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BELANGRIJK
Dit apparaat wordt heet tijdens het gebruik, het wordt daarom aanbevolen dat er een geschikt scherm gebruikt wordt ter 

bescherming van jonge kinderen, ouderen of minder validen. Niet proberen om afval in dit apparaat te verbranden. 

Lees deze instructies zorgvuldig door vóórdat het apparaat geïnstalleerd of gebruikt wordt.  
Op een veilige plaats bewaren voor toekomstig gebruik en wanneer u onderhoud pleegt aan de haard. 

Het ingebruiknamevel op pagina 3 van deze handleiding moet door de installateur ingevuld worden. 

Gebruikshandleiding 
Installatie en Onderhoud 

Voor gebruik in NL (Nederland)

Dit apparaat is goedgekeurd voor het gebruik in andere dan de vermelde landen. Om dit apparaat in deze andere landen te installeren, is het belangrijk om de 
vertaalde instructies te bemachtigen en in sommige gevallen zal het product aangepast moeten worden. Neem voor meer informatie contact op met Stovax. 

View
Vrijstaande Kachel

MODELLEN: VW-3MF / VW-5W / VW-5MF / VW-8W / VW-8MF
De ontwerp worden beschermd door het European Design Registration No. 001202600-0001 / 001202600-0002 / 001202600-0003
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Garantie

Uw Stovax winkel geeft u een garantie van twee jaar op 
uw nieuwe kachel. Aan slijtage onderhevige onderdelen 
of ‘gebruiksmaterialen’ zoals glas, vuurvaste stenen en 

verzegelingen en het gebruik van niet-toegestane brandstof, 
zoals petro-cokes, worden hiervan specifiek uitgesloten. 
Daarnaast moet uw kachel volgens de instructies van de 

fabrikant geïnstalleerd zijn om de garantie geldig te laten zijn 
en de garantie voor het tweede jaar is afhankelijk van het 

feit of het apparaat 12 maanden na de installatie een service 
krijgt gekwalificeerde technicus.

Zij geven ook een garantie van vijf jaar op het gietijzer 
van de behuizing van alle gietijzeren kachels en gietijzeren 
deuren van stalen kachels. Nogmaals, natuurlijk aan slijtage 

onderhevige gietijzeren onderdelen zoals een rooster, 
dempers, houtblokhouders en vlamkeringen zijn hiervan 

uitgesloten.

U kunt uw dealer helpen met de geven van de garanties door 
de antwoordkaart terug te sturen of online te registreren via 

www.stovax.com
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CONtROLELIJst INGEBRUIKNAME AppARAAt  
Vul de volgende informatie in om ons te helpen bij het afhandelen van garantieclaims.

In het onwaarschijnlijke geval van een probleem, neem dan contact op met uw dealer of installateur

Dealer waar het apparaat is gekocht 

Naam : ................................................................................................................................................................

Adres : .................................................................................................................................................................

 ............................................................................................................................................................................

Telefoonnummer : ...............................................................................................................................................

Essentiële informatie – MOEt ingevuld worden

Datum geïnstalleerd : ...........................................................................................................................................

Beschrijving model : ............................................................................................................................................

Serienummer : .....................................................................................................................................................

Installateur 

Bedrijfsnaam : ........................................................................................................................................................................

Adres: .....................................................................................................................................................................................

 ...............................................................................................................................................................................................

Telefoonnummer : ..................................................................................................................................................................

Controles ingebruikname (invullen en ondertekenen)

 
 Is het rookkanaalsysteem juist voor het apparaat ? JA  NEE  

 Rookkanaal geveegd en betrouwbaarheidstest uitgevoerd JA  NEE  

 Rooktest uitgevoerd op geïnstalleerd apparaat JA  NEE 

 Lekkagetest uitgevoerd JA  NEE 

 Gebruik en bediening apparaat uitgelegd JA  NEE 

 Handleiding aan klant gegeven JA  NEE 

                                   Opruiming brandbare gecontroleerd               JA        NEE 

Handtekening: ................................................................................ Naam ondergetekende  : ..........................................
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GEBRUIKsVOORsCHRIFtEN

1. stANDAARD pUNtEN

1.1 Lees deze instructies volledig door voordat u dit product 
gebruikt.

1.2 Bij de installatie dient er aan alle lokale bepalingen, 
inclusief die verwijzen naar nationale en Europese 
standaarden, voldaan te worden.

1.3 Alleen voor huishoudelijke verwarming volgens deze 
gebruikshandleiding

1.4 U mag alleen goedgekeurde brandstoffen gebruiken. Niet 
met vloeibare brandstoffen of als vuilverbrandingsoven 
gebruiken.

1.5 Het oppervlak van de apparaten wordt erg heet tijdens het 
gebruik. Gebruik een geschikt scherm als er jonge kinderen, 
ouderen of minder validen aanwezig zijn.

 Stovax biedt ter bescherming haardschermen, 
vonkenschermen en haardreksystemen aan*. Uw Stovax 
dealer kan u over deze producten adviseren.

1.6 Hang geen foto’s , TV’s, schilderijen, porselein of andere 
brandbare items aan de muur of in de buurt van het 
apparaat. Blootstelling aan hoge temperaturen zal schade 
veroorzaken.

1.7 Ventilators of afzuigkappen mogen niet in dezelfde kamer 
of ruimte worden geplaatst omdat het apparaat hierdoor 
rook de kamer in kan blazen.

1.8 Belemmer de ventilatie niet die nodig is voor het veilig 
gebruik van het apparaat, binnen of buiten de ruimte.

1.9 Het apparaat niet zonder toestemming wijzigen.

1.10 De schoorsteen moet ten minste één keer per jaar geveegd 
worden. Zie Sectie 16

1.11 Hetzelfde rookkanaal of schoorsteensysteem niet 
aansluiten of delen met een ander apparaat.

sERIENUMMER

1.12 Dit nummer is nodig bij het bestellen van 
reserveonderdelen  of het maken van een garantieclaim.

 De gegevens bevinden zich op de linker achterkant van het 
apparaat op een plaatje dat 90˚ roteert. Zie Afbeelding 1.

Gegevensplaatje

PR8654

 Het gegevensplaatje kan gevonden worden op een 
uitdraaibare gegevensplaat die zich links op de achterkant 
van de kachel bevindt.

LUCHtsYstEMEN  

Drievoudige luchtsystemen

 Verschillende apparaten van Stovax hebben drievoudige 
luchtsystemen met een schonere verbranding en een 
betere efficiëntie en controle, zie Afbeelding 2

 1) Luchtreiniging – lucht die over het venster wordt 
gezogen reinigt het glas.

 De bron van de primaire verbrandingslucht bij het 
verbranden van hout.

 2) Primaire lucht – voor het gebruik bij vaste brandstoffen 
en in eerste instantie bij houtvuren.

 3) Schone verbranding - secundaire lucht wordt via een 
warmtewisselaar voorverwarmd voor het verbranden van 
niet verbrande koolwaterstoffen, waardoor een schonere 
en meer efficiënte verbranding wordt verkregen.

 Voor luchtcontrole, zie Afbeeldingen op de volgende 
pagina 

PR8700
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 Gebruik het meegeleverde gereedschap om de luchttoevoer 
te regelen.

 plaats het gereedschap niet op hete oppervlakken (bv. de 
bovenkant van een kachel).

Bediening Lucht-reiniging
 GESLOTEN                                    OPENEN

Primaire Bediening
GESLOTEN                                     OPENEN

PR8655 PR8656PR8657

WERKING DEUR

1.14 Gebruik een beschermende handschoen en gereedschap.  

DE DEUR NIEt MEt BLOtE HANDEN OpENEN

Om te openen en te sluiten

Plaats het gereedschap in de zijgleuf en til omhoog om hem te kunnen openen

PR8658 PR8659

WAARsCHUWING

 Indien dit apparaat op de juiste manier geïnstalleerd is, 
bediend en onderhouden wordt, zal het nooit rook de 
kamer in blazen.

 Er kan af en toe rook ontstaan bij het verwijderen van de as  
en het bijvullen van de brandstof.

 Aanhoudende rookvorming kan mogelijk gevaarlijk zijn 
en mag niet geaccepteerd worden.

 Indien rookvorming blijft aanhouden
 Open deuren en ramen om de ruimte te ventileren 
 Laat het vuur uitgaan of verwijder de brandstof op een 

veilige manier uit het apparaat. 
 
 Controleer de schoorsteen op verstoppingen en reinig 

indien nodig.

 Niet proberen om opnieuw aan te steken totdat de 

rookbron geïdentificeerd en hersteld is.
 Zoek indien nodig vakkundig advies.

2. HEt AppARAAt VOOR DE EERstE KEER 
GEBRUIKEN  

2.1 Hierdoor kan het apparaat zich goed zetten en kan alle 
bevestigingslijm en verf volledig opdrogen.

 Het apparaat gedurende de eerste paar dagen op een lage 
stand gebruiken

2.2 Raak de verf gedurende de initiële gebruiksperiode niet 
aan.

2.3 Het apparaat kan gedurende deze tijd onplezierige geuren 
afgeven.

 De ruimte goed ventileren om de opbouw van rook te 
voorkomen

3. AANBEVOLEN BRANDstOFFEN

3.1 Houtblokken:

 Verstook alleen gedroogd hout met een vochtgehalte van 
minder dan 20%

Lengte hout

Apparaat Lengte hout

VW3 200mm

VW5 330mm

VW8 400mm

 Houtblokken 12 tot 18 maanden laten drogen voordat deze 
gebruikt worden

 Slechte kwaliteit hout.
 —  Veroorzaakt lage verbrandingsefficiëntie
 —  Produceert schadelijke condensatie
 —  Vermindert effectiviteit van de luchtreiniging en 

levensduur van het apparaat

 Geen bouwhout, geverfd, geïmpregneerd/behandeld 
hout, geproduceerde plaatproducten of hout van 
palletten gebruiken..

 3.2 Vaste brandstof.

 Verstook alleen antraciet of uit rookloze brandstof gemaakte 
briketten, die als geschikt aangemerkt zijn voor het gebruik 
in gesloten haarden.

 Verstook geen vette kolen, ‘petro-coke’ of andere op 
aardolie gebaseerde brandstoffen, omdat dit de garantie 
van het product ongeldig maakt.
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3.3 Brandstofverbruik

 Zoals getest bij nominale warmteafgifte volgens de vereisten 
van EN 13240 2001 voor periodiek gebruik:

Beschrijving

Brandstofverbruik

Kg/uur
Hout

Kg/uur
Briketten

View 3 1.4 0.7

View 5 1.5 0.7

View 8 2.8 1.3

3.4 Voor advies over geschikte vaste brandstoffen:
 Neem contact op met uw lokale dealer.

 Een aantal factoren kunnen de prestatie van uw apparaat 
beïnvloeden. Zie sectie 6 voor meer informatie.

4. HEt AppARAAt AANstEKEN    

4.1 Voor de beste resultaten:

 • Stel de luchtregeling in, zie Afbeelding 4.

PR8656

Luchtreiniging Volledig 
geopend

Primaire lucht. Volledig geopend

 —Plaats de aanmaakblokjes of papier en droog 
aansteekhout op het rooster

 —Steek het papier of de aanmaakblokjes aan, zie 
Afbeelding 5.

 —Laat de deur iets open staan terwijl het vuur begint 
te branden en het glas warm wordt om de opbouw van 
condensatie te voorkomen

 — Voeg grotere stukken hout toe. Het vuur kan door te 
veel houtblokken verstikken.

 plaats geen brandstof boven het houtscherm en de 
secundaire onstekingsinlaten aan de achterkant van de 
vuurkist. Zie Afbeelding 6.

PR8660

Luchtinlaten

Houtscherm

Hout verstoken

PR8699

Luchtinlaten

Houtscherm

Vaste brandstof verstoken

 
 Sluit de deur.



7

GEBRUIKsVOORsCHRIFtEN

PR8662

Luchtreiniging:: 
50% Openen

Primaire lucht 
50% Openen

5.7 Verwijder de as uit het vuurbed voordat de brandstof 
aangevuld wordt, zie Verwijderen as, Sectie 7.

 —De Primaire luchtregeling volledig openen om een 
gloeiend bed te creëren, alvorens nieuwe brandstof toe te 
voegen.

 —Verstook de nieuwe brandstof gedurende een paar 
minuten voordat de Primaire luchtregeling op de gewenste 
instelling afgesteld wordt.

 —Voeg voor schoon en efficiënt stoken regelmatig een klein 
beetje brandstof toe.

5.8 Op den duur zult u door het gebruik ervaren welke 
instellingen u persoonlijk verkiest.

5.9 Geen grote hoeveelheden brandstof verstoken terwijl de 
Primaire luchtregeling gedurende langere perioden op een 
lage stand staat. Hierdoor wordt het glasreinigende effect 
van de air wash vermindert en veroorzaakt het ophopen 
van teer en roet in het apparaat en het rookkanaalsysteem.

5.10 Roet en teer kunnen ook verminderd worden door tijdens 
het gebruik het apparaat een korte tijd op de hoogste stand 
te zetten.

5.11 Verstook alleen antraciet of speciale rookloze 
brandstoffen die geschikt zijn voor het gebruik in 
gesloten apparaten.

5.12 Verstook geen vette kolen, ‘petro-coke’ of andere op 
aardolie gebaseerde brandstoffen, omdat dit de garantie 
van het product ongeldig maakt.

 Geen brandstof boven het houtscherm en de secundaire 
onstekingsinlaten aan de achterkant van de vuurkist 
plaatsen. Zie Afbeelding 6.

5. HEt AppARAAt GEBRUIKEN

5.1 Hout verstoken:

 —Sluit de Primaire luchtregeling en gebruik de Airwash/
Luchtreiniging om de verbrandings- snelheid te regelen, zie 
Afbeelding 8. 

PR8661

Luchtreiniging: Aanpassen

 —Hout brandt het beste op een laag as (ongeveer. 25mm 
(1") diep).

 —Hark de kooltjes gelijkmatig over het vuurbed en de 
Airwash / Luchtreinigingsregeling gedurende een paar 
minuten volledig openen voordat de brandstof bijgevuld 
wordt.

5.2 Nieuwe houtblokken gedurende een paar minuten op 
een hoge stand laten branden voordat de Airwash regeling 
aangepast wordt. 

 Voeg voor schoon en efficiënt stoken regelmatig een 
klein beetje brandstof toe.

5.3 Op den duur zult u door het gebruik ervaren welke 
instellingen u persoonlijk verkiest.

5.4 Geen grote hoeveelheden brandstof verstoken terwijl de 
Airwash regeling gedurende langere perioden gesloten is. 
Hierdoor wordt het glasreinigende effect vermindert en 
veroorzaakt het ophopen van teer en roet in het apparaat 
en het rookkanaalsysteem. 

5.5 Roet en teer kunnen ook verminderd worden door tijdens 
het gebruik het apparaat een korte tijd op de hoogste stand 
te zetten.

5.6 Vaste brandstof verstoken:

 Vaste brandstof kan alleen worden gebruikt in een multi-
fuel kachel.

 Alleen voor gebruik met aanbevolen brandstoffen, zie 
de Installatie sectie 3 voor meer informatie over de 
plaatsing.    

 Stel de luchtregeling in, zie Afbeelding 9.
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6. tIps VOOR HEt VERBRANDEN

6.1 Brandstofkwaliteit (Hout) 
 Gebruik hout met een vochtgehalte van minder dan 20%.
 Bij gedroogd hout begint de schors er af te bladderen en 

lopen er scheuren vanaf het midden. Zij voelen lichter aan 
dan vers gehakt hout van gelijke afmetingen en klinken hol 
wanneer deze tegen elkaar geslagen worden. Houtblokken 
moeten niet vochtig aanvoelen of onder mos en schimmel 
zitten.

 Symptomen die verband houden met nat hout:
 — Moeilijk een vuur te beginnen en goed te laten branden
 — Rook en kleine vlammen
 — Vuil glas en/of vuurvaste stenen
 —Snelle opeenhoping van roet in de schoorsteen
 — Lage warmteafgifte
 — Korte verbrandingsduur, extreme brandstofconsumptie 

en blauw/grijze rook van de schoorsteen
 • Iedere dag gedurende een korte periode op de hoogste 

stand stoken om grote opeenhoping van teer en roet in het 
apparaat en het rookkanaalsysteem te voorkomen

 • Gebruik de Stovax Protector schoorsteenreiniger om dit 
probleem te verminderen

6.2 Brandstofkwaliteit (Vaste brandstof)
 • Gebruik alleen aanbevolen vaste brandstoffen die 

goedgekeurd zijn voor het gebruik met gesloten apparaten.
 Symptomen die verband houden met niet geschikte 

brandstoffen zijn o.a.:
 — Moeilijk een vuur te beginnen en goed te laten branden
 — Rook en kleine vlammen
 — Vuil glas en/of vuurvaste stenen
 — Korte levensduur van het rooster, vlamkeringen en 

interne vuurvaste stenen
 — Permanente aanslag op het glas
6.3 Rook uit de luchtinlaten
 Verbrandingsgassen hopen zich op in de vuurkist en 

ontbranden als kleine explosies, waardoor rook uit de 
luchtinlaten en andere openingen komt. Dit doet zich 
voor als de luchtregelingen afgesloten zijn nadat er 
nieuwe brandstof aan erg heet vuur is toegevoegd. Stop 
dit door de luchtregelingen te openen om de hoeveelheid 
verbrandingslucht en de verbrandingssnelheid te verhogen.

6.4 trek rookkanaal
 De schoorsteen heeft twee hoofdfuncties:
 1) Om rook, gassen en dampen veilig uit huis te 

verwijderen.
 2) Om voldoende trek aan het apparaat te leveren 

waardoor het vuur blijft branden.
 Trek wordt veroorzaakt door stijgende hete lucht in de 

schoorsteen wanneer het apparaat wordt aangestoken.
Symptomen van slechte prestaties die verband houden met trek in 

de schoorsteen zijn o.a.:
— Buitengewoon brandstofverbruik (grote trek)
— Weinig controle over het verbranden, oververhitting (grote trek)
— Windgeluiden van de luchtinlaten (grote trek) 

 — Moeite om het vuur aan de gang te krijgen en te houden 
(weinig trek) 

 — Lage warmteafgifte (weinig trek) 
 — Rook komt de kamer wanneer de deuren open staan 

(weinig trek) 

 De constructie, positie, afmeting en hoogte van de 
schoorsteen zijn allemaal factoren die de prestatie van de 
schoorsteentrek beïnvloeden. 

 Andere facton die de schoorsteentrek kunnen beïnvloeden 
zijn o.a.: 

 — Bomen of dichtbijstaande gebouwen die turbulentie 
veroorzaken 

 — Harde en vlagerige wind
 — Buitentemperatuur
 — Weersomstandigheden buiten
 — Incorrecte additionele ventilatie voor het gebouw
 — Verstopt rookkanaal/schoorsteen
 Raadpleeg voordat u het apparaat verder gebruikt een 

erkende verwarmingsingenieur voor vaste brandstof, voor 
advies over het herstellen van hardnekkige problemen met 
de schoorsteen.

6.5 Weersomstandigheden
 De weersomstandigheden buiten het gebouw kunnen 

een effect hebben op de verbrandingsprestaties van het 
apparaat. Deze zijn onder andere:

Weersomstandigh-
eden

probleem Effect

Winderige dagen Gebouwen/Ob-
stakels veroorzaken 
turbulente wind 
rond de schoorsteen

Rokerig apparaat

Kalme dagen Te grote schoorsteen Rokerig apparaat

Vochtige /    
Regenachtige dagen

Temperatuur 
Rookkanaal niet 
heet genoeg. Regen-
water in de schoo-
rsteen

Ontsteking en 
Verbrandings 
Problemen

 Om deze problemen te verminderen:
 • Gebruik goede kwaliteit aanmaakhout om het vuur aan te 

steken 
 • In eerste instantie gedurende een korte periode op hoge 

temperatuur stoken
 • Plaats een regenkap op de schoorsteen
 Uw installateur moet u advies kunnen geven over mogelijke 

oplossingen.
 Wanneer het apparaat constant rook de kamer in blaast.
 • Sluit de luchtinlaten en laat het apparaat uit gaan
 • Ventileer de kamer om de rook af te voeren
 Het apparaat niet opnieuw aansteken tenzij het 

probleem opgelost is.

7. VERWIJDEREN VAN As

7.1 Alle brandstoffen wanneer een multi-brandstof kit 
geïnstalleerd is:

 Zeef met het meegeleverde gereedschap Afbeelding 10.
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PR8663

Zeef

 Open de deuren, zie Afbeelding 11.

PR8664

 —De aslade voorzichtig met behulp van het meegeleverde 
gereedschap verwijderen. Draag handschoenen! De aslade 
kan na het gebruik nog lang heet zijn.

 —Plaats de as in een Stovax Aslade (Stovax Onderdeelnr. 
4227) of een andere geschikte container.

 —Verwijder de as tenminste eenmaal per week bij het 
stoken van hout.

 
 —Geen hete as in een plastic vuilnisbak of in ander 

brandbaar materiaal stoppen.

8. LANGER BRANDEN

8.1 Het is mogelijk om het toestel te branden voor een langere 
periode te krijgen.

 Om dit te kunnen doen:

 As verwijderen voor de laatste bijvulling van de brandstof

GEBRUIKsVOORsCHRIFtEN

 Stel de luchtinlaten in op een lage verbrandingsstand 
 Het glas zal hierdoor tijdens de nacht zwart worden, maar 

zal weer schoon worden wanneer het apparaat tijdens een 
korte periode op een hoge stand zal branden.

 Gebruik rookvrije brandstof of kleine, dikke houtblokken 
afhankelijk van de gewenste brandstof

9. OVERVERHIttEN

9.1 Stop niet te veel brandstof het apparaat en gebruik het niet 
op de hoogste stand voor lange perioden omdat er dan 
oververhitting kan optreden. Als de pijp of de kraag van het 
rookkanaal of de bovenste plaat roodgloeiend zijn, dan is 
het apparaat oververhit.

 • Sluit de luchtinlaten om de warmteafgifte te verminderen

9.2 Oververhitting kan het apparaat permanent beschadigen. 

10. sCHOORstEENBRAND

10.1 Indien er een schoorsteenbrand voorkomt:

 • Onmiddellijk alle luchtinlaten afsluiten
 • Het gebouw evacueren
 • Bel de brandweer
 •  Ga het gebouw niet weer binnen totdat bevestigd is dat 

dit veilig is.

10.2 Het apparaat na een schoorsteenbrand niet gebruiken 
totdat:

 a) Dit door een erkende installateur geïnspecteerd is en 
bevestigt dat het apparaat veilig gebruikt kan worden

 b) Het schoorsteensysteem door een schoorsteenveger 
geïnspecteerd en schoongeveegd is en dat hij voor het 
gebruik bevestigt dat het systeem structureel veilig is en 
geen verstoppingen bevat.

 c)  Het voor hergebruik zoals vereist gerepareerd is Er 
mogen alleen originele onderdelen van Stovax gebruikt 
worden om uw apparaat in een veilige en efficiënte 
conditie te houden.

11. stANDAARD REINIGING

11.1 Uw apparaat regelmatig schoonmaken en inspecteren, 
speciaal tijdens perioden waarin het veel gebruikt wordt. 
Regelmatig schoonmaken en onderhoud zorgen voor vele 
jaren van veilig gebruik.

 Laat het apparaat volledig afkoelen om het risico op 
brandwonden te voorkomen.
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13.2 De schoorsteen, iedere aangesloten pijp van een rookkanaal 
en het rookkanaal van het apparaat, indien geïnstalleerd, 
moeten regelmatig worden schoongemaakt.

13.3 Zorg voor afdoende toegang tot de reinigingsdeuren daar 
waar het onmogelijk is om door de schoorsteen te vegen.

13.4 Indien u vermoedt dat het apparaat voorheen voor een 
open haard gebruikt is, dan moet de schoorsteen binnen 
een maand van regelmatig gebruik na de installatie een 
tweede keer schoongeveegd worden.

14. HAARDONDERHOUD

 Uw Stovax-dealer kan u adviseren over geschikte items 
voor uw haard en  originele reserve- onderdelen leveren, 
zoals reserve glas, afdichtingkoord van de deur en vuurvaste 
stenen. Bekijk het uitgebreide aanbod op www.stovax.
com doorop Accessoires te klikken. Daarnaast wordt het 
aanbevolen dat er jaarlijks een onderhoudsbeurt door een 
ervaren installateur wordt uitgevoerd om uw kachel in de 
best mogelijke conditie te houden.

15. sEIZOENsMAtIG GEBRUIK

15.1 Reinig en onderhoud het apparaat wanneer het tijdens de 
warmere perioden van het jaar niet gebruikt wordt, zoals 
aangegeven in de sectie Onderhoud.

15.2   De luchtinlaten dienen half geopend te worden om het 
apparaat te ventileren en de ophoping van vocht aan de 
binnenkant te stoppen.

15.3   Vóór het opnieuw aansteken van het apparaat:
 — Verwijder de vlamkeringen
 — Verwijder opeengehoopt vuil
 — Controleer of het rookkanaal niet verstopt is

GEBRUIKsVOORsCHRIFtEN

 •  De as volledig verwijderen, zie Sectie 8

 • Controleer de interne onderdelen op beschadigingen; 
roosters, bakstenen en vuurschermen 

           Het apparaat niet gebruiken als er onderdelen defect of 
beschadigd zijn.

 • Controleer op zichtbare opeenhopingen van roet, as of 
rommel boven het (de) vuurscherm(en).

           Indien noodzakelijk gebruik een zaklamp.

 • Als er aanwijzingen zijn dat er zich rommel boven het 
(de) vuurscherm(en) opeenhoopt doe 

          dan een van de twee volgende:
  • Maak een afspraak om de schoorsteen te laten vegen, zie 

Sectie 14
  • Verwijder de vuurschermen en verwijder de rommel, zie 

Installatie, Sectie 5

 • Controleer of de deur(en) goed sluit(en) en een effectieve 
luchtdichte afdichting vormt (vormen).

           Lekkende afdichtingen voorkomen dat het apparaat op de 
juiste manier functioneert.

	 •	Geen	spuitbussen	gebruiken	in	de	buurt	van	een	
apparaat dat in gebruik is.

12. GLAs REINIGEN

 • Hou het glas schoon door het Airwash-systeem correct 
te gebruiken en het gebruik v an een goede kwaliteit 
brandstof.

 Er kan soms wat extra reinigen nodig zijn.

12.1 Dit kan op de volgende manier worden gedaan:
 • Laat het apparaat volledig afkoelen
 Het hete glas niet reinigen.
 • Gebruik een zachte doek en de Stovax Glass Cleaner 

(glasreiniger)

12.2 Vóór het opnieuw aansteken van het apparaat:
 •  Het glas volledig droogmaken

12.3 Gebruik geen schuurmiddel of schuursponsjes.

 13. sCHOORstEEN VEGEN

13.1 Om het apparaat veilig en efficiënt te kunnen blijven 
gebruiken moet de schoorsteen/het rookkanaal ten minste 
één keer per jaar door een ervaren schoorsteenveger 
geïnspecteerd en schoongeveegd worden.**

 Als het apparaat het hele jaar door continue gebruikt wordt 
of het wordt gebruikt om hout of rookvrije brandstoffen te 
stoken, dan wordt aanbevolen dat de schoorsteen vaker 
wordt geveegd.

 Het beste moment om een schoorsteen te laten vegen 
is aan het begin van de periode waarin de verwarming 
gebruikt wordt..



11

 Ideale werktemperatuur ligt tussen 130°C en 240°C 
(270°F - 465°F). Door de primaire luchtinlaat niet af te 
sluiten zodra het apparaat de ideale werktemperatuur 
bereikt heeft, kan dit ertoe leiden dat het apparaat 
oververhit raakt en boven de ideale werktemperatuur 
uitstijgt. Oververhitting kan het apparaat permanent 
beschadigen en uw garantie ongeldig maken. 

16.5  In het uitzonderlijke geval van een probleem dat niet 
kan worden opgelost door deze tips contact op met uw 
installateur of dealer voor hulp.

17. sMOKE CONtROL KIt

17.1  Dit apparaat kan worden gewijzigd om hout te verbranden 
in een rookvrije zone. Neem voor meer informatie over de 
Smoke Control Kit voor dit apparaat contact op met uw 
dealer.

  OPMERKING: Deze apparaten zijn onafhankelijk getest op 
PD6434 en goedgekeurd door DEFRA als een vrijgesteld 
apparaat, waardoor het hout mag verstoken in rookvrije 
gebieden als het voorzien is van een Smoke Control Kit.

16. tIps VOOR FOUtOpspORING

16.1 Roetvorming op het glas van de haard:

Dit heeft vier mogelijke oorzaken:
1. Onjuist gebruik van de Airwash – zie secties 1, 4 en 5 voor 

het correcte gebruik van de luchtinlaten.

2. stoken niet gedroogd hout – zie sectie 3 om te bepalen of 
het hout gereed is om te verstoken.

3. Haard gebruiken op een te lage temperatuur – goede 
werk- temperatuur is 300 - 500° F (120 - 250° C).   Een 
pijpthermometer voor de haard kan dit probleem 
identificeren (Stovax onderdeelnr. 3046)

 • Laat branden met de airwashregeling volledig open voor 
ongeveer 20 minuten om dit probleem op te lossen.

 Het probleem kan veroorzaakt worden doordat uw 
apparaat ’s nachts gedoofd wordt.

4. problemen met rookkanaal - hoofdzakelijk onvoldoende 
trek. Als het rookkanaal niet efficiënt functioneert dan 
kan het glas zwart worden. Een rookkanaal dat te veel 
neerwaartse trek heeft kan te kort zijn, kan een voering 
nodig hebben of heeft te veel bochten. Hierdoor kan het 
glas van uw haard ook zwart worden. Neem voor advies 
contact op met de installateur of een rookkanaalspecialist.

16.2 Zeefmechanisme loopt vast:
 Dit gebeurt wanneer er fijn as opeenhoopt onder de 

zeefspijlen, waardoor er geen beweging meer mogelijk is. 
Om dit te voorkomen:

 • De binnenkant van uw apparaat regelmatig reinigen
 • Het zeefmechanisme er uit tillen en alle as verwijderen
 • Plaats het zeefmechanisme weer terug wanneer het 

reinigen voltooid is

16.3 Barsten van het glas:
 Draai de schroeven op de glasklemmen niet te strak aan 

wanneer het glas vervangen wordt, omdat dit spanning 
veroorzaakt en de grote temperatuurwijzigingen kunnen 
ervoor zorgen dat het glas barst. Neem contact op met uw 
lokale Stovax-dealer voor het vervangen van het glas.

16.4 Het apparaat produceert teer:
Dit wordt vastgesteld door:
 • Een hele sterke, scherpe geur kort nadat het apparaat 

aangestoken is en warm wordt
 • Het glas wordt zwart 
 • Dik, bruin en kleverige teer stroomt uit de lasnaden van 

de pijp 

 Dit wordt veroorzaakt door het verstoken van vochtig hout 
en door uw apparaat op een te lage temperatuur te laten 
branden. 

 • Gebruik goed gedroogd hout en laat het apparaat in het  
ideale temperatuurbereik functioneren 

 Teer is een belangrijke oorzaak voor schoorsteenbranden 
–  als u problemen heeft met het opeenhopen van teer,  
raadpleeg dan een schoorsteenveger voordat u doorgaat 
met het gebruik van uw apparaat. 

GEBRUIKsVOORsCHRIFtEN
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tECHNIsCHE spECIFICAtIEs  

VIEW

1. stANDAARD KENMERKEN

• Primaire lucht (onder bakstenen lucht voor volledig multi-

brandstofgebruik).

• Airwash (voor stoken van hout / reinigen glas)).

• Vooraf ingestelde secundaire luchtinlaat (om ervoor te 

zorgen dat de rookgassen volledig verbranden).

• Grof zeefsysteem voor het schoon verwijderen van de as – 

(Alleen voor multi-brandstof apparatuur)

• Verwijderbaar gereedschap voor handvat deur.

• Optie bovenste of achterste rookuitgang

.

2. pAKLIJst

• Instructies

• Garantiekaart

• Een paar leren handschoenen

• Deurkruk / zeefgereedschap

• Vuurvaste stenen

• Aslade (Alleen voor multi-brandstof apparatuur)

• Bedieningsgereedschap (Alleen voor multi-brandstof 
apparatuur)

MODELLEN:

View 3 - VW-3MF

View 5 - VW-5W / VW-5MF

View 8 - VW-8W / VW-8MF

Vi
ew

 3

Vi
ew

 5

Vi
ew

 8

Nominale warmteafgifte
Hout kW 3.75 4.9 8

Vaste brandstof kW 3.75 4.9 8.6

Schoorsteentrek bij nominale warmteafgifte Allles
mm Wg 1.25 1.25 1.25

inch Wg 0.05 0.05 0.05

Rookgasstroom
Hout g/s 3.8 2.6 7.0

Vaste brandstof g/s 2.9 3.2 7.3

Rookgastemperatuur bij tapkraan/aansluiting 
Hout °C 408 369 446

Vaste brandstof °C 408 369 446

Rookafvoer Zes (Optie bovenkant of achterzijde)    
mm 125 125 150

inch 5 5 6

Minimale haardstedetype vereist Constructief = CH CH CH CH

Gewicht kg 76 120 140

Aanbevolen brandstoffen
Hout Gedroogd hout (minder dan 20% vocht)

Vaste brandstof Briquetvormige rookloze brandstof geschikt voor gesloten 
apparaten (Ancit - Phurnacite - Taybrite - Homefire ovalen)

Zoals getest volgens de vereisten van EN 13240 voor periodiek gebruik.
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tECHNIsCHE spECIFICAtIEs  

 Beschrijving  Modellen A B C D E F (Ø) G H J K

View 3 VW-3MF 360 510 306 93 416 128/5" 400 10 248 205

View 5
VW-5W

435 518 303 90 424 128/5" 408 10 320 210
VW-5MF

View 8
VW-8W

563 572 363 105 478 153/6" 449 10 440 245
VW-8MF

AFMEtINGEN VIEW

Alle afmetingen in mm. (25.4 mm = 1”) 

(inclusief voetjes @6mm)

GLAZEN BOVENPLAAT

PR8338

H

PR8640

A

J

C

B

DF

G

K E
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1. ROOKKANAAL OF sCHOORstEEN

1.1 Het rookkanaal of schoorsteensysteem moet in goede staat 
verkeren.

 Het dient voor de installatie door een vakman geïnspecteerd 
en voor gebruik met het apparaat goedgekeurd te worden

 Ontbrandingsproducten die de ruimte binnenkomen 
kunnen een serieus gevaar voor de gezondheid vormen.

1.2 U moet het volgende controleren:

 — De constructie van stenen schoorstenen, schoorsteenblok 
schoorstenen en aansluitende rookkanaalsystemen moeten 
voldoen aan de bouwvoorschriften†

 — Er kan een flexibel voeringssysteem voor het rookkanaal 
gebruikt worden, indien dit gecertificeerd is voor het gebruik 
met vaste brandstofsystemen en de installatie voldoet aan de 
voorschriften van de fabrikant en de bouwvoorschriften.

 De voering moet worden vervangen wanneer een apparaat 
vervangen wordt, tenzij bewezen wordt dat deze recentelijk 
geplaatst is en in een goede staat verkeert.

 — Indien het nodig is dat een registerplaat geplaatst wordt, 
dan dient dit volgens de bouwvoorschriften te gebeuren†

 — De minimum lengte van het rookkanaal of de 
schoorsteen dient 4.5 m vanaf de haardstede tot aan de top 
van het rookkanaal te zijn, zonder horizontale secties en met 
maximaal 4 bochten onder een hoek van minder dan 45 
graden.

 — Zorg ervoor dat de aansluitende pijp van het rookkanaal 
op een geschikte afstand van brandbaar materiaal gehouden 
wordt en geen onderdeel vormt van de ondersteunende 
structuur van het gebouw

 — Tref voorzieningen voor het verwijderen van het apparaat 
zonder dat de schoorsteen ontmanteld hoeft te worden

 — Ieder bestaand rookkanaal moet als geschikt worden 
bevestigd voor het nieuwe, bestemde gebruik, zoals 
aangegeven in de bouwverordeningen.

 — Het rookkanaal of schoorsteensysteem moet 
geïnspecteerd en schoongeveegd worden, om te bevestigen 
dat het systeem structureel in orde is en niet verstopt is**

 — Wanneer vermoed wordt dat het apparaat voorheen voor 
een open haard gebruikt is, dan moet de schoorsteen binnen 
een maand van regelmatig gebruik na de installatie een 
tweede keer schoongeveegd worden om roet te verwijderen 
als gevolg van het verschil in ontbrandingsniveaus.

 — De schoorsteenpijp uit het gebouw moet voldoen aan de 
lokale bouwverordeningen.†

 — Hetzelfde rookkanaal of schoorsteensysteem niet 
aansluiten of delen met een ander verwarmingsapparaat.

1.3 Niet op systemen aansluiten die grote ruimten bevatten van 
meer dan 230mm2.

1.4 U dient een geschikte toegang te creëren voor het 
verzamelen en het verwijderen van afval..

1.5 Wanneer het apparaat geïnstalleerd wordt dient u het 
rookkanaal schoon te vegen en te inspecteren.

1.6 U moet de trek van het rookkanaal controleren met alle 
ramen en deuren gesloten en afzuigventilatoren in deze of 
aansluitende ruimtes op de hoogste stand. (Zie de volgende 
sectie voor additionele ventilatievereisten)

Max. trek = 2.0mm Wg
Min. trek = 1.0mm Wg

pLAAtsINGsVEREIstEN
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150mm
minimum

Bouwkundige haard 
840mm minimum

Bouwkundige haard 
840mm minimum

150mm
minimum

150mm
minimum225mm

minimum

PR8665

2.1 Dit apparaat moet op een niet-brandbare ondergrond van 
ten minste 125mm dik staan; de minimale afmetingen 
Indien dit op een verhoging geplaatst moet worden, dan 
moet overwogen worden om de diepte van de haardstede 

pLAAtsINGsVEREIstEN  

2. AFMEtINGEN HAARDstEDE

te vergroten zodat vallende houtblokken of kooltjes veilig 
opgevangen kunnen worden.

2.2 Doordat dit apparaat in een verhoogde positie kan worden 
geïnstalleerd, wordt het aanbevolen om de 225mm  
haarddiepte te vergroten om vallende houtblokken en 
kooltjes veilig op te kunnen vangen. Des te hoger het 
apparaat geïnstalleerd wordt, des te dieper de haard dient 
te zijn om krassen op de vloerbedekking te voorkomen.

2.3 Het gebouw moet een voldoende dragend vermogen 
hebben voor de haardstede en het apparaat.

 • Raadpleeg een bouwkundig ingenieur voordat u verder 
gaat.

2.4 Bij plaatsing in een bestaande haardstede controleer:
 Of het apparaat voldoet aan de huidige bouwvoorschriften 

en minstens de getoonde afmetingen heeft.

2.5 Als er geen bestaande haard of schoorsteen is dan is het 
mogelijk om een geschikte niet-brandbare behuizing en 
ondergrond te construeren.

 Het rookkanaal moet geïnstalleerd worden in 
overeenstemming met alle lokale en nationale regelgeving 
en huidige geldende wetgeving voorschriften

 Controleer of u voor het construeren van een nieuwe 
schoorsteen in uw gebouw een bouwvergunning nodig.

positie op het dak Minimale vrije ruimte

A Op de nok of binnen 600mm 600mm boven de nok

B

Ergens anders op het 2300mm horizontale afstand van het dakoppervlak en:
a) 1000mm boven het hoogste punt waar het rookkanaal uit het dak komt 

of
b)  zo hoog als de  nok

C Op dakkapel, binnen 2300 mm afstand                                                                                  1000mm boven de bovenkant van de opening

D (horizontaal) van te openen raam 600mm boven de nok van het gebouw

1. pOsItIEs UItGANG ROOKKANAAL

150mm 
max

Verticale
Meting

Uiteinde

Isoleren

Schoorsteen

Horizontale
Meting

Aangrenzend
Bouw

De verticale meting is de laagste van of het
 afvoerpunt of 150mm boven de isolatie.
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pLAAtsINGsVEREIstEN

3. MUREN NAAst EEN HAARDstEDE  

Solide, niet-brandbaar
materiaal, bijv. 
metselwerk of beton 

Dikte W

C
150mm

minimum

150mm
minimum

C

H

PR8666

positie apparaat & haardstede in relatie tot de muren Vereiste voor de muren

Afstand haardstede tot muur
'C'

Afstand apparaat tot muur Min. dikte muur
'W'

Min. hoogte muur
'H'

0mm 0mm - 50mm 200mm Hoogte apparaat + 300mm
Of

1200mm afstand van haardstede  
(neem grootste afmeting)0mm 51mm - 300mm 75mm

0 - 150mm 150mm + 75mm 1200mm

150mm + 300mm + Geen minimale vereiste

Er moet voldoende speling rond de haard aangehouden worden om de juiste plaatsing en onderhoud van het apparaat mogelijk te 

maken. spelingen dienen bevestigd te worden door een site survey en een fysieke controle van de dikte en afmetingen van de muur. 
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AAN DE INstALLAtIE VOORAFGAANDE 
CONtROLEs   

1. VENtILAtIE

2.1 Er is additionele ventilatie nodig om te voldoen aan 
de vereisten van de bouwverordening. Deze ventilatie 
dient verkregen te worden door een permanent open 
ventilatieopening, ter grootte van de aangegeven afmeting, 
deze dient op een dusdanige wijze gepositioneerd te zijn 
dat hij niet binnen of buiten het gebouw verstopt kan raken

2.2  Ventilators of afzuigkappen mogen niet in dezelfde kamer 
of ruimte worden geplaatst omdat het apparaat hierdoor 
rook de kamer in kan blazen.

2.3  Indien deze controles problemen aan het licht brengen, ga 
dan niet verder met de plaatsing van het apparaat totdat 
deze gerectificeerd zijn.

2. ADDItIONELE VENtILAtIE 

Modellen:
View 3 - VW-3MF

View 5 - VW-5W / VW-5MF

View 8 - VW-8W / VW-8MF

Vi
ew

 3

Vi
ew

 5

Vi
ew

 8

Afmeting rookkanaal/schoorsteen

Zonder voering rookkanaal
Rond (diameter)

mm 150 150 150

inch 6 6 6

Zonder voering rookkanaal
Vierkant systeem

(diameter)

mm 135 135 135

inch 5½ 5½ 5½

Met voering of fabrieksmatig
systeem (diameter)

Geïnstalleerd volgens de instructies  van de fabrikant

mm ‡150 150 150

mm ‡6 6 6

Rookkanaal/schoorsteen 
(*minimale hoogte)

Alle producten
m 4 4 4

feet 13 13 13
* Wanneer gemeten vanaf de top van de haard naar de top van het rookkanaal, zonder horizontale secties en maximaal 4 bochten onder 

een hoek van minder dan 45 graden 

Modellen
View 3 - VW-3MF

View 5 - VW-5W / VW-5MF

View 8 - VW-8W / VW-8MF

Vi
ew

 3

Vi
ew

 5

Vi
ew

 8

Additionele ventilatie 

mm² 0 0 1650

cm² 0 0 16.5

inch² 0 0 2.56
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AAN DE INstALLAtIE VOORAFGAANDE 
CONtROLEs   

3.1 Dit apparaat heeft ventilatie nodig voor de aanvoer van 
lucht voor de verbranding. Iedere ruimte waarin het 
apparaat staat moet een permanente ventilatie opening 
hebben met een totale vrije ruimte van minstens 550mm2 
per kW voor goedgekeurde output per apparaat van meer 
dan 5kW.

3.2 Vergroot de toevoer wanneer een ruimte meerdere 
apparaten bevat.

3.3  Indien ventilatie openingen naar een andere ruimte leiden 
dan dient er een ventilatie opening van gelijke grootte te 
zijn die in directe verbinding met de buitenlucht staat. 

3.4  Permanente ventilatieopeningen dienen niet-instelbaar 
te zijn en zo gepositioneerd te zijn dat deze niet verstopt 
kunnen raken. 

3.5  Positioneer de ventilatie dusdanig dat de koude tocht geen 
ongemak kan veroorzaken. Dit kan voorkomen worden 
door ventilatieopeningen tegen het plafond te plaatsen of 
dicht bij het apparaat,  \ie tegenoverstaande Afbeelding. 

3.6 Als de haard een nominale output heeft die niet boven de 
5,0kW uitkomt en heeft daarom normaal gesproken geen 
extra permanente ventilatie nodig. Als er echter tijdens de 
ingebruikname van de haard een lekkage vastgesteld wordt, 
kan het zijn dat er niet voldoende natuurlijke ventilatie is 
en kan er extra ventilatie nodig zijn.

3.7 Dit apparaat kan met een optionele kit geplaatst worden 
om lucht direct van buiten in het apparaat te leiden. Voor 
de installatie- en bedieningsprocedures moet u de met de 
kit meegeleverde instructies raadplegen.

3. VENtILAtIE

Goed geventileerde 
dakruimte

Goed geventileerde dakruimte

Zwevende vloer

Woonkamer 
(voorbeeld)

Hal
Verbrandingsapparaat
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WEttELIJKE VEREIstEN  

Lees deze instructies geheel door voordat u dit product 
installeert. 

Het is erg belangrijk dat u de vereisten en standaarden van de 
nationale bouwverordeningen begrijpt, naast de lokale 
bepalingen en praktijken die van toepassing kunnen zijn. 
Indien er conflicten ontstaan tussen deze instructie en deze 
vereisten, dan prevaleren de vereisten.

Uw lokale afdeling bouwtoezicht kan advies geven voor wat 
betreft de vereisten van de bepalingen.

Het apparaat moet door een erkende installateur geplaatst 
worden†, of goedgekeurd worden door uw lokale 
bouwinspecteur.

Werk dient uitgevoerd te worden in overeenstemming met en 
voldoen aan de vereisten van de ARBO-wetgeving ‡ en 
nieuwe regelgeving die tijdens de levensduur van deze 
instructies geïntroduceerd is. U dient speciaal op het 
volgende te letten:

 •	Transport: Het apparaat is zwaar. Er dienen adequate 
hulpmiddelen beschikbaar te zijn voor het laden, uitladen 
en vervoer ter plekke.

 •	Vuurbestendig	cement: Sommige vuurbestendig 
cementen kunnen bijtend zijn en mogen niet met de 
huid in contact komen. Dragen van beschermende 
handschoenen is verplicht. Na contact met de huid moeten 
handen grondig met voldoende water worden gewassen.

 •	Asbest: Dit apparaat bevat geen asbest. Indien er de 
kans bestaat dat men tijdens de installatie met asbest in 
aanraking kan komen, win dan specialistisch advies in en 
gebruik geschikte apparatuur.

 •	Metalen	onderdelen: Wees voorzichtig bij het installeren 
of onderhouden van de haard zodat er geen persoonlijke 
verwondingen worden opgelopen.

Een gebrekkige installatie kan de bewoners en de structuur van 
het gebouw in gevaar brengen.

Voor de gebruikers van dit apparaat:
Uw verzekeringsmaatschappij kan eisen dat u hen informeert 

wanneer u een nieuw verwarmingsapparaat heeft 
geïnstalleerd. Controleer of uw verzekering nog steeds 
geldig is na het installeren van het apparaat.

1. HEt AppARAAt INstALLEREN

Iedere installatie is uniek voor het gebouw waarin het geplaatst 
wordt en het is daarom niet mogelijk om informatie te geven 
die voor iedere situatie van toepassing is. De installatie moet 
voldoen aan de bouwvoorschriften en worden uitgevoerd 
volgens de gangbare bouwmethoden.

Veel openingen van haardsteden bevatten een steundorpel. Niet 
verwijderen zonder de resterende structuur van het gebouw 
te ondersteunen. De structuur niet met het apparaat of het 
rookkanaalsysteem ondersteunen.

1.1 Wees voorzichtig bij de installatie van het apparaat. 
Onachtzaamheid of het gebruik van gereedschap kan de 
afwerking en/of de directe omgeving beschadigen.

INstALLAtIE-INstRUCtIEs 

 Kies bovenste of achterste rookuitgang Afbeelding 1.

Bovenkant AchterzijdePR8007 PR8667

Hexagonale
bouten

Hexagonale
bouten

 —Plaats kraag rookkanaal en stansplaat naar eigen inzicht.

 —Bevestig kraag rookkanaal aan de boven- of achterkant   
 m.b.v. hexagonale bouten, zie Afbeelding 1.

 —Indien nodig afdichten met vuurbestendig cement.

 —Bevestig stansplaat met klembalk, Afbeelding 2.

PR8667

Hexagonale
bouten

1.2 Installatie bovenste pijp rookkanaal

 —Til het apparaat op de plaats
 Pas op dat u de finish van de haardstede niet beschadigt. 

 —Niveau van het apparaat.

 —Sluit apparaat op de schoorsteen aan m.b.v. de pijp van 
het rookkanaal.

 —Maak vast met zelftappende schroef.

 —Dicht de aansluitlassen af.

PR8009
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PR8670

De kraag met vuurbestendig cement afdichten

Zelftappende schroef 

T Suk

Afm Stovax Onderdeelnr.

‡5" 4516

6" 4616

Kap

PR8671

600mm min
1000mm max

niet ondersteund

Bochtstuk met klep

Afm Stovax Onderdeelnr.

‡5" 4512

6" 4612

Pijp rookkanaal 915mm (3ft)

Afm Stovax Onderdeelnr.

‡5" 4502

6" 4602

Naar de schoorsteen-aansluiting, 
zoals aangegeven in de 
bouwverordening 

2. HEt HOUtsCHERM VERWIJDEREN

2.1 Om het houtscherm te verwijderen:

 Til het houtscherm uit de ondersteunende beugels.

 Draai de zijkanten weg van de deuropening.
 Het apparaat niet gebruiken zonder dat het houtscherm 

bevestigd is.

3. pLAAtsING EN VERWIJDERING VAN DE 
VUURVAstE stENEN

3.1 Verwijder de vuurvaste stenen als onderdeel van het routine 
onderhoud.

 Dit kan zonder gereedschap gedaan worden.

3.2 Laat het apparaat volledig afkoelen voordat de vuurvaste 
stenen verwijderd worden.

3.3 Wees voorzichtig omdat de vuurvaste stenen na gebruik erg 
kwetsbaar worden. De levensduur hangt af van het type 
brandstof dat gestookt wordt en het gebruiksniveau.

 
 Vervang beschadigde stenen zo snel mogelijk.

 Het rookkanaal moet geïnstalleerd worden volgens de 
instructies van de fabrikant.

PR8668

Zelftappende
schroef achterkant 

Pijp rookkanaal 915mm (3ft)

Afm Stovax Onderdeelnr.

‡5" 4502

6" 4602

Kraag van het 
rookkanaal afdichten 
met vuurbestendig 
cement.

600mm min
1000mm max

niet ondersteund

Bochtstuk met klep

Afm Stovax Onderdeelnr.

‡5" 4512

6" 4612

Pijp rookkanaal 915mm (3ft)

Afm Stovax Onderdeelnr.

‡5" 4502

6" 4602

Naar de schoorsteen-aansluiting, 
zoals aangegeven in de 
bouwverordening 

PR8669

1.3 Installatie pijp achterste rookkanaal

 —Steek een T-stuk in de kraag van het rookkanaal 
 Het T-stuk wordt gebruikt voor toegang bij het 

schoonmaken.

 —Til het apparaat op de plaats
 Pas op dat u de afwerking van de haardstede niet 

beschadigt. 

 —Op gelijke hoogte brengen instelbare bouten.

 —Sluit het T-stuk op de schoorsteen aan de pijp van het 
rookkanaal.

 —Maak vast met zelftappende schroef.

 —Dicht de aansluitlassen af.

 Gebruik geen bochtstuk met een hoek van 90° om deze 
aansluiting te maken.

 Het rookkanaal moet volgens de instructies van de 
fabrikant worden geïnstalleerd.

‡Zie tabel op pagina 17.
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3.4 Noteer de positie van de afgeschuinde randen en 

uitsparingen tijdens het verwijderen van vuurvaste stenen.

PR8672

Afgeschuinde 
rand

Afgeschuinde 
rand

Uitsparingen

 —Weer in dezelfde richting terugplaatsen.
 

4. pLAAtsEN EN VERWIJDEREN VAN 
    DE VLAMKERING

4.1 Om een efficiënte verbranding te handhaven is het 
apparaat uitgerust met een vlamkering aan de bovenkant 
van de vuurkast.

PR8673

Pincode voor 
ondersteuning

4.2 Laat het apparaat volledig afkoelen voordat het 
vlamkeersysteem verwijderd wordt.

4.3 Voor het verwijderen van de vlamkering:

 —Verwijder het houtscherm uit de haard om toegang te 
verkrijgen.

 —Til de voorste rand van de vlamkering omhoog om de 
steunbalken vrij te maken .

 —Trek de vlamkering naar voren om de achterste rand van 
de plek boven de luchtinlaten los te maken.

 — Roteer de vlamkering om de vuurkist door de 
deuropening te kunnen verwijderen.

PR7076

Front

 — Weer in omgekeerde volgorde in elkaar zetten.

4.6 Verwijder en reinig het vlamkeersysteem om ervoor te 
zorgen dat de rookkanalen geen roet en rommel bevatten 
en om voor een veilige en efficiënte werking van de haard 
te zorgen. De frequentie van het reinigen hangt af van 
werkomstandigheden van de haard.

4.7 Het vlamkeersysteem is ontworpen voor een veilige en 
efficiënte werking van de haard. Iedere beschadigde 
vlamkering onmiddellijk vervangen.

4.8 Het vlamkeersysteem niet modificeren.

5. HEt ZEEFMECHANIsME VERWIJDEREN

 Om het apparaat in goed conditie te houden kan het multi-
brandstof rooster verwijderd worden om het te kunnen 
schoonmaken.

5.1 Verwijder de aslade, het houtscherm, de vlamkering en de 
vuurvaste stenen (zie voorgaande hoofdstukken).

5.2  Verwijder het middelste rooster, Afbeelding 7.

PR8842
Middelste rooster

5.3 Verwijder het hoofdrooster, Afbeelding 8.
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7. GLAZEN BOVENpLAAt

 Dit apparaat kan voorzien worden van een optionele 
glazen bovenplaat. Het type plaat hangt af van het feit 
of het apparaat geïnstalleerd is met een opening van het 
rookkanaal aan de boven-* of achterkant

BOVENstE 
ROOKKANAAL

ACHtERstE 
ROOKKANAAL

View 3 VW-3GB VW-3GBr

View 5 VW-5GB VW-5GBr

View 8 VW-8GB VW-8GBr

 * De glazen bovenplaat moet tegelijkertijd met de 
aansluiting van het rookkanaal geplaatst worden. (zie 
Installatiehandleiding, Hoofdstuk 1 & 7).

7.1 De glazen bovenplaat heeft 4 siliconen voetjes aan de 
onderkant om 6mm ruimte aan de bovenkant van het 
apparaat te creëren en de deur zonder problemen te 
kunnen openen..

PR8450

Siliconen voetjes

7.2 Plaats de glazen bovenplaat met de voetjes naar beneden 
boven op het apparaat.

 — De glazen bovenplaat moet naadloos op de voor- en 
zijkanten van het apparaat aansluiten.

 — Voor de versie met het bovenste rookkanaal, positioneer 
de uitsparing over de schoorsteenring.

PR8701

Sluit de randen 
van de glazen 
bovenplaat 
naadloos 
aan op het 
apparaat.

PR8843Hoofdrooster

5.4 Verwijder de zeefgeleider en de aansluitstaaf door de zes 
M8-moeren los te schroeven met behulp van een 10mm 
A/F-sleutel, Afbeelding 9.

PR8844Moeren

Zeefgeleider

Zeefstaaf

 —Weer in omgekeerde volgorde in elkaar zettenr.

6. BEVEstIGING HAARDstEDE

6.1 Als het apparaat aan de haardstede bevestigd moet worden, 
gebruik dan de vergrendelingslipjes voor de haard zoals 
aangegeven in Afbeelding 7.

 Plaats het apparaat op de gewenste plek in de haardstede 
en markeer de locatie voor de twee schroefgaten in de 
bevestigingspunten van de haard.

 — Boor de gewenste gaten in de haardstede

 — Gebruikt de juiste bevestigingsmiddelen om hem vast te 
maken.

PR8495

Schroefgaten in 
bevestigingspunten

INstALLAtIE-INstRUCtIEs    
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INGEBRUIKNAME

1.1 Voor de ingebruikname:

 • Plaats de vuurvaste stenen, vlamkering en het houtscherm 
weer terug.

 • Controleer de uitlijning van de deur en de werking 
van het sluitmechanisme, pas dit indien nodig aan, zie 
Installatiesectie 6. Aanpassen Deurscharnieren

 • Controleer of de afdichtingen, de gietstukken en de 
verbindingen in goede orde zijn

 • Controleer de werking van de luchtinlaten

1.2 Voer nu een laatste rooktrektest uit

 • Verwarm het rookkanaal eerst gedurende 10 minuten met 
een soldeerlamp, of iets gelijkaardigs

 • Plaats vervolgens een rookpatroon in het midden van het 
rooster, met de luchtinlaat op open

 • Sluit de deur
 De rook moet nu het rookkanaal ingezogen worden en u 

moet dit nu uit de schoorsteen zien komen.

 • Voltooi de test met alle deuren en ramen afgesloten in de 
ruimte waarin het apparaat geplaatst is.

 • Als er in de naastgelegen kamers ventilatoren zijn, herhaal 
de test dan terwijl de ventilatoren op de hoogste stand 
staan met de tussendeuren geopend.

 • Controleer tijdens de test het effect van de 
plafondventilators

 Als deze test faalt, dan moet de geschiktheid van het 
schoorsteensysteem en de ventilatie opnieuw gecontroleerd 
worden. Onvoldoende aanvoer van verse lucht is potentieel 
gevaarlijk.

 • Steek het apparaat aan en laat de temperatuur langzaam 
oplopen tot de werktemperatuur bereikt is.

 • Controleer of er geen verbrandingsgassen de kamer 
binnenstromen.

 • Open de hoofddeur van de haard wanneer het apparaat 
de werkstand bereikt en voer met een rookpatroon een 
lekkagetest uit rond de deuropening

1.3 Indien er een buitengewone lekkage optreedt:

 • Laat het apparaat afkoelen en controleer nogmaals het 
rookkanaalsysteem en de ventilatie

1.4 Als laatste:

	 •	Leg	de	veilige	werking	van	het	apparaat	en	het	gebruik	
van de inlaten aan de gebruiker uit en het belang van het 
gebruik van geschikte brandstoffen

INGEBRUIKNAME

	 •	Leg	de	vereisten	van	de	reiniging-	en	
routineonderhoudswerkzaamheden uit.

 
 •	Leg	uit	waarom	een	geschikt	brandscherm	moet	

worden gebruikt ingeval er zich kinderen, ouderen, of 
invaliden in de buurt van het apparaat bevinden.

 •	Leg	de	gegevens	van	de	dealer/leverancier	en	de	
installateur in de gebruikshandleiding vast.

 •	Het	serienummer	opschrijven	op	pagina	3	van	de	
gebruikshandleiding. Dit nummer is nodig bij het bestellen 
van reserveonderdelen of het maken van garantieclaims.

PR8827

 Product:

 Modelnummer:

 Volgnummer:

 —Geef de kopie van de gebruikshandleiding aan de 
klant. 
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INstALLAtIE en ONDERHOUD 
Contact stovax voor een volledige lijst van reserveonderdelen en accessoires bel  

www.stovax.com

1. JAARLIJKs ONDERHOUD

1.1 Haal het apparaat aan het einde van het 
verwarmingsseizoen uit elkaar, inspecteer en reinig het zoals 
aangegeven:

 —Laat het apparaat volledig afkoelen.
 
 —Verwijder alle volgende interne onderdelen; vlamkering, 

het complete rooster en de aslade. Verwijder voor multi-
brandstof versies het complete rooster en de aslade. 

 Zie sectie 5 en 6 over hoe de vlamkeringen en de vuurvaste 
stenen verwijderd moeten worden. Wees voorzichtig 
met de vuurvaste stenen, omdat deze na enige tijd heel 
breekbaar kunnen worden.

 
 —Veeg het apparaat op dit punt schoon, indien nodig.

 —Zuig de achtergebleven as en rommel uit de binnenkant 
van het apparaat.

 Stovax heeft een filter/verzamelstuk voor uw stofzuiger om 
deze tegen brandende as te beschermen. Ash Clean (Stovax 
Onderdeelnr. 2091).

 —Reinig, indien nodig, de interne oppervlakte van het 
apparaat met behulp van een staalborstel en schraper.

 Stofzuig en borstel de resulterende rommel uit het apparaat.

 
 — Reinig de roosteronderdelen met een staalborstel en 

controleer de onderdelen op beschadigingen.
 De oppervlakte zal tijdens het gebruik iets beschadigd    

worden. De levensduur van de stenen hangt af van het 
soort brandstof dat verstookt wordt en de intensiteit van 
het gebruik. Beschadigde stenen moeten zo snel mogelijk 
worden vervangen. 

 
 —Plaats de gereinigde interne onderdelen weer terug.

 —Haal het glas uit de deur, zie sectie 5, en gooi alle oude 
koordafdichtingen weg.

 —Reinig het glas van de deur met behulp van Stovax Stove 
Glass cleaner en een zachte doek.

 Geen schuurmiddelen gebruiken om teer of roetaanslag 
van het glas te verwijderen. 

 —Vervang de afdichting rond de rand van het glas met 
nieuwe afdichting en plaats glas terug in de deur. 

 —Het sluitmechanisme en de scharnierpennen van de 
deur lichtelijk oliën. Zorg ervoor dat er geen olie op de 
afdichtingen van deur en het glas terechtkomt.

 —Gebruik Stovax Riva Midnight Black verf voor het 
opknappen van geverfde oppervlakken. 

1.2 Gebruik originele reserve onderdelen van Stovax om uw 
apparaat in een veilige en efficiënte conditie te houden. Uw 
lokale Stovax-dealer kan de onderdelen leveren die u nodig 
heeft.

 Dit is een lijst met onderhoudsproducten die u wellicht 
moet gebruiken

taak Naam product stovax 
Nummer

Reinigen glas

Stove glasreiniger 500ml 
(vloeibaar) 4111

Glasreiniger haard
(spuitbus) 4103

prévention de 
l’accumulation de 
créosote dans le 
conduit

Protector (15 sachets) 7002

Protector (1kg blik) 7025

pijpnaden van het 
rookkanaal dichten

Vuurvast Cement (500g blik) 2020

Vuurvast Cement (600g 
patroon) 2021

Opnieuw verven

Thermolac Black
(400ml spuitbus) 2019

Thermolac Zwart
(200ml emulsie) 2057

Reinigen 
matzwarte      
apparatuur 

Colloïdaal zwart (85ml) 7000

Uw handen 
beschermen

Warmtebestendige leren 
handschoenen 4008

Afdichtingskoord 
deur

14mm Zwart afdichtings-
koord. (handige verpakking) 5000

14mm Zwart afdichtings-
koord (25m rol) 4670

Afdichtingstape 
glas

3mm Zwart afdichtingskoord
(handige verpakking) 4975

3mm Zwart afdichtingskoord
(25m rol) 4974

Lijm thermische  
afdichting (50ml fles) 5037

Zacht koord 10mm diameter 4965

Asschoonmaker Hulpstuk stofzuiger 2091

     Deze producten zijn allemaal bij uw lokale Stovax-dealer te 
verkrijgen, zij zorgen er samen met regelmatig onderhoud 
en het gebruik van de juiste brandstoffen voor dat uw 
apparaat in de best mogelijk conditie blijft. 

 Ga naar onze website op www.stovax.com als u meer 
informatie wilt krijgen over de producten van de Stovax 
groep.
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1.3 Het apparaat voor de eerste keer gebruiken:

 • Gedurende de eerste dag van het gebruik op een lage 
stand laten branden. Hierdoor kunnen de afdichtingen, 
bevestigingslijm en de verf zich volledig zetten.

1.4 Het apparaat kan gedurende deze tijd onplezierige geuren 
afgeven.

 De ruimte goed ventileren om de opbouw van rook te 
voorkomen.

1.5 Uw Stovax-dealer kan service en onderhoud uitvoeren.

2. HEt HOUtsCHERM VERWIJDEREN

2.1 Voor het verwijderen van het houtscherm:

 — Til het houtscherm uit de ondersteunende beugels

 — Draai de zijkanten weg van de deuropening. 
Het apparaat niet gebruiken zonder dat het houtscherm 
bevestigd is.

3. pLAAtsEN EN VERWIJDEREN VAN DE 
VUURAstE stEEN

3.1 Zie sectie 3 Plaatsing & verwijdering van de vuurraste steen  
in de sectie Installatie.

4. pLAAtsEN EN VERWIJDEREN VAN DE 
VLAMKERING

4.1 Zie sectie 4 Plaatsing & verwijdering van de vlamkering in de 
sectie Installatie.

4.2   Om ervoor te zorgen dat de luchtinlaten vrij van roet 
en rommel zijn en om voor een veilige en  efficiënte 
werking van de haard te zorgen is het belangrijk dat 
het vlamkeersysteem verwijderd en gereinigd wordt. 
De werkomstandigheden van de haard bepalen de 
reinigingsfrequentie.

4.3 Het vlamkeer systeem is ontworpen om een veilige en 
efficiënte werking van de haard te garanderen. Iedere 
beschadigde vlamkering onmiddellijk vervangen.  

4.4 Het vlamkeersysteem niet modificeren.
 

5. NIEUWE GLAs IN DEUR pLAAtsEN

5.1 Om uw haard veilig te kunnen blijven gebruiken kan het 
nodig zijn dat u het beschadigde glas van een deur moet 
vervangen. Om dit te doen doet u het volgende:

 —Verwijder de deur door deze te openen. Til de deur uit 
haar scharnierblokken.

 —Leg deze dan op een zachte ondergrond, met de 
voorkant naar beneden, om de verflaag en het glas te 
beschermen.

INstALLAtIE en ONDERHOUD 
 —Verwijder de bevestigingsschroeven van de glasklem Het 

oude glas kan dan uit de deur worden getild. Let op hoe 
het 3mm afdichtingskoord tussen het glas en de deur is 
geplaatst. 

 Gooi het oude glas op een verantwoorde wijze weg. 

Bevestigende 
schroeven x8

Deur

PR8674

Glas 
verbinding

C

Verbinding
Lengte (mm)

View 3 View 5 View 8

Glas verbinding A 930 1025 1220

Glas verbinding B 255 340 460

Glas verbinding C 255 340 460

PR8675PR8676

Glas 
verbinding

C

Glas verbinding 
B

Zwart 
uiterlijk

Glazen klem

Glas 
verbinding

B

Glas 
verbinding

A
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 —Leg deze dan op een zachte ondergrond met de 
voorkant naar beneden, om de verflaag en het glas te 
beschermen.

PR8677
Gezamenlijke

Afdichtingskoord 
middelste deur F
(View 8 alleen)

Verbinding E

Verbinding D

Verbinding
Lengte (mm)

View 3 View 5 View 8

Verbinding D 1400 1600 2300

Verbinding E 175 175 410

Verbinding F
(View 8 alleen)

n/a n/a 450

 —Verwijder het oude koord.

 —Schraap de oude lijm uit de plaatsingsgroef.

 —Reinig de plaatsingsgroef met een schone, droge doek om 
al het oude stof en rommel te verwijderen.

 Breng Stovax Thermic Seal-lijm (Stovax onderdeelnr. 5037) 
in de plaatsingsgroef van het koord aan.

 —Druk het nieuwe Stovax-koord in de plaatsingsgroef en 
plaats de naad in het midden van de onderste rand van de 
deur.

 —Plaats de deur weer terug.

 —Sluit de deur om druk uit te oefenen op het nieuwe 
koord.

6.2 Laat het apparaat minimaal 12 uur gesloten, voordat dit 
opnieuw wordt aangestoken en gebruik het apparaat 
gedurende ongeveer een dag op een lage stand.

6.3 Een apparaat met een beschadigd glas gebruiken kan 
ertoe leiden dat er gevaarlijke gassen in de kamer 
komen, of dat het apparaat oververhit raakt waardoor er 
beschadigingen 

PR8703
Glas verbinding  

A
 
 —Reinig de schroeven met een lichte olie en breng een 

deklaag aan van hittebestendig vet dat vastlopen voorkomt. 
Dit zal het verwijderen in de toekomst vergemakkelijken.

 —Breng een nieuw afdichtingskoord (B) aan tussen het 
nieuwe glas en de deur en plaats het glas in de deur.

 —Het afdichtingskoord (A) voorzichtig om de zijkanten en 
onderkant van het glas spannen.

 —Bevestig het afdichtingskoord (A) aan de matte kant aan 
de 

  de bovenkant zoals aangegeven in de bovenstaande 
afbeelding.

 —Plaats het glas in de juiste positie in de deur.

 —Plaats de glazen klem op de juiste plaats. 

 —Maak opnieuw vast met de schone bevestigingsschroeven.

 —Draai de schroeven gelijkmatig aan totdat de klem het 
glas vasthoudt.

 
 Draai de klemmen niet te vast aan omdat dit het glas kan 

breken.

5.2 Plaats alleen het originele Stovax keramische glas dat geschikt 
is om in toepassingen met hoge temperaturen gebruikt te 
worden.

5.3 Gebruik van het apparaat met een beschadigd glas kan ertoe 
leiden dat gevaarlijke gassen in de kamer komen, of dat de 
haard oververhit raakt, waardoor er beschadigingen kunnen 
optreden.

6. NIEUWE DEURAFDICHtING 
AANBRENGEN

6.1 Om uw apparaat veilig te kunnen blijven gebruiken moet u 
het beschadigde of versleten afdichtingskoord van de deur 
vervangen. Om dit te doen doet u het volgende:

 —Open de deur.

 —Til het vrij van de scharnierblokken.

INstALLAtIE en ONDERHOUD 
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7. sCHARNIEREN DEUR AANpAssEN

7.1     Om het veilige gebruik van uw apparaat te kunnen 
garanderen, moet u misschien de deurscharnieren 
aanpassen, zodat de deur veilig gesloten kan worden. 

7.2     Voor het aanpassen van de vergrendeling:

 —Open de deur om bij het vergrendelingsmechanisme te 
kunnen kom

 —Gebruik een 13mm A/F sleutel/bahco om de halve 
borgmoer aan beide kanten van het apparaat wat losser te 
maken.. Hierdoor kan de koepelvergrendeling naar binnen 
en naar buiten roteren. (Zie onderstaande afbeelding)

PR8678

Koepelvergrendeling

SluitringHaard

Halve 
borgmoeren

 —Zodra de gewenste instelling verkregen is dient u ervoor 
te zorgen dat de borgmoeren tegen de body van het 
apparaat aangedraaid zijn.

7.3 Voor het aanpassen van de scharnierplaat van de deur:

 —Open de deur til hem van de scharnierplaat af.

 —Leg de deur met de voorkant naar beneden op 
een zachte ondergrond om de verflaag en het glas te 
beschermen

PR8679

M6 
schroeven 

x 4

 —Gebruik een M6 inbussleutel om de 4 x M6 schroeven 
losser te maken.

INstALLAtIE en ONDERHOUD 

 De scharnierplaat heeft gleuven zodat de positie van de 
deur in relatie tot het apparaat, horizontaal, verticaal en 
zijdelings met ongeveer 3mm bijgesteld kan worden.

 —Zodra de gewenste positie bereikt is zorg er dan ervoor 
dat de schroeven stevig tegen de scharnierplaat aangedraaid 
zijn om de positie te kunnen behouden.
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LIJst stANDAARD REsERVE ONDERDELEN

VW-3MF

VW-5MF

VW-8MF

Ref. 
No.

Product 
Code

Drawing No.
(if different)

Description

1 CA7668 5” CAST FLUE
2 SS13 MEC7026 5” FLUE BLANK
3 SM15 ME7027 SECONDARY AIR COVER
4 CE7810 FIRE BRICK
5 MEC8716 PLINTH
6 SMN37 CA7050 CENTRE GRATE
7 SMN36 CA7049 MAIN GRATE
8 MEC8818 ASH PAN ASSEMBLY
9 MEC8793 ASH PAN TOOL ASSEMBLY
10 SMN25 CA7031 LOG RETAINER
11 MEC8650 DOOR ASSEMBLY
12 MEC8788 RIDDLING/DOOR TOOL
13 MEC8644 RIDDLING SLIDER ASSEMBLY
14 RA502300 GRATE OPERATING ROD
15 S3.27 CA7063 AIR DUCT CASTING
16 SMN26 RA7117 BAFFLE
17 ME600521 LATCH SCREW
18 MEC8607 CARCASS

1 CA7668 5” CAST FLUE
2 SS13 MEC7026 5” FLUE BLANK
3 SM15 ME7027 SECONDARY AIR COVER
4 CE7814 FIRE BRICK
5 MEC8754 PLINTH
6 SMN37 CA7050 CENTRE GRATE
7 S5.53CE CA7180 MAIN GRATE
8 MEC8819 ASH PAN ASSEMBLY
9 MEC8793 ASH PAN TOOL ASSEMBLY
10 CA7664 LOG RETAINER
11 MEC8603 DOOR ASSEMBLY
12 MEC8788 RIDDLING/DOOR TOOL
13 MEC8644 RIDDLING SLIDER ASSEMBLY
14 RA502327 RIDDLING OPERATOR ROD
15 S5.27 CA7064 CLEANBURN AIR DUCT CASTING
16 S5.26 RA7239 BAFFLE
17 ME600521 LATCH SCREW
18 MEC8635 CARCASS 

1 CA7669 6” CAST FLUE
2 SM13 MEC7004 6” FLUE BLANKING PLATE
3 SM15 ME7027 SECONDARY AIR COVER
4 CE7813 FIRE BRICK
5 MEC8621 PLINTH
6 SMN37 CA7050 CENTRE GRATE
7 SM64CE CA7179 MAIN GRATE
8 MEC8821 ASH PAN ASSEMBLY
9 MEC8793 ASH PAN TOOL ASSEMBLY
10 SM62 CA7111 LOG RETAINER
11 MEC8615 DOOR ASSEMBLY
12 MEC8788 RIDDLING/DOOR TOOL
13 MEC8644 RIDDLING SLIDER ASSEMBLY
14 RA502443 RIDDLING TOOL ROD
15 SM27CE CA7009 CLEANBURN AIR DUCT CASTING
16 SM26 RA7024 BAFFLE
17 ME600521 LATCH SCREW
18 MEC8624 MULTIFUEL CARCASS
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No.
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Code

Drawing No.
(if different)
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No.
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Code

Drawing No.
(if different)

Description
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LIJst stANDAARD REsERVE ONDERDELEN

VW-8WVW-5W

1 CA7668 5” CAST FLUE
2 SS13 MEC7026 5” FLUE BLANK
3 SM15 ME7027 SECONDARY AIR COVER
4 CE7812 WOOD BRICK RIGHT HAND
5 MEC8754 PLINTH
6 CA7664 LOG RETAINER
7 MEC8788 RIDDLING/DOOR TOOL
8 MEC8603 DOOR ASSEMBLY
9 S5.27 CA7064 CLEANBURN AIR DUCT CASTING
10 S5.26 RA7239 BAFFLE
11 ME600521 LATCH SCREW
12 CE7817 WOOD BRICK LEFT HAND
13 MEC8782 CARCASS

1 CA7669 6” CAST FLUE
2 SM13 MEC7004 6” FLUE BLANKING PLATE
3 SM15 ME7027 SECONDARY AIR COVER
4 CE7815 WOOD BRICK RIGHT HAND
5 MEC8621 PLINTH
6 SM62 CA7111 LOG RETAINER
7 MEC8788 RIDDLING/DOOR TOOL
8 MEC8615 DOOR  ASSEMBLY
9 SM27CE CA7009 CLEANBURN AIR DUCT CASTING
10 SM26 RA7024 CLEAN BURN BAFFLE
11 ME600521 LATCH SCREW
12 CE7816 WOOD BRICK LEFT HAND
13 MEC8787 WOOD CARCASS

Ref. 
No.

Product 
Code

Drawing No.
(if different)

Description
Ref. 
No.

Product 
Code

Drawing No.
(if different)

Description
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LIJst stANDAARD REsERVE ONDERDELEN

VW-3 DOOR AssEMBLY

VW-5 DOOR AssEMBLY

VW-8 DOOR AssEMBLY

VW-5 DOOR AssEMBLY

1 CA7617 OUTER DOOR CASTING
2 ME600422 DOOR EXPANSION SPRING - LE 030CD 01S
3 MEC8636 HINGE PLATE ASSEMBLY
4 CE7711 DOOR GLASS

5 4950 / 4954 CE7811
SELF ADHESIVE INSULATION TAPE (BLACK) 
15MM X 2MM X 269MM (4954) 
AVAILABLE IN 2M & 25M

6 ME600522 PRIMARY AIR SLIDER PLATE
7 CA7628 PRIMARY AIR CONTROL SLIDER
8 CA7632 GLASS CLAMP
9 N/A ONLY USED ON VIEW 8 DOOR

10 5000 / 4670 CE7717
ROPE SEAL (BLACK) Ø14MM X 175MM (4670) 
AVAILABLE IN 2M & 25M

10 5000 / 4670 CE7721
ROPE SEAL (BLACK) Ø14MM X 1400MM (4670)  
AVAILABLE IN 2M & 25M

11 4950 / 4954 CE7720
SELF ADHESIVE TAPE (BLACK) 
15MM X 2MM X 1212MM (4954) 
AVAILABLE IN 2M & 25M

11 4950 / 4954 CE7723
SELF ADHESIVE TAPE (BLACK) 15MM X 2MM X 
255MM (4954) - AVAILABLE IN 2M & 25M

12 CA7547 AIRWASH CONTROL SLIDER
13 ME600420 AIRWASH SLIDER PLATE
14 FA9510 ME7702 SHOULDER SCREW
15 ME600563 LONG SHOULDER SCREW
16 MEC8641 CATCH SLIDER ASSEMBLY

1 CA7596 OUTER DOOR CASTING
2 ME600422 DOOR EXPANSION SPRING - LE 030CD 01S
3 MEC8636 HINGE PLATE ASSEMBLY
4 CE7702 DOOR GLASS

5 4950 / 4954 CE7820
SELF ADHESIVE INSULATION TAPE (BLACK) 
15MM X 2MM X 340MM (4954) 
AVAILABLE IN 2M & 25M

6 ME600523 PRIMARY AIR SLIDER PLATE
7 CA7628 PRIMARY AIR CONTROL SLIDER
8 CA7612 GLASS CLAMP
9 N/A ONLY USED ON VIEW 8 DOOR

10 5000 / 4670 CE7715
ROPE SEAL (BLACK) Ø14MM X 1600MM (4670) 
AVAILABLE IN 2M & 25M

10 5000 / 4670 CE7717
ROPE SEAL (BLACK) Ø14MM X 175MM (4670)  
AVAILABLE IN 2M & 25M

11 4950 / 4954 CE7716
SELF ADHESIVE TAPE (BLACK) 
15MM X 2MM X 1345MM (4954) 
AVAILABLE IN 2M & 25M

11 4950 / 4954 CE7719
SELF ADHESIVE TAPE (BLACK) 
15MM X 2MM X 335MM (4954) 
AVAILABLE IN 2M & 25M

12 CA7547 AIR WASH CONTROL SLIDER
13 ME600524 AIRWASH SLIDER PLATE
14 FA9510 ME7702 SHOULDER SCREW
15 ME600563 LONG SHOULDER SCREW
16 MEC8641 CATCH SLIDER ASSEMBLY

1 CA7613 OUTER DOOR CASTING
2 ME600422 DOOR EXPANSION SPRING - LE 030CD 01S
3 MEC8636 HINGE PLATE ASSEMBLY
4 CE7703 DOOR GLASS

5 4950 / 4954 CE7819
SELF ADHESIVE INSULATION TAPE (BLACK) 
15MM X 2MM X 460MM (4954) 
AVAILABLE IN 2M & 25M

6 ME600525 PRIMARY SLIDER PLATE
7 CA7642 PRIMARY CONTROL SLIDER
8 CA7636 GLASS CLAMP

9 4952 / 4957 CE7818
INSULATION TAPE (BLACK) 15MM X 2MM X 
450MM (4957) - AVAILABLE IN 2M & 25M

10 5000 / 4670 CE7736
ROPE SEAL (BLACK) Ø14MM X 2300MM (4670) 
AVAILABLE IN 2M & 25M

10 5000 / 4670 CE7737
ROPE SEAL (BLACK) Ø14MM X 410MM (4670)  
AVAILABLE IN 2M & 25M

11 4950 / 4954 CE7731
SELF ADHESIVE TAPE (BLACK) 
15MM X 2MM X 1220MM (4954) 
AVAILABLE IN 2M & 25M

11 4950 / 4954 CE7761
SELF ADHESIVE TAPE (BLACK) 
15MM X 2MM X 450MM (4954) 
AVAILABLE IN 2M & 25M

12 CA7637 AIRWASH CONTROL SLIDER
13 ME600443 AIRWASH SLIDER PLATE
14 FA9510 ME7702 SHOULDER SCREW
15 ME600563 LONG SHOULDER SCREW
16 MEC8641 CATCH SLIDER ASSEMBLY
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(if different)
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(if different)

Description

Ref. 
No.

Product 
Code

Drawing No.
(if different)

Description

Ref. 
No.

Product 
Code

Drawing No.
(if different)

Description



31

GEGEVENs ONDERHOUDsBEURtEN 

1e SERVICE
Service datum:………………………………………………......
Datum volgende service:…………………………………….....
Handtekening:…………………………………………….........
Dealer Stempel

3e SERVICE
Service datum:………………………………………………......
Datum volgende service:…………………………………….....
Handtekening:…………………………………………….........
Dealer Stempel

5e SERVICE
Service datum:………………………………………………......
Datum volgende service:…………………………………….....
Handtekening:…………………………………………….........
Dealer Stempel

7e SERVICE
Service datum:………………………………………………......
Datum volgende service:…………………………………….....
Handtekening:…………………………………………….........
Dealer Stempel

9e SERVICE
Service datum:………………………………………………......
Datum volgende service:…………………………………….....
Handtekening:…………………………………………….........
Dealer Stempel

2e SERVICE
Service datum:………………………………………………......
Datum volgende service:…………………………………….....
Handtekening:…………………………………………….........
Dealer Stempel

4e SERVICE
Service datum:………………………………………………......
Datum volgende service:…………………………………….....
Handtekening:…………………………………………….........
Dealer Stempel

6e SERVICE
Service datum:………………………………………………......
Datum volgende service:…………………………………….....
Handtekening:…………………………………………….........
Dealer Stempel

8e SERVICE
Service datum:………………………………………………......
Datum volgende service:…………………………………….....
Handtekening:…………………………………………….........
Dealer Stempel

10e SERVICE
Service datum:………………………………………………......
Datum volgende service:…………………………………….....
Handtekening:…………………………………………….........
Dealer Stempel
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Product: Met vaste brandstof gestookte huishoudelijke kachel, zoals vermeld onder het bereik van de vermelde standaarden. 
Beoogd gebruik: Verwarming van ruimten in woonpercelen. 

Karakteristiek Prestaties Rapport 

Sécurité anti-incendie Normes respectées  

Afgifte van verbrandingsstoffen 
 

View 3 (VW-3MF)
 co @ 13% 02 Hout 0.27% - Briquetvormige brandstof 0.20%

2005 PMC
/173

View 5 (VW-5MF)
co @ 13% 02 Hout 0.22% - Briquetvormige brandstof 0.29%

2005 PMC
/173

Afgifte gevaarlijke stoffen Geen 

Oppervlakte temperatuur Acceptabel 

Mechanische weerstand (voor gewicht van 
Schoorsteen/Rookkanaal) Max. te ondersteunen gewicht 25 Kg 

Warmteafgifte / Efficiëntie 

View 3 (VW-3MF)
Hout 3.75kW @ 77% - Briquetvormige brandstof 3.75kW @ 86%
View 5 (VW-5MF)
Hout 5.0kW @ 80% - Briquetvormige brandstof 5.0kW @ 85%

2005 PMC
/173

Testlaboratorium: 1641     Handtekening:

  

Naam : Greg Taylor       Datum : 02 /06 /2010

Functie : Technisch directeur   

EG Verklaring van conformiteit 

De ondergetekende, vertegenwoordigen de navolgende: 

Fabrikant 

stovax Ltd 
Falcon Road, Sowton Industrial Estate, Exeter, Devon, Engeland EX2 7LF 

Verklaart hierbij dat de producten:  

Productbeschrijving: 

Riva huishoudelijke hout en multi-brandstof kachel productenreeks
Staal kachel gebruikt met gietijzeren deuren Wordt in meerdere afmetingen geleverd voor een keuze uit 
verschillende warmteafgifte opties. 
voldoen aan de bepalingen van de volgende EG richtlijn(en) wanneer geïnstalleerd volgens de 
installatiehandleiding in de productdocumentatie: 

'98/106/EEC Richtlijn bouwproducten 
en de onderstaand vermelde standaarden zijn toegepast:
EN 13240 ; 200 1 Op vaste brandstof gestookte kachels – Vereisten en testmethoden 

Description productcode

View 3 M/F VW-3MF

View 5 M/F VW-5MF

View 5 Hout VW-5W

Bepalingen waar de producten aan voldoen: 



stovax Ltd, Falcon Road, sowton Industrial Estate, Exeter, Devon, England EX2 7LF
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