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Beste klant,

Bedankt voor het vertrouwen in ons bij het kopen van een LimFire-product. Bij de voorberei-
ding van deze handleiding van onze pelletkachels, hebben we besloten een gedetailleerde be-
schrijving van de werking en het routineonderhoud van de kachel te geven. U vindt hier de re-
gels voor een efficiënte installatie, de functies van het bedieningspaneel, het programmeren 
van het aan- en uitschakelen van de kachel, eventuele alarmen, het oplossen van problemen en
tot slot de te handhaven procedures voor het reinigen van de kachel voor een efficiënte werking
door de jaren heen.
Wij raden u daarom aan de handleiding zorgvuldig te lezen voordat u de kachel in dienst neemt.

2.1                  Algemene aanbevelingen  

● De kachel moet de eerste maal worden opgestart door een erkend LimFire-technicus;

● Het is belangrijk de handleiding aandach?g te lezen, om storingen die te wijten zijn aan een
    verkeerde installatie te vermijden;

● De kachel moet geplaatst worden op een geschikte loca?e voor het gebruik ervan, met in-
    achtneming van de juiste afstanden tot de aangrenzende muren en het plafond;

1     Woord vooraf

2     Waarschuwingen
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● Alle brandbare voorwerpen (kledij, gordijnen, alcohol, enz…) moeten worden bewaard op
    voldoende afstand van de kachel, omdat bepaalde onderdelen van de kachel (bv. het glas)
    zeer hoge temperaturen kunnen aannemen;

● Reiniging en onderhoud van de kachel wordt uitgevoerd wanneer de kachel is uitgeschakeld
    en afgekoeld; de aan-/uitschakelaar (schakelaar aan de achterzijde van de kachel) moet op
    uit  staan;

● Onder geen enkele omstandigheid mag u de elektrische onderdelen van de kachel aanraken
     met vochtige of natte handen;

● Wees ervan verzekerd dat de kachel elektrisch verbonden is met een geaard stopcontact, in
    overeenstemming met de normen 73/23 EEC en 93/98 EEC;

● Zeker niet knoeien met onderdelen of deze vervangen zonder toestemming van LimFire,
    want dit kan de goede werking van de kachel in het gedrang brengen.
    Bij dergelijke operatie zal LimFire zich verlichten van alle en elke soort van aansprakelijk-
    heid;

● Al?jd alle geldende reglementeringen van het land waar de kachel wordt geplaatst in acht
    nemen, zodat u geen problemen bekomt.
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● In het geval dat een onderdeel van de kachel moet vervangen worden, dan mag dit uitsluitend
    met door LimFire aangeraden reservestukken gebeuren.

● Het toestel is niet bestemd om te worden gebruikt door personen (kinderen inbegrepen) waar-
    van de fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten beperkt zijn, of die niet over de nodige er-
    varing of kennis beschikken, tenzij zij begeleid worden door een persoon die verantwoorde-
    lijk is voor hun veiligheid, door een opzichter, of ze duidelijke instructies gekregen hebben
    omtrent het gebruik van het toestel. Op kinderen moet toegezien worden dat ze niet met het
    toestel spelen.

● Controleer voor elk eerste gebruik aan het begin van het seizoen aandach?g de staat van de
    schoorsteenbuis en reinig ze indien nodig. Neem ook contact op met uw verdeler
    van LimFire voor de reiniging van het toestel.

2.2                  Waarschuwingen voor gebruik  

● Onder geen enkele omstandigheid mag de kachel werken met de deur of het deksel van het
    pelletreservoir open;

● Nooit pellets of andere verbrandbare producten met de hand in de vuurhaard werpen om
    de opstart van de kachel te versnellen;

● In het geval van een mislukte ontsteking, verzeker u ervan dat er geen pellets meer op het
    branderrooster liggen vooraleer u een nieuwe poging onderneemt;

● Gebruik nooit water om de binnenzijde van de kachel te reinigen, maar volg de procedure
    zoals beschreven in de betreffende paragraaf;
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    zoals beschreven in de betreffende paragraaf;

● In het geval van een zichtbare fout of storing van de kachel, mag u de kachel niet uitschakelen
    met de aan-/uitschakelaar aan de achterzijde van de kachel, maar met behulp van het be-
    dieningspaneel, zodat de uitschakelfase wordt gestart en het vuur gecontroleerd dooft d.m.v.
    de rookgasventilator;

● Verricht periodiek onderhoud en de normale reiniging van de kachel zoals beschreven in de
    handleiding;

● Ga ?jdens de werking van de kachel omzich?g te werk en vermijd vooral direct contact met
    de externe hete onderdelen.

Indien de eindgebruiker van de kachel een van de bovenstaande aanbevelingen verwaarloost
of als er schade is veroorzaakt aan eigendommen of letsels aan personen of dieren als gevolg 
van misbruik en wangedrag, wordt LimFire ontheven van alle burgerlijke en strafrechter- 
lijke aansprakelijkheid.
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LimFire maakt drie verschillende types van pelletkachels, die verschillen in hun vermogen.
De technische gegevens en de totale afmetingen (die enigszins kunnen variëren naargelang de
bekleding) worden hieronder gegeven voor elk type kachel.

3.1                  Afmetingen 

FRANCESCA

3     Modellen en functies

ARDEA nv versie 09/2011 6ARDEA nv versie 09/2011 6



VALENTINA / DANIELA
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3.2                  Technische gegevens 

Specificaties

Nominaal Min. Nominaal Min. Nominaal Min.

Elektrische voeding
Frequentie
Elektrisch vermogen bij opstart
Elektrisch vermogen tijdens werking
Gedistribueerd thermisch vermogen 6,5 kW 3,2 kW 6,3 kW 2,8 kW 6,3 kW 2,8 kW
Efficiëntie ~ 88% ~ 92% ~ 89% ~ 87% ~ 89% ~ 87%
Maximaal verplaatsbaar volume warme
lucht
Maximaal verwarmbaar volume
Reservoircapaciteit
Autonomie op minimumvermogen
Autonomie op maximumvermogen
CO₂ 8,7 Vol-% 7,7 Vol-% 8,1 Vol-% 5,2 Vol-% 8,1 Vol-% 5,2 Vol-%
CO 0,03 Vol-% 0,06 Vol-% 0,02 Vol-% 0,06 Vol-% 0,02 Vol-% 0,06 Vol-%
Rookgastemperatuur 155 °C 90 °C 165 °C 104 °C 165 °C 104 °C
Maximaal debiet van de rook 6,1 g/s 3 g/s 6,1 g/s 4 g/s 6,1 g/s 4 g/s
Nettogewicht zonder bekleding (kg)
Hoogte (midden) rookgasuitgang 
Diameter rookgasuitgang
N.B. Het elektriciteitssysteem moet goed worden geaard.

Brandstof

50 Hz
350 W
140 W

Goede-kwaliteitspellets verkregen door het extruderen van zaagsel van gedroogd hout, zonder lijm of toevoegingen. De gebruikte pellets moeten 

96 106 118
280 mm 460 mm

20 kg 22 kg
32,5 u 35 u
13 u 14,5 u

150-210 m³

FRANCESCA VALENTINA DANIELA

100 mm

FRANCESCA VALENTINA DANIELA

180 m³/u 

230 V
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Pelletdiameter
Pelletlengte

Schoorsteenbuis

Conform met de huidige standaards
UNI 10683
Minimumdiameter (mm)
Minimumschouwtrek met nominaal/be-
grensd thermisch vermogen

Goede-kwaliteitspellets verkregen door het extruderen van zaagsel van gedroogd hout, zonder lijm of toevoegingen. De gebruikte pellets moeten 

minstens voldoen aan de norm DIN+.

FRANCESCA VALENTINA DANIELA

6 mm
10-30 mm

100

8/12 Pa 10/12 Pa
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3.3                  Benaming onderdelen

FRANCESCA

1  Pelletsrevervoir 17  Opvangruimte voor assen en stof ko-
2  Automatisch pelletsaanvoersysteem        mend uit de warmtewisselaar
3  Aanvoervijzel 18  Aslade
4  Valschacht 19  Hoofdprintplaat (linkerzijde)
5  Inlaat verbrandingslucht (56mm x 26mm) 20  Motor rookgasventilator
6  Gietijzeren branderpot met inox brander- 21  Motor convectieventilator
    rooster 22  Motor aanvoervijzel
7  Explosieklep 23  Bedieningspaneel
8  Keramisch glas 24  Kamertemperatuursensor
9  Rookgasweg (gele pijlen) 25  Rookgastemperatuursensor
10  Rookgasventilatorschroef 26  Veiligheidsthermostaat met herbewa-
11  Rookgasuitgang dia. 100 mm        peningsknop
12  Convectieluchtweg (rode pijlen) 27  Ontstekingkaars
13  Warmtewisselaar uit verschillende buizen 28  Rookgaspressostaat
14  Convectierooster 29  Regelbare poten
15  Handgreep warmtewisselaar
16  Afschraapstaafjes voor reiniging warmte-
       wisselaar
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VALENTINA / DANIELA

1  Pelletsreservoir 17  Afschraapstaafjes voor reiniging warmte-
2  Automatisch pelletsaanvoersysteem        wisselaar
3  Aanvoervijzel 18  Opvangruimte voor assen en stof ko-
4  Valschacht        mend uit de warmtewisselaar
5  Inlaat verbrandingslucht (56mm x 26mm) 19  Aslade
6  Gietijzeren branderpot met inox brander- 20  Hoofdprintplaat (linkerzijde)
    rooster 21  Motor rookgasventilator
7  Inspectie- en reinigingskap voor as komend 22  Motor convectieventilator
    van warmtewisselaar 23  Motor aanvoervijzel
8  Explosieklep 24  Reset veiligheidsthermostaat
9  Keramisch glas 25  Bedieningspaneel
10  Rookgasweg (gele pijlen) 26  Kamertemperatuursensor
11  Rookgasventilatorschroef 27  Rookgastemperatuursensor
12  Rookgasuitgang dia. 100 mm 28  Veiligheidsthermostaat met herbewa-
13  Convectieluchtweg (rode pijlen)        peningsknop
14  Warmtewisselaar uit verschillende buizen 29  Ontstekingkaars
15  Convectierooster 30  Rookgaspressostaat
16  Handgreep warmtewisselaar 31  Regelbare poten
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4.1                  Installatieregels

Het is noodzakelijk aan bepaalde fundamentele regels te voldoen om een correcte werking
van de kachel te garanderen. Eén en dezelfde kachel, geconfigureerd volgens de standaard-
instellingen, kan verschillende prestaties leveren naargelang de invloed van een van de
variabelen hieronder:

● de plaats van de installa>e,

● het traject van de schoorsteenbuis,

● het type gebruikte pellets,

● de externe klimatologische omstandigheden.

4.2                  Installatieomgeving

De ruimte waar de kachel wordt geïnstalleerd moet genoeg geventileerd worden om voldoen-
de verversing te verzekeren van de lucht die de kachel gebruikt voor de pelletsverbranding.
De lucht moet van buitenaf komen door één of meerdere openingen met een minimumdia-
meter van 100 cm², om een luchtverversing van ongeveer 40 m³/u te garanderen.
In het andere geval mogen de luchtopeningen ook lucht aanvoeren vanuit een ruimte palend
aan deze waarin de kachel staat, mits deze voldoende geventileerd is. De luchtopeningen moe-
ten zodanig gemaakt worden dat ze niet kunnen worden geblokkeerd, en in elk geval moeten ze
ook regelmatig gecontroleerd worden, om een goede ventilatie te garanderen.

NB: de kachel mag niet worden geïnstalleerd in een ruimte waar zich reeds een verwarmings-

4     Installatie
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NB: de kachel mag niet worden geïnstalleerd in een ruimte waar zich reeds een verwarmings-
toestel (een andere kachel, een open haard,…) bevindt zonder een afzonderlijke luchttoevoer.
Bijvoorbeeld, als een kachel is geïnstalleerd in een ruimte waar zich ook een open haard bevindt
die uit dezelfde kamer lucht voor verbranding gebruikt, dan zal de kachel neigen te werken met
een tekort aan lucht, gezien de rookgasventilator niet over de capaciteit beschikt de onderdruk
die zal ontstaan in de ruimte te voorkomen. Wanneer de kachel werkt met een tekort aan lucht,
is er een slechte verbranding, die ook meer uitstoot van schadelijke gassen, verstopping van de
rookgaskanalen en dientengevolge een slechte werking van de kachel veroorzaakt.

4.3                  Montage en installatie

Richt u hiervoor tot een erkend technicus.

Houd bij het monteren en installeren van de kachel rekening met volgende basisregels:

◦ Controleer na het uitpakken of de kachel en al zijn onderdelen intact zijn (indien niet zo, neem
   dan onmiddellijk contact op met uw verdeler, die hierover bij LimFire zal informeren).

◦ Plaats de kachel op zijn beoogde eindlocatie na te hebben gecontroleerd of een schouwbuis
   met diameter 100 mm kan worden aangesloten en of er een elektrisch stopcontact 230V-50Hz
   in de directe nabijheid is.

◦ Het toestel moet worden geïnstalleerd met de minimumafstanden tot de omringende muren
   in acht genomen, zoals getoond in het diagrammen op de volgende pagina, en moet op een
   geschikte afstand van het plafond gehouden worden.
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TABEL FRANCESCA TABEL VALENTINA / DANIELA

A  Minimumafstand  A  Minimumafstand  
     tot achterzijde      tot achterzijde
B  Minimumafstand B  Minimumafstand 
     tot  voorzijde      tot  voorzijde
C  Minimumafstand C  Minimumafstand 
     tot zijkanten      tot zijkanten
D  Aansluiting rook- D  Aansluiting rook-
     gasuitgang      gasuitgang
E  Inlaat verse lucht 100 cm² E  Inlaat verse lucht 100 cm²
F  Elektrische aan F  Elektrische aan
     sluiting op stop-      sluiting op stop-
     contact      contact

◦ Wees ervan verzekerd dat het toestel goed gebalanceerd is en stevig staat. Pas de regelbare
   poten aan om de kachel op de juiste hoogte te zetten voor aansluiting met de schoorsteenbuis.
   De vloer moet vuurvast zijn of anders moet vloerbescherming worden aangebracht.
◦ Het elektrisch stopcontact moet bereikbaar zijn, de elektrische kabel mag niet in contact ko-
   men met de hete delen van de kachel en het elektrisch circuit moet goed geaard worden.
◦ Eenmaal het toestel geïnstalleerd is, en dit volgens de eerder gegeven instructies, zou de
   stekker moeiteloos het elektrisch stopcontact moeten kunnen bereiken.

4.4                  Traject schoorsteenbuis

Om een goede kachelwerking te garanderen is het noodzakelijk het schouwbuistraject te laten
installeren door een gespecialiseerd technicus, die moet voldoen aan de in voege zijnde nor-
men (UNI EN 10683), anders is LimFire niet verantwoordelijk voor een eventuele slechte

Ø 100 mm

230V
50Hz

200 mm

400 mm

200 mm

Ø 100 mm

230V
50Hz

20 mm

400 mm

150 mm

men (UNI EN 10683), anders is LimFire niet verantwoordelijk voor een eventuele slechte
werking van de kachel.

Voor de duidelijkheid zullen wij het verticale gedeelte van de pijp dat zelf instaat voor zijn trek
(natuurlijke convectie) de schoorsteenbuis noemen, en het gedeelte van de pijp dat het toes-
tel verbindt met de schoorsteenbuis, de aansluitbuis.

Er zijn doorgaans drie soorten schoorsteenbuizen die kunnen gebruikt worden om de rook weg
te trekken uit een pelletkachel: enkel- of dubbelwandig roestvrij staal (304 of 316), geglazuurd
staal, of bestaande gemetste schoorstenen.

Buizen en koppelingen moeten op elkaar gepast worden met de juiste dichtingen om er zeker

van te zijn dat het schoorsteengeheel stevig is en bijgevolg rookdicht in geval van slech-

te werking.

Met betrekking tot schoorsteenbuizen/aansluitbuizen valt in het bijzonder het volgende op te
merken:

MATERIALEN:

◦ moeten aan mechanische spanning weerstaan;
◦ moeten aan zure condensaten gevormd door de verbrandingsproducten weerstaan (gebruik
van ROESTVRIJ STAAL 316 wordt aangeraden);
◦ moeten waterdicht zijn;
◦ moeten vanzelfsprekend resistent zijn tegen hoge temperaturen.
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TRAJECT EN SECTIES:

◦ De secties moeten zo verticaal mogelijk zijn, met een constante diameter en een gladde
   interne oppervlakte om een opstapeling van drukverliezen te vermijden, wat de noodzakelij- 
   ke trek voor rookafvoer zou beïnvloeden.

◦ Er moet een stop geplaatst worden aan de onderzijde van de schoorsteenbuis (stalen rook-
   kanaal) of een inspectieluik (gemetste schoorsteen) om in de mogelijkheid te zijn een con-
   trole op condensatie of aangekoekt roet uit te voeren.

◦ Het is verplicht het geheel van aansluitbuizen die het toestel met de schoorsteenbuis verbin-
   den zo kort mogelijk te maken (max. 2-3 meter) en met het kleinst mogelijke aantal richtings-
   veranderingen. Het is eveneens belangrijk dat ze 3-5° horizontaal hellen om rookuitdrijving 
   te verzekeren. (zie figuren pagina 14 en 15).

◦ Ellebogen worden doorgaans gebruikt voor richtingsveranderingen, en bij voorkeur met een
   grote straal (135°) en in elk geval nooit minder dan 90°. In het algemeen wordt aangenomen
   dat één meter schoorsteenbuis nodig is om het drukverlies door een elleboog van 90° of een
   T-stuk te compenseren.

◦ Het is vaak aangeraden T-stukken met inspectiestoppen te gebruiken voor verbindingen tus-
   sen de schoorsteenbuis en de aansluitbuis, om reiniging eenvoudiger te maken.

SCHOORSTEENOPBOUW:

De schoorsteenopbouw moet voldoen aan bepaalde installatieregels om een slechte kachel-
werking te vermijden:
◦ Het moet dezelfde interne sectie en vorm hebben als de schoorsteenbuis, en een uitgangs-
   sectie van op zijn minst twee maal deze van de schoortsteenpijp.
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   sectie van op zijn minst twee maal deze van de schoortsteenpijp.

◦ Het moet een windwerende kap hebben om te verzekeren dat de verbrandingsproducten
   worden afgevoerd in de atmosfeer ongeacht de windrichting of -hoek.

◦ Het moet het binnendringen van regen, sneeuw of andere vreemde materie voorkomen.

◦ Het mag zich niet in of onder een beschutting of vlakbij andere constructies bevinden, maar 
   moet vrije uitlaat hebben die de verspreiding van rook in de atmosfeer verzekert. In het bij-
   zonder wanneer er verlaten wordt via het dak, moet er tot boven de nok gegaan worden.

ISOLATIE:

◦ schoorsteenbuis van roestvrij staal: als de schoorsteenbuis zich aan de buitenzijde van het

   gebouw bevindt, moet ze goed geïsoleerd worden om goede schouwtrek te verzekeren en
   condensatie te voorkomen. Als de schoorsteenbuis of schoorsteen langs de buitenmuur
   naar boven loopt, worden doorgaans thermisch geïsoleerde dubbelwandige buizen gebruikt,
   ofwel enkelwandige buizen geïsoleerd met geschikte dikke steenwol of keramische vezel.
   Alle schoorsteenbuizen of schoorstenen moeten een condensatieverzamelende stop hebben
   gelocaliseerd onderaan de structuur. Enkelwandige buizen kunnen gebruikt worden binnen
   in het gebouw, hoewel nooit mag vergeten worden de secties van de schoorsteenbuis die de
   dakruimte of onverwarmde omgevingen kruisen te isoleren.

◦ Bestaande niet-geïsoleerde gemetste schoorsteen: om condensatie te vermijden, wat zich
   zou manifesteren als vochtige plekken op de buitenzijde van de schoorsteenbuis, is het aan-
   geraden te tuberen met flexibele inoxbuizen. 
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MONTAGE:

◦ Al de secties moeten luchtdicht zijn;

◦ De hele structuur moet thermische expansie aankunnen.

ANDERE NUTTIGE TIPS:

◦ Geen enkel ander verwarmingstoestel mag gekoppeld worden aan dezelfde schoorsteenbuis
   of schoorsteen;
◦ De schoorsteenbuis moet op een behoorlijke afstand van ontvlambare objecten gehouden 
   worden;
◦ De schoorsteenbuis moet een sectie hebben van op zijn minst die van de rookgasuitgang van
   de kachel;
◦ Geen andere types buizen mogen gebruikt worden binnenin de schoorsteenbuis.

NB: Pelletkachels zijn niet zoals andere soorten kachels. Rookgasuitdrijving wordt verzorgd door

een ventilator, die de vuurhaard in een gedwongen staat van onderdruk houdt, en door een

goed geconstrueerde schoorsteenbuis of schoorsteen. 

We raden daarom aan dat ten allen getijde een gespecialiseerd technicus instaat voor de con- 

structie ervan. Als servicecentra ingeroepen worden om de programmatie te veranderen om-

wille van een verkeerd geïnstalleerde schoorsteenbuis, zullen de kosten hiervoor doorgere-

kend worden aan de gebruiker. Wanneer een slechte werking blijft aanhouden door toedoen

van de schoorsteenbuis, zullen de tussenkomsten van LimFire niet onder de garantie vallen.

De figuren hieronder geven enkele voorbeelden van mogelijke schoorsteenbuizen:

FRANCESCA
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VALENTINA /

DANIELA
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4.5                  Te gebruiken brandstof

De pellet is een brandstof die wordt verkregen door het extruderen van gedroogd en geperst 
houtzaagsel van houtbewerkingsafval. Het extruderen geeft het hout de vorm van kleine
cilinders. Hun compactheid en samenhang worden verzekerd door de lignine (een natuurlijk
houtelement), waardoor geen verdere toevoegingen of bindingssubstanties vereist zijn. De
meest verkochte soorten pellets zijn gemaakt van: spar (lichte kleur), beuk (donkere kleur), of
een mengeling van deze twee.
Het is belangrijk om goede-kwaliteitspellets te kiezen, minstens volgens norm Din+, om een
goede kachelwerking te garanderen.

Een pellet moet op zijn minst volgende kenmerken hebben:
- lengte: van 10 tot 30 mm
- diameter: 6-6,5 mm
- calorische waarde: meer dan of gelijk aan 4,9kWh/kg
- vochtgehalte: minder dan 8%
- asgehalte: minder dan 1%

Een zichtbare aanwijzing dat het om goede-kwaliteitspellets gaat, is dat er zich geen noemens-
waardige hoeveelheid zaagsel in de zakken bevindt.
NB: elk gebruik van enige andere brandstof voor de kachel dan houtpellets is verboden.
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Voorbereiding van de kachel                                                                                                                                    

 Om de kachel voor de eerste maal op te starten, ga als volgt te werk:
● open het deksel van het pelletsreservoir, vul het reservoir met pellets en sluit het deksel,
    ervoor zorgend dat geen vreemde materialen in het reservoir terecht komen;
● wees ervan verzekerd dat de aslade stevig beves?gd is met de vleugelmoer;
● controleer of de deur gesloten is;
● zet de aan-/uitschakelaar aan de achterzijde van de kachel op posi?e 1;
● doe de eerste pelletslading met de aanvoervijzel (zie paragraaf 5.6).

Bedieningspaneel

Het LCD-schermpje op het bedieningspaneel toont de huidige status van de kachel en laat
toe diverse instellingen vast te leggen aan de hand van een eraan toegewijd menu.
Dit menu is ingedeeld in niveaus en subniveaus. De eerste 7 niveaus zijn toegankelijk voor de
gebruiker, het laatste enkel voor de installateur.

Er bevinden zich 6 toetsen op het bedieningspaneel, die kunnen gebruikt worden om de 
operationele parameters van het toestel aan te passen wanneer de kachel in werking is, 
alsook om de programmatie-instellingen te wijzigen.

5     Eerste ingebruikname / bedieningspaneel
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❶  Terwijl de kachel in werking is, kan hiermee de temperatuurwaarde ingesteld op de 
kamerthermostaat (SET ROOM TEMP) verhoogd worden. In de programmatiemodus kan
hiermee de waarde van de parameter in het geselecteerde menuniveau verhoogd worden.

❷  Terwijl de kachel in werking is, kan hiermee de temperatuurwaarde ingesteld op de 
kamerthermostaat (SET ROOM TEMP) verlaagd worden. In de programmatiemodus kan
hiermee de waarde van de parameter in het geselecteerde menuniveau verlaagd worden.

❸  Geeft toegang tot het menu en de verschillende subniveaus, en slaat tegelijk de ingestelde 
waarden op.

❹  Dit is de aan-/uittoets van het toestel. In de programmatiemodus kan de toets gebruikt
worden om terug te keren naar het vorige menuniveau. In geval van een blokkering van de
kachel omwille van gelijk welk type alarm, kan hiermee het toestel gedeblokkeerd en in
"off"-stand gezet worden.

❺  Terwijl de kachel in werking is, kan hiermee het vermogenniveau verlaagd worden
(SET POWER). In de programmatiemodus kan de toets gebruikt worden om verder te gaan 
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naar het volgende submenu terwijl de instellingen in het submenu dat wordt verlaten, wor-
den opgeslagen.

❻  Terwijl de kachel in werking is, kan hiermee het vermogenniveau verhoogd worden
(SET POWER). In de programmatiemodus kan de toets gebruikt worden om terug te gaan 
naar het vorige submenu terwijl de instellingen in het submenu dat wordt verlaten, wor-
den opgeslagen.

Elk element weergegeven in de balk hieronder geeft aan of de functie - afhankelijk van in
welke staat de kachel zich op dat moment bevindt - al dan niet geactiveerd is, d.m.v. resp. wel
of geen weergave van een zwart balkje in het display naast het betreffende symbool.

Timer 
Ontstekingskaars
Aanvoervijzel
Rookgasventilator
Ruimteventilator
Wordt niet gebruikt
Alarm

Menu                                                                                                                                                                                   

Al de procedures om toegang te krijgen tot en verandering te brengen in de parameters van 
het menu en de voor de gebruiker toegankelijke niveaus worden hieronder beschreven.
Het menuniveau bestemd voor de installateursinstellingen is beschermd met een wacht-
woord. Het menuniveau wordt gekenmerkt door een aanduiding als M-3-1-04: 04 duidt op
het vierde item van niveau 1 van menu 3.
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het vierde item van niveau 1 van menu 3.
Het menu is verdeeld in verschillende items en niveaus, die toelaten de programma-instellingen
te wijzigen. Met toets ❸ kan veranderd worden van niveau, terwijl toetsen ❺ en ❻ dienen
om te scrollen tussen de items van het niveau waarin u op dat moment werkt.
Met toetsen ❶ en ❷ kunnen de waarden van de items gewijzigd worden (waar mogelijk).

5.1                            Instelling klok

De volgende waarden kunnen worden ingesteld voor de klok: weekdag (vereist voor
 timer-thermostaatprogrammatie), uur, minuten en datum (dag, maand en jaar). Druk twee-
maal toets ❸ om toegang te krijgen tot niveau 1 van menu 1. Gebruik de toetsen ❺ en ❻ om 
de verschillende parameters van het submenu te selecteren, en de toetsen ❶ en ❷ om wij-
zigingen aan te brengen.

5.2  Timer-thermostaatinstellingen

Druk toets ❸ en dan toets ❺ tot u menu 2 heeft bereikt om toegang te krijgen tot de
programmatie van automatische kachelopstart en -uitschakeling op basis van de gewenste 
tijdstippen. Het is mogelijk drie verschillende programmaties te doen al naargelang uw be- 
hoeftes en de gebruiksuren van het toestel:
◦ Dagelijkse programmatiemodus;
◦ Wekelijkse programmatiemodus;
◦ Weekendprogrammatiemodus.
De tabel op de volgende pagina somt de beschikbare mogelijkheden op:
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NIVEAU 1 NIVEAU 2 NIVEAU 3 WAARDEN

02-Set timer

01-Enable timer

01-Enable timer ON/OFF

02-Day Program

01-Day timer ON/OFF

02-Start prog. 1 UUR

03-Stop prog. 1 UUR

04-Start prog. 2 UUR

05-Stop prog. 2 UUR

03-Week Program

01-Week timer ON/OFF

02-Start prog. 1 UUR

03-Stop prog. 1 UUR

04-Mon prog. 1 ON/OFF

…..Tue-Sat….. ON/OFF

10-Sun prog. 1 ON/OFF

11-Start prog. 2 UUR

12-Stop prog. 2. UUR

13-Mon prog. 2 ON/OFF

…..Tue-Sat….. ON/OFF

19-Sun Prog. 2 ON/OFF

20-Start prog. 3 UUR

21-Stop prog. 3 UUR

22-Mon prog. 3 ON/OFF

…..Tue-Sat….. ON/OFF

28-Sun prog. 3 ON/OFF
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28-Sun prog. 3 ON/OFF

29-Start prog. 4 UUR

30-Stop prog. 4 UUR

31-Mon prog. 4 ON/OFF

…..Tue-Sat….. ON/OFF

37-Sun prog. 4 ON/OFF

04-Weekend Program

01-Weekend timer ON/OFF

02-Start 1 UUR

03-Stop 1 UUR

04-Start 2 UUR

05-Stop 2 UUR

Set timer  = Instelling timer / Enable timer  = Validatie timer / Mon  = Maandag / Sun  = Zondag / Tue-Sat  = Dinsdag-zaterdag  

Dagelijkse programmatie                                                                                                                                            

In de dagelijkse programmatie is het mogelijk twee tijdsschema's te programmeren, zoals te
zien in de tabel hieronder. De instelling OFF betekent dat de timer het commando negeert.

SELECTIE INSTELBARE WAARDEN BETEKENIS

START 1 UUR-OFF Tijd 1e opstart

STOP 1 UUR-OFF Tijd 1e uitschakeling

START 2 UUR-OFF Tijd 1e opstart

STOP 2 UUR-OFF Tijd 1e uitschakeling

ARDEA nv versie 09/2011 18



Wekelijkse programmatie                                                                                                                                          

De wekelijkse programmatiemodus voorziet vier verschillende programma's die tot vier 
opstarts en vier uitschakelingen toestaan, elke dag in te stellen. Een voorbeeld van
programma 1 wordt hieronder gegeven (d.w.z. één opstart gevolgd door één uitschakeling);
de andere drie programma's hebben gelijkaardige instellingen.

SELECTIE INSTELBARE WAARDEN BETEKENIS

START PROG. 1 UUR-OFF Tijd 1e opstart

STOP PROG. 1 UUR-OFF Tijd 1e uitschakeling

MON PROG. 1 ON/OFF

…TUE-SAT… ON/OFF

SUN PROG. 1 ON/OFF

Zoals te zien in de tabel hierboven, eenmaal de opstarttijd en de uitschakeltijd van
het programma in kwestie gedefinieerd zijn, is het mogelijk de programmatie voor elke dag
van de week te activeren of desactiveren.
Weekendprogrammatie is op dezelfde manier geregeld als dagelijkse programmatie, maar
met enkel dagen 6 en 7, d.w.z. zaterdag en zondag, geactiveerd.

OPMERKING: bij twijfel en als u ongewenste opstarts en uitschakelingen wilt vermijden,

is het aangeraden slechts één type programmatie te activeren per keer. Als de wekelijkse-

programmatiemodus geactiveerd is, zorg er dan altijd voor dat de dagelijkse en weekend-

programmatie gedesactiveerd zijn.

5.3                              Selectie dialoogtaal bedieningspaneel

Referentiedag
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Om de dialoogtaal op het display te wijzigen, druk toets ❸ en dan toets ❺ tot u menu
M-03 heeft bereikt. Druk vervolgens toets ❸ om toegang te krijgen tot niveau 1. Gebruik in
niveau 1 de toetsen ❶ en ❷ om uit de beschikbare  talen de gewenste taal te selecteren,
en bevestig dan door toets ❹ te drukken.

5.4                                                             Activatie stand-bymodus 

Deze operatiemodus van de kachel kan naar wens worden ingeschakeld of niet. Indien de 
modus is uitgeschakeld, dan zal de kachel blijven werken met het ingestelde vermogen tot
het de temperatuur heeft bereikt die is ingesteld op de kamerthermostaat. Wanneer die 
temperatuur is bereikt, gaat de kachel in een ECONOMIC-modus en blijft in deze toestand tot
de kamertemperatuur weer gezakt is tot onder de ingestelde temperatuurwaarde, waarop 
de kachel opnieuw aan het eerder ingestelde vermogen zal draaien.
Als de stand-bymodus is geactiveerd, schakelt de kachel uit wanneer de kamertemperatuur
voor een bepaalde tijd DT boven de ingestelde temperatuur blijft. Wij hebben derhalve 

reeds twee controleparameters ingesteld die enkel door een installateur kunnen worden
gewijzigd: een temperatuur delta DT en een tijd t. Wanneer de temperatuur zakt tot onder

de ingestelde waarde bij hetzelfde DT, dan wordt de kachel heropgestart. Wij geven nu

een praktisch voorbeeld om u deze modus beter te helpen begrijpen. Laat ons ervan uitgaan
dat het DT ingesteld in het toestel 2°C is en de tijd t 10 minuten, en dat de gebruiker een

kamertemperatuur instelt van 23°C. Bij het opstarten van de kachel, bv. met vermogen 4,
blijft ze werken met dat vermogen tot de kamersensor een temperatuur van 23°C waarneemt
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Wanneer deze temperatuur wordt bereikt, gaat de kachel in de ECONOMIC-modus tot de
temperatuur van 25°C is bereikt. Als deze temperatuur wordt behouden of stijgt voor een
periode langer dan 10 minuten, dan schakelt de kachel uit. Wanneer de kamersensor een 
temperatuur van 21°C waarneemt, dan wordt de kachel automatisch heropgestart. De stand-
bymodus werkt begrijpelijkerwijs in relatie tot de timer-thermostaatprogrammatie. Als, bij-
voorbeeld, de timer-thermostaatprogrammatie is ingesteld op het uitschakelen van de ka-
chel om 22.00u en de temperatuur van 25°C is bereikt om 20.00u, dan schakelt de kachel 
vroeger uit. Als de heropstarttemperatuur (21°C) wordt bereikt na 22.00u, dan wordt de
kachel niet heropgestart, gezien dit zo is geprogrammeerd.

5.5  Zoemerfunctie

Met de zoemerfunctie (menu 05) kan het geluidsalarmsignaal in (on) of buiten (off) werking
gesteld worden.

5.6                        Eerste pelletslading

In menu 06 is het mogelijk onafgebroken pellets te laden gedurende 90", bij een uitgescha-
kelde en koude kachel. Het laden wordt gestart door op toets ❶ te drukken en kan op elk
moment worden gestopt door op toets ❹ te drukken. Deze procedure is nuttig om de toe-
voervijzel te vullen met pellets voor de eerste opstart of wanneer de kachel in staat van 
alarm verkeert omwille van een leeg pelletsreservoir en dus een lege aanvoervijzel. Zonder 
deze bediening zou de kachel de eerste keren dat ze gebruikt wordt niet branden, omdat de
aanvoervijzel niet zou gevuld zijn met pellets.

5.7                              Weergave werkingsstatus kachel
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Menu 07 geeft de huidige kachelstatus weer. Er zijn verschillende opeenvolgende 'pagina's'
die de huidige status weergeven van de apparaten verbonden aan de kachel.

Met name op de eerste pagina wordt weergegeven:
● Lijn 1: ontstekingsonderbreking;
● Lijn 2: ?mer;
● Lijn 3: alarmvertraging;
● Lijn 4: bedrijfstoestand van het toestel.

Op de tweede pagina wordt weergegeven:
● Lijn 1: rookgastemperatuur;
● Lijn 2: rookgasven?latorsnelheid en huidig werkvermogen;
● Lijn 3: snelheid ruimteven?lator;
● Lijn 4: kachelstatus.

Op de derde pagina wordt weergegeven:
● Alarmen in werking.
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5.8                             Instellingen technicus

In menu 08, enkel toegankelijk met een speciale code, vindt men bijzondere instellingen voor 
de technicus terug.

5.9                             Afstandsbediening

Enkel in optie te verkrijgen

Binnen een afstand van ongeveer 10 meter kan de afstandsbediening gebruikt worden om
volgende kachelfuncties te bedienen:

◦ aan en uit (toetsen A en C tegelijk indrukken 
   gedurende 3 sec.)
◦ verhoging kamertemperatuur (toets A)
◦ verlaging kamertemperatuur  (toets B)
◦ verhoging vermogen (toets C)
◦  verlaging vermogen (toets D)
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De normale werkingscyclus van de kachel wordt hieronder beschreven, van de ontstekings-
fase tot de uitschakeling. De werkingscyclus wordt in de tabel hieronder geschematiseerd
zonder de activatie van alarmen, dewelke zullen worden beschreven in het volgende hoofd- 
stuk.

STATUS

Uit
Aan - 1e reiniging
Ontsteking
Voorlading pellets
Wachten op vlam
Lading pellets
Vuur aanwezig
Werking
Werkmodulatie
Reiniging rooster
Werking
Laatste reiniging

Wanneer de kachel is uitgeschakeld, ziet het display eruit zoals te zien op de figuur hieronder:

klok omgevingstemperatuur

ON
OFF

OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
ON
ON
ON
ON

−
ON

ON
ON
ON
ON
ON

OFF
OFF
OFF
ON
OFF

OFF
OFF

OFF
ON
ON
ON
ON
ON
ON
ON
ON
ON
ON
ON

ON
OFF
OFF
OFF
OFF

OFF
OFF
ON
ON
ON

6     Werkingswijze van de kachel

 INSTELBARE WAARDEN

Ontstekingskaars Rookgasventilator Aanvoervijzel Ruimteventilator
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dialoog     vermogen

6.1                            Het aansteken van de kachel

Houd gedurende enkele seconden de aan-/uittoets ❹ ingedrukt om de kachel aan te steken.
Als de kachel het ontstekingsproces begint, verschijnt de indicatie START op het display,
zoals te zien op de figuur.

omgevings-
  klok temperatuur

dialoog     vermogen

Vanaf het moment van de ontsteking doorgaat de kachel een reeks fases om de normale
werkingsstatus te bereiken.
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We geven hierbij een korte beschrijving van het proces, zonder te veel in detail te treden.
Bij de opstart komt de rookgasventilator op gang en verwijdert de as die was overgebleven 
in het branderrooster. De rookgasventilator zal van nu af aan continu in werking blijven (aan va-
riërende snelheden al naargelang de status) tot de kachel volledig uitgeschakeld is. De ontste-
kingskaars wordt dan geactiveerd, wat, samen met de rookgasventilator, zorgt voor de voor-
verwarming van de vuurhaard. Een moment later start de "voorlaad"-fase, waarbij de aanvoer-
vijzel continu draait en gedeeltelijk het branderrooster vult met de hoeveelheid pellets die  
nodig is voor de ontsteking. Wanneer de voorlaadfase voltooid is, stopt de aanvoervijzel voor  
bepaalde periode, tot er een vlam verschijnt.  Eenmaal deze tijd verstreken is, start de toe-
voervijzel opnieuw op en voedt het branderrooster. De "vuur"-fase begint van zodra een tem-
peratuur is bereikt waarop de kachel als brandende kan worden beschouwd. Deze fase duurt
enkele minuten, om de vlam te laten stabiliseren. Na het voltooien van deze fase treedt de
kachel uiteindelijk in zijn normale werkingsfase.

   klok omgevingstemperatuur

dialoog         vermogen

6.2                                   Kamertemperatuur/vlamkracht wijzigen en modulatiefase

Eens in de werkingsfase volstaat het de toetsen ❶ en ❷ te gebruiken om de kamertempe-
ratuur in te stellen, en de toetsen ❺ en ❻ om de vlamkracht te wijzigen. Als de kamertem-
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ratuur in te stellen, en de toetsen ❺ en ❻ om de vlamkracht te wijzigen. Als de kamertem-
peratuur de ingestelde waarde bereikt, gaat de kachel automatisch in modulatie, d.w.z. de 
indicatie "WORK MODULATION" verschijnt op het LCD-scherm en de kachel gaat over naar een
minimumverbruik. Als de kamertemperatuur zakt tot onder de ingestele temperatuur, gaat
de kachel opnieuw over naar het eerder ingestelde vermogen.
Als STAND-BY is geactiveerd (naar goeddunken van de gebruiker), kan de kachel uitschakelen
en vervolgens herontsteken zoals beschreven in paragraaf 5.4.

6.3                               Het branderrooster reinigen       

Tijdens een normale werking van de kachel (werkingsfase) wordt op regelmatige en voorgede-
finieerde momenten de reinigingsfase van het branderrooster gestart. Tijdens deze fase ver-
groot de snelheid van de rookgasventilator en treedt in het branderrooster een vermindering 
van de vlam op. Deze ingreep vermijdt een eventuele ophoping van as aan de binnenkant van
het branderrooster. In geval van een buitensporige ophoping van pellets in het rooster, scha-
kel de kachel uit met toets ❹ en neem contact op met een servicecentrum.

6.4                               Het uitschakelen van de kachel

Houd gedurende enkele seconden toets ❹ ingedrukt om de kachel uit te schakelen. Voor-
aleer de "OFF"-status te bereiken, stopt de kachel de aanvoervijzel en voorziet in een laatste
reiniging door de rookgasventilator aan hoge snelheid te laten draaien.
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 klok omgevingstemperatuur

dialoog    vermogen

De rookgasventilator zal nog 10 minuten blijven draaien, wat voldoende lang is om er zeker 
van te zijn dat de sintels in het branderrooster volledig gedoofd zijn. Het zal onmogelijk zijn
de kachel opnieuw te laten branden tot de rooktemperatuur is gezakt tot onder een bepaalde
waarde en een vaste veiligheidsperiode is verstreken.

6.5                              Wat gebeurt er als... 

DE PELLETS NIET BRANDEN:

Als de pellets niet branden omdat de vereiste temperatuur niet is bereikt binnen de voorge-
schreven tijd, verschijnt de alarmboodschap "FAILED IGNITION". Om de boodschap te annul-
leren en de kachel terug naar de normale standaardcondities te brengen, volstaat het om op
toets ❹ te drukken.

ER IS EEN STROOMONDERBREKING (BLACKOUT)

Twee situaties kunnen zich voordoen bij een stroomonderbreking. De eerste houdt in dat de 
kachel overgaat in de "FINAL CLEANING"-fase bij herstel van de stroomvoorziening en dan
uitschakelt. De tweede situatie houdt in dat als er een tijd is ingesteld door de installateur,
de kachel kan uitschakelen en opnieuw opstarten volgens goed gedefinieerde parameters. 
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de kachel kan uitschakelen en opnieuw opstarten volgens goed gedefinieerde parameters. 

BIJZONDERE KLIMATOLOGISCHE OMSTANDIGHEDEN

In geval van bijzondere klimatologische omstandigheden, te wijten aan bijvoorbeeld hevige
stormwinden of aan een lage druk door slecht weer, kan een slechte schouwtrek zich voordoen.
Dit kan de oorzaak zijn van rookvorming in de vuurhaard en mogelijke blokkage in de branderpot.
In dit geval is het aangeraden de kachel uit te schakelen met het bedieningspaneel en NIET met 
dehoofdschakelaar. Op die manier kan de rookgasventilator overgaan tot een maximale draai-
snelheid en zodoende een verdere rookuitdrijving uit de vuurhaard te bevorderen.

Wanneer het toestel is geïnstalleerd in een erg koude omgeving (op grote hoogtes), is het
noodzakelijk een passende isolatie voor de schoorsteenbuizen en een schoorsteen gebouwd
volgens de regels van de kunst te voorzien, om eventuele bevriezingen te voorkomen van het
hoge gedeelte van de schoorsteenbuizen, door toedoen van geïnfiltreerd regenwater of door
bevriezing van condensatiewater.

NB: al deze bijzonderheden zijn minder van toepassing naarmate de schoorsteenbuizen zijn
opgebouwd volgens de regels van de kunst (naar de richtlijnen van de norm UNI EN 10683).

BRAND IN DE SCHOORSTEENBUIZEN

In geval van een brand in de schoorsteenbuis, zelfs al zou deze zijn veroorzaakt zijn door de 
rook in de vuurhaard, schakel de kachel uit met de hoofdschakelaar aan de achterzijde, om te
vermijden dat andere luchttoevoeren de brand aanwakkeren. Bel onmiddellijk de brandweer.

NB: deze hinder kan vermeden worden door een dagelijks onderhoud en door controle van de
schoorsteenbuis.
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In geval van een defect component of een specifieke storing gaat de kachel in alarmstatus en
vervolgens automatisch in de uitschakelfase. Om het alarm te resetten, druk toets ❹ (aan/uit)

7.1                                  Alarm tegendruk

Het tegendrukalarm ("ALARM VAC FAIL") gaat af wanneer er geen onderdruk meer is in de 
vuurhaard, bijvoorbeeld wanneer de rookgasuitgang geblokkeerd is. Gelijktijdig met de acti-
vatie van het alarm wordt de pelletsaanvoer stopgezet.

Controleer de rookgasuitgang en de schoorsteenbuis voor obstructies en controleer of de 
deur en de aslade goed zijn gesloten. 

NB: Wanneer de aslade is geledigd, vergeet deze dan niet weer goed te sluiten met de vleu-

gelmoer, zodat de de dichting aan de achterzijde van de lade tegen de achterwand van de 

kachel wordt gedrukt. De aslade vergeten goed te sluiten resulteert in een zeer slechte wer-

king van de kachel (mogelijk met geknetter). 

7.2                                                            Alarm rookgastemperatuursensor  

Het alarm geeft aan dat de rookgastemperatuursensor, die de temperatuur van het rook-
gas waarneemt, defect of losgekoppeld is. De boodschap "ALARM SENS" verschijnt op het dis-
play en de kachel schakelt uit. Neem contact op met het dichtstbijzijnde servicecentrum voor
de vervanging van de sensor.

7     Alarmen
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7.3                                  Alarm ontstekingsmislukking

De boodschap "IGNIT FAIL" verschijnt op het display en de kachel begint de uitschakelproce-
dure. Dit alarm wordt veroorzaakt door het uitblijven van een vlam, wat te wijten kan zijn aan 
het type pellets of omdat er zich geen pellets in het reservoir bevinden.

7.4                            Alarm uitschakeling tijdens werkingsfase  

Als de vlam uitdooft tijdens de werkingsfase en de temperatuur zakt tot onder een bepaalde
drempelwaarde, te wijten aan ofwel een gebrek aan pellets ofwel een verstopping van het 
branderrooster, dan wordt de uitschakelprocedure gestart. De indicatie "ALARM NO FIRE" ver-
schijnt op het display.

7.5                           Alarm veiligheidsthermostaat

De boodschap "ALARM SAFE FAIL" verschijnt op het display. Dit alarm geeft aan dat de tempe-
ratuur in het reservoir (indien een thermostaat is verbonden) te hoog is; de aanvoervijzel is
gestopt en tegelijkertijd starten de rookgas- en ruimteventilator op. M.a.w., de uitschakel-
en koelprocedure van de kachel zijn gestart. Reset dit alarm door handmatig de thermostaat
in het reservoir te resetten, dewelke bereikbaar is door het paneel aan de linkerzijde te ver-
wijderen.
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7.6                         Alarm rookgastemperatuur 

De boodschap "ALARM HOT TEMP" verschijnt op het display en de kachel gaat over tot uit-
schakeling en koeling wanneer de rooksensor een temperatuur van meer dan 250°C waarneemt.

7.7                                       Alarm rookgasventilator  

Dit geeft aan dat ofwel de encoder die de toeren van de rookgasventilator controleert 
stuk of onderbroken is, ofwel dat de ventilatormotor defect is.

7.8                                             Stroomonderbreking (blackout) 

In geval van een stroomonderbreking terwijl de kachel in werking is, start het blackoutalarm.
Zie paragraaf 6.5.2.
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PROBLEEM OPLOSSING

A. Stroomonderbreking (blackout).
B. Controleer de stroomkabel.
C. Controleer de zekeringen (na de stekker uit het stopcontact
     te hebben getrokken).
A. De temperatuur van 65°C is niet bereikt (instelling).
B. De ventilatorschroef is mogelijk geblokkeerd.
C. Motor uitgebrand.
D. Andere (neem contact op met de naverkoopdienst).
A. Foutief werkingsprogramma.
B. Geen pellets in het reservoir.
C. De pellets bereiken het branderrooster niet omwille van ver-
     stopte aanvoervijzel of leidingen. 

De kachel start niet op. D. Vochtige of lage-kwaliteitspellets.
E. Vuile of slecht gesloten aslade.
F. Defecte ontstekingsweerstand of rooksensor (neem contact op
     met de naverkoopdienst).
G. Ingang verbrandingslucht geblokkeerd.
A. Branderrooster vuil.
B. Ingang verbrandingslucht geblokkeerd.

Te veel pellets in het branderrooster. C. Controleer de toestand en stevigheid van de deurdichting.
D. Motor rookgasventilator werkt niet naar behoren (neem con-
      tact op met de naverkoopdienst).
A. Slecht werkende schoortsteen.

8     Probleemoplossing

De warme-luchtventilator werkt niet.

Kachel uit en bedieningspaneel uit.
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A. Slecht werkende schoortsteen.
B. De kacheldeur is niet goed of de dichting niet luchtdicht af-
     gesloten.
C. Onvoldoende verbrandingslucht.
A. Controleer de stevigheid van verbindingen van de rookuit-
     gangspijpen.
B. Controleer tijdens de wekelijkse reiniging of er geen as onder
     de kachel is achtergebleven.

Stof in de kamer.

Rook in de kamer.
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De frequentie hangt af van het gebruik en de gebruikte pellets.

VOORBEREIDENDE HANDELINGEN

Francesca: OPGELET!

1 1 Trek altijd de stekker uit het stopcontact

alvorens enig onderhouds- of reinigings-

werk uit te voeren.

2 2 ZEKERING (voor de Francesca)

VEILIGHEIDSTHERMOSTAAT

(voor de Valentina en de Daniela)

Valentina / Daniela:

1

2

DAGELIJKSE REINIGING

9     Onderhoud, reiniging en uit te voeren controles
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    Francesca:      Valentina / Daniela: 1 DE WARMTEVERWISSELAAR REINIGEN

1 1 Uit te voeren wanneer de kachel koud is
en met de aslade dicht, door de staafjes
die oppervlakte van de warmtewisselaar
afschrapen op en neer te bewegen.

2 2 2 HET VITROKERAMISCH GLAS REINIGEN

Dit moet uitgevoerd worden wanneer de
kachel koud is. Spuit vloeibaar detergent
voor glas op een doek en wrijf over het

3 3 te reinigen oppervlak; sluit ten slotte
zorgvuldig de deur.

3 HET BRANDERROOSTER REINIGEN

Wanneer de kachel koud is, controleer de
toestand van het rooster en de openingen.
Verwijder onzuiverheden. Controleer tij-
dens de eerste dagen dat u de kachel ge-
bruikt telkens de toestand voor u opstart.
Steek het rooster op een zorgvuldige en 
correcte wijze terug op zijn plaats.
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DE ASLADE REINIGEN

Na het gebruik van ongeveer 26 kg pellets 
moet de verzamellade voor as en stof
komend van de ruimteventilator gereinigd
worden. De reinigingsfrequentie is nauw  
verbonden aan het gebruikte type pellets.
Plaats na de reiniging de lade terug, ervan
verzekerd dat de deurdichting nauw aan-
sluit aan de kachel.

NOOT: indien goede-kwaliteitspellets gebruikt worden en de schoorsteen is goed geplaatst, kan deze reininging

tweemaal per week worden uitgevoerd.

JAARLIJKSE REINIGING

                         Francesca: 1 HET ROOKPARCOURS REINIGEN

1 Draai de vijzen los en verwijder ze, trek
het rooklabyrint naar beneden, reinig,
plaats terug en draai stevig vast.

2 DE COLLECTEURS EN ROOKGAS-

VENTILATOR REINIGEN

2 Trek de stekker uit het stopcontact en ver-
wijder het paneel aan de linkerzijde.
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wijder het paneel aan de linkerzijde.
Koppel de rookgaspressostaataansluitslang,
de rookgassensor, de stroomvoorzienings-
eenheid en de encoder los. Draai de 4 inbus-
schroeven die de motor aan het frame vast-

3             Valentina / Daniela: maken los. Reinig het slakkenhuis, reinig 
de ventilator en steek alles terug op zijn 
plaats. Let op voor de dichting en de verbin-
dingen.

3 DE DICHTINGEN CONTROLEREN

Controleer de toestand van de dichtingen
2 van de deur en de aslade. Deze moeten

intact zijn om de stevigheid tussen de
onderdelen in kwestie te garanderen,
anders moeten ze worden vervangen
(neem contact op met de naverkoopdienst).

3
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DE SCHOORSTEENBUIS CONTROLEREN

Controleer de hele schoorsteenbuis via kappen of inspectieluiken. Hersluit, ervan verzekerd 

dat alle sluit-/verzegelingselementen stevig zitten.

HET PELLETRESERVOIR REINIGEN

Verwijder, wanneer nodig (dit hangt af van het de gebruikte pellets), opeengehoopt stof dat 

accumuleerde op de bodem van het reservoir. De aanwezigheid van te veel opeengehoopt

stof wijst op pellets van lagere kwaliteit.

CONTROLEER EN REINIG OP HET EINDE VAN HET SEIZOEN ALLE BOVENSTAANDE 

ONDERDELEN EN TREK ALTIJD DE STEKKER UIT HET STOPCONTACT.

10     Bedradingsschema
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De garantie is geldig in overeenstemming met Europese Richtlijn 99/44/EEC.

Het product is gewaarborgd voor een periode van 2 jaar, startend op de dag van de plaatsing,

op voorwaarde dat de garantiekaart meegeleverd met de handleiding van de kachel door de 

gebruiker correct werd ingevuld en terugbezorgd aan Ardea, dat het op zijn beurt zal doorstu-

ren naar LimFire.

Bovendien moet, voor de geldigheid van de garantie, de eindgebruiker ervan verzekerd zijn

dat de technicus die de laatste test uitvoert, een kopie van het werkbon betreffende de eer-

ste opstart achterlaat. Als de technicus niet beschikt over dit blad, neem dan contact op met

uw regioverdeler, die hierop bij Ardea zal informeren. De garantiekaart moet ten laatste

vijftien dagen na de datum van plaatsing worden opgestuurd.

De garantie dekt de herstelling of gratis vervanging van alle onderdelen wanneer uitgegaan van

een defect door toedoen van fabricagefouten. De herstelling of vervanging wordt uitgevoerd

door uw verdeler, of bij de maatschappelijke zetel van Ardea (zie p. 33), indien u de kachel op-

stuurt.

11.1                                             Garantiebeperkingen 

De volgende zaken vallen buiten de garantiegrenzen:

- alle onderdelen onderhevig aan slijtage, inclusief bijvoorbeeld dichtingen;

- de ontstekingskaarsen, dewelke enkel onder garantie worden geplaatst wanneer kan worden

   aangetoond dat ze defect waren op het moment van de eerste ontsteking door de installateur.

11.2                                             Deze garantie dekt geen…

11     Garantiebepalingen
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- schade veroorzaakt door het weer of door chemische of elektrochemische factoren;

- schade veroorzaakt door "misbruik" van het product of door enig ander gebruik dan dat waar-

   voor het product ontworpen is;

- schade veroorzaakt door een gebrek aan of slecht onderhoud, aangebrachte veranderingen 

   aan of geknoei met het product;

- schade veroorzaakt door het gebruik van brandstof die niet conform is met de specificaties

   gegeven in de bedienings- en onderhoudsvoorschriften;

- slijtage van inwendige stalen onderdelen van de vuurhaard, elektromechanische onderdelen,

   dichtingen, keramisch glas, weerstand en in ieder geval alle onderdelen onderhevig aan

   slijtage door normaal gebruik;

- kleine geometrische imperfecties, kleine dimensionele verschillen, kleine haarscheurtjes,

   kleine holten, en lichte schakeringen of kleine verschillen in kleur tussen de keramische ele-

   menten. Dergelijke bijzonderheden mogen niet als defecten of gebreken worden aanzien,

   maar als kenmerken die getuigen van de ambachtelijke fabricatie van deze stukken;

- schade veroorzaakt door transport. Dit aangaande, is het aangeraden de staat van het product

   en zijn onderdelen nauwgezet te controleren op het moment van de levering. Mocht enige

   schade worden waargenomen, geef dit dan aan op het transportdocument en verwittig me-

   teen uw verdeler;

- schade veroorzaakt aan eigendommen of letsels aan personen tijdens de installatie van het

   product door de technicus/-i;

- schade veroorzaakt tijdens de werking van de kachel door toedoen van een verkeerde instal-

   latie door de installateurs wordt NIET GEDEKT.
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11.3                                             Bijkomende garantievoorwaarden

- De kachel dient door een erkend verdeler te zijn geplaatst.

- Het jaarlijks onderhoud dient aangetoond te kunnen worden.

- De kachel dient conform de handleiding te worden gebruik.

11.4                                             Gegevens klant, kachel en handelaar

In te vullen door technicus

Naam klant:

Voornaam klant:

Straat & nr. klant:

Postcode & plaats klant:

Tel. Klant:

Serienr.:

Model:

Naam handelaar:
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Straat & nr. handelaar:

Postcode & plaats handelaar:

Tel. Handelaar:

Naam & voornaam technicus:

Datum plaatsing: / /
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Ardea

Eernegemsestraat 34

8211 Aartrijke

T  +32(0)50 82 04 80

F  +32(0)50 20 18 03

E  info@ardea.eu

W  www.ardea.eu
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