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BEDIENINGS EN INSTALLATIE VOORSCHRIFTEN 

CLASSIC FIRE 
 

Schoorsteen en Concentrische aansluiting 
   Modellen: 

 
   Brookfield S/CC 
 Coventry S/CC 
Beverly S/CC 

Beverly 

Brookfield 

Coventry 
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Met de aanschaf van deze gashaard wensen wij u veel stookplezier. Lees deze instructies zorgvuldig voor-
dat u de haard installeert en in gebruik neemt. Bewaar deze instructies goed. In geval van storing steeds 
opgeven: type en serienummer. 
 
1. Algemeen 
 

De Classic Fire wordt compleet geleverd. Bij aflevering dient u direct het toestel op eventuele transportschade 
te controleren. Is dit het geval dan dient u dit onmiddellijk en zo nauwkeurig mogelijk aan uw leverancier 
op te geven. Uw haard is gelakt met hittebestendige lak die bestand 
is tegen zeer hoge temperaturen. Tijdens de eerste gebruik uren de haard op hoogstand laten branden en de 
kamer goed ventileren. In verband met het uitmoffelen van de lak kan er een, overigens onschadelijke, 
geur/walm verspreid worden. Eventuele aanslag op het glas verwijdert u direct met behulp van een glasreiniger. 
 
Attentie 
 

De Classic Fire dient geplaatst, aangesloten en gecontroleerd te worden door een erkend installateur, volgens 
de nationale en regionale normen. Het toestel dient door de installateur gecontroleerd te worden op gasdichtheid 
van gas- en verbrandingsproducten en de juiste werking van de diverse onderdelen en functies. 
 
Ook het afvoersysteem en de uitmondingen in gevel of dakvlak dienen te voldoen aan de geldende voorschriften. 
Het Concentrisch toestel valt in de categorie gesloten toestellen in een opstellingsruimte, zonder ventilator en 
met een schoorsteenverlies groter dan 17 % (niet condenserend). 
 
Garantie 
 

De registratie/garantiekaart (zie Pag. 25 en 26) ingevuld binnen tien dagen na aankoopdatum zenden aan Ther-
mocet. Het garantiebewijs blijft in uw bezit. Type en serienummer staan vermeld op het typeplaatje dat u aantreft 
op de bedieningsklep van de Brookfield en ………..van de Coventry en Beverly.  
 
Uitvoeringen compleet gemonteerd: 
 
Brookfield CC (AB) 
Brookfield CC (HB) 
Broekfield (AB) 
Broekfield (HB) 
 
Coventry CC (AB) 
Coventry CC (HB) 
Coventry S (AB) 
Coventry S (HB) 
 
Beverly CC (AB) 
Beverly CC (HB) 
Beverly S (AB) 
Beverly S (HB) 
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2. Bedieningsvoorschrift AB uitvoering. 
 

Bedieningknoppen en overige functies gas regelblok GV60 (A) de afstandbediening G6R H4S1 (B) en  
handzender ontvanger G6R-R4A3 (C) 
Zorg ervoor dat de batterijen in de afstandbediening en batterijhouder/signaalontvanger juist geplaatst zijn  
 

Gegevens gas blok ( zie Pag.10 ) 
 

A.        Gasregelblok GV60-M1C5D3K1L          
A1.      Keuze schakelaar Manueel of AB            
A2.      Handregeling gasvuur                                
A3       Aansluiting ontsteekkabel                         
A4       Aan / uit schakelaar                                   
A5.      Aansluit connectors ontvanger.      
A6       Aansluit connectors  microswitch            
A7       Aansluit connectors Servomotor 
A8       Ontsteekknop waakvlam 
A9       Stelschroef Waakvlam brander                
                                         
B         Afstandbediening G6-RH4S1  
B1       Afstandbediening vuurhoogte HOGER  
B2       Afstandbediening vuurhoogte LAGER  
B3       Aan / uit knop  
 
 
 
                                                                       
 
 

 
 
 

 
 

Figuur 3 

Reset 
Figuur 4 

Figuur 1 

c 

 

Figuur 2 
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Waarschuwing ! 
 

Alvorens u het toestel ontsteekt moet u rondom het toestel ruiken of u gas waarneemt. Sommige gassen 
zijn zwaarder dan lucht en zal zich op vloerhoogte begeven, daarom ook op vloerhoogte ruiken of u gas 
waarneemt. Het niet exact opvolgen van de onderstaande instructies kan schade opleveren aan; bezittin-
gen, ofwel persoonlijke verwondingen, en zelfs het leven laten hierdoor. 
 

Wat te doen als u gas waarneemt; 
*        Geen enkel toestel ontsteken of aanzetten 
*        Geen elektra schakelaars aan of uitzetten 
*        Gebruik geen telefoon in het gebouw, ga desnoods naar de buren en vraag daar of u de gasleveran- 
          cier mag bellen en volg zijn instructies op. 
*        Als u uw gasleverancier niet kan bereiken, bel dan de brandweer. 
 

2.1     Handmatig ontsteken van het toestel 
          Let op ! geen gereedschappen gebruiken als een knop zich niet handmatig laat indrukken of laat 
          draaien. Laat dit nakijken door een erkend installateur. 
 

1. Controleer of de hoofd gaskraan open gedraaid is 
2. Verbindt eventueel de vonkkabel op de steker A3 
3. Draai knop (A2) in klok richting naar OFF positie 
4. Draai knop A1 in klok richting naar MAN positie 
5. Zet knop (A4) (aan/uit) op 0 positie (uit positie) 
6. Wacht 5 minuten om het restant gas uit het gas- blok te laten lopen. 
7. Als u dan nog gas ruikt volg dan de instructies op als boven vermeld bij ”Waarschuwing !” 
8. Als u geen gas ruikt, ga dan door met de volgende stappen. 
9. Zet knop (A4) (aan/uit) op      positie (Aan positie) 
10. Wanneer knop (A1) in MAN positie is gedraaid komt een drukpunt vrij om de waakvlambrander te doen 

laten ontsteken. Druk met een pen dit punt in en ontsteek de waakvlambrander door knop (A8) een aantal 
keren flink in te drukken. Als de waakvlam brander brand moet u het drukpunt een minuut ingedrukt hou-
den met de pen om het thermokoppel op temperatuur te brengen waardoor de waakvlambrander uit zichzelf 
blijft branden. 

11. Als de waakvlam brander niet blijft branden moet u stap 2 t/m 8 herhalen. 
12. Draai knop (A1) tegen de klok in op ON positie voor u verder gaat. 
13. Draai knop (A2) tegen de klok in op ON positie. 
14. Als het toestel hierdoor nog steeds niet aanslaat moet u de knop (A4) (aan/uit) op 0 positie (uit positie) zet-

ten en met de klok mee de knop (A2) op OFF positie zetten en uw leverancier waarschuwen. 
 

2.2     Afstandbediende regeling 
 

1. Om de vlammen te onsteken moet u de knoppen (B1) en (B3) tegelijk indrukken. Na enkele seconden is 
een piep waarneembaar. Dit is een beveiliging om te voorkomen dat b.v. kleine kinderen per ongeluk het 
toestel laten onsteken.  

2. Zodra de waakvlambrander is ontstoken zal het toestel gaan branden op maximale flamhoogte 
3. Om de vlammen lager te laten branden of te doen doven hoeft u enkel knop B2 ingedrukt te houden. Door 

de knop (B1) ingedrukt te houden kunt u de vlamhoogte weer laten toenemen.  
4. Als het toestel hierdoor niet aanslaat moet u de knop (A4) (aan/uit) op 0 positie (uit positie) zetten en met 

de klok mee de knop (A2) op OFF en of Stand-by positie zetten en uw leverancier waarschuwen. 
 

2.3     Vervangen van de batterij 
 

          Bij merkbare signaalzwakte de batterijen vervangen. 
 

2.4     Technische gegevens 
 

Radiografische Overbrenging      Frequentie: AAN 40,5 kHz, UIT 40 kHz     Bereik:  1…10m 
Omgeving temperatuur                Zender & Ontvanger: max. 60ºC         Aansluitkabels: max.180ºC 
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2.5 Aansluitingen 
 

De afstandbediening G6R H4S1 (B) en handzender ontvanger G6R-R4A3 zijn bedoeld voor gebruik  in com- 
binatie met de gemotoriseerde gas blok GV60 (A) aangepast met motor.  
 

Attentie ! Na het doven van de waakvlam minstens 5 minuten wachten alvorens het toestel weer te onsteken.
Gaskachels worden heet als ze in bedrijf zijn.Dienovereenkomstig moet voorzichtigheid worden betracht en b.v. 
kinderen en hulpbehoevenden uit de buurt van brandende kachels worden geweerd.Ook mogen kachels niet op of 
tegen brandbare materialen worden geplaatst (gordijnen enz.) 
 

Onderhoud 
De kachel kan met een zachte vochtige doek worden afgenomen. Indien op de kachel is gemorst dient het toestel 
direct uitgezet te worden.Als de kachel is afgekoeld kan men de vlekken met een sopje van zachte zeep verwijde-
ren.Gebruik nooit een schuurmiddel ! Eventuele aanslag op het glas kunt u verwijderen met behulp van z.g.n. 
glasreiniger. Het verdient aanbeveling voor elk stookseizoen de kachel en de schoorsteen door een installateur te 
laten controleren en te reinigen. Indien het speciale glas gebroken of gescheurd is, laat dat dan direct vervangen 
voor u het toestel weer in werking stelt. In het stookseizoen bij voorkeur de waakvlam laten branden.(i.v.m. mo-
gelijke condensvorming in het toestel). Na het stookseizoen hoofdkraan afsluiten. 
 

Let op! Wij zijn als fabrikant van bewust dat er storingen kunnen optreden in de elektronische besturing van haar 
gashaarden, alsmede van het grote ongemak dat dit met zich meebrengt voor u. Daarom hebben wij aanvullende 
installatie voorschriften opgesteld. (Zie Pag. 18 en 19) 
 

3. Bedieningsvoorschrift HB uitvoering. 
 

Bedieningknoppen en overige functies gas regelblok BM 733  
 

3.1 Aansteken 
 

• Open de gas afsluitkraan die in de gasleiding naar het toestel is gemonteerd. 
• Draai de bedieningsknop (A) vanaf “Off” (C) positie geheel naar rechts tot de aan-

slag. 
• Nu de knop indrukken en naar links draaien tot ontstekingspositie. U hoort nu een 

“klik”. Dit is een vonk ontsteking. Via het glasraam kunt u zien of de waakvlam 
brandt. Zonodig enkele malen opnieuw “klikken” tot de waakvlambrander brandt. 

• Als de waakvlambrander brandt, de knop nog 10 sec. ingedrukt houden en daarna de knop langzaam laten 
opkomen. Nu moet de waakvlam blijven branden. 

• Is dit niet het geval dan 1 minuut wachten en procedure herhalen. 
• Door de knop naar links te draaien, wordt de hoofdbrander ontstoken en kan de gewenste vlamhoogte inge-

steld worden. 
• In stand “Pilot” (B)gaat de hoofdbrander uit en blijft alleen de waakvlambrander branden. 
 

3.2 Uitzetten 
 

• Om de kachel helemaal uit te zetten de bedieningsknop (A) in “Pilot”positie indrukken en verder naar 
rechts draaien tot aan de aanslag en dan de knop loslaten. 

• De waakvlam gaat dan uit. Tijdens de gebruiksperiode adviseren wij om het toestel op de waakvlam te la-
ten branden. 

• Wordt de kachel langere tijd niet gebruikt, dan is het raadzaam ook de gas afsluitkraan in de toevoerleiding 
dicht te draaien. 

 

A       =  Bedieningsknop 
B       =  Pilot Ontsteekstand 
C       =  Uitstand 
 

4.  Installatievoorschrift Schoorsteen  uitvoering 
 

Algemeen  

• Laat het toestel alleen door een erkende installateur plaatsen en aansluiten volgens de plaatselijk geldende gasin-
stallatievoorschriften. 

B
M

 733

PILOT
OFF
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• Plaats het toestel nooit tegen of in een brandbare wand. 
• Plaats het toestel op een niet-brandbare vloer. Plaatst u het toestel op een houten vloer of op vloerbedekking, 

maak dan bij voorkeur gebruik van een stalen vloerplaat welke als accessoire bij onze groothandel verkrijgbaar 
is. 

• Een schoorsteentrek van ca. 0,5 mm w.k. is reeds voldoende, te meten bij volle belasting van de kachel.  
          Bij een schoorsteentrek van meer dan 2 mm w.k. is het aan te raden de trek te verminderen. 
• Is in het vertrek een raamventilator geplaatst, of wordt het toestel geplaatst in een kierdichte woning, dan moe-

ten druk vereffening openingen met de buitenlucht aangebracht worden. Een en ander om te voorkomen dat 
door een eventueel optredende onderdruk de schoorsteen niet meer werkt.  

• Verder adviseren wij bij plaatsing van gaskachels, gas inzethaarden en gas inbouwhaarden deze aan te sluiten op 
een volledig aluminium dan wel r.v.s. afvoerkanaal f 100 mm. Dit om problemen met o.a. de thermische afvoer-
beveiliging te voorkomen. 

• Bij aansluiting op een bestaand afvoerkanaal waarop voordien met hout, kolen of olie werd gestookt adviseren 
wij dit ook te voor zien van voornoemde aluminium dan wel  r.v.s. schoorsteenvoering. 

 
4.1  Plaatsen van de kachel 
 

Plaats de kachel zo dicht mogelijk bij de schoorsteen, zodat door een korte, niet corroderende, verbinding de aanslui- 
ting tot stand komt. Het liefst zonder bochten. Een en ander volgens de plaatselijk geldende gas installatievoorschrif- 
ten. De gas aansluiting dient spanningsvrij te geschieden, ter voorkoming van beschadiging aan de gas regel appara- 
tuur. 
 

Controle 
 

Controleer met zeepwater of lek zoekspray de gemaakte gas aansluitingen op gasdichtheid. Steek de kachel volgens 
 bedieningsvoorschrift aan. 
 

5.  Het monteren van de gietijzeren constructie (Ingeval van service) 
 

• Hang de U - vormige slot in de front onderaan op de zijkant. Schroef er nu langs boven één van de langere 
vleugelmoeren losjes in. 

• De verbinding tussen de tweede zijkant en het frontpaneel gebeurt op dezelfde manier. 
• Om de juiste afstand tussen de zijpanelen te verkrijgen legt u de bijgeleverde metalen plaat op de bouten van de 

aanpasbare pootjes. 
• Deze plaat kan worden weggenomen nadat de vuurbox werd geïnstalleerd. We hebben ze nadien niet meer no-

dig. 
• Belangrijk: de zijpanelen moeten vlak tegen de inkervingen in de plaat zitten. 
• Zet nu de vleugelmoeren die de zijkant en de topplaat verbinden bovenaan stevig vast. 
• Schroef de kortere vleugelmoeren nu in de achterkant van de zijpanelen (laat 0,5 cm vrij). 
 

5.1 Plaatsing van de verbrandingskamer 
 

• Schuif nu de verbrandingskamer langs achter in het toestel over de vleugelmoeren en trek deze goed aan. 
• De verbrandingskamer moet zo ver mogelijk naar voor geschoven worden. 
• Leg nu de topplaat op haar plaats. 
• Mocht de topplaat niet goed vlak liggen dan kunt u één of twee stelbouten bijregelen 
 

5.2 Het wegnemen van de ruit 
 

- Hef de topplaat van het toestel. 
- Neem de frontplaat weg. 
- Schroef de bovenste en de onderste schroeven van het glasframe weg. 
- Hef de deur voorzichtig op en neem ze weg. 
- Zet de deur op een veilige plaats om ze niet te beschadigen. 
- Als het glas beschadigd is moet het vervangen worden door een ander gelijkwaardig glas. 
- Vervang glas is te verkrijgen bij uw dealer. 
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5.3  Het terugplaatsen van de ruit. 
 

- Kijk de staat van het glas en de dichting na alvorens het terug te plaatsen. 
- Zet nu voorzichtig de deur terug op de verbrandingskamer. 
- Plaats de schroeven terug en trek deze gelijkmatig aan. 
- Plaats het frontpaneel en de vleugelmoeren terug. 
- Leg de topplaat terug op haar plaats. 
 

LET OP: 
 

- Tracht het glas nooit weg te nemen als het toestel warm is. 
- Wees steeds voorzichtig met de glasdeur. 
- Sla of duw nooit op de glasdeur om ze terug te plaatsen. 
- Maak het toestel nooit aan met gebroken glas of zonder glas. 
Gebruik nooit minderwaardig materiaal, gebruik steeds originele onderdelen. 
 

6.  Het plaatsen van de houtset 
 

Let op: De waakvlam brander altijd vrijhouden van brander vulling . 
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7.  Plaatsingsvoorschriften 
 

7.1 Afvoerbeveiliging (Handbediening) 
Het toestel is uitgerust met een thermische afvoerbeveiliging die de waakvlam uitschakelt in geval van 
lekkage van de verbrandingsgassen uit de trekonderbreker.Deze mag nooit buiten werking worden gesteld. 
 

Werking: 
Het waarnemend orgaan is een thermostaat welke bij overschrijden van een bepaalde temperatuur een ektronisch 
contact opent en daarmee de thermokoppelstroom onderbreekt. Hierdoor schakelt het regelblok de gastoevoer 
naar de hoofd- en waakvlambrander uit. Het toestel kan na 5 minuten wachten opnieuw ontstoken worden na af-
koeling van het waarnemend orgaan.Schakelt het toestel door ingrijpen van de afvoerbeveiliging weer uit, laat 
dan door een erkend installateur het afvoersysteem (schoorsteen) controleren. De beveiliging mag niet buiten 
werking worden gesteld, noch gewijzigd worden, daar anders het systeem niet goed functioneren. In geval van 
vervangen mogen alleen originele BosNed onderdelen gebruikt worden.Dit geldt ook voor de bevestigings-
artikelen en bedrading. Mogelijke oorzaken die kunnen leiden tot het ingrijpen van de afvoerbeveiliging zijn: 
• Een slechte verbinding tussen de haard en het afvoerkanaal. 
• Het afvoerkanaal is geheel of gedeeltelijk afgedicht door vallend puin of iets dergelijks. 
• Een te geringe schoorsteentrek. 
• Een open keuken met een te sterke afzuigkap. 
Raadpleeg in voorkomende gevallen uw installateur! 
 

7.2 Afstanden tot brandbare stoffen 
 

Achteraan           127 mm 
Bodem                  0 mm 
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8. Gas technische gegevens  

 

9, Gas technische gegevens (Lo) 

AT   I2H, I3B/P                BE   I2E+, I3+                  DK  I2H, I3B/P                DE  I2ELL, I3B/P    
FI    I2H, I3B/P                FR   I2E+, I3+                  GR  I2H, I3B/P                GB  I2H, I3+ 
IS     I3B/P                        IE    I2H, I3+                    IT    I2H, I3+                   LU  I2E, I3B/P         
NL   I2L, I3B/P                NO  I3B/P                        PT   I2H, I3+                   ES   I2H, I3+   
SE   I2H, I3B/P                CY  I3B/P,I3+                  EE   I3B/P,I2H                 LT   I3B/P,I2H          
LV   I3B/P,I2H                 MT  I3B/P,                         HU  I3B/P,I2H                 PL   I3B/P                 
SI     I3B/P,I2H                 SK   I2H 
 

10. Technische gegevens GV 60 (zie ook Pag.22 en 23) 
 

Model                                       : Classic Fire High / Low 
Gas blok type                          : Mertik GV60 (A)  
Ontsteking                                : Afstand bediening  
                                                    en Piëzo ontsteking   
Gas aansluiting                       : 3/8 “ (Inwendig) 
Toestel categorie                     : C11-C31 / B11-BS 
Waakvlam                                : SIT 3 Flams        
Verbrandingsgas afvoer en 
Verbrandingsluchttoevoer      : Concentrisch: Ø100/ 150 mm  
 
11. Technische gegevens BM 733  
 

Model                                       : Classic Fire High / Low 
Gas blok type                          : BM733  
Ontsteking                                : Handbediening (eenhandig) 
                                                    en Piëzo ontsteking   
Gas aansluiting                       : 3/8”(Inwendig) 
Toestel categorie                     : C11-C31 / B11-BS 
Waakvlam                                : SIT 3 Flams        
Verbrandingsgas afvoer en 
Verbrandingsluchttoevoer      : Ø100 mm  

CATEGORIE  I2L  I2ELL  I3+ I3B/P 
GASSOORT  G25 G25 G25 G25 G20 G20 G30 G30/31 

POSITIE  Max. Min. Max. Min. Max. Min.   
VOORDRUK MBAR 25 25 20 20 20 20 30/37 37 
BRANDERDRUK MBAR 19.5 6.5 18 6.5 12.5 5.2  37 
INSPUITER BORING Ø 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 1.3 1.3 
BELASTING   OW KW 6.6 4 6.3 4 6.6 4   
BELASTING   BW KW 7.3 4.45 7 4.45 7.3 4.45   

I2H  

CATEGORIE  I2L  I2ELL  I2H   I3+ I3B/P 

GASSOORT  G25 G25 G25 G25 G20 G20 G20 G20 G30 G30/31 
POSITIE  Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min.   

VOORDRUK MBAR 25 25 20 20 20 20 20 20 30/37 37 
BRANDERDRUK MBAR 13.2 6.5 13.2 6.5 8 5.2 8 5.2  37 
INSPUITER BORING Ø 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 1.3 1.3 
BELASTING   OW KW 5.1 4 5.1 4 5.1 4 5.14 4   
BELASTING   BW KW 5.66 4.45 5.66 4.45 5.66 4.45 5.7 4.45   

I2E+ 

CATEGORIE  I2L  I2ELL  I2H  I3+ I3B/P 
GASSOORT  G25 G25 G25 G25 G20 G20 G20 G20 G30 G30/31 

POSITIE  Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min.   
VOORDRUK MBAR 25 25 20 20 20 20 20 20 30/37 37 
BRANDERDRUK MBAR 19.5 6.5 18 6.5 12.5 5.2 12.5 5.2  37 
INSPUITER BORING Ø 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 1.3 1.3 
BELASTING   OW KW 6.6 4 6.3 4 6.6 4 6.6 4   
BELASTING   BW KW 7.3 4.45 7 4.45 7.3 4.45 7.35 4.45   

I2E+  
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12. Concentrisch kanaalsysteem 
 

Het concentrisch kanaal systeem is samengesteld uit een binnenkanaal van Ø 100 mm en een buitenkanaal van Ø 
150 mm. Deze kanalen zijn concentrisch opgesteld; door het binnenkanaal worden de  verbrandingsgassen afge-
voerd, tussen binnen- en buitenkanaal wordt de verse verbrandingslucht toegevoerd. Met behulp van het concen-
trisch kanaalsysteem zijn verschillende aansluitingen mogelijk: 
Door het dakvlak en door de gevel. 
 

Het traject van dit systeem is op verschillende wijzen aan te leggen, 
maar er zijn enkele belangrijke voorwaarden: 
 

*         Op het toestel dient altijd minimaal 1 meter verticaal kanaal geplaatst te worden alvorens een horizontaal 
           traject aan te leggen. 
*        Totale toegestane verticale kanaallengte niet langer dan 12 meter (som van kanaallengte en de reken- 
          lengtes voor de bochten). 
*         Kanaallengte horizontaal bij dakuitmonding niet langer dan 5 meter, tussen bochten gemeten.  
*         Bochten 90° hebben een rekenlengte van 2 meter horizontaal. 
*         Bochten 45° hebben een rekenlengte van 1 meter horizontaal. 
*         De uitmonding kan op willekeurige plaats in het dakvlak  of gevel geschieden (aan- en afvoer in identiek 
           drukgebied), maar moet voldoen aan de geldende voorschriften. 
            
 

Het concentrisch kanaalsysteem bestaat uit de volgende componenten. ( Zie Pag.24 ) 
 

A.        Concentrische pijp 250/500/1000 mm              I.       Klemband 
B.        Bocht 45°.                                                           J.       Centreerplaten (set) 
C.        Muurbeugel                                                        K.      Dakplaat plat ALU 
D.        N.V.T.                                                                 L.      Stormkraag 
E.         Bocht 90°                                                             M.     Geveldoorvoer 
F.         Muurbeugel stelbaar                                          N.      Dakplaat hellend 5-30° 
G.        Concentrische paspijp                                        O.      Dakdoorvoer 
H.   Universele montageplaat                                   P.      Dakplaat lood 20-45° 
 

12.1 Aansluitmogelijkheden concentrisch kanaalsysteem 
 
 

*        Indirecte Geveldoorvoer ( zie Pag.23 afb.1 en 2). 
         Plaats altijd een lengte van X=1 meter  verticaal op het toestel, en direct hierna een bocht 90° met hieraan 
          een lengte Y (min.) gevel- doorvoerset. Indien gewenst, kan het horizontale gedeelte tot 5 meter  plus ge-
          veldoorvoer  worden verlengd (Y max.) .  
          Attentie : Voor propaan toestellen geldt  (Y max.) 4 meter plus geveldoorvoer. Deze horizontale versleping 
          mag nooit worden overschreden. 
 

*        Dakdoorvoer zonder versleping ( zie Pag.23 afb.3 ). 
          Een rechtstreeks traject zonder verslepingen is mogelijk tot een maximale lengte van X=12 meter (excl.
          dakdoorvoer), gemeten vanaf aansluiting toestel. De minimale lengte is 2 meter. Uitmonding op elke 
          positie in het dakvlak (zowel vlak als hellend) is mogelijk; rookgasafvoer en verbrandingsluchttoevoer 
          bevinden zich in hetzelfde drukgebied. Bij  2 meter en langer moet er een restrictieplaatje aangebracht wor-
          den bij alle gas soorten  
 

*        Dakdoorvoer met verslepingen 45° ( zie Pag.23 afb.4 ). 
          Plaats altijd  een lengte van X=1 meter verticaal op het toestel. Hierna kan het traject worden voortgezet 
          met 2 bochten 45°. (rekenlengte per bocht 1 meter), totdat de maximale pijplengte van 12 meter is bereikt.
          (incl.bochten excl.dakdoorvoer). De minimale lengte is 2 meter. Uitmonding op elke positie in het dakvlak 
          (zowel vlak als hellend) is mogelijk; rookgasafvoer en verbrandingslucht toevoer bevinden zich in hetzelf
          de drukgebied. Bij 2 meter en langer moet er een restrictieplaatje aangebracht worden bij alle gas- soor
          ten .          
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*        Dakdoorvoer met verslepingen 90° ( zie Pag.23 afb.5). 
 

          Plaats altijd  een lengte van X=2 meter verticaal op het toestel. Hierna kan het traject worden voorgezet met 
          2 bochten 90°. (rekenlengte per bocht 2 meter), totdat de maximale pijplengte van 12 meter is bereikt.(incl.
          bochten excl.dakdoorvoer). De minimale lengte is 3 meter. Uitmonding op elke positie in het dakvlak 
          (zowel vlak als hellend) is mogelijk; rookgasafvoer en verbrandingsluchttoevoer bevinden zich in hetzelfde 
          drukgebied. Houdt rekening met een max. horizontaal traject van Y=4 meter (tussen bochten gemeten) en 
          zorg ook voor voldoende afschot.Bij 2 meter en langer moet een restrictieplaatje aangebracht worden bij 
          alle gas soorten . 
 

12.2 Opbouw concentrisch kanaalsysteem 
 

Hieronder volgt het montagevoorschrift: 
 

Montage geveldoorvoering indirect. 
 

*        Indirecte aansluiting . 
 

*        De uitmonding kan ook in een boven afvoer situatie in de gevel geschieden(altijd eerst 1 meter  verticaal) , 
          houdt rekening  met hinder naar omgeving. Het Bouwbesluit geeft hier voorschriften voor. Let ook op dat 
          de winddruk ook hier op de uitmonding niet te extreem is (b.v . in zeer smalle stegen),daar dit de prestaties 
          van het toestel negatief kan beïnvloeden. 
*        Verzorg een sparing in de gevel van rond 155 mm. (in een brandbare gevel extra ruimte van 50 mm. 
          rondom de buitenbuis houden) en monteer de geveldoorvoer met de muurplaat aan de binnenzijde van de 
          wand. Aan de buitenzijde dient de muurplaat van de geveldoorvoer voldoende tegen de muur te worden af
          gedicht; dit i.v.m . lekkagemogelijkheid van vocht c.q. rookgassen de woonruimte in. 
*        Indien noodzakelijk, dient het kanaal te worden omkokerd. Ook als het kanaal langs brandbare materialen 
          gemonteerd gaat worden, dienen er voldoende brandwerende maatregelen te worden genomen. 
*        Bepaal de positie van het toestel en de uitmonding en begin de opbouw van het kanaal met de aansluiting 
          op het toestel , let op de montagerichting !. Binnenkanaal moet afwaterend gemonteerd worden. Verbindt 
          de elementen d.m.v . de klembanden aan elkaar. 
*        Monteer een bocht 90° direct op de geveldoorvoer, en maak de verbinding met de elementen op het toestel. 
          Zorg ervoor dat alle verbindingen goed gasdicht zijn. 
*        Tussen bochten, of bij de aansluiting op het toestel , kan gebruik worden gemaakt van een paspijp. 
          Gebruik, indien noodzakelijk, muurbeugels ter ondersteuning van het kanaal. 
*        Verzorg een sparing in de gevel van rond 155 mm. (in een brandbare gevel extra ruimte van 50 mm. 
          rondom de buitenbuis houden) en monteer de geveldoorvoer met de muurplaat aan de binnenzijde van de 
          wand. Aan de buitenzijde dient de muurplaat van de geveldoorvoer voldoende tegen de muur te worden af
          gedicht; dit i.v.m . lekkagemogelijkheid van vocht c.q. rookgassen de woonruimte in. 
 
 

Montage dakdoorvoering 
 

*        De uitmonding kan op willekeurige plaats in het dakvlak geschieden (aan- en afvoer in identiek drukge
          bied), en moet voldoen aan de geldende voorschriften. 
*        Voor een waterdichte doorvoering kan gebruik worden gemaakt van een dakplaat plat voor platdak, of 
          een dakplaat lood voor hellende pannendaken. Indien nodig kan er worden versleept m.b.v . diverse boch
          ten. De sparing in het dakbeschot dient 5 cm. rondom groter te zijn, dit i.v.m . voldoende brandwerend
          heid. Tegen het dakbeschot kunnen centreerplaten worden toegepast. 
*        I.v.m . de voorschriften in het Bouwbesluit, dient er rekening gehouden te worden met NEN 6068 
          (bepaling van de weerstand tegen branddoorslag tussen ruimten).Er dient een omkokering van brandvrij 
          materiaal (b.v . 12 mm. Promatect brandwerende plaat) te worden toegepast op 25 mm. vanaf het buiten
          kanaal. 
*        Bepaal de positie van het toestel en de uitmonding en begin de opbouw van het kanaal met de aansluiting 
          op het toestel (altijd eerst 1 meter verticaal),let op de montagerichting !. Binnenkanaal moet afwaterend ge
          monteerd worden. Verbindt de elementen d.m.v . de klembanden aan elkaar.  Zorg ervoor dat alle verbin-
          dingen goed gasdicht zijn. 
*        Tussen bochten, of bij de aansluiting op het toestel c.q . dakdoorvoer, kan gebruik worden gemaakt van       
          een paspijp. Gebruik op elke verdieping 2 muurbeugels ter ondersteuning van het kanaal. 
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CC KANAAL SYSTEEM ARTIKEL NR’S 

OMSCHRIJVING MAAT ( mm ) CODE  NR. RVS CODE  NR ZWART GESP. 

    

A) CONCENTRISCHE PIJP 1000 
500 
250 

401410100000 
401410050000 
401410025000 

401410100009 
401410050009 
401410025009 

B) BOCHT 45° SET 2 STUKS  401420045002 401420045009 

C) MUURBEUGEL  401430110000 401430110009 

D) NIET VAN TOEPASSING    

E) BOCHT 90°  401420090000 401420090009 

F) MUURBEUGEL STELBAAR  401430120000 401430120009 

G) CONCENTRISCHE.  PASPIJP 250 401412025000  

H) UNIVERSELE MONTAGEPLAAT  401450150000 401450150009 

I) KLEMBAND  401430100000 401430100009 

J) CENTREERPLATEN (SET)  401450130000  

K) DAKPLAAT PLAT ALUMINIUM  401472000000  

L) STORMKRAAG  401470100000  

M) GEVELDOORVOER  401450160000  

M) DAKPLAAT HELLEND 20-45° LOOD  401476020000  

O) DAKDOORVOER  401450180000  

P) DAKPLAAT HELLEND 5-30°  401474005000  
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13.   Montageaanwijzingen voor de gietijzeren kachel Beverly 
 
 
• Hang de U-vormige groef aan de voorkant aan de onderste schroef in de zij-

wand en trek een van de langere vleugelmoeren van boven los aan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
• De verbinding tussen de tweede zijwand en de voorkant gebeurt op dezelfde 

manier. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Om de juiste afstand tussen de zijwanden te verzekeren moet u de meegele-

verde metalen plaat op de schroeven van de instelbare voeten plaatsen. 

De plaat kan verwijderd worden na installatie van de vuurruimte. 

 

Belangrijke opmerking: De zijwanden moeten goed aansluiten op de 
inkerving in de plaat. 

 

• Trek de vleugelmoeren nu stevig aan, de zijwanden en de voorkant boven 
verbinden. 

• Gebruik de kortere vleugelmoeren aan de achterkant van de zijwanden. Laat 
ongeveer 6 mm vrij. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Vleugelmoer 
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• Voer de verbrandingsunit vanaf de bovenkant van de behuizing in, schuif 
hem over de hierboven vermelde vleugelmoeren en schroef stevig aan. Het 
inzetstuk moet zo ver mogelijk naar voor geschoven worden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Leg de topplaat op haar plaats. 

• Indien de topplaat niet horizontaal ligt, moeten een (of twee) van de stel-
bouten onder de zijwanden bijgesteld worden. 

Beschadigde delen op zichtbaar geëmailleerde zones kunnen met de meegele-
verde lak bijgewerkt worden. 
Gebruik: Beschadigde delen met schuurpapier ruw maken. De lak in een dun-
ne laag aanbrengen. Na 24 uren is hij zo hard als email. 
 
Lees de aanwijzingen met betrekking tot de verbrandingsunit voor de rest van 
de informatie met betrekking tot de installatie. 
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14. Montageaanwijzingen voor de gietijzeren kachel  
         Brookfield / Coventry 
 
 
• Hang de U-vormige groef aan de voorkant aan de onderste schroef in de zij-

wand en trek een van de langere vleugelmoeren van boven los aan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
• De verbinding tussen de tweede zijwand en de voorkant gebeurt op dezelfde 

manier. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Om de juiste afstand tussen de zijwanden te verzekeren moet u de meegele-

verde metalen plaat op de schroeven van de instelbare voeten plaatsen. 

     De plaat kan verwijderd worden na installatie van de vuurruimte. 

     Belangrijke opmerking: De zijwanden moeten goed aansluiten op de 
inkerving in de plaat. 

• Trek de vleugelmoeren nu stevig aan, de zijwanden en de voorkant boven 
verbinden. 

• Gebruik de kortere vleugelmoeren aan de achterkant van de zijwanden. Laat 
ongeveer 6 mm vrij. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Vleugelmoer 
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• Voer de verbrandingsunit vanaf de bovenkant van de behuizing in, schuif 
hem over de hierboven vermelde vleugelmoeren en schroef stevig aan. Het 
inzetstuk moet zo ver mogelijk naar voor geschoven worden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Leg de topplaat op haar plaats. 

• Indien de topplaat niet horizontaal ligt, moeten een (of twee) van de stel-
bouten onder de zijwanden bijgesteld worden. 

Beschadigde delen op zichtbaar geëmailleerde zones kunnen met de     meege-
leverde lak bijgewerkt worden. 
 
Gebruik: Beschadigde delen met schuurpapier ruw maken. De lak in een dunne 
laag aanbrengen. Na 24 uren is hij zo hard als email. 
 
Lees de aanwijzingen met betrekking tot de verbrandingskamer voor de rest 
van de informatie met betrekking tot de installatie. 
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15.   Aanvullende instructies voor Mertik Maxitrol GV60 en Afstandsbediening: 
 
 

          Zie er op toe dat de aan het toestel toegevoerde brandstoffen schoon zijn en Vrij zijn van stofdeeltjes 
          en vocht 
          Voordat een gastoevoerleiding (nieuw of bestaand) wordt aangesloten aan de hoofdgasleiding bij de gas 
          meter en aan het gas regelblok van het toestel dient deze te zijn doorgeblazen met schone en droge pers
          lucht. Afgesneden koperleidingen maar ook de aluminium waakvlamleiding (diameter= 4 mm) dienen te 
          worden ontbraamt en schoongeblazen alvorens deze aan te sluiten. Het stoffilter bij de aansluiting van het 
          gas regelblok houdt enkel het grofste vuil tegen. Fijne stofdeeltjes kunnen nog altijd het interieur bereiken 
          en het gas regelblok beschadigen c.q. ontregelen 
 

          Warmte, vocht en stof vormen een bedreiging voor alle elektronica 
          Installeer de elektronische gas besturing enkel nadat alle bouw-, stuc- en schilderswerkzaamheden zijn vol
          tooid. Moeten onverhoopt nog dergelijke werkzaamheden worden verricht, bescherm dan het bedienings-
          kastje tegen indringend vuil en vocht met bijvoorbeeld plastic folie. 
 

          Kies voor de locatie van het bedieningskastje een plaats lager dan het niveau van het hoofdbrander-
          bed en buiten het  stralingsgebied (hitte) van de brander  
          Elektronica raakt blijvend defect wanneer deze wordt blootgesteld aan temperaturen hoger dan 60°C. Regu-
          liere AA batterijen barsten open bij >54°C waarna de inhoud hiervan de onderliggende elektronische scha-
          kelingen beschadigt. Batterijen hebben de langste levensduur bij <25°C. Bij >50°C bedraagt deze levens-
          duur nog ca. 23 weken, dit maakt het gebruik van de gashaard onnodig kostbaar. 
            

          Plaats gas regelblok en ontvanger enkel zoals voor gemonteerd in de fabriek 
          Bedenk dat op een later tijdstip onderdelen eventueel vervangen moeten worden of reparaties worden ver-
          richt. Het plaatsen van de besturing op een wijze afwijkend van de door ons voorgeschreven methode kan 
          dit bemoeilijken. 
 

          Plaats de batterijen, of verbind de 220 V-adaptor, enkel nadat alle bedrading van ontvanger, gasre-
          gelblok en waakvlamset is verbonden 
          Voortijdige verbinding met de stroombron kan de CPU (centrale processor) van de besturing beschadigen. 
 

          Voorkom dat de ontstekingskabel zich in de nabijheid van de antennedraad bevindt of dat beiden el
          kaar kruisen 
          De hoge spanning die vrijkomt bij de ontsteking kan het gevoelige ontvangercircuit van de antenne bescha-
          digen. Het is mogelijk dat het toestel hierna verminderd of geheel niet meer op commando’s van de handset 
          reageert. (Zie foto 1) 
 

          Maak de antennedraad los van de klemmetjes op het ontvangstkastje  
          Richt de antennedraad weg van de ontsteekkabel en in de richting van het deurtje van het bedieningskastje.  
          Vermijd contact met metalen onderdelen. Voorkom beschadiging van de verbinding met de elektronica of 
          van het draadje zelf. (Zie foto 1)  
 

          Sluit de draden op de juiste wijze aan op de contactonderbreker achter  op het gas regelblok  
          De kortste draad loopt direct terug naar het 1/0 schakelaartje en bevindt zich het dichtst tegen de achterkant 
          van het gas regelblok. De langste draad loopt naar een van de beide verbindingen op het ontvangstkastje en 
          past slechts op een van de schroeven. 
 

          Draai de contactonderbreker en de thermokoppelverbinding niet te vast op het gas regelblok of aan 
          elkaar 
          Handvast plus een halve slag met een steeksleutel is ruimschoots voldoende. Te vast aandraaien vernielt de 
          aansluiting van de onderliggende magneet spoel dan wel de isolatie rond de aluminium contactpen in de on-
          derbreker. Hierdoor is het mogelijk dat de magneetspoel de gastoevoer naar de waakvlam niet opent en het 
          toestel niet functioneert. 
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          Verleng het bijgeleverde thermokoppel aan de waakvlamset niet  
          De standaardlengte van het thermokoppel bedraagt 1000 mm. Ongeoorloofde verlenging van het thermo-
          koppel heeft spanningsvermindering tot gevolg, hierdoor kan de magneetspoel niet worden geactiveerd. 
 

          Voorkom lekkage van de ontsteekvonk naar andere delen van de installatie dan de ontsteekpen bij de 
          waakvlam  
          Houd de ontsteekkabel vrij van romp of andere metalen onderdelen. Indien kabelverlenging wordt toege
          past, zie er op toe dat verbindingen extra worden geïsoleerd met siliconentule.  
 

          Voor automatische start via de handzender dienen de ontvanger en de bedieningsorganen op het gas
          regelblok te zijn ingeschakeld  
          De ovale schijf op het gas regelblok dient op stand ON’ te zijn gedraaid. De  1/0 schakelaar dient op 1’ te 
          zijn afgesteld. Zie foto 2. De ontsteekkabel moet op het ontvangstkastje zijn aangesloten bij het ansluitpunt 
          ‘SPARK’. Zie foto 1. 
 

          De handzender moet communiceren met de ontvanger, hij moet worden ‘ingeleerd’  
          Druk met een stomp puntig voorwerp de RESET-knop in. (Zie foto 3)  Houd deze knop ingedrukt tot een 
          kort, en direct daarna een lang piepsignaal klinkt. Laat de knop nu los. Richt de handset op de ontvanger en 
          druk de pijl omlaag in tot een lange pieptoon klinkt. De gas regelknop zal nu kort bewegen. De handzender 
          is nu in geleerd met de ontvanger en het toestel kan met de afstandbediening worden ontstoken. 
 

                              De handzender bevat de thermostaatvoeler van het systeem  
          De handzender functioneert het best op 2 á 3 m afstand van het toestel. Hoewel de communicatie via korte 
          golf radiosignalen plaatsheeft, is het aan te bevelen de handzender in het ‘zicht’ van het gastoestel te 
          leggen, op een plaats waar de gebruiker een behaaglijke temperatuur wil beleven. Leg de zapper niet in 
          zonnestraling of op andere warme plaatsen. De thermostaat meet die temperatuur en regelt de vlamhoogte 
          van het gastoestel overeenkomstig  
 

          Verwijder batterijen enkel met niet-metalen gereedschap  
          Het verwijderen van batterijen met een metalen voorwerp kan de elektronische besturing blijvend beschadi-
          gen.  
 
 

 

Foto 2 

Foto 3 

 
Foto 1 
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Problemen en hun mogelijke oplossingen 

SYMPTOOM TE ONDERNEMEN AKTIE 

De waakvlam wil niet branden. 
Na herhaaldelijk drukken op de 
ontstekingsknop. 

1. Als u de kachel voor de eerste maal gaat aanmaken of na een servicebeurt, 
zit er lucht in de leidingen. Het duurt een poosje vooraleer alle lucht uit de 
leidingen is gestroomd en er gas komt dat kan ontstoken worden. Neem de 
weg en tracht de waakvlam verschillende malen aan te maken om de Iucht 
te laten ontsnappen. 

2. Kijk na of de gastoevoer naar het toestel toe wel degelijk open staat en dat 
er voldoende gasdruk naar het toestel toe is. 

3. Zie na of er vonken zijn tussen de vonkelektrode en de waakvlam. Als er 
geen vonken zijn: 
a) Kijk na of de verbinding tussen de elektrode en de ontsteker niet gebro-

ken is of slecht gemaakt werd. 
b) Kijk na of de vonk niet op een andere plaats kortsluit of overslaat. 
c) Controleer of de ontsteker niet stuk is. 
d) Zie na of de elektrode niet stuk is. 

4. Neem de deur weg en tracht de waakvlam aan te maken met een lucifer. 
a) Als er lucht blaast op de vlam van de lucifer, dan houdt u de controle-

knop langer ingedrukt op de PILOT stand (HB) of bij de AB versie start 
handeling herhalen tot de lucht uit de leiding van de waakvlam is ont-
snapt. 

b) Als er geen lucht of geen gas uit de leiding van de waakvlam komt, dan 
is deze misschien verstopt of dan is de gas klep misschien stuk. 

De waakvlam blijft niet branden 
na ontsteking.  
(Handbediening) 

1. Druk de bedieningsknop volledig in. 
2. Houd de bedieningsknop langer ingedrukt. 
3. Als u de waakvlam onmiddellijk na het doven ervan terug wilt aanmaken, 

moet u een paar minuten wachten om de klep de tijd te geven om zich weer 
te ontgrendelen. 

4. Zie na of de waakvlam groot genoeg is om rond de thermokoppel te bran-
den. Als de vlam te klein is moet u de gastoevoerdruk nakijken. Als de 
druk goed is moet u de waakvlam- hoogte bijstellen op de gas klep van het 
toestel. Als de hoogte van de waakvlam niet bijgesteld kan worden, zou er 
een obstructie in de waakvlam kunnen zitten. 

5. Zie na of de thermokoppel goed aan de gas klep zit aangesloten. 
6.  Kijk na of de gas klep niet stuk is. 

De waakvlam blijft niet branden 
na ontsteking.  
(Afstand bediening) 

     Zie Pag 5 hoofdstuk 2.1 en volg de aanwijzingen zorgvuldig op 
 
1. Zie na of de waakvlam groot genoeg is om rond de thermokoppel te bran-

den. Als de vlam te klein is moet u de gastoevoerdruk nakijken. Als de 
druk goed is moet u de waakvlam- hoogte bijstellen op de gas klep van het 
toestel. Als de hoogte van de waakvlam niet bijgesteld kan worden, zou er 
een obstructie in de waakvlam kunnen zitten. 

2. Zie na of de thermokoppelonderbreker goed aan de gas klep zit aangeslo-
ten. 

3.  Kijk na of de gas klep niet stuk is. 

Kijk a.u.b. eerst na of alle richtlijnen werden gevolgd alvorens u de eventuele problemen met het toestel 
gaat trachten op te lossen. 
 
WAARSCHUWING:   Het oplossen van problemen met uw kachel, zowel gas technisch als elektrisch, 

moet steeds gebeuren door een bevoegd technicus. 
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Problemen en hun mogelijke oplossingen, vervolg.... 

SYMPTOOM TE ONDERNEMEN AKTIE 

De hoofdbrander dooft wanneer 
het toestel warm is. 

1. Dit kan een normale werking van de muurthermostaat zijn. (AB) 
     Kijk na of de waakvlam de thermokoppel voldoende kan verwarmen. Als 
     de waakvlam te klein is dan moet u de gastoevoer of de waakvlamafstelling 
     nakijken. 

Roetafzetting op de glasdeur. 1. Controleer of de blokken en de korrels goed in de kachel liggen. Zie Pag.8 
hoofdstuk 4.5  “De waakvlam brander altijd vrijhouden van brander 
vulling”. 

2. Kijk na of er geen verstopping is van de branderopeningen  
3. Controleer de goede werking van de rookgasafvoer en of er niets de rook-

gasafvoer verhindert of verstopt. 
4. Kijk de leidingdruk na. 

Scherpe blauwe vlammen die los-
komen van de brander of een te 
te wild brandende waakvlam. 

1. Controleer of de restrictieplaat is toegepast. 

Flauwe (verstikkende)waakvlam. 1.  Waakvlam branderdruk of kanaal traject nakijken Zie Pag. 24 

Hoofdbrander wil niet branden-
nadat waakvlambrander brand. 

1  Zie na of de knop A draait en of de niet leeg zijn. 
2  Mogelijk defect van gas blok 
3  Controleer of de waakvlam de brander goed ontsteekt 
4. Kijk na dat de branderopening niet verstopt is. 



Pag.22 



Pag.23 

1 

5 

4 

3 

2 



Pag.24 

A 

E 

B C D 

F 

I 

H G 

K 

L 

J 

M N 

O P 



Pag.25 

Dit deel door koper te bewaren                                                               Dit deel door koper in te zenden (zie achterzijde) 

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 on-
dervinden. 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 opstij-
gende warme luchtkolom ontstaat, die zich dan weer door de ruimte verspreidt. In deze lucht bevinden zich dus altijd stof en andere ver-
vuilende 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 toe-
passen: 
§  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 na-
melijk geheel verdwenen zijn uit wanden, vloer en plafond.Het vertrek waar het toestel staat dient goed te worden geventileerd. De be-
nodigde luchtverversing moet in acht worden genomen volgens het lokaal Bouwbesluit. Maak zo weinig mogelijk gebruik van kaarsen 
en olielampjes en houd het verbrandingslont zo kort mogelijk. Deze beide “sfeerbrengers” zorgen voor aanzienlijke hoeveelheden ver-
vuilende 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. 
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GARANTIE BEPALINGEN 
 
1.            Alle toestellen worden geleverd onder garantie tegen materiaal en fabricage fouten. De garantie is beperkt tot maximaal de levering van een vervangend 
               onderdeel en is alleen van toepassing indien de bij het apparaat gevoegde installatie en bedieningsvoorschriften zijn opgevolgd en het product onder   normale 
               omstandigheden wordt gebruikt, zulks ter beoordeling van de dealer en of Thermocet. 
2.            De garantie voor chamotte bedraagt 5 jaar te rekenen vanaf de datum van aankoop. Uitgesloten van garantie zijn krimpscheuren en verkleuring na verhitting. 
3.            De garantie op gietijzeren haarden, gietijzeren kachels en gietijzeren inzethaarden bedraagt 5 jaar. Op de onderdelen van deze toestellen, zoals b.v. keramische 
               afdichtings materialen, moeren, bouten, schroeven, sluitringen, kit, knoppen veren, lagers, ventilatoren, vonkenscherm, en plaatstalen onderdelen e.d. geldt een 
               garantie van 2 jaar. 
4.            De garantie voor gastoestellen bedraagt 2 jaar met uitzondering van thermokoppels en zekeringen. Het toestel dient door een erkend installateur volgens de gel-
               dende normen geïnstalleerd te zijn. 
5.            De garantie voor GTP systemen alsmede rookgasventilatoren bedraagt 1 jaar. 
6.            De garantiebepalingen zijn uitsluitend van toepassing indien, de aangehechte garantiekaart op de aankoopdatum volledig wordt ingevuld en binnen 10 dagen 
               wordt geretourneerd aan Thermocet. Dit is tevens de garantie ingangsdatum. 
7.            De garantie vervalt, indien aan het apparaat, zonder voorkennis en schriftelijke toestemming van Thermocet veranderingen zijn aangebracht, en wanner een toe-
               stel zonder deugdelijke verpakking en transportbeveiliging werd vervoerd. 
8.            Van garantie worden uitgesloten; 
-              Gebreken ontstaan door ondeskundig montage en/of behandeling. 
-              Kosten van transport, montage en demontage. 
-              Glas, stookroosters, vuurvaste stenen, rookgas keerschotten, hitteschilden en regelaars. 
-              Lakverkleuringen die na verhitting kunnen optreden. 
-              Oververhitte onderdelen door ondeugdelijke installatie en/of inbouw.  
9.            Gezien de enorme variatie aan mogelijkheden ten aanzien van de bouw van het schoorsteenkanaal kunnen wij geen garantie geven omtrent de trek van de schoor
               steen waardoor eventueel rookklachten zouden kunnen ontstaan. Het rookkanaal dient door een vakman te worden gebouwd, hetgeen de garantie voor het goed 
               functioneren van dit apparaat bepaalt. 
10.          Voor elk onderdeel dat binnen de garantietermijn defect raakt wordt via de dealer door Thermocet een nieuw onderdeel gratis ter beschikking gesteld. Het defecte 
               onderdeel moet door de dealer aan Thermocet retour worden gezonden onder vermelding van aankoopdatum, toesteltype en serienummer. 
11.          Het vernieuwen of herplaatsen van onderdelen welke onder garantie vallen, kan de totale garantieduur niet verlengen. De garantie geeft geen enkel recht op scha-
               deloosstelling bij het niet kunnen gebruiken van de haard. 
12.          Wanneer de storing aan het apparaat van dusdanige aard is dat de installateur deze storing niet kan opheffen, dan is Thermocet bereid na schriftelijk verzoek van 
de           dealer hier zorg voor dragen. 
13.          Aansprakelijkheid voor schade, in welke vorm dan ook, direct of indirect door het product toegebracht aan koper of derden of hun eigendommen, kan nimmer 
               worden aanvaard. 
14.          Reclames worden uitsluitend in behandeling genomen, indien de koper heeft voldaan aan al zijn verplichtingen waaronder die van betaling. 
15.          Voor de overige bepalingen verwijzen wij u naar onze algemene verkoopvoorwaarden welke zijn gedeponeerd bij het Handelsregister van de Kamer van Koop
               handel te Haarlem op 23 september 1999. 
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