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MONTAGE MAJOLICATEGELS

NL

Plaats de tegels van de zijkant (A) op één van
de zijden, begin vanaf beneden en haak de
steunen (B) in overeenkomst met de zijdelingse dragers
(C). Ga verder met de andere kant van de kachel.
Plaats de bovenste keramische afdekking (D), door de
achterzijde ervan op de achterwand van de kachel (E)
te laten steunen en de voorkant op de hittewering (F).
WAARSCHUWING: hanteer de tegels met uiterste
voorzichtigheid; ze zijn kwetsbaar en kunnen
beschadigd raken.
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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
ITALIANO - INDICE
- INDEX
MONTAGE MAJOLICATEGELS...........................................................................................................................................................................3
Waarschuwingen.........................................................................................................................................................................................5
Veiligheid.........................................................................................................................................................................................................5
ALGEMENE WAARSCHUWINGEN ....................................................................................................................................................................8
CONFORMITEITSVERKLARING VAN DE FABRIKANT......................................................................................................................................8
INSTALLATIENORMEN.......................................................................................................................................................................................8
BRANDVEILIGHEID............................................................................................................................................................................................9
EERSTE HULP...................................................................................................................................................................................................................................................................................... 9

TECHNISCHE BESCHRIJVING......................................................................................................................................................................... 10
TECHNISCHE GEGEVENS................................................................................................................................................................................ 11
ROOKKANAAL................................................................................................................................................................................................. 12

SCHOORSTEENPOT........................................................................................................................................................................................................................................................................12
AANSLUITING OP DE SCHOORSTEEN....................................................................................................................................................................................................................................12
AANSLUITING OP HET ROOKKANAAL VAN EEN OPEN HAARD OF VUURHAARD................................................................................................................................................13
Ventilatie en verluchting van de installatielokalen...................................................................................................................................................................................13

TOEGESTANE / NIET-TOEGESTANE BRANDSTOFFEN................................................................................................................................. 14
ONTSTEKING................................................................................................................................................................................................... 15

ONTSTEKINGEN met LAGE EMISSIES.....................................................................................................................................................................................................................................15

NORMALE WERKING....................................................................................................................................................................................... 16

GEBRUIK VAN DE OVEN (indien aanwezig)....................................................................................................................................................................................................................16
WERKING TIJDENS DE OVERGANGSPERIODES..................................................................................................................................................................................................................16

ONDERHOUD EN VERZORGING.................................................................................................................................................................... 17

Periodieke reiniging door de gebruiker...................................................................................................................................................................................................................17
REINIGING RUIT...............................................................................................................................................................................................................................................................................17
REINIGING ASLADE........................................................................................................................................................................................................................................................................17
REINIGING ROOKKANAAL...........................................................................................................................................................................................................................................................17
DE MAJOLICA-TEGELS (indien aanwezig)......................................................................................................................................................................................................................18
PRODUCTEN VAN NATUURSTEEN (indien aanwezig)................................................................................................................................................................................................18
GELAKTE PRODUCTEN (indien aanwezig)......................................................................................................................................................................................................................18
GEËMAILLEERDE PRODUCTEN (indien aanwezig)......................................................................................................................................................................................................18
VERCHROOMDE ONDERDELEN (indien aanwezig).....................................................................................................................................................................................................18
ONDERHOUD VAN DE OVEN (indien aanwezig)..........................................................................................................................................................................................................18
STILSTAND IN DE ZOMER............................................................................................................................................................................................................................................................19

Gewoon onderhoud uitgevoerd door erkende technici .......................................................................................................... 19
PAKKINGEN.......................................................................................................................................................................................................................................................................................19
Aansluiting op de schoorsteen....................................................................................................................................................................................................................................19

BEPALING VAN HET THERMISCHE VERMOGEN........................................................................................................................................... 19
AFMETINGEN.................................................................................................................................................................................................. 25

4

NEDERLANDS

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.

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 gebruiker 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 uitdrukkelijk 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 personen welke de volledig verantwoordelijkheid op zich nemen voor de definitieve installatie en de goede werking van het geïnstalleerde product. 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.
Het gebruik van het apparaat moet voldoen aan alle plaatselijke, regionale, nationale en Europese normen.
De fabrikant is niet verantwoordelijk ingeval deze voorzorgen niet nageleefd worden.
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 (indien aanwezig) waaruit het product bestaat,
die de correcte werking ervan garanderen, mogen uitsluitend door originele stukken
worden vervangen door een erkend bevoegd centrum voor technische dienst.
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.
NEDERLANDS
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 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 UIT HET PRODUCT STEKENDE ELEKTRISCHE kabels (indien
aanwezig) TREKKEN, ZE AFKNIPPEN OF ZE DRAAIEN, OOK NIET WANNEER
HET APPARAAT IS LOSGEKOPPELD VAN HET ELEKTRICITEITSNET.
 Het is aanbevolen om de voedingskabel (indien aanwezig) zo te
plaatsen dat deze niet in contact komt met warme onderdelen van het
toestel.
 De voedingsstekker moet toegankelijk zijn na de installatie.
 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 in het rookkanaal, moet men voor adequate
systemen zorgen om de vlammen te doven of een interventie van
de brandweerdienst vragen.
6
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 Dit toestel mag niet als afvalbrander worden gebruikt.
 Gebruik geen ontvlambare vloeistof voor het aanzetten
 De majolica’s (indien aanwezig) zijn producten van hoogstaande
handenarbeid en kunnen als dusdanig microkorrels, haarscheurtjes
en kleuronvolkomenheden vertonen. Deze kenmerken getuigen
van hun kostbare aard. Email en majolica produceren precies
door hun verschillende uitzettingscoëfficiënt, microbarstjes
(haarscheurtjes) die de werkelijke authenticiteit aantonen. Voor het
schoonmaken van de majolica’s is het gebruik van een zachte, droge
doek aanbevolen; indien men een detergent of vloeistof gebruikt,
zou deze in de haarscheuren kunnen dringen en ze laten uitkomen.
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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.
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 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. Dankzij
gekalibreerde gaten op de achterkant wordt een voorverwarmde luchttoevoer in de vuurhaard gewaarborgd en wordt er op deze manier
een naverbranding verkregen die hogere prestaties en een verminderde uitstoot van onverbrande gassen garandeert. In de kachel is een
draaibaar en verwijderbaar rooster aanwezig. Onder het draaibare rooster bevindt zich een uittrekbare aslade (Afbeelding 8 - B).
Onder de deur van de vuurhaard bevindt zich een uittrekbare lade met deurtje (Afbeelding 8 - C).
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.
ACCESSOIRES
ROSSELLA Plus Oven EVO

Verchroomd
rooster oven

POOK

HANDSCHOEN

OPTIONEEL

STANDAARD GELEVERD

STANDAARD GELEVERD

RING Ø 120mm aansluiting
lucht
OPTIONEEL

NICOLETTA Oven EVO
OPTIONEEL
STANDAARD GELEVERD STANDAARD GELEVERD
OPTIONEEL
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 links onder van de vuurhaard geplaatste regelklep wordt de doorgang geregeld van de lucht 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. Met de volledig uitgetrokken hendel is de regelklep geopend, met de ingeschoven hendel
is de regelklep gesloten (zie paragraaf WERKING).
2A - Regelklep SECUNDAIRE lucht (Afbeelding 6).
Boven de deur van de vuurhaard bevindt zich de bedieningshendel van de secundaire lucht.
Ook deze regelklep moet geopend zijn (dus naar rechts verplaatst), in het bijzonder voor het verbranden van hout, zodat de onverbrande
koolstof geen naverbranding kan ondergaan (zie paragraaf WERKING).
De instelling van de regelkleppen die noodzakelijk is voor het verkrijgen van het nominale verwarmingsvermogen is de volgende:

ROSSELLA Plus Oven EVO
NICOLETTA Oven EVO
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Verbruik per
uur kg/h
2,4
2,4

PRIMAIRE lucht

SECUNDAIRE lucht

TERTIAIRE lucht

GESLOTEN

2/3 GEOPEND Afbeelding 6 Pos.3

Voorinstelling

GESLOTEN

2/3 GEOPEND Afbeelding 6 Pos.3

Voorinstelling

NEDERLANDS

TECHNISCHE GEGEVENS

Rossella Plus Forno EVO

Nicoletta Forno EVO

EN 13240

EN 13240

Definitie: volgens
Bouwwijze
Nominaal (nuttig) vermogen in kW

1

1

9.1

9.1

Rendement in %

86

86

Diameter pijp rookafvoer in mm

130

130

Hoogte rookkanaal ≥ (m) - min afmetingen (cm)
Druk bij nominaal verwarmingsrendement (trek) in Pa

(*) 4 - 200x200 Ø200
12 ( 1,2 mm H2O)

Houtverbruik per uur in kg/h (hout met 20% vochtigheid)
CO gemeten bij 13% zuurstof in %

12 ( 1,2 mm H2O)

2,4

2,4

0,07 - 777 mg/m3

0,07 - 777 mg/m3

Rookgasemissie in g/s - hout

7.0

7.0

Rookgastemperatuur middelste positie in °C - hout

215

215

Afmetingen vuurmond in mm(L x H)

355 x 245

355 x 245

Afmetingen vuurhaard in mm (LxHxD)

379 x 370 x 327

379 x 370 x 327

Afmetingen oven in mm (L x H x D)

330 x 300 x 370

Type rooster

330 x 300 x 370
Ravna rešetka

Hoogte in mm

1359

1423

Breedte in mm

559

587

Diepte in mm

536

572

Gewicht in kg

Hoofdstuk AFMETINGEN

Veiligheidsafstanden brandveiligheid

Hoofdstuk VEILIGHEID

m verwarmbaar (30 kcal/h x m )
3

3

260 (**)

260 (**)

*) 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.

NEDERLANDS
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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).
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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.



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.
BELANGRIJK: Voor een verbeterd welzijn en goede zuurstoftoevoer in de ruimte kan de lucht rechtstreeks van buitenaf opgenomen
worden. Hiervoor kan het product met een verbindingsstuk kunnen aangesloten op de inlaat van externe lucht. Het verbindingsstuk
moet glad zijn en een minimale diameter hebben van Afbeelding 9, moet een maximale lengte van 3 m hebben en niet meer dan drie
bochten bevatten. Wanneer deze rechtstreeks met buiten wordt verbonden, moet gezorgd worden voor een speciaal windscherm.
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.
kg/mc

kWh/kg Vochtigheid 20%

Beuken

Soort

750

4,0

Moseik

900

4,2

Olm

640

4,1

Populier

470

4,1

Lariks

660

4,4

Gewone spar*

450

4,5

550

4,4

Gewone den*

* 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
Hout
GESLOTEN Afbeelding 7
1/2 GEOPEND Afbeelding 7
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.



Om de baktemperatuur constant te handhaven, rond de 200°C, moet een houtblok van 700-800g per keer
geladen worden en moet er pas opnieuw geladen worden wanneer het vorige blok volledig is opgebrand;
de regelschuiven van de kachel moeten gepositioneerd worden voor het verkrijgen van de nominale
warmteafgifte.

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.
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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.

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 10).
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.

NEDERLANDS
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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.

ONDERHOUD VAN DE OVEN (indien aanwezig)
Om mogelijke roetvorming te voorkomen, wordt aangeraden om:
- De damp uit de oven te laten ontsnappen om de condensvorming te beperken door de deur kort en voorzichtig te openen (1 of 2
keer, meer in geval er zeer vochtig voedsel gekookt wordt en in geval van zeer lange kookprocessen);
- Verwijder het voedsel uit de oven wanneer het gaar is. Wanneer men het voedsel in de oven laat afkoelen tot onder de 150°C zal
dit de vorming van condens veroorzaken;
- Na het voltooien van het kookproces. Laat de deur van de oven enigszins geopend totdat de eventuele condens is opgedroogd.
- Indien er in de oven condens aanwezig mocht zijn, wordt aangeraden de binnenkant van de gietijzeren deur met neutrale vaseline
te behandelen.
- Herhaal de behandeling met neutrale vaseline op de binnenzijde van de gietijzeren deur iedere 3-6 maanden, afhankelijk van de
intensiteit van gebruik van de oven;
- Indien er op de binnenzijde van de deur roest aanwezig is, verwijder die dan met behulp van schurend materiaal en behandel het
gietijzeren oppervlak vervolgens met neutrale vaseline.
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 nr. 1935/2004
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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.

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.

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
Brandstof
Droog hout (15% vochtigheid)
Nat hout (50% vochtigheid)
Briketten geperst hout
Briketten van bruinkool
Normale steenkool
Coke
Aardgas
Nafta
Elektriciteit

Eenheid
kg
kg
kg
kg
kg
kg
m3
L
kW/h

kcal/h
3600
1850
4000
4800
7700
6780
7800
8500
860

NEDERLANDS

kW
4.2
2.2
5.0
5.6
8.9
7.9
9.1
9.9
1.0

Vereiste hoeveelheid ten opzichte
van 1 kg droog hout
1,00
1,95
0,84
0,75
0,47
0,53
0,46
0,42
4,19
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Max. A+1/2A

Afbeelding 1

A

2

1

3

4
50 cm

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*

2
1 van klei met een vierkante
3 en spouwen. Efficiëntie 80% goed.
Traditioneel rookkanaal
doorsnede
>
_A
>A

4

2m
10 m
Max. A+1/2A
Vermijd rookkanalen met een rechthoekige interne doorsnede met een verhouding niet gelijk aan de tekening.
Efficiëntie 40% matig.
0,5 m
1m
A

4

H min.

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

2

1

3

α

5

Afbeelding 2

M

4

3
>A

1

4
50 cm

2

1

(2)

(1)

>
_A

2m
10 m
Industriële schoorsteen met geprefabriceerde elementen, staat een optimale rookgasafvoer toe.
0,5 m

1m

H min.

2

(2) doorsnede
Ambachtelijke schoorsteen. De correcte doorsnede van de uitgang moet tenminste
2 maal de interne
(1)
van het rookkanaal zijn, beter nog 2,5 maal.
α

5

M

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.
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2

1

3

>
_

>A

Afbeelding 3

2m

10 m

1m

H min.

(1)
α

5
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.

SCHOORSTENEN AFSTANDEN EN PLAATSING UNI 10683

13

00

mm

130

90°

0m
m

a

500 mm

a

a >10°

90°

500 mm

Helling van het dak
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Afbeelding 4

A3
A2

A2

B2

B2

B1

A1

A

B

A1

A2

A3

B1

B2

ROSSELLA Plus Forno EVO

100

40

30

50

30

NICOLETTA Forno EVO

100

40

30

50

30

cm

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

Afbeelding 5
C

B

A

Hermetische afsluiting

B

Roestvrij staal

C

Afdichting

D

Inspectieluik
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Figura 2

Figura 1

Afbeelding 6

Picture 1

1 2

Afbeelding
7 2
Picture

3

Abbildung 2

Abbildung 1

ONTSTEKINGSMODULE

Figure 2

Figure 1

Silka 2

Silka 1

2A

SCHUDDER ROOSTER

2A - On
1A - Off

1A

Figura 8
3
Afbeelding

Figura
Afbeelding
9 4

Picture 3

Picture 4

Abbildung 3

Abbildung 4

Figure 3

Figure 4

Silka 3

Silka 4

B

C

ASLADE

Ø 120 mm

UITTREKBARE LADE

INLAAT EXTERNE LUCHT
OPTIONEEL

NEDERLANDS
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Afbeelding 10
Figura 5
Picture 5
Abbildung 5
Figure 5
Silka 5

A

A

A

ROSSELLA Plus Forno EVO

A

NICOLETTA Forno EVO

Het is raadzaam om tenminste eenmaal per jaar een reiniging uit te voeren van de details A, of wanneer dit nodig
is (in geval van slechte werking met matige prestaties). Na de voltooiing van de reiniging moeten de onderdelen weer
in hun zittingen worden teruggeplaatst.

STROOMRICHTER
ROOKGASSEN
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AFMETINGEN

ROSSELLA Plus Forno EVO - BO 195 kg / 219 kg - Petra

NICOLETTA Forno EVO - BO 242 kg
NEDERLANDS
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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

MADE IN ITALY

design & production

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