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Handleiding Janus Houtkachel 
 
Wij feliciteren u met de aanschaf van uw Janus houtkachel.  
Met deze handleiding willen wij u informeren over een juist gebruik en de kunst van goed stoken. 
Leest u, voordat u gaat stoken, eerst de tekst over het instoken goed door. 
Deze stookinstructie is van toepassing op de Janus houtkachel en is bedoeld als richtlijn.  
Uw houtkachel zal zich namelijk op elke andere plek anders gedragen, simpelweg omdat de 
omstandigheden anders zijn. Het rookkanaal, het weer, de kwaliteit van het hout en de 
luchthuishouding in huis bepalen het stookgedrag van uw kachel. Op den duur ontwikkelt u uw 
eigen gebruiksaanwijzing, met deze stookinstructie als basis. 
 
Wat moet u weten over de Janus houtkachel 
 
De Janus is een echte hoogrendement houtkachel.  
Deze Janus heeft een doordacht verbrandingssysteem en is eenvoudig te bedienen.  
De Janus houtkachels hebben geen rooster met asla en de brandkamer is voorzien van een 
vuurvaste bemanteling. 
 
Om een zo hoog mogelijk rendement te halen, is het van belang dat de in deze handleiding 
vermelde instructies goed opgevolgd worden. 

De primaire en secundaire verbranding van de Janus  

De Janus houtkachel is voorzien van een primaire en secundaire luchttoevoer om te zorgen voor 
een maximaal rendement door de meest efficiënte verbranding. Er moet zo min mogelijk kostbare 
brandstof verbruikt worden en verloren gaan in de schoorsteen. Door het goede 
verbrandingssysteem stookt u met de Janus gegarandeerd energiezuinig. Maar waar zitten nou 
die luchttoevoeren in de houtkachel, wat doen ze precies en hoe kunt u ze het beste 
gebruiken? 

De primaire luchttoevoer zit aan de onderkant van de glasdeur. U kunt de luchttoevoer eenvoudig 
regelen met de schuif, maar u laat deze bij voorkeur altijd open staan. De luchtstroom gaat van 
onderen naar boven langs de ruit en houdt meteen de ruit extra schoon omdat het laagje lucht als 
het ware een buffer vormt tussen de vuile aanslag en de ruit. Dit noemt men ook wel een 
schoonglas systeem. Uiteraard werkt dit systeem alleen maar als er goed gestookt wordt met 
droog hout. 

De secundaire luchttoevoer zit aan de zijkant van de Janus en zorgt voor het zogenaamde ‘turbo 
effect’, wat wil zeggen dat het zorgt voor de explosieve verbranding van de brandstof. Als de knop 
aan de zijkant van de kachel uitgetrokken wordt, wordt er meer lucht toegevoerd. Beweegt u de 
knop naar de kachel toe, dan wordt het vuur in de kachel getemperd. Als er meer lucht toegevoerd 
wordt, wordt de brandstof sneller verbrand en is het rendement en ook het vermogen lager. 
Daarom staat de secundaire luchttoevoer alleen maximaal open bij het aansteken van de kachel. 
Als de kachel eenmaal goed brandt, dan wordt de knop weer naar binnen toe bewogen om het 
vuur een beetje te temperen en zodoende een goed rendement te behalen en meer vermogen op 
te bouwen. Als de Janus bijgevuld moet worden, dan wordt de knop weer open gezet zodat het 
nieuwe hout weer goed vlam kan vatten. De secundaire luchttoevoer wordt daarna weer zo snel 
mogelijk dichtgezet zodat er weinig warmte verloren gaat naar de schoorsteen. 

Een optimale afstemming tussen de beide luchttoevoeren is belangrijk. De wervelingen die 
ontstaan tussen de primaire en secundaire toegevoerde luchtstromen zorgen namelijk voor de 
meest efficiënte verbranding van de vrijgekomen gassen. Een hoog rendement kan alleen behaald 
worden door een optimale verbranding en een lage luchtstroom door de schoorsteen. Het is een 
kwestie van oefenen en uitproberen wat bij uw Janus en uw rookkanaal het beste functioneert. 



 
De drie basisregels voor goed stoken zijn: 
 
1. Stook droog en schoon hout. 
 
De Janus houtkachel is geschikt voor het stoken van zogenaamde ‘stapelbare brandstoffen’: hout 
en briketten. 
 
We gaan er van uit dat u alleen droge brandstoffen gebruikt. Dat geldt dus ook voor het 
aanmaakpapier. Lichte houtsoorten zoals berk, els, wilg en populier kunnen na 1-1,5 jaar gestookt 
worden. Eiken en andere harde houtsoorten moeten minimaal 3 jaar drogen. Indien u droog hout 
stookt is er bijna geen afzetting van teer (zgn. “creosootvorming”) in de schoorsteen, zodat deze 
schoner blijft. 
Natte brandstof kost extra energie, geeft aanslag op het glas en vervuilt het rookkanaal. 
 
2. Stook niet te getemperd. 
 
Geef de Janus houtkachel tijd om op temperatuur te komen (blijf erbij in dit stadium) en temper het 
vuur niet te snel. 
Onthoud deze regel: u kunt een kachel pas temperen als deze op temperatuur is. 
 
3. Zorg altijd voor voldoende verse lucht. 
 
De huidige woningen zijn vaak kierdicht gemaakt. Een roostertje of klapraampje openen zorgt voor 
voldoende verse lucht.  
Bij het aanmaken is het hoofdzaak dat het rookkanaal en de kachel op temperatuur komen.    
 
Instoken, een goed begin. 
 
Het instoken vereist wat extra tijd en aandacht en een aanpak die we hieronder in stappen voor u 
hebben omschreven. 
Het instoken zal 3 á 4 uur in beslag nemen. Bij het instoken komt er een blauwe damp van de 
kachel als deze heet wordt. De kachel bereikt een bepaalde temperatuur en de hittebestendige 
verf gaat inbranden. Het inbranden kan enkele uren duren, na deze periode wordt de verf minder 
gemakkelijk beschadigd. Voordat de kachel ingebrand is moet u niet teveel aan de kachel zitten 
anders beschadigt deze gemakkelijk (dus geen vlekken wegpoetsen en zo min mogelijk 
aanraken). Tijdens dit proces is het belangrijk dat het eerste uur de deur om het kwartier geopend 
wordt en na ca. 1 minuut weer wordt gesloten. Dit is nodig om te voorkomen dat de keramische 
deurpakking aan de kachel vastplakt, voordat de hittebestendige lak volledig is uitgehard. Maak 
voordat u de eerste keer gaat stoken de kachelruit schoon teneinde eventueel achtergebleven 
vetten te verwijderen (deze branden anders nl. in). De ruiten zijn makkelijk schoon te maken met 
ruitenreiniger voor kachels. 
 
 
Instoken in stappen 
 
1.  Eerst controleren of de vlamplaat (het schuin geplaatste stalen schild dat boven in de 

stookruimte zit) goed geplaatst is volgens tekening. 
2.  De schuif zijkant kachel helemaal uittrekken. 
3. Kleine houtjes luchtig stapelen en deze aansteken met een aanmaakblokje of een stuk 

papier, houd de deur eventueel op een kier. 
4. Als de kleine aanmaakhoutjes goed vlam gevat hebben kunnen er grotere stukken 

opgelegd worden, waarna de deur (indien open) gesloten dient te worden. 
5. Zodra de grotere stukken ook goed vlam gevat hebben kunt u de schuif aan de zijkant van 

de kachel inschuiven. 



 
Plaatsing vlamplaat 
 
 

 
 
 
 

De Janus in de nacht!  

Alleen als u een goed geïsoleerde schoorsteen heeft kunt u de Janushoutkachel eventueel ’s 
nachts door laten branden. Hiervoor is het belangrijk om de Janus goed te vullen met voldoende 
hout en dit hout goed op te stoken door de knop van de secundaire verbranding helemaal uit te 
trekken totdat het hout goed vlam heeft gevat. Vervolgens schuift u deze knop aan de zijkant van 
de kachel weer naar binnen en sluit u voor een deel de primaire luchttoevoer aan de onderkant 
van de deur. De volgende morgen opent u beide luchttoevoeren en vult de kachel opnieuw met 
hout. Als u een nieuw rookgaskanaal heeft, kunt u beter eerst 3 maanden wachten voordat u de 
Janus ’s nachts door laat branden. U dient er rekening mee te houden dat u de kachel, het glas en 
het rookkanaal vaker dient te reinigen als u regelmatig ’s nachts doorstookt.  

De kracht van vuur 
 
Eigenlijk is er maar weinig bestand tegen een echt heet vuur. Ook uw haard kan door 
oververhitting beschadigen. Om dat te voorkomen mag in uw haard niet meer dan 3 kg droog hout 
tegelijk worden verbrand. 3 kg is ongeveer gelijk aan 3 massieve houtblokken, eiken met 15% 
vocht. 
De constructie en gebruikte materialen zijn zo gekozen om een verantwoord vuur te kunnen 
beheersen en weerstaan. 
Stook dus met beleid. 

 



Onderhoud 
 
Wilt u onderhoud uitvoeren aan uw kachel zorg er dan voor dat deze tenminste 24 uur daarvoor 
buiten gebruik is. 
 

- Buitenzijde van de kachel kunt u eenvoudig afnemen met een zachte vochtige doek. 
- Gebruik de as schep om overtollige as in de brandkamer te verwijderen. Let op! Voor 

een optimale verbranding is het nodig dat er een laagje as in de brandkamer ligt, dus 
nooit helemaal leegscheppen. 

- De ruit van de kachel reinigen met ruitenreiniger, verkrijgbaar bij uw kachelspeciaalzaak. 
- Schoorsteen tenminste 1x per jaar vegen, bij voorkeur door een erkende 

schoorsteenveger. 
 

 
Enkele tips 
 

• Stook altijd op een bed van as. Dit is een isolatielaag voor het vuur en tevens een goed 
bed voor de brandstof. 

• Als u de Janus houtkachel te vol heeft geladen en de zuurstoftoevoer is maximaal (= 
deur op een kier en beluchtingsschuiven open), kan het vuur ‘op hol slaan’. Laat de 
kachel in zo’n geval nooit onbeheerd. U zou de deur gecontroleerd volledig kunnen 
openen, waardoor het vuur wordt gekoeld. 

• U regelt de temperatuur ook door de hoeveelheid en de soort brandstof die u per vulling 
stookt. 

• Verwijder het teveel aan as met een schep of ash-cleaner. As nooit met een stofzuiger 
verwijderen omdat vuur nog dagenlang kan nagloeien. Zorg dat er een laagje as (±3 cm) 
achterblijft om op door te stoken. 

• Bij mistig weer bij voorkeur niet stoken wegens te lage trek in het rookkanaal. 
• De kachel wordt goed gestookt indien de vuurvaste stenen grijs tot licht beroet zijn en 

het raam zuiver blijft. 
                    
Garantie 
 
Uitgangspunt voor de garantiebepalingen is dat de kachel gebruikt wordt onder normale 
gebruiksomstandigheden, zoals beschreven in deze handleiding. Op het staal, de lasverbindingen 
en het hang- en sluitwerk geldt een garantietermijn van 5 jaar. Voor het stenen binnenwerk (breuk) 
en het eventueel loslaten van het keramisch koord aan de binnenzijde van de deur geldt een 
garantietermijn van 1 jaar. Op het glaswerk in de deur geldt 1 maand garantie voor breuk ten 
gevolge van spanning in de deur.  
 
Fabrikant 
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Heerenveenseweg 14 
8421 PJ  Oldeberkoop 
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