HANLEIDING PALLAS + OVEN (NL)
1.Technische kenmerken
Verwarmd volume (volgens
isolatie van het gebouw)

De kachel type 1 mag aangesloten worden aan een
schouw die al gebruikt wordt door andere kachels of
cookers, werkend op vaste of vloeibare brandstoffen,
op voorwaarde dat de afmetingen van de schouw
volgens de norm DIN 4705 deel 3 het toelaten.
TECHNISCHE KENMERKEN
Hoogte
Breedte
Diepte
Gewicht
Gewicht met keram. mantel
Dia. aan basis rookgasafvoer
DIN warmtevermogen
Max. warmtevermogen
Min. warmtevermogen

80 – 200 m³

Kenmerken van de verbrandingsgassen voor
de installatie van meerdere apparaten op een
schoorsteen volgens DIN 4705 deel 3 of van
de afmeting van een schoorsteen volgens DIN
4705 deel 2
Debiet
gesloten
9,2 g/s
verbrandingsgas
Temperatuur
gesloten
310°C
verbrandingsgassen
Min. extractiedruk gesloten
0,12mbar

900 mm
732 mm
450 mm
145 kg
160 kg
150 mm
9kW
13kW
4,5kW

Op nominaal vermogen ________________
Aan 0,8 keer het
nominaal vermogen

0,10mbar

2.Belangrijke informatie
De informaties in deze handleiding worden
voorgesteld op een algemene manier. De nationale en
Europese normen, alsook de regionale reglementen
moeten gerespecteerd worden gedurende de werking
van de schouw.
Algemene opmerkingen over de veiligheid
·

·

·
·

·
·

·

Lees aandachtig de handleiding alvorens de kachel
in werking te zetten en respecteer de
veiligheidsvoorschriften.
Het transport van het toestel moet steeds
gebeuren m.b.v. apparatuur van voldoende
capaciteit.
De kachel mag niet gebruikt worden als
voetbankje of trapje.
De verbranding laat thermische energie los die de
bovenkant, de deuren, de handvaten, de ruiten, de
rookgasafvoer en de voorkant van de kachel
verwarmen. Raak deze elementen enkel aan met
bv. isolerende handschoenen.
Gebruik steeds de brandstof toegelaten volgens
het hoofdstuk “niet-vervuilende verbranding”
De verbranding of de invoer van zeer ontvlambare
materies of explosieven in de haard, bv lege
spuitbussen, is ten strengste verboden wegens
explosiegevaar.
Hervul de kachel niet als u losse kledij draagt of
kledij in ontvlambare stoffen.

·

·
·

Het is verboden voorwerpen die niet
hittebestendig zijn op of in de buurt van de kachel
te plaatsen.
Laat geen was drogen op de kachel
Wanneer de kachel in werking is, werk dan nooit
met licht ontvlambare producten of brandstoffen
in dezelfde ruimte als de kachel, alsook niet in een
aangrenzende ruimte.

Installatie van de kachel

Opgelet: de ruimte waarin u de kachel installeert
moet ten minste voorzien zijn van een deur of ruit
waarlangs men meteen buiten geraakt, of grenzen
aan een ruimte waarlangs men naar buiten kan.
Andere schouwen of afzuigkappen mogen niet in
werking gezet worden aan hetzelfde
ventilatiesysteem.

Draagkracht van de bodem
Alvorens het toestel te installeren, controleert u best
of de vloer het gewicht zal kunnen verdragen.
Aansluiting rookgasafvoer
Voor uw veiligheid moeten er strikte voorschriften
gevolgd worden voor de aansluiting van de
rookgasafvoer. Uw professionele installateur kent
deze regels goed. Laat dus een professionele
installateur de aansluiting doen.

3.Om uw kachel goed te gebruiken
Uw kachel is geverfd geweest met een vernis dat nietvervuilend is. Deze coating is nog zacht bij levering.
Het verhard pas na de eerste ingebruikswerking. In
tussentijd, raak het geverfde oppervlak niet aan. Laat
de kachel hard werken gedurende 1,5 uur. Doe
ondertussen wel een ruit open, zodat de gassen die
vrijkomen snel naar buiten kunnen.

Open de deur van de kachel.
Plaats gecoat papier op de bodem van de haard.
Plaats daar bovenop zachthout en 1 of 2
houtbriketten
Laat het papier branden.
Sluit de deur van de kachel.

Opgelet: u moet uw kachel verschillende keren laten
werken zodat hij enkel nog de geur van brandend
hout geeft.
Toegestane brandstoffen
Natuurlijk, goed geconserveerd droog hout,
houtbriketten of bruinkool.
Maximale hoeveelheid brandstof
Maximum 4,8kg hout of 3,6kg briketten. Gebruik niet
meer brandstof of er kan een oververhitting
plaatsvinden waardoor uw kachel schade kan hebben.
Niet-vervuilende brandstof
Het hout moet droog zijn en niet behandeld. Het moet
gebruikt worden in aangepaste hoeveelheden om een
propere verbranding te krijgen met een lage emissieuitstoot. Verbranding van afval en plastic is verboden.
Om goed vuur te maken
Zet alles klaar wat u nodig heeft om de kachel in gang
te zetten: zachthout, vuuraanstekers, gecoat papier,
verwarmingshout.
Open op een maximum de primaire en secondaire
luchtinvoeren.

Van zodra de briketten branden, regel dan het
warmtevermogen met de schuif (maximale positie van
de schuif = maximaal vermogen)
Om de kachel te herladen, volg dezelfde serie als voor
de ontsteking: open de schuiven, open voorzichtig de
deur van de kachel, voeg hout toe en hersluit de deur.
Wacht tot wanneer het bijgevoegde hout brandt en
sluit dan de schuif. Regel nadien opnieuw het
warmtevermogen met de schuif.

Verwarmen in het tussenseizoen
Tijdens het tussenseizoen (wanneer de
buitentemperatuur hoger ligt) gebeurt het dat de
trekking van de rookgasafvoer slecht is door de
plotselinge stijging van de temperatuur: de gassen
worden niet volledig naar boven getrokken.
Men moet dan de schouw met kleinere hoeveelheden
hout vullen en de primaire luchtregelaar maximaal
openen zodat de brandstof sneller brandt, wat de
trekking zal stabiliseren.

Belangrijkste onderdelen
Joints
Aanwijzing

Referentie artikel

Platte joint 8 x 2mm
Ronde holle joint 6mm
Ronde joint glasvezels d=14mm

710096
710696
710338

Vuurvaste keramische stenen
Aanwijzing

Referentie artikel

Keramott beneden links
Keramott beneden rechts
Keramott beneden
Keramott midden links
Keramott midden rechts
Keramott rechts
Keramott links
Keramott deflector

712766
712767
712760
712761-A
712761-B
712763
712762
712764

Andere
Aanwijzing

Referentie artikel

Ruiten deur
Handvat
Springveer BA1
Vernis voor kachel
Vernis voor aluminium kachel
Vuuraansteker hout en kolen
Reinigingsmiddel voor ruiten 0,5l

712759
712786
715641
650002
650003
640067
640070

Accessoires
U kunt bij uw dealer metalen of glazen vloerplaten
vinden, schouwmateriaal, onderhoudsproducten en
het Heat Memory-systeem.
Belangrijk: de defecte stukken moeten steeds door
uw dealer vervangen worden, zodat de kachel in
goede staat blijft.
Onderhoud
Voor de reiniging van de ruit, gebruik u best een
reiniger speciaal voor ruiten. De gelakte delen mogen
enkel met een vod afgekuist worden (event. vochtig).
Voor de inox-gebieden gebruikt u best een product
die hiervoor gemaakt is.

Reiniging
De kachel, de apparatuur voor de uitlaatgassen en de
buizen moeten gecontroleerd worden ten minste één
keer per jaar gereinigd worden. De rookgasafvoer
moet ook regelmatig gekuist worden door een
schoorsteenveger. Hij zal u ook zeggen om de hoeveel
tijd een reiniging nodig zal zijn. De kachel moet één
keer per jaar gecontroleerd worden door een
specialist.

Garantie voor 2 jaar
Wij garanderen de goede werking van alle stalen en
gietijzeren onderdelen van de AUSTROFLAMMkachels
gedurende 2 jaar, te rekenen vanaf de datum van
aankoop. De stalen of gietijzeren materialen die een
defect vertonen (van materie of fabricatie) gedurende
de duur van de garantie zullen vervangen worden
door nieuwe stukken.
Wij wijzen elke garantie op slijtage (bv. keramische
stenen, joints, rooster), lak, ruiten en de keramieken.
Garantievoorwaarden
1. Uw kachel AUSTROFLAMM moet geïnstalleerd
geweest zijn door een erkende dealer en
volgens de handleiding gebruikt zijn.
2. De aanvraag tot garantie moet voorgesteld
worden door erkende dealer van
AUSTROFLAMM tegelijkertijd met de
garantiekaart en de factuur.
Belangrijk: onze garantieservice dekt gratis
vervanging door nieuwe onderdelen. De werktijd en
verplaatsingskosten zijn niet inbegrepen. In geval van
het misbruik maken van de garantie (te vaak), zal de
gebruiker een factuur krijgen.

