
 
 

 

 Installatie- en stookvoorschrift 
 
 Binkie, Stoere Bink 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
TECHNISCHE GEGEVENS 
 
* Binkie    : capaciteit 6 kW 
     : belasting 2½ kg/h. hout 
* Stoere Bink   : capaciteit 7½ kW 
     : belasting 3 kg/h. hout 
* Ventilatorset   : voeding 220 V ~ 
     : ventilatoren 24 V ~ 
     : ventilatoren-opbrengst 2 x 50 m3/h. 
 
Regelgeving en milieu- aspecten. 
Voordat het toestel geplaatst wordt moet gecontroleerd worden of de opstelplaats en schoorsteen aan 
de lokaal geldende bouwverordeningen en het Bouwbesluit voldoen. 
Voorkom overlast naar Uw omgeving; stook niet bij mist of windstil weer. U stookt goed als de rook 
wit of kleurloos is. Gebruik de juiste brandstof; zie verderop in de instructie. 
 
Controle voor de installatie. 
Bij plaatsing dient rekening gehouden te worden met de afstanden tot brandbare vloeren en wanden en 
het stralingsgebied rondom het toestel; zie verderop in de instructie. 
Zorg ook voor voldoende ventilatie van de opstellingsruimte; minimale ventilatieopening (vrije doorlaat) 
van 6,2 x B (belasting toestel in kW) in cm2 (zie ook Bouwbesluit). 
Gebruik als afvoermateriaal Prefab roestvaststalen of keramische kanalen met een Keurmerk volgens 
KOMO of NEN 6062.  
Voor de installatie dient het schoorsteenkanaal gecontroleerd en zonodig schoongemaakt te worden. 
Veeg het kanaal 2x per jaar, 1x halverwege en 1x aan het eind van het seizoen. 
 
 
 
1. HET GEBRUIKSKLAAR MAKEN VAN DE KACHEL 
 Alvorens de kachel gestookt wordt, dient de positie van aansluiting rookkanaal en de plaatsing 

van de keerplaat bepaald en gemonteerd te worden (zie punt 2.1). 
 Controleer de juiste positie en werking van de stookstenen, schudrooster, e.d. 
 
 
 
2. PLAATSING VAN DE KACHEL 
 Om schroeivlekken en brandgevaar te voorkomen adviseren wij u om de kachel op een 

onbrandbare vloer te plaatsen, bijv. plavuizen. 
 Houd ook voldoende afstand aan de achterzijde tot de onbrandbare wand, en plaats geen 

meubels e.d. direct naast de kachel (afstand ca. 60 cm. minimaal). 
 
 
2.1 SCHOORSTEENAANSLUITING 
 De kachel heeft een rookgasstut van rond 150 mm. inwendig, die naar keuze achter of boven 

kan worden aangesloten. Standaard wordt deze kachel achter aangesloten. 
 Bij bovenaansluiting dient, van binnenuit de kachel, de klemconstructie, bestaande uit een oer 

M8 en strip, losgedraaid te worden. 
 De gietijzeren kook/afsluitplaat dient nu t.p.v. de achter- stut gemonteerd te worden. Let op de 

goede afdichting! 
 Plaats de keerplaat in de steunen (zie fig. 1). 
 De kachel werkt optimaal bij een trek van ca. 2mm. WK. Bij een grotere trek verdient het 

aanbeveling om een trekregelaar of klepsectie toe te passen. 
 Het kachelkanaal moet volledig afwaterend gemonteerd worden. 



 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 VERBRANDINGSLUCHT 
 
 Zorg dat in de ruimte waar de kachel staat voldoende lucht kan toetreden, zodat de kachel 

geen luchttekort krijgt. Vooral bij goed geïsoleerde woningen, in woningen met 
luchtverwarming en mechanische ventilatie kan een extra luchtsuppletie nodig zijn. 

 
 
2.3 INBOUWEN VAN VENTILATORSET 
 
 Indien additioneel ventilatoren gemonteerd moeten worden, kan dit het beste vóór de plaatsing 

van het toestel geschieden. 
 Bij het BINKIE dienen de ventilatoren in de bodemplaat, aan de binnenzijde van het toestel, 

gemonteerd te worden. 
 Bij de STOERE BINK worden de ventilatoren aan de voor- onderzijde, achter het roosterdeel, 

gemonteerd. 
 Allereerst dient het ventilator- roosterdeel verwijderd te worden (inbusbouten losdraaien). 
 De ventilatoren worden bevestigd m.b.v. 2 inbusbouten, die in de draadgaten van de 

ventilatoren gedraaid moeten worden. 
 De voedingskabel (met schuifstekkers) kan op de ventilatoren worden aangesloten en onder 

de aslade bruimte door gelegd worden. 
 Rechts in de bodemplaat is een gat aanwezig om de kabel door te voeren. De regelaar dient in 

het gat van de poot (rechts- voor) bevestigd te worden (dopje verwijderen). 
 De losse trafo is voorzien van DIN- stekker, die achterin de regelaar gestoken kan worden. 
 
 Regeling 
 De draaischakelaar is voorzien van een uitstand (geheel linksom draaien). Rechtsom draaiend 

wordt het toerental van de ventilatoren verlaagd. 
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Figuur 1. 



 
 
3. STOKEN 
 
3.1 INSTOKEN 
 
 Als u de kachel voor de eerste keer in gebruik neemt, dienen tijdens het stoken de deuren 

enigszins geopend te blijven, zodat het afdichtkoord niet kan inbranden in de haardlak. Deze 
haardlak moet gedurende 1 - 2 uur kunnen uitharden. 

 Stook met een geringe hoeveelheid brandstof. 
 
 
3.2. AANMAKEN 
 
 Zet de primaire luchtschuif op de aslade en de 3 luchtschuiven van de ruitbeluchting boven de 

deur volledig open. bij houtstook dient het schudrooster gesloten te worden. 
 Op het rooster plaatst u een luchtig stapeltje droog hout rondom een paar proppen papier en 

wat aanmaakhout. Ontsteek dit en laat de deuren gedurende 5 minuten op een kier staan, 
zodat de vuurhaard snel op temperatuur komt. 

 
 
3.3. STOKEN 
  
 Sluit de deuren en regel de verbranding met de primaire luchtschuif en de ruitbeluchting. De 

primaire luchtschuif dient gesloten of bijna gesloten te zijn. 
 De ruitbeluchting mag nooit geheel gesloten worden. 
 De ruiten blijven langer schoon als u de middenschuif 3/4 dicht zet en de linker- en 

rechterschuif geheel open of half dicht zet. Er vindt dan ook een optimale naverbranding 
plaats. 

 Bij het stoken van kolen dient het schudrooster open gezet te worden en wordt de 
verbrandingssnelheid geregeld met de primaire luchtschuif. 

 
 
4. BRANDSTOFFEN 
 
 Het toestel is geschikt voor het stoken van hout, houtbriketten en kolen. Stook alleen hout dat 

droog (20% vochtigheid) en schoon, ongeverfd, niet geïmpregneerd of verlijmd is. 
 
 
5. ONDERHOUD 
 
 Leeg regelmatig de aslade, zodat doorbranden van het rooster voorkomen wordt en voldoende 

primaire verbrandingslucht toegevoerd kan worden. Beroet glas kunt u schoonmaken met een 
gewoon huishoudschoonmaakmiddel. Speciale "glasscleaner" is in de handel verkrijgbaar. 

 Beschadigingen en verkleuringen kunnen met een spuitbus met hittebestendige verf worden 
bijgewerkt. Veeg het rookkanaal 2 x per jaar, éénmaal aan het begin en éénmaal aan het einde 
van het stookseizoen. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Belangrijke tips voor het stoken met gas of hout gestookte 
kachels en haarden. 
 
Voorkom verkleuring van wanden en plafonds! 
 
In elke woonruimte bevinden zich altijd stofdeeltjes in de lucht ook als er regelmatig 
gestofzuigd wordt! Deze deeltjes zijn goed zichtbaar in binnenvallende zonnestralen. 
 
Zolang de hoeveelheden stofdeeltjes in de lucht beperkt blijven, zult u hiervan geen last 
ondervinden. Alleen als deze deeltjes door welke oorzaak dan ook in grotere hoeveelheden 
door de kamer zweven en vooral als de lucht extra verontreinigd is door roet en teerdeeltjes, 
veroorzaakt door b.v. het branden van kaarsen of olielampjes en het roken van sigaretten of 
sigaren, kan men spreken van een slecht binnenklimaat! 
 
In een verwarmde woonruimte stroomt afgekoelde lucht langzaam over de vloer naar het 
verbrandingtoestel. In het convectiesysteem van de haard of kachel wordt deze lucht verwarmd, 
waardoor een snel opstijgende warme luchtkolom ontstaat, die zich dan weer door de ruimte 
verspreidt. In deze lucht bevinden zich dus altijd stof en andere vervuilende deeltjes die zich 
zullen afzetten of koude en vaak vochtige vlakken. Vooral in een nog niet droge nieuwbouw ( 
bouwvocht ) zal zich dit probleem kunnen voordoen. Een ongewenst resultaat van dit fenomeen 
zou een verkleuring van muren en of plafond kunnen zijn! 
 
Hoe kunt u deze problemen voorkomen? 

 
Indien men het gas of houtgestookte toestel voorziet van een isoleren bekleding, dan uitsluitend 
een van de onderstaande materialen toepassen: 
§ Witte ongebonden isolatiewol (hittebestendig tot 1000°C) 
§ Rocktherm 180.012 isolatiewol (700°C) van Rockwool of gelijkwaardig 
§ Andere minerale isolatiewol zonder bindmiddelen (kunstharsen) of waterafstotende 

middelen (minerale oliën). 
 
Bij een nieuw gemetselde schouw of na een verbouwing minimaal 6 weken wachten voordat met 
gaat stoken. Het bouwvocht moet namelijk geheel verdwenen zijn uit wanden, vloer en plafond. 
 
Het vertrek waar het toestel staat dient goed te worden geventileerd. De benodigde 
luchtverversing moet volgens het Nederlandse Bouwbesluit minimaal zijn: 
§ Bij nieuwbouw : 3.24 m³/uur per m² vloeroppervlak van het vertrek 
§ Bij bestaande bouw : 25.20 m³/uur voor een verblijfsruimte 

 
Maak zo weinig mogelijk gebruik van kaarsen en olielampjes en houd het verbrandingslont zo 
kort mogelijk. Deze beide “sfeerbrengers” zorgen voor aanzienlijke hoeveelheden vervuilende 
en ongezonde roetdeeltjes in uw woning. 
 
Rook van sigaretten en sigaren bevat o.a. teerstoffen, die bij verhitting eveneens op koudere en 
vochtige muren zullen neerslaan. 
 
Bij een slecht binnenklimaat zal het verschijnsel zich, weliswaar in mindere mate, eveneens 
boven radiatoren en verlichtingsarmaturen en bij ventilatieroosters kunnen voordoen. 
 


