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Beste klant, 
 
Van harte gelukgewenst met uw nieuwe pelletkachel. We zijn ervan overtuigd dat u veel 
plezier zult beleven aan uw aankoop, met name als u de adviezen en instructies in deze 
gebruiksaanwijzing nauwgezet volgt. 
 
De Greenfire pelletkachel is goedgejeurd volgens EN 14785; NS 3058/3059;  
de Oostenrijkse 15a; DIN plus. 
 
Deze goedkeuring vormt uw garantie dat de pelletkachel voldoet aan een reeks 
specificaties en eisen die garanderen dat de kachel is gemaakt van kwaliteitsmaterialen, 
het milieu minimaal belast en een uitstekende brandstofeconomie biedt. 
 
Lees de bedieningshandleiding grondig door voordat u het product installeert en in gebruik 
neemt, om persoonlijk letsel en eventuele schade aan bouwdelen en/of het product te 
voorkomen. 
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Uw nieuwe pelletkachel wordt geleverd met de volgende extra's: 
 

A. Bedieningshandleiding / Schoonmaakhandleiding  
B. Schoonmaakborstel 
C. Heta-handschoen 
D. Stroomkabel 
E. Afstandsbediening 
F. Typeplaatje 

 
1. Inleiding. 
 

NB. 
Deze handleiding beschrijft de procedures die u moet volgen om ervoor te zorgen dat uw Greenfire-
pelletkachel zo goed mogelijk werkt. Lees de handleiding daarom aandachtig door. 
 
Waarschuwing. 
De in deze handleiding beschreven regels met betrekking tot installatie en gebruik van de kachel 
kunnen afwijken van de geldende regelgeving in het land waar de kachel wordt gebruikt. In dat 
geval gelden de wetten en regels van het land waar de kachel wordt gebruikt. De tekeningen in de 
handleiding zijn principeschetsen en niet op schaal. 
 
Informatie. 
De gebruikte verpakking biedt een goede bescherming tegen transportschades. Controleer direct bij 
ontvangst of de kachel onbeschadigd is en neem bij eventuele schade contact op met uw dealer. 
 
Beschrijving van de kachel. 
Deze instructies voor het gebruik en onderhoud van de kachel, die door Heta zijn samengesteld, 
dienen ertoe de gebruiker alle veiligheidsinformatie te verstrekken om het risico op persoonlijk letsel 
en/of materiële schade tot het minimum te beperken. Lees de handleiding aandachtig door alvorens 
u de Greenfire pelletkachel in gebruik neemt of er onderhoud aan uitvoert. 
 
2. Veiligheidsinformatie. 
De Greenfire pelletkachel moet worden geïnstalleerd door een erkende monteur die een opleiding 
heeft gevolgd bij Heta A/S. Lees deze instructies voor het gebruik en onderhoud van de kachel 
grondig door alvorens de kachel wordt geïnstalleerd en aangestoken! Voor meer informatie kunt u 
contact opnemen met de dealer waar de kachel is gekocht. 
 
NB 
De kachel is uitgevoerd met extra bescherming overeenkomstig het 
sterkstroomregelement en moet op een geaard stopcontact worden aangesloten. 
 
De kachel mag alleen worden gestookt met pellets van goede kwaliteit met een diameter van 
6-8 mm. 
De kachel mag pas op het stroomnet worden aangesloten als de rookgasuitlaat van de kachel en 
het schoorsteenkanaal op elkaar zijn aangesloten. Het beschermende rooster dat boven de 
pellethouder is bevestigd, mag niet worden verwijderd. 
De kachel mag alleen worden geïnstalleerd in een ruimte met voldoende ventilatie 
Maak de deur nooit open terwijl de kachel brandt. Als de kachel is aangestoken, kunnen de 
behuizing, de ruit, de handvatten en de buizen zeer heet worden. Tijdens en na het stoken van 
de kachel mogen de betreffende oppervlakken alleen worden aangeraakt met passende 
bescherming. 

4 

 



3. Algemene informatie. 
De Greenfire pelletkachel mag alleen in woningen worden geïnstalleerd. De verbranding in de 
kachel wordt volautomatisch gestuurd en gecontroleerd. Het automatische systeem regelt het 
aansteekverloop en de 5 warmte-afgiftestappen alsmede het doven van de kachel en zorgt ervoor 
dat de kachel optimaal werkt. 
De doordachte vorm van de verbrandingsschaal waarin het brandbare materiaal wordt gestookt, 
zorgt ervoor dat het merendeel van de as in een asla valt. Controleer deze verbrandingsschaal 
dagelijks op de aanwezigheid van eventueel residu, daar niet alle houtpellets van dezelfde kwaliteit 
zijn. 
De glasruit in de deur wordt tijdens het stookproces vanzelf 'gespoeld' met warme lucht die het 
glas redelijk schoon houdt. Niettemin zal de ruit na enige tijd gebruiken van de kachel vuil worden. 
(In de schoonmaakhandleiding staat beschreven hoe de ruit kan worden gereinigd) 
Zoals al eerder werd opgemerkt, moet de Greenfire pelletkachel worden gestookt met pellets met 
een diameter van 6-8 mm. 
 
3.1 Aansprakelijkheid. 
Door deze handleiding bij de kachel te leveren wijst Heta A/S alle vormen van aansprakelijkheid af, 
zowel particulier- als strafrechtelijk, voor ongelukken die het gevolg zijn van het onvoldoende 
naleven van de instructies in deze handleiding. 
Heta A/S aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid bij verkeerd of onbedoeld gebruik van de 
kachel door de klant, niet-geautoriseerde reparaties of vervanging van onderdelen en bij gebruik 
van onderdelen die geen originele onderdelen voor dit specifieke model zijn. 
De fabrikant aanvaardt geen enkele vorm van aansprakelijkheid, particulier noch strafrechtelijk, 
direct noch indirect, bij schades die het gevolg zijn van: 
 
• Achterstallig onderhoud 
• Het niet volgen van de instructies in deze handleiding 
• Het niet navolgen van de veiligheidsvoorschriften 
• Niet-geautoriseerde installatie met onvoldoende naleving van de geldende regelgeving in het 

land waar de kachel wordt geïnstalleerd 
• Installaties die zijn uitgevoerd door niet-gekwalificeerd of onvoldoende opgeleid personeel 
• Vervangingen of reparaties die niet zijn goedgekeurd door de fabrikant 
• Gebruik van niet-originele reserveonderdelen 
• Buitengewone gebeurtenissen 
 
3.2 Reserveonderdelen. 
Gebruik uitsluitend originele reserveonderdelen 
 
Heta beveelt ten sterkste aan contact op te nemen met uw dealer als er de geringste twijfel 
bestaat over de werking van de pelletkachel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.  Monteren, installeren en aansteken 
 
4.1 Afmetingen 
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4.2. Het bedieningspaneel monteren 
 
        Verwijder de 4 schroeven die zijn 
aangegeven met A. 

 

Monteer het bedieningspaneel (aangegeven 
met # ) op het achterpaneel met de 4 
schroeven (aangegeven met A). 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

Monteer de communicatiekabel (aangegeven 
met 1) in de communicatiepoort (aangegeven 
met 2). 

 
 
 

 



4.3. Plaatsing. 
Waar de kachel in de woning wordt geplaatst, heeft grote invloed op hoe de warmte wordt verdeeld. 
Houd rekening met het volgende bij de beslissing waar de kachel moet worden geplaatst: 
 

a) De luchttoevoer voor de verbranding moet afkomstig zijn van een goed geventileerde kamer 
of direct vanuit de buitenlucht. 

b) Het installeren van de kachel in een slaapkamer wordt afgeraden. 
c) Installeer de kachel in een grote, centraal gelegen ruimte in de woning voor een optimale 

verdeling van de warmte 
De elektrische aansluiting moet worden geaard (als de bijgeleverde kabel niet lang genoeg is om 
te kunnen worden aangesloten op het wandcontact, gebruik dan een verlengsnoer met randaarde) 
4.4. Minimale afstand ten opzichte van brandbare materialen. 
Als de kachel op de hier getoonde wijze wordt geplaatst, moet er ten minste 7,5 cm tot een muur 
worden aangehouden, en 4 cm achter de kachel. 

 
 
Als de kachel op de hier getoonde wijze wordt geplaatst, moet er ten minste 5 cm tot de muur 
worden aangehouden.  
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4.5. Nabijheid van brandbare materialen 
•  Opzij van de kachel      7,5 cm 
•  Achter de kachel      4 cm 
•  Meubel voor de kachel      60 cm 
•  Boven de topplaat       20 cm  
•  Verticale schoorsteenbuis       22,5 cm 
•  Horizontale schoorsteenbuis       15 cm  
 
De hierna volgende aanwijzingen kunnen afwijken van regionaal of nationaal geldende regelgeving.  
Wetten en regels die gelden in het land waar de kachel wordt geïnstalleerd moeten altijd worden 
gevolgd. 
 
Neem bij twijfel contact op met de erkende Heta dealer. 
 
4.6. Het rookgassysteem van de kachel.  
Het rookgassysteem van de kachel werkt met een lichte onderdruk in de brandkamer. Het is van 
het grootste belang dat de schoorsteen direct in de buitenlucht uitkomt en dat de rook niet terecht 
kan komen in een gesloten of half gesloten ruimte zoals een garage, gang, zolder of andere 
plaats waar de rookgassen zich kunnen ophopen. 
 
De schoorsteen moet altijd worden geïnstalleerd in overeenstemming met nationaal of 
regionaal geldende voorschriften 
 
4.7. Schoorsteentrek. 
De Greenfire pelletkachel werkt gedeeltelijk onafhankelijk van de werking van de schoorsteen 
omdat de rookgassen uit de brandkamer worden getrokken door een rookgaszuiger. Als de trek in 
de schoorsteen echter hoog is, raden we aan een reduceerventiel te installeren. De schoorsteen 
zou anders de rol van de rookgaszuiger kunnen 'overnemen' waardoor er teveel zuurstof in de 
brandkamer kan komen. De kachel werkt optimaal bij een schoorsteentrek van 11 Pascal  
(gebruikte waarde bij de test/goedkeuring) in een schoorsteenkanaal met een diameter van 80mm. 
 
4.8. Externe luchttoevoer. 
In hermetisch gesloten omgevingen met lage ventilatie kan het lastig zijn om voor voldoende 
luchttoevoer te zorgen. Het kan dan nodig zijn extra lucht naar de ruimte te voeren. 
 

4.9. Aansteekproblemen.  
Tijdens de aansteekfase kan het voorkomen dat er geen vlammen ontstaan in de kachel.  
Als de kachel niet kan worden aangestoken, wordt hij automatisch uitgeschakeld en wordt de 
foutmelding 'geen pellets' getoond. (zie punt. 8.6.5. ) 
 
4.10. Voorafgaand aan de eerste keer aansteken. 
1) Lees de hele handleiding grondig door alvorens u de kachel aansteekt. 
2) Monteer het bedieningspaneel en de bijgeleverde kabel. ( zie punt 4.2. ) 
3) Sluit de pelletkachel op de juiste manier aan op de rookgasafvoer 
4) Vul de pellethouder (pelletdiameter 6-8 mm ) 
5) Open de deur van de kachel en controleer of de verbrandingsschaal in het frame is geplaatst 

en of de baffle-plaat bovenin de kachel is bevestigd 
6) Sluit de kacheldeur weer. Maak de deur van de kachel nooit open terwijl de kachel brandt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
7) Rol de ruimtetemperatuursensor uit die achterop de kachel is bevestigd. Zorg er hierbij voor 

dat de sensor niet in contact komt met warme oppervlakken 
8) Sluit de kachel aan op een wandcontact met behulp van de bijgeleverde stroomkabel 
9) Voer alle instellingen van uw keuze in via het bedieningspaneel en start daarna de kachel. 
 (Zie het gedeelte over de bediening van de kachel) 
 

 



NB: 
Tijdens de eerste keer aansteken moet de omgeving grondig worden geventileerd, omdat de 
kachel tijdens de eerste uren stoken een scherpe geur kan afgeven die wordt veroorzaakt door 
drogende verf. 
Laat de kachel de eerste uren op volle kracht werken om er zeker van te zijn dat alle verf is gehard 
zodat de scherpe geur daarna niet meer kan ontstaan. 
5. Veiligheidsvoorzieningen. 
De Greenfire pelletkachel heeft geavanceerde veiligheidssystemen voor het voorkomen van schade 
aan de kachel en de woning die zou kunnen ontstaan door een fout in de kachel of door achterstallig 
onderhoud, onvoldoende trek in de schoorsteen etc. 
Als er een fout wordt geregistreerd, wordt de toevoer van pellets automatisch gestopt en gaat de 
kachel uit. 
De kachel heeft de volgende 4 veiligheidsvoorzieningen: 

 

1. Een thermozekering die de kachel uitschakelt als de temperatuur in de pellethouder boven 
de 85 graden komt. 

2. De thermosensor op de pellethouder treedt in werking bij een temperatuur van 82 graden 
en reduceert dan automatisch de warmteafgifte van de kachel. Als er hierna geen daling van 
de temperatuur wordt geregistreerd, treedt de thermozekering (1) in werking. 

3. De pressostaat meet of de schoorsteen de correcte hoeveelheid trek genereert. In geval 
van te weinig trek in of verstopping van de schoorsteen wordt de vacuümstaat 
uitgeschakeld en slaat de kachel af.

4. Het deurcontact schakelt de kachel uit als deze wordt geopend terwijl de kachel brandt. 
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5.1 Tijdelijke stroomuitval. 
Bij stroomuitval die slechts een paar seconden duurt, start de kachel opnieuw en werkt daarna 
normaal. Als de stroomuitval langer duurt, zal de kachel automatisch helemaal uit gaan. Hoe lang 
dit duurt varieert, afhankelijk van hoe warm de kachel is.

6. Bijvullen met houtpellets 
Verwijder de deksel van de pellethouder om pellets te kunnen bijvullen (afb. 1) 
Om te verhinderen dat er pellets in de vier convectiespleten vallen MOET de deksel tijdens het 
bijvullen over deze spleten worden gelegd, zoals getoond in (afb. 2).  
Activeer de handmatige pellettoevoer via het bedieningspaneel (zie punt 8.2.3.) en laat de 
toevoer werken totdat er pellets in de verbrandingsschaal komen. Op deze wijze kan het 
correcte startverloop worden bereikt. 

  

 
Afbeelding 1. 

 
 Afbeelding 2. 
 
7. Schoonmaak, onderhouds en service-interval 
 Zie de schoonmaakhandleiding. 

 



 

8. Bediening en timer e.a. 
 
8.1. Bedieningspaneel. 

 
 
Het bedieningspaneel heeft ook een geluidsfunctie voor alarmen e.d. 

• Korte toon:   Bij activeren van de knoppen op het bedieningspaneel. 
• Lange, zachte toon: Bij verkeerde invoer op het bedieningspaneel. 
• Lange, harde toon: Bij alarm in de kachel, met foutcode op het display. 

 
8.1.1. Afstandsbediening. 
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8.1.2. Menustructuur 

                                         

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Warmteafgifte

[ Hi ]

[ Auto ]

[ 4 ]

[ 3 ]

[ 2 ]

[ 1 ]

Convectie

[ Hi ]

[ Auto ]

[ 4 ]

[ 3 ]

[ 2 ]

[ 1 ]

Temperatuur

[ 25° ]       
Actuele Temp 

Gewenste Temp 

[ 10° ]           
Antivries          

Pellettype

[ 1 ]           
Normal

[ 2 ]            
+10% Lucht

[ 3 ]            
+20% Lucht

Tijd

[ 1 ]           
Actuele tijd

[ 2 ]            
Timer Aan/Uit

[ 3 ]                
P1-P6

[ 4 ]                
d1-d7

Inregelen

[ 1 ]       
Toetsenpaneel 
vergrendeling

[ 2 ]         
Display 

Helderheid

[ 3 ]         
Display Info

[ 4 ]              
Piep Volume

[ 5 ]               
Info

[ 6 ]       
Handmatige 

pellettoevoer

[ 7 ]         
Serviceteller

[ 8 ]         
Servicemenu

 



 

8.2. Navigeren in de menu's 
Gebruik de actieve touchknoppen om tussen de menu's te navigeren. 
 
8.2.1. Actieve touchknoppen.  

Touchknop: Beschrijving: 

 

Aan / Uit knop.  
Schakelt de kachel aan of uit bij aanraking gedurende meer dan 3 

seconde 

 

 
Menu knoppen. 

Worden gebruikt om in de menu’s te navigeren. 

 

 
 

Redigeerknoppen. 
 

Worden gebruikt om in de menu’s te redigeren en te navigeren. 

 

Enter. 
Wordt gebruikt voor het bevestigen van een ingevoerde waarde 

en voor het kiezen van submenu’s. 

 

 
Onderbreken / Terug knop. 

Annuleert ingetoetste gegevens/gaat een menu-item terug. 

 
8.2.2. De klok instellen. 
Voor het instellen van tijdstip en datum in het menu-item Tijd . Druk op Enter . De uurwaarde 
knippert. Druk op + of – om het gewenste tijdstip in te stellen. Druk daarna op de rechter pijltoets

. De minuutwaarde gaat knipperen. Druk op + of – om de gewenste waarde voor de minuten in 
te stellen. Druk nogmaals op de rechter pijltoets . Het datumveld wordt weergegeven. Stel de 
datum in op dezelfde manier als hierboven beschreven voor de tijd. Druk hierna op de rechter 
pijltoets  en stel de dag van de week in. ( 1 = maandag, 2 = dinsdag enz. ) 
 
8.2.3. Handmatige pellettoevoer. 
Ga naar het menu-item Inregelen . Druk op + totdat punt (6) zichtbaar is in de display. Druk 
daarna op Enter  en de display gaat ”rollen” om handmatige pellettoevoer te symboliseren. Druk 
op Enter  en houd de toets ingedrukt. De sequentie duurt ca. 30 seconden. Herhaal de 
procedure totdat er pellets in de verbrandingsschaal belanden. Maak de verbrandingsschaal leeg 
voor een correct startverloop. 
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8.2.4. De kamertemperatuur instellen. 
Stel de gewenste kamertemperatuur in via het menu-item Temperatuur  . De huidige 
kamertemperatuur wordt weergegeven op de display. Druk op Enter  om de gewenste 
kamertemperatuur te kunnen instellen. De display gaat knipperen. De gewenste kamertemperatuur 
kan nu worden gekozen met de + of – knop. Bevestig de gekozen waarde met Enter  
 
(De kamertemperatuur kan ook worden ingesteld met de afstandsbediening. Zie punt. 8.1.1. ) 
 
Antivries temperatuur (vorstbeveiliging). 
De 'antivries'-functie is een beveiliging tegen te lage temperaturen in een verblijfsruimte, ofwel een 
vorm van vorstbeveiliging. Als de feitelijk temperatuur in een ruimte lager wordt dan de ingevoerde 
'Antivries'-temperatuur, start de kachel automatisch. Om 'Antivries' te kunnen activeren moet de 
timer op AAN worden gezet. 
 
Stel de gewenste antivriestemperatuur in via het menu-item Temperatuur . Druk op +. [2] wordt 
weergegeven. Druk op Enter  Voer de gewenste waarde voor de antivries-temperatuur in en 
bevestig met Enter  (De standaardwaarde is 10°C) 
 
8.2.5. De warmteafgifte instellen 
Stel de gewenste warmteafgifte van de kachel in via het menu-item Warmteafgifte . Druk op 
Enter  en kies de gewenste maximum waarde voor de warmteafgifte van de kachel. 1…4, Auto, 
Hi. Bevestig de gekozen waarde met Enter  
 
(Het gewenste warmteafgifte-niveau kan ook worden ingesteld met de afstandsbediening. Zie punt. 
8.1.1. ) 
 
8.2.6. Het convectieniveau instellen 
De convectieventilator is standaard ingesteld op Auto en volgt dan automatisch het niveau voor 
warmteafgifte . 
We bevelen aan de instelwaarde van de convectieventilator op Auto te laten staan, omdat de 
kachel oververhit kan raken bij verkeerde instelling van de convectieventilator. 
 
8.2.7. De pelletkwaliteit instellen 
Kies de gewenste pelletkwaliteit in het menu-item Pellettype . Druk op Enter  en kies uit de 
volgende 3 mogelijkheden:  
 
1 = Standaard instelling. 
2 = Standaard + 10% extra lucht voor de verbranding. 
3 = Standaard + 20% extra lucht voor de verbranding. 
 
Bevestig de keuze van het pellettype met Enter . 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

8.3. Submenu's  
 
8.3.1. Inregelmenu  
1: Toetsenbordvergrendeling: Off, Lo, Hi (Onderstaande kan worden ingesteld met dit menu-item ) 

Off = Niet vergrendeld, ('Off' kan altijd worden gekozen in dit menu-item) 
Lo = 'Enter'-toets vergrendeld,  
Hi = 'Enter'-toets en 'On/Off'-toets vergrendeld   

2: Display verlichtingsniveau: 1, 2, 3, 4, 5 (Onderstaande kan worden ingesteld via dit menu-item) 
1 = Laag  5 = Hoog 

3: Display-info: Off, 1, 2, 3 (Onderstaande kan worden ingesteld via dit menu-item)  
Off = De display blijft in het gekozen menu.  
1 = De display wisselt tussen weergave van kamertemperatuur en van de tijd. 
2 = De display wisselt tussen weergave van het gekozen menu en van de        
kamertemperatuur. 
3 = De display wisselt tussen weergave van het gekozen menu en van de tijd. 

4: Piepsignaal-volume: 1, 2, 3, 4, 5 (Onderstaande kan worden ingesteld via dit menu-item) 
 1 = Laag  5 = Hoog. 
5: Technische informatie 
6: Handmatige pellettoevoer (zie punt 8.2.3. ) 

7: Service-teller (Aantal uren 'ON' (in bedrijf) tot service, 0-999 uur, 999+ uur = Hi ) 
8: Servicemenu 
 
8.3.2. Menu-item Tijd  
[ 1 ] = Huidig tijdstip  
          Stel hier tijd, datum, jaartal en dag van de week in 

[ 2 ] = Timer On/Off 
          Stel hier in of de Timer-functie aan of uit moet staan. 

[ 3 ] = Programma 1 t/m 6 ( P1, P2, P3, P4, P5, P6 ) 
          Stel hier het programma 1 t/m 6 in, met On/Off, tijd en temperatuur.  

(zie punt. 8.3.2. ) 

[ 4 ] = Dag 1 t/m 7 ( d1, d2, d3, d4, d5, d6, d7 ) 
          ( d1 = maandag, d2 = dinsdag …. d7 = zondag ) 

Stel hier de dagen van de week in met de bijbehorende programma's.  
(´Zie punt 8.3.3. ) 
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8.4. Timer  
 
8.4.1. Programma's instellen: 

 Om een programma in te stellen gaat u naar menu-item Tijd , submenu [3]. Druk op 
Enter . Op de display wordt [P1] weergegeven. Druk op Enter . Op de display staat de 
Starttijd ('On', zie beneden), met knipperende uurwaarde. Druk op + of - tot de gewenste uurwaarde 
knippert. Druk daarna op de rechter pijltoets . De minuutwaarde gaat nu knipperen. Druk op + of 
- tot de gewenste minuutwaarde knippert. Druk weer op de rechter pijltoets . De display toont nu 
de Stoptijd ('Off', zie beneden), met knipperende uurwaarde. Druk op + of - tot de gewenste 
uurwaarde knippert. Druk daarna op de rechter pijltoets . De minuutwaarde gaat nu knipperen. 
Druk op + of - tot de gewenste minuutwaarde knippert. Druk daarna op de rechter pijltoets . De 
temperatuurwaarde gaat nu knipperen. Druk op + of - tot de gewenste maximumtemperatuur 
knippert. Bevestig de gekozen temperatuur met Enter . Het hele programma 1 [P1] is nu 
opgeslagen in de timer. 
 
Herhaal de procedure voor de overige programma's als u die wilt gebruiken. 
 
 
Voorbeeld 1: 

Programma 
1 

Programma 
2 

Programma 
3 

Programma 
4 

Programma 
5 

Programma 
6 

Aan Uit Aan Uit Aan Uit Aan Uit Aan Uit Aan Uit 
5:30 7:30 8:00 11:30 12:00 23:00 17:00 23:00 20:00 22:30 4:00 7:00 

21° 21° 18° 24° 20° 22° 
 
 
Schema voor eigen gebruik. 

Programma 
1 

Programma 
2 

Programma 
3 

Programma 
4 

Programma 
5 

Programma 
6 

Aan Uit Aan Uit Aan Uit Aan Uit Aan Uit Aan Uit 
            
Temp: Temp: Temp: Temp: Temp: Temp: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

8.4.2. Dagen instellen: 

 Ga naar menu-item [4] in het menu Tijd  om een dag in te stellen met één of meerdere 
programma's. Druk op Enter . Op de display wordt [d1] weergegeven. Druk nogmaals op Enter 

. Op de display wordt 'Off' weergegeven (blok A; zie hieronder). Druk op '+' tot het gewenste 
programma (Off, P1 t/m P6) wordt weergegeven. Druk op de rechter pijltoets . Op de display 
wordt 'Off' weergegeven (blok B, zie hieronder). Druk op '+' tot het gewenste programma (Off, P1 
t/m P6) wordt weergegeven. Druk op de rechter pijltoets . Op de display wordt 'Off' 
weergegeven (blok C, zie hieronder). Druk op '+' tot het gewenste programma (Off, P1 t/m P6) 
wordt weergegeven. Bevestig de gekozen waarden met Enter .  

Dag 1 (d1 = maandag) is nu ingesteld. Herhaal desgewenst de procedure voor de overige dagen.  
 
Voorbeeld 2: 

 A B C 
d1 - Maandag p1 p4 off 
d2 - Dinsdag p1 p4 off 
d3 - Woensdag p6   off off 
d4 - Donderdag p6 p4 off 
d5 - Vrijdag p6 p5 off 
d6 - Zaterdag p2 p3 off 
d7 - Zondag p1 p3 off 

 
 

Schema voor eigen gebruik. 

d1 - Maandag    
d2 - Dinsdag    
d3 - Woensdag    
d4 - Donderdag    
d5 - Vrijdag    
d6 - Zaterdag    
d7 - Zondag    
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8.5. Verklaringsoverzicht 
8.5.1. Verklaring van het startverloop 

 
 
8.5.2. Verklaring van de kamertemperatuurregeling 

 

Opwarmfase 

- Gloeibuis AAN 
- Rookventilator AAN 
- Spiralmotor AAN 
- Convectie UIT 

 
- Deze fase is een 

constante en 
beslaat een 
tijdsduur van 100 
seconden. 

Aansteekfase 

- Gloeibuis AAN 
- Rookventilator AAN 
- Spiralmotor AAN 
- Convectie UIT 

 
- De duur van deze 

fase is afhankelijk 
van de rookgas-
temperatuur. 

 

Verbranding testfase 

- Gloeibuis UIT 
- Rookventilator AAN 
- Spiralmotor AAN 
- Convectie AAN 

 
- De duur van deze 

fase is afhankelijk 
van de rookgas-
temperatuur. 

   

Verbrandingfase O
 

Druk 

- De kachel is 
correct gestart en 
werkt nu op het 
gewenste 
verbrandings-
niveau. 

 



 

8.6. Fouten opsporen en melden voor de Greenfire pelletkachel  

Vergeleken met een traditionele houtkachel bevat een pelletkachel een groot aantal mechanische 
en elektronische componenten Als gevolg hiervan kunnen er een aantal situaties optreden die een 
negatieve invloed hebben op de verbranding en het aanmaken.  

Raadpleeg de hierna volgende handleiding voor het opsporen van fouten voordat u een 
servicemonteur bestelt.  

8.6.1. Fouten opsporen 
Controleer de volgende aspecten voordat u de kachel aansteekt: 

a) De gietijzeren topplaat moet hermetisch aansluiten op de pellethouder. 
b) De gegoten dekseltop moet hermetisch aansluiten op de topplaat. 
c) De verbrandingsschaal moet hermetisch aansluiten op het bodemstuk en er mogen geen 

asresten of pellets liggen tussen de verbrandingsschaal en de buis waarin deze is 
gemonteerd. 

d) De pakking op de aslade moet intact zijn en de aslade moet hermetisch aansluiten op de 
kachel. 

e) De pakking op de kacheldeur moet intact zijn en de deur moet rondom volledig en hermetisch 
aansluiten op de kachel. 

f) De kachel moet zijn schoongemaakt zoals beschreven in de schoonmaakhandleiding. NB: 
punt 2.2 op pagina 4 is hierbij met name van belang, omdat er zich hier veel as kan 
verzamelen waardoor de rookgasafvoer kan worden geblokkeerd. 

Als niet aan alle hierboven genoemde punten wordt voldaan, moeten de problemen worden 
verholpen voordat de kachel wordt aangestoken. 

Nadere verklaring van punt 1.1 t/m 1.6 

Punt 1.1 en 1.2 Als deze onderdelen niet luchtdicht op elkaar aansluiten, kan er 'valse trek' naar de 
kachel ontstaan via de pellethouder. Valse trek draagt niet bij aan het verbrandingsproces, maar 
vermindert daarentegen de hoeveelheid lucht die beschikbaar is voor verbranding. De negatieve 
invloed op het verbrandingsproces neemt toe naarmate er minder pellets in de houder zijn, omdat 
de luchtweerstand in de houder afneemt naarmate de pellets opraken. 

Punt 1.3. Het is van groot belang dat de verbrandingsschaal stevig op zijn plaats zit en luchtdicht 
aansluit op de kachel, zodat de verbrandingslucht niet buiten de schaal om kan circuleren. Dit zou 
aanleiding kunnen geven tot een minder goede verbranding waardoor het zelfreinigende effect van 
de kachel wordt gereduceerd. De negatieve inwerking op het verbrandingsproces neemt toe 
naarmate de verbrandingsschaal meer vervuild raakt. 

Punt 1.4 en 1.5 Het is van groot belang dat de aslade en de het pakkingssnoer in de deur 
hermetisch aansluiten: een kleine lekkage op deze plaatsen zal ernstige gevolgen hebben voor het 
verbrandingsproces. Zelfs als de aslade slechts op een kiertje wordt geopend, zal de kachel 
slechter gaan branden en veel sneller vuil worden. 

Punt 1.6. Pagina 4 punt 2.2 is speciaal van belang, omdat zich op de hier omschreven plek veel as 
kan ophopen waardoor de rookgasafvoer kan worden geblokkeerd, met slechte toevoer van 
verbrandingslucht als gevolg. Als de hier omschreven plek niet regelmatig wordt schoongemaakt 
als beschreven in de handleiding, kunnen de inwendige rookgaskanalen van de kachel sneller 
vervuild raken. Demontage en inwendig schoonmaken van de kanalen en compartimenten van de 
kachel zal dan veel vaker nodig zijn. 
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8.6.2. Testen van de kachel 
Start de kachel en test alle verbrandingsniveaus (Auto, 4, 3, 2, 1). Zorg er tijdens dit proces voor 
dat er voldoende verbrandingslucht naar de kachel wordt gevoerd. In een correct aangestoken 
kachel zijn lichtgele vlammen te zien nadat de kachel 15 minuten heeft gebrand – de vlammen 
moeten lichtgeel blijven, ook als het warmteafgifteniveau wordt verlaagd. Verlaging van het 
warmteafgifteniveau vergt echter enige aanpassingstijd terwijl de luchttoevoer wordt gereduceerd 
en er minder pellets worden aangevoerd. Dit proces duurt normaal gesproken een paar minuten en 
in die tijd kunnen de vlammen meer oranje of donkerder van kleur worden, totdat de verbranding 
weer optimaal verloopt (lichtgele vlammen).  

8.6.3. Verloopt de verbranding niet schoon? 
Als de kachel correct is ingesteld maar de verbranding met een donkere vlam verloopt, kunnen 
hierbij meerdere factoren een rol spelen. De gebruikte brandstof, het pellettype en de schoorsteen 
zijn de belangrijkste factoren en hieronder wordt een aantal mogelijke oplossingen beschreven.    

De standaardinstellingen van de kachel zijn gebaseerd op het gebruik van schone, lichte pellets en 
een schoorsteentrek van 12 Pascal (als bij een gewone houtkachel). Als er met een ander soort 
pellets wordt gestookt (d.w.z. een donkerder, zwaarder type houtpellet) of als de schoorsteen de 
nodige trek niet kan leveren, kan het nodig zijn meer verbrandingslucht toe te voeren. De toevoer 
van verbrandingslucht kan worden gewijzigd op het bedieningspaneel onder menu-item 'Pellettype'                     
(zie punt 8.2.7 in de handleiding). Niveau 1 is de standaardinstelling, op niveau 2 wordt 10% extra 
lucht toegevoerd en op niveau 3 wordt 20% extra lucht toegevoerd. 

Als dit niet voldoende is om de gewenste verbranding te bereiken, kan een erkende 
onderhoudsmonteur de luchttoevoer nog verder verhogen met behulp van een aantal verborgen 
parameters op de regelunit. Dit wordt echter alleen bij hoge uitzondering gedaan: normaal 
gesproken is een verhoging van resp. 10 of 20 % ruim voldoende. Als de kachel teveel 
verbrandingslucht ontvangt door bv. een schoorsteen met hoge trek, dan kan de hoeveelheid 
toegevoerde verbrandingslucht overeenkomstig worden gereduceerd.   
 
 

       

   Teveel lucht               Te weinig lucht                   Correcte hoeveelheid lucht 

 

 



 

8.6.4. Servicemonteur / Probleembeschrijving 

Als de kachel niet werkt of slecht brandt (donkere vlammen en zwarte rook), kan er een bezoek van 
een monteur worden besteld via de dealer. 

Als u een monteursbezoek wilt bestellen, bewijst u de betreffende monteur een grote dienst door de 
4 vragen in het gedeelte 'Beschrijving van het probleem' te beantwoorden.  

Beschrijving van het probleem: 

a) Treedt het probleem op tijdens het aansteken, na enige tijd branden of naarmate de kachel de 
gewenste bedrijfstemperatuur bereikt?  
 

 

 

 

b) Treedt het probleem op bij gebruik van de Timer-functie en/of bij normaal gebruik? 

 

 

 

 

c) Treedt het probleem vaker of minder vaak op bij bepaalde weersomstandigheden? Kou (grote 
warmtevraag) of warmte (kleine warmtevraag)? Heeft de heersende wind enige invloed op het 
optreden van het probleem?  

 

 

 

 
d) Hoe lang is de kachel in gebruik geweest? Betreft het een probleem dat plotseling is ontstaan 

of heeft het zich geleidelijk ontwikkeld? Bestaat het probleem al vanaf de dag dat de kachel 
werd aangesloten?  
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8.6.5. Fouten- en alarmoverzicht 
• Bij een alarm knipperen een of meerdere pictogrammen en het betreffende probleem moet 

zo snel mogelijk worden verholpen. 
o Bij een alarm kan de kachel nog altijd beperkt bruikbaar zijn. De kachel zal 

waarschijnlijk niet optimaal kunnen werken. Er moet zo snel mogelijk een deskundige 
worden geraadpleegd. 
 

• Bij een foutmelding brandt het pictogram ononderbroken: het betreffende probleem moet zo 
snel mogelijk worden verholpen. 

o Een foutmelding duidt op een functiestoring van de kachel. Er MOET onmiddellijk een 
deskundige worden geraadpleegd. 

o Het pictogram Service Alarm brandt ononderbroken en de code begint met de 
letter 'E'.  
 

• De meeste alarmen en fouten worden aangegeven met een code waarmee u de fout 
gemakkelijker kunt vinden. Om deze code te kunnen zien drukt u op Back op het 
bedieningspaneel. Houd de knop ingedrukt totdat de code in het display verschijnt.      
Als er  - - - -  verschijnt in het display, is er geen code voor het actuele probleem. 

Foutcode: Beschrijving: Mogelijke fout: Mogelijke oplossing: 

---- Het pictogram Pellet Alarm 
 brandt ononderbroken. 

De pelletbehoulder is leeg. Vul de pelletbehoulder 
bij. 

E004 Fout in de communicatie 
met de regeling. 

De communicatiekabel is 
defect. 

Neem contact op met de 
dealer  

E106 Fout in temperatuursensor 
van pelletbehoulder. De sensor is defect. Neem contact op met de 

dealer 

E108 Fout in veiligheidssensor 
van pressostat / STB  De sensor is defect. Neem contact op met de 

dealer 

E110 Fout in 
kamertemperatuursensor 

De sensor is defect. Neem contact op met de 
dealer 

E111 Fout in rookgassensor De sensor is defect. Neem contact op met de 
dealer 

A003 
Het pictogram Scoonmaak 

Alarm  knippert of brandt 
ononderbroken 

De kachel en/of de 
schoorsteen moeten worden 

schoongemaakt. 

Zie de 
schoonmaakhandleiding

. 

A004 
Het pictogram Service 

Alamr  knippert. 

De backup-batterij voor de 
regelunit is bijna leeg. 

Neem contact op met de 
dealer 

A005 
Het pictogram Service 

Alarm knippert. 
De Hall Speed Sensor op de 

rookventilator werkt niet. 
Neem contact op met de 

dealer 

A006 

De pictogrammen Pellet 
Alarm  Schoonmaak 

Alarm  Service    Alarm 

 knipperen. 

Het deurcontact is niet 
geactiveerd of is defect. 

Neem contact op met de 
dealer 

A007 Ikonen Servicelarm       
blinkar. 

De pressostat is     
geactiveerd / defect 

Neem contact op met de 
dealer 

In geval van twijfel beveelt Heta ten sterkste aan contact op te nemen met de dealer. 
 



 

9. Garantievoorwaarden 
 
We stellen prijs op het vertrouwen dat u toont bij de aankoop van uw Greenfire pelletkachel en 
verzoeken u de volgende documenten te bestuderen: 
- De instructies m.b.t. installatie, gebruik en onderhoud 
- De hieronder beschreven garantievoorwaarden. 

Voordat Heta-kachels de fabriek verlaten en naar de leverancier gaan, ondergaan ze tijdens de 
productie een grondige kwaliteitscontrole. Daarom geven we 5 jaar garantie op productiefouten in 
de brandkamer. 
Andere onderdelen vallen onder de wettelijk geldende reclamatieperiode van 2 jaar. 
 
De garantie omvat niet: 
- Onderdelen zoals: 
 - Vuurvaste stenen in de brandkamer 
 - Glas 
 - Afdichtsnoeren 
 - Glazen pakkingssnoeren 
- Verbrandingsschaal in roestvast staal 
- Eventuele schade die het gevolg is van onjuiste installatie en/of behandeling van de kachel 

en/of fouten van de klant. 
- Schade die is veroorzaakt door verkeerd gebruik. 
- Transportkosten met betrekking tot reparaties die onder de garantie vallen. 
- Montage/demontage bij reparaties die onder de garantie vallen. 
 
Bij gebruik van pellets van een slechte kwaliteit of gemaakt van andere materialen dan schoon 
brandhout kunnen de onderdelen van de kachel ernstig worden beschadigd, waardoor de 
geldigheid van de garantie en de aansprakelijkheid van de fabrikant komen te vervallen.  
Transportschades vallen niet onder de garantie. We raden daarom aan de kachel direct bij 
ontvangst te controleren en de dealer onmiddellijk te informeren als u een schade aan de kachel 
constateert. De garantieverplichtingen van de fabrikant zijn als hier beschreven en er kunnen geen 
eisen worden verbonden aan eventueel mondeling ingediende aanvragen of verzoeken 
 
Vemeld bij eventuele klachten uw factuurnummer. 
 
Waarschuwing 
Bij ongeautoriseerde wijzingen aan de pelletkachel en bij gebruik van andere dan de originele 
reserveonderdelen komt de garantie te vervallen. 
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10. EU-verklaring van overeenstemming 
 

 
EU OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING 

 
Undertegnede, der repræsenterer følgende fabrikant 

 
 Fabrikant : Heta A/S 
 Adresse : Jupitervej 22    7620 Lemvig.  Dk. 

 
Erklærer hermed at produktet 

 
Produktidentifikation :   
 Greenfire 2.  Produktnummer.  8202-0001. 
 Rumopvarmer  med fjernbetjening. Fyret med træpiller, og beregnet for bolig. 
 Handelsbetegnelse: Greenfire. 

 
Er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende EU direktiv(er) (inklusive alle gældende tillæg) 

 
Reference nr.  Titel 
89/106/EØF 
2006/42/EF 
2006/95/EF 
2004/108/EF 

Byggevaredirektiv 
Maskindirektiv 
Lavspændingsdirektiv 
Emc-direktiv 

 
Referencer til standarder og/eller tekniske specifikationer som er anvendt til denne overensstemmelseserklæring, 
eller dele deraf: 
 
Harmoniserede standarder: 

 
Nr. Udgave  Titel 

DS/EN 14785 
DS/EN 60335-1/A11 
DS/EN 60335-2-102 
DS/EN 61000-6-3 

1 
3 

1 

 

Rumopvarmere til boliger fyret med træpiller 
Elektriske apparater til husholdningsbrug 
Særlige bestemmelser for. Gas olie og fast brændstofforbrugende apparate 
EMC. Emission, boliger 

 
Andre standarder og/eller tekniske specifikationer: 

 
NR.  Titel 
DIN/EN 14785 
NS3058/ 3059 
15A bvg/A2 2004 

Din plus certificeringsprogram Nach DIN/EN 14785 
Norsk partikelmåling 
Godkendelse i østrig 

 
Ovnen er testet og godkendt, hos det akkrediterede prøvningsinstitut. Teknologisk institut i Århus. 
Teknologiparken Kongsvang alle 29. Dk-8000 Århus C. 
Rapport Nr. 300-Elab-1357-EN. Og 300-Elab-1357-NS. 
 
Heta A/S  D.06/10-2010 
 

 
Lars Kirk. Afdelingsleder. Udvikling 

 

 



 

11. Typeplaatje. 
 

 

    8202-0001-UK

       CE SINTEF

                    Heta A/S Jupitervej 22
                   7620 Lemvig Denmark

10

EC Certifikat Nr.                                                                                                          2006-02

        DS/EN 14785/15a B-VG/A2: 2004
                   DIN PLUS/ NS 3058/3059

12345

Distance to combustible back wall                        40 mm
Distance to combustible side wall 75 mm
Furnishing distance (in front of the stove) 600 mm

CO, mean value nominal 0.011 %
CO, mean value nominal 141mg/Nm3
Dust 29  mg/Nm3
Flue gas temperature 117 C°
Nominal heat output 5,71 kw
Energy efficiency nominal 90%
Energy consumption nominal 64 W

CO, mean value low output 0,028%
CO, mean value low output 342mg/Nm3
Flue gas temperature, low output 50 C°
Heat output, low output 1,67 kw
Energy efficiency, low output 95%
Energy consumption, low output 21 W

Dust (NS 3058/3059) 1,91 g/kg

Fuel type 6-8 mm pellets
Follow the Manufacturer Operating Guide
The appliance is deterrmined for continuous use
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