pellet diameter 6-8 mm. Met lengte 5/30 mm. 
Uurverbruik pellets Min~5 kg/h*   Max~1,45 kg/h* 
Autonomie Bij min~20 u*   Bij max~7 u* 
Verwarmbaar volume m3 129/40-147/35-172/30 ** 
Luchtinvoer voor verbranding Buitendiameter 50 mm. 
Rookafvoer Buitendiameter 80 mm. 
Max. stroomverbruik Max. 320 Watt/Gem. 80 Watt 
Toevoerspanning en -frequentie 230 V - 50 Hz 
Netto gewicht 120 Kg. 
Gewicht met verpakking 130 Kg. 

*  Gegevens die afhankelijk van het type en de afmetingen van de gebruikte pellets kunnen veranderen. 
** Verwarmbaar volume volgens behoefte van cal/m3 40-35-30 (respectievelijk 40-35-30 Kcal/u per m3) 
Product conform de installatie in een multi-rookkanaal. 
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3.2.  VOORBEREIDING EN UITPAKKEN 

De kachels GARDENIA/PRIMULA en ORCHIDEA/MARGHERITA 
worden met twee verschillende verpakkingen geleverd: 
 

 Kachel GARDENIA, PRIMULA: 1 verpakking 
o Ze bevat de kachel en de zijplaten in staal met de profielen 

(Fig.1) 
 Kachel DALIA: 1 verpakking 

o Ze bevat de kachel en de zijplaten in staal met de top 
(Fig.2) 

 Kachel ORCHIDEA, MARGHERITA: 2 verpakkingen  
o Eén bevat de kachel  
o Eén bevat de keramiek (fig.3), in dit geval zal de 

verpakking één zijn met de structuur (het karton met de 
keramiek wordt overlapt met de verpakking met de 
structuur)  

 
Open de verpakking, verwijder de vier schroeven die het onderstel op de 
pallet bevestigen, twee op de rechter zijde en twee op de linker zijde 
(raadpleeg figuur 4), en positioneer de kachel op de voorziene plaats 
(controleer of deze plaats conform de bepalingen is). 

 
 
 
 
De behuizing van de kachel of het monoblok moet steeds verticaal verplaatst 
worden, en uitsluitend met behulp van een wagentje. Let vooral op dat de 
deur en het glas goed beschermd worden tegen mechanische stoten die 
voor beschadigingen zouden kunnen zorgen. 
De verplaatsing van de producten moet alleszins zeer voorzichtig uitgevoerd 
worden. Pak de kachel indien mogelijk uit nabij de zone waar ze zal 
geïnstalleerd worden. 
 
De verpakkingsmaterialen zijn niet giftig en niet schadelijk, maar moeten 
gescheiden ingezameld worden. 

 
Figuur 3 - Voorbeeld verpakking keramiek 

Figura 4 - Verwijdering schroeven verpakking  

 
Figuur 1 – Voorbeeld verpakking kachel 
+ stalen zijplaten Gardenia/Primula 

 
Figuur 2 – Voorbeeld van verpakking 
kachel + zijplaten in staal en top – 
kachel Dalia 
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De opslag, de inzameling en de eventuele recyclage moeten uitgevoerd 
worden door de gebruiker conform de betreffende van kracht zijnde wetten. 
Het monoblok en de bekledingen mogen niet zonder verpakking opgeslagen 
worden. 
 
Positioneer de kachel zonder de bekleding, en sluit de kachel aan op het 
rookkanaal. Regel de vier pootjes (J) zodanig dat de rookafvoer (S) en de 
leiding (H) zich coaxiaal bevinden. Monteer de bekleding (keramiek of stalen 
zijplaten) nadat de aansluiting werd uitgevoerd.  
Als de kachel moet aangesloten worden op een afvoerleiding die de 
achterwand passeert (om het rookkanaal te bereiken), moet goed opgelet 
worden dat de opening niet wordt geforceerd. 
 

  

Als de rookafvoer van de kachel wordt geforceerd of 
oneigenlijk wordt gebruikt om ze op te tillen of te 
positioneren, zal de functionering onherstelbaar 
geschaad worden. 

 

 

 

 

1. Draai de pootjes in wijzerszin 
om de kachel lager te plaatsen 

2. Draai de pootjes in 
tegenwijzerszin om de kachel 
hoger te plaatsen 
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A

I

G

F

B

H

3.3.  MONTAGE ZIJBEKLEDING  

Montage van de profielen voor de plaatsing van de stalen zijplaten 
(GARDENIA) 
Verwijder de top van gietijzer (A).  
Neem de twee profielen (B) die op de voorzijde van de kachel moeten 
gemonteerd worden (de ene rechts en de andere links). Zorg er voor dat het 
profiel (B) onderaan tussen de opening voor de bevestiging op het onderstel 
(B1) wordt geplaatst, en langs de zijkant in het plaatje over de ganse lengte 
van de kachel wordt geplaatst. Neem na deze handeling het deel (C) met de 
twee schroeven (D en E), en bevestig het profiel op het bovenste deel van 
de kachel. De schroef (D) moet bevestigd worden op de bovenste staalplaat 
van de kachel, en de schroef (E) moet bevestigd worden in de insnijding in 
het profiel (B2).  
Neem daarna de zijplaat (I) (let op dat ze in het deel onder de plug (F) komt 
te zitten) en bevestig ze op de bovenste staalplaat van de kachel met behulp 
van de twee bijgeleverde schroeven (G en H). 
Vooraan moet ze in de zitting (B3) van het profiel (B) geklemd worden. 
Herhaal dezelfde handeling voor beide zijplaten. Plaats de top van gietijzer 
weer.  
 

  
 
  
 
 

Figuur 5 - Zijplaten kachel GARDENIA 
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Montage van de profielen voor de plaatsing van de stalen zijplaten 
(PRIMULA) 
Verwijder de top van gietijzer (A).  
Pak de zijkant (C) (let op dat hij in het gedeelte onder de pinnen (F) 
komt te zitten) en zet hem met behulp van de beugel (C ) en de 4 
schroeven (D) op de bovenste staalplaat van de kachel vast. Twee 
schroeven zijn nodig om de beugel (C) op de kachel vast te zetten en 
de andere twee om de beugel (C) aan de zijkant (B) te bevestigen. 
Herhaal dezelfde handeling voor beide zijplaten. Plaats de top van gietijzer 
weer.  
 
 

A

B

C

D

B

 
 

Figuur 6 - Zijplaten kachel PRIMULA 
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Montage van de stalen zijplaten (DALIA) 
Neem de zijplaat “C” (let op dat ze in het deel onder de plug “D” komt te 
zitten) en bevestig ze op de bovenste staalplaat van de kachel met behulp 
van de twee bijgeleverde schroeven “E en F”. 
Op het achterste deel moet de zijplaat bevestigd worden op de structuur 
met behulp van de schroef “G”. 
Herhaal dezelfde handeling voor beide zijplaten.  Til nu de bedekking “A” op 
en plaats de stalen top “B”.  
 
  

B

A

CC

E

F

CG

 
  
 
 

Figuur 7 - Zijplaten kachel DALIA 
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Plaatsing van de zijplaten van keramiek (kachel ORCHIDEA en MARGHERITA)  
Verwijder, op het bovenste deel, de top in gietijzer (A). 
Neem de zes platen van keramiek (B) uit de doos (raadpleeg pag. 18 Par. 
3.2) en stop ze in het profiel (C) in de insnijding, van boven naar beneden. 
Herhaal dezelfde handeling voor beide zijplaten. Plaats de top van gietijzer 
weer. (fig.5) 

A

B
C

C

 
 
 

  

Er wordt aanbevolen om kleine viltjes op de uiteinden 
van de platen van keramiek te plaatsen zodat ze niet 
met elkaar in aanraking kunnen komen.  

  

Er wordt aanbevolen om de delen van keramiek te 
installeren nadat de kachel compleet gemonteerd is.  

 

Figuur 8 - Zijplaten kachel MARGHERITA 
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K

K

J

J

B min

B max

3.4.  AANSLUITING KANAALSYSTEMEN VOOR WARME 
LUCHT MODEL PRIMULA/ORCHIDEA mod. MULTIAIR 

 
Als de plaatsingsfase van de kachel afgerond is, kan met de installatie van 
de warmeluchtleidingen worden begonnen. 
Als eerste fase moet het luchtvolume worden gekozen, dat u uit de voor- en 
achterkant van de kachel wilt laten komen. 
Dit kan met behulp van de mechanische hendel onder het deksel van de 
voorraadbak  (Figuur 9). Hoe groter de opening, hoe groter de hoeveelheid 
lucht die voor de voorkant is bestemd en hoe kleiner die voor de achterkant, 
en omgekeerd. 
Voor meer duidelijkheid wordt in Figuur 10 de verdeling van de warme 
lucht tussen de twee uitgangen (voor- en achterkant) bij maximaal 
ventilatievermogen schematisch weergegeven, waarbij rekening wordt 
gehouden met een kanaalsysteem. 
 

 

Verricht de verdeling van de lucht niet met de hendel 
als de kachel brandt, of zonder beschermingen : 
GEVAAR VOOR BRANDWONDEN. De metalen delen in 
de buurt van de hendel kunnen een temperatuur van 
80°C bereiken. 

 
Als de afstelling van de deflector is verricht, sluit u de achterste flens 
voor de luchtafvoer op het kanaalsysteem en de opening aan. De uitgang 
voor de warme lucht aan de achterkant heeft een diameter van 80 mm. 
De buis in de muur moet goed geïsoleerd zijn om geen warmte te 
verliezen en de lucht geruisloos naar buiten te laten komen. 
 

 

In geval van een dubbel kanaalsysteem (twee 
openingen waar de warme lucht uitkomt) is het 
raadzaam dat de buizen even lang zijn om de lucht 
gelijkmatig te verspreiden, anders geeft deze laatste 
de voorkeur aan het kortste kanaalsysteem, of het 
systeem met de minste bochten. 
De maximaal toegestane Kanaalsysteem is 4 meter. 

 
Vervolgens geven we een eenvoudig voorbeeld (Figuur 11) van een 
kanaalsysteem gezien aan zowel de voor- als achterkant van de kachel. 
Legenda Figuren 11  
A= inlaat voor koude lucht; 
B= kanaalsysteem en opening voor de afvoer van de warme lucht 
C= pijp van de rookuitlaat B J K 

MIN 10% 90% 

MAX 80% 20% 

Figuur 9 – Afstelling van de verdeling van de 
ventilatie (voorkant/achterkant)

B min

B max

Figuur 10 – Verdeling van de warme 
lucht voorkant/achterkant 

Figuur 11 – Vooraanzicht luchtafvoerinstallatie  
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4. WERKING 

4.1.  WAARSCHUWINGEN VÓÓR DE INSCHAKELING 

  

Raak de kachel niet aan tijdens de inschakeling, omdat 
de verf verhard tijdens deze fase. Als de verf wordt 
aangeraakt, kan het stalen oppervlak te voorschijn 
komen. 

 

Herstel de verf indien noodzakelijk met behulp van een spray van de 
gewenste kleur. (raadpleeg “Accessoires voor pelletkachels”) 
 

  

Garandeer een doeltreffende verluchting van het vertrek 
wanneer de eerste inschakeling wordt uitgevoerd, 
omdat de kachel rook en verfgeur kan verspreiden. 

 
Blijf uit de buurt van de kachel, en verlucht het vertrek. De rook en de 
verfgeur zullen na ongeveer een uurtje verdwijnen, en ze zijn allezins niet 
schadelijk voor de gezondheid. 
 
De kachel zal zich uitzetten en intrekken tijdens de fasen van de inschakeling 
en de afkoeling, en kan dus een beetje knarsen. 
Dit verschijnsel is absoluut normaal omdat de structuur bestaat uit 
staalplaat, en het mag dus niet als een defect beschouwd worden. 
 
Het is zeer belangrijk dat de kachel niet onmiddellijk wordt oververhit, laat ze 
geleidelijk aan op temperatuur komen. 
Stel lage verwarmingsvermogens in (bijv. 1a-2a-3a). Bij de volgende 
inschakelingen kan het totale verwarmingsvermogen  (bijv. 4a-5a) benut 
worden, maar dit niet langer dan 60-90 minuten. 
Op deze manier wordt schade aan de keramiektegels, de lasnaden en de 
stalen structuur vermeden. 
 
 

  

Probeer de verwarmingsprestaties niet 
onmiddellijk uit ! 

 
Bestudeer eerst de bedieningen op het bedieningspaneel. 
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4.2.   DISPLAY BEDIENINGSPANEEL 

4.2.1.  Logica bedieningspaneel 
 
Vervolgens wordt nuttige informatie gegeven om de logica en het gebruik 
van het bedieningspaneel te kunnen begrijpen: 

 Knop A heeft 5 ventilatieniveaus. De knop kan van het min. naar 
het max. gedraaid worden 

 Met knop B kan de omgevingstemperatuur geregeld worden. Door 
aan de knop te draaien kan de temperatuur ingesteld worden van 
min. 15°C tot max. 30°C. 

  Met knop C kunnen 5 niveaus voor de vlamregeling ingesteld 
worden (vermogen). 

 Met toets D kan de kachel ingeschakeld (ON) / uitgeschakeld (OFF) 
worden. 

 Met toets E kan het laden van pellets ingesteld worden ten opzichte 
van de fabrieksinstelling (ingesteld op 0). Wanneer de kachel de 
eerste keer wordt ingeschakeld, is de instelling afgesteld op 0 (led 
in het midden), en met toets E kan het laden van pellets verhoogd 
(led naar rechts +1/+2) of verlaagd (led naar links -1/-2) worden. 
De geselecteerde led zal vast oranje oplichten tijdens de werking 
van de kachel, zal uitgeschakeld worden als de kachel wordt 
uitgeschakeld; wanneer de kachel weer wordt ingeschakeld, blijft 
de laatst uitgevoerde instelling opgeslagen in het geheugen. 

 Led 1 – als de kachel is ingeschakeld, licht de led vast groen op; de 
led knippert groen tijdens de fase van de ontsteking/instelling van 
de kachel; de led knippert geel/oranje wanneer de kachel wordt 
uitgeschakeld; de led knippert rood als een alarm aanwezig is . 

 De 5 leds boven toets E (0/-1/-2/+1/+2) gaan ook branden om de 
alarmen te melden.  In geval van een alarm gaat Led 1 rood 
knipperen, wordt een geluidssignaal geproduceerd en wordt het 
soort alarm door één van de vijf overeenkomstige Leds 
geïdentificeerd. 
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LEGENDE 
A. Knop voor ventilatieregeling  
B. Knop voor temperatuurregeling  
C. Knop voor vlamregeling  
D. Toets inschakeling en uitschakeling (ON/OFF)  
 

E. Toets lading pellets  
Led 1. Inschakeling / uitschakeling meerkleurige led  
Led -2/-1/0/+1/+2 Ladingsniveau pellets of melding 
alarm. 
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4.3.   ELEKTRISCHE AANSLUITING  

Sluit de stroomkabel eerst achteraan de kachel aan, en daarna op het 
stopcontact. 
De hoofdschakelaar achteraan de kachel moet enkel ingedrukt worden om 
de kachel in te schakelen; zoniet wordt aanbevolen om hem uit te schakelen. 
 

  

Wanneer de kachel niet wordt gebruikt, wordt 
aanbevolen om de stroomkabel te verwijderen. 

 

4.4.  STROOMVOORZIENING VAN DE KACHEL 

Nadat de stroomkabel achteraan de kachel is aangesloten, moet de 
schakelaar, die zich achteraan bevindt, op (I) geplaatst worden.  
De verlichte knop van de schakelaar zal oplichten.  
De schakelaar achteraan de kachel dient om de spanning naar het systeem 
in te schakelen.  
Achteraan de kachel is een zekeringhouder voorzien die zich onder het 
stopcontact bevindt. Open de bedekking van de zekeringhouder met behulp 
van een schroevendraaier, en vervang ze indien noodzakelijk (3,15 A 
vertraagd). 
 

4.5.  CONTROLE VÓÓR DE INSCHAKELING 

Controleer de eerder aangeduide veiligheidscondities. 
Lees deze handleiding helemaal door en zorg er voor dat u alles begrijpt. 
Verwijder alle voorwerpen van de haard van de kachel en van het glas 
(aanwijzingen en labels) die vlam kunnen vatten. 
Controleer of de vuurpot correct geplaatst is en goed op de basis 
steunt. 

 

Verwijder na een lange periode van inactiviteit eventuele resten 
van pellets (met behulp van een stofzuiger met lange buis) 
omdat ze vocht zouden kunnen geabsorbeerd hebben zodat hun 
oorspronkelijke eigenschappen gewijzigd werden en dus niet 
meer geschikt zouden kunnen zijn voor de verbranding. 

 

4.6.  EERSTE INSCHAKELING 

4.6.1.  Inschakeling/uitschakeling vanaf het 
bedieningspaneel (toets D) 
Voor de inschakeling en de uitschakeling van de kachel moet 2 seconden 
op de toets D van het bedieningspaneel gedrukt worden. 
LED 1 zal groen knipperen tijdens de inschakeling, en zal vast groen 
oplichten als de kachel in werking is.  
Na de startfase, die ongeveer 20 minuten duurt, bereikt de kachel 
de staat van het regime (led 1 licht vast groen op).  
Toets D dient ook om de kachel uit te schakelen (raadpleeg par.4.8).  

Elektrische aansluiting van de kachel  
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4.7.  WERKINGSMODALITEITEN 

De kachels GARDENIA-PRIMULA-ORCHIDEA-MARGHERITA hebben 
de volgende werkingsmodaliteiten: 

4.7.1.  Instelling omgevingstemperatuur (Knop B) 
Met de bediening B kan de gewenste temperatuur van het vertrek ingesteld 
worden waar de kachel is gemonteerd, van een minimum van 15°C tot een 
maximum van 30°C. 
Wanneer deze conditie wordt bereikt, wordt de kachel in de staat van het 
minimum verbruik gesteld (vlam en snelheid warme luchtventilator aan het 
minimum, raadpleeg de volgende punten), en zal daarna de ingestelde 
waarden weer bereiken wanneer de omgevingstemperatuur onder de 
ingestelde waarde daalt. 

4.7.2.  Instelling vermogen vlam (Knop C) 
Met de bediening C kan het vermogen van de vlam ingesteld worden, van 
een minimum van 1 tot een maximum van 5. 
De vermogensniveaus komen overeen met een verschillende 
verbruikswaarde van de brandstof: als 5 wordt ingesteld, zal het vertrek 
sneller worden verwarmd en als 1 wordt ingesteld, zal de 
omgevingstemperatuur constant gehouden worden voor een langere 
periode. 
 

 

De instelling van het vermogen van de vlam heeft enkel 
effect na de fase van de ontsteking en wanneer de 
kachel het regime heeft bereikt. 

4.7.3.  Instelling snelheid warme luchtventilator (Knop 
A) 
Met de bediening A kan de snelheid van de warme luchtventilator geregeld 
worden. 

 

De ventilator begint te werken wanneer de kachel de 
standaard temperatuur heeft bereikt 
(fabrieksinstelling). 

 

Tijdens de fase van de uitschakeling wordt de snelheid 
automatisch ingesteld op het maximum zodat de kachel 
sneller wordt afgekoeld. 

4.7.4.  Opmerking voor de eerste inschakeling 
 

 

De eerste ontsteking zou ook kunnen mislukken omdat 
de transportschroef leeg is en niet altijd de vuurpot op 
tijd kan vullen met de hoeveelheid pellets die 
noodzakelijk is voor de regelmatige ontsteking van de 
vlam. 

  

ANNULEER DE CONDITIE VAN HET ALARM VAN DE 
MISLUKTE ONTSTEKING DOOR ENKELE SECONDEN OP 
TOETS D TE DRUKKEN. VERWIJDER DE OVERGEBLEVEN 
PELLETS UIT DE VUURPOT, EN HERHAAL DE 
ONTSTEKING  

 

Als na herhaalde pogingen om te ontsteken geen vlam verschijnt, ook al is 
een regelmatige toevoer van pellets aanwezig, moet gecontroleerd worden 
of de vuurpot correct geplaatst is, die helemaal in de zitting moet 
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gepositioneerd zijn. Er mogen geen afzettingen van asresten 
aanwezig zijn. Als tijdens deze controle geen onregelmatigheden worden 
opgemerkt, is een probleem aanwezig met de onderdelen van de kachel of 
werd de installatie niet correct uitgevoerd. 
 

  

VERWIJDER DE PELLETS UIT DE VUURPOT EN 
CONTACTEER EEN ERKENDE ASSISTENTIEDIENST. 

4.8.  MODALITEIT VAN UITSCHAKELING (Toets D) 

Om de kachel uit te schakelen, moet op toets D gedrukt worden. Vanaf dit 
ogenblik wordt een compleet automatische afkoelfase gestart die de 
onderbreking van de toevoer van pellets, de reiniging van de vuurpot en van 
de leiding voor de rookafvoer met zich meebrengt. 
De tijdsduur van deze fase hangt af van het aantal werkingsuren van de 
kachel en van de positie; tijdens de eerste 10 minuten wordt de warme 
luchtventilator uitgeschakeld, en draait de ventilator voor de rookafvoer aan 
het minimum regime tot de minimum standaard temperatuur wordt bereikt 
(fabrieksinstelling). 
 

  

DE KACHEL MAG NOOIT UITGESCHAKELD WORDEN 
DOOR DE STROOMTOEVOER UIT TE SCHAKELEN. 
De fase van de uitschakeling moet compleet beëindigd 
worden omdat anders schade aan de structuur en 
problemen bij de volgende inschakeling kunnen 
veroorzaakt worden. 

  

4.9.  HET LADEN VAN PELLETS 

Het laden van pellets wordt uitgevoerd vanaf het bovenste deel van de 
kachel, door het deurtje te openen. Giet de pellets in de voorraadbak; als de 
bak helemaal leeg is, kan een zak van 15 kg ingevoerd worden.  
Deze procedure moet in twee fasen uitgevoerd worden: 

 Giet de helft van de inhoud in de voorraadbak en wacht tot de 
pellets zich stabiliseren op de bodem. 

 Giet nu de tweede helft van de zak in de voorraadbak. 
 

 

Het beschermingsrooster in de voorraadbak mag nooit 
verwijderd worden. Tijdens het vullen moet vermeden 
worden dat de zak pellets in aanraking komt met de hete 
delen.  
Vul de voorraadbak enkel met pellets, die conform de 
eerder aangeduide specifieken zijn. 

 

4.10.  KEUZE VAN HET TYPE VAN LADEN VAN PELLETS 
(Toets E) 

Met deze handeling kan de gebruiker de kachel op basis van het type van 
pellets instellen.  
Op deze manier wordt een excessief verbruik van pellets vermeden, wordt 
de voorziene verwarmingscapaciteit gegarandeerd en wordt de integriteit 
van het toestel beschermd. 
In functie van de onderstaande kenmerken (vorm/kleur/karakter van de 
vlam) en van de ervaring van de gebruiker (vuurpot te vol of te leeg) kan op 
de toets E gedrukt worden om de fabrieksinstelling (0) te wijzigen, zodat de 
lading van pellets toeneemt of afneemt. 



red 
PELLETKACHELS Hoofdstuk 4

HANDLEIDING VOOR DE INSTALLATIE EN HET GEBRUIK pag.  34  
 

Werking                   Technische dienst - Rechten voorbehouden - Reproductie verboden

 

  

DE KEUZE VAN HET TYPE VAN LADING (0 
fabrieksinstelling, -1/-2/+1/+2) KAN 
UITGEVOERD WORDEN BIJ DE EERSTE 
INSTALLATIE OF ELKE KEER DIT 
NOODZAKELIJK IS. (bijv. wanneer u van leverancier 
van pellets verandert of wanneer u merkt dat de kleur of de 
grootte te veel verschilt). 

4.11.  KEUZE VAN DE SNELHEID VAN DE 
ROOKAFZUIGVOORZIENING  

Als de installatie problemen heeft met de afvoer van de rookgassen 
(geen trek, of zelfs geen druk in de leiding) kan de afvoersnelheid van 
de rookgassen en de as versneld worden.  Met deze wijziging kunnen 
alle mogelijke verstoppingsproblemen  door pellets in de vuurpot en het 
vormen van aanslag op de bodem van de vuurpot zelf, die ontstaan 
door een slechte verbranding of omdat er veel as ontstaat, op optimale 
wijze opgelost worden. 
Druk gelijktijdig enkele seconden op de toetsen D en E, het lampje 0 
begint te knipperen: als u nu op de toets E drukt kunt u de snelheid 
van de rookafzuigvoorziening verhogen of verlagen: 
 

 Lampje  -2 = -20% 
 Lampje  -1 = -10% 
 Lampje  0  = default 
 Lampje +1 = +8% 
 Lampje +2 = +15% 

 

4.12.  DE VLAM BEKIJKEN 

Om een goede werking van de kachel te verkrijgen, moet u de vlam kunnen 
“LEZEN”. De gebruiker moet rekening houden met de volgende essentiële 
kenmerken: 
 De vorm 
 De kleur 
 Het karakter 

4.12.1.  De vorm 
 
Voor een regelmatige verbranding moet de vlam een slanke vorm 
hebben, een “fel” karakter hebben, zo breed zijn als de vuurpot en moet de 
punt verticaal of naar de 'rug' van de haard gericht zijn. U moet het gevoel 
hebben dat de vlam naar boven wordt “getrokken” en niet naar het glas van 
de deur toe neigt te komen. Fig.1 
Anders duidt een vlam die breder is onderaan en groter is dan de 
afmetingen van de vuurpot, met “zacht” karakter, die een niet “gerichte” 
punt heeft en tegen het glas slaat (Fig. 2) op een slechte afstelling van de 
lading van pellets en/of de afzuiging van de rook, of dat de rookleiding 
verstopt is of dat surpressies aanwezig zijn die de regelmatige evacuatie van 
de rook belemmeren. 

REGELMATIGE VERBRANDING 
Vorm:  Slank verticaal compact 

Karakter:  Fel 

Kleur:  Geel - Lichtgeel - Wit 

Figuur 1 
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SONDA

In dit geval zal u STEEDS problemen met de werking hebben. Contacteer 
gespecialiseerd personeel of vraag om advies aan technici. 
 

4.12.2.  De kleur 
 
De kleur van de vlam heeft iets of wat te maken met de vorm. Een kleur die 
varieert van oranje naar geel met de punten van de vlam donkerkleurig, 
duidt op een vergrote vlam (zoals eerder werd aangeduid), die dus te weinig 
zuurstof ontvangt, of duidt alleszins op een foute verbranding. Als de kleur 
overgaat van lichtgeel naar wit, en de vorm van de vlam wordt slanker, 
wordt meer zuurstof toegevoerd. 

4.12.3.  Het karakter 
Fel of zacht heeft alleszins te maken met de vorm van de vlam. 
 

4.13.  Aansluiting op een omgevingsthermostaat 

 

De omgevingsthermostaat wordt niet bij de kachel 
geleverd, en de installatie ervan moet uitgevoerd worden 
door een gespecialiseerde technicus. 

 

LET OP! 
De stroomkabels mogen niet in aanraking komen met de 
hete delen van de kachel. 

 
De kachel kan ook aangesloten worden op een omgevingsthermostaat. De 
procedure die moet gevolgd worden om de elektrische aansluiting uit te 
voeren, is de volgende: 

 Sluit de twee draden van de kabel die van de 
omgevingsthermostaat komt aan op de twee vrije klemmen van de 
connector (positie 13 elektronische kaart hfdst.7). Voer het 
volgende uit: 

o  draai de beschermkap van de sonde los  
o doe de twee draden langs de beschermkap passeren en 

stop ze in de opening samen met de sonde. 
o trek aan de twee draden om ze aan te sluiten op de kaart 

op de klem 13 (raadpleeg hfdst.7) 
o sluit de beschermkap weer.  

 

ONREGELMATIGE VERBRANDING 
Vorm: vergroot, overlopend niet compact 

Karakter: Zacht - zwak 

Kleur: Oranje - geel 

Figuur 2 
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POS.14

CAVO TERMOSTATO
AMBIENTE

Om de kachel te doen functioneren volgens de temperatuur die is 
ingesteld op de externe thermostaat, moet de knop (B) op de minimum 
positie geplaatst worden (15°C). 
Als de ingestelde temperatuur wordt bereikt, wordt de kachel niet 
uitgeschakeld maar worden de vlam en de ventilator automatisch 
gemoduleerd naar het minimum vermogen. De kachel wordt alleen 
uitgeschakeld als de functie Eco-Stop is geactiveerd. 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.14.  Werking met ECO-STOP 

De functie Eco-Stop schakelt de kachel automatisch uit wanneer de 
ingestelde omgevingstemperatuur bereikt is is en schakelt hem weer in 
als dat niet meer het geval is. 
Inschakelen: druk binnen 6'' 5 maal kort op de knop On/Off. De 
printplaat reageert met een lange piep om dit te bevestigen (3 
seconden). 

 Tijdens de werking met de functie Eco-Stop brandt het groene 
lampje niet continu maar gedurende 5 seconden en gaat dan 
gedurende 2 seconden uit. 

 Wanneer de temperatuur bereikt is (temperatuursonde op de 
kachel geeft dit aan en eventuele externe thermostaat open 
contact) begint de kachel de aftelfase van de Eco-Stop die 
voor een geleidelijke overgang zorgt naar Vermogen 1, dit 
blijft zo tot het aftellen van de 20' is verlopen, na afloop 
hiervan begint de uitschakeling als de temperatuur nog bereikt 
is. Als de temperatuur tijdens deze 20' echter gedurende 
enkele seconden niet meer bereikt is (om een tijdelijk signaal 
uit te sluiten), dan wordt de telling onmiddellijk op nul gezet. 

 Tijdens de uitschakeling vanwege een Eco-Stop-signaal 
knipperen het oranje en het groene lampje om de beurt om de 
2”. 

THERMOSTAAT KABEL 
POSITIE 13 
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 Tijdens stand-by vanwege een Eco-Stop-signaal knipperen het 
groene en het oranje lampje om de beurt om de 2”. 

 Het opnieuw inschakelen vanwege Eco-Stop vindt plaats 
wanneer de twee volgende omstandigheden zich voordoen: 
 Er zijn minstens 5' verstreken sinds het begin van de 

uitschakeling. 
 De omgevingstemperatuur is minstens 2°C lager dan de 

ingestelde temperatuur (bijvoorbeeld: ingesteld 20°C, de 
kachel wordt weer ingeschakeld als de temperatuur onder 
de 18°C zakt). 

 In het geval van werking met een externe thermostaat dan 
zorgt het contact van deze laatste voor het weer 
inschakelen (bijvoorbeeld: bij sommige thermostaten kan 
de delta ingesteld worden van 0,5°C tot 1,5°C). 

 N.B.: om een tijdelijk signaal uit te sluiten moeten 
bovengenoemde omstandigheden gedurende 10'' achter 
elkaar ongewijzigd blijven. 

 Wanneer de kachel weer ingeschakeld wordt door een Eco-
Stop-signaal dan knippeert het groene lampje (zoals voor een 
normale inschakeling). 

 Als de kachel handmatig wordt uitgeschakeld met de toets 
On/Off terwijl de functie Eco-Stop actief is, dan zal deze 
functie bij het opnieuw inschakelen van de kachel nog steeds 
actief zijn. 

 In geval van een black-out terwijl de kachel in werking is en de 
functie Eco-Stop actief of in stand-by vanwege Eco-Stop, dan 
start de resetfase met het uitschakelen vanwege actieve Eco 
Stop en vervolgens wordt de kachel weer ingeschakeld (als de 
temperatuur niet bereikt is, met een vertraging van 120”). 

Uitschakelen: druk binnen 6'' 5 maal kort op de knop On/Off, de 
printplaat reageert met een lange piep om dit te bevestigen (4 
seconden). 
 
 

4.15.  Aansluiting op een programmeerbare 
thermostaat (optioneel-RED accessoire) 

 

De programmeerbare omgevingsthermostaat wordt 
niet bij de kachel geleverd en moet door de gebruiker 
geïnstalleerd worden. 
 

 
Raadpleeg, voor de installatie van de optionele programmeerbare 
thermostaat, de instructies die aan de binnenkant zitten. 
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4.16.  DE VEILIGHEDEN 

De kachel is voorzien van de volgende veiligheidsmechanismen: 
 VEILIGHEID HOOFDZAKELIJKE STROOMTOEVOER KACHEL 

De kachel wordt beschermd door een zekering die zich nabij de 
schakelaar (I) bevindt. 

 TEMPERATUURSONDE ROOK 
Deze sonde detecteert de temperatuur van de rook, en geeft 
toestemming voor de start of legt de kachel stil wanneer de 
temperatuur van de rook onder de ingestelde waarde daalt. 

 TEMPERATUURSONDE VOORRAADBAK PELLETS 
Als de temperatuur de ingestelde veiligheidswaarde overschrijdt, wordt 
de werking van de kachel onmiddellijk gestopt; om de kachel weer in 
werking te stellen, moet de sonde gereset worden nadat de kachel is 
afgekoeld. 

 ELEKTRISCHE VEILIGHEID 
De elektronische kaart van de kachel wordt beschermd door een 
zekering. (raadpleeg par.7). 

 ROOKVENTILATOR KAPOT 
Als de ventilator stopt met werken, blokkeert de elektronische kaart de 
toevoer van pellets en wordt het alarm weergegeven. 

 MOTORREDUCTOR KAPOT 
Als de motorreductor stopt met werken, blijft de kachel functioneren tot 
het minimum niveau van de koeling wordt bereikt. 

 TIJDELIJKE STROOMONDERBREKING  
Als zich tijdens de werking een stroomonderbreking voordoet, zal de 
kachel wanneer de stroom weer wordt ingeschakeld in de modaliteit 
van de afkoeling gesteld worden.  

 GEEN ONTSTEKING 
Als tijdens de fase van de ontsteking geen vlam wordt ontwikkeld, 
wordt de kachel in de alarmconditie gesteld. 

 

 

 

DE VEILIGHEIDSMECHANISMEN MOGEN NIET 
GEFORCEERD WORDEN 
Nadat de oorzaak van de ingreep van het veiligheidssysteem 
werd opgelost, kan de kachel weer ingeschakeld worden zodat 
de automatische werking van de sonde wordt hersteld. Om te 
weten welke storing zich voordeed, moet deze handleiding 
geraadpleegd worden; voor elk alarmbericht wordt uitgelegd hoe 
gehandeld moet worden om het probleem op te lossen. 

  LET OP ! 
Als de kachel NIET wordt gebruikt zoals wordt aangeduid in deze 
handleiding kan de constructeur niet aansprakelijk gesteld worden 
voor eventuele schade aan voorwerpen en letsels aan personen. 
Bovendien kan de constructeur niet aansprakelijk gesteld worden 
voor letsels aan personen of schade aan voorwerpen als de regels 
die aangeduid worden in deze handleiding niet worden 
gerespecteerd, en als het volgende niet wordt gerespecteerd: 
 Wanneer het onderhoud, de reiniging of herstellingen 

worden uitgevoerd, moeten de gepaste 
voorzorgsmaatregelen getroffen worden. 

 De veiligheidsmechanismen mogen niet geforceerd worden. 
 De veiligheidsmechanismen mogen niet verwijderd worden. 
 De kachel moet aangesloten worden op een doeltreffend 

systeem voor de rookafvoer. 
 Het vertrek waar de kachel zal gemonteerd worden, moet 

gepast verlucht zijn. 
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4.17.  MELDINGEN LED 1 TIJDENS DE WERKING 

LED 1 Uit: de kachel wacht op de inschakeling 
LED 1 Groen knipperend: inschakeling 
LED 1 Groen vast aan: kachel ingeschakeld en op regime 
LED 1 Oranje knipperend: uitschakeling 
LED 1 Rood knipperend: alarm 
LED 1 Rood vast: kachel uitgeschakeld na alarm 
Als de kachel wordt uitgeschakeld omdat de stroom is uitgevallen, blijft led 1 oranje knipperen, ook als de kachel is 
afgekoeld. 

4.18.  MELDING VAN DE ALARMEN 

Wanneer een storing in de werking optreedt, meldt de kachel dit met een 
geluidsalarm en wordt de gebruiker via het bedieningspaneel op de hoogte 
gesteld van de soort storing die zich heeft voorgedaan.   
De 5 leds boven toets E (-1/-2/+1/+2) gaan ook branden om de alarmen te 
melden.  In geval van een alarm gaat Led 1 rood knipperen, wordt een 
geluidssignaal geproduceerd en wordt het soort alarm door één van de vijf 
bijbehorende Leds geïdentificeerd. 
De volgende tabel beschrijft de mogelijke alarmen die door de kachel 
gemeld worden, en bevat handige tips om het probleem op te lossen.  
 

 

LET OP! 
Het alarm wordt gemeld door de rode LED1 en door de 
relatieve oranje LED (-2/-1/0/+1/+2). 

 

LED MELDING  SOORT PROBLEEM  OPLOSSING  

Led -2 Het vuur wordt niet ontstoken  
Controleer de hoeveelheid pellets in de voorraadbak.  
Controleer of de vuurpot correct in de zitting is geplaatst en of 
geen duidelijke onverbrande afzettingen aanwezig zijn.   

Led -1 Abnormaal doven van het vuur 
Controleer de hoeveelheid pellets in de voorraadbak.  
Controleer of de vuurpot correct in de zitting is geplaatst en of 
geen duidelijke onverbrande afzettingen aanwezig zijn.  

Led 0 

De temperatuur van de voorraadbak voor de pellets
overschrijdt de voorziene veiligheidslimiet. 
Oververhitting van het frame door onvoldoende
warmte-afvoer. 
 
 
Of 
Interventie drukschakelaar 

Wacht tot de afkoelfase voorbij is, annuleer het alarm en 
schakel de kachel weer in door de lading van pellets op de 
minimum stand op led -2 (par.4.10) te zetten en de snelheid
van de ventilator te verhogen (knop A). Als het alarm 
aanhoudt, neemt u contact op met de assistentiedienst. 
 
Controleer en reinig HEEL het rookkanaal.  
Bescherm de uitlaat tegen eventuele buitenwind. 

Led +1 Slechte werking van de rookventilator. 
Controleer of de vuurpot geen duidelijke onverbrande 
afzettingen bevat. Als het alarm aanhoudt, neemt u contact op 
met de assistentiedienst. 

Led +2 Rooktemperatuur te hoog of rooksonde kapot. 

Wacht tot de afkoelfase voorbij is, annuleer het alarm en 
schakel de kachel weer in door de lading van pellets op de 
minimum stand op led -2 (par.4.10) te zetten en de snelheid
van de ventilator te verhogen (knop A). Als het alarm 
aanhoudt, neemt u contact op met de assistentiedienst. 
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4.19.  Modaliteit uitschakeling voor alarm 

Vanaf het moment dat het alarm ingrijpt, wordt de kachel automatisch 
gekoeld, net als voor de "modaliteit van uitschakeling", om een goede 
koeling en de automatische reiniging van het systeem te garanderen.  
Als u het geluidssignaal wilt uitschakelen terwijl de koeling verdergaat, drukt 
u op toets (D): de rode led zal oranje gaan knipperen, en gaat uit wanneer 
de in de fabriek ingestelde temperatuur voor de uitschakeling wordt bereikt.  
De alarmen "geen ontsteking" en "abnormale uitschakeling" kunnen meestal 
geannuleerd worden; dus door nogmaals op toets D te drukken, kunt u een 
nieuwe ontstekingsfase van de vlam bereiken (nadat pellets in de 
voorraadbak werden geladen). 
Sommige alarmen kunnen geannuleerd worden, voor andere moet een 
gespecialiseerde technicus ingrijpen (vorige tabel).  
 

4.20.  Alarmconditie verlaten 

Als zich een alarm voordoet, drukt u, om de normale werking van de kachel 
weer te herstellen, op de on/off toets (D).  Na een korte fase waarin 
gecontroleerd wordt of de oorzaak waardoor het alarm is ontstaan niet blijft 
aanhouden, sluit de kachel de alarmstaat af en kan ze weer ingeschakeld 
worden.   
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AS

5. ONDERHOUD EN REINIGING 

 

LET OP! 
Alle reinigingshandelingen van alle delen moeten 
uitgevoerd worden wanneer de kachel compleet is 
afgekoeld en wanneer de stekker uit het stopcontact 
werd gehaald. 
De kachel moet weinig onderhouden worden als gecertificeerde 
en kwaliteitsvolle pellets worden gebruikt. 

 

5.1.  DAGELIJKSE OF WEKELIJKSE REINIGING VOOR 
REKENING VAN DE KLANT 

5.1.1.  Vóór elke inschakeling  
Reinig de vuurpot “A” met het daarvoor bestemde gereedschap, en 
verwijder assen en eventuele afzettingen die de luchtdoorgang zouden 
kunnen belemmeren.  
Als geen pellets meer aanwezig zijn in de voorraadbak, kunnen zich 
onverbrande pellets ophopen in de vuurpot. Maak de vuurpot steeds leeg 
voordat opnieuw wordt ingeschakeld. 
 

 

ENKEL WANNEER DE VUURPOT CORRECT GEPLAATST IS 
EN GOED SCHOON IS, ZAL DE INSCHAKELING EN DE 
OPTIMALE WERKING VAN UW PELLETKACHEL 
GEGARANDEERD WORDEN. 

Voor een doeltreffende reiniging van de vuurpot moet hij compleet uit de 
zitting gehaald worden, en moeten alle openingen en het rooster onderaan 
goed gereinigd worden. Als kwaliteitsvolle pellets worden gebruikt, is 
normaal gezien een kwast voldoende om de delen te reinigen en om de 
correcte werkingscondities te herstellen, anders moet het bijgeleverde stalen 
gereedschap gebruikt worden. 

5.1.2.  Controle elke 2 / 3 dagen 
Verwijder de assen uit de zone “S” rondom de vuurpot “A”, en let op voor 
eventuele hete assen.  
De assen mogen enkel verwijderd worden met behulp van een 
stofzuiger als ze helemaal zijn afgekoeld. In dit geval moet een 
gepaste stofzuiger, zoals een “alleszuiger”, gebruikt worden om alle deeltjes 
te kunnen verwijderen. Uw ervaring en de kwaliteit van de pellets zullen de 
frequentie van de reiniging aangeven.  
Er wordt alleszins aanbevolen om niet langer dan 2-3 dagen te 
wachten.  

5.1.3.  Reiniging van het glas 
Voor de reiniging van het keramisch glas wordt aanbevolen om een droge 
kwast te gebruiken, en om in geval van hardnekkig vuil een specifieke spray 
te gebruiken en door daarna goed te wrijven met een doek.  

 

LET OP! 
Gebruik geen schurende producten en sproei het product 
voor de reiniging van het glas niet op de geverfde delen 
en op de pakkingen van de deur (aanwezigheid van 
keramische vezel) 

 

Voorbeeld van een schone 
vuurpot

Voorbeeld van een vuile 
vuurpot

Reiniging van de opvangbak van de assen 

Reiniging van het glas 
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C
D

E

E

D

C

F
F

5.2.  PERIODIEKE REINIGING VOOR REKENING VAN 
DE GESPECIALISEERDE TECHNICUS 

5.2.1.  Reiniging van de warmtewisselaar 
In het midden van het winterseizoen, maar vooral op het einde, moet de 
ruimte gereinigd worden waar de rook passeert. 
Deze reiniging moet verplicht uitgevoerd worden om de algemene 
verwijdering van alle verbrandingsresten te vergemakkelijken voordat de tijd 
en de vochtigheid het vuil samenperst en dus moeilijk verwijderbaar maken.  
 

REINIGING VAN DE WARMTEWISSELAAR:  
REINIGING VAN DE BOVENRUIMTE VAN DE KACHELS 
GARDENIA/MARGHERITA 
Verwijder de top van gietijzer wanneer de kachel is afgekoeld, en demonteer 
de zijplaten zoals wordt aangeduid in Par. 3.3. 
Verwijder de twee schroeven rechts en links “F” zodat de frontale top van 
gietijzer “D” kan gedemonteerd worden. 
Demonteer nu de warmtewisselaar “C” (door de schroeven los te draaien) 
en bereik de inspectie-opening voor de reiniging (zie de pijl): reinig de 
wanden van de haard met behulp van een harde staaf of een borstel voor 
flessen zodat de assen in de opvangbak vallen. Voer de reiniging uit en 
monteer de delen weer door een nieuwe koppakking “E” te voorzien. 
 
REINIGING VAN DE BOVENRUIMTE VAN DE KACHELS 
ORCHIDEA/PRIMULA  AIR 
Verwijder de top van gietijzer wanneer de kachel is afgekoeld, en demonteer 
de zijplaten zoals wordt aangeduid in Par. 3.3. 
Verwijder de frontale top van gietijzer “D” en demonteer de 
warmtewisselaar “C” (door de schroeven los te draaien). Bereik de inspectie-
opening voor de reiniging (zie de pijl): reinig de wanden van de haard met 
behulp van een harde staaf of een borstel voor flessen zodat de assen in de 
opvangbak vallen. Voer de reiniging uit en monteer de delen weer door een 
nieuwe koppakking “E” te voorzien. 
 
REINIGING VAN DE BOVENRUIMTE VAN DE KACHELS 
ORCHIDEA/PRIMULA  MULTIAIR 
Draai de schroeven los waarmee de steunen van de bovenkant “B” 
vastzitten en neem het gietijzeren rooster “D” weg. Til het deksel van 
voorraadbak “C” op en verwijder de zwarte schroeven, waarmee hij aan het 
frame vastzit. Demonteer achterkant “E” door alle schroeven los te draaien, 
die zich aan de achter- en bovenkant bevinden. Verwijder de bescherming 
aan bovenkant “F” door de schroeven los te draaien, die aan de achterkant 
van de voorraadbak zijn bevestigd en die, die op de stijlen aan de zijkanten 
zijn bevestigd. Draai de moer los, die zich in de vork op het uiteinde van de 
hendel van regelaar “G” bevindt en til het bovenste omhulsel “H” op, door de 
zwarte schroeven los te draaien, waarmee hij aan de zijdelingse mantels 
vastzit. Demonteer warmtewisselaar "I" door de schroeven los te draaien, 
waarmee hij aan het frame vastzit Ga naar de inspectie-opening voor de 
reiniging (zie de streepjespijl): krab de wanden van de haard met behulp 
van een pook of een flessenborstel af, zodat de as in de asopvangbak valt. 
Reinig en monteer de delen weer. Gebruik hierbij een nieuwe 
koppakking "J". 
 

Reiniging van de bovenruimte van de kachel 
Gardenia/Margherita 

Reiniging van de bovenruimte van de kachel 
Orchidea/Primula Air 

C

A

B

D

E

F

GH

I

J

Reiniging van de bovenruimte van de kachel 
Orchidea/Primula Multiair 
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A

B

RACCORDO A “T”

C

B

A
D

E

F

G

H

L

 
REINIGING VAN DE BOVENRUIMTE VAN DE KACHEL DALIA 
Til de bedekking “A” op wanneer de kachel is afgekoeld, en verwijder de 
stalen top “B” die op rubbertjes is geplaatst. Demonteer daarna de zijplaten 
“C” zoals wordt aangeduid in Par. 3.3.  
Verwijder de andere bedekking “D” die met vier schroeven op de structuur 
is bevestigd (twee vooraan en twee achteraan), en verwijder dan het 
isolatiepaneel “E” en het paneel “F” door de twee schroeven rechts en de 
twee schroeven links te verwijderen. 
In het onderstaande vlak is een klein plaatje “G” aanwezig dat bevestigd is 
met twee schroeven, verwijder ook dit stuk en bereik de inspectie-opening 
voor de reiniging (zie de pijl). 
Reinig de wanden van de haard met behulp van een harde staaf of een 
borstel voor flessen zodat de assen in de opvangbak vallen. Reinig en 
monteer alles weer. 
 
REINIGING VAN DE ONDERRUIMTE VAN DE KACHELS 
GARDENIA/MARGHERITA EN ORCHIDEA/PRIMULA 
Voer de reiniging uit zoals wordt uitgelegd in par.5 rondom de vuurpot “A”. 
Draai de 4 schroeven los, verwijder de dop “B”, en verwijder met behulp van 
de tuit van de stofzuiger de assen en het roet van de warmtewisselaar 
onderaan die wordt aangeduid door de pijl.  
 
REINIGING VAN DE ONDERRRUIMTE VAN DE KACHEL DALIA 
Voer de reiniging uit zoals wordt uitgelegd in par.5 rondom de vuurpot “A”. 
Draai de twee schroeven los en verwijder de dop “L”. Verwijder daarna de 
plaat “H” door de twee schroeven los te draaien, en verwijder met behulp 
van de tuit van de stofzuiger de assen en het roet van de warmtewisselaar 
onderaan die wordt aangeduid door de pijl.  
 
 

REINIGING VAN DE ROOKLEIDING EN ALGEMENE CONTROLES: 
Reinig de installatie van de rookafvoer vooral nabij het T-stuk, de 
curves en de eventuele horizontale delen. 
Contacteer een schoorsteenveger voor meer informatie betreffende de 
reiniging van het rookkanaal. 
Controleer de dichting van de pakking van keramische vezel op de deur van 
de kachel. Bestel indien noodzakelijk nieuwe pakkingen bij uw verkoper, of 
contacteer een erkende assistentiedienst om de complete handeling te laten 
uitvoeren. 
 

 

LET OP:  
De frequentie van de reiniging van de installatie van de 
rookafvoer moet bepaald worden op basis van het 
gebruik van de kachel en het type van installatie. 
Er wordt aanbevolen om een erkende assistentiedienst te 
contacteren voor de handelingen van het onderhoud en 
de reiniging op het einde van het seizoen, omdat het 
personeel naast de bovenstaande handelingen ook een 
algemene controle van de onderdelen zal uitvoeren. 

Reiniging van de onderruimte 
Gardenia/Margherita en Orchidea/Primula 

Reiniging van de  

bovenruimte/onderruimte 

van de kachel Dalia 
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5.2.2.  Buitendienststelling (einde seizoen) 
Op het einde van elk seizoen wordt aanbevolen, voordat de kachel wordt 
uitgeschakeld, om alle pellets uit de voorraadbak te verwijderen met behulp 
van een stofzuiger met lange buis. 
Wanneer de kachel niet wordt gebruikt, moet ze losgekoppeld 
worden van de stroomvoorziening en op een droge plek bewaard 
worden die beschermd wordt tegen weersinvloeden. Voor een 
betere veiligheid wordt aanbevolen, vooral wanneer kinderen 
aanwezig zijn, om de stroomkabel achteraan te verwijderen. 
Wanneer de kachel weer wordt ingeschakeld, door op de hoofdschakelaar 
achteraan te drukken, en het display van het bedieningspaneel wordt niet 
ingeschakeld, kan het zijn dat de zekering moet vervangen worden. 
Achteraan de kachel is een zekeringhouder voorzien die zich onder het 
stopcontact bevindt. Open de bedekking van de zekeringhouder met behulp 
van een schroevendraaier en vervang ze indien noodzakelijk (3,15 A 
vertraagd). 
 

5.2.3.  Controle van de interne onderdelen 
 

 

LET OP! 
De controle van de interne elektromechanische 
onderdelen mag enkel uitgevoerd worden door 
gekwalificeerd personeel dat over de technische kennis 
beschikt betreffende de verbranding en de elektriciteit.  

 

 

Er wordt aanbevolen om dit jaarlijkse onderhoud (via een contract voor het 
geassisteerde onderhoud) betreffende de visieve controle en de controle van 
de correcte werking van de interne onderdelen uit te voeren. 
Vervolgens worden de handelingen van de controle en/of het onderhoud 
aangeduid die absoluut noodzakelijk zijn voor de correcte werking van de 
kachel. 
 

DELEN / PERIODE 1 DAG 2-3 DAGEN 30 DAGEN 90 DAGEN 1 JAAR
Vuurpot ●  

Opvangbak assen  ●  
Glas  ●  

Onderste 
t i l

 ● 
Complete 

t i l
  ●

Rookleiding en 
verbindingen voor 

rookkanaal  
  ●   

Pakking deur   ●
Rookkanaal   ●
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6. DEFECTEN / OORZAKEN / OPLOSSINGEN 

 

LET OP:  
GIDS UITSLUITEND VOOR DE 
GESPECIALISEERDE TECHNICUS. 

 

 

LET OP:  
Alle herstellingen mogen uitsluitend uitgevoerd worden 
door een gespecialiseerde technicus wanneer de kachel 
is uitgeschakeld en wanneer de stekker uit het 
stopcontact is gehaald. 
De handelingen die in het vetjes worden aangeduid, 
mogen uitsluitend uitgevoerd worden door 
gespecialiseerd personeel. 
De constructeur kan niet aansprakelijk gesteld worden 
en de garantiecondities vervallen als deze voorwaarde 
niet wordt gerespecteerd. 

 

STORING LED MOGELIJKE OORZAKEN OPLOSSINGEN 
De kachel meldt dat 
de ontsteking 
mislukte 

 
 

LED -2 

 De transportschroef is leeg voor de eerste 
ontsteking of de pellets zijn op 

 De voorraadbak is leeg 
 De transportschroef wordt geblokkeerd 

door vreemde deeltjes 
 
 De motorreductor is defect 

 Wacht op het laden van 
pellets 
 

 Vul de voorraadbak  
 Verwijder de vreemde 

deeltjes van de 
transportschroef 

 Vervang het defecte 
onderdeel 

De kachel meldt het 
abnormaal doven van 
het vuur 

 
 

LED -1 

 De pellets worden niet in de verbrandingskamer 
gevoerd 

 De voorraadbak is leeg 
 Slechte toevoer van pellets 

 
 
 Ongepaste pellets 

 
 
 
 
 Deur open 
 
 Vuurpot vuil 

 
 Pakkingen versleten 
 De transportschroef wordt geblokkeerd 

door vreemde deeltjes 
 
 De motorreductor is defect 

 

 Wacht op het laden van 
pellets 
 

 Vul de voorraadbak 
 Vergroot de lading van pellets 

door de aanwijzingen te 
volgen in par.4.10  

 Verwijder de ongepaste pellets 
uit de voorraadbak, en voer 
pellets in die worden 
aanbevolen door de 
constructeur 

 Controleer of de deur correct 
is gesloten 

 Reinig de vuurpot, raadpleeg 
par.5 

 Vervang de pakkingen  
 Verwijder de vreemde 

deeltjes van de 
transportschroef 

 Vervang het defecte 
onderdeel 
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STORING LED MOGELIJKE OORZAKEN OPLOSSINGEN 

De kachel meldt dat 
de temperatuur in de 
voorraadbak van de 
pellets hoger is dan 
de veiligheidslimiet 

 
 

LED 0 

 Er worden te veel pellets geladen 
 
 
 
 
 Vermogen ventilator te laag 

 
 
 
 Deur niet goed dicht of afdichtingen versleten. 

 
 

 Verbrandingskamer vuil 
 
 
 Afvoer verstopt 
 Drukschakelaar defect of kapot 
 Oververhitting van het frame door 

onvoldoende warmte-afvoer 
 
 
 
 
 Ventilator defect 

 Wacht tot de kachel is afgekoeld, 
schakel ze weer in, en stel de 
lading van pellets op een lager 
niveau in volgens de aanwijzingen 
in paragraaf 4.10 

 Wacht tot de kachel is afgekoeld, 
schakel ze weer in, en vergroot het 
vermogen van de ventilator met de 
knop A 

 Sluit de deur of laat de 
afdichtingen vervangen door 
nieuwe exemplaren 

 Reinig de verbrandingskamer 
volgens de instructies in deze 
handleiding 

 Reinig het rookkanaal 
 Vervang de drukschakelaar 
 Controleer of de kachel correct 

is gepositioneerd 
 Verhoog de snelheid van de 

ventilator van de rookafvoer 
volgens de aanwijzingen van 
de technische handleiding 

 Vervang de ventilator 
De kachel meldt een 
abnormale werking 
van de ventilator van 
de rookafvoer 

 
 

LED+1 

 De rotatie van de ventilator wordt 
belemmerd 

 Ventilator voor de rookafvoer defect 
 

 Controleer de reden van de 
belemmering 

 Vervang het defecte onderdeel

De kachel meldt dat 
de rooktemperatuur 
te hoog is of dat de 
rooksonde defect is 

 
 

LED+2 

 Er worden te veel pellets geladen 
 
 
 Ongepaste pellets 

 
 
 
 Vermogen ventilator te laag 

 
 Oververhitting van het frame door 

onvoldoende warmte-afvoer 
 Ventilator defect 
 Rooksonde defect 
 Rookafvoer verstopt 

 Verminder de lading van pellets 
door de aanwijzingen te volgen in 
par.4.10 

 Verwijder de ongepaste pellets uit 
de voorraadbak en voer de pellets 
in die worden aanbevolen door de 
constructeur 

 Verhoog de snelheid van de 
ventilator met de knop A 

 Controleer of de kachel correct 
is gepositioneerd 

 Vervang het defecte onderdeel
 

 Reinig de rookafvoer 
Ophoping van pellets 
in de vuurpot 

  Er worden te veel pellets geladen 
 
 
 Onvoldoende verbrandingslucht 

 
 
 Vochtige of ongepaste pellets 

 
 
 
 Deur open 
 
 Rookafvoer verstopt 

 
 
 
 
 Pakkingen versleten 

 Verminder de lading van pellets 
door de aanwijzingen te volgen in 
par.4.10 

 Controleer of de inlaat van 
verbrandingslucht achteraan de 
kachel niet verstopt is 

 Verwijder de ongepaste pellets uit 
de voorraadbak en voer de pellets 
in die worden aanbevolen door de 
constructeur 

 Controleer of de deur correct is 
gesloten 

 Reinig de rookafvoer 
 Verhoog de snelheid van de 

ventilator van de rookafvoer 
volgens de aanwijzingen van 
de technische handleiding 

 Vervang het defecte onderdeel
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STORING LED MOGELIJKE OORZAKEN OPLOSSINGEN 

De vlam is zwak of 
dooft 

  De voorraadbak van de pellets is bijna leeg 
 Er worden te weinig pellets geladen  

 
 
 Ongepaste pellets 
 

 Vul de voorraadbak 
 Vergroot de lading van pellets 

volgens de aanwijzingen in 
par.4.10 

 Verwijder de ongepaste pellets 
uit de voorraadbak en voer 
pellets in die worden 
aanbevolen door de 
constructeur 

 
De ventilator stopt 
niet 

  De kachel is aan het afkoelen 
 
 Temperatuursonde defect 

 Wacht tot de structuur is 
afgekoeld 

 Vervang het defecte 
onderdeel 

De ventilator 
functioneert niet 

  De temperatuur heeft de minimum limiet voor de 
ontsteking niet bereikt 

 Ingreep van de thermische bescherming 
door oververhitting van de ventilator 

 
 Ventilator defect 

 Wacht tot de structuur is 
afgekoeld 

 Controleer of de rotatie 
van de ventilator wordt 
belemmerd 

 Vervang het defecte 
onderdeel 

De ventilator wordt 
niet geregeld door de 
knop A 

  De kachel heeft de omgevingstemperatuur 
bereikt die werd ingesteld met de knop B en 
moduleert automatisch naar het minimum 

 Bedieningspaneel defect 

 Verhoog de ingestelde 
temperatuur met de knop B 
 

 Vervang het defecte 
onderdeel 

Het vermogen van de 
kachel wordt niet 
geregeld door de 
knop C 

  De kachel heeft de omgevingstemperatuur 
bereikt die werd ingesteld met de knop B en 
moduleert automatisch naar het minimum 

 Bedieningspaneel defect 

 Verhoog de ingestelde 
temperatuur met de knop B 
 

 Vervang het defecte 
onderdeel 

De verlichte melding 
op de 
hoofdschakelaar van 
de kachel licht niet op 

  De stroomkabel is niet aangesloten op het 
stopcontact 

 De schakelaar is niet op I geplaatst 
 
 Gebrek aan netspanning 
 Zekering defect 

 Sluit de kabel aan op het 
stopcontact 

 Schakel de kachel in met de 
schakelaar I 

 Controleer de installatie 
 Vervang de zekeringen 

(par.4.4) 
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7. ELEKTRISCHE SCHEMA'S 
 

 
LEGENDE BEKABELING HOOFDKAART 

1. Bedieningspaneel  
2. Omgevingssonde 
3. Rooksonde rood + blauw - 
4. Zekering 
5. Schakelaar 
6. Bougie  
7. Ventilator rookafvoer 

8. Motorreductor 
9. Contactthermostaat 
10. Luchtventilator  
11. Toerentalcontrole ventilator rookafvoer  

wit/rood/zwart of blauw 
12. Chronothermostaat  
13. Omgevingsthermostaat 
14. Drukschakelaar 
 

 
N.B. De elektrische bekabeling van de afzonderlijke onderdelen zijn voorzien van voorbekabelde connectoren waarvan de 
grootte van de ene verschilt van de andere. 
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