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NEDERLANDS

      LET OP

            

DE OPPErVLAKKEN KuNNEN ErG WArM WOrDEN!
GEBruIK ALTIJD BESChErMENDE hANDSChOENEN!

Tijdens de verbranding wordt thermische energie vrijgegeven en vindt er dus een duidelijke verwarming van de oppervlakken, 
de deuren, handgrepen, bedieningselementen, ruiten, rookkanaal en eventueel ook de voorzijde van het apparaat plaats.
Vermijd deze elementen aan te raken zonder passende beschermende kleding (bijgeleverde veiligheidshandschoenen).
Zorg ervoor dat kinderen zich bewust van deze gevaren en houd ze tijdens de werking uit de buurt van de vuurhaard.

NEDErLANDS - INDEX
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WaarschuWingen

Deze instructiehandleiding maakt integraal deel uit van het product: zorg ervoor dat 
die altijd bij het toestel zit, ook wanneer het toestel aan een andere eigenaar of gebrui-
ker wordt overgedragen of wanneer het toestel naar een andere plaats wordt gebracht. 
Vraag een ander exemplaar aan de technische dienst van uw regio bij beschadiging of 
verlies. Dit product dient bestemd te worden voor de toepassing waarvoor het uitdruk-
kelijk ontworpen werd. Iedere contractuele en buitencontractuele verantwoordelijkheid 
van de constructeur is uitgesloten voor schade aan personen, dieren of voorwerpen, 
door installatiefouten, verkeerde afstelling of onderhoud, en door verkeerd gebruik.
De installatie moet worden uitgevoerd door gekwalificeerde en bevoegde perso-
nen welke de volledig verantwoordelijkheid op zich nemen voor de definitieve in-
stallatie en de goede werking van het geïnstalleerde product. alle nationale, regi-
onale, provinciale en gemeentelijke wetgeving en normen in het land waarin het 
apparaat is geïnstalleerd moeten worden nageleefd, en eveneens de instructies in 
deze handleiding.
het gebruik van het apparaat moet voldoen aan alle plaatselijke, regionale, natio-
nale en europese normen.
De fabrikant is niet verantwoordelijk ingeval deze voorzorgen niet nageleefd wor-
den.
Neem de verpakking weg en verzeker u van de integriteit en de volledigheid van de 
inhoud. Wendt u tot de verkoper waar het toestel werd aangekocht als de inhoud niet 
voldoet. Alle elektrische componenten (waar aanwezig) die onderdeel uitmaken van het 
product en de correcte werking ervan garanderen, moeten worden vervangen door uit-
sluitend originele onderdelen door een geautoriseerd technisch servicecentrum.

VeiligheiD

 � HET APPARAAT KAN GEBRUIKT WORDEN DOOR KINDEREN VANAF 8 JAAR 
OUD EN DOOR PERSONEN MET VERMINDERDE LICHAMELIJKE, ZINTUIGLIJKE 
OF GEESTELIJKE VERMOGENS, OF MET GEBREK AAN ERVARING EN DE NODIGE 
KENNIS, MITS DEZE ONDER TOEZICHT STAAN OF NADAT ZE INSTRUCTIES 
VERKREGEN HEBBEN INZAKE HET VEILIGE GEBRUIK VAN HET APPARAAT EN 
HET BEGRIP VAN DE MET HET APPARAAT VERBONDEN GEVAREN.

Wij danken u omdat u voor ons bedrijf gekozen hebt; ons product is een optimale oplossing voor 
verwarming, ontstaan uit de meest geavanceerde technologie met een verwerkingskwaliteit van het 
allerhoogste niveau en een steeds actueel design, teneinde u steeds te laten genieten in absolute veiligheid 
van de fantastische sensatie die de warmte van de vlam u kan geven.
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NEDERLANDS

 � HET GEBRUIK VAN DE GENERATOR DOOR PERSONEN (MET INBEGRIP 
VAN KINDEREN) MET BEPERKTE FySISCHE, SENSORISCHE EN MENTALE 
CAPACITEITEN, OF ONERVAREN, IS VERBODEN IN ZOVERRE ZE NIET ONDER 
TOEZICHT STAAN EN INGELICHT WORDEN OVER HET GEBRUIK VAN HET 
TOESTEL DOOR EEN PERSOON DIE VERANTWOORDELIJK IS VOOR HUN 
VEILIGHEID.

 � DE REINIGING EN HET ONDERHOUD DAT DOOR DE GEBRUIKER MOET 
WORDEN UITGEVOERD MAG NIET VERRICHT WORDEN DOOR KINDEREN 
ZONDER TOEZICHT.

 � KINDEREN MOETEN ONDER TOEZICHT STAAN OM ZEKER TE ZIJN DAT ZE 
NIET MET HET TOESTEL SPELEN.

 � DE GENERATOR NIET AANRAKEN ALS MEN OP BLOTE VOETEN LOOPT OF 
MET NATTE OF VOCHTIGE LICHAAMSDELEN.

 � HET IS VERBODEN OM OP HET APPARAAT ENIGE WIJZIGING AAN TE 
BRENGEN.

 � NIET AAN DE ELEKTRISCHE KABELS DIE UIT HET PRODUCT NAAR BUITEN 
KOMEN, TREKKEN, ZE LOSMAKEN OF VERDRAAIEN (WAAR AANWEZIG) OOK 
NIET ALS HET PRODUCT VAN HET ELEKTRICITEITSNET IS LOSGEKOPPELD.

 � AANBEVOLEN WORDT OM DE VOEDINGSKABEL (WAAR AANWEZIG) ZO TE 
PLAATSEN, DAT DEZE NIET IN CONTACT KOMT MET DE WARME DELEN VAN 
HET APPARAAT.

 � DE VOEDINGSSTEKKER MOET TOEGANKELIJK ZIJN NA DE INSTALLATIE 
(WAAR AANWEZIG).

 � VERMIJD OM DE VERLUCHTINGSOPENINGEN VAN HET LOKAAL 
VAN INSTALLATIE AF TE SLUITEN OF IN GROOTTE TE VERMINDEREN, DE 
VERLUCHTINGSOPENINGEN ZIJN ONONTBEERLIJK VOOR EEN CORRECTE 
VERBRANDING.

 � LAAT GEEN VERPAKKINGSMATERIAAL BINNEN HET BEREIK VAN KINDEREN 
OF NIET-BEGELEIDE GEHANDICAPTEN.

 � TIJDENS DE NORMALE WERKING MOET DE DEUR VAN DE VUURPOT ALTIJD 
GESLOTEN BLIJVEN.

 � WANNEER HET TOESTEL IN WERKING IS, VOELT HET WARM AAN, VOORAL 
DE ExTERNE OPPERVLAKKEN DAAROM IS HET AANBEVOLEN OM GOED OP TE 
LETTEN

 � CONTROLEER OF ER GEEN EVENTUELE OBSTRUCTIES ZIJN VOORALEER HET 
TOESTEL AAN TE ZETTEN NA EEN LANGERE PERIODE INACTIVITEIT.

 � IN GEVAL VAN BRAND VAN HET ROOKKANAAL ALTIJD DE PASSENDE 
SySTEMEN GEBRUIKEN OM DE VLAMMEN TE DOVEN OF DE BRANDWEER 
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BELLEN.
 � DIT APPARAAT MAG NIET WORDEN GEBRUIKT ALS 

AFVALVERBRANDINGSOVEN.
 � GEEN BRANDBARE VLOEISTOFFEN VOOR DE ONTSTEKING GEBRUIKEN.
 � DE MAJOLICA'S (WAAR AANWEZIG) ZIJN AMBACHTELIJK VERVAARDIGDE 

PRODUCTEN EN KUNNEN DAAROM MICROPUNTJES, HAARSCHEURTJES EN 
KLEURIMPERFECTIES VERTONEN. DEZE KENMERKEN GETUIGEN VAN HET 
WAARDEVOLLE KARAKTER ERVAN. EMAIL EN MAJOLICA VERTONEN, DOOR 
HUN VERSCHILLENDE UITZETTINGSCOëFFICIëNT, MICROSCHEURTJES DIE 
DE ECHTHEID ERVAN BEWIJZEN. VOOR DE REINIGING VAN DE MAJOLICA'S 
WORDT GEADVISEERD EEN ZACHTE EN DROGE DOEK TE GEBRUIKEN; 
WANNEER EEN REINIGINGSMIDDEL OF VLOEISTOF WORDT GEBRUIKT, KAN 
DIT IN DE SCHEURTJES BINNENDRINGEN EN ZE MARKEREN.
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ALGEMENE WAARSCHUWINGEN 
De verantwoordelijkheid van   La NORDICA S.p.A. is beperkt tot de levering van het apparaat. 
Zijn installatie moet worden uitgevoerd in overeenkomst met de regels van goed vakmanschap, volgens de 
voorschriften van deZe instructies en op deskundige wijZe, door gekwalificeerd personeel dat handelt namens 
bedrijven die geschikt Zijn om de volledige verantwoordelijkheid voor de installatie op Zich te nemen.
 NORDICA S.p.A. IS NIEt AANSpRAkELIjk vOOR EEN pRODUCt DAt zONDER tOEStEMMING GEWIjzIGD WORDt Of vOOR HEt 
GEbRUIk vAN NIEt-ORIGINELE RESERvEONDERDELEN.
dit apparaat is niet geschikt voor het gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke 
vermogens, tenzij ze onder toezicht staan en geïnstrueerd worden inzake het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk 
is voor hun veiligheid. kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen (en 60335-2-102 / 7.12).

DE NALEvING vAN DE NAtIONALE EN EUROpESE NORMEN, pLAAtSELIjkE REGLEMENtEN Of REGELGEvINGEN INzAkE 
WONINGbOUW EN bRANDbEStRIjDING.

ER MOGEN GEEN WIjzIGINGEN WORDEN AANGEbRACHt Op HEt AppARAAt.  La NORDICA S.p.A. IS NIEt AANSpRAkELIjk 
INDIEN DEzE vOORzORGSMAAtREGELEN NIEt IN ACHt WORDEN GENOMEN.

CONfORMItEItSvERkLARING vAN DE fAbRIkANt
onderwerp: AfWEzIGHEID vAN ASbESt EN CADMIUM
wij verklaren dat al onZe apparaten geassembleerd worden met materialen die geen delen van asbest of van 
daarvan afgeleide stoffen bevatten en dat het gebruikte lasmateriaal geen enkele vorm van cadmium bevat, Zoals 
voorgeschreven door de referentienorm.

onderwerp: EG-vERORDENING NR. 1935/2004
wij verklaren dat, in alle door ons geproduceerde producten, de materialen bestemd om in contact te komen met 
levensmiddelen geschikt Zijn voor gebruik met levensmiddelen, in overeenkomst met de bovenstaande eg-verordening.

INStALLAtIENORMEN
de installatie van het product en van de aanvullende uitrusting, met betrekking tot het verwarmingssysteem, moet 
overeenkomen met alle huidige normen en regelgevingen en de wettelijke voorschriften. 
de installatie, de noodZakelijke aansluitingen van het systeem, de inwerkingstelling en de controle van de 
correcte werking moeten deskundig worden uitgevoerd, door professioneel geschoold personeel en in volledige 
overeenstemming met de nationale, regionale, provinciale en gemeentelijke normen van kracht in het land van 
installatie van het apparaat, alsook volgens deZe instructies.
de installatie moet worden uitgevoerd door bevoegd personeel dat aan de koper een conformiteitsverklaring 
voor de installatie moet verstrekken en dat de volledige verantwoordelijkheid op Zich neemt voor de definitieve 
installatie en dientengevolge voor de correcte werking van het geïnstalleerde product.

het product is geassembleerd en klaar voor de aansluiting die door middel van een verbindingsstuk op de bestaande schoorsteen van de 
woning moet worden uitgevoerd. het verbindingsstuk moet zo kort mogelijk zijn, recht, horizontaal of eventueel enigszins stijgend. de 
aansluitingen moeten luchtdicht zijn.
voer voorafgaand aan de installatie de volgende controles uit:

•	 rookgasafvoer boven - achter - Zijkant
•	 controleer of het draagvermogen van de structuur het gewicht van uw apparaat kan ondersteunen. in geval van een onvoldoende 

draagvermogen moeten passende maatregelen genomen worden. de verantwoordelijkheid van  la nordica s.p.a. is beperkt tot de 
levering van het apparaat (zie hoofdstuk technische gegevens).

•	 controleer of de vloer het gewicht van het apparaat kan dragen en zorg voor een goede isolatie in geval de vloer uit brandbaar 
materiaal bestaat (afmetingen volgens de regionale regelgeving).

•	 Zorg ervoor dat de kamer van installatie beschikt over een voldoende ventilatie en besteed hierbij aandacht aan luchtdicht afgesloten 
ramen en deuren (afdichtingen).

•	 vermijd installaties in ruimten die Zijn uitgerust met collectieve ventilatiekanalen, afZuigkappen met of 
Zonder uitstootinrichting, gastoestellen van het type b, warmtepompen of in aanweZigheid van apparaten die 
in geval van een gelijktijdige werking in de ruimte een depressie kunnen veroorZaken (ref. Norm UNI 10683).

•	 Zorg ervoor dat het rookkanaal en de leidingen, waarop het apparaat wordt aangesloten, geschikt zijn. DE AANSLUItING vAN 
MEERDERE AppARAtEN Op DEzELfDE SCHOORStEEN IS NIEt tOEGEStAAN.

•	 de diameter van de opening voor de aansluiting op de schoorsteen moet ten minste overeenkomen met de diameter van het 
rookkanaal. de opening moet voorzien zijn van een aansluiting op de muur voor het doorvoeren van de afvoerpijp en een rozet. 

•	 de installatie moet toegang voor de reinigings- en onderhoudswerkzaamheden tot het product en het rookkanaal toestaan.
 

NORDICA S.p.A. WIjSt IEDERE vERANtWOORDELIjkHEID Af vOOR SCHADE AAN vOORWERpEN EN/Of pERSONEN 
vEROORzAAkt DOOR HEt SyStEEM. NORDICA S.p.A. IS vERDER NIEt AANSpRAkELIjk vOOR EEN pRODUCt DAt 
zONDER tOEStEMMING GEWIjzIGD WORDt Of vOOR HEt GEbRUIk vAN NIEt-ORIGINELE RESERvEONDERDELEN.

uw gebruikelijke plaatselijke schoorsteenveger moet geïnformeerd worden over de installatie van het product, 
Zodat hij de goede aansluiting op het rookkanaal en de mate van efficiëntie van het rookkanaal kan controleren.
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BRANDVEILIGHEID
Bij de installatie van het product moeten de volgende veiligheidsmaatregelen in acht worden genomen:
a) Om een voldoende warmte-isolatie te garanderen, moeten minimale veiligheidsafstanden aan de achter- en zijkanten in acht worden 

genomen tot bouwelementen en voorwerpen die ontvlambaar zijn of gevoelig voor warmte (meubilair, houten bekledingen, textiel, enz.) 
(zie Afbeelding 4 - A-B). Alle minimale veiligheidsafstanden zijn aangegeven op het technische plaatje van het product. Men mag 
NIET onder de aangegeven waarden gaan (zie PRESTATIEVERKLARING).

b) Aan de voorkant van de vuurhaard, in de stralingszone van de deur, mogen er geen voorwerpen of bouwmaterialen aanwezig zijn die 
ontvlambaar of gevoelig zijn voor warmte. De minimale afstand is hier zie Afbeelding 4 - A. Deze afstand kan beperkt worden tot 40 cm 
wanneer er vóór het te beschermen onderdeel een achtergeventileerde en hittebestendige beveiliging wordt geïnstalleerd. 

c) Wanneer het product geïnstalleerd wordt op een vloer van brandbaar materiaal moet gezorgd worden voor een onbrandbare grondplaat. De 
vloeren van brandbaar materiaal, zoals tapijten, parket, kurk, enz., moeten bedekt worden met een laag onbrandbaar materiaal zoals 
bijvoorbeeld keramiek, steen, glas of staal, enz. (afmetingen volgens de plaatselijke voorschriften).  De grondplaat moet aan de voorkant 
tenminste 50 cm uitsteken en aan de zijkanten nog een 30 cm ten opzichte van de opening van de laaddeur (zie Afbeelding 4 - B);

D) BOVEN hET PRODucT mOGEN GEEN BRANDBARE VOORWERPEN AANWEzIG zIjN (BIjV. mEuBILAIR, PLANKEN).

hET PRODucT mAG ALLEEN WERKEN WANNEER DE ASLADE IS AANGEBRAchT. hET VASTE AfVAL VAN DE VERBRANDING (AS) mOET 
VERzAmELD WORDEN IN EEN hERmETISchE EN VuuRBESTENDIGE REcIPIëNT. hET PRODucT mOET NOOIT fuNcTIONEREN IN 
AANWEzIGhEID VAN GASVORmIGE EmISSIES Of DAmPEN (zOALS BIjVOORBEELD LIjm VOOR LINOLEum, BENzINE, ENz.). GEEN 
ONTVLAmBARE mATERIALEN IN DE NABIjhEID VAN hET PRODucT OPSLAAN.

TIjDENS DE VERBRANDING WORDT ThERmISchE ENERGIE VRIjGEGEVEN EN VINDT ER DuS EEN DuIDELIjKE VERWARmING 
VAN DE OPPERVLAKKEN, DE DEuREN, hANDGREPEN, BEDIENINGSELEmENTEN, RuITEN, ROOKKANAAL EN EVENTuEEL OOK DE 
VOORzIjDE VAN hET APPARAAT PLAATS. VERMIjD IEDER coNTAcT MET DEzE ELEMENTEN zoNDER GEBRuIk TE MAkEN 
VAN BEscHERMENDE kLEDING of ExTRA wERkTuIGEN (hITTEBESTENDIGE hANDSchOENEN, BEDIENINGSEENhEID).
zoRG ERVooR DAT kINDEREN zIcH BEwusT zIjN VAN DEzE GEVAREN EN HouD zE TIjDENs DE wERkING uIT DE 
BuuRT VAN DE VuuRHAARD.

WANNEER ER EEN ONjuISTE Of TE VOchTIGE BRANDSTOf GEBRuIKT WORDT, ONTSTAAN ER TEERAfzETTINGEN (cREOSOOT) IN hET 
ROOKKANAAL DIE EEN GEVAAR VORmEN VOOR BRAND.

EERsTE HuLP
INDIEN ER zIch EEN BRAND VOORDOET IN DE AANSLuITING Of hET ROOKKANAAL:

a) De deuren van de lading en de aslade sluiten.

b) De regelkleppen voor de verbrandingslucht sluiten.

c) De brand blussen met brandblussers met koolstof-dioxide (cO2 in poedervorm)

d) Waarschuw onmiddellijk de brandweer.

HET VuuR NIET MET wATERsTRALEN BLussEN.
NA hET BLuSSEN VAN DE BRAND IN hET ROOKKANAAL mOET DIT DOOR EEN SPEcIALIST GEcONTROLEERD WORDEN OP 
EVENTuELE SchEuREN Of DOORLAATBARE PuNTEN.
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TECHNISCHE GEGEVENS

Definitie: volgens 

Bouwwijze

Nominaal (nuttig) vermogen in kW 

Rendement in %

Diameter pijp rookafvoer in mm

Hoogte rookkanaal ≥ (m) - min afmetingen (cm) 

Druk bij nominaal verwarmingsrendement (trek) in Pa

Houtverbruik per uur in kg/h (hout met 20% vochtigheid)

CO gemeten bij 13% zuurstof in %

Rookgasemissie in g/s - hout

Rookgastemperatuur middelste positie in °C - hout

Afmetingen vuurmond in mm(L x H)

Afmetingen vuurhaard in mm (LxHxD)

Afmetingen oven in mm (L x H x D)

Type rooster Ravna rešetka 

Hoogte in mm

Breedte in mm

Diepte in mm

Gewicht in kg Hoofdstuk AFMETINGEN

Veiligheidsafstanden brandveiligheid Hoofdstuk VEILIGHEID
m3 verwarmbaar (30 kcal/h x m3 ) 

*) Diameter 200 mm bruikbaar met rookkanaal niet korter dan 6 m. Neem voor een correcte installatie de afmetingen van de 
schoorsteen, zoals voorzien in de tabel TECHNISCHE GEGEVENS, in acht. Voor installaties met andere afmetingen moet de schoorsteen 
gedimensioneerd worden volgens de Norm EN13384-1.

(**) Voor gebouwen waarvan de warmte-isolatie niet voldoet aan de bepalingen inzake energiebesparing is het verwarmde volume: type 
gunstige bouw (30 kcal/h x m3); type minder gunstige bouw (40 kcal/h x m3); type ongunstige bouw (50 kcal/h x m3).

Met een warmte-isolatie volgens de normen inzake energiebesparing is het verwarmde volume groter. Met een tijdelijke verwarming, in 
geval van onderbrekingen van meer dan 8 uur, neemt het verwarmingsvermogen met ongeveer 25% af.

De vermelDe technische gegevens werDen verkregen met De houtsoort beuken van De klasse “a1”, volgens De norm uni en 
iso 17225-5, met een vochtgehalte onDer De 20%. het gebruik van anDere houtsoorten zou speciale afstellingen kunnen 
behoeven en zou afwijkenDe prestaties van het proDuct ten gevolge kunnen hebben.

Rossella R1 BII LUNA BII

EN 13240 EN 13240

1 1

8,8 8,8

80 80

130 130

(*)  4 - 200x200 Ø200

12 ( 1,2 mm H2O) 

2,4 2,4 

0,05 -625 mg/m3 0,05 -625 mg/m3

7,7 7,7

273 273

315 x 285 315 x 285

377 x 420 x 385 377 x 420 x 385

/ /

915 1169

578 540

586 564

252  (**) 252  (**)
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TECHNISCHE BESCHRIJVING
De houtkachels van La Nordica zijn geschikt voor het verwarmen van woonruimtes gedurende bepaalde perioden. 
ALS bRANDSTOF WORDEN bLOkkEN bRANDHOuT GEbRuIkT. DIT IS EEN AppARAAT mET EEN INTERmITTERENDE VERBRANDING.
De haardkachel bestaat uit platen van verzinkte staalplaat, geëmailleerd gietijzer en, afhankelijk van het model, warmteuitstralende keramiek 
of platen speksteen. 
De vuurhaard is intern bekleed met afzonderlijke gietijzeren platen; de achterkant is afneembaar. In de kachel is een draaibaar en verwijderbaar 
rooster aanwezig.
De glaskeramische deur die uit één stuk bestaat (bestendig tot 700°C) geeft een prachtig zicht op de oplaaiende vlammen en voorkomt het 
ontsnappen van vonken en rook.
Onder de deur van de vuurhaard bevindt zich een uittrekbare aslade met deurtje (Afbeelding 8 - B).

ACCESSOIRES POOK HANDSCHOEN
STANDAARD GELEVERD STANDAARD GELEVERD

DE VERWARMING VAN DE OMGEVING VINDT PLAATS:
•	 DOOR CONVECTIE (circa 70%): de luchtdoorgang door de dubbele mantel van de kachel geeft warme af aan de omgeving.
•	 DOOR STRALING (circa 30%): door middel van de panoramische ruit en de externe hete oppervlakken van de kachel wordt warmte aan 

de omgeving afgegeven (Zie hoofdstuk bEPALING VAN HET THERMISCHE VERMOGEN).

DE kACHEL IS VOORZIEN VAN REGELkLEPPEN VOOR DE PRIMAIRE EN SECuNDAIRE LuCHT DOOR MIDDEL WAARVAN DE 
VERbRANDINGSLuCHT GEREGELD WORDT.

1A - Regelklep pRImAIRE lucht (Afbeelding 6).
Met de regelklep onder de deur van de vuurhaard (draaibare klep) wordt de doorgang van primaire lucht geregeld via de aslade en 
het rooster in de richting van de brandstof. De primaire lucht is noodzakelijk voor het verbrandingsproces. De aslade moet regelmatig 
worden leeggemaakt opdat de as de toevoer van primaire lucht voor de verbranding niet belemmert. Door middel van de primaire lucht 
wordt ook het vuur brandend gehouden.
Tijdens de verbranding van hout moet de regelklep van de primaire lucht slechts enigszins geopend zijn omdat het hout anders te snel 
verbrand en de kachel oververhit kan raken (zie paragraaf WERkING).

2A - Regelklep SECUNDAIRE lucht (Afbeelding 6).
Aan de boven- en onderkant van de deur van de vuurhaard bevindt zich de regelklep voor de secundaire lucht. Deze regelklep moet 
geopend zijn (en dus naar rechts verplaatst), in het bijzonder voor het verbranden van hout (zie paragraaf WERkING).
Door middel van deze regelklep kan het verwarmingsvermogen van de kachel geregeld worden. Wanneer de klep enigszins geopend 
blijft, afhankelijk van de trek van de schoorsteen, is het mogelijk de ruit schoon te behouden.

De instelling van de regelkleppen die noodzakelijk is voor het verkrijgen van het nominale verwarmingsvermogen is de volgende:

Verbruik per uur kg/h pRImAIRE lucht SECUNDAIRE lucht TERTIAIRE lucht

ROSSELLA R1 2,4 GESLOTEN GEOPEND /

LUNA BII 2,4 GESLOTEN GEOPEND /
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ROOKKANAAL
ESSENTIëLE vEREISTEN vOOR EEN cORREcTE wERkINg vAN hET AppARAAT:

•	 een interne doorsnede die bij voorkeur rond moet zijn;
•	 moet	thermisch	geïsoleerd	en	waterdicht	zijn	en	vervaardigd	met	materiaal	bestendig	tegen	hitte,	de	verbrandingsproducten	
en	eventuele	condens;

•	 mag geen knelpunten hebben, moet verticaal zijn en mag niet meer dan 45° van de verticale richting afwijken;
•	 moet gereinigd worden indien reeds eerder gebruikt;
•	 Alle delen van de rookgasleiding moeten inspecteerbaar zijn;
•	 voor inspectie moeten inspectie-openingen worden voorzien;
•	 moet voldoen aan de technische gegevens van de handleiding;

INdIEN dE ROOkkANALEN EEN vIERkANTE Of REchThOEkIgE dOORSNEdE hEBBEN MOETEN dE INTERNE hOEkEN wORdEN AfgERONd 
MET EEN STRAAL vAN NIET MINdER dAN 20 MM. vOOR dE vIERkANTE dOORSNEdE MOET dE MAxIMALE vERhOudINg TuSSEN dE 
wANdEN ≤ 1,5 zIjN.

Een te kleine doorsnede veroorzaakt een verminderde trek. Een minimale hoogte van 4 m wordt aangeraden.
Aangezien ze de goede werking van het apparaat aantasten is het	veRbOdeN gebruik te maken van: vezelcement, verzinkt staal, ruwe en 
poreuze interne oppervlakken. Op Afbeelding 1 worden enkele voorbeelden voor oplossingen getoond. Neem	voor	eeN	correcte	 iNstallatie	de	afmetiNgeN	vaN	de	schoorsteeN,	 zoals	voorzieN	 iN	de	tabel	techNische	

gegeveNs,	 iN	 acht.	 voor	 iNstallaties	 met	 aNdere	 afmetiNgeN	 moet	 de	 schoorsteeN	 gedimeNsioNeerd	 wordeN	
volgeNs	de	Norm	eN13384-1.

dE dOOR uw ROOkkANAAL gEgENEREERdE TREk MOET vOLdOENdE MAAR NIET OvERdREvEN zIjN.
Een te grote doorsnede van het rookkanaal kan een te groot te verwarmen volume teweegbrengen en dus problemen van de werking van 
het apparaat veroorzaken; om dit te voorkomen moet het rookkanaal over zijn gehele lengte gekanaliseerd worden. Een te kleine doorsnede 
veroorzaakt een verminderde trek.

let	 oP: BIj hET AANSLuITEN vAN hET ROOkkANAAL EN vOOR wAT BETREfT ONTvLAMBARE MATERIAAL MOETEN dE 
BEpALINgEN vAN dE NORM uNI10683 IN AchT gENOMEN wORdEN. het	rookkaNaal	moet	oP	voldoeNde	afstaNd	
gePlaatst	 wordeN	 tot	 oNtvlambare	 materiaal	 of	 braNdstoffeN	 door	 middel	 vaN	 eeN	 geschikte	
isolatie	of	eeN	isolereNde	luchtlaag.
hET IS veRbOdeN IN hET ROOkkANAAL LEIdINgEN vAN SySTEMEN Of LuchTTOEvOERLEIdINgEN TE LATEN LOpEN. 
BOvENdIEN IS hET vERBOdEN Op hET ROOkkANAAL vASTE Of BEwEEgBARE OpENINgEN AAN TE BRENgEN OM ER ANdERE 
AppARATEN Op AAN TE SLuITEN (zie hoofdstuk AANSLuITINg Op hET ROOkkANAAL vAN EEN OpEN hAARd Of vuuRhAARd).

schoorsteeNPot
de	trek	vaN	het	rookkaNaal	is	ook	afhaNkelijk	vaN	de	geschiktheid	vaN	de	schoorsteeNPot.
INdIEN dEzE AMBAchTELIjk vERvAARdIgd wORdT, IS hET dERhALvE NOOdzAkELIjk dAT dE uITgAANdE dOORSNEdE OvEREENkOMT 
MET TwEEMAAL dE INTERNE dOORSNEdE vAN hET ROOkkANAAL  (Afbeelding 2).
de schoorsteenpot moet altijd hoger zijn dan de nok van het dak en moet de afvoer ook in aanwezigheid van wind kunnen waarborgen 
(Afbeelding 3).

de schoorsteenpot moet voldoen aan de volgende eisen:

•	 Een interne doorsnede hebben die gelijk is aan die van de schoorsteen.

•	 Een nuttige uitgangsdoorsnede hebben van tweemaal de interne doorsnede van het rookkanaal.

•	 zo vervaardigd zijn dat het binnendringen van regen, sneeuw of vreemde voorwerpen in het rookkanaal onmogelijk is.

•	 Moet eenvoudig te controleren zijn in het geval van eventuele onderhouds- en reinigingswerkzaamheden.

aaNsluitiNg	oP	de	schoorsteeN
de apparaten met een automatisch sluiting van de deur (type 1) moeten om veiligheidsredenen verplicht functioneren met de gesloten deur 
van de vuurhaard (met uitzondering van de fase voor het laden van brandstof of de eventuele verwijdering van de as). 
de apparaten met niet-automatisch sluitende deuren (type 2) moeten worden aangesloten op een eigen rookkanaal. de werking met 
geopende deur is alleen onder strikt toezicht toegestaan.

dE pIjp vOOR dE AANSLuITINg Op dE SchOORSTEEN MOET zO kORT MOgELIjk zIjN, REchT, hORIzONTAAL Of ENIgSzINS STIjgENd EN 
MOET LuchTdIchT zIjN.
dE AANSLuITINg Op hET ROOkkANAAL MOET wORdEN uITgEvOERd MET STEvIgE EN ROBuuSTE pIjpEN dIE vOLdOEN AAN ALLE huIdIgE 
NORMEN, vOORSchRIfTEN EN wETTELIjkE BEpALINgEN, EN MOETEN LuchTdIchT Op dE SchOORSTEEN wORdEN AANgESLOTEN. 
de interne diameter van de verbindingspijp moet overeenkomen met de externe diameter van het aansluitstuk voor rookgasafvoer van het 
apparaat (dIN 1298).

let	 oP:	 BIj hET AANSLuITEN vAN hET ROOkkANAAL EN vOOR wAT BETREfT ONTvLAMBARE MATERIAAL MOETEN dE 
BEpALINgEN vAN dE NORM uNI10683 IN AchT gENOMEN wORdEN. hET ROOkkANAAL MOET Op vOLdOENdE AfSTANd 
gEpLAATST wORdEN TOT ONTvLAMBARE MATERIAAL Of BRANdSTOffEN dOOR MIddEL vAN EEN gESchIkTE ISOLATIE Of 
EEN ISOLERENdE LuchTLAAg. miNimale	veiligheidsafstaNd	25	cm.

de	depressie	van	de	schoorsteen		(trek)	moet	tenminste	pascal (raadpleeg de TEchNISchE gEgEvENSBLAd). de meting moet altijd met 
het warme apparaat worden uitgevoerd (nominaal verwarmingsvermogen). 
wanneer de druk 17  pa (=1.7 mm waterkolom) overschrijdt, moet deze beperkt worden door middel van de installatie van een aanvullende 
trekregelaar (vlinderklep) op de afvoerpijp of in de schoorsteen, in overeenkomst met de geldende normen. 
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 vOOR EEN gOEdE wERkINg vAN hET AppARAAT IS hET vAN fuNdAMENTEEL BELANg dAT ER IN dE RuIMTE vAN 
INSTALLATIE vOLdOENdE vERBRANdINgSLuchT wORdT INgEvOERd (zie hoofdstuk vENTILATIE EN vERLuchTINg vAN dE 
INSTALLATIELOkALEN).

aaNsluitiNg	oP	het	rookkaNaal	vaN	eeN	oPeN	haard	of	vuurhaard
het rookkanaal is dat gedeelte van de pijp die het product op de schoorsteen aansluit. Bij de aansluiting moeten deze eenvoudige maar zeer 
belangrijke beginselen in acht worden genomen:

•	 ONdER gEEN BEdINg MOET EEN ROOkkANAAL gEBRuIkT wORdEN MET EEN dIAMETER dIE gROTER IS dAN dE uITgANgSSTuk 
vAN hET pROducT;

•	 IEdERE hORIzONTAAL AfgELEgdE METER vAN hET ROOkkANAAL vEROORzAAkT EEN AANzIENLIjk dRukvERLIES EN MOET 
dERhALvE gEcOMpENSEERd wORdEN MET EEN vERhOgINg vAN dE SchOORSTEEN;

•	 hET hORIzONTALE STuk MAg dE 2 METER NOOIT OvERSchRIjdEN (uNI 10683);
•	 IEdERE BOchT vAN hET ROOkkANAAL BEpERkT AANzIENLIjk dE TREk vAN dE SchOORSTEEN, hETgEEN EvENTuEEL MET EEN 

vERhOgINg vAN dE SchOORSTEEN gEcOMpENSEERd MOET wORdEN;
•	 dE NORM uNI 10683 - ITALIë SchRIjfT vOOR dAT dE BOchTEN Of RIchTINgSwIjzIgINgEN NIET MEER MOgEN zIjN dAN 2, MET 

INBEgRIp vAN dE INvOERINg IN dE SchOORSTEEN.
Indien er voor een open haard of vuurhaard een schoorsteen gebruikt moet worden, moet de kap onder het invoerpunt van het rookkanaal 
hermetisch worden afgesloten. pos. A Afbeelding 5.
wanneer de schoorsteen te groot is (bijv. 30x40 of 40x50 cm) moet deze gekanaliseerd worden met een roestvrij stalen pijp met een minimale 
diameter van 200mm, pos. b, en moet de resterende ruimte tussen de pijp en de schoorsteen direct onder de schoorsteenpot pos. c worden 
afgesloten.

veNtilatie	eN	verluchtiNg	vaN	de	iNstallatielokaleN
AANgEzIEN dEzE pROducTEN dE vERBRANdINgSLuchT ONTTREkkEN AAN hET RuIMTE vAN INSTALLATIE, MOET IN dEzE RuIMTE 
verPlicht vOLdOENdE LuchT wORdEN INgEvOERd. IN gEvAL vAN RAMEN EN dEuREN dIE LuchTdIchT gESLOTEN zIjN (BIjv. 
IN huIzEN dIE MET ENERgIEBESpARENdE cRITERIA gEBOuwd zIjN) IS hET MOgELIjk dAT dE TOEvOER vAN vERSE LuchT NIET 
gEwAARBORgd wORdT, hETgEEN vAN INvLOEd zAL zIjN Op dE TREk vAN hET AppARAAT, uw wELzIjN EN uw vEILIghEId. vOOR 
EEN gOEdE wERkINg vAN hET AppARAAT IS hET verPlicht dAT ER IN dE RuIMTE vAN INSTALLATIE vOLdOENdE LuchT vOOR dE 
vERBRANdINg EN dE zuuRSTOfTOEvOER vAN dE RuIMTE zELf wORdT INgEvOERd. 

dit betekent dat er, ook bij gesloten ramen en deuren, lucht voor de verbranding moet kunnen circuleren via speciale openingen die met 
buiten communiceren.
de luchtinlaten moeten voldoen aan de volgende vereisten:
•	 BESchERMd zIjN dOOR MIddEL vAN ROOSTERS, METALEN NETTEN ENz. zONdER EvENwEL dE NuTTIgE NETTO dOORSNEdE TE 

vERMINdEREN;
•	 uITgEvOERd zIjN zOdAT dE ONdERhOudSwERkzAAMhEdEN MOgELIjk wORdEN;
•	 gEpLAATST zOdAT dIE NIET AfgESLOTEN kuNNEN wORdEN;
•	 INdIEN IN dE RuIMTE vAN INSTALLATIE AfzuIgkAppEN AANwEzIg zIjN, MOETEN dEzE NIET gELIjkTIjdIg MET hET AppARAAT 

fuNcTIONEREN. deze kunnen immers een vrijgave van rook in de kamer veroorzaken, ook wanneer de deur van de vuurhaard gesloten is.
de aanvoer van schone en niet-vervuilde lucht kan ook verkregen worden vanuit een vertrek grenzend aan de installatieruimte (onrechtstreekse 
verluchting en ventilatie), op voorwaarde dat deze aanvoer van lucht vrij kan plaatsvinden doorheen permanente openingen op de 
buitenomgeving.
hET AANpALENdE LOkAAL MAg NIET wORdEN gEBRuIkT ALS gARAgE, OpSLAgpLAATS vOOR BRANdBAAR MATERIAAL Of vOOR 
AcTIvITEITEN dIE BRANdgEvAAR OpLEvEREN, Of ALS BAdkAMER, SLAApkAMER Of gEMEENSchAppELIjk LOkAAL vAN hET gEBOuw.
de ventilatie wordt geacht voldoende te zijn wanneer het lokaal voorzien is van luchtinlaten op basis van 
de tabel:

Categorieën van de toestellen Referentienormen
Percentage van de doorsnede 

netto van de opening ten opzichte van de doorsnede van de 
uitgang van de rookgassen uit het toestel

Netto minimale waarde van de 
opening van de ventilatieleiding

fornuishaard uNI EN 13229 50% 200 cm²

houtkachel uNI EN 13240 50% 100 cm²

houtfornuizen uNI EN 12815 50% 100 cm²

hET IS vERBOdEN TE INSTALLEREN IN LOkALEN wAAR ER BRANdgEvAAR BESTAAT. BOvENdIEN IS hET vERBOdEN OM TE 
INSTALLEREN IN LOkALEN dIE wORdEN gEBRuIkT OM TE wONEN wAARIN ER IN IEdER gEvAL EEN gEMETEN ONdERdRuk 
vAN MEER dAN 4 pA 

ALLE NATIONALE, REgIONALE, pROvINcIALE EN gEMEENTELIjkE wETgEvINg EN NORMEN IN hET LANd wAARIN hET AppARAAT IS 
gEïNSTALLEERd MOETEN wORdEN NAgELEEfd, EN EvENEENS dE INSTRucTIES IN dEzE hANdLEIdINg.
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TOEGESTANE / NIET-TOEGESTANE BRANDSTOFFEN
De toegestane brandstoffen zijn blokken brandhout. U moet uitsluitend droog brandhout gebruiken (watergehalte maximaal 20%). U moet 
maximaal 2 of 3 houtblokken laden. De houtblokken moeten een lengte van ongeveer 20-30 cm hebben en een maximale omtrek van 30-35 
cm.

HARSvRIjE BRIkETTEN vAN GEpERST HOuT HEBBEN EEN HOOG vERwARmINGSvERmOGEN EN mOETEN DERHAlvE BEHOEDzAAm 
GEBRuIkT wORDEN Om EEN ScHADElIjkE OvERvERHITTING vAN HET AppARAAT TE vOORkOmEN.
Het vochtgehalte van het gebruikte brandhout moet minder zijn dan 20% en het hout moet op een droge plek worden opgeslagen. Vochtig 
hout maakt de ontsteking moeilijk omdat er een grotere hoeveelheid energie nodig is om het aanwezige water te laten verdampen. Het 
vochtgehalte heeft verder het nadeel dat het water in de vuurhaard, met de verlaging van de temperatuur, eerder condenseert en een 
aanzienlijke afzetting van roet veroorzaakt en een daaruit voortkomend gevaar voor brand van het roet.
Vers hout bevat ongeveer 60% van H2O en is derhalve niet geschikt om verbrand te worden. Dit hout moet gedurende tenminste twee jaar op 
een droge en geventileerde plek (bijvoorbeeld onder een afdak) worden opgeslagen voordat het gebruikt kan worden.

ONDER mEER mOGEN NIET vERBRAND wORDEN: STEENkOOl, pApIERAFvAl, AFvAl vAN ScHORS EN HOuTEN pANElEN, 
vOcHTIG OF mET vERF BEHANDElD HOuT, plASTIc mATERIAlEN; IN GEvAl DEzE mATERIAlEN vERBRANDT wORDEN, IS DE 
vOOR HET AppARAAT vERlEENDE GARANTIE NIETIG. 
PaPier en kartOn mOeten alleen VOOr De Ontsteking gebrUikt wOrDen.

HET vERBRANDEN vAN AFvAl IS vERBODEN en zOU bOVenDien Het aPParaat en Het rOOkkanaal bescHaDigen, scHaDe aan 
De gezOnDHeiD VerOOrzaken, eVenals klacHten Uit De bUUrt als geVOlg Van OVerlast Vanwege Onaangename geUren.

Het hout is geen langdurende brandstof en is derhalve niet geschikt voor een continue nachtelijke verwarming. 

Soort kg/mc kwh/kg vochtigheid 20%

Beuken 750 4,0

moseik 900 4,2

Olm 640 4,1

populier 470 4,1

lariks 660 4,4

Gewone spar* 450 4,5

Gewone den* 550 4,4
*  OngescHikte HarsHOUDenDe HOUtsOOrten

OpGElET: EEN vOORTDuREND EN lANGDuRIG GEBRuIk vAN HOuT DAT BIjzONDER RIjk IS AAN AROmATIScH 
OlIëN (BIjv. EucAlypTuS, mIRTE, ENz.) vEROORzAAkT DE plOTSElINGE AANTASTING (AFBlADDERING) vAN DE 
GIETIjzEREN ONDERDElEN vAN HET pRODucT.

De vermelde technische gegevens werden verkregen met de houtsoort beuken van de klasse “A1”, volgens de norm UNI EN ISO 17225-5, met een 
vochtgehalte onder de 20%. Het gebruik van andere houtsoorten zou speciale afstellingen kunnen behoeven en zou afwijkende prestaties van het 
product ten gevolge kunnen hebben.
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ONTSTEKING

BELANGRIJK: bij de eerste ontsteking is het onvermijdelijk dat er een onaangename geur wordt afgegeven (te wijten aan het 
drogen van de lijm in de afdichting of de beschermende lakken). De geur verdwijnt na een kort gebruik. 
IN IEdER GEvAL mOET GEzORGd wORdEN vOOR EEN GOEdE vENTILATIE vAN dE RuImTE. Bij De eerste ontsteking 
worDt aangeraDen een Beperkte hoeveelheiD BranDstof te laDen en om het verwarmingsvermogen van het 
apparaat langzaam De verhogen. HET GEBRuIK vAN ALLE vLOEISTOffEN IS vERBOdEN (BIJv. ALcOHOL, BENzINE, 
OLIE EN dERGELIJKE. HET AppARAAT NOOIT ONTSTEKEN wANNEER dE KAmER BRANdBARE GASSEN BEvAT.

voor een correcte eerste ontsteking van de producten die behandeld zijn met lak voor hoge temperaturen, moet u het volgende weten:
•	 de constructiematerialen van de betreffende producten zijn niet van hetzelfde soort: er zijn namelijk delen in gietijzer en in staal.
•	 de temperatuur waaraan het lichaam van het product wordt blootgesteld is niet homogeen: afhankelijk van de zone worden er 

variabele temperaturen van 300°C tot 500°C waargenomen.
•	 tijdens zijn levensduur wordt het product onderworpen aan afwisselende periodes van ontstekingen en uitschakelingen binnen 

dezelfde dag en, met het wijzigen van de seizoenen, cycli van intens gebruik of volledige stilstand;
•	 voordat het nieuwe product als “ingelopen” kan worden beschouwd moet het onderworpen worden aan verscheidene ontstekingscycli 

zodat alle materialen en lakken de verschillende elastische spanningen voltooien.
•	 in het bijzonder wordt aanvankelijk de emissie van geuren waargenomen van het metaal dat onderworpen wordt aan grote 

temperatuurverschillen en de nog verse lak.

het is derhalve belangrijk de volgende eenvoudige stappen te volgend tijdens de ontsteking:
1. zorg voor een sterke luchtverversing in de ruimte van installatie van het apparaat.
2. tijdens de eerste ontstekingen moet de verbrandingskamer niet overmatig geladen worden (ongeveer de helft van de hoeveelheid vermeld 

in de handleiding) en moet het product gedurende tenminste 6-10 achtereenvolgende uren ingeschakeld worden behouden, terwijl de 
regelkleppen minder geopend moeten zijn dan in de handleiding staat aangegeven.

3. herhaal deze handeling tenminste 4-5 maal, afhankelijk van uw beschikbaarheid.
4. laad vervolgens steeds meer brandstof (volgens de beschrijvingen van de handleiding inzake de maximale lading), houd het apparaat 

gedurende lange periodes ingeschakeld en voorkom, tenminste in deze beginfase, kortstondige cycli met ontstekingen en uitschakelingen.
5. TIJdENS dE EERSTE ONTSTEKINGEN mAG ER GEEN ENKEL Op HET vOORwERp AANwEzIG zIJN, mET NAmE Op dE GELAKTE 

OppERvLAKKEN. dE GELAKTE OppERvLAKKEN mOGEN TIJdENS dE vERwARmING NIET wORdEN AANGERAAKT.
6. na de “inloopperiode” mag uw product gebruikt worden zoals in geval van een motor van een auto, met het vermijden van abrupte 

verhittingen met overmatige ladingen.
voor het aansteken van het vuur wordt aangeraden gebruik te maken van kleine latjes hout en papier of andere in de handel verkrijgbare 
ontstekingsmiddelen.
De luchtinlaten (primaire en secundaire lucht) moeten gelijktijdig maar slechts enigszins geopend worden (ook de eventuele regelklep voor 
de ontsteking moet geopend worden en de vlinderklep op de afvoerpijp rookgassen). wanneer het hout begint te branden kan bijgeladen 
worden door de deur langzaam te openen en zo het ontsnappen van rook te voorkomen. De regelklep primaire lucht moet gesloten worden 
en de verbranding moet geregeld worden door middel van de secundaire lucht volgens de aanwijzingen van het hoofdstuk teChnisChe 
BesChrijving.
TIJdENS dEzE fASE dE vuuRHAARd NOOIT zONdER TOEzIcHT LATEN. 

HET AppARAAT NOOIT OvERBELASTEN (raaDpleeg De teChnisChe BesChrijving / verBruik per uur). te veel 
BranDstof en te veel verBranDingsluCht kunnen oververhitting veroorzaken en het apparaat BesChaDigen. 
dE GARANTIE dEKT GEEN ScHAdE dIE HET GEvOLG zIJN vAN EEN OvERvERHITTING vAN HET AppARAAT. 

ONTSTEKINGEN mET LAGE EmISSIES
De verbranding zonder rook is een ontstekingsmethode om de emissie van schadelijke stoffen aanzienlijk te beperken. het hout brandt 
geleidelijk van boven naar beneden en de verbranding verloopt dus langzamer en op een meer gecontroleerde wijze. De verbrandingsgassen 
worden als gevolg van de hoge temperatuur van de vlammen bijna volledig verbrand.
plaats de houtblokken in de vuurhaard op een bepaalde onderlinge afstand, zoals aangegeven in Afbeelding 7. plaats de grote blokken 
beneden en de kleinere boven, of in verticaal indien de verbrandingskamer nauw en hoog is. plaats de aanmaakmodule boven op de stapel 
en positioneer de eerste elementen van deze module loodrecht op de stapel hout.

AANmAAKmOduLE Deze aanmaakmoDule vervangt De miDDelen van papier of karton.
Bereid 4 latjes voor met een lengtedoorsnede van 3x3 cm en een lengte van 20 cm Afbeelding 7. plaats de vier latjes gekruist boven op de 
stapel hout, dwars ten opzicht van de stapel. plaats vervolgens midden in de aanmaakmodule het aanmaakblokje dat bijvoorbeeld in kaarsvet 
geïmpregneerde houtwol kan zijn. een lucifer is voldoende om het vuur aan te steken. indien gewenst kunnen er ook dunnere stukken hout 
gebruikt worden: in dat geval moet er een grotere hoeveelheid gebruikt worden. houd de afvoerklep rookgassen en de regelklep van de 
verbrandingslucht geopend.

nadat het vuur is aangestoken de regelklep van de verbrandingslucht plaatsen in de aangegeven positie:

Brandstof  pRImAIRE lucht  SEcuNdAIRE lucht TERTIAIRE lucht
hout gesloten  Afbeelding 7 1/2 geopenD Afbeelding 7   nee

BELANGRIJK:
•	 geen extra brandhout toevoegen tussen een volledige lading en de volgende;
•	 het vuur niet smoren door de luchtinlaten te sluiten;
•	 een regelmatige reiniging door een schoorsteenveger beperkt de emissie van kleine deeltjes.
•	 Deze	aanduidingen	worden	ondersteund	door	HOLZENERGIE	SCHWEIZ	 www.holzenergie.ch
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NORmALE wERKING
na de correcte plaatsing van de regelkleppen de aangegeven lading per uur invoeren; vermijd te veel te laden omdat dit afwijkende spanningen 
en vervormingen kan veroorzaken (zie de aanwijzingen van hoofdstuk teChnisChe BesChrijving). HET pROducT mOET dERHALvE 
ALTIJd mET GESLOTEN dEuR GEBRuIKT wORdEN Om ScHAdE ALS GEvOLG vAN OvERmATIGE vERHITTING (SmEEdEffEcT) TE 
vOORKOmEN. dE NIET-NALEvING vAN dEzE REGEL dOET dE GARANTIE vERvALLEN.
De apparaten met een automatisch sluiting van de deur (type 1) moeten om veiligheidsredenen verplicht functioneren met de gesloten deur 
van de vuurhaard (met uitzondering van de fase voor het laden van brandstof of de eventuele verwijdering van de as).
De apparaten met niet-automatisch sluitende deuren (type 2) moeten worden aangesloten op een eigen rookkanaal. De werking met open 
deur is alleen onder strikt toezicht toegestaan.

BELANGRIJK: Om vEILIGHEIdSREdENEN mAG dE dEuR vAN dE vuuRHAARd ALLEEN TIJdENS dE LAdING GEOpENd 
zIJN. dE vuuRHAARd mOET TIJdENS dE wERKING EN dE pERIOdEN vAN NIET-GEBRuIK GESLOTEN BLIJvEN.

met de regelkleppen wordt de warmteafgifte van de vuurhaard geregeld. De regelkleppen moeten op basis van de behoefte aan warmte 
worden geopend. De beste verbranding (met minimale emissies) wordt verkregen wanneer het grootste gedeelte van de verbrandingslucht, 
bij het laden van het hout, door de regelklep van de secundaire lucht stroomt. 
HET AppARAAT mOET NOOIT TE vEEL GELAdEN wORdEN. te veel BranDstof en te veel verBranDingsluCht kunnen een 
oververhitting veroorzaken en Derhalve het apparaat BesChaDigen. ScHAdE ALS GEvOLG vAN OvERvERHITTING wORdT 
NIET GEdEKT dOOR dE GARANTIE. het proDuCt moet Derhalve altijD met gesloten Deur geBruikt worDen om sChaDe als 
gevolg van overmatige verhitting (smeeDeffeCt) te voorkomen. 
De regeling van de regelkleppen, noodzakelijk voor het verkrijgen van het nominale verwarmingsvermogen met een depressie aan de 
schoorsteen van 12 pa (1,2 mm waterkolom) is de volgende: zie hoofdstuk teChnisChe BesChrijving. dIT IS EEN AppARAAT mET EEN 
INTERmITTERENdE vERBRANdING.
De intensiteit van De verBranDing en Dus het verwarmingsvermogen worDt, naast De regeling van De 
verBranDingsluCht, ook BeïnvloeD Door De sChoorsteen. een goeDe trek van De sChoorsteen vereist een kleinere 
hoeveelheiD verBranDingsluCht, terwijl een sleChte trek een grotere hoeveelheiD verBranDingsluCht vereist.
om de goede verbranding te inspecteren moet gecontroleerd worden of de uit de schoorsteen afkomstige rook transparant is. een witte rook 
betekent dat het apparaat niet correct is geregeld of dat het hout te vochtig is; wanneer daarentegen de rook grijs of zwart is, is dit een teken 
van een niet volledige verbranding (en moet een grotere hoeveelheid secundaire lucht worden ingevoerd).

LET Op: wanneer er BranDstof worDt toegevoegD aan De smeulenDe houtskool in afwezigheiD van 
vlammen, zou Dit een grote rookontwikkeling kunnen veroorzaken. INdIEN dIcHT mOcHT GEBEuREN, KAN 
ER EEN ExpLOSIEvE mENGING vAN GAS EN LucHT GEvORmd wORdEN EN IN ExTREmE GEvALLEN EEN ExpLOSIE. 
Om vEILIGHEIdSREdENEN wORdT AANGERAdEN EEN NIEuwE ONTSTEKINGSpROcEduRE mET KLEINE LATJES uIT TE 
vOEREN.

GEBRuIK vAN dE OvEN (INdIEN AANwEzIG)
Dankzij de toevoer van verbrandingslucht kan de temperatuur van de oven aanzienlijk beïnvloed worden. een voldoende trek van de 
schoorsteen en de goed gereinigde leidingen voor de stroming van de kokende rookgassen rondom de oven zijn van fundamenteel belang 
voor een goed kookresultaat.
De ovenplaat en het rooster kunnen op verschillende niveaus geplaatst worden.
Dik gebak en groot gebraad moeten op het laagste niveau geplaatst worden. vlak gebak en koekjes gaan op het middelste niveau. het 
bovenste niveau kan gebruikt worden om te verwarmen of te fruiten (zie hoofdstuk technische Beschrijving - aCCessoires).
wANNEER ER zEER vOcHTIG vOEdSEL GEKOOKT wORdT, zOALS TAARTEN mET fRuIT Of fRuIT zELf, wORdT ER cONdENS 
GEGENEREERd. tijDens het kookproCes kan er waterDamp ontstaan Dat op De Boven- of zijkanten van De Deur worDt 
afgezet en Druppeltjes ConDens vormt. Dit is een fysiek versChijnsel.
Door de deur kort en voorzichtig te openen (1 of 2 keer, vaker in geval van lange kooktijden) kan de waterdamp uit de ovenkamer ontsnappen 
en wordt de condensvorming aanzienlijk beperkt.

wERKING TIJdENS dE OvERGANGSpERIOdES
tijDens De overgangsperioDe, Dus wanneer De externe temperaturen hoger zijn, kunnen er Bij een plotselinge 
temperatuurstijging storingen van het rookkanaal ontstaan Die een niet-volleDige afzuiging van De 
verBranDingsgassen veroorzaken. De verBranDingsgassen worDen niet meer volleDig afgevoerD (intense geur van 
gas). in dit geval het rooster vaker schudden en de verbrandingslucht verhogen. laad vervolgens een kleine hoeveelheid brandstof en zorg 
ervoor dat deze snel verbrand (met vlamontwikkeling) om op deze wijze de trek van het rookkanaal te stabiliseren. 

Controleer vervolgens Dat alle openingen voor De reiniging en De aansluitingen op De sChoorsteen 
luChtDiCht zijn. IN GEvAL vAN TwIJfEL mOET HET AppARAAT NIET GEBRuIKT wORdEN.
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NEDERLANDS

ONDERHOUD EN VERZORGING
VOlG altIjD DE aaNwIjZINGEN IN maxImaal VEIlIGE OmstaNDIGHEDEN! 

•	  ZORg ER VOOR DAT DE VOEDINgSkABEL IS LOSgEkOPPELD (INDIEN AANwEZIg). 

•	 ZORg ERVOOR DAT DE gENERATOR VOLLEDIg IS AFgEkOELD.

•	 ZORg ERVOOR DAT DE AS VOLLEDIg IS AFgEkOELD.

•	 ZORg VOOR EEN gOEDE LUChTVERVERSINg VAN DE OMgEVINg TIjDENS DE wERkZAAMhEDEN VOOR DE REINIgINg VAN hET 
PRODUCT.

•	 EEN ONVOLDOENDE REINIgINg SChAADT DE gOEDE wERkINg EN DE VEILIghEID!

PERIODIEkE REINIGING DOOR DE GEbRUIkER
Zoals aangegeven in deze handleiding voor gebruik en onderhoud, moeten de periodieke handelingen voor reiniging met uiterste aandacht 
worden uitgevoerd, na het lezen van de aanwijzingen en de procedures en volgens de beschreven frequentie.
CONTROLEER EN REINIg TENMINSTE EENMAAL PER jAAR DE ExTERNE LUChTINLAAT. DE SChOORSTEEN MOET REgELMATIg gEVEgEN 
wORDEN DOOR DE SChOORSTEENVEgER. LAAT Uw PLAATSELIjkE VERANTwOORDELIjkE SChOORSTEENVEgER DE CORRECTE 
INSTALLATIE VAN hET PRODUCT, DE AANSLUITINg OP DE SChOORSTEEN EN DIE OP DE LUChTINLATEN CONTROLEREN.

bElaNGRIjk:  DE REINIGING EN ONDERHOUD mOEt UItslUItEND wORDEN UItGEVOERD waNNEER HEt aPPaRaat 
Is afGEkOElD. Er mogen uitsluitend uitdrukkelijk toegestane en door la NORDICa s.p.a. aangeboden reserveonderdelen 
gebruikt worden. Neem in geval van nood contact op met uw gespecialiseerde handelaar.
 HEt aPPaRaat maG NIEt GEwIjZIGD wORDEN!

REINIGING RUIt
Door middel van een specifieke ingang van de secundaire lucht wordt de afzetting van vuil op de ruit van de deur aanzienlijk vertraagd. Als 
gevolg van het gebruik van vaste brandstoffen (bijv. vochtig hout) kan dit niet volledig worden uitgesloten, hetgeen niet gezien moet worden 
als een defect van het apparaat.

bElaNGRIjk: DE REINIGING VaN DE PaNORamIsCHE RUIt mOEt ENkEl EN allEEN wORDEN UItGEVOERD OP HEt 
kOUDE aPPaRaat, Om tE VOORkOmEN Dat DE RUIt baRst. 
Voor de reiniging kunnen specifieke producten gebruikt worden of gebruik een bal van krantenpapier, bevochtigd en door de as 
gehaald. GEbRUIk IN IEDER GEVal GEEN DOEkEN, sCHURENDE Of CHEmIsCH aGREssIEVE PRODUCtEN.

De correcte ontstekingsprocedure, het gebruik van een gepaste hoeveelheid en type brandstof, de correcte plaatsing van de regelklep van 
de secundaire lucht, een voldoende trek van de schoorsteen en de aanwezigheid van de verbrandingslucht zijn onmisbaar voor de optimale 
werking van het apparaat en het schoon behouden van de ruit.

bREUk VaN DE RUItEN: aangezien de ruiten gemaakt zijn van glaskeramiek en bestand zijn tegen temperatuurschommelingen 
van 750°C, zijn ze niet onderhevig aan thermoshock. hun breuk kan alleen veroorzaakt worden door mechanische schokken 
(botsingen of het met geweld sluiten van de deur, enz.).
 DERHalVE kaN DE RUIt NIEt ONDER DE GaRaNtIE VERVaNGEN wORDEN.

REINIGING aslaDE
Alle producten zijn voorzien van een rooster in de vuurhaard en een lade voor het opvangen van de as Afbeelding 8. wij raden u aan de 
aslade regelmatig leeg te maken om te voorkomen dat deze vol raakt en het rooster oververhit raakt. Verder raden we u aan altijd 3-4 as in de 
vuurhaard te behouden.

lEt OP: HEt UIt DE VUURHaaRD VERwIjDERDE as mOEt wORDEN GEPlaatst IN EEN RECIPIëNt VaN NIEt-
bRaNDbaaR matERIaal VOORZIEN VaN EEN lUCHtDICHt DEksEl. HEt RECIPIëNt mOEt OP EEN NIEt-bRaNDbaRE 
VlOER wORDEN GEPlaatst, UIt DE bUURt VaN ONtVlambaRE matERIalEN, tOt DE as GEDOOfD EN VOllEDIG 
afGEkOElD Is.

REINIGING ROOkkaNaal
De correcte ontstekingsprocedure, het gebruik van een gepaste hoeveelheid en type brandstof, de correcte plaatsing van de regelklep van 
de secundaire lucht, een voldoende trek van de schoorsteen en de aanwezigheid van de verbrandingslucht zijn onmisbaar voor de optimale 
werking van het apparaat en het schoon behouden van de ruit.
hET IS RAADZAAM OM TENMINSTE EENMAAL PER jAAR EEN VOLLEDIgE REINIgINg UIT TE VOEREN, OF wANNEER DIT NODIg IS (in geval 
van slechte werking en slechte prestaties). EEN OVERMATIgE AFZETTINg VAN ROET (CREOSOOT) kAN PROBLEMEN VEROORZAkEN VOOR 
DE AFVOER VAN DE ROOkgASSEN EN SChOORSTEENBRAND. 

DE REINIGING mOEt allEEN wORDEN UItGEVOERD waNNEER HEt aPPaRaat Is afGEkOElD. DEZE hANDELINg ZOU 
DOOR EEN SChOORSTEENVEgER MOETEN wORDEN UITgEVOERD DIE TEgELIjkERTIjD EEN INSPECTIE UIT kAN VOEREN.

Tijdens de reiniging moeten de aslade en de stroomrichter rookgassen uit het apparaat verwijderd worden om het reiniging van roet te 
bevorderen.
De stroomrichters zijn niet met schroeven bevestigd en kunnen dus eenvoudig verwijderd worden. Na de voltooiing van de reiniging moeten 
ze weer in hun zittingen worden teruggeplaatst (Afbeelding 9). 
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lEt OP: DE afwEZIGHEID VaN DE stROOmRICHtER VEROORZaakt EEN stERkE DEPREssIE mEt EEN tE sNEllE 
VERbRaNDING, OVERmatIG HOUtVERbRUIk EN EEN DaaRUIt VOORtVlOEIENDE OVERVERHIttING VaN HEt 
aPPaRaat.

DE majOlICa-tEGEls (INDIEN aaNwEZIG)
De majolica-tegels la NORDICa s.p.a. zijn hoogwaardige ambachtelijke producten en dus is het mogelijk dat er micro-korrels, haarscheurtjes 
en onvolkomenheden van kleur aanwezig zijn. Deze kenmerken getuigen van hun kostbare aard.
De glazuur en de majolica kunnen als gevolg van hun verschillende uitzettingscoëfficiënt microbarstjes (haarscheurtjes) veroorzaken die de 
werkelijke authenticiteit aantonen. VOOR DE REINIgINg VAN DE MAjOLICA wORDT AANgERADEN EEN ZAChTE DROgE DOEk TE gEBRUIkEN; INDIEN ER ENIG 

REINIGINGsmIDDEl Of VlOEIstOf GEbRUIkt wORDt, ZOU DIt IN DE HaaRsCHEURtjEs kUNNEN bINNENDRINGEN 
EN ZE PERmaNENt aCCENtUEREN.

PRODUCtEN VaN NatUURstEEN (INDIEN aaNwEZIG)
DE NATUURSTEEN MOET MET ZEER FIjN SChUURPAPIER OF EEN SChUURSPONSjE gEREINIgD wORDEN. GEEN ENkEl REINIgINgSMIDDEL 
OF VLOEISTOF gEBRUIkEN.

GElaktE PRODUCtEN (INDIEN aaNwEZIG)
Na jaren van gebruik van het product zijn kleurveranderingen een volkomen normaal fenomeen. Dit fenomeen is te wijten aan de grote 
temperatuurverschillen waaraan het product wordt onderworpen tijdens de werking en de veroudering van de lak zelf in de loop van de tijd.

waaRsCHUwING: ALVORENS DE EVENTUELE NIEUwE LAk AAN TE BRENgEN, MOETEN ALLE RESTEN VAN hET TE BEhANDELEN 
OPPERVLAk VERwIjDERD wORDEN.

GEëmaIllEERDE PRODUCtEN (INDIEN aaNwEZIG)
gebruik voor de reiniging van geëmailleerde onderdelen een zeepsop of een neutraal NIEt-schurend en chemisch NIEt-agressief 
reinigingsmiddel op het koude oppervlak.

NA DE REINIgINg hET ZEEPSOP OF hET REINIgINgSMIDDEL NIEt LATEN OPDROgEN MAAR ONMIDDELLIjk VERwIjDEREN. 
GEEN SChUURPAPIER OF SChUURSPONSjES gEBRUIkEN.

VERCHROOmDE ONDERDElEN (INDIEN aaNwEZIG)
Indien de verchroomde onderdelen blauwachtig worden als gevolg van een oververhitting kan dit verholpen worden door een specifiek 
reinigingsmiddel te gebruiken.

stIlstaND IN DE ZOmER
Na de reiniging van de vuurhaard, de schoorsteen en het rookkanaal moeten as en andere eventuele resten volledig verwijderd worden. 
Vervolgens moeten alle deuren en regelkleppen gesloten worden. In geval het apparaat van de schoorsteen wordt losgekoppeld moet de 
uitgangsopening worden afgesloten.
hET IS RAADZAAM OM TENMINSTE EENMAAL PER jAAR EEN REINIgINg VAN hET ROOkkANAAL UIT TE VOEREN. CONTROLEER BIj DIE 
gELEgENhEID DE CONDITIE VAN DE AFDIChTINgEN; wANNEER DEZE NIET PERFECT INTACT ZIjN EN NIET gOED OP hET APPARAAT 
AANSLUITEN wORDT DE gOEDE wERkINg VAN hET APPARAAT NIET LANgER gEwAARBORgD! IN DAT gEVAL MOETEN ZE DUS VERVANgEN 
wORDEN.
INDIEN DE kAMER wAAR hET APPARAAT gEPLAATST IS VOChTIg IS, MOET ABSORBEREND ZOUT IN DE VUURhAARD gEPLAATST wORDEN.



wANNEER MEN hET ESThETISChE UITERLIjk VAN DE gIETIjZEREN ONDERDELEN IN DE TIjD ONVERANDERD wENST TE 
BEhOUDEN, BESChERM DEZE DAN MET NEUTRALE VASELINE.
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bEPalING VaN HEt tHERmIsCHE VERmOGEN
Er bestaat geen absolute regel voor het berekenen van het correcte benodigde vermogen. Dit vermogen is afhankelijk van de te verwarmen 
ruimte maar ook voor een groot deel van de isolatie. gemiddeld zal het thermische vermogen noodzakelijk voor een goed geïsoleerde kamer 
gelijk zijn aan 30 kcal/h per m3  (bij een externe temperatuur van 0°C). 
Aangezien 1 kw overeenkomt met 860 kcal/h, kan een waarde van 35 w/m3 worden toegepast. 
gesteld dat u een kamer van 150 m3 (10 x 6 x 2,5 m) wenst te verwarmen in een geïsoleerde woning, dan heeft u 150 m3 x 35 w/m3 = 5250 w 
of 5,25 kw nodig. Als voornaamste verwarming zal een apparaat van 8 kw derhalve voldoende zijn. 

Geschatte verbrandingswaarde Vereiste hoeveelheid ten opzichte van 
1 kg droog hout

brandstof Eenheid kcal/h kw
Droog hout (15% vochtigheid) kg 3600 4.2 1,00
Nat hout (50% vochtigheid) kg 1850 2.2 1,95
Briketten geperst hout kg 4000 5.0 0,84
Briketten van bruinkool kg 4800 5.6 0,75
Normale steenkool kg 7700 8.9 0,47
Coke kg 6780 7.9 0,53
Aardgas m3 7800 9.1 0,46
Nafta L 8500 9.9 0,42
Elektriciteit kw/h 860 1.0 4,19

GEwOON ONDERHOUD UItGEVOERD DOOR ERkENDE tECHNICI 
HEt GEwONE ONDERHOUD mOEt tEN mINstE EENmaal PER jaaR wORDEN UItGEVOERD.
AANgEZIEN DE gENERATOR ALS VASTE BRANDSTOF hOUT gEBRUIkT, IS EEN jAARLIjkSE gEwONE ONDERhOUDSBEURT VEREIST DIE 
MOET wORDEN UITgEVOERD DOOR EEN ERkENDE tECHNICUs, mEt GEbRUIk VaN UItslUItEND ORIGINElE REsERVEONDERDElEN.
DE NIET-NALEVINg kAN DE VEILIghEID VAN hET APPARAAT AANTASTEN EN kAN hET REChT OP DE gARANTIEVOORwAARDEN DOEN 
VERVALLEN.
Door de in deze handleiding voor gebruik en onderhoud beschreven frequentie voor de reiniging door de gebruiker in acht te nemen, wordt 
in de loop der tijd een correcte verbranding van de generator gewaarborgd en worden eventuele storingen en/of defecten, die vaker de 
tussenkomst van de technicus zouden vereisen, voorkomen. De verzoeken voor de ingrepen voor gewoon onderhoud vallen niet onder de 
garantie van het product.

PakkINGEN
De pakkingen garanderen de hermetische afsluiting van de generator en diens goede werking.
DE PAkkINgEN MOETEN REgELMATIg gECONTROLEERD wORDEN: IN gEVAL VAN SLIjTAgE OF BESChADIgINg MOETEN ZE ONMIDDELLIjk 
VERVANgEN wORDEN.
DEZE hANDELINgEN MOETEN UITgEVOERD wORDEN DOOR EEN ERkENDE TEChNICUS.

aaNslUItING OP DE sCHOORstEEN
hET kANAAL DAT NAAR DE SChOORSTEEN LEIDT, MOET jAARLIjkS OF wANNEER NODIg SChOONgEZOgEN wORDEN. IN gEVAL ER 
hORIZONTALE TRAjECTEN ZIjN, MOET ERVOOR gEZORgD wORDEN DAT DE RESTEN VERwIjDERD wORDEN VOORDAT DEZE DE 
DOORgANg VAN DE ROOkgASSEN BELEMMEREN. 
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NEDERLANDS

1* Dubbelwandig stalen rookkanaal geïsoleerd met materiaal bestendig tegen 400°C. Efficiëntie 100% uitstekend.

2* Dubbelwandig rookkanaal van vuurvast materiaal, geïsoleerd en met externe bekleding van lichtgewicht beton. 
Efficiëntie 100% uitstekend.

3* Traditioneel rookkanaal van klei met een vierkante doorsnede en spouwen. Efficiëntie 80% goed.

4 Vermijd rookkanalen met een rechthoekige interne doorsnede met een verhouding niet gelijk aan de tekening. 
Efficiëntie 40% matig.

1 Industriële schoorsteen met geprefabriceerde elementen, staat een optimale rookgasafvoer toe.

2 Ambachtelijke schoorsteen. De correcte doorsnede van de uitgang moet tenminste 2 maal de interne doorsnede 
van het rookkanaal zijn, beter nog 2,5 maal.

3 Schoorsteen voor rookkanaal van staal met interne geleidekegel van de rookgassen.

4 In geval van aangrenzende rookkanalen moet één schoorsteen tenminste 50 cm hoger zijn dan de andere om 
drukoverdracht tussen de rookkanalen te voorkomen.

*- Materiaal volgens de huidige normen, regelgevingen en wettelijke voorschriften.

Afbeelding 1

Afbeelding 2
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NEDERLANDS

SCHOORSTENEN AFSTANDEN EN PLAATSING UNI 10683

Helling van het dak a >10°

5
De schoorsteenpot mag binnen 10 meter geen obstakels hebben door muren, afdaken of bomen. Anders moet de 
schoorsteen tot 1 m boven het obstakel verhoogd worden. De schoorsteenpot moet tenminste 1 m hoger zijn dan 
de nok van het dank.

Afbeelding 3
Deze schema’s zijn indicatief en 

hebben geen projectwaarde. 
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D

A

B

C

cm A1 A2 A3 B1 B2

ROSSELLA R1 100 20 20 50 30

LUNA BII 100 20 20 50 30

A         B

A1

A2

B2 B2
B1

A3

A2

NEDERLANDS

A Hermetische afsluiting

B Roestvrij staal

C Afdichting

D Inspectieluik

Alle minimale veiligheidsafstanden zijn aangegeven op het technische plaatje van het product. Men mag NIET onder de aangegeven waarden 
gaan. (zie PRESTATIEVERKLARING)

Afbeelding 4

Afbeelding 5 Deze schema’s zijn indicatief en 
hebben geen projectwaarde. 
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Picture 2 

Figura 2 

Abbildung 2 

Figure 2 

Picture 1 

Picture 3 Picture 4 

Figura 1 

Figura 3 Figura 4 

Abbildung 1 

Abbildung 3 Abbildung 4 

Figure 1 

Figure 3 Figure 4 

Silka 1 
Silka 2 

Silka 3 Silka 4 

1A - Off

1A

B

2A - 1/2 On

2A

2A

NEDERLANDS

SCHUDDER ROOSTER

ONTSTEKINGSMODULE

ASLADE

STROOMRICHTER 
ROOKGASSEN

Afbeelding  6 Afbeelding  7

Afbeelding  8 Afbeelding  9

23



ROSSELLA R1  155 kg / 170 kg PT 

LUNA BII  194 kg
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MADE IN ITALY
design & production

La NORDICA S.p.A.     Via Summano, 104    36030 - MONTECCHIO PRECALCINO (VI) - ITALY
 +39.0445.804000   -    +39.0445.804040   -     info@lanordica.com   -    www.lanordica-extraflame.com

De fabrikant behoudt zich het recht voor om de kenmerken en de gegevens te wijzigen in de volgende folder op ieder
moment en zonder voorafgaande verwittiging, teneinde de eigen producten te verbeteren.

NEEM, VOOR INFORMATIE OVER HET DICHTSTBIJZIJNDE SERVICECENTRUM
CONTACT OP MET UW DEALER OF RAADPLEEG ONZE WEBSITE 

WWW.LANORDICA-EXTRAFLAME.COM
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