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OVERZICHT

Geachte klant,

Bedankt voor uw keuze voor onze kachel. Wij raden u aan een beetje tijd uit te trekken om deze handleiding aandachtig

te lezen alvorens uw kachel een eerste keer te ontsteken. Dit zal ertoe bijdragen dat uw kachel haar beste prestaties

levert en veilig werkt.

1. ALGEMEEN

Deze handleiding bevat alle informatie die u nodig heeft voor de werking en het onderhoud van uw kachel. Geef acht

aan alle voorgeschreven instructies om een veilige en efficiënte kachelwerking te garanderen. Bewaar deze handleiding 

en alle andere bijgeleverde documentatie binnen handbereik, voor een snelle raadpleging indien nodig.

Het gebruik van het toestel moet voldoen aan de lokale, nationale en Europese normen/standaarden.

Het niet naleven van de inhoud van deze technische handleiding, knoeien met de beveiligingsinrichtingen van de kachel,

installatie of instellingen, of onderhoudsfouten, of het gebruik van slechte-kwaliteitspellets zullen de producent vrijstel-

len van enige verantwoordelijkheid voor letsels aan personen of dieren of schade aan eigendommen of de kachel zelf.

2. VEILIGHEID

De volgende veiligheidstekens worden gebruikt in deze handleiding:

Het LET OP-teken betekent dat de voorgeschreven instructies zorgvuldig moeten worden nageleefd; wanneer

dit niet gebeurt, ontstaat er een risico op letsels aan personen of schade aan eigendommen.

Het VERBODsteken verbied categoriek de uitvoering van een handeling of situatie zoals ernaast beschreven.

Dit niet naleven kan de consequenties zoals hierboven beschreven als gevolg hebben.

De kachel is ontworpen om risico's voor zowel de gebruikers als technici tot een minimum te beperken. Gezien niet alle

risicobronnen volledig kunnen worden geëlimineerd bij het ontwerpen, is het belangrijk deze hieronder beschreven in-

structies te volgen.

De installatie, elektrische aansluiting, eerste opstart en onderhoudswerken moeten worden uitgevoerd door gekwalifi-

ceerde personen volgens lokale, nationale en Europese standaarden en regelgevingen.

Het elektrisch systeem waarop de kachel wordt aangesloten, moet van een correcte grootte zijn en voorzien van aarding.

Het onbewaakt gebruik van de kachel door kinderen en mindervalide personen is verboden.

De kachel aanraken met natte of vochtige delen van het lichaam of blote voeten is verboden.

Knoeien met de beveiligings- of instelsystemen en gelijk welke andere wijziging zonder een voorgaande toe-

lating van de producent is verboden.

Het onbewaakt gebruik van de kachel door kinderen en mindervalide personen is verboden.

Het uitvoeren van reinigings- of onderhoudswerken zonder eerst het netsnoer van de kachel uit te trekken

is verboden.

Het gebruik van de kachel als verbrandingsoven of op gelijk welke andere manier dan deze die uitdrukkelijk

wordt beschreven, is verboden.

Het leggen van doeken of kleren bovenop de kachel om te drogen is verboden. Droogrekjes mogen niet dichter

dan 1,5 m van de kachel geplaatst worden om het risico op brand te voorkomen.

De deur openen terwijl de kachel brand, aan het ontsteken is of aan het uitdoven is, is verboden.

De kachel gebruiken wanneer het kijkvenster in de deur gebroken is, is verboden.

Het kijkvenster of de warme elementen van de kachel reinigen terwijl deze werkt, is verboden.
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De kachel aanraken terwijl ze werkt of nog niet volledig afgekoeld is, is verboden, omdat sommige onderdelen

(hendel, deur, kijkvenster, schouwbuizen, etc.) heet genoeg zijn om brandwonden te veroorzaken. Draag be-

schermende handschoenen wanneer nodig. 

Het gebruik van andere brandstoffen dan pellets om de kachel te ontsteken of te laten branden, is verboden.

Het plaatsen van ontvlambare materialen (zoals pelletzakken, ontvlambare vloeistoffen) dichtbij de kachel

is verboden.

Deze pelletkachel is ontworpen om te werken onder gelijk welke (zelfs precaire) klimatologische omstandig-

heden. In het bijzonder ongunstig weer (felle wind, vorst) kan ervoor zorgen dat het beveiligingssysteem de 

de kachel laat uitschakelen.

Wanneer dit gebeurt, neem contact op met een technicus, maar schakel onder geen enkel beding deze veilig-

heidsinrichtingen uit.

3. OPBERGING

De kachel en eender welk verpakkingsmateriaal voor de majolica bekleding moet worden opgeborgen in

een gesloten, vochtvrije ruimte. Zet nooit twee of meerdere kachels op elkaar. Behandel de dozen met majo-

lica bekleding voorzichtig.

4. LADEN & LOSSEN

Gebruik een heftruck om de kachel op te tillen en te verplaatsen. Verplaats ze altijd in verticale positie en

met de verpakking intact. 

Zorg er vooral voor dat de kachel en bovenal de deur, het kijkvenster en het onderste gedeelte achteraan

niet onderworpen worden aan stoten die de integriteit en de veilige werking van de kachel in het gedrang 

brengen.

5. GOEDEREN ONTVANGEN/IDENTIFICATIE

Laat nooit verpakking achter die een risico op gevaar voor kinderen kan creëren. De gebruiker is verantwoor-

delijk voor het vernietigen van verpakkingsmateriaal.

Controleer zorgvuldig of de kachel geen tekenen van schade, deuken of barsten, vertoont en dat ze volledig

overeenstemt met de inhoud van het leveringsdocument. Eender welke schade, problemen betreffende een

incomplete of niet overeenstemmende levering moeten onmiddellijk worden bekendgemaakt bij de produ-

cent of de verdeler.

Het identificatieplaatje in polyester/aluminium bevindt zich aan de achterzijde van de kachel en is metaal-

grijs van kleur (zie pagina 8, fig. 1).
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Voorbeeld van een identificatieplaatje:

Noot:

 - Het elektrisch verbruik tijdens de ontsteking wordt berekend met het verwarmingselement in werking.

 - Het elektrisch verbruik tijdens normale werking wordt berekend bij de kachel werkend aan haar nominaal

    vermogen.

 - Het nominaal vermogen wordt berekend bij de kachel werkend aan haar volledige capaciteit volgens het 

    display en met het gebruik van onze standaardpellets.

 - De termen min./max. totaal vermogen geven de minimum en maximum waarden aan verkregen bij vermo- 

    gens "1 en 3", volgens het gebruikte type pellets aangeraden op pagina 11 tabel 2 van deze handleiding.

6. INSTRUCTIES VOOR DE INSTALLATEUR

De installatie en montage van de kachel moeten worden uitgevoerd door een gekwalificeerd en erkend technicus, volledig

in overeenstemming met de lokale, nationale en Europese standaards en regelgevingen.

Installatie die niet overeenstemt met de regelgevingen kan letsels aan personen of dieren of schade aan eigendommen 

veroorzaken, waarvoor de producent geen verantwoordelijkheid opneemt.

Alle informatie voorzien in deze handleiding mag niet worden beschouwd als vervangend voor de betreffende Europese

standaards en regelgevingen.

De gekwalificeerde installateur moet volledig op de hoogte zijn van deze standaards en regelgevingen.

6.1 Positionering

De kachel moet op een egaal oppervlak met voldoende draagkracht worden geïnstalleerd (het gewicht van de

kachel is aangegeven op pagina 11, tabel 1). Indien nodig moet het gewicht gelijkmatig verdeeld worden met

behulp van een onderlegplaat of een platform (van niet-ontvlambaar materiaal en met de juiste afmetingen).

Wanneer de vloer gemaakt is van ontvlambaar materiaal (hout, tapijt, rubber of plastiek), moet een vloerplaat

met een geschikt formaat en van geschikt materiaal (marmer, plaatstaal, glas) worden geplaatst.

Plaats de kachel nooit nabij gordijnen, tapijten of andere ontvlambare interieurvoorwerpen (houd altijd een

minimumafstand van 80 cm).

Respecteer altijd de afstanden beschreven op pagina 8, fig. 2, die de veiligheid en toegangsmogelijkheid

voor onderhoud en reiniging van de kachel en de schouwbuizen garanderen.

Bij het bepalen van waar de kachel moet komen, moet in acht worden gehouden dat de kachel moet worden
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aangesloten op een extern verticaal rookkanaal voor rookgasuitdrijving en dat er een geschikt elektrisch stop-

contact voorzien moet zijn. Na de installatie moet de netstekker vlot bereikbaar zijn.

6.2 Benodigdheden installatieruimte

Een pelletkachel is een verbrandingstoestel met een gesloten kern die een externe-luchttoevoer nodig heeft

die de vereiste lucht voor verbranding levert (verbrandingslucht: ong. 35 m³/u).

De luchtinlaat moet minstens 100 cm² vrije doorgang hebben, moet ook over geschikte bescherming binnenin

en buiten beschikken (die de vrije doorgang niet verkleint), en moet zich nabij de kachel bevinden om obstruc-

ties te voorkomen (zie pagina 10, fig. 4).

In geval de verbrandingsluchtinlaat direct met buiten met verbonden zijn, met aan het buitengedeelte een

neerwaartse bocht of een windkap geïnstalleerd worden en geen gewoon rooster of dergelijke. (Wij raden aan

altijd een luchtinlaat te installeren in verbinding met de kamer, ook al is er een externe-luchtinlaat.)

Deze luchtinlaat verzekert een volledige verbranding, vermijdt overmatig luchtverbruik in de installatieruimte

en vermijdt plotselinge drukvermindering en zodoende rookgasontsnapping in de ruimte.

De kachel mag niet worden geïnstalleerd in ruimtes die gebruikt worden als keukens uitgerust met dampkappen

en ventilators, of ruimtes waar andere verbrandingstoestellen aanwezig zijn zonder een eigen verbrandings-

luchttoevoer (zie pagina 8, fig. 3).

Verbrandingslucht kan ook uit aanpalende ruimtes gehaald worden, erop gelet dat:

 - de luchtinlaat aan de afmetingen hierboven;

 - de lucht niet via deur- raamopeningen etc. komt;

 - er geen dampkappen of dergelijke aanwezig zijn;

 - er geen andere verbrandingstoestellen zijn (waterverwarmers, kachels, vuurhaarden) zonder hun eigen

    verbrandingsluchttoevoer;

 - de ruimte in kwestie geen slaapkamer, badkamer, autoparkeerplaats, opslagplaats van ontvlambaar materiaal,

    of enige andere ruimte met brandrisico is.

Het spreekt voor zich dat het niet mogelijk is de kachel in ruimtes zoals de vermelde hierboven te installeren.

Het volume van de installatieruimte mag nooit minder zijn dan 30 m³.
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6.3 Rookgasuitlaat

De nevenproducten van de verbranding door de kachel moeten in de atmosfeer vrijgelaten worden d.m.v. buizen en rook-

gaskanalen.

Bij de verschillende rookgasuitlaatmogelijkheden moet rekening gehouden worden met volgende feiten:

 - De rookgassen zijn moeilijk te zien, maar zijn erg heet en kunnen daarom brandwonden veroorzaken.

 - De muren die in contact komen met deze gassen kunnen gemakkelijk vuil worden.

Identificatieplaat 

Schakelaar 

Zekering 
5x20 mm 
3,15 A 

Stopcontact Rookgasuitlaat Ø80 

Isolatiehuls 

Inspectie- 
opening 

Vloer- 
bescher-
ming 

Vloerbescherming Isolatiehuls 

Afzuiger Dampkap met 
afzuiger 

NEE 
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 - De rookgasuitlaat is onderworpen aan een lichte overdruk, waardoor alle koppelstukken en aansluitingen

    hermetisch afgesloten moeten zijn.

 - De rookleidingen kunnen erg hoge temperaturen aannemen (>250 °C).

 - Wanneer niet geïsoleerde buizen door muren moeten passeren, zorg dan voor isolatieomhulzing met vol-

    doende dikte (pagina 8, fig. 2).

 - Alle delen van de rookgasleidingen moeten controleerbaar en verwijderbaar zijn voor een gemakkelijke

    reiniging.

 - Waar bochten van 90° moeten gemaakt worden, moeten T-verbindingen met inspectiedoppen en/of -luiken

    voorzien worden.

 - Het minimumverschil in hoogte tussen de uitlaat achteraan de kachel en de eerste richtingverandering van

    het rookkanaal mag niet minder zijn dan 1,5 m. Deze constructie verzekert de uitdrijving van rookgassen,

    zelfs in het geval van een stroompanne (zie pagina 10, fig. 5).

 - De lengte van het horizontale gedeelte van het kanaal mag nooit langer zijn dan 3 m en moet met een hel-

    ling van 3-5% (zie pagina 10, fig. 5).

 - De minimum trekwaarde moet 0,10 mBar/10 Pa zijn.

 - Het belemmeren van de uiteinden van de rookgasleidingen met beschermingsroosters of andere materialen

    is absoluut verboden, omdat dit ernstige storingen bij de kachel kan teweegbrengen.

 - Rookgasleidingen kunnen nooit gedeeld worden met andere verbrandingstoestellen of -inrichtingen.

Zoals vermeld hierboven, mag de informatie uit deze handleiding nooit als vervangend voor de respectievelijke Europese

standaards en regelgevingen aanzien worden.

De gekwalificeerde installateur moet altijd op de hoogte zijn van deze standaards en regelgevingen.

6.4 Soorten rookgasuitlaatverbindingen

De volgende paragraaf beschrijft de ideale oplossingen voor een aantal rookgasuitlaatinstallaties.

a) Installatie met interne en externe schouwbuizen en eindstukken boven de daklijn. Volg de instructies op pagina 10, fig. 6.

Wanneer voor een externe oplossing is gekozen, mogen alleen geïsoleerde inoxbuizen met gladde binnenoppervlakten

gebruikt worden.

Voorzie altijd een inspectieopening onderaan de externe buis.

Installeer altijd een windwerende schouwkap aan het bovenuiteinde van het rookkanaal.

Controleer de trekwaarde van het rookkanaal (min. 10 Pa).

b) Installatie met een aansluiting op een schouw. Volg de instructies op pagina 10 fig. 7.

Wanneer de afmetingen van de schouw groter zijn dan 20x20 cm of een diameter van 20 cm hebben, moeten inox buizen

in de schouw worden geplaatst. Voorzie altijd een inspectieopening onderaan de schouw.

Installeer altijd een windwerende schouwkap aan het bovenuiteinde van het rookkanaal.

Controleer de trekwaarde van het rookkanaal (min. 10 Pa).

Er mogen niet meer dan 3 richtingsveranderingen van 90° worden gebruikt om de schouw aan te sluiten. De lengte van het

verticale gedeelte mag nooit langer zijn dan 6 m bij wanneer een schouwbuis met diameter 80 cm wordt gebruikt voor

de aansluiting.

Zoals beschreven in de bovenstaande paragrafen moet altijd een helling van 3% worden voorzien in het horizontale ge-

deelte van de rookgaskanalen.

De lengte van deze gedeelten mag niet langer zijn dan 3 m, en het verticale gedeelte tussen twee richtingsveranderingen

mag niet minder zijn dan 1,5 m (zie pagina 10, fig. 5).

Alle aansluitingen tussen de verschillende koppelstukken moeten hermetisch afgesloten zijn. 

Alle gedeelten van de rookgaskanalen meten controleerbaar en verwijderbaar zijn.

Reinig de schouw en schouwbuizen minstens eenmaal per jaar.
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Externe-luchtinlaat 
met een 
minimumdoorsnede 
van 100 cm² 

Inspectie- 
opening 

Schouw 

Inspectieopening 

Inspectie-
opening 

Windwerende schouw- 
kap 

Externe geïsoleerde schouwbuis Windwerende 
schouwkap 

Schouw 

Inspectie-
opening 

Inspectie-
opening 
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6.5 Tabellen technische gegevens en tekeningen afmetingen

Tabel 1: Kenmerken relatief nominaal vermogen

Hoogte

Breedte

Diepte

Stalen bekleding netto gewicht

Majolica bekleding netto gewicht

Diameter rookgasuitgang

Diameter verbrandingsluchtingang

Nominaal/minimaal thermisch vermogen (*)

Rendement bij nominaal/minimaal vermogen (*)

Verwarmbaar volume

Nominaal/minimaal gemiddelde rookgastemperatuur (*)

Nominaal/minimaal gemiddelde CO²-concentratie

Nominale/minimale rookgasstroom

Nominale/minimale CO)inhoud bij 13% zuurstof

Pelletverbruik bij nominaal/minimaal vermogen (**)

Pelletautonomie bij nominaal/minimaal vermogen (***)

Elektrische input

Elektrisch verbruik tijdens ontsteking/normale werking

Pelletreservoircapaciteit

Trek bij nominaal/minimaal vermogen

Asladecapaciteit

Constructiemateriaal

Externe bekleding

Tabel 2: Aangeraden pellets en relatieve nominale vermogens

Nominaal thermisch vermogen

Minimaal thermisch vermogen

Verbruik per uur bij nominaal vermogen

Verbruik per uur bij minimaal vermogen

Noot:

(*): met ons standaard pellettype en verbrandingslucht van binnenin de ruimte gezogen

(**): met ons standaard pellettype

(***): met reservoir volledig gevuld

(****): met ons standaard pellettype

Het nominaal vermogen is gerefereerd aan het maximaal vermogen op het display.

Het minimaal vermogen is gerefereerd aan het minimaal vermogen op het display.

DINplus-gecertificeerd pelletmerk     Pfeifer (****)

kW 4,86

kW 3,21

Staal

Eenheid Gegevens

kg/u 0,73

kg/u 1,10

305 / 108

10/8

3,8

Staal/gietijzer

474,5

50

-

10 / 15

230 / 50

80

37

4,86 / 3,21

89,06 / 89,42

115

151,5 / 116,6

8,66 / 6,37

4,3 / 3,8

0,01 / 0,03

1,10 / 0,73

W

kg 12

Pa

dm³

g/s

% Vol

kg/u

u

V/Hz

kW

%

m³

°C

% Vol

mm

kg

kg

mm

mm

Eenheid Gloria P08    StaalTechnische eigenschappen

mm

mm

785,5

390
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7. INSTRUCTIES VOOR DE GEBRUIKER

Houd in acht dat het gebruik van de kachel door kinderen verboden is. Wanneer de kachel ontstoken is, zijn

de externe delen ervan erg heet, in het bijzonder het kijkvenster, de deur en de rookgasbuizen. Omwille hier-

van moeten de juiste maatregelen getroffen worden of beschermingen worden aangebracht om ongewenst

contact te voorkomen en het risico op brandwonden te verkleinen.

Neem contact op met de brandweer in geval van brand.

Houd in acht dat de kachel geïnstalleerd en gebruikt moet worden in overeenstemming met de lokale, nationale

en Europese standaards en regelgevingen.

Deze pelletkachel werd ontworpen om cilinders van geperst natuurlijk houtzaagsel, "pellets" genaamd, te

branden.

7.1 Pellets

Er zijn verschillende soorten pellets op de markt. Wij raden aan enkel goede-kwaliteitspellets te branden voor een suf-

ficiënte werking van de kachel.

De Oostenrijkse ONORM M7135 Standard en de Duitse DIN 51731 Standard verzekeren een goede pelletkwaliteit. Over het

algemeen moeten goede-kwaliteitspellets de volgende kenmerken hebben:

Diameter = 6,0 - 6,5 mm

Lengte = 5,0 - 30 mm

Vochtgehalte: minder dan 10%

Asgehalte: minder dan 1%

Dichtheid: 650 kg/m³

Verwarmingsvermogen: 4,9 kWh/kg; ongeveer 18000kJ/kg
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Ruw materiaal: enkel natuurlijk hout zonder chemicaliën of afval. Bindmiddelen moeten van natuurlijke aard zijn en zo

weinig mogelijk aanwezig.

Enkel goede-kwaliteitspellets branden zorgt voor een neutrale impact op het milieu op vlak van CO² en verzekert een

hoger rendement en een kleinere accumulatie van afvalstoffen in zowel de kachel als het systeem.

Wij raden aan pellets te gebruiken met de hierboven beschreven eigenschappen.

De garantie die door de producent wordt voorzien vervalt wanneer pellets worden gebruikt die niet voldoen aan deze

eigenschappen. De producent is niet verantwoordelijk voor een gering kachelrendement veroorzaakt door pellets van

slechte kwaliteit. Wij raden aan de pelletzakken op een droge locatie te stockeren.

Het gebruik van de kachel als verbrandingsoven of op gelijk welke andere manier dan deze die uitdrukkelijk

wordt beschreven, is verboden.

Andere soorten brandstof mogen nooit worden gebruikt om de kachel te doen werken of te ontsteken. Probeer

de kachel nooit te ontsteken met ontvlambare vloeistoffen, aanmaakblokjes of dergelijke.

Plaats nooit ontvlambare materialen zoals pelletzakken of ontvlambare vloeistoffen vlakbij de kachel.

7.2 Voorafgaande controles

Alle controles voorafgaand aan een eerste ontsteking van de kachel ooit of sinds lange tijd moeten uitgevoerd worden

met de netstekker uitgetrokken.

Een eveneens goede regel is de stekker steeds uit te trekken wanneer de kachel niet in gebruik is.

Zorg ervoor dat u de inhoud van deze handleiding goed begrijpt alvorens u de kachel ontsteekt.

a) Zorg ervoor dat de positionering van de kachel voldoet aan de veiligheidsafstanden beschreven op pagina 8,

fig. 2. 

Zorg er vooral voor dat er zich geen ontvlambare voorwerpen of interieurstukken zoals tapijten of gordijnen

vlakbij de kachel bevinden (minimumafstand: 80 cm).

b) Leg het traject van de schouwbuizen, erop lettend dat:

> de verschillende aansluitingen hermetisch afgesloten moeten zijn en goed moeten passen;

> alle gedeeltes van de rookleiding controleerbaar en verwijderbaar moeten zijn voor gemakkelijke reiniging;

> rookgassen moeilijk te zien maar zeer heet zijn en brandwonden kunnen veroorzaken;

> de rookleidingen hoge temperaturen kunnen aannemen (>250°C).

Wanneer de kachel moet worden ontstoken na een lange periode van inactiviteit, moeten alle buisgedeeltes

(bochten, T-stukken), rookkanalen en schouwgedeeltes eerst worden nagekeken en indien nodig gereinigd.

Het belemmeren van de uiteinden van de rookgasleidingen met beschermingsroosters of andere materialen

is absoluut verboden, omdat dit ernstige storingen bij de kachel kan teweegbrengen.

Rookgasleidingen of schouwen mogen nooit gedeeld worden met andere verbrandingstoestellen of -in-

richtingen.

c) Zorg ervoor dat de installatieruimte beschikt over een luchtinlaat voor het binnenlaten van lucht van buiten

uit met de afmetingen en eigenschappen zoals beschreven pagina 10, fig. 4. Houd in acht dat deze luchtinlaat 

nooit mag worden belemmerd.

De kachel mag niet worden geïnstalleerd in ruimtes die gebruikt worden als keukens uitgerust met dampkappen

en ventilators, of ruimtes waar andere verbrandingstoestellen aanwezig zijn zonder een eigen verbrandings-

luchttoevoer.

De kachel mag nooit worden geïnstalleerd in een slaapkamer, badkamer, autoparkeerplaats, opslagplaats van

brandbaar materiaal of enige andere plaats met verhoogd risico op brand.
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d) Zorg ervoor dat er zich geen ontvlambare materialen (documentatie, kabel, etc.) binnenin de verbrandings-

kamer bevinden.

Controleer de correcte positie van de gietijzeren branderpot en het vlammenbrekertje.

In het bijzonder de branderpot moet zodanig gepositioneerd zijn dat het ronde gaatje aan een kant van de pot

aansluit op het ontstekingspijpje. De branderpot moet ook perfect in zijn houder in de verbrandingskamer

zitten (zie pagina 15, fig. 8).

e) Zorg ervoor dat het elektrisch net waarop de kachel aangesloten is van een correcte grootte is en voorzien

van aarding.

7.3 Pelletreservoir

Het pelletreservoir bevindt zich bovenaan in de kachel. Om het te vullen moet het deksel bovenaan geopend worden (zie

pagina 15, fig. 9).

Het is niet ongewoon dat een kleine resterende hoeveelheid pellets niet automatisch kan worden geladen en dus in het

reservoir achterblijft.

Wanneer de kachel een lange periode niet in gebruik is geweest, raden wij aan de pellets die achterbleven in 

het reservoir te verwijderen, omdat deze vocht kunnen opgenomen hebben tijdens deze periode en dus niet

meer geschikt zijn voor verbranding.

Wij raden aan hiervoor een stofzuiger te gebruiken en het beschermingsrooster in het reservoir niet te ver-

wijderen.

Wij raden aan al dit uit te voeren met beschermingshandschoenen. Let erop dat er geen andere dingen dan

pellets in het reservoir terecht komen, omdat anders onherstelbare schade kan worden aangericht aan het

pelletlaadsysteem van de kachel (vijzel). Houd in acht dat al deze handelingen moeten uitgevoerd worden

met de netstekker uitgetrokken.

Ten slotte, wanneer pellets worden bijgevuld bij een ontstoken kachel, wees dan voorzichtig dat u niet

de hete delen van de kachel niet aanraakt met de pelletzakken. Ook in dit geval raden we aan beschermings-

handschoenen te dragen.

7.4 Handmatig pellets laden (Load)

Nadat het reservoir gereinigd werd en alvorens de kachel ontstoken wordt, moeten de pellets handmatig ge-

laden worden (LOAD).

De kachel moet ook handmatig worden geladen vooraleer ze de eerste keer wordt ontstoken of telkens wan-

neer ze uitschakelde omdat de pellets op waren (ER03).

Toegang tot deze functie wordt bekomen door op de toets P2 te drukken gedurende drie seconden (P lang).

De displays D2-D3 tonen het woord "LOAd". Het display D1 toont de verlopen laadtijd. Om het laden te onder-

breken, druk een willekeurige toets op het bedieningspaneel.

Stop het laden wanneer de branderpot gevuld wordt met pellets;

Het laden stopt automatisch na 300 seconden.

Na het handmatig laden moet de branderpot geleegd worden en terug in zijn juiste positie worden geplaatst.
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7.5 Bedieningspaneel

7.5.1 Toetsen

Toetsen

P1

P2

P3

P4

7.5.2 Controlelichtjes

Controle-

lichtje

L1

L3

L4

L5

L6

L8

7.5.3 Displays

Displays

D1

D2

D3

7.6 Ontsteking

Houd in acht dat de kachel de eerste keer door een erkend technicus moet worden ontstoken (opgestart). Tijdens de 

eerste ontsteking raden wij aan de ruimte goed te ventileren, want de kachel kan een verfgeur afgeven gedurende de

eerste werkingsuren. Deze geuren kunnen vervelend zijn, maar zijn niet schadelijk.

Na het vullen van het pelletreservoir dient de kachel op het stroomnet te worden aangesloten met behulp van de mee-

geleverde kabel. De netaansluiting van de kachel bevindt zich achteraan (zie pagina 8, fig. 1). Zorg ervoor dat de kabel de

hete delen van de kachel of de schouwbuizen niet aanraakt.

Begin de ontstekingsprocedure altijd met een leeg en schoon branderrooster.

Kamertemperatuur Mod/Stby (Modulatie-/standbyfase)

Instelling vermogenniveau Status wijziging vermogenniveau

Instelling kamerthermostaat Status wijziging kamerthermostaat

Vast Knipperend

KnipperendVast

Stabilisatiefase

Kachel uit

Werkingsfase

Vijzelmotor AAN

Opstartverwarmingselement AAN

Ruimteventilator Aan

Opstartfase gestart

Uitschakelfase

Kort indrukken (P kort) Lang indrukken (P lang)

Display

Wijziging vermogenniveau

Verhoging kamerthermostaat

Verlaging kamerthermostaat

Aan / uit / reset blokkering

Handmatige pelletslading

Pelletafregeling

Instelling rookgasventilator
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Zet de hoofdschakelaar op "1" (zie pagina 8, fig. 1).

De volgende informatie verschijnt op het bedieningspaneel (zie fig. a):

D1: kamertemperatuur  - D2: uit  - D3: uit  - L3: vast

Om de ontstekingsfase te beginnen, druk de aan-uittoets P1 drie seconden in (P lang) tot een geluidssignaal hoorbaar is.

De volgende informatie verschijnt op het bedieningspaneel:

D1: kamertemperatuur  - D2: vermogenniveau  - D3: instelling thermostaat

L1: knippert  - L3: uit

Tijdens deze fase wordt de verbrandingskamer gereinigd vóór de eigenlijke ontstekingsprocedure.

Wanneer 30 seconden voorbij gaan en er zich geen problemen hebben voorgedaan, begint de tweede fase met de 

volgende signalen:

D1: kamertemperatuur  - D2: vermogenniveau  - D3: instelling thermostaat

L1: knippert  - L5: vast naargelang de tijdinstelling  - L6: vast

Fouten worden gesignaleerd door letters en nummers waarvan de betekenis verklaard wordt in paragraaf 7.14 op

pagina 19. De ontstekingscyclus duurt ongeveer 10 minuten.

Wanneer de kachel binnen deze tijd niet ontsteekt, verschijnt een foutmelding op het display: 

D1: AL+ D2: Er    D3: 12    L3: vast

De boodschap op het bovenste display betekent dat er een blokkering is omwille van een ontstekingsmislukking.

In deze status houdt het systeem de rookgasventilator draaiende voor enkele minuten om de overgebleven rook te ver-

drijven.

Houd hierna de aan-uittoets P1 drie seconden ingedrukt (P lang) tot een geluidssignaal hoorbaar is.

Op dit moment zal de kachel overschakelen op de OFF-status.

Vooraleer verdere pogingen tot ontsteking te ondernemen dient u 2 minuten te wachten, het branderrooster te legen,

het rooster terug op zijn plaats te leggen, en vervolgens de stappen voor ontsteking te hernemen.

Wanneer een ontsteking na drie pogingen nog steeds niet is gelukt, raden wij aan een erkend technicus te contacteren.

7.7 Werking

Eenmaal de kachel is ontstoken, schakelt het systeem over naar de stabilisatiefase met de volgende indicaties:

D1: kamertemperatuur  - D2: vermogenniveau  - D3: instelling thermostaat

L1: vast  - L4: uit  - L5: vast naargelang de tijdinstelling

L6: Off  - L8: vast bij instelling

Het systeem schakelt vervolgens over naar de normale werkingsfase met de volgende indicaties:

D1: kamertemperatuur  - D2: vermogenniveau  - D3: instelling thermostaat

L1: uit - L4: vast naargelang de tijdinstelling

L5: vast naargelang de tijdinstelling  - L6: uit  - L8: vast bij instelling

7.8 Waarschuwingen voor werking

U kan een knarsgeluid horen tijdens de ontstekings- en uitschakelfase van de kachel. Dit is volstrekt normaal en wordt

veroorzaakt door het uitzetten van de staalstructuur van de kachel.

De ruimteventilator, die zorgt voor het uitblazen van warme lucht uit de kachel, wordt automatisch bijgeregeld tijdens

zowel de ontsteking en de uitschakeling.

Controleer tijdens de werking regelmatig de pellethoeveelheid in het reservoir om te voorkomen dat de 

kachel zou uitschakelen omwille van een brandstoftekort. Let erop dat u de hete delen van de kachel niet 

aanraakt met uw handen of de pelletzak.
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7.9 Beheer vermogenniveau

De kachel werkt op drie verschillende vermogenniveaus die individueel kunnen worden ingesteld of door de functie A

(auto: vermogenniveau automatisch bijgesteld).

De kachel zal het vermogen verhogen of verlagen al naargelang het verschil tussen de kamertemperatuur en de ingestel-

de waarde van de kamertemperatuur. Het vermogenniveau wordt getoond op het display D2 en kan worden gewijzigd 

met de toets P2 (P kort).

Door één keer op de toets te drukken zal het display D2 beginnen knipperen; elke keer er opnieuw op gedrukt wordt, zal

de waarde verhoogd worden. Wanneer gedurende drie seconden geen toets wordt ingedrukt, zal het display niet meer

knipperen en de ingegeven waarde zal worden opgeslagen.

Deze instellingen kunnen zelfs tijdens de ontstekingscyclus worden doorgevoerd.

Het aanpassen van de vermogeninstelling houdt zowel een wijziging van de hoeveelheid pellets naar de verbrandings-

kamer als  een bijregeling van de rookgasventilator in.

De vermogenwaarde is op zijn laagst bij debiet 1 en op zijn hoogst bij debiet 5 (zie pagina 11, tabel 2: pelletverbruik).

Vermijd het te vaak wijzigen van het vermogen in een te korte tijd, want dit kan storingen veroorzaken.

Vermijd het achtereenvolgens in- en uitschakelen van de kachel, want dit kan onherstelbare schade aan het 

verwarmingselement en andere storingen veroorzaken.

Probeer de kachel nooit te ontsteken met behulp van ontvlambare vloeistoffen of materialen.

Steek nooit handmatig pellets in de branderpot.

VOOR UW VEILIGHEID benadrukken wij het belang van de inhoud van pagina 4, paragraaf 2.

7.10 De kamerthermostaat wijzigen

De werking van de kachel wordt bijgeregeld naargelang de kamertemperatuur, die wordt gemeten door de voeler achter 

de kachel,  en de ingestelde temperatuur van de kamerthermostaat.

De waarde van de kamerthermostaat wordt weergegeven op het display D3 en kan worden verhoogd met de toets P3 of 

verlaagd met de toets P4. Door één keer op de toets te drukken (P kort) zal het display beginnen knipperen; elke keer

er opnieuw op gedrukt wordt, zal de waarde verhoogd (P3) of verlaagd (P4) worden. Wanneer geen toets wordt ingedrukt

gedurende drie seconden, dan keert het display terug naar het standaardscherm en wordt de opgegeven waarde opgesla-

gen.

Wanneer de kamertemperatuur gelijk is aan of groter is dan de ingestelde waarde van de kamerthermostaat schakelt de

kachel over op ofwel de modulatiestatus (D1: Mod. knippert) ofwel op de standbystatus (wanneer deze ingeschakeld is)

(D1: Stby knippert).

In de modulatiestatus brandt de kachel met een minimaal vermogen. In de standbystatus schakelt de kachel uit.

Wanneer de kamertemperatuur onder de ingestelde waarde van de kamerthermostaat zakt, hervat de kachel het branden

met het vermogen dat aanvankelijk was ingesteld (L4: vast  - D1: kamertemperatuur ), of wanneer de standbystatus in-

geschakeld is, begint het controlelampje L1 opnieuw te knipperen (D1: kamertemperatuur ).

7.11 Stanby in-/uitgeschakeld

Druk de toetsen P2 en P4 tegelijkertijd drie seconden in en op het display D1 zal de boodschap Tele  verschijnen. Druk P3

en de boodschap Stby  zal verschijnen. Druk P2 en de boodschap Off  zal verschijnen. Druk P2 en de boodschap Off  zal

beginnen knipperen. Druk P3 en de boodschap On  zal beginnen knipperen. Druk P2 om het inschakelen te bevestigen.

Wanneer de gebruiker geen enkele toets indrukt gedurende enkele seconden, keert het bedieningspaneel terug naar

het beginscherm. Om de standbyfunctie uit te schakelen, dient Off  te worden geselecteerd door de hierboven opgegeven

richtlijnen te volgen.

Wij raden aan de standbyfunctie te gebruiken wanneer de kamer waarin de kachel zich bevindt over goede thermische

isolatie beschikt, om te vermijden dat kachel voortdurend in- en uitschakelt.
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7.12 Afregeling

Dit menu laat toe de verbranding te optimaliseren naargelang het type pellets en de rookafvoerkanalen.

7.12.1 Correctie pelletslading (vijzel)

In dit menu kan de pelletstoevoer verhoogd of verlaagd worden. Het menu kan worden binnengegaan door op de toets

P3 te drukken gedurende drie seconden (P lang).

De twee displays D2-D3 tonen de boodschap PELL terwijl display D1 de ingestelde waarde knipperend toont.

Door de toetsen P3 / P4 (P kort) te drukken, kan de waarde verhoogd/verlaagd worden. De waarden kunnen worden in-

gesteld binnen een bereik van -7 tot +7. De standaard fabriekswaarde is 0.

Wanneer gedurende drie seconden geen toets wordt ingedrukt, keert het display terug naar het beginscherm en wordt

de opgegeven waarde opgeslagen.

7.12.2 Correctie rookgasventilator

In dit menu kan de afzuiging van de kachel verhoogd of verlaagd worden. Het menu kan worden binnengegaan door op

de toets P4 te drukken gedurende drie seconden (P lang). 

De twee displays D2-D3  tonen de boodschap VENT terwijl display D1 de ingestelde waarde knipperend toont.

Door de toetsen P3 / P4 (P kort) te drukken, kan de waarde verhoogd/verlaagd worden. De waarden kunnen worden in-

gesteld binnen een bereik van -7 tot +7. De standaard fabriekswaarde is 0.

Wanneer gedurende drie seconden geen toets wordt ingedrukt, keert het display terug naar het beginscherm en wordt

de opgegeven waarde opgeslagen.

7.13 Uitschakelen

Om de kachel uit te schakelen, druk de aan-uittoets P1 drie seconden in (P lang) tot een geluid hoorbaar is.

Op het bedieningspaneel zullen nu de volgende indicaties verschijnen:

D1: kamertemperatuur  - D2: vermogenniveau  - D3: instelling thermostaat

L3: knippert  - L8: vast bij instelling

De automatische uitschakelfase van de kachel begint op dit punt en gaat door tot de rookgastemperatuur tot onder de 

ingestelde waarden zakt. 

Tijdens deze fase stopt de vijzel en draaien de rookgas- en ruimteventilator.

Wanneer de uitschakelfase vervolledigd is, verschijnen op het bedieningspaneel dezelfde indicaties als voor de ontste-

kingsfase.

De kachel uitschakelen aan de hand van de hoofdschakelaar of door de voedingskabel uit te trekken, is 

absoluut verboden. De uitschakelcyclus moet automatisch worden beëindigd zonder de stroomtoevoer naar

de kachel te onderbreken, om een volledige uitdrijving van alle rookgassen en een optimaal gebruik van de 

door de kachel geproduceerde warmte mogelijk te maken.

De kachel kan terug worden ingeschakeld tijdens de uitschakelfase door op de aan-uittoets P1 te drukken gedurende drie 

seconden (P lang).

Afhankelijk van de rookgastemperatuur en de gemaakte instellingen, zal de kachel nu opnieuw starten vanuit een rest-

warmteconditie of met een volledige heropstart.

7.14 Externe chronothermostaat

Het in- en uitschakelen van de kachel kan ook worden gedaan via een chronothermostaat los van de kachel.

Voor de verbinding (door een erkend technicus), zie het bekabelingsdiagram op pagina 24.
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7.15 Storingen

De volgende ongeregeldheden kunnen zich voordoen tijdens de ontstekings- of werkingsfases en de volgende bood-

schappen doen verschijnen op het bovenste display.

De tabel hieronder toont de weergegeven letters bij de storingen met hun respectievelijke betekenis, oorzaak en 

oplossing.

De oplossingen geschreven in het vet moeten worden uitgevoerd door een gekwalificeerd, erkend technicus.

Tabel 3: STORINGEN

Oververhittingsbeveiliging  - Storing ruimteventilator  - Controleer ruimteventilator

pelletreservoir  - Kachel vuil  - Reinig kachel

 - Verkeerde positionering kachel  - Controleer minimumaf-

    standen

Verschildrukschakelaar geacti-  - Rookgasuitlaat geblokkeerd  - Controleer en reinig de rook-

veerd  - Storing rookgasventilator     leiding indien noodzakelijk 

 - Drukschakelaar defect  - Controleer rookgasventi-

 - Kachel vuil     lator

 - Controleer drukschakelaar

 - Reinig kachel

Uitschakeling omwille van lage  - Pelletaanvoer verminderd  - Vul reservoir

temperatuur

Rookgastemperatuur heeft de  - Storing ruimteventilator  - Controleer ruimteventilator

ingestelde waarde overschreden  - Kachel vuil  - Reinig kachel

 - Verkeerde positionering kachel  - Controleer minimumafstan-

    den

Geen signaal sensor rookgas-  - Sensor niet aangesloten  - Controleer de aansluiting

ventilatorsnelheid  - Storing sensor  - Vervang rookgasventilator

 - Storing printplaat  - Vervang printplaat

Rookgasventilator kan de inge-  - Rookgasuitlaat geblokkeerd  - Reinig het rookkanaal

stelde waarde niet bereiken  - Rookgasventilator defect  - Controleer de rookgasventi-

    lator

Uitschakeling omwille van  - Pelletaanvoer verminderd  - Vul reservoir

mislukte ontsteking  - Branderpot niet in juiste positie  - Controleer positie brander-

 - Branderpot vuil     rooster

 - Slechte-kwaliteitspellets  - Reinig branderrooster

 - Storing startverwarmings-  - Verander pellets

    element  - Vervang  verwarmings- 

   element

Geen stroomvoorziening  - Tijdelijke stroomonderbreking  - Reset alarm

Problemen met rookgas-/ruimte-  - Rookgassensor niet aangesloten  - Controleer aansluiting

sensors  - Rookgassensor kortsluiting  - Vervang sensor

OplossingMogelijke oorzaakBetekenisDisplayweergave
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Houd hierna de aan-uittoets P1 voor drie seconden (P lang) ingedrukt tot een geluidssignaal hoorbaar is.

Als de problemen aanhouden, neem contact op met een technicus of servicecentrum.

Wanneer na het indrukken van de hoofdschakelaar van de kachel het display op het bedieningspaneel niet oplicht, dan

zijn de zekeringen nabij de schakelaar waarschijnlijk gesprongen en moeten worden vervangen (zie pagina 8, fig. 1).

Wanneer de problemen aanhouden, neem contact op met een technicus of servicecentrum.

LET OP: trek steeds het netsnoer uit alvorens deze handelingen door te voeren.

8. ROUTINEREINIGING EN -ONDERHOUD

8.1 Reinigings- en onderhoudswerken op verantwoordelijkheid van de gebruiker: alle reinigings- en 
onderhoudswerken moeten uitgevoerd worden bij een volledig koude kachel en met het netsnoer uitgetrokken.

Houd in acht dat het gebruik van gecertificeerde pellets van voldoende kwaliteit de kachel correct doet werken

en het beschreven vermogen laat leveren. Als resultaat zullen het reinigen en onderhouden des te gemak-

kelijker zijn.

Reinig de branderpot dagelijks, bij voorkeur voor het ontsteken, en let erop dat dat de gaatjes allemaal open 

zijn. Wanneer aankoekingen zichtbaar zijn, moet de branderpot gereinigd worden, bij voorkeur met een staal-

borstel. Gebruik de stofzuiger ook voor de behuizing waarin de branderpot zit (zie pagina 22, fig. 12).

Let er na het reinigen op of de branderpot en de vlammenbreker terug goed op hun plaats zitten (zie pagina

22, fig. 11).

Controleer wekelijks en gebruik een stofzuiger om de verbrandingskamer te reinigen (zie pagina 22, fig. 13).

LET OP! Wees er zeker van dat de assen koud zijn alvorens ze op te zuigen met een stofzuiger!

Reinig  het kijkruitje eender wanneer nodig met behulp van een katoenen doek of keukenrolpapier en een

speciaal reinigingsmiddel voor kachelruiten, doorgaans te verkrijgen bij uw kachelverdeler.

Let op om spuitvlekken van dit reinigingsmiddel op geschilderde muren te voorkomen.

Controleer maandelijks en gebruik een stofzuiger om de controleroosters onder de verbrandingskamer de

reinigen (zie pagina 22, fig. 10).

Zuig maandelijks, wanneer het pelletreservoir leeg is, met een stofzuiger het overgebleven houtstof uit de 

bodem van het reservoir.

Gebruik nooit agressieve of bijtende producten om de buitenkant van de kachel te reinigen. reinig de kachel

alleen wanneer deze volledig koud is en het netsnoer is uitgetrokken. Was de kachel nooit met water of andere

vloeistoffen, omdat deze de interne elektrische isolatie kunnen beschadigen en de gebruiker zo in gevaar komt.

Controleer regelmatig de rookgasuitlaten, inclusief de bochten en de koppelstukken (zie pagina 10, fig. 5 en

pagina 22, fig. 14).

Gebruik enkel de reserveonderdelen aangegeven door de fabrikant voor onderhoudswerken die de vervanging

van onderdelen vereisen.

Onderhoudswerken binnenin de kachel moeten uitgevoerd worden door erkende en gekwalificeerde technici.
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8.2 Reinigingswerken op verantwoordelijkheid van de gebruiker: alle reinigings- en onderhoudswerken moeten
uitgevoerd worden bij een volledig koude kachel en met het netsnoer uitgetrokken.

Neem alle noodzakelijke veiligheidsvoorzorgen wanneer de kachel elektrische stroom nodig heeft voor be-

paalde controle- of onderhoudsverrichtingen.

Eén- of tweemaal per jaar het volledige schouwbuizenkanaal controleren en indien nodig reinigen, inclusief

alle richtingsveranderingen (bochten, koppelstukken), horizontale gedeeltes en de schoorsteen (zie pagina

10, fig. 5).

Eenmaal per jaar of wanneer nodig de verbrandingskamer controleren en reinigen met een borstel en/of een

stofzuiger.

Hef het deksel op, verwijder de stalen top, de twee zij-elementen en verwijder vervolgens de rookgasafleider.
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Reinig de rookgasventilator, zonder deze te beschadigen. Controleer en reinig het drukschakelaarsysteem

(de silicone huls en buis). Reinig jaarlijks de ventilatoreenheid met behulp van een borstel en een stofzuiger 

(zie pagina 22, fig. 16). 

Controleer de dichting en de staat van de glasvezelafdichting aan de deur.

Gebruik enkel de reserveonderdelen aangegeven door de fabrikant voor onderhoudswerken die de vervang-

ing van onderdelen vereisen.

8.3 De kachel buiten gebruik nemen: wanneer de kachel voor een langere tijd buiten gebruik zal zijn, raden wij 
aan het netsnoer uit te trekken VOOR UW ALGEMENE VEILIGHEID.

We raden u eveneens aan alle resterende pellets in het reservoir te verwijderen, ze in een waterdichte zak te

steken en ze op een droge plaats op te bergen.

Voer ook alle handelingen uit zoals beschreven op pagina 21 par. 8.1.

9. BUITENDIENSTSTELLING VAN DE KACHEL

Wanneer de kachel buiten dienst wordt gesteld aan het eind van haar levensduur, dienen de handelingen hier-

voor en voor het vernietigen van de kachel te worden uitgevoerd door gekwalificeerde personen.

Houd in acht dat de kachel is samengesteld uit verschillende materialen, zoals staal, ijzer, elektrische onder-

delen, plastiek, majolica, glaskeramiek, vuurvaste steen, koper, aluminium en glasvezelafdichtingen, die 

moeten worden gescheiden en naar bevoegde inzamel- en/of vernietigingscentra moeten worden gebracht.

Linkerzijde 

Stalen top 

Deksel Rechter- 
zijde 

Verbrandings-
kamer 

Glasvezel-

Rookgasafleider 

Rookgas-
ventilator 

Drukschakelaarhuls 

Rookgaskanaalinspectie 
Eén links - één rechts 
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10. BEKABELINGSDIAGRAM

Legende:

Sp1: Ingebouwde stekker / ingebouwde schakelaar met zekeringstrook

(glaszekering mini 5x20 mm, 3,15 A, 250 V) - netfilter

F1: Glaszekering mini 5x20 mm, 5 A, 250 V

V1: Rookgasventilator

V2: Ruimteventilator

R: Startverwarmingselement

C: Vijzelmotor

H1: Oververhittingsbeveiliging pelletreservoir

H2: Verschildrukschakelaar

Pc1: Bedieningspaneel

IN 1: Rookgassensor

IN 2: Ruimtesensor

IN 3: Niet gebruikt

IN 4: Sensor rookgasventilatorsnelheids

IN 5: Chronothermostaat (extern)

RS232: PC/modem gsm-verbinding

R: rood - N: zwart - B: wit
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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

26


