installatie- en gebruikshandleiding
Houtkachel ambiente

VOORWOORD – KWALITEITSFILOSOFIE
U hebt gekozen voor een SPARTHERM-houtkachel en wij danken u hartelijk voor uw
vertrouwen.
In een wereld van overvloed en massaproductie verbinden wij onze naam met het credo
van onze eigenaar, de heer Gerhard Manfred Rokossa:
"Hoge technische kwaliteit gecombineerd met actueel design en uitstekende service voor
onze klanten, die hierdoor tevreden zijn en ons verder aanbevelen." Wij bieden u samen
met onze handelspartners eersteklas producten die emotioneel raken en gevoelens aanspreken als geborgenheid, veiligheid en behaaglijkheid. Om dit goed te laten verlopen,
raden wij u aan de bedieningshandleiding aandachtig te lezen, zodat u snel en volledig
vertrouwd raakt met uw houtkachel.
Naast informatie over de bediening bevat deze handleiding belangrijke onderhouds- en
bedieningsaanwijzingen voor uw veiligheid en het waardebehoud van uw houtkachel, en
ook waardevolle tips en ondersteunende informatie. Verder laten wij u zien, hoe u uw
houtkachel met respect voor het milieu kunt gebruiken.
Als u nog vragen hebt, neem dan contact op met uw leverancier.
Wij wensen u steeds een mooi vuur!
Uw Spartherm-team

G.M. Rokossa
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categorie personen aan te brengen, omdat de ruit en ook de bekledingselementen van de houtkachel zeer heet kunnen worden.
Opgelet: Gevaar
voor brandwonden! Laat deze groep personen nooit zonder toezicht
achter bij de brandende of net uitdovende houtkachel. In principe mag de
houtkachel niet gedurende langere tijd zonder toezicht worden gebruikt.
De meegeleverde hittewerende handschoen dient uitsluitend als hittebescherming bij het bedienen van de houdgreep en de koude hand.
De handschoen is niet vuurbestendig!
Nationale en Europese normen, de landelijke en plaatselijke richtlijnen en
voorschriften, en in het bijzonder de geldende stookverordening in uw regio
moeten in acht worden genomen bij de plaatsing en het gebruik van de
houtkachel en de aansluiting op de schoorsteen.
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In principe moet de deur van de houtkachel tijdens het gebruik gesloten zijn.
Wijzigingen in de sluitinrichting zijn niet toegestaan.

4

1. GECONTROLEERDE KWALITEIT

1.2. TRANSPORTSCHADE

ONZE HOUTKACHELS ZIJN GETEST CONFORM DIN EN 13240. DE PRESTATIEVERKLARING KUNT U BEKIJKEN EN VERKRIJGEN OP WWW.SPARTHERM.
COM

De goederen onmiddellijk bij de levering controleren (zichtcontrole).
Noteer eventuele beschadigingen op uw afleveringsbewijs en informeer vervolgens uw installateur. Bescherm de zichtbare delen van de houtkachel bij
het plaatsen tegen vervuiling en beschadigingen. Voor het transport van uw
houtkachel mogen alleen goedgekeurde transportmiddelen met voldoende
draagvermogen worden gebruikt.

De verbrandingskamer van deze houtkachels heeft een zelfsluitende deur,
zodat de deur alleen geopend is wanneer de stookinrichting wordt bediend
(bijvoorbeeld voor reiniging van de verbrandingskamer of het bijvullen van
brandstof). Manipulatie van het sluitmechanisme is om veiligheidsredenen
niet geoorloofd en leidt ertoe dat de garantie en het gebruiksrecht vervallen.
De garantie en het gebruiksrecht vervallen ook wanneer de houtkachel op
andere onderdelen door de klant technisch wordt aangepast.

Voor een veilig en probleemloos transport dienen de volgende punten in
acht te worden genomen:
• De kachel mag alleen rechtop of enigszins schuin achteroverhellend
naar de gemarkeerde achterzijde worden vervoerd!
• Op een steekkar als transporthulpmiddel mag de houtkachel alleen op
de rugzijde worden geladen.

1.1. LEVERINGSOMVANG
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stookkamer bekleed met eboris 1300 (vuurbeton) chamotte
Primaire en secundaire beluchting
Uittrekbare aslade
zelfsluitende deur van de verbrandingskamer met tegen hoge temperatuur bestendige ruit van keramisch glas
Hittehandschoen (Opgelet: de meegeleverde hittehandschoen dient
uitsluitend als bescherming tegen hitte en is niet vuurvast!)
Typeplaatje (aangebracht op, zie „3.4 Typeplaatje“ op pagina 33)
Levering voorgemonteerd in een transportvriendelijke kartonnen
wegwerpverpakking
optionele bufferstenen
Geïntegreerd reinigingssysteem (enkel bij a4 H 2O/RLU en a6 H 2O)
Pompthermostaat, thermische afvoerbeveiliging ¾¨, ontluchtingsventiel
(alleen bija mbiente a4 H 2O en a6 H 2O).

Hoofdstuk 1/2

2.INSTALLATIEHANDLEIDING
Uw houtkachel moet door een vakman worden geplaatst en geïnstalleerd.
Voordat de kachel wordt geplaatst en geïnstalleerd, dient u de verantwoordelijke bevoegde schoorsteenveger te raadplegen over de geschiktheid van
de schoorsteen, de installatieplaats van de kachel en eventuele andere
kwesties.
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2.1. B ASISVEREISTEN VOOR DE OPSTELLING

Stookinrichtingen mogen alleen in ruimtes en op plekken worden geïnstalleerd waarbij geen gevaren ontstaan door de ligging, bouwtechnische
omstandigheden of gebruikswijze. Het grondoppervlak van de opstelruimte
moet dusdanig uitgevoerd en groot zijn, dat de stookinrichting doelmatig en
volgens de voorschriften kan worden gebruikt.

Bij de installatie, de aansluiting en het gebruik van de houtkachel moeten
alle vereiste nationale en Europese normen en de plaatselijke voorschriften
(DIN, DIN EN, regionale bouwverordeningen, stookverordeningen, enzovoort)
in acht worden genomen en worden toegepast. Hieronder volgen relevante
regelingen, maar deze lijst is mogelijk niet volledig.
FeuVo / LBO / VKF

Brandveiligheidsvoorschriften van de betreffende deelstaat /
landelijke bouwverordening resp. brandpreventievoorschriften van
de VKF (Zwitserland)

1e niveau BImSchV.

Eerste niveau van de Duitse immisieverordening

TR-OL

Vakregels van de beroepsvereniging Kachelofen- und Luftheizungsbauhandwerk (ZVSHK)

DIN 1298 / EN 1856:

Verbindingsstukken voor stookinstallaties

DIN EN 13240

Met vaste brandstof gestookte houtkachels/ruimteverwarmingen

DIN 18896

Verbrandingsinstallaties voor vaste brandstoffen. Technische regels
voor installatie en gebruik

DIN EN 13384

Berekeningsmethode verbrandingsgasafvoer

DIN 18160-1/2

Verbrandingsgasafvoer / Huisschoorstenen

DIN 4751 / DIN EN 12828

Verwarmingssystemen in gebouwen – ontwerp van
watervoerende verwarmingsinstallaties

VDI 2035

Waterbehandeling voor verwarmingsinstallaties

LRV

LRV (Zwitserland)

Art. 15a

B-VG (Oostenrijk)

2.1.1. PLA ATSING
Uw houtkachel mag niet worden geplaatst:
1. In trappenhuizen, met uitzondering van woongebouwen met niet meer
dan twee appartementen;
2. In algemeen toegankelijke gangen.
3. In garages.
4. In vertrekken of appartementen die door airconditioning of heteluchtverwarming met behulp van ventilatoren worden ontlucht, tenzij een
risicoloze werking; van de houtkachel gegarandeerd is;
5. In vertrekken waar licht ontvlambare of explosieve stoffen of mengsels
in zulke hoeveelheden worden verwerkt, opgeslagen of vervaardigd dat
door ontsteking of ontploffing gevaren kunnen ontstaan.

2.2. TECHNISCHE GEGEVENS
De volgende gegevens zijn ontleend aan het testverslag en hebben betrekking op testomstandigheden.

Deze opsomming van richtlijnen beoogt niet volledig te zijn.
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Houtkachel

a1/a2/a3/a4

a4 H20

a5

Verwarmingsvermogenbereik (kW)

a6

RLA
Warmteopslagopzet

RLA
Convectieverwarmingsopzet

a6 H20
RLA
7,9 kW

a6 H20

a7

a8

RLA
11,0 kW
(alleen
export)

RLA

RLA

RLA

RLU

RLA

RLU

RLA

5,9

5,9

8,0

8,0

7,0

5,9

5,9

7,9

11,0

5,9

5,9

4,5-7,7

4,5-7,7

5,6-10,4

5,6-10,4

4,9-9,1

4,5-7,7

4,5-7,7

5,5-10,3

7,7-14,3

4,5-7,7

4,5-7,7

Kloofhout

Type brandstof
Nominaal verwarmingsvermogen (kW)

a6

Warmwatervermogen (kW)

-

-

5,2

5,2

-

-

-

4,9

6,8

-

-

Ruimtewarmterendement (kW)

-

-

2,8

2,8

-

-

-

3,0

4,2

-

-

1,8

1,8

2,2

2,2

2,2

1,8

1,8

2,3

3,2

1,8

1,8

Houtopleghoeveelheid (kg/h)
Rendement (%)

> 80

> 80

> 88

> 88

> 78

>80

>80

>80

85

> 80

> 80

< 1250

< 1250

< 1250

< 1250

< 1250

< 1250

< 1250

< 1250

< 1250

< 1250

< 1250

Stofgehalte (mg/Nm3)

< 40

< 40

< 40

< 40

< 40

< 40

< 40

< 40

< 40

< 40

< 40

Rookgastemperatuur aan het verbindingsstuk (°C)

350

350

150 1

150 1

305

317

317

238

249

318

300

Opvoerdruk (mbar*)

0,12

0,12

0,12

0,12

0,12

0,12

0,12

0,12

0,12

0,12

0,12

CO-gehalte bij 13%-O 2 (mg/Nm3)

Rookgasdebiet (g/s)

5,1

5,1

7,6

7,6

6,8

4,3

4,3

7,8

9,6

5,1

5,6

Benodigde verbrandingslucht (m3/u)

17,5

17,5

26,1

26,1

23,5

17,5

17,5

24,6

31,6

17,8

20,6

ca. 230

ca. 230

Gewicht afhankelijk van de uitvoering (kg)

ca. 180-335 ca. 180-335

ca. 225 / 240
ca. 400-490 ca. 355-445 ca. 340-430 ca. 340-430 ca. 170-205 ca. 200-300
/ 255

Toel. bedrijfsoverdruk (bar)

-

-

3,0

3,0

-

-

-

3,0

3,0

-

-

Max. toegelaten
voorlooptemperatuur (°C)

-

-

105

105

-

-

-

105

105

-

-

Max. bedrijfstemperatuur (°C)

-

-

95

95

-

-

-

95

95

-

-

Min. retourtemperatuur (°C)

-

-

60

60

-

-

-

60

60

-

-

Weerstand aan waterzijde bij 650 l/h (mbar)

-

-

26

26

-

-

-

22

22

-

-

Min. debiet thermische afvoerbeveiliging (l)

-

-

900

900

-

-

-

900

900

-

-

Watervolume (l)

-

-

ca. 29

ca. 29

-

-

-

ca. 29

ca. 29

-

-

Voorloop- en retouraansluiting (IG)

-

-

¾¨

¾¨

-

-

-

¾¨

¾¨

-

-

Toevoer- en retouraansluiting
veiligheidswarmtewisselaar (IG)

-

-

½¨

½¨

-

-

-

½¨

½¨

-

-

Hoofdstuk 2

* Afhankelijk van de houtkachel kunnen onderdrukken
van meer dan 20-25 Pa van
invloed zijn op de correcte
werking.
Hierbij kunnen vuilafzetting
op de ruiten of geluidsvorming worden versterkt!
1
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 oor de lage rookgastemD
peratuur bij de
ambiente a4 H2O is een
geschikt schoorsteensysteem
(„vochtongevoelig“) vereist!

Houtkachel

a1/a2/a3/a4

a4 H20

a5

a6

a6

RLA

RLU

RLA

RLU

RLA

RLA
Warmteopslagopzet

RLA
Convectieverwarmingsopzet

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

a6 H20
RLA
7,9 kW

a6 H20

a7

a8

RLA
11,0 kW
(alleen
export)

RLA

RLA

ja

ja

ja

Vereisten
Duitse emissiebeschermingsverordening (BImSchV)
niveau 1 en 2

ja

EN 13240

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

DIN Plus

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

Regensburgvereisten

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

Münchenvereisten

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

Aachenvereisten

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

15a (voor Oostenrijk)

ja

ja

ja

ja

nee

ja

ja

ja

ja

ja

ja

Verordening bestrijding luchtvervuiling vanaf 01/2011
(voor Zwitserland)

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

2.3. OPSTELLING/MONTAGE
Uw houtkachel mag alleen worden geïnstalleerd op vloeren met voldoende
draagkracht. Houd daarbij rekening met het totaalgewicht (zie technische gegevens). Het draagvermogen moet eventueel door een voldoende dikke bekleding
(gewichtsverdeling) uit een niet-brandbaar materiaal worden gewaarborgd.
De houtkachel wordt onder naleving van de veiligheidsafstanden (zie „2.5.
Brandbeveiliging“ op pagina 19) op de grond gezet en horizontaal uitgelijnd.
De stelvoeten zijn in de hoogte verstelbaar.
Let bij de keuze van de installatieplaats ook op de nodige maatregelen voor
de brandbeveiliging (zie page 19 Brandbeveiliging).
Als u de houtkachel installeert met de bij ons verkrijgbare bochtenset vor de rookgasbuis, dan vindt u hierna de hoogteafmetingen voor de aansluiting van uw specifieke houtkachel.
Afb. 1a
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2.3.1. WISSELEN VAN DE RICHTING VAN DE
ROOKGASA ANSLUITING
De houtkachel is bij de levering voorbereid voor een rookgasaansluiting
langs achter, indien geen specifieke afspraken zijn gemaakt. Om de rookgasaansluiting te veranderen zijn de volgende montagestappen nodig:

A

B

Wisselen van de richting van de rookgasaansluiting van achter naar
boven: ambiente a1/a2/a3/a4/a4 H 2O/RLU
Montage van achter naar boven: Verwijder het verbindingsstuk met de
schoorsteen wanneer dit reeds is gemonteerd (afb. 2a punt A). Verwijder het
bekledingsdeksel boven en het bekledingsdeksel voor de rookgasaansluiting
boven (afb. 2a punt B). Zet de schroeven los en neem de afdekplaat weg
(afb. 2b punt B en C). Demonteer vervolgens de buissteun van de rookgasaansluiting achteraan. Zet eerst de schroeven los (afb. 2b punt D). Monteer
de buissteun op de rookgasaansluiting boven (afb. 2c punt E en F). Monteer
vervolgens de afdekplaat op de rookgasaansluiting achter (afb. 2d punt E
en F). Monteer ten slotte het bekledingsdeksel voor de rookgasaansluiting
achter (het verbindingsstuk met de schoorsteen) en plaats het bekledingsdeksel terug bovenop de kachel (afb. 2e punt E en G). Bij de ambiente a4
kunnen achteraan geschikte bufferstenen worden ingezet (zie punt 2.3.3.
„Montage van de bufferstenen“).

Afb. 1b

Afmeting B: Aansluithoogte rookgasbuis bij uitgang achteraan
Afmeting C: A ansluithoogte rookgasbuis bij gebruik van bochtenset voor
rookgasbuis

Houtkachel

Boring
ø 150 mm
A
in mm

ambiente a1
ambiente a2
ambiente a3
ambiente a4
ambiente a4
ambiente a5
ambiente a6
gopzet
ambiente a6
mingsopzet
ambiente a6
ambiente a7
ambiente a8

Hoofdstuk 2

/ RLU
/ RLU
/ RLU
/ RLU
H2O / RLU
warmteopsla-

B
in mm

1025
1764
1025
1764
1145
1884
niet mogelijk
1541
2257
1124
1855
1306

2042

convectieverwar-

1306

2042

H20

1308
985
-

2048
1756
1756

Montage van boven naar achter: Verwijder het verbindingsstuk met de
schoorsteen wanneer dit reeds is gemonteerd (afb. 2f punt A). Verwijder het
bekledingsdeksel boven en het bekledingsdeksel voor de rookgasaansluiting
achter (afb. 2f punt B). Zet de schroeven los en neem de afdekplaat weg
(afb. 2g punt B en C). Demonteer vervolgens de buissteun van de rookgasaansluiting boven. Zet hiertoe eerst de schroeven los (afb. 2h punt C en
D). Monteer de buissteun op de rookgasaansluiting achter (afb. 2i punt
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E). Monteer vervolgens de afdekplaat op de rookgasaansluiting boven (afb.
2i punt E en G). Monteer ten slotte het bekledingsdeksel voor de rookgasaansluiting boven (het verbindingsstuk met de schoorsteen) en plaats het
deksel terug bovenop de kachel (afb. 2j punt E en G).

Afb. 2a

Afb. 2g

Afb. 2h

Afb. 2i

Afb. 2j

Afb. 2b

Afb. 2c

Afb. 2d

Afb. 2e

Afb. 2f

A

verwijderen

B

afnemen

D

demonteren

F

bevestigen

C

lossen

E

monteren

G

opzetten

Aanwijzing: Bij de ambiente a4/a4 RLU moeten door de aansluitingswissel de achterste, onderste bufferstenen worden vervangen door de
buffersteen „klein“ (bestelnr.: 1013340) (zie afb. 6c, 6d). Bij deze houtkachel moet ook een aparte bocht voor de rookgasbuis worden besteld
Ø 150 mm (bestelnr. 1013833).
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ambiente a5
Montage van achter naar boven: Verwijder het verbindingsstuk met de
schoorsteen wanneer dit reeds is gemonteerd (afb. 3a). Verwijder de beide
bekledingsdeksels boven (afb. 3a). Zet de beide bouten los en neem de
afdekplaat weg (afb. 3b). Demonteer vervolgens de buissteun van de rookgasaansluiting achteraan, zet hiervoor de schroeven los (afb. 3b). Monteer
de buissteun op de rookgasaansluiting boven (afb. 3c). Monteer vervolgens
de afdekplaat op de rookgasaansluiting achter (afb. 3c). Monteer ten slotte
het bekledingsdeksel voor de rookgasaansluiting achter, het verbindingsstuk met de schoorsteen, en plaats de afdekplaat terug (afb. 3d).

ambiente a6/a6 H20/a7/a8
De ambiente a8 is een doorzichthoutkachel met twee verbrandingskamerdeuren. Deze houtkachel heeft één rookgasaansluiting naar boven. Wisselen van
de richting van de rookgasaansluiting is niet mogelijk.
Montage van achter naar boven: Verwijder het verbindingsstuk met de
schoorsteen wanneer dit reeds is gemonteerd. Verwijder het bekledingsdeksel boven en het bekledingsdeksel voor de rookgasaansluiting boven (afb.
4a). Demonteer vervolgens de buissteun van de rookgasaansluiting achteraan. Zet eerst de schroeven los (afb. 4a). Zet de schroeven los en neem de
afdekplaat weg (afb. 4b). Monteer de buissteun op de rookgasaansluiting
boven (afb. 4c). Monteer vervolgens de afdekplaat op de rookgasaansluiting
achter (afb. 4c). Plaats als laatste het bekledingsdeksel terug (afb. 4d).
Bekledingsdeksel

Afb. 3a

Afb. 3b

Afb. 4a
Buissteun

Afb. 3c

Hoofdstuk 2

Buissteun

Afdekplaat

Afb. 4c

Afb. 3d
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Afdekplaat

Afb. 4b
Bekledingsdeksel

Afb. 4d

2.3.2. MONTAGE VAN DE LIJST OP DE DRA AISOKKEL

2.3.3. MONTAGE VAN DE BUFFERSTENEN

ambiente a1/a2/a3/a4
De lijst bevindt zich bij de levering bovenop het apparaat. De lijst mag pas
worden gemonteerd wanneer uw houtkachel op zijn plaats staat en is uitgericht. Let er op dat de voeten tussen 6 en 14 mm worden uitgedraaid (afb. 5a).
Vervolgens moeten de twee bevestigingsschroeven op de achterzijde van de
lijst worden losgedraaid (afb. 5b) punt B.
Leg nu de lijst rond de draaisokkel. Hiervoor moet de lijst aan de scheiding
uit elkaar worden getrokken. Na het positioneren moeten de twee schroeven
worden teruggeplaatst aan de scheiding (afb. 5b). Daarna moet de lijst op de
voorziene houders worden vastgeschroefd (afb. 5c).
De functie van de draaisokkel staat hieronder „3.3 Functie van de draaisokkel“
op pagina 32 beschreven.

ambiente a3/a3 RLU/a4/a4 RLU
De bufferstenen kunnen alleen in de modellen ambiente a3 en a4 (achteraf)
worden geïnstalleerd.
Als u de ambiente a3 of a4 met bufferstenen bestelt, is de frontsteen met
de oplegplaat al af fabriek ingebouwd. De overige bufferstenen moeten vanwege het gewicht ter plaatse worden ingebouwd. Wanneer bij de bestelling
geen informatie is verstrekt over de rookgasaansluiting, wordt de houtkachel standaard geleverd met de rookgasaansluiting achteraan.
Verwijder het deksel om de bufferstenen te plaatsen. Zorg ervoor
dat de houtkachel nog niet is aangesloten op de schoorsteen.

Afb. 5b

Afb. 5a

Afb. 5c

A

Lijst

B

Schroeven demonteren
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Inbouw van de frontsteen:
(montage alleen nodig bij installatie achteraf). Plaats eerst de frontsteen
(A). Monteer vervolgens de oplegplaat (B) (afb. 6a).

ambiente a4 rookgasaansluiting
boven:
Plaats eerst de zes hoge ringstenen.
Deze zijn voorzien van een greepuitsparing voor de montage. Plaats
vervolgens de drie vlakke ringstenen
en leg het deksel terug op (afb. 6c).

Plaatsen van de bufferstenen:
ambiente a3 rookgasaansluiting boven en aan de zijkant:
Plaats de drie vlakke ringstenen en leg het deksel terug op (afb. 6b).
A

Frontsteen

B

Oplegplaat

C

Convectiewarmte in de ruimte

D

Buissteun

E

deksel

F

Regelhendel van de convectielucht
Afb. 6c

Afb. 6a

ambiente a4 rookgasaansluiting
aan de zijkant:
Plaats eerst de twee kleine ringstenen onder de boog van de
rookgasbuis en aansluitend de vier
hoge ringstenen. Deze zijn voorzien
van een greepuitsparing voor de
montage. Plaats vervolgens de twee
vlakke ringstenen en leg het deksel
terug op (afb. 6d).

Afb. 6b

Afb. 6d

Hoofdstuk 2
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Regeling van warmtetoevoer naar de
buffer:
(voor de ambiente a3 en a4)
Met de regelhendel (afb. 6e) kan de warmtetoevoer naar de bufferstenen worden gestuurd.
Als de regelhendel in de stand „+“ wordt
gezet, stroomt de convectiewarmte direct van
de houtkachel in de kamer. Door deze instelling wordt de kamer sneller opgewarmd. De
stand „-“ van de regelhendel zorgt ervoor dat
Afb. 6e
de convectiewarmte langer in de bufferstenen
blijft. De warmte wordt in de houtkachel opgeslagen en na de verbranding
langzaam aan de kamer afgegeven. De houtkachel verspreidt ook zonder
vuur nog lang een aangename warmte.
ambiente a5
De houtkachel a5 kan als optie worden uitgerust met bufferstenen om de
warmte langer op te slaan. Voor de inbouw gaat u als volgt tewerk: Om de
bufferstenen in de ambiente a5 te kunnen plaatsen, moet eerst het deksel
van de bovenzijde van de kachel worden genomen (afb. 7a).

Afb. 7a

Afb. 7b

Afb. 7c

Afb. 7d

Afb. 7e

Afb. 7f

Schuif nu de buffersteen „Front“ (BxHxT- 310mm x 285mm x 30mm) in de
voorste opnametas (afb. 7b). Plaats vervolgens de twee bufferstenen „Back“
(BxHxT- 250mm x 390mm x 30mm) in de opnametas op de achterzijde van
het corpus (afb. 7c). De bufferstenen „Top“ (afb. 7d - 7h) worden afhankelijk van de rookgasaansluiting bovenop of achteraan tegen het kachelcorpus
geplaatst. Het voorbeeld toont de rookgasaansluiting naar achter. Leg na het
plaatsen van de bufferstenen het deksel terug op de kachel (afb. 7i en 7j).
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Afb. 7g

Afb. 7h

Afb. 8a

Afb. 8b

Afb. 7i

Afb. 7j

Afb. 8c

Afb. 8d

Afb. 8e

Afb. 8f

ambiente a6 met warmteopslagopzet:
Bij de houtkachel ambiente a6, die is uitgerust met een warmteopslagopzet,
wordt de Magnetherm-buffersteenvulling omwille van het gewicht apart
meegeleverd. Om de buffermassa te plaatsen neemt u de topplaat van de
houtkachel en vervolgens de beide opzetdeksels. Vul de warmteopslagopzet
nu langzaam en voorzichtig met de Magnetherm-vulling. Let er hierbij op
dat er geen stenen in het midden van de rookgaskoepel geraken! Hierna, de
beide opzetdeksels terugplaatsen en de topplaat opleggen.

Hoofdstuk 2
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2.4. VERBRANDINGSLUCHTTOEVOER

Daarom is gelijktijdig gebruik van dergelijke apparatuur met de houtkachel niet
toegestaan zonder de passende maatregelen!

De toevoer van verbrandingslucht kan conform „2.4.1 kamerluchtafhankelijke werking (RLA)“, „2.4.2 Kamerluchtonafhankelijke werking (RLU)“ en
„2.4.3 Aparte verbrandingsluchttoevoer“ op verschillende manieren worden
gerealiseerd.

2.4.2. K AMERLUCHTONAFHANKELIJKE WERKING (RLU)
De RLU-houtkachels zijn ontwikkeld voor de combinatie met ventilatiesystemen voor een onderdrukbereik tot 8 Pa in de opstellingsruimte en kunnen zonder bijkomende veiligheidsinrichtingen worden gebruikt. De verbrandingslucht
moet voor de kamerluchtonafhankelijke werking absoluut via dichte leidingen
van buitenaf of via een LAS-systeem naar het apparaat worden gevoerd. Hiervoor dient het verbrandingsluchtkanaal permanent gesloten met de aansluiting
voor de verbrandingslucht van de kachel (aansluitingstype achter / zijdelings
of onder) worden verbonden.

2.4.1. K AMERLUCHTAFHANKELIJKE WERKING (RLA)
Uw houtkachel ambiente a1/a2/a3/a4/a4H2O/a5/a6/a6 H2O/a7/a8 onttrekt
de verbrandingslucht aan het vertrek (kamerluchtafhankelijke werking). Er
moet voor worden gezorgd, dat het vertrek van voldoende frisse lucht wordt
voorzien (meer informatie in de nationale stookvoorschriften, DIN 18896,
de vakregels, enz.). De installateur en de gebruiker moeten de toevoer
van verse lucht controleren. Bij het plaatsen van meerdere haarden in één
ruimte of wat betreft de luchtvoorziening samenhangende ruimten moet
worden gezorgd voor voldoende verbrandingslucht. Bij afgedichte vensters
en deuren (bijv. in combinatie met energiebesparende maatregelen) kan
het zijn dat de toevoer van verse lucht onvoldoende wordt gewaarborgd.
Hierdoor kan de trek van de houtkachel verslechteren. Dit kan uw gezondheid en eventueel ook uw veiligheid in gevaar brengen. Eventueel moet voor
extra luchttoevoer een luchttoevoerklep nabij de houtkachel worden ingebouwd
of een verbrandingsluchtleiding naar buiten (zie „2.4.3. Aparte verbrandingsluchttoevoer“ op pagina 16), of naar een goed geventileerd vertrek (maar niet
de verwarmingskamer) worden aangelegd. In het bijzonder moet worden gegarandeerd dat alle noodzakelijke verbrandingsluchtleidingen tijdens het gebruik
van de stookinrichting open zijn. Bij gelijktijdig gebruik van een ventilatiesysteem
(bijv. afzuigkappen, badkamerventilatie, enz.) in dezelfde ruimte of ruimten kan
de houtkachel minder goed functioneren (en ken er zelfs rook of rookgas in de
woonkamer komen, ondanks dat de deur van de verbrandingskamer gesloten is).

Bij de aansluiting van een RLU-houtkachel aan de verbrandingsluchtaansluiting moeten de aanwijzingen van TROL (vakregels), DIN 18896 etc.
worden opgevolgd en toegepast. Let met name op een voldoende ruime
dimensionering!
Leef de landspecifieke en plaatselijke brandbeschermingsbepalingen na!
Zorg ervoor dat de buisleidingen altijd dicht zijn.

2.4.3. APARTE VERBRANDINGSLUCHTTOEVOER
De mogelijkheid bestaat om de houtkachel afzonderlijk van verbrandingslucht te voorzien. De aparte aansluiting voor verbrandingslucht kan worden
aangesloten op de achterzijde of de onderzijde van het apparaat. De aansluitingssteun is voorgemonteerd en de bekleding dient overeenkomstig te
worden geopend. Bij de aansluiting van een buisverbinding aan de verbrandingsluchtaansluiting wordt de verbrandingslucht van buiten resp. uit andere
ruimten bijv. de kelder, naar de houtkachel geleid. Bij de aansluiting van de
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houtkachel aan een verbrandingsluchtleiding moeten de aanwijzingen van
TROL (vakregels), DIN 18896 etc. worden opgevolgd en toegepast.

van het toevoerkanaal / -boring worden voorzien. Bij directe wandopstelling
moeten de verbrandingslucht- en rookgasaansluiting op hetzelfde niveau
worden gerealiseerd. De houtkachel wordt geleverd met gemonteerde
SQC-verbinding en uitgedraaide stelvoeten. In deze toestand staat de aansluiting vrij in de lucht en is er geen contact met de installatievloer. Op die
manier kan de houtkachel worden getransporteerd zoals gebruikelijk, met de
gewone hulpmiddelen (bijv. een steekkar).

Let met name op een voldoende ruime dimensionering van de buisleidingen! Bij gebruik van de draaisokkel moet de aansluiting permanent flexibel zijn! De draaibeweging mag niet worden beperkt.
De verbrandingsluchtopeningen en -leidingen mogen niet worden afgesloten
of geblokkeerd, wanneer niet door specifieke veiligheidsinrichtingen is gegarandeerd dat de kachel ook gesloten mag worden gebruikt. De diameter mag
niet worden verkleind door een sluiting of een rooster. Deze maatregel is
niet nodig bij LAS-schoorstenen. Indien de leiding voor de verbrandingslucht
uit het gebouw moet worden geleid, dan moet deze worden voorzien van een
afsluitinrichting. Daarbij moet de stand van het blokkeersysteem van buitenaf
herkenbaar zijn. Bij deze uitvoering moet de buisleiding geïsoleerd zijn om
condensvorming te vermijden. Bovendien moet de buis zo geïnstalleerd zijn,
dat er geen water of andere stoffen kunnen binnendringen in de houtkachel
en dat eventueel optredend condensaat naar buiten kan wegvloeien.

Voorbeeld op ambiente a1:

Conform de voorschriften moeten verbrandingsluchttoevoerleidingen in
gebouwen met meer
dan twee volledige verdiepingen die brandwanden overbruggen, zo worden
gemaakt, dat vuur en rook niet naar andere verdiepingen of brandsecties
kunnen worden overgedragen. Leef de landspecifieke en plaatselijke brandbeschermingsbepalingen na!

(Afb.: transportstand met SQC-verbinding)

Bijzondere aanwijzingen voor ambiente a1 en a2
Bij de verbrandingsluchtaansluiting met de SQC-verbinding (Spartherm
Quick Coupling), de houtkachel als volgt aansluiten.
De installatieplaats van de houtkachel moet volgens de technische gegevens

Hoofdstuk 2
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Afb. 9a

Montagevolgorde
1. Positioneer de houtkachel met uitgedraaide stelvoeten op zijn definitieve
plaats.

Aansluitingsmaten van een houtkachel met SQC-verbinding
Afmeting A en B zie punt „2.3. Opstelling/
montage“ op pagina 8.

Afb. 9b

A

B

Afmeting C
Afstand van de installatiewand tot midden
van de luchttoevoerboring. Let op de afstanden van de rookgasbuisaansluiting tot de
schoorsteen!

C

Afb. 9d

(Afb.: Aansluitafmetingen voor SQC-verbinding en bochtenset voor rookgasbuis)

(Afb.: Opstelling houtkachel met SQC-koppeling)

Houtkachel

2. Draai de stelvoeten in om de houtkachel op zijn nominale hoogte in te
stellen. Bij het zakken maakt het SQC-verbindingsstuk contact met de
installatievloer en omsluit de ter plaatse voorziene toevoer.

ambiente a1
ambiente a2

Bouwjaar

vanaf
11/
2014

Bestelnr.

C in mm
Boring Ø 100 mm
Bij brandbare aanbouwwand

bij niet te
beschermen aanbouwwand

1033725

303

253

1033725

303

253

Bijzondere aanwijzingen voor ambiente a7/a8
De mogelijkheid bestaat om de houtkachels afzonderlijk van verbrandingslucht te voorzien. De aparte aansluiting voor de verbrandingslucht bevindt
zich op de achterzijde (alleen bij a7) en op de onderkant van het toestel (Ø
= 100 mm). De volgende stappen dienen te worden gevolgd om de verbrandingslucht te kunnen aansluiten.
Afb. 9c

(Afb.: Opstelling houtkachel met SQC-koppeling)
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Montage onderaan het apparaat voor a7 en a8:
Plaats het toestel op de grond boven de aansluiting voor de verbrandingsluchttoevoer. Til vervolgens de afdekkingsbekleding voorzichtig uit de kachel
(afb. 10a). Schroef vervolgens het afsluitdeksel af (Afb. 10b). Verbind de
verbrandingsluchtaansluiting met de ter plaatse ingebouwde, flexibele,
uittrekbare verbrandingsluchtleiding. Wanneer de verbrandingsluchtaansluiting vlak op de bodem ligt, moet het meegeleverde verbrandingsluchtverbindingsstuk luchtdicht in de aansluiting worden gedrukt.

Afb. 10e

Montage aan de achterzijde van het apparaat voor a7:
Schroef eerst het afsluitdeksel af (afb. 10c). Monteer vervolgens de verbrandingsluchtaansluitsteun (afb. 10d). Sluit ten slotte de verbrandingsluchtleiding aan op de aansluitsteun voor de verbrandingslucht.

2.5. BRANDBEVEILIGING

Hoofdstuk 2

Afb. 10a

Afb. 10b

Afb. 10c

Afb. 10d

Algemene aanwijzingen voor brandbeveiliging
Houtkachels produceren warmte en daarom zijn er voorschriften en noodzakelijke maatregelen voor brandpreventie van toepassing. Bij de keuze van de
montageplaats moeten al bepalingen voor brandpreventie en de verplichte
minimumafstanden voor de houtkachel in acht worden genomen. Tussen de
wand en de achterwand moet een afstand van minstens 5 cm worden
aangehouden. Om veiligheidsredenen en voor brandpreventie moeten bij wanden die extra bescherming nodig hebben of brandbare
onderdelen grotere afstanden worden aangehouden.
De volgende tabel geeft een overzicht van de aan te houden afstanden,
afhankelijk van het type houtkachel en de bouwkundige installatiesituatie.
Bepaal de installatiesituatie aan de hand van de schetsen (afb. 12-14) en
zorg ervoor dat de aangegeven afstanden worden gerespecteerd.
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Neem bij de plaatsing de aanwijzingen voor brandpreventie in acht en raadpleeg uw bevoegde schoorsteenveger.

uitsteken.
In het stralingsbereik van de deur van de verbrandingskamer resp. de ruit mogen zich geen
brandbare materialen, meubels, gordijnen of decoratie bevinden. Deze afstand kan worden
teruggebracht tot 40 cm wanneer tussen de stookplaats en de brandbare materialen een
stralingsbeschermplaat wordt geplaatst die aan beide zijden wordt geventileerd.

• Plaatsingswanden die onbrandbaar zijn of geen bescherming nodig hebben, moeten door hun constructie en materiaal geschikt zijn om continu aan temperaturen
>85 °C te worden blootgesteld.
• Plaatsingswanden die brandbaar zijn of bescherming nodig hebben (bijv. houten
constructies) moeten worden beschermd tegen temperaturen van >85 °C.

Meten van het stralingsbereik
Om het stralingsbereik van de houtkachel vast te stellen, plaatst u een meetinstrument (duimstok of rolmaat) op het oppervlak van de voorruit en bepaalt u het
midden van de houtkachel langs de deurstijl aan de zijkant. Binnen de resulterende
hoek en de zijdelingse afstand mogen zich aan de zijkant geen brandbare of te
beschermen onderdelen bevinden.

Voordat de houtkachel wordt geplaatst, moeten de plaatsingswanden worden beoordeeld. Als het type plaatsingswand niet duidelijk kan worden vastgesteld, moet een
deskundige (schoorsteenveger) worden geraadpleegd.
• Behang als muurbedekking geldt volgens DIN 4102-1 niet als brandbaar onderdeel en vereist geen bijzondere maatregelen voor brandpreventie. Neem daarbij in
acht dat de lagen achter het behang (bijvoorbeeld een houtconstructie) wèl brandbaar kunnen zijn of beschermd moet worden en dus overeenkomstige preventieve
maatregelen kunnen vereisen.
• Let erop dat de minimumafstanden tot achterwanden en zijwanden bij draaibare
apparaten moeten worden aangepast.
• Neem de minimumafstand van de schoorsteenverbinding tot brandbare onderdelen in acht („2.7. Verbindingsdelen“ op pagina 22).
• Binnen een afstand van 50 cm boven de stookplaats mogen zich geen brandbare
voorwerpen bevinden.

B

Middelpunt
Mittelpunkt
VerbranBrennraum
dingskamer

A

D

C
Brandbaar
Brennbar
(zB.zetel)
Sessel)
(bv.

Rechte beglazing – (a5, a6, a6 H20, a7, a8) alle modellen niet draaibaar

Afb. 11

Minimumafstanden tot aangrenzende voorwerpen
Afhankelijk van de opstelling van de ruiten (zie volgende grafieken) van uw houtkachel en het type installatiewand moeten de afstanden uit de tabel hiernaast
worden gerespecteerd. Als bij de opstelling van de kachel conform afb. 12-14 de
afmeting B gerespecteerd is en als de afmeting E ter plaatse kleiner is dan wat is
aangegeven, dan hoeft geen rekening te worden gehouden met het stralingsbereik

Vloermaterialen in de buurt van de kachel
Vóór de opening van de verbrandingskamer moet een vloer van brandbaar materiaal
worden beschermd met een bedekking van niet-brandbaar materiaal. Deze bedekking
moet naar voren minstens 50 cm en opzij naar beide kanten minstens 30 cm (afb.
12-14 punt D) (gemeten vanaf de opening van de verbrandingskamer resp. de ruit)
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B

Middelpunt
Verbrandingskamer

Mittelpunkt
Middelpunt
Brennraum

A

Middelpunt
Verbrandingskamer

Verbrandingskamer

E

D
70°

C
Brandbaar
(bv. zetel)

Brandbaar
(bv. zetel)

Brandbaar
(bv. zetel)

Rechte beglazing – (a5, a6, a6 H20, a7, a8) alle modellen niet draaibaar

Houtkachel

Afstand tot zijwand

Afb. 12

Gebogen beglazing – (a1, a2, a3, a4, a4 H20 niet draaibaar)

Afstand tot de achterwand

A (cm)

Afstand in stralingsbereik van
ruit(en)

B (cm)

Brennbar
(z.B. Sessel)

Afb. 13

Afb. 14

Gebogen beglazing – (a1, a2, a3, a4 draaibaar)

Afmetingen brandwerende vloerplaat

Afstand voor
stralingsbereik

D (cm)

E (cm)

C (cm)

brandbaar

niet te beschermen

brandbaar

niet te beschermen

brandbaar

niet te beschermen

Lengte x breedte

Afstand (bij ronde vloerplaat)

ambiente a1/RLU

15

10

10

5

80

80

50 x 30

50

66

ambiente a2/RLU

15

10

10

5

80

80

50 x 30

50

66

ambiente a3/RLU

15

10

10

5

80

80

50 x 30

50

66

ambiente a4/RLU

15

10

10

5

80

80

50 x 30

50

66

ambiente a4 H2O/RLU

10

10

5

5

80

80

50 x 30

50

66

ambiente a5

20

10

28

5

80

80

50 x 30

50

66

ambiente a6

15

10

10

5

80

80

50x30

50

88

ambiente a6 H2O

8

5

9

5

80

80

50x30

50

88

ambiente a7

15

10

15

5

70

70

50 x 30

50

100

ambiente a8

10

10

-

5

65

65

50 x 30

50

100
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voorschriften worden geïsoleerd.
In principe moet de verbindingsleiding zo worden gemonteerd, dat op ieder moment
een reiniging van de verbindingsleiding mogelijk is. Dit moet worden gegarandeerd
door een passend aantal reinigingsopeningen.

naar de zijwanden. Als deze zijwand echter langer is dan afmeting E, dan moet
ter plaatse worden bepaald, of het gaat om een te beschermen onderdeel. Door
verhogen van de afmeting A of B kan het stralingsbereik eventueel worden verschoven. De inspectie van de houtkachel wordt vóór ingebruikname uitgevoerd
door de bevoegde schoorsteenveger. Deze kan/moet u vooraf ook advies geven
over plaatsingsvereisten en aanwijzingen geven voor een bouw van de houtkachel
volgens de voorschriften.

Indien de ambiente a1/a2/a3/a4 RLA draaibaar wordt gemonteerd, moet de verbindingsleiding zo worden gemonteerd, dat er geen negatieve invloeden zijn op de
bevestiging. De rookgasbuis mag niet meedraaien. De minimumafstand van het
schoorsteenverbindingsstuk tot brandbare bouwelementen kan, afhankelijk van de
informatie van de fabrikant van de afvoerpijp, de afstand van de houtkachel tot
brandbare bouwelementen vergroten. De vermelde minimumafstanden tot brandbare bouwelementen in deze handleiding hebben betrekking op de houtkachel en
moeten eventueel worden aangepast (zie „2.5. Brandbeveiliging“ op pagina 19).

2.6. BLOKKEERSYSTEMEN
Rookgasafvoerinstallaties moeten worden gebouwd volgens de vakregels voor ter
plekke gebouwde kachelovens en heteluchtverwarming (TROL). Houtkachels mogen
voorzien zijn van een blokkeersysteem in het afvoerkanaal. Dit blokkeersysteem mag
de controle- en reinigingswerkzaamheden aan de verbindingsstukken niet belemmeren en zich niet zelfstandig kunnen sluiten. De stand van het blokkeersysteem
moet van buiten herkenbaar zijn, bijvoorbeeld aan de stand van de bedieningsgreep.
Blokkeersystemen mogen alleen worden ingebouwd in de verbrandingsgascollector,
in de afvoeraansluiting of in het verbindingsstuk.

Let erop dat bij de rookgasafvoer naar boven een reinigingsopening moet wordenvoorzien boven het verbindingsstuk van de rookgasbuis.

2.8 INSTALLATIE VAN DE WATERVOERENDE COMPONENTEN VAN DE ambiente a4 H 2O / a6 H 2O

2.7. VERBINDINGSDELEN

De montage van de watervoerende componenten, de benodigde veiligheidsvoorzieningen, temperatuursensoren en gelijkaardige onderdelen moet worden uitgevoerd
door een gespecialiseerd bedrijf. De ambiente a4 H2O en a6 H2O moeten zo worden
gemonteerd dat alle watervoerende componenten op ieder moment toegankelijk en
controleerbaar zijn.

Uw houtkachel wordt met Ø150 mm-verbindingsstukken van minstens 2 mm dikke
staalplaat met de schoorsteen verbonden. Deze moeten aan DIN 1298 of DIN EN
1856-2 voldoen en volgens DIN 18160 resp. de specifieke nationale voorschriften
op de schoorsteen worden aangesloten.
Er moet op worden gelet dat de afvoerpijp via de kortste weg opstijgend naar de
schoorsteen wordt aangelegd. Probeer hierbij zo weinig mogelijk bochten in de
afvoerpijp te maken. De afvoerpijp mag niet kunnen losraken; eventueel moet
deze met klemmen worden geborgd. Als de afvoerpijp door een brandbare wand of
langs nabijgelegen brandbare componenten voert, moet de pijp overeenkomstig de

Aanwijzing: De houtkachel, en alle bijbehorende kragen, aansluitingen, vormdelen
en buisleidingen moeten voor de ingebruikname worden ondergedompeld en op
dichtheid gecontroleerd.
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2.8.1 AANSLUITINGEN VAN DE AMBIENTE A4 H 2O / A6
H 2O

a6 H 2O

De aansluitingen bevinden zich op de achterzijde, binnenzijde of onderzijde
(afb. 15a - 15c en 16a- 16c).
a4 H 2O/ a4 H 2O RLU
Achteraanzicht

Vooraanzicht

Onderaanzicht

Hoofdstuk 2

Afb. 15a

Achteraanzicht

Afb. 15b

A

Retour ¾¨ IG

B

Aanvoer ¾¨ IG

C

„Afvoer“ Veiligheidswarmtewisselaar ½¨ IG

D

„Toevoer“ Veiligheidswarmtewisselaar ½¨ IG

E

Ontluchtingsventiel 3/8¨

Onderaanzicht

Vooraanzicht

Afb. 16a

Afb. 16b

A

Retour ¾¨ IG

B

Aanvoer ¾¨ IG

C

„Afvoer“ Veiligheidswarmtewisselaar ½¨ IG

D

„Toevoer“ Veiligheidswarmtewisselaar ½¨ IG

E

Ontluchtingsventiel 3/8¨

Afb. 16c

Voor en eenvoudigere installatie van de buisleidingen enz. bij de aansluiting
door de vloer, kan op onze homepage www.spartherm.com Voor transportdoeleinden zijn de aansluitingen voorzien van transportbeschermkappen en
messing stoppen. Deze moeten bij de montage worden verwijderd.
De aansluitingen zijn gelabeld en mogen niet op andere wijze worden
gebruikt! Met name de geïntegreerde veiligheidsinrichting (veiligheidswarmtewisselaar) mag niet worden gebruikt voor het opwarmen van water. handelaarslogin een montagesjabloon worden gedownload. De montagesjabloon
is alleen geldig in combinatie met de flexibele aansluitingsset.

Afb. 15c
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schade en tot het verlies van de volledige garantie!
In de onmiddellijke nabijheid van de a4H2O/a6 H2O moet in de toevoerleiding
een gekeurd veiligheidsventiel (type H) met een ingestelde overdruk van max.
3,0 bar worden gemonteerd. Tussen het veiligheidsventiel en de ambiente
a4H2O/a6 H2O mag geen afsluitmogelijkheid in het systeem worden geïntegreerd. Dit zou de veiligheidsinrichting buiten werking kunnen stellen. Verder
moeten alle vereiste veiligheidsvoorzieningen zodanig in het volledige systeem
worden geïntegreerd, dat een werking zonder gevaren gegarandeerd is. Een
eigen veiligheidsventiel moet ook worden ingebouwd als er één op een andere
plek in het hele systeem beschikbaar is (let op TRD 721!).

Als alternatief kan een papieren montagesjabloon op schaal 1:1 bij ons
worden besteld via bestelnr. 1019193 voor de a4 H 2O/RLU en 1041864 voor
de a6 H 2O. Voor een eenvoudige en snelle verbinding met de buisleidingen
in de vloer en de interne aansluitingen kan de Flex-aansluitingenset voor
de ambiente a4 H 2O/ambiente a4 H 2O RLU worden besteld onder bestelnr.:
1016990. Het bestelnr. van de aansluitingenset voor de ambiente a6 H 2O
is 1041862.

Bij de montage moet beslist worden gelet op de montage- en gebruiksaanwijzingen van de geïnstalleerde verwarmingstechnische onderdelen / extra
componenten!

2.8.3 T HERMISCHE AFVOERBEVEILIGING ( TAS)
Voorbeeldafbeelding van een
montagesjabloon

Omdat de verwarming van de ambiente a4H2O/a6 H2O niet automatisch en
snel kan worden uitgeschakeld, moeten de houtkachels conform DIN 4751
– deel 2 resp. DIN EN 12828 worden voorzien van een thermische afvoerbeveiliging. Hiervoor is in de ambiente a4H2O/a6 H2O een veiligheidsinrichting
(veiligheidswarmtewisselaar) tegen oververhitting geïntegreerd. Deze veiligheidsvoorziening mag niet worden gebruikt als waterverwarmer.

2.8.2 B ASISVEREISTEN VOOR DE INSTALLATIE
De ambiente a4H2O/a6 H2O mag alleen in thermostatisch beveiligde installaties conform DIN 4751 resp. DIN EN 12828 worden gemonteerd. Alle
verbindingen met het verwarmingsnet moeten principieel kunnen worden
losgemaakt (bijv. via een schroefverbinding).

De thermische retourbeveiliging wordt om ze te beschermen niet voorgemonteerd tijdens het transport en de installatie, maar apart meegeleverd in de
verbrandingskamer. Bij de installatie moet ze op de gemarkeerde aansluiting
worden gemonteerd. Daarna moet de capillaire leiding met de adapter op de
TAS worden geschroefd. Ze is voor een minimaal debiet van 900 l/h water
gecontroleerd en toegestaan.

Voordat de houtkachel in bedrijf wordt genomen, moet deze verwarmingszijdig (verwarmingsnet) en waterzijdig (thermische afvoerbeveiliging; veiligheidswarmtewisselaar) gevuld en ontlucht zijn. Controleer na het vullen alle
hydraulische aansluitingen op dichtheid.
Gebruik zonder waterzijdige aansluiting leidt tot onherstelbare
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een inschakeltemperatuur van de pomp tussen 60°C en 68°C wordt
gegarandeerd.
De maximale contactbelasting van de thermische pompregeling bedraagt bij
250 V AC ca. 16 (4) A.
De fabrieksinstelling van de thermostaat is vooraf ingesteld op ca. 62°C.
Hiermee wordt de in- en uitschakeltemperatuur van de circulatiepomp van
de retourverhoging van ~60°C vastgesteld bij het bereiken resp. onderschrijden van de vereiste watertemperatuur in de waterwarmtewisselaar
van de ambiente a4H2O/a6 H2O. Optioneel, wanneer de omstandigheden
dit vereisen, kan de installateur de temperatuur aanpassen. Hiertoe moet
de bovenste afdekking worden weggenomen. Na het verwijderen van de
afdekking kan het temperatuurbereik worden gewijzigd.

De volgende punten moeten bij de montage absoluut worden nageleefd, zodat
het veiligheidsmechanisme kan functioneren:
• Bij de koudwateringang moet een stromingsdruk van min. 2 bar beschikbaar zijn. Deze druk moet constant gegarandeerd zijn. Gebruik met een
netspanningsonafhankelijk huiswaternet is niet toegestaan.
• Een minimumdebiet van ca. 900 l/u water moet gewaarborgd zijn. Deze
toevoerleiding mag niet afsluitbaar zijn.
• Op ieder moment moet de toevoer van koud water (5-20 °C) gegarandeerd
zijn. Huiswaternetten horen daar niet bij.
• De thermische veiligheidsklep die in het verwarmingssysteem is geïntegreerd, wordt geactiveerd bij een toevoertemperatuur van ca. 95°C.

Opgelet: Bij watertemperaturen onder de 60°C neemt het risico op dauwpuntoverschrijdingen toe! Hierdoor kan glansroet ontstaan. Het reinigingsinterval wordt ook verder verkort. Wij bevelen daarom aan de inschakeltemperatuur niet lager dan 60°C maar ook niet hoger dan 68°C in te stellen.

Alle veiligheidsrelevante onderdelen moeten zodanig in het systeem worden
geïntegreerd dat de werking en de dichtheid ervan te allen tijde kunnen
worden gecontroleerd! De afvoer van de thermische afvoerbeveiliging moet
zodanig worden uitgevoerd, dat op elk moment een controle kan gebeuren
(bijv. via een afvoer met sifon)

2.8.5 ELEKTRISCHE A ANSLUITING
De koudwaterleiding moet worden gespoeld voor de ingebruikname. Hierdoor
worden verontreinigingen weggespoeld, die evt. het sluiten van het TAS verhinderen. De aanwijzingen van de TAS-fabrikant moeten worden opgevolgd.

2.8.4 T HERMISCHE POMPSTURING OP DE AMBIENTE
A4 H 2 O / A6 H 2 O

De gehele elektrische installatie van de afzonderlijke componenten in de
v erwarmingsinstallatie mag uitsluitend door een erkende specialist worden
uitgevoerd. Daarbij moeten alle werkzaamheden volgens de VDE-voorschriften (bijv. VDE 0105, VDE 0116, VDE 0100, enz.) en de technische aansluit
voorwaarden volgens plaatselijke stroomleveranciers worden verricht.

Voor een optimale aansturing van de circulatiepomp is in het onderste vak
een thermostaatschakelaar geïntegreerd. Deze zorgt ervoor dat de circulatiepomp alleen bij een toereikende watertemperatuur (>60°C) opstart.
Een sturing via de ketelregeling of andere inrichtingen is mogelijk wanneer

Aan de ambiente a4H2O/a6 H2O dient alleen de elektrische installatie van de
thermostaat van de pomp van de retourtemperatuurverhoging (zie page 28)
en de aansluiting op het lichtnet te worden uitgevoerd. De temperatuurvaste
aansluitkabel is ca. 3,0 m lang en reeds in de thermostaat vastgeklemd.
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De blauwe draad, de geschakelde
fase (L), wordt als fase op de
circulatiepomp, resp. de retourverhoging geklemd.
De groengele draad wordt
gekoppeld aan de aardgeleider (aarding) (PE) van de
voedingskabel.
De bruine draad wordt op de
fase (L) van de stroomtoevoer
Afb. 17a
aangesloten.

A

Elektrische aansluiting van de thermostaat van de pompsturing

B

Thermostaat als pompsturing (bijv. firma Afriso) met ca. 3,0 m aansluitkabel 2 x 0,75 mm²

C

Retourtemperatuurverhoging (circulatiepomp)

D

Klem 1 niet vereist!

E

Fase (L) bruine kabel

F

geschakelde fase (L) blauwe draad

De werking van de thermostaatschakelaar kan worden getest met heet water
(bijv. uit een waterkoker) en een thermometer! Hiervoor moet de bekleding
worden gedemonteerd.

2.8.6. INTEGRATIE IN EEN VERWARMINGSSYSTEEM
Opgelet: De ambiente a4H2O/a6 H2O mag alleen na uitvoerige planning
van de volledige verwarmingsinstallatie volgens de technische regels en
de veiligheidstechnische normen worden gemonteerd in een totaalinstallatie. De correcte dimensionering van de te gebruiken pompen, armaturen, pijpleiding, buffervat en de veiligheidstechnische componenten is
de verantwoordelijkheid van het ontwerpbureau resp. het uitvoerende
installatiebedrijf. Wij bevelen voor koperen verwarmingsleidingen een
minimale nominale diameter aan van 22x1,0 mm of voor stalen leidingen
3/4 inch. Bij koudwaterleidingen volstaan een nominale buisdiameter
(koper) 15x1,0 en een vloeistofdruk van 2,0 bar voor een veilige werking.
Mogelijke varianten voor de integratie in een verwarmingsinstallatie.

Afb. 17b
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A

Temperatuursensor voor thermische afvoerbeveiliging ½¨ IG

B

Temperatuursensor voor thermrostaatschakelaar ½¨ IG

C

Retour ¾¨ IG
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ambienteambiente
a4 H 2O/RLU
a4 H2O

Afb. 18a

ambiente a6 H 2O

D

Aanvoer ¾¨ IG

E

Veiligheidsventiel 2,50 - 3,0 bar

F

Ontluchting van de aansluitingsleidingen

G

Themostaatschakelaar pomp (bv. firma Afriso, GTK)

H

Thermostaatventiel

I

hydraulische aansluiting van het verwarmingssysteem

J

Buffervat

K

Retourtemperatuurverhoging (bijv. firma ESBE, type: LTC 200)

L

Circulatiepomp

M

Vul- en ledigingsarmatuur

N

Membraanexpansievat

O

Thermische afvoerbeveiliging (bijv. Watts STS 20/200)

P

Vrije afloop in bijv. het rioleringnet

Q

„Afvoer“ Veiligheidswarmtewisselaar ½¨ IG

R

„Toevoer“ Veiligheidswarmtewisselaar ½¨ IG

S

Ontluchting 3/8¨ van de warmtewisselaar

D

Terugslagventiel

De dimensionering van de leidingen moet echter door de gespecialiseerde firma
met inachtneming van de plaatselijke situatie worden uitgevoerd.
De integratie van de ambiente a4 H2O/a6 H2O kan aan de hand van afbeelding
18a en 18b gebeuren. De integratie van een buffervat is noodzakelijk en verplicht! Voor de planning van het volume van het buffervat is 1. en 2. BImSchV
(de Duitse verordening voor bescherming tegen emissies) bepalend. In deze
verordening wordt voorgeschreven, dat per kW watervermogen minstens 55 l
buffervolume voorhanden dient te zijn.
In het geval van de ambiente a4 H2O: 5,7 kW x 55 l /kW = 341 l
In het geval van de ambiente a6 H 2O: 4,9 kW x 55 l /kW = 269 l
Afb. 18b
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Op zeer koude winterdagen kan het voorkomen, dat een ambiente a4H2O ca. 12
uur in gebruik is. De hierbij in het watergedeelte geproduceerde warmte-energie komt dan theoretisch overeen met 65 kWh. Deze hoeveelheid warmte zou
voldoende zijn voor het opwarmen van ca. 1900 liter water (van 40°C tot 70°C).
In de regel wordt in zo'n situatie echter telkens ook warmte ontnomen, zodat
geen overlading van het buffervat (> 90 °C) kan optreden.

Omdat dit geen gebruikelijke afmetingen zijn, moet het volgende buffervat in
stappen van 500 l worden gekozen.
De volgende voorbeeldberekening kan handig zijn voor het dimensioneren van
het buffervat:
Het volgende werd daarbij verondersteld:
• Buffervatformaat: 500 liter (ongeveer 500 kg water)
• Watertemperatuur in vat bij begin: 40°C
• Watertemperatuur in vat bij einde: 70°C
• Temperatuurverschil 30°C (komt overeen met 30 K)
• Geen warmte-opname uit het vat tijdens het opwarmen door de
ambiente a4H2O/a6 H2O, resp. geen warmteverliezen in het systeem!
Dit betekent: voor het verwarmen van 500 liter water in een vat van 40°C naar
70°C is een theoretische hoeveelheid warmte nodig van 62805 kJ (= 62805
kWs) (zonder rekening te houden met warmteverliezren of waterafname uit het
systeem). De waterhoeveelheid komt overeen met ongeveer 17,4 kWh.

2.8.7 R ETOURTEMPERATUURVERHOGING
De ambiente a4 H2O/a6 H2O moet met een retourtemperatuurverhoging worden
bediend. Tijdens bedrijf dient de aanvoertemperatuur hoger te zijn dan 65°C
en dient de retourtemperatuur ten minste 60°C te zijn. Om zeker te zijn van
deze temperaturen moet een circulatiepomp / retourtemperatuurverhoging
zo worden ingebouwd dat deze pas begint, wanneer 62°C is bereikt. Om
het gevaar van het niet bereiken van het dauwpunt te reduceren, moet een
geregelde retourverhoging worden ingebouwd. Daarbij wordt de regelomvang,
deze voldoet aan de effectieve retourtemperatuur aan de ingang van de
waterwarmtewisselaar, geregistreerd en op de gewenste waarde ingesteld.

Bij een aangenomen gemiddeld vermogen van ca. 5,4 kW van de ambiente
a4H2O duurt het opwarmen van het volledige vat van 500 liter water ca. 3,2
uur. Deze berekening heeft betrekking op de gelijkmatige verwarming van het
gehele buffervolume.
Bij een zinvolle opbouw van de verwarmingsinstallatie wordt het warmwater in
lagen in het buffervat opgeslagen, bijv. in een gelaagde buffer! Hierdoor staat al
na een korte opwarmtijd warm water ter beschikking en kan het onttrekken van
warmte al kort na de start van de circulatie in de ambiente a4 H2O beginnen.
Dan wordt alleen de overtollige, niet voor het verwarmen benodigde energie, in
het buffervat opgeslagen.

Wij bevelen het gebruik aan van een retourtemperatuurverhoging van het type
LTC 200 van de firma ESBE, die als optie verkrijgbaar is, of een vergelijkbare
retourtemperatuurverhoging. Het gebruik van andere oplossingsmogelijkheden
(zoals een 4-weg mengklep) heeft zich in de praktijk niet bewezen en is daarom
niet raadzaam.
Voor alle bedrijfsstoringen (met roet en teer verstopt, afzettingen, enz.) of corrosieschade aan de waterwarmtewisselaar of de schoorsteen, enz. die zijn te
herleiden naar een ontbrekende of niet-doeltreffend werkende retourverhoging,
kunnen wij noch aansprakelijkheid aanvaarden noch garantie verlenen.

Q = c × m × ∆t
p
Q = 4,187 kJ × 500 kg × 30 K
kg × K
Q = 62805 kJ
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3. GEBRUIKSHANDLEIDING

• De houtkachel mag uitsluitend met een gesloten verbrandingskamer worden
gebruikt. De deur moet ook in koude toestand altijd gesloten zijn. De deur
alleen openen voor aanmaken van de kachel, aanvullen van brandstof en
reiniging.
• De stookplaats mag niet worden aangepast! In het bijzonder mogen geen
inbouwelementen in de verbrandingskamer of de afvoer- of verbrandingsluchtkanalen worden geplaatst wanneer deze elementen niet expliciet door
de firma Spartherm zijn goedgekeurd. Zonder een dergelijke uitdrukkelijke
toestemming leidt iedere aanpassing van de stookinrichting tot verval van de
garantie en het recht op gebruik.
• Afzuigkappen, ventilatiesystemen enz. die samen met stookplaatsen in
dezelfde kamer of ruimte geïnstalleerd zijn, kunnen de werking van de houtkachel negatief beïnvloeden (tot het vrijkomen van rook in de woonkamer)
en mogen dus in geen geval zonder passende maatregelen samen met de
kachel gebruikt worden (zie „2.4.2 kamerluchtonafhankelijke werking“).
• In het bijzonder bij het gebruik van meerdere stookinrichtingen in één vertrek of in ruimten met een gekoppelde luchtvoorziening moet voor voldoende
verbrandingslucht voor alle apparatuur worden gezorgd.
• Het gaat om een tijdelijk brandende haard. Langdurig gebruik wordt bereikt
door regelmatig bij te stoken. Een langdurige werking, zonder regelmatig bijstoken, kan ook niet worden bereikt door het onttrekken van verbrandingslucht
en is niet toegestaan. Een langere verwarmingsduur kan worden bereikt door
herhaald bijvullen van brandstof.
• In het onderste vak van de bekleding mogen uitsluitend niet-brandbare materialen worden gelegd.
• Alleen voor a4 H 2O /a4 H 2O RLU: Door de lage rookgastemperaturen moet de
schoorsteeninstallatie vochtongevoelig worden uitgevoerd.

Lees de montage- en gebruikshandleiding voorafgaand aan de montage respectievelijk de ingebruikname van de houtkachel aandachtig door. Verwijder
de aslade en alle voorwerpen uit de verbrandingskamer (behalve de bekleding
van de verbrandingskamer). Laat u door uw vakhandelaar instrueren wat betreft
de bediening en werking van uw houtkachel! Let bij het gebruik van de haard
steeds op de nationale en Europese normen en leef de lokale voorschriften na.

3.1 ALGEMENE AANWIJZINGEN BIJ DE BEDIENING
• Kleine kinderen, ouderen of invaliden: net als bij alle verwarmingstoestellen
is het zinvol een beschermingssysteem aan te brengen voor deze groepen
van personen, omdat de ruit en de bekledingsdelen van de houtkachel erg
heet kunnen worden. Gevaar voor verbranden! Laat deze groep personen
nooit zonder toezicht achter bij de brandende of net uitdovende houtkachel.
Vestig de aandacht van deze groep personen op de bron van gevaar.
• Er mogen geen brandbare voorwerpen op het vrije oppervlak en de bekledingselementen van de houtkachel worden gezet of gelegd. Leg geen
wasgoed op de houtkachel om het te laten drogen. Wasrekken voor het
drogen van kledingstukken mogen alleen buiten het stralingsbereik worden
geplaatst!
• Door het branden komt warmte-energie vrij die leidt tot een sterke verhitting
van de onderdelen van de kachel, zoals de oppervlakken, de deur, de deuren bedieningsgrepen, het glas, de afvoerpijpen, enz. Aanraken of bedienen
zonder aangepaste bescherming (bijv. hittehandschoen) is niet toegestaan.
• De meegeleverde hittewerende handschoen dient uitsluitend als
hittebescherming bij het bedienen van de houdgreep en de koude
hand. De handschoen is niet vuurbestendig!
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3.2 S-THERMATIK MINI
Voedingsspanning:		
		
Verbruik in bedrijf:		
Verbruik in "stand-by":		
Beschermingsklasse:		
Beschermingsklasse:		

verdere signalen door de regeling weer gesloten. De luchtregelhendel beweegt
naar links.
Aansteekfout: De rookgastemperatuur ligt hoger dan 50°C maar de vooraf ingestelde minimumtemperatuur voor opname van de regeling wordt niet bereikt.
Wanneer de rookgastemperatuur opnieuw onder de 50°C daalt, wordt de
verbrandingsluchttoevoer na nog eens 15 minuten gesloten. Er weerklinkt een
geluidssignaal. Redenen voor verkeerd aansteken kunnen zijn: te weinig, te veel,
te grote of te vochtige brandstof of verstopte water-warmtewisselaarbuizen.

230V AC / 24V DC
(via adapter)
ca. 10 VA
ca. 6 VA
III (veilige laagspanning)
IP 50

Om een optimale en goede werking van de stookplaats te garanderen, moet u
de deurcontactschakelaar schoon houden.

Als er geen aansteekfout heerst en de rookgastemperatuur verder stijgt, dan
wordt afhankelijk van de rookgastemperatuur de verbrandingsluchttoevoer
gesmoord. D.w.z. eerst wordt de primaire luchttoevoer (stroomt via het rooster
in de verbrandingskamer) gesloten en daarna wordt de secundaire luchttoevoer
gereduceerd (gedifferentieerde instelling van de verbrandingslucht). De verbrandingsluchtregelhendel gaat hierbij stapsgewijs van helemaal rechts naar
ong. het midden. Tijdens de verbranding en met dalende rookgastemperatuur
wordt de hoeveelheid verbrandingslucht steeds minder.
De verbrandingsluchtregelhendel gaat van de middelste stand verder naar links.

Controleer voordat u de verbrandingskamerdeur open maakt, dat bij ingeschakelde regeling van de verbrandingslucht de keuzeknop op „automatisch“ staat.
In de automatische modus wordt de regeling uit de stand-by-stand gewekt,
zodra u de verbrandingskamerdeur opent. De stelmotor schakelt nu de dosering
voor de verbrandingslucht in stand „open“. De houtblokken worden geplaatst
en aangestoken (zie ook „4. Verbranding"), de verbrandingskamerdeur wordt
gesloten. Aan de hand van de gemeten rookgastemperatuur wordt de verbrandingslucht daarna via de stelmotor automatisch ingesteld en geregeld.

Als de rookgastemperatuur zo ver is gedaald dat er alleen nog gloed in de
stookkamer is, wordt met een geluidssignaal aangegeven dat u brandstof moet
bijvullen. Als het geluidssignaal niet gewenst is, kunt u dit met de tuimelschakelaar uitschakelen. Na dit signaal hebt u nog ongeveer 10 minuten tijd om brandstof toe te voegen zonder dat u een aansteekblokje hoeft te gebruiken. Als de
brandstof wordt bijgevuld en de verbrandingskamerdeur wordt geopend, wordt
de verbrandingsluchttoevoer door de regeling weer op 100% volledig geopend.
De luchtregelhendel schuift hierbij weer helemaal naar rechts.

Als de rookgastemperatuur na 10 minuten (na het sluiten van de verbrandingskamerdeur) nog steeds lager dan 50°C is, wordt de verbrandingslucht zonder

Als er geen brandstof wordt bijgevuld, wordt na het dalen van de rookgastemperatuur de verbrandingsluchttoevoer tot het minimum gesloten. Aan het einde

De verbrandingsregeling S-Thermatik Mini is af fabriek ingesteld op uw
houtkachel. De regelingparameters mogen uitsluitend door de haardinstallateur of de klantendienst worden gewijzigd. Let hiervoor op de meegeleverde
service-handleiding!

3.2.1 INGEBRUIKNAME VAN DE S-THERMATIK MINI
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van de gloedfase wordt de verbrandingskamer gelucht doordat de verbrandingsluchtklep drie minuten wordt geopend. Met deze functie wordt het gloedbed
weer afgebouwd. Na het ontluchten wordt de verbrandingsluchttoevoer
volledig gesloten (0%) en schakelt de regeling in de standby-modus (controleweergave uit)
De correcte werking van de verbrandingsregeling S-Thermatik Mini wordt door
een onderhoudsvrij controlelampje aangegeven, dat achter het vuurlogo onderin
de houtkachel is gemonteerd, en door de bewegingen van de luchtregelhendel.
Als de luchtregelhendel na het openen van de deur van de verbrandingskamer niet beweegt, moet de bediening van de S-Thermatik Mini manueel
via een mechanische ontgrendeling (omschakelen van de keuzeschakelaar), in de „manuele“ modus gebeuren. De keuzeschakelaar bevindt zich
op de luchttoevoerkast en is zichtbaar, wanneer de onderste frontplaat
van de houtkachel wordt geopend. Zo kan de verbrandingslucht met de
hand via de luchtregelhendel worden ingesteld. Verdere aanwijzingen over
de manuele instelling vindt u onder „4.1.1 Verbrandingsluchtregeling“.

Afb. 19

3.2.2 WERKINGSCONTROLE S-THERMATIK MINI
Iedere keer dat de regeling in gebruik wordt genomen (de adapter in de
stekkerdoos steken of de keuzeknop indrukken voor de handmatige of automatische modus), voert deze bij gesloten verbrandingskamerdeur een zelftest
uit. Hierbij schuift de luchtregelhendel van links naar rechts en na een pauze
van max. 1 minuut weer naar links. Alleen wanneer het deurcontact en de
rookgastemperatuursensor in orde zijn, schuift de luchtregelhendel naar links.
De zelftest moet worden uitgevoerd bij een koude verbrandingskamer. Bij een
warme verbrandingskamer schuift de luchtregelhendel niet volledig naar
links, maar neemt hij een positie in die overeenstemt met de actuele rookgastemperatuur. Na deze zelftest schakelt de regeling bij koude houtkachel in
de standby-modus en "wacht" op het openen van de verbrandingskamerdeur.

De haard mag nooit met gesloten verbrandingsluchttoevoer (luchtregelhendel helemaal naar links) in gebruik worden genomen.
Fouten bij het aansteken en het tijdstip voor het bijvullen van brandstof worden
door een geluidssignaal aangegeven. Het akoestische signaal kan via de tuimelschakelaar op de behuizing van de regeling worden uitgeschakeld.

Zelftest zelf uitvoeren:
• Zet de keuzeknop op handmatig
• Steek de adapter in de stekkerdoos
• Zet de luchtregelhendel manueel in het midden (circa 50%)
• Zet de keuzeknop op automatisch
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•	De LED moet branden en de luchtregelhendel naar rechts bewegen.
Wanneer de hendel eerst naar links beweegt, moet u de witte en de rode
draad aan de regeling omwisselen.
•	Na max. 1 minuut moet de luchtregelhendel naar links schuiven.
Wanneer dit niet gebeurt, de blauwe en de bruine draad aan de regeling
omwisselen en de zelftest herhalen)
•	Open de deur van de verbrandingskamer: de luchtregelhendel moet naar
rechts schuiven.
• Einde van de zelftest. Nu kan de kachel worden gestookt.
		
Indien er geen vuur wordt ontstoken, keert de luchtregelhendel ca. 10 minuten na het sluiten van de deur terug naar links op 0%.

Zet de verstelbout los om de houtkachel te kunnen verdraaien. Deze bevindt
zich in de onderste deurklep (zie afb. 20b). Nu kunt u de houtkachel in de
gewenste positie draaien; om de houtkachel te fixeren trekt u de hendel
omhoog en draait u de kachel naar rechts (zie afb. 20b).
I

Trek de hendel naar boven en draai naar links.

II

Draai de houtkachel naar de gewenste positie

III

Trek de hendel naar boven en draai naar rechts.

IV

Draai met de kachel tot hij vastklikt

3.3 FUNCTIE VAN DE DRAAISOKKEL
De montage van een draaisokkel is alleen mogelijk bij de modellen ambiente
a1/a2/a3/a4 met rookgasaansluiting boven en moet bij de bestelling worden
aangegeven. De houtkachel is daardoor 180° draaibaar, telkens 90° naar
links en naar rechts (afb. 20a).

Afb.20b I

Afb. 20b II

Afb. 20b III

Afb. 20b IV

Voorbeeld op a2

Afb. 20a
A

90° naar links gedraaid

B

Normale stand

C

90° naar rechts gedraaid

A
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3.4 T YPEPLA ATJE

op tijd hout worden bijgevuld, om een te sterke daling van de rookgastemperatuur te vermijden.

Het typeplaatje bevindt zich zowel op uw garantiecertificaat als op uw houtkachel, op de achterzijde van het toestel, onder de aslade of in de onderste
klep. Het bevat technische gegevens en aanwijzingen. Het typeplaatje mag
niet worden verwijderd omdat het de keuring van het toestel bevestigt.

3.5 B EDIENING VAN DE WARMWATERWISSELA AR BIJ
DE ambiente a4 H 2 O/a6 H 2 O
De bediening van de waterwarmtewisselaar gebeurt met de hendel „±H 2O“,
achteraan op de houtkachel. Hiermee wordt omgeschakeld tussen aansteken/bijvullen en verbranding. Tussenposities van de hendel zijn niet voorzien.
Aansteken resp. startfase (afb. 21 B) De hendel staat volledig naar onder.
De rookgassen worden niet door de warmtewisselaar geleid. Op die manier kan
de trek in de schoorsteen zich snel en doeltreffend ontwikkelen.
Verbrandingpositie (afb. 21 A) De hendel staat volledig naar boven geschoven. Nu worden alle rookgassen door de waterwarmtewisselaar geleid. Deze
stand mag alleen worden gekozen als de houtkachel volledig is opgewarmd,
de brandstof goed brandt en er zich een gloed heeft
gevormd. Normaal gebeurt dit binnen ca. 15-20
minuten.

A

Afb. 21

Hoofdstuk 3

Verwarmingsgassen
door de
waterwarmtewisselaar

B

a6 H 2O

a4 H 2O
Afb. 22

Verwarmingsgassen
niet door de
waterwarmtewisselaar

Voor een betere werking van de houtkachel moet
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4. VERBRANDING

4.1.1 EERSTE INBEDRIJFSTELLING VAN DE AMBIENTE
A4 H 2 O / A6 H2O

4.1 EERSTE INBEDRIJFSTELLING

De eerste ingebruikname mag alleen plaatsvinden nadat alle benodigde
componenten zijn aangesloten en alle nodige veiligheidsvoorzieningen zijn
geïnstalleerd en werken, de waterwarmtewisselaar is gevuld en het systeem
is ontlucht. Werking zonder water, slechts gedeeltelijk gevuld of met niet
goed werkende veiligheidsvoorzieningen is niet toegestaan! Bij de eerste
ingebruikstelling van de waterwarmtewisselaar kan het nodig zijn deze
meermaals te ontluchten.

De houtkachel mag uitsluitend door een vakhandel worden geplaatst en
gemonteerd. De inbedrijfstelling mag alleen worden uitgevoerd door
een deskundige van het installatiebedrijf. De eigenaar/gebruiker van de
installatie moet een attest krijgen, waarin de correcte inbouw en de juiste
instelling/werking van alle regelsystemen en veiligheidscomponenten wordt
bevestigd (zie „9.1 Rapport van ingebruikname ambiente a1/a2/a3/a4/a5/
a6/a7/a8“ op pagina 53).

Bovendien moet de gebruiker uitvoerig worden geïnstrueerd over de bediening, de werking en het onderhoud van de totale installatie met inbegrip van
alle extra modulen. Ook moeten aan de gebruiker de maatregelen worden
meegedeeld voor het in stand houden van een veilige werking van de installatie. De uitgevoerde instructie moet worden gedocumenteerd in het rapport
van ingebruikname (zie punt „9. Rapport van ingebruikname“)! De montageen gebruikshandleiding moet absoluut worden bewaard in de nabijheid van
de ambiente a4 H2O/a6 H2O op een makkelijk bereikbare plek.

Bij de eerste ingebruikstelling mag u slechts een matig vuur stoken. Zo
voorkomt u scheuren in de bekleding van de verbrandingskamer (deze kan
voor de eerste keer stoken nog vochtresten bevatten). Verhoog de verhitting
gedurende 3 tot 5 keer stoken langzaam tot ongeveer 30% boven het nominaal verwarmingsvermogen, zodat de corrosiebescherming op de oppervlakken correct kan inbranden. De lak kan bij dit proces een beetje zacht
worden; plaats geen voorwerpen op de houtkachel en raak de installatie
niet aan. Het is mogelijk dat er bij het inbranden een onaangename geur
(gedeeltelijk lichte rookontwikkeling) ontstaat. Deze is echter niet schadelijk
voor de gezondheid. Daarom moet tijdens dit proces worden gezorgd voor
een goede ventilatie van de ruimte. Open daarom alle deuren en ramen
naar buiten.
Let erop dat bij het opwarmen of afkoelen van de haard lichte uitzettings- of
spanningsgeluiden kunnen optreden. Deze zijn niet ongebruikelijk en ontstaan door de materiaaluitzetting vanwege de hoge temperaturen.

Voor de ingebruikname dient te worden nagegaan of er zich nog voorwerpen in de verbrandingskamer / aslade bevinden. Deze moeten worden
verwijderd!
Op de deflectieplaat van de bekleding van de verbrandingskamer is een 3-5
mm dikke mat van keramische vezels aangebracht. Deze is nodig bij de
eerste drie keren stoken om eventueel condensaat „op te zuigen“. Voor het
aansteken moet worden gecontroleerd of ze goed uitgelijnd ligt op de chamotte-deflectieplaat. Indien ze niet is aangebracht, kan condensaat op de
bekleding van de verbrandingskamer druipen en er een blijvende verkleuring
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Luchttoevoer afgesloten (C): regelhendel volledig links. In deze positie
wordt geen verbrandingslucht naar de verbrandingskamer van de houtkachel gevoerd. De luchttoevoer mag pas worden gesloten, als de brandstof
volledig is opgebrand. Sluit de luchttoevoer steeds af wanneer de houtkachel niet in gebruik is.
Bij de ambiente a5 wordt de regelhendel naar beneden geschoven, deze
bevindt zich op de achterzijde.

veroorzaken. Na 2-3 stookbeurten kan de vezelmat worden weggenomen.
Verontreinigd condensaat kan ook uit de bodem van de verbrandingskamer
lekken en de installatievloer verontreinigen/beschadigen. Om dit te vermijden moet tijdens de eerste stookbeurten een absorberend materiaal onder
de kachel worden gelegd, tot er geen condensaat meer weglekt!
Let erop dat bij het opwarmen of afkoelen van de haard lichte uitzettings- of
spanningsgeluiden kunnen optreden. Deze zijn niet ongebruikelijk en ontstaan door de materiaaluitzetting vanwege de hoge temperaturen.

4.2 VERBRANDINGSLUCHTREGELING

A

De verbrandingsluchtregeling gebeurt traploos door het bedienen van de
regelhendel die zich onder de deur bevindt (afb. 23). De verstelling vindt
plaats bij een gesloten deur van de verbrandingskamer!

B

Luchttoevoer geopend (A): voor het aansteken of tijdens het bijvullen wordt
de regelhendel helemaal naar rechts geschoven. Nu wordt de maximale
hoeveelheid verbrandingslucht naar de verbrandingskamer gevoerd in de
vorm van primaire en secundaire luchttoevoer.
Bij de ambiente a5 wordt de regelhendel naar boven geschoven, deze
bevindt zich op de achterzijde.

C
Afb. 23

Gesmoord stoken (B): regelhendel staat ongeveer in de middelste stand.
De primaire luchttoevoer is nu afgesloten, zodat het vuur niet teveel lucht
krijgt. De secundaire lucht stroomt via de ruitspoeling langs de keramische
ruit en verhindert zo grotendeels roetvorming op de ruit. Dit is de normale
stand tijdens het stoken. De precieze positie hangt af van de plaatselijke
omstandigheden en kan door de gebruiker worden aangepast in functie van
het brandgedrag van de houtkachel.
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A

luchttoevoer geopend

B

luchttoevoer gesmoord

C

luchttoevoer afgesloten

4.3 A ANSTEKEN / BRANDEN

Aanbevolen hoeveelheid hout per uur ("4.2.2 Aanbevolen hoeveelheid
hout per uur").
10. Wanneer het hout helemaal is aangebrand, kan naar behoefte hout worden bijgevuld (ideaal is hardhout).
11. Afhankelijk van de weersomstandigheden de regelhendel ongeveer in
de middenpositie zetten. Dit is altijd afhankelijk van de ervaring en de
actuele omstandigheden ter plaatse.
12. Ruk de deur niet open, anders kunnen er door de plotselinge onderdruk
uitlaatgassen naar de woonkamer ontsnappen. Open de deur aanvankelijk langzaam en alleen op een kier.
13. Wanneer u in de gloedfase hout bijvult, voorkomt u dat er rook ontsnapt,
wanneer u de deur opent.
14. Vul nooit telkens meer dan de aanbevolen hoeveelheid bij.
15. Indien uw schoorsteen te sterk „trekt“, laait het vuur hoog op, ook wanneer slechts weinig secundaire lucht wordt toegevoegd. Zoek de optimale positie voor een gecontroleerde verbranding door het verschuiven
van de regelaar. Hoe verder u de luchtregelaar in de richting „Luchttoevoer gesloten“ schuift, hoe minder lucht u naar de verbrandingskamer
stuurt. Let erop dat u de lucht niet te sterk smoort en het vuur daardoor
verstikt („6.7. Warmtecapaciteitsregeling“).

Het aansteken van uw houtkachel is heel eenvoudig als u zich aan de volgende
aanwijzingen houdt. Wij bevelen de zogenaamde bovenverbranding aan, omdat
deze minder emissies uitstoot en minder rook en bijgevolg minder verontreiniging
veroorzaakt van de verbrandingskamer en de ruiten.
1. De houtkachel mag alleen worden aangestoken als de bekleding van de
verbrandingskamer correct is aangebracht.
2. Zet de verbrandingsluchtregelaar in de stand "Aansteken" (A) en open
de deur van de verbrandingskamer (openzwenken).
3. Leg twee kloofhoutblokken in de verbrandingskamer en leg er kleiner
aanmaakhout uit zacht hout op.
4. Leg gebruikelijke aanmaakblokjes als aanmaakhulp op het hout. (Papier
is niet aan te raden, omdat het te snel verbrandt en omhoog dwarrelende
as veroorzaakt).
5. Gebruik geen spiritus, benzine, olie of andere licht ontvlambare
vloeistoffen.
6. Steek het vuur aan via de aanmaakblokjes en laat de deur van de
verbrandingskamer ca. 3 - 5 cm
geopend. Het vuur dient zichtbaar te
worden en fel en intensief te branden.
7. Als het aanmaakhout goed brandt,
kleinere harde blokken hout of grotere
zachte blokken hout toevoegen volgens het brandstapelprincipe.
8. Als de houtblokken goed vlam hebben gevat, de deur sluiten; de regellhendel blijft in de positie naar rechts (luchttoevoer geopend), dit moet in
de regel 10 - 20 minuten zo blijven, om de houtkachel op bedrijfstemperatuur te brengen.
9. Meer informatie over de juiste houthoeveelheid vindt u in het hoofdstuk

4.3.1 HOUT BIJVULLEN / EINDE VERBRANDING
Er mag pas brandstof worden bijgevuld, wanneer de brandstof is verbrand tot er
alleen nog een gloed over is.
1. Zet de luchttoevoer volledig open (positie „A“).
2. Open de deur van de verbrandingskamer heel langzaam (gebruik de hittebestendige handschoen!), zodat er geen wervelingen kunnen ontstaan die
bevorderen dat rook naar buiten komt.
3. Leg het kloofhout op de gloed (schors boven, snede opzij. Let er op dat de
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oververhitting en beschadiging van de houtkachel. Houtbriketten hebben
een hogere warmtecapaciteit dan hardhout. De bijvulhoeveelheden per uur
moeten daarom ongeveer 20% lager worden gehouden dan voor kloofhout.
Bij schade door oververhitting (te hoge bijvulhoeveelheid per uur) aanvaarden wij geen aanspraken op garantie.

luchttoevoer open staat. De gloed mag niet worden verstikt).
4. Sluit de deur van de verbrandingskamer (gebruik de hittebestendige
handschoen).
5. De luchtregelaar moet 2 tot 5 minuten volledig open blijven. Deze stand van
de luchtregelaar dient pas te worden veranderd, wanneer het bijgevulde hout
volledig is aangebrand.
6. Zet de luchtregelaar vervolgens in circa
de middenpositie „B“.
De verbranding is voltooid wanneer het hout
helemaal is verbrand en er geen smeulende
brand of een onvolledige verbranding kan
ontstaan. Nu kan de regelhendel worden
gesloten. Zet de regelhendel steeds op de
positie luchttoevoer gesloten „C“ (zie afb.
23) wanneer uw houtkachel niet in gebruik
is.

4.4 WARMTECAPACITEITSREGELING
De regeling van de warmtecapaciteit gebeurt via de opgegeven brandstofhoeveelheid. Probeer niet om de verbranding te sterk te vertragen door
de luchttoevoer te verminderen. Dit leidt bij het stoken met hout tot een
onvolledige verbranding en daardoor tot brandstofverspilling en onnodige
milieubelasting, want hout ontgast ook zonder vlamvorming. Een onvolledige verbranding leidt bovendien tot een verhoogde roetaanslag op de ruit!
Bovendien bestaat het gevaar van een ontploffing (explosieve ontsteking
van rookgassen).
Zorg dat de deur van de verbrandingskamer altijd stevig gesloten is, zodat
de verbranding niet wordt versneld door ongecontroleerde luchttoevoer. De
prestatie van uw houtkachel is ook afhankelijk van de trek van uw schoorsteen. De trek kan worden verminderd door de diameter van de schoorsteen
of door omgevingsfactoren zoals sterke wind e.d.

4.3.2 BIJVULHOEVEELHEID HOUT PER UUR
Om schade door oververhitting te voorkomen, zoals verkleuring van het
staal, vervorming, enzovoort en om de optimale werking nog jarenlang te
garanderen, dient u de houtkachel op de juiste manier te stoken. U voorkomt
het gevaar van oververhitting door de maximale warmtecapaciteit niet te
overschrijden.

4.5 R UIMTEVERWARMINGSCAPACITEIT /
RUIMTEKLIMA AT

U vindt de juiste bijvulhoeveelheid hout per uur onder
„2.2. Technische gegevens“ op pagina 6. De omtrek van afzonderlijke
houtblokken moet ongeveer 25 cm zijn.

De ruimteverwarmingscapaciteit werd vroeger volgens de norm DIN 18893
(laatste versie augustus 1987) aangegeven en is voor moderne huizen van na
1990 niet meer zinvol. Als vergelijkende waarde of voor toepassing bij oudere
gebouwen die nog niet aan de isolatiestandaard van 1977 voldoen, kan deze
oude aanduiding van het te verwarmen volume echter nog interessant zijn.

Houd er rekening mee, dat grotere bijvulhoeveelheden leiden tot

Hoofdstuk 4

37

in geopende positie (zie „4.2 Verbrandingsluchtregeling“ op pagina 35)
worden gebruikt. Hierdoor zal de aanwezige brandstof sneller (met meer
vlamontwikkeling) opbranden. De trek van de schoorsteen kan hierdoor stabiliseren. Om te voorkomen dat er weerstanden in de gloed ontstaan, moet
de as vaker voorzichtig worden opgerakeld. Nadat de trek weer is gestabiliseerd, kan de luchttoevoer weer iets worden verminderd (ongeveer in de
middenpositie, positie „B“).

Ruimteverwarmingscapaciteit* bij tijdelijke verwarming van de houtkachel
ambiente
Verwarmings- a1/a2/a3/a4/
voorwaarden
RLU
gunstig

144 m3

a4 H2O*/RLU

a5

a6

43 m3

186 m3

165 m3

a6 H2O* a6 H2O*
(7,0 kW) (11,0 kW)
56 m3

88 m3

a7/a8
88 m3

Bij moderne isolatie kunnen aanzienlijk grotere ruimten worden verwarmd.
* Directe ruimtewarmte zonder wateropwarming

5. BRANDSTOF

Een precieze beschrijving van ’gunstig’, 'minder gunstig’ en ’ongunstig’ vindt
u in de norm DIN 18893. Eenvoudig gezegd is ’gunstig’ een situatie waarbij
de ruimte slechts één buitenwand heeft en verder overwegend aan verwarmde
ruimten grenst, ’ongunstig’ daarentegen gaat van twee buitenwanden en aangrenzend onverwarmde ruimten uit.

Houtkachels mogen alleen worden gebruikt met brandstoffen die voldoen
aan de 1e BlmSchV. Voor houtkachels mogen alleen houtblokken (aanbevolen
percentage resterend vocht 20% of minder) of houtbriketten overeenkomstig
DIN 51731 worden gebruikt.
Overigens: een meetapparaat om het vochtgehalte van haardhout te meten,
kost niet veel en rendeert snel.

De bovengenoemde waarden hebben betrekking op gebouwen die nog niet
aan de eisen van de verordening m.b.t. isolatie uit 1977 voldoen. Ze geven
een vereenvoudigde voorstelling weer, die maximaal geldt voor kamers tot
200 m³. Al bij ruimten vanaf 200 m³ raadde de norm DIN 18893 een berekening conform DIN 4701 aan. Tegenwoordig wordt de voorkeur gegeven
aan een schatting volgens TR-OL of met name een berekening conform
DIN 12831.

Andere brandstoffen mogen niet worden gebruikt!
Niet geoorloofd is daarom ook het verbranden van:
• gelakt of met kunststof gecoat hout
• hout dat met conserveringsmiddelen is behandeld
• hout dat van europallets afkomstig is
• afval, restafval, oude kleren
• papier, papierbriketten, karton
• kool, koolbriketten, bruinkool
• vochtig hout (vochtgehalte groter dan 20%)
• kunststoffen/schuimstoffen van welke soort dan ook
• vaste of vloeibare stoffen, anders dan hout

4.6 V ERWARMEN IN DE OVERGANGSTIJD / ONGUNSTIGE WEERSOMSTANDIGHEDEN
In de overgangstijd, d.w.z. bij buitentemperaturen boven ca. 15 °C, of bij
ongunstige omstandigheden (valwinden enz.) kunnen bij plotselinge temperatuurstijgingen storingen in de trek van de schoorsteen ontstaan, waardoor
de rookgassen niet volledig worden afgezogen. De stookplaats moet dan
met een geringe hoeveelheid brandstof worden gevuld en met de luchtschuif
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5.1.1 HOUTOPSLAG

Het is verboden om deze en andere niet geschikte materialen te verbranden
in uw houtkachel. Bij het verbranden van andere materialen dan de toegestane brandstoffen, haardhout of houtbriketten volgens DIN 51713 kunnen er
schadelijke gassen ontstaan, kan het verbrandingsproces gestoord worden
en kunnen er ontploffingen ontstaan.

Meestal wordt geadviseerd om brandhout ca. 2 - 3 jaar vochtvrij en goed
geventileerd te laten liggen (bijv. onder een afdak aan een zijde die niet aan
het weer is blootgesteld). Bij een optimale opslag wordt aanzienlijk sneller een
vochtgehalte van < 20% bereikt.
Daarom moet u uw brandhout in gekliefde staat opslaan, omdat de bast
voorkomt dat het vocht weg kan. Voor een goede ventilatie moet u tussen de
houtblokken een handbreed afstand laten, zodat de lucht goed kan circuleren
en het zo ontsnappende vocht door de lucht wordt meegenomen. Onder de
houtstapel moet een afstand tot de grond van ca. 20 - 30 cm worden aangehouden. De opname van nieuw vocht door neerslag (De opname van nieuw
vocht door neerslag (bijv. regen of sneeuw) moet voorkomen worden.bijv. regen
of sneeuw) moet worden voorkomen. Het opslaan van hout in garages, onder
plasticfolie of in slecht geventileerde kelders wordt niet aangeraden, omdat het
aanwezige vocht in het hout op die manier slecht kan ontsnappen.

Als de houtkachel met niet-toegestande brandstoffen wordt gebruikt, komt
de garantie te vervallen!
Gebruik voor het aansteken kleine stukken hout. Gebruik als brandhout
alleen gekloofd hout, dat op de dikste plaats niet dikker is dan ca. 8 cm. De
optimale lengte bedraagt ca. 25 cm. Voeg nooit teveel hout toe, maar leg
liever vaker kleine hoeveelheden op het vuur. Tijdens het bijvullen mag de
gloed nooit volledig worden afgedekt.

5.1 CO 2 -NEUTRALITEIT

5.2. UW BIJDRAGE A AN MILIEUBESCHERMING

Hout geeft slechts zoveel kooldioxide af als het eerder als boom uit de lucht
heeft gehaald en gebonden. Daarbij maakt het niet uit, of het hout verbrand
wordt of in het bos rot – de kooldioxideafgifte blijft gelijk. Er ontstaat een
gesloten natuurlijke koolstofcyclus.

Of uw houtkachel milieuvriendelijk brandt, hangt vooral af van de bediening
en de brandstoffen. De volgende informatie zou u moeten helpen om uw
kachel op milieuvriendelijke wijze te gebruiken.

Conclusie: Met het verbranden van hout blijft de natuur in evenwicht. Duitsland heeft een wettelijk geregeld, duurzaam bosbouwbeleid. Deze verplichting leidt tot een aangroei van de hoeveelheid hout, omdat de toename van
hout gemiddeld 40 % groter is dan de hoeveelheid brand- en timmerhout,
die wordt verbruikt.

Hoofdstuk 5

• Gebruik indien mogelijk geen hout dat hars bevat (spar, pijnboom, den).
Bij deze houtsoorten zal zich meer roetaanslag op de ruit van uw kachel
vormen en komen er meer vonken voor. Gebruik daarom om veiligheidsredenen alleen loofbomenhout (berk, beuk, eik, fruitbomen).
• Pas de houthoeveelheid aan de behoefte naar warmte aan.
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U kunt als volgt controleren of er in uw kachel een schone verbranding met
weinig schadelijke stoffen plaatsvindt:
• De as moet wit zijn. Een donkere kleur duidt op houtskoolresten en een
onvolledige verbranding.
• De rookgassen bij de schoorsteen moeten zo onzichtbaar mogelijk zijn in
de aanmaakfase (hoe minder rook, hoe beter de verbranding).
• De bekleding van de verbrandingskamer in uw kachel moet na het branden licht en niet vol roet zijn.

•

Aanwijzing: de stookplaats mag niet worden gebruikt als afvalverbrandingsoven! Verder gaat het om een tijdelijk brandende haard. Langdurig
gebruik wordt bereikt door regelmatig bij te stoken. Een langdurige werking,
zonder regelmatig bijstoken, kan ook niet worden bereikt door het onttrekken van verbrandingslucht en is niet toegestaan.

•

6. REINIGING EN ONDERHOUD
De houtkachel mag alleen in koude staat worden gereinigd. Bedenk dat de
plaats rond de kachel en de kleding die u draagt door het schoonmaken vies
kunnen worden. Wij raden aan om het gedeelte rondom de opening van de
stookkamer met folie of een doek te beschermen tegen vuil en om werkkleding te dragen. Na het reinigen moeten alle gedemonteerde onderdelen
opnieuw worden aangebracht.

•
•

6.1 REINIGING VERBRANDINGSK AMER / BEKLEDING
• De houtkachel, de verbrandingskamer, de rookkamer met de stookgasomkering, de verbrandingsluchttoevoer en de verbindingsstukken naar
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de schoorsteen toe moeten regelmatig jaarlijks, eventueel ook tijdens
en na iedere verwarmingsperiode en na reiniging van de schoorsteen
worden onderzocht op afzettingen en indien nodig worden gereinigd
(vraag uw handelaar of de bevoegde schoorsteenveger naar meer informatie hierover). Afzettingen moeten met een handveger en/of aszuiger
(vakhandel) worden verwijderd. De schoorsteen moet regelmatig door
een schoorsteenveger worden geveegd. Verder moet de houtkachel ieder
jaar door een vakman worden gecontroleerd.
Rookgasomleiding: boven de verbrandingskamer, in de verbrandingsgaskamer, bevindt zich aanvullend een rookgasomleiding. Deze moet
regelmatig worden gereinigd. Hiervoor kan de rookgasomleiding uit de
kachel worden gehaald. Deze moet worden opgetild, vervolgens gekanteld en door de verbrandingskamer worden uitgenomen. De afzettingen
op de omleiding kunnen gewoon met een handveger worden verwijderd.
As verwijderen: uw houtkachel is geschikt voor het verbranden van droog
hout, dat het beste in zijn eigen as verbrandt. Wanneer u de as toch uit
de verbrandingskamer wilt verwijderen, opent u de kacheldeur. Til het
rooster uit de verbrandingskamer en veeg (met gebruikelijke kachelgereedschappen) de assen in de aslade die zich onderaan bevindt. Verwijder vervolgens de aslade om de inhoud weg te gooien. Als uw kachel
geen asrooster heeft, moet u de as met het kachelgereedschap uit de
verbrandingskamer verwijderen.
Bedenk dat het vuur wel 24 uur en langer kan nasmeulen.
Reinigen van de haardruit: Glasramen zijn gemakkelijk te reinigen met
een gangbaar glasreinigingsmiddel voor open haarden. Daarna met een
droge doek nawrijven, niet schuren! Zorg ervoor dat er geen overtollig
reinigingsmiddel achterblijft tussen het deurframe en glasraam. Hierdoor
kan de afdichting tussen het glasraam en het deurframe hard worden.
Indien deze afdichting haar flexibiliteit verliest ontstaan er beschadigingen aan deur en glasraam. Een geschikt glasreinigingsmiddel is
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verkrijgbaar via uw dealer.
• Gelakte oppervlakken en de bekleding kunnen met een vochtige
doek zonder reinigingsmiddelen worden gereinigd (gebruik geen
microvezeldoekjes!).
• Glazen oppervlakken kunnen met een gangbare glasreiniger en een
zachte doek zonder schoonmaakmiddel worden gereinigd (gebruik geen
microvezeldoekjes!).
• Roestvrijstalen oppervlakken kunnen met gebruikelijke roestvrijstaalreinigers worden gereinigd. Gebruik deze alleen in de slijprichting!
• Oppervlakken uit natuursteen kunnen met een vochtige doek of met
hiervoor geschikte in de handel verkrijgbare reinigers worden gereinigd.
• Keramische oppervlakken kunnen met een vochtige doek of met hiervoor
geschikte in de handel verkrijgbare reinigers worden gereinigd.
Verwijder tijdens het stookseizoen regelmatig stof op en onder de houtkachel, want stofdeeltjes kunnen inbranden of tot kool worden. Dat zou tot
verontreinigingen van de woonkamer en het interieur en tot geuroverlast
kunnen leiden.

6.2 BEKLEDING VAN DE VERBRANDINGSK AMER
In de opwarmfase is het normaal dat de bekleding wordt afgedekt met een
donkere afdekking. Nadat de bedrijfstemperatuur is bereikt, zal de bekleding
van de verbrandingskamer echter vrijgebrand zijn. Barsten zijn geen reden voor
een gegronde reclamatie. De bekleding wordt aan zeer hoge belastingen blootgesteld. Een spannings- of uitzettingsscheur is geen bezwaar en vormt geen
functioneel gebrek. Gebroken en verplaatste bekledingselementen van de verbrandingskamer moeten worden vervangen. Vervangchamotten kunt u bestellen
bij uw kachelinstallateur aan de hand van het overeenkomstige artikelnummer
en met opgave van het type apparaat (zie afb. 24-28).

Hoofdstuk 6
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Pos.

Benaming

a1-a4, a4
H2O, a1
RLU-a4
RLU, a4
H20 RLU

a5

a6,
a6 H20

a7

a8

-

Aparte chamottestenen
1

Bodemsteen, voor

1032574

1017977*

-

-

2

Bodemsteen, achter

1032575

1017978*

-

-

-

3

Bodemsteen, links

-

-

1019832

1021259**

1021259**

4

Bodemsteen, rechts

-

-

1019832

1021259**

1021259**

5

Deflectieplaat

1012907

1017976

1019837

1019837

1019837

6

Achterwandsteen, boven

1012908

1017984

-

-

-

7

Achterwandsteen, onder

1012909

1017983

-

-

-

8

Zijsteen links voor

1012910

1017979

-

-

-

9

Zijsteen links achter

1012911

1017981

-

-

-

10

Zijsteen rechts voor

1012912

1017980

-

-

-

11

Zijsteen rechts achter

1012913

1017982

-

-

-

12

Zijwandsteen, links

-

-

1019835

1019835

1019835

13

Zijwandsteen, rechts

-

-

1019835

1019835

1019835

14

Randsteen

-

-

1019834

1019834

1019834

15

Achterwandsteen

-

-

1019836

1019836

-

1041762

1018734*

1041760

1024592**

1024593**

ambiente a1-a4/a4 H2O/RLU

Afb. 24

Volledige set chamotte zonder deflectieplaat
Chamotteset zonder deflectieplaat
Accessoires
-

1006404

-

-

-

Klaprooster

Rooster (om in te leggen)

1019824

-

1019824

-

-

aslade

1041859

1041860

1041861

-

-

*Rooster om in te leggen
**Geen rooster

ambiente a5
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Afb. 25
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ambiente a6/a6 H2O

Afb. 26

ambiente a8

Afb. 28

6.3 SCHOORSTEENBRAND
Bij het verbranden van hout (met name naaldhout) springen regelmatig
vonken vanuit de stookplaats in de schoorsteen. Hierdoor zou de roetlaag in
de schoorsteen in brand kunnen vliegen. Bij regelmatige reiniging door de
schoorsteenveger komt dit zelden voor. De schoorsteen raakt dan in brand.
Dat is te herkennen aan vlammen die uit de schoorsteenmond oplaaien, aan
een krachtige vonkenregen, aan rook- en geuroverlast en aan steeds heter
wordende schoorsteenboezems. In een dergelijk geval is het belangrijk om
op de juiste wijze te handelen. Bel de brandweer via 112. Bovendien moet
de schoorsteenveger worden geïnformeerd. Brandbare voorwerpen dienen
van de schoorsteen weggehaald te worden.
ambiente a7

Hoofdstuk 6

Afb. 27
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Let op: ga in de tussentijd in geen geval met water blussen. De temperatuur
bij een schoorsteenbrand kan oplopen tot 1300 °C. Het bluswater verandert
onmiddellijk in stoom. Een emmer met 10 liter water wordt omgezet in
17 kubieke meter stoom. Door de enorme druk die daarbij ontstaat zou
de schoorsteen kunnen openscheuren. Nadat de brand in de schoorsteen
is geblust, moet deze door een vakman op scheuren en lekkage worden
onderzocht en eventueel gerepareerd.

De stookplaats mag niet worden aangepast! Er mogen uitsluitend originele
vervangonderdelen worden gebruikt die door de fabrikant zijn toegestaan!
Neem indien nodig contact op met uw speciaalzaak.

6.4.1. S MEERHANDLEIDING VOOR DEURSLUITING
MET SMARTCLOSE
Houtkachels en inbouwhaarden met
het deurslotmechanisme SmartClose
dienen voor een goede werking in
regelmatig intervallen (1 keer per
verwarmingsseizoen) te worden
gesmeerd. Bij de levering van de
stookplaats hoort een tube speciaal
kachelsmeermiddel. Het smeermiddel
wordt gesmeerd om stroef sluitende
Afb. 29a
verbrandingskamerdeuren of geluiden die
bij het sluiten of openen van de kacheldeur kunnen ontstaan, te voorkomen. Het smeermiddel dient
minimaal een keer per jaar
op de veerverbinding van de
SmartClose en de bijbehorende geleiderol te worden
gesmeerd. Bij zeer vaak of
zeer sterk gebruikte stookplaatsen kan het nodig zijn
om de intervallen voor de
smering te verkorten. Naar
gelang het type houtkachel
of inbouwhaard bevinden de

6.4 ONDERHOUD
Controleer de afdichting van de deur regelmatig. Deze afdichting moet,
indien nodig, (bij slijtage, breuken, enz.) worden vervangen.
De bekleding van de verbrandingskamer bestaat uit natuurlijke producten
en moet daarom regelmatig worden gecontroleerd. Ze bestaat uit natuurlijke
producten die iedere keer dat de kachel wordt aangemaakt kunnen uitzetten
en krimpen. Hierbij kunnen barsten ontstaan. Zolang de bekleding in de
verbrandingskamer op zijn plaats blijft en niet afbreekt, is deze volledig
functioneel. Een barst in een chamottesteen is vandaar geen reden voor
een klacht.
Voor een goede werking moet de houtkachel ieder jaar (als het kan voor de
stookperiode) door een expert worden onderhouden.
Voor kamerluchtonafhankelijke houtkachels geldt daarenboven:
Een goede deurafdichting is uiterst belangrijk voor de kamerluchtonafhankelijke werking van de houtkachel. Controleer de afdichting op optische
eigenschappen (druk, slijtage, bultjes) minstens eenmaal per stookseizoen
en vervang deze onverwijld bij schade.

Afb. 29b
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een betrouwbare manier een jaarlijkse veiligheidscontrole uitgevoerd. Alle
jaarlijkse veiligheidscontroles moeten worden gedocumenteerd!

sluitveren van de deuren zich onder en/of boven, en ook zijdelings van de
verbrandingskamerdeur. Neem voor het opbrengen van de smering op de
sluiting een standaard wattenstaafje.

6.4.3 O NTLUCHTEN VAN DE WATERWARMTEWISSELA AR BIJ DE ambiente a4 H 2 O / a6 H 2 O

Voor het aanbrengen van het smeermiddel gaat u als volgt te werk:
De verbrandingskamerdeur openen en vastzetten. Een beetje smeermiddel
op het wattenstaafje doen en de veerhouder (zie afb. 29b) van de deursluiting daarmee invetten. De op de corpus bevestigde rol tijdens het opbrengen
met de hand draaien (zie afb. 29c). De verbrandingskamerdeur een aantal
keren sluiten en openen evt. de koperpasta nogmaals aanbrengen.
Let op: Er mag geen
koperpasta op ommantelingen of dergelijke
komen! Verontreinigingen
meteen met een katoenen
doek verwijderen! De
haard in geen geval tussentijds gebruiken!

De ontluchting bevindt zich in de zone van de verwarmingsaansluitingen in
het onderste vak. De ontluchting moet met een ontluchtingssleutel worden
geopend. Er moet een geschikt reservoir of grote doek worden klaargehouden om het uittredende water op te vangen. Er kan ook een slangetje
op de ontluchting worden gestoken. Bij het openen van het ventiel zal er
eerst water uit de ontluchtingsleiding komen en pas na enkele seconden
lucht. Nadat de lucht is ontsnapt, moet het ventiel nog een vijftal seconden
volledig geopend blijven.
Het systeem dient te worden ontlucht:
• Voor en tijdens de eerste inbedrijfstelling.
• Dagelijks in de komende weken, tot er geen lucht meer ontsnapt.
• Wanneer u geluid (luchtbellen) hoort in de warmtewisselaar.
• Wanneer de druk van de waterleiding in huis aangepast is.

Afb. 29c

6.4.2. O
 NDERHOUD VAN DE WATERWARMTEWISSELA AR BIJ DE AMBIENTE A4 H2O/A6 H2O

6.5. R EINIGING VAN DE WATERWARMTEWISSELAAR BIJ
DE AMBIENTE A4 H2O / A6 H2O

Het onderhoud van de ambiente a4 H 2 O/a6 H 2 O is onontbeerlijk. Alleen
wanneer uw houtkachel regelmatig en correct wordt onderhouden kan hij
ten volle functioneren. De verwarmingstechnische controle van alle veiligheidsvoorzieningen (thermische afvoerbeveiliging, enz.) is jaarlijks voor het
stookseizoen nodig. Alleen een deskundig installatiebedrijf heeft toestemming om deze controle uit te voeren. We adviseren om met uw specialist
een onderhoudscontract af te sluiten. Zo wordt voor het stookseizoen op

De reiniging van de waterwarmtewisselaar is absoluut noodzakelijk. Door een
regelmatig onderhoud volgens de regels van de kunst kan de houtkachel perfect
werken. Het reinigen hiervan gebeurt principieel in koude toestand!

Hoofdstuk 6

Omdat de waterwarmtewisselaar de rookgassen van de ambiente
a4H2O afkoelt, en dit tot afzettingen op de oppervlakken van de
warmtewisselaar voert, moeten deze regelmatig met het ingebouwde
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reinigingssysteem worden gereinigd. De frequentie van de reiniging hangt
bovendien af van meerdere factoren (gebruiksintensiteit, brandduur, brandstof, schoorsteentrek, enz.) en kan niet forfaitair worden aangegeven.
Reinigingsprocédé a4 H 2 O:
De reinigingsintervallen moeten worden aangepast aan de plaatselijke situatie.
Wij adviseren een reiniging van ongeveer om de 4 weken. Wanneer na de eerste
reinigingsprocédés opvalt, dat er weinig tot geen afzetting hoeft te worden verwijderd, betekent dit dat u het reinigingsinterval kunt verlengen bij uw bedrijfsvoorwaarden. Als u bij de reiniging sterke afzetting vaststelt, dan moet er vaker
worden gereinigd en moet het reinigingsinterval worden verkort.
Reinigingsprocédé vanaf a6 H 2 O:
De bedieningsgreep bevindt zich bovenaan rechts op de achterzijde van de
houtkachel. Deze moet ca. 5 maal tottegen de aanslag naar onder en naar
boven worden bewogen.
Het door de reiniging losgekomen roet valt automatisch op de deflectieplaat in
de verbrandingskamer en moet daar min. 2 keer per seizoen worden verwijderd.

ambiente a6 H2O

Afb. 30a

ambiente a4 H2O/a4 H2ORLU

Afb. 30b
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7. PROBLEEMOPLOSSING
Probleem

Sterke, snelle en
ongelijkmatige
roetvorming op
het glas

Oorzaak, uitleg

Hoofdstuk 7

Oplossing

U hebt niet het juiste brandmateriaal
gebruikt.

5.

Normaal hout in stukken gebruiken, dat overeenstemt met §3 uit de Duitse verordening (1ste fase).

De buitentemperatuur ligt ongeveer
boven 15°C. Er heersen ongunstige
weersomstandigheden (bijv. mist).
Deze weerstoestand komt vooral in de
lente en in de herfst voor.

4.6

De verbrandingskamer met weinig houtblokken vullen en bij de grootste stand van het luchtrooster aansteken.

Er is sprake van inversie in de weersgesteldheid. Hierbij zijn de bovenste
Luchtlagen warmer dan de onderste.

4.6

De verbrandingskamer met weinig houtblokken vullen en bij de grootste stand van het luchtrooster aansteken.

De luchttoevoer is niet volledig
geopend.

4.2

De luchtregelhendel helemaal naar rechts schuiven.

De luchttoevoerleiding is niet vrij.

2.4.3

Luchttoevoerleiding reinigen.

De verbrandingslucht is te veel
gesmoord. Hierdoor ontstaat binnen
ca. een half uur roetvorming. (Een
geleidelijke vervuiling door het gebruik
van de installatie is normaal. De ruit
van een auto wordt ook vuil tijdens
het rijden!)

-

Stand van de regelhendel voor luchtcirculatie controleren en evt. de kachel op bedrijfstemperatuur brengen
door de verbrandingsluchtklep volledig te openen.

De zitting van een afdichting is niet
perfect.

-

Alle afdichtingen controleren, bijv. verbrandingskamerdeur openen en de afdichting in het deurprofiel goed
vastdrukken.

Het hout is niet goed droog.

5.

Met een vochtmeter voor hout de vochtigheidsgraad in het hout meten. De aanbevolen vochtigheidsgraad ligt
bij 20% of lager.

Er is te weinig hout in de kachel
gelegd. (Door te weinig houtblokken
wordt de temperatuur in de kachel
niet hoog genoeg.)
De schoorsteen trekt te veel / te
weinig.

Het vuur ontsteekt niet of
nauwelijks.

Hoofdstuk,
aanwijzing

4.3.2

In de technische gegevens van uw houtkachel vindt u het passende aantal houtblokken per uur.

-

Houdt u de situatie in de gaten. Het trekgedrag kan door de weerstoestand worden beïnvloed. Mocht er op het
glas telkens veel roet komen, informeert u dan uw schoorsteenveger.

U hebt niet het juiste brandmateriaal
gebruikt.

5.

Normaal hout in stukken gebruiken, dat overeenstemt met §3 uit de Duitse verordening (1ste fase).

Het hout is niet goed droog.

5.

Met een vochtmeter voor hout de vochtigheidsgraad in het hout meten. De aanbevolen vochtigheidsgraad ligt
bij 20% of lager.
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Probleem

Oorzaak, uitleg

De houtblokken zijn te dik.

Het vuur ontsteekt niet of
nauwelijks.

5.

Oplossing
Gebruik voor het aansteken kleine stukken hout. Gebruik als brandhout alleen gekloofd hout, dat op de dikste
plaats niet dikker is dan ca. 8 cm. De optimale lengte van de houtblok bedraagt ca. 20-25 cm. Voeg bij langdurig stoken nooit teveel hout toe, maar leg liever vaker kleine hoeveelheden op het vuur.

Er is geen luchttoevoer.

4.2.

Voor het aansteken of tijdens het bijvullen wordt de regelhendel helemaal naar rechts geschoven.

De buitentemperatuur ligt ongeveer
boven 15°C. Er heersen ongunstige
weersomstandigheden (bijv. mist). Hier
spreek je van een tussenseizoen.

4.6

De verbrandingskamer met weinig houtblokken vullen en bij de grootste stand van het luchtrooster aansteken.

Er is sprake van inversie in de weersgesteldheid. Hierbij zijn de bovenste
Luchtlagen warmer dan de onderste.

4.6

De verbrandingskamer met weinig houtblokken vullen en bij de grootste stand van het luchtrooster aansteken.

De luchttoevoer is niet volledig
geopend.

4.2

De luchtregelhendel helemaal naar rechts schuiven.

De luchttoevoerleiding is niet vrij.

Er komt rook in
de kamer tijdens
het bijvullen

Hoofdstuk,
aanwijzing

2.4.3

Luchttoevoerleiding reinigen.

De schoorsteen is verstopt.

-

De schoorsteenveger informeren.

Er is niet voldoende onderdruk in de
schoorsteen.

-

Lokvuur in de schoorsteen aansteken, laat u zich adviseren door uw kachelinstallateur of schoorsteenveger.

Er zijn luchtaanzuigende apparaten
ingeschakeld, bijv. afzuigkap.

-

Zorg ervoor, dat de luchtaanzuigende apparaten uitgeschakeld zijn!

Te vroeg bijgevuld, op hout dat nog
geen vlam heeft gevat.

4.3.1

Vul pas hout bij, als er in de verbrandingskamer een gloedbed is ontstaan.

De schoorsteen is verstopt.

-

De schoorsteenveger informeren.

Uw houtkachel heeft zijn bedrijfstemperatuur nog niet bereikt.

-

Brandhout tot de basisgloed laten verbranden en met kleine houtblokken stoken.

De deur werd te snel geopend.

4.3.1

Deur langzaam en voorzichtig openen.
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De doorsnede van uw houtblokken
is te klein.
De schoorsteen trekt te veel.

Te snelle verbranding / houtverbruik te hoog

Hoofdstuk 7

De verbrandingsluchtklep is niet
gereduceerd.

4.3.2
4.2

De omvang van de houtblok bedraagt idealiter 25 cm.
De schoorsteenveger informeren, eventueel de verbrandingsluchtklep iets meer reduceren om dit tegen te
werken.
De regelhendel ongeveer in de middelste stand zetten.

De verbrandingskamerdeur staat van
het aansteken nog op een kier.

-

Verbrandingskamerdeur sluiten!

De aanbevolen hoeveelheid hout werd
niet aangehouden.

-

In de technische gegevens van uw houtkachel vindt u het passende aantal houtblokken per uur.
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7.1 WATERWARMTEWISSEL A AR VAN AMBIENTE A4
H2O
Probleembeschrijving

Oorzaak / oplossing

De thermische afvoerbeveiliging wordt voortdurend
ingeschakeld (er stroomt
continu water door de
afvoer).
De
waterwarmtewisselaar kan geen
warmte afgeven aan de
verwarmingsinstallatie.

•
•
•

Tijdens de eerste stookbeurten lekt er water weg uit
de zone van de bodem van
het toestel.

•

In zover de houtkachel en de verwarmingsinstallatie na de montage
drukloos zijn gemaakt, is het weglekkende water condensaat uit de
brandstof en de bekleding van de verbrandingskamer. Bij meer dan
0,2 liter water, moet de druk van de verwarmingsinstallatie worden
gecontroleerd.

Klokkende geluiden in de
w a t e r w a r m t e w i s s e l a a r.
Lucht in het systeem.

•
•

Systeemdruk controleren.
Systeem bij de ontluchting ontluchten. Bij opnieuw gevulde of bijgevulde systemen gaat er enige tijd overheen voordat alle lucht zich
verzamelt. Eenmalig ontluchten is vaak niet voldoende.

De thermische afvoerbeveiliging lekt.

•

•
•
•
•

•
•
De verwarmingselementen
worden niet warm. De
verwarmingselementen,
die zich buiten het vertrek
bevinden, zijn koud.

•

•

•
•
•

De bufferopslag is "vol".
Opgelet: Onttrek warmte uit de opslag.
Werking en instelling van de pompthermostaat en de retourtemperatuurverhoging controleren.
Stel de pomp een niveau hoger in (verhoging debiet).
Circulatiepomp functioneert niet. Voeding defect?
Kachel ontluchten.
Systeemdruk controleren.

Probleembeschrijving

Oorzaak / oplossing

De bekleding van de verbrandingskamer en de glazen
ruiten worden steeds sneller
vies.
De bekleding van de verbrandingskamer brandt niet
meer zuiver.
Het vuur komt maar moeilijk
op gang

•

Snelle verontreiniging van
de rookgaskanalen in de
w a t e r w a r m t e w i s s e l a a r.
Gebrekkig brandgedrag.

•
•

•
•
•
•

•
•

Verwijder afzettingen in de warmtewisselaar en in de verbindingsleiding naar de schoorsteen.
Controleer de correcte werking van de pompthermostaat.
Correcte stookwijze, de juiste hoeveelheid hout in de haard, vochtgehalte van het hout < 20%.
Corrigeer de stand van de luchtregelhendel.
Controleer de correcte werking van de retourverhoging.

Controleer de retourverhoging.
Correcte stookwijze, de juiste hoeveelheid hout in de haard, vochtgehalte van het hout < 20%.
Verwijder afzettingen in de warmtewisselaar en in de verbindingsleiding naar de schoorsteen.
Controleer de correcte werking van de pompthermostaat.

8. ALGEMENE GARANTIEVOORWAARDEN
8.1 TOEPASSINGSBEREIK

Spoel de thermische afvoerbeveiliging met behulp van de rode knop
op de armatuur.
Montage van de aansluitpakkingen en de zuigers controleren (zie
handleiding thermische afvoerbeveiliging).
Evt. een filter voor de afvoerbeveiliging plaatsen (houd hierbij rekening met het minimale debiet!)

Service-hotline 0180 594 41 94
14 cent/minuut incl BTW vanuit het Duitse vaste net,
max. 42 cent/minuut incl. BTW vanuit het Duitse mobiele net

Deze Algemene garantievoorwaarden gelden in relatie met de p roducent,
Spartherm Feuerungstechnik GmbH, t.o.v. de handelaar/groothandelaar.
Ze verschillen van de contractuele voorwaarden en garantievoorwaarden
die de handelaar/groothandelaar voor zijn klanten vastgelegd heeft of kan
vastleggen.

Thermostaatknop van verwarmingselement dichtdraaien zodra de
ingestelde kamertemperatuur bereikt is. De convectiewarmte van
de stookinrichting wordt verdeeld over meerdere luchtvoorzieningen.
De snelheid waarmee het systeem verwarmt, hangt af van de configuratie ervan. Het duurt enige tijd voordat het verwarmingssysteem
de warmte doorgeeft.
Laat het verwarmingssysteem hydraulisch afstellen.
Controleer de werking van de warmtecirculatiepomp.
Verhoog de brandstoftoevoer.
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8.2 ALGEMENE INFORMATIE

Spartherm Feuerungstechnik GmbH geeft 6 maanden garantie op slijtageonderdelen in het vuurbereik, zoals chamottesteen, vermiculiet, vuurroosters,
dichtingen en glaskeramiek.

Dit product is een kwalitatief hoogstaand product dat wordt vervaardigd
volgens de meest recente technische inzichten. De toegepaste materialen
werden zorgvuldig geselecteerd en worden, zoals ons complete productieprocedure, continu getest en gecontroleerd. Voor het opstellen of inbouwen
van dit product is gespecialiseerde vakkennis vereist. Daarom mogen onze
producten alleen worden geïnstalleerd en in bedrijf gesteld door gespecialiseerde firma's met inachtneming van de geldende wettelijke bepalingen.

8.4 RECHTMATIGHEIDSEIS VOOR DE GARANTIE
De garantieperiode begint vanaf de datum van levering aan de vakhandel/
tussenhandelaar. Dit dient te worden gestaafd door een schriftelijk bewijs,
zoals de rekening met leveringsbevestiging door de vakhandel/tussenhandelaar. Het bij het product behorende garantiecertificaat dient door de
indiener van de claim te worden getoond bij de aanvraag.

8.3 GARANTIEPERIODE

Zonder dit bewijs is Spartherm Feuerungstechnik GmbH tot geen enkele
garantieprestatie verplicht.

De algemene garantievoorwaarden gelden alleen in de Bondsrepubliek
Duitsland en de Europese Unie. De garantieperiode en de omvang van de
garantie worden in het kader van deze voorwaarden toegekend, buiten de
wettelijke garantie, die onaangetast blijft. Het bedrijf Spartherm Feuerungstechnik GmbH geeft 5 jaar garantie op

8.5 GARANTIE-UITSLUITING
De garantie is niet van kracht bij

•
•
•
•

Basisconstructie
Basisconstructie
Basisconstructie
Basisconstructie

inbouwhaarden
houtkachels
inzethaarden
haarddeuren

• slijtage van het product
• Chamottesteen/vermiculiet: dit zijn natuurproducten die bij ieder stookproces aan expansie en krimp onderhevig zijn. Hierbij kunnen barsten
ontstaan. Zolang de bekleding in de verbrandingskamer op zijn plaats
blijft en niet afbreekt, is deze volledig functioneel.
• de oppervlakken: verkleuringen in de lak of op de gegalvaniseerde oppervlakken, die te wijten zijn aan thermische belasting of overbelasting.
• Het liftdeurmechanisme: bij niet-inachtneming van de installatievoorschriften
en daarmee gepaard gaande oververhitting van de keerrollen en lagers.
• De afdichtingen: verminderde dichtheid door thermische belasting en
verharding.

Spartherm Feuerungstechnik GmbH geeft 24 maanden garantie op
schuiftechniek, bedieningselementen zoals handgrepen, regelhendels,
schokdempers, elektronische en elektrische onderdelen, zoals ventilatoren, toerentalregelaars, originele vervangonderdelen, alle accessoires en
veiligheidstechnische systemen.

Hoofdstuk 8
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• het glaskeramiek: vervuiling door roet of ingebrande resten van verbrande materialen, en kleurveranderingen en andere optische veranderingen vanwege de thermische belasting.
• Foutief transport en/of foutieve opslag
• Onjuiste behandeling van breekbare onderdelen zoals glas en keramiek
• Verkeerde bediening en/of verkeerd gebruik
• Geen of gebrekkig onderhoud
• foutieve inbouw of aansluiting van het toestel
• Het niet in acht nemen van de installatie- en gebruiksaanwijzing
• technische wijzigingen aan het toestel door niet-bedrijfspersoneel

8.8 VERVANGONDERDELEN

8.6 OPLOSSEN VAN STORINGEN / ONDERHOUD

Hiervan uitgezonderd zijn wettelijke garantieclaims, indien deze in specifieke gevallen zouden bestaan.

Er mogen uitsluitend vervangonderdelen worden gebruikt die door de fabrikant zijn geproduceerd of aanbevolen.

8.9 A ANSPRAKELIJKHEID
Schade en claims voor schade die niet veroorzaakt zijn door een defect
apparaat geleverd door Spartherm Feuerungstechnik GmbH zijn uitgesloten
van en maken geen deel uit van deze garantievoorwaarden.

Onafhankelijk van de wettelijke garantie, die binnen de wettelijke garantietermijn voorrang heeft op de beloofde garantie, worden in het kader van
deze garantie alle gebreken kosteloos opgelost, als deze zijn terug te voeren
op een materiaalfout of op een fout van de fabrikant en als de overige
voorwaarden van deze garantiebelofte zijn nageleefd. In het kader van deze
garantiebelofte behoudt de firma Spartherm F euerungstechnik GmbH zich
het recht voor ofwel de gebreken te corrigeren ofwel het toestel kosteloos
te vervangen. Het verhelpen van gebreken heeft voorrang.

8.10 SLOTOPMERKING
Ook buiten onze garantievoorwaarden staat uw vakhandelaar u met alle
plezier met raad en daad terzijde. Er wordt uitdrukkelijk geadviseerd om
haardinstallaties en houtkachels regelmatig door een haardinstallateur te
laten inspecteren.

Technische wijzigingen en vergissingen voorbehouden.

Verdergaande claims dan de wettelijke garantieverplichting zijn hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

8.7 VERLENGING VAN DE GARANTIEPERIODE
Als een prestatie in het kader van de garantie is uitgevoerd, of het nu gaat
om corrigerende maatregelen of om de vervanging van een toestel, dan
wordt de garantietijd voor het vervangen toestel/onderdeel verlengd.
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9. RAPPORT VAN INGEBRUIKNAME
9.1 RAPPORT VAN INGEBRUIKNAME ambiente a1/a2/a3/a4/a5/a6/a7/a8
Datum:

Apparaatnr.:
(zie typeplaatje)

Installatiebedrijf:

Controle van de effectieve opvoerdruk uitgevoerd?

 Ja

 Nee

Een onderdruk van meer dan 20-25 Pa kan van invloed zijn op de correcte werking. Hierbij kan vuilafzetting op de ruiten of geluidsvorming worden versterkt.
Test - Verbranding uitgevoerd:

 Ja

 Nee

De gebruiker van de houtkachel is geïnstrueerd over de bediening en de montage- en gebruikshandleiding is overhandigd:
Handtekeningen:

Installateur

haardmonteur

gebruiker

Jaarlijks uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden:
Type werkzaamheden

Naam:
Datum:
Handtekening:

Opgelet: zorgvuldig bewaren! Bewaar de handleiding met een geldig betalingsbewijs en een duidelijke vermelding van de aankoopdatum en houd deze documenten bij de hand zodat u deze bij eventuele servicewerkzaamheden aan
onze monteurs kunt overhandigen.
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9.2 RAPPORT VAN INGEBRUIKNAME ambiente a4 H 2 O/a6 H 2 O
Datum:

Apparaatnr.:
(zie typeplaatje)

Adres installatiebedrijf verwarming:
Adres van degene die de haard plaatst:
Verwarmingssysteem ontlucht:

 Ja

 Nee

Werkdruk gecontroleerd:

 Ja

 Nee

Systeem gecontroleerd op dichtheid:

 Ja

 Nee

Alle veiligheidsmechanismen
(TAS, veiligheidsventiel, MAG) gecontroleerd:

 Ja

 Nee

Temperaturen direct aan de invoer en uitvoer van de houtkachel meten
en noteren.

Retourtemperatuur in °C
Voorlooptemperatuur in °C

Visuele inspectie van het verwarmingssysteem:

 Ja

 Nee

Werkingscontrole uitgevoerd:

 Ja

 Nee

Test - Verbranding uitgevoerd:

 Ja

 Nee

Controle van de effectieve opvoerdruk uitgevoerd?

 Ja

 Nee

Een onderdruk van meer dan 20-25 Pa kan van invloed zijn op de correcte werking. Hierbij kan vuilafzetting op de ruiten of geluidsvorming worden versterkt.
De gebruiker van de houtkachel is geïnstrueerd over de bediening en de montage- en gebruikshandleiding is overhandigd:
Handtekeningen:

Installateur

haardmonteur

gebruiker

Jaarlijks uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden:
Type werkzaamheden:
Naam:
Datum:
Handtekening:

Opgelet: zorgvuldig bewaren! Bewaar de handleiding met een geldig betalingsbewijs en een duidelijke vermelding van de aankoopdatum en houd deze documenten bij de hand zodat u deze bij eventuele servicewerkzaamheden aan
onze monteurs kunt overhandigen.
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SPARTH ERM
Het wereldmerk voor uw woonkamer
Reg.-Nr.:

Goederen gecontroleerd door:

Datum:
.
dag

.
maand

jaar

Uw speciaalzaak:

Spartherm Feuerungstechnik GmbH | Maschweg 38 | 49324 Melle | Germany |
Phone: +49 5422 9441-0 | www.spartherm.com

