REVIVO 140
REVIVO 125
Montagehandleiding

1. TECHNISCHE GEGEVENS
Hoeveelheid brandstof

De verpakking

Nominaallast

Deellast

Hoeveelheid brandstof

~1,3 kg*

~0,6 kg*

Brandduur bij volledige
pelletcontainer

~40 uur*

~70 uur*

* Waarden in de praktijk, kan afwijken naargelang de pelletkwaliteit

Aanwijzing
Het pelletverbruik hangt af van de grootte van de pellets. Hoe
groter de pellets, hoe langzamer de toevoer en omgekeerd.

Technische gegevens
Vermogensbereik

[kW]

2,5 - 6

Ruimteverwarmingsvermogen afhankelijk
van de isolatie

[m3]

50 - 160

[kg/uur]

0,6 - 1,3

Pelletvoorraad REVIVO 140*

[l/kg]

76 /~50

Pelletvoorraad REVIVO 125*

[l/kg]

62 /~40

[V]/[Hz]

230/50

[W]

~20

Zekering

[A]

2,5 AT

Rendement

[%]

92,1

CO2

[%]

Brandstofverbruik

Elektrische aansluiting
Gemiddeld elektrisch verbruik

12,2

CO-emissie bij 13% O2

[mg/m ]

53

Stofemissie

[mg/m ]

24,5

[g/s]

3,7

Rookgastemperatuur

[°C]

148

Schouwtrek

[Pa]

3

Rookgasvolume

3
N
3
N

*Capaciteit in kg kan door verschillende bulkdichtheden van de pellets
afwijken.

De eigenaar van de pelletkachel moet de handleiding bewaren.
Deze moet op ieder moment voorgelegd kunnen worden aan de
schoorsteenveger.
Aanwijzing
Respecteer de nationale en Europese normen, alsook regionale
voorschriften, die voor de installatie en inbedrijfname van
toepassing zijn.

Uw eerste indruk is belangrijk voor ons!
De verpakking van uw nieuwe kachel biedt een uitstekende
bescherming tegen schade. Schade aan de kachel en accessoires
kunnen tijdens het transport echter toch voorkomen.
Aanwijzing
Controleer daarom a.u.b. de kachel bij ontvangst op schade en
volledigheid! Meld gebreken onmiddellijk aan uw dealer! Let
er tijdens het uitpakken goed op dat de stenen en keramische
panelen intact blijven. Op het materiaal kunnen gemakkelijk
krassen ontstaan. Natuurstenen en keramische panelen vallen
buiten de garantie.
De verpakking van uw nieuwe kachel is voor een groot deel
milieuneutraal.
Tip
Het in de verpakking gebruikte hout is niet oppervlaktebehandeld
en mag daarom in uw houtkachel worden verbrand (niet in uw
pelletkachel!). Het karton en de PE-folie kunt u via de gemeentelijke
ophaaldienst laten recycleren.

Elektrische aansluiting
De kachel wordt met een ca. 2 m lange aansluitkabel met eurostekker
geleverd. De kabel moet in een 230 volt, 50 Hz stopcontact gestoken
worden. Het gemiddelde elektrische verbruik bedraagt bij normaal
bedrijf 20 watt. Gedurende de automatische start bedraagt het
vermogen 150 watt. De aansluitkabel moet zo gelegd worden dat
contact met hete of scherpe onderdelen van de kachel wordt
vermeden.

Aanwijzing
De installatie moet door een erkende installateur uitgevoerd
worden.
Aanwijzing
De installatie moet voldoen aan de van toepassing zijnde
veiligheids- en bouwvoorschriften. Neem in verband hiermee a.u.b.
contact op met uw schoorsteenveegbedrijf.
Aanwijzing
Enkel hittebestendige dichtingsmaterialen, zoals aluminium
kleefband, hittebestendig siliconen en minerale wol mogen
gebruikt worden.
Aanwijzing
De aansluiting mag niet te ver in de vrije ruimte van het
schoorsteenkanaal worden geplaatst.
Aanwijzing
Indien uw kachel ruimteluchtonafhankelijk wordt aangesloten,
moeten de verbindingen tussen de rookgaskanalen, binnen in
de woning, duurzaam worden afgedicht. Gebruik hiervoor bij de
montage een hittebestendig siliconen dat zich hiertoe leent.
Aanwijzing
De kachel mag niet over onbeschermde vloeren worden
verschoven.
Tip
Sterk golfkarton of bijv. oud tapijt zijn handig bij de montage. De
kachel kan ook op dit golfkarton of tapijt worden verschoven.
Voor een juiste aansluiting raden we de originele RIKA rookgaskanalen aan.

Aansluiting op een rookgasafvoerkanaal
in inox
De aansluiting moet berekend en aangesloten worden volgens de
norm EN13384‑1.
Gebruik uitsluitend dubbelwandig geïsoleerde inox kanalen
(flexibele aluminium- en flexibele staalkanalen zijn niet toegelaten).
Integreer een reinigingsopening in uw rookgasafvoerkanaal voor
een regelmatig onderhoud en als controleluik.
Alle verbindingen tussen de rookgaskanalen moeten luchtdicht
worden uitgevoerd.

Verbrandingslucht
Ieder verbrandingsproces verbruikt zuurstof uit de omgeving. Deze
verbrandingslucht wordt bij vrijstaande kachels, zonder toevoer van
externe verbrandingslucht, aan de zelfde ruimte onttrokken.
Deze onttrokken lucht moet in de woning toegevoerd worden. Bij
luchtdichte woningen kan weinig lucht naar binnen stromen en is
het dus ook aan te raden om voor voldoende ventilatie te zorgen.
Het wordt problematisch wanneer de woning is voorzien van een
ventilatiesysteem (systeem C, D of het gebruik van een dampkap). Is
een externe aansluiting niet mogelijk, dan moet de ruimte meerdere
keren per dag geventileerd worden om een onderdruk in de ruimte
of een slechte verbranding te vermijden.

Toevoer van externe verbrandingslucht
Enkel voor ruimteonafhankelijke kachels
Q

Indien de kachel ruimteluchtonafhankelijk wordt aangesloten,
moet de kachel verbonden worden met buitenlucht via een
luchtdicht aanvoerkanaal. Volgens EnEV moet de luchttoevoer
afsluitbaar zijn. Het moet duidelijk zichtbaar zijn wanneer dit
open of dicht staat.

Aansluiting aan het rookgasafvoerkanaal
Q

Sluit de kachel aan met een rookgasafvoerkanaal dat bestemd is
voor vaste brandstoffen. Het rookgasafvoerkanaal moet minstens
een diameter van 100 mm bij een pelletkachel hebben en bij een
hout- of combikachel een diameter of Ø 130–150 mm afhankelijk
van de diameter van de rookgasaansluiting.

Q

Verbind het voorziene aansluitstuk met een kanaal van
Ø 125 mm bij een hout- of combikachel of Ø 50 mm of Ø 60 mm
bij een pelletkachel. Bevestig deze met een aansluitklem (niet
bijgeleverd!). Als de toevoerleiding langer wordt dan 1 meter, dan
wordt de diameter vergroot naar 100 mm. (zie RIKA assortiment).

Q

De horizontale verbinding tussen kachel en rookgasafvoerkanaal
mag niet langer zijn dan 1,5 meters.

Q

Om een optimale luchttoevoer te garanderen, mag de leiding niet
langer zijn dan 4 meters. Er mogen zo weinig mogelijk bochten
gebruikt worden.

Q

Zorg voor zo weinig mogelijk veranderingen van richting in de
verbinding tussen kachel en rookgasafvoerkanaal.

Q

Eindig buiten met een bocht van 90° naar beneden of een
windbescherming.

Q

Gebruik maximaal drie bochten in de verbinding tussen kachel
en rookgasafvoerkanaal.

Q

Bij extreme kou moet men de luchttoevoeropening vrijwaren van
“dichtvriezen”.

Q

Maak gebruik van een aansluitstuk met reinigingsopening.

Q

Q

Het verbindingstraject tussen kachel en rookgasafvoerkanaal
moet met metalen kanalen gebeuren en moet voldoen aan de
normen (aansluitingen moeten luchtdicht zijn).

Er bestaat ook de mogelijkheid om lucht uit een aangrenzende
ruimte te zuigen. Let wel, deze ruimte moet dan ook voldoende
verlucht zijn zodat deze niet in onderdruk komt te staan.

Q

Q

Alvorens de kachel aan te sluiten op het rookgasafvoerkanaal
moet er een berekening worden uitgevoerd om de goede
werking te garanderen (schoorsteenberekening volgens de norm
EN13384‑1).

Het kanaal met de luchttoevoer moet vast gemonteerd worden
(met siliconen of kleefband).

Q

Indien u de kachel gedurende een langere periode niet gebruikt,
dient de toevoer van de verbrandingslucht afgesloten te worden,
om de toevoer van vochtige lucht te vermijden.

Q

Idealerwijze is de onderdruk in de schoorsteen niet hoger dan
15 Pa.

Q

Indien
er
een
stroomonderbreking
is,
moet
het
rookgasafvoerkanaal in staat zijn de rookgassen met een
natuurlijke onderdruk naar buiten te leiden.

Aanwijzing
Meerdere kachels aansluiten op 1 rookgasafvoerkanaal is niet
toegelaten. Iedere kachel moet worden aangesloten op een
individueel rookgasafvoerkanaal. Voor meer info kan u contact
opnemen met uw installateur/verkoper.
Aanwijzing
Vermijd het binnendringen van condenswater via het
rookgaskanaal. U moet een condensring plaatsen. Vraag uw
installateur voor meer info. Schade ten gevolge van condenswater
wordt niet gedekt door de garantie van de fabrikant.

Aanwijzing
Wees u er a.u.b. bewust van dat er problemen kunnen
ontstaan in het geval van luchttoevoer via een geïntegreerd
schoorsteenventilatiekanaal. Als de naar beneden stromende
verbrandingslucht wordt verhit, kan deze opstijgen en zo
de schoorsteen met een weerstand tegenwerken, waardoor
vervolgens de negatieve druk in de verbrandingskamer minder
wordt. De schoorsteenfabrikant moet er voor garant staan dat de
weerstand voor de verbrandingslucht maximaal 2 Pa is, zelfs onder
de minst gunstige bedrijfsomstandigheden voor de schoorsteen.
Als er één of meerdere van deze punten niet wordt gerespecteerd, dan
bestaat de kans dat er een slechte verbranding ontstaat in de kachel of
onderdruk in de ruimte waar de kachel is geplaatst.
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2. INSTALLATIE VAN DE KACHEL

3. BELANGRIJKE INFORMATIE
Algemene waarschuwing en
veiligheidsinformatie
Neem de inleidende algemene waarschuwingen in acht.
Q

Lees de instructies voor installatie en bediening. Neem de
nationale regelgeving en wetgeving in acht, evenals de
plaatselijke regels en regelgeving.

Q

RIKA kachels mogen enkel in woonruimtes geplaatst worden met
normale luchtvochtigheid (droge ruimtes volgens VDE 0100 Teil
200). De kachels zijn niet beschermd tegen vocht en mogen niet
in natte ruimtes geplaatst worden.

Q

Gebruik voor het verplaatsen van uw kachel alleen goedgekeurd
transportmateriaal met voldoende draagvermogen.

Q

Uw kachel is niet geschikt voor gebruik als ladder of vaste steiger.

Q

Door de verbranding van brandstof komt hitte vrij die leidt tot
intense verhitting van de kacheloppervlakken, deuren, zoals deuren bedieningshendels, rookgaspijpen en mogelijk de voorkant.
Raak deze delen niet aan zonder geschikte beschermende
kleding of materiaal, bijv. hittebestendige handschoenen of
bedieningsmiddelen (bedieningshendel).

Q

Maak uw kinderen bewust van dit specifieke gevaar en houd hen
tijdens het stoken op afstand van de kachel.

Q

Verbrand alleen goedgekeurde materialen.

Q

Het verbranden of invoeren van licht ontvlambare of explosieve
materialen, zoals spuitbussen e.d., in de verbrandingskamer of
de opslag daarvan naast de kachel is vanwege explosiegevaar
streng verboden.

Q

Draag geen lichte of ontvlambare kleding tijdens het navullen.

Q

Gebruik het meegeleverde materiaal voor het openen van de
deuren van uw kachel, bijv. hittebestendige handschoenen.

Q

Het plaatsen van niet-hittebestendige voorwerpen op de kachel
is verboden.

Q

Leg geen kleding op de kachel te drogen.

Q

Droogrekken met kleding e.d. dienen vanwege brandgevaar op
voldoende afstand van de kachel te worden geplaatst!

Q

Als uw kachel brandt, is het gebruik van licht ontvlambare
en ontplofbare stoffen in dezelfde of in nabijgelegen ruimtes
verboden.

Q

Als de kachel continu werkt, dan kan dit de reinigingsintervallen
verkorten. Het gevolg is een verhoogde slijtage, specifiek voor de
thermisch belaste onderdelen. Volg daarom steeds de richtlijnen
voor reiniging en onderhoud!

Aanwijzing
Verbrand geen afval- en vloeibare stoffen in uw kachel!
Aanwijzing
De convectieopeningen van uw kachel mogen nooit afgedicht
worden om oververhitting van de ingebouwde komponenten te
vermijden.
Aanwijzing
OPGELET tijdens het vullen van pelletvoorraad!
De opening van de pelletvoorraad is voldoende groot om deze
probleemloos te vullen. Vermijd dat er pellets op en tussen het
convectierooster vallen. Gebeurt dit toch, dan ontstaat er een
sterke rookontwikkeling.
Tip
Vul de pelletvoorraad bij terwijl de kachel niet in werking is.
Aanwijzing
Uw kachel zal tijdens het opwarmen en het afkoelen resp. uitzetten
en samentrekken. Dit kan in bepaalde omstandigheden leiden tot
een krakend geluid. Dit is een normaal voorkomend fenomeen en
kan geen aanleiding zijn voor een garantie-aanvraag.

Ingebruikname: eerste keer stoken
Het kachellichaam en diverse staal- en gietijzeren onderdelen, zoals
het rookgaskanaal, worden met een hittebestendige lak behandeld.
Bij het eerste gebruik van de kachel droogt de lak nog wat uit.
Daarbij kan nog wat geur vrijkomen. Het aanraken of reinigen van
gelakte onderdelen tijdens het eerste gebruik is te vermijden. Het
uitharden van de lak is voltooid nadat de kachel op vol vermogen
heeft gebrand.

Draagkracht van de vloer
Zorg ervoor dat de ondergrond waarop de kachel staat, het gewicht
van de kachel kan dragen.
Aanwijzing
Er mogen geen wijzigingen aan de kachel worden aangebracht.
Dit leidt tot het vervallen van de garantie.
Bescherming van de ondergrond
Bij brandbare ondergronden (hout, parket, tapijt,...) is het aan te
raden om een vuurvaste ondergrond of plaat onder de kachel te
leggen. Neem a.u.b. de respectieve plaatselijke regels en regelgeving
in acht.
Aansluiting rookgaskanaal
Q

Rookgaskanalen vormen een bijzondere bron van gevaar wat
betreft rookgaslekken en vonken. Win daarom voor het ontwerp
en de montage het advies in van een erkend, gespecialiseerd
bedrijf.

Q

Neem bij het aansluiten van uw rookgaskanaal op de kachel a.u.b.
de installatierichtlijnen voor met hout beklede muren in acht,
indien van toepassing.

Q

Let op de vorming van rookgas (atmosferische inversie) en
wegvallende trek bij ongunstig weer.

Q

Onvoldoende toevoer van verbrandingslucht kan leiden tot
rook in de kamers of tot rookgaslekken. Bovendien kunnen er
gevaarlijke afzettingen in de kachel en de schoorsteen ontstaan.

Q

Als er rookgas ontsnapt, laat het vuur dan uitdoven. Controleer
of alle luchttoevoeropeningen vrij zijn en of de rookgaskanalen
en de kachelkanalen proper zijn. Waarschuw bij twijfel het
schoorsteenveegbedrijf, want slecht werkende trek kan met de
schoorsteen te maken hebben.

De correcte aansluiting op uw
rookgasafvoerkanaal
Er zijn verschillende mogelijkheden om uw kachel met uw
rookgasafvoerkanaal te verbinden, vb.:
*1

Kachel type 1 (BA1):
Q

RIKA kachels laten het toe om meerdere kachels op 1
rookgasafvoerkanaal aan te sluiten. Neem a.u.b. de respectieve
plaatselijke regels en regelgeving in acht.

Q

Deze mogen alleen worden gebruikt als de deur van de
verbrandingskamer gesloten is.

Q

De verbrandingskamerdeur moet gesloten blijven als de kachel
buiten gebruik is.

Q

Door vervuiling van de schoorsteen, d.w.z. afzettingen van licht
ontvlambaar materiaal, zoals roet en teer, kan schoorsteenbrand
ontstaan. Een incorrecte berekening en foutieve afmeting van de
schoorsteen is vaak de oorzaak.

Q

Maak de netstekker los van de kachel indien dat gebeurt. Bel
dan de brandweer en breng uzelf en andere bewoners op veilige
afstand van het gevaar.

Aanwijzing
Uw kachel is getest als ruimteluchtonafhankelijke kachel
overeenkomstig EN14785 en voldoet in België aan de eisen voor
ruimteluchtonafhankelijk gebruik.
RUIMTELUCHTONAFHANKELIJK GEBRUIK:
Indien de luchttoevoer luchtdicht uitgevoerd is, kan de kachel
gebruikt worden in woningen die luchtdicht afgewerkt zijn en/of
die voorzien zijn van mechanische ventilatie (toevoer en/of afvoer).
RUIMTELUCHTAFHANKELIJK GEBRUIK
Indien de kachel de verbrandingslucht uit dezelfde ruimte haalt,
moet er in combinatie met ventilatietoestellen (bijv. gecontroleerde
ventilatiesystemen, afzuigsystemen, enz.) voor worden gezorgd dat
de kachel en het ventilatiesysteem wederzijds worden bewaakt en
beschermd (bijv. door middel van een differentiële drukregulator,
enz.). Een verbrandingsluchttoevoer van ong. 20 m3/u moet zijn
gewaarborgd.
Neem a.u.b. de respectieve plaatselijke regels en regelgeving in
acht, in overleg met uw schoorsteenveegbedrijf. Wij kunnen niet
verantwoordelijk gesteld worden voor drukfouten. Wij behouden
ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen.
Aanwijzing
De diameters van de circulatielucht en de toevoerlucht dienen
conform de Duitse “Vakregels van de bouwers van het kachel- en
luchtverwarmingsambacht TR-OL 2006” te worden nageleefd. Aan
toestelzijde is al rekening gehouden met een toevoerluchtdiameter
van 200 cm2 en een circulatieluchtdiameter van 200 cm2.

*2

*3

*1

*2

*3

1) bescherming tegen de wind, 2) schoorsteen, 3) inspectie-opening

Lees het hoofdstuk „INSTALLATIE VAN DE KACHEL“ om de kachel
op een correcte manier te verbinden met het rookgasafvoerkanaal.
Indien u hierover vragen heeft, kan u contact opnemen met uw
installateur/verkoper.
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Voorafgaand aan de plaatsing

Inhoud levering E15883 Revivo 140 / E16078 Revivo 125

Q

1x B18200 REVIVO 140 zonder mantel zwart of

Q

4x N112132 Zeskanthoutschroef

Q

1x B18322 REVIVO 125 zonder mantel zwart

Q

4x N112133 Reca Multipluggen RMU D14

Q

4x N112131 Ring

Q

4x N111945 Borgmoer

Q

1x B18181 Sokkel compleet

Q

1x B18182 Sokkel gemonteerd

Q

1x B18480 Kachelpijp DM 100 mm / L 177 mm

Q

1x Z37305 Opener voor convectierooster

Q

1x E15884 Kachelpijp DM 100 mm / L 800 mm

Q

1x N112017 Sleutel

Q

1x B18198 Rookgasverzamelaar

Q

1x Z37506 Gebruikershandleiding REVIVO NL

Q

1x Z37510 Montagehandleiding REVIVO NL

Aanwijzing
Vraag uw RIKA-vakhandelaar naar de montagehulp E16223. Om de
kachel te plaatsen heeft u deze montagehulp nodig.

Inhoud levering Varianten bedieningsveld
E15886 bestaande uit:
Q

Bedieningsveld / onderbouw frontpaneel / bevestigingsconsole / onderbouwframe

Q

Magneet / stelschroeven

Q

4x pluggen D6 / 4x sluitring D6 / 4x spaanplaatschroef D4x40

E15887 bestaande uit:
Q

Bedieningsveld / opbouw frontpaneel / wandconsole

Q

Magneet / stelschroeven

Q

4x pluggen D6 / 4x sluitring D6 / 4x spaanplaatschroef D4x40

Verklaring symbolen
...bouwkundige
taak
...Binnenzeskant
#2, #5
#2

...Manueel

...waterpas
uitlijnen

3
# 10

...drie personen
...Steeksleutel
SW10, SW13,
SW17, SW19

...Zeskant
T-steeksleutel
# 8 #07, #08, #10
...Montagesticker

Aanwijzing
Lees de instructies voor installatie en bediening. Neem de nationale regelgeving en wetgeving in acht, evenals de plaatselijke regels en
regelgeving.

NL

Veiligheidsafstanden (minimumafstand)
Aanwijzing
Geen montage in ontvlambare voorwerpen en in dragende muren van gewapend beton! De kachel moet omgeven zijn van niet-ontvlambare
voorwerpen.
Veiligheidsafstanden in binnenruimte:
b > 50mm, c > 50mm
Veiligheidsafstanden aan voorzijde:
a > 400mm tot niet-ontvlambare voorwerpen
a > 800mm tot ontvlambare voorwerpen
Aanwijzing
De montage in een nis is alleen toegelaten met een diepte tot maximaal 20 cm.
Aanwijzing
De diameters van de circulatielucht en de toevoerlucht dienen conform de Duitse “Vakregels van de bouwers van het kachel- en
luchtverwarmingsambacht TR-OL 2006” te worden nageleefd. Aan toestelzijde is al rekening gehouden met een toevoerluchtdiameter van
200 cm2 en een circulatieluchtdiameter van 200 cm2.

Aanzicht van bovenaf::

b

b

a

a

Inbouwvarianten (minimale afmetingen binnenruimte)

A
Kachelaansluiting LINKS

B

C

Kachelaansluiting achteraan

Kachelaansluiting RECHTS

>30cm

>30cm

>30cm

>43cm
31cm

52,5cm

72cm

>84cm

>50cm

>64cm

43cm

>50cm

al
na
kain ngss
oakm ithi lu
RKo nnslsuc
aaA

naal
omkikna ng
o
R
a
K luiti ss
aannsschlu
A

>64cm

31cm

aal
kkanmin
Roo Kaitings
lu s
aannsschlu
A
>50cm

52,5cm

43cm

>43cm

>30cm

52,5cm

Aanwijzing
De totale hoogte van de binnenruimte moet bij alle drie kachelaansluitingvarianten min. 140 cm (Revivo 140) of min. 125 cm (Revivo 125)
bedragen.
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Afmeting Revivo 125
Rauchrohr
100mm
L=800mm

525

431

1263

1278

100

953

70

359

50

Rauchrohr
100mm
L=190mm

119

664

306

Afmeting
Hoogte

[mm]

1263

Breedte

[mm]

525

Diepte

[mm]

663

Hoogte voor pellets bijvullen

[mm]

1278

Diameter

[mm]

100

Aansluithoogte

[mm]

953

Afstand van de zijkant

[mm]

306

Aansluiting boven Afstand ten opzichte van front

[mm]

431

Rookgasaansluiting

Verse luchtaansluiting
Diameter

[mm]

50

Aansluithoogte

[mm]

359

Afstand vanaf zijkant

[mm]

119

Afstand tot achterkant

[mm]

70

NL

Afmeting Revivo 140
Rauchrohr
100mm
L=800mm

525

433

953

1386

1235

100

70

359

50

Rauchrohr
100mm
L=190mm

119

667

306

Afmeting
Hoogte

[mm]

1386

Breedte

[mm]

525

Diepte

[mm]

663

Hoogte voor pellets bijvullen

[mm]

1235

Diameter

[mm]

100

Aansluithoogte

[mm]

953

Afstand van de zijkant

[mm]

306

Aansluiting boven Afstand ten opzichte van front

[mm]

433

Diameter

[mm]

50

Aansluithoogte

[mm]

359

Afstand vanaf zijkant

[mm]

119

Afstand tot achterkant

[mm]

70

Rookgasaansluiting

Verse luchtaansluiting
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Voorbereiding warmeluchtkachel
Bij de renovatie van een bestaande warmeluchtkachel dienen eventuele trappen, panelen, sokkels, enz. te worden verwijderd. De uitsparing
moet afsluitend met de vloer afsluiten.

* afhankelijk van de inbouwvariant (zie pagina 3 - inbouwvarianten)

Voorbereiding varianten bedieningsveld
Inbouw links

Inbouw rechts

Variant onderbouw

Variant opbouw

TX

Aanwijzing
De afstand tot aan de vloer is max. h ≤ 130 cm. Bij inbouw aan de linkerzijde mag afstand l van het bedieningsveld ten opzichte van de
inbouwhaard op pellets max. l ≤ 300 cm en bij inbouw rechts max. r ≤ 250 cm bedragen.

Voorbereiding elektrische aansluiting
Voordat u met de inbouw van het pelletverwarmingsinzetstuk begint, moet de elektrische aansluiting (voor randaardestekker 230 V / 50 Hz)
door de elektricien worden voorbereid.

NL

Verwijder het voorste frontpaneel.

Montage sokkel onderste deel
Maak de vier bevestigingsschroeven los en hef de rookgasverzamelaar van de sokkel af.
De beide bevestigingsplaten zijn alleen bestemd voor het transport
en zijn niet meer nodig.

#8

Plaats de sokkelmodule in de warmeluchtkachel en lijn de
voorkant van de bodemplaat afsluitend met de voorzijde van de
warmeluchtkachel uit.

Verwijder de beide transportborgingschroeven en hef de complete
sokkelmodule van de pallet.

#10

#5

Lijn de sokkelmodule met behulp van de compensatieschroeven
waterpas uit.
Bevestig de sokkelmodule met de in het leveringstoebehoren
meegeleverde pluggen, sluitringen en schroeven.
De inbouwvariant C (kachelaansluiting RECHTS) is voorgemonteerd.
Vervang de rookgasaansluiting en het afsluitdeksel voor de
inbouwvarianten A (kachelaansluiting LINKS) of B (kachelaansluiting
ACHTER) onderling.

#19

Let daarbij op een dichte uitvoering!

#8
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Verbind het rookkanaal met uw kachel (afhankelijk van de
aansluitsituatie). Let daarbij op een dichte uitvoering!

Montage rookgasverzamelaar
Verbind het bovenste sokkeldeel en de rookgasverzamelaar met
behulp van het in het leveringstoebehoren meegeleverde rookkanaal
(l = 177 mm). Let daarbij op een dichte uitvoering.
Bevestig
de
rookgasverzamelaar
bovendien
zeskantschroeven aan het bovenste sokkeldeel.

met

twee

Lijn de rookgasverzamelaar met behulp van de beide stelvoeten
waterpas uit.

#8

#5

Montage kachelmodule
Maak de mechanische blokkering van de uittrekbare rail los.
Trek de uittrekbare rail volledig naar voren eruit en borg deze met de
beide borgschroeven.

#8

Kachelaansluiting
Steek het rookkanaal met de warmtebeschermingsmantel (l = 800
mm) op de rookgasverzamelaar.
Let daarbij op een dichte uitvoering!

Verwijder de vier borgmoeren waarmee de kachelmodule op het
transportframe is geborgd.
Opmerking
LET OP - de kachelmodule is niet meer geborgd!

Bevestig de warmtebeschermingsmantel op de rookgasverzamelaar
met de zeskantschroeven met schroefdraad (4x).

Haak de draaghulpmiddelen E16223 in de daarvoor voorziene
uitsparingen.

3

#8

Hef de kachelmodule op de uittrekbare rail.

Leg de kabel van het bedieningsveld langs het onderste sokkeldeel
(achter het frontpaneel) en leid deze door de opening van het
touchdisplay op locatie.

#10

Borg de ketting met twee zeskantschroeven aan de kachelmodule.
Controleer of de AAN/UIT (I/O)-schakelaar in stand UIT (O) staat en
sluit de stroomkabel op de stroomvoorziening aan.
#8

Aanwijzing
Controleer of er geen kabels tegen warme oppervlakken kunnen
liggen.

Frontbekleding instellen
Draai de beide borgschroeven van de uittrekbare rail weer omhoog
en schuif de kachelmodule voorzichtig in de warmeluchtkachel.
Controleer de afstand van de frontbekleding ten opzichte van de
warmeluchtkachel.

Bevestig het einde van de ketting aan de sokkelmodule.
#8

#2

Monteer het onderste paneel aan de sokkelmodule.

#8

Aanwijzing
De afstand van de frontbekleding ten opzichte van het metselwerk
moet min. 5 mm bedragen!
De afstand tussen de frontbekleding en de warmeluchtkachel kan
via de zijbevestiging van de frontbekleding aan de kachelbehuizing
worden ingesteld.
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Verwijder de draaghulpmiddelen en borg de kachelmodule met de
in het leveringstoebehoren meegeleverde borgmoeren (4x).

Kachelmodule borgen

Montage bedieningsveld opbouw

Verwijder het onderste convectierooster met behulp van de in het
leveringstoebehoren meegeleverde opener.

Verbind de kabel van het bedieningsveld met het touchdisplay
en bevestig het opbouwfrontpaneel met behulp van de in het
leveringstoebehoren meegeleverde magneten op de wandconsole.

Fixeer de kachel met de mechanische zekerheidsvoorziening, zodat
die niet meer kan uitschuiven.

#5

Montage bedieningsveld onderbouw
Monteer de bevestigingsconsole op het onderbouwframe, verbind de
kabel van het bedieningsveld met het touchdisplay en bevestig het
onderbouwfrontpaneel met behulp van de in het leveringstoebehoren
meegeleverde magneten op de bevestigingsconsole.

#8

Aanwijzing
Indien u de stekker verbindt met de stroomvoorziening en
de mechanische zekerheidsvoorziening bevindt zich niet in
horizontale positie verschijnt een foutmelding op het display:
“Kachel niet in positie“.

Bedien de AAN/UIT (I/O)-schakelaar en voer de inbedrijfstelling uit.

NL

Uw aantekeningen:
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