
ECOFIRE®

Deze handleiding is onderdeel van het product.
Lees de instructies zorgvuldig voor installatie, onderhoud of gebruik van het product.

PELLET STOVES

NL ALGEMENE INFORMATIE - WAARSCHUWING
INSTALLATIE - ONDERHOUD



Geachte klant,
Wij willen u in de eerste plaats danken om de voorkeur te hebben gegeven aan ons product. 
Gefeliciteerd met uw keuze.
Om de beste prestaties te halen met uw nieuwe kachel, verzoeken wij u de instructies in deze 
handleiding aandachtig op te volgen.

nL
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1.3 doeL en Inhoud van de handLeI-
dIng

  Het doel van deze handleiding bestaat erin de 
fundamentele basisregels te verstrekken voor een 
correcte installatie, onderhoud en gebruik van het 
product. Het strikt naleven van de instructies garan-
deert een hoog niveau van veiligheid en rendement 
van de kachel.

1.4 BeWaRen van de handLeIdIng
  Bewaren en raadplegen

  De handleiding moet zorgvuldig worden bewaard 
en moet te allen tijde kunnen worden geraadpleegd, 
zowel door de gebruiker als door de personen be-
last met de montage en het onderhoud.

  De installatiehandleiding maakt wezenlijk deel uit 
van de kachel.
  Beschadiging of verlies

  Indien nodig kan er een kopie worden gevraagd 
aan PALAZZETTI.
  overdracht van de kachel

  Wanneer de kachel wordt overgedragen, is de ge-
bruiker verplicht ook de handleiding aan de nieuwe 
gebruiker te overhandigen.

1.5 updaTes van de handLeIdIng
  Deze handleiding werd opgesteld volgens de staat 

van kennis op het moment waarop de kachel op de 
markt werd gebracht.

1.6 aLgeMeen
  informatie

  Verwijs in geval van uitwisselingen van informatie 
met de constructeur van de kachel naar het serie-
nummer en de identificatiegegevens die vermeld 
staan op het kenplaatje van het product.
  Buitengewoon onderhoud

  De buitengewone onderhoudswerkzaamheden 
moeten worden uitgevoerd door gekwalificeerd 
personeel dat geautoriseerd is om werkzaamheden 
te verrichten aan het model kachel waarvan sprake 
is in deze handleiding.
  verantwoordelijkheid voor de in-
stallatie

  PALAZZETTI kan niet verantwoordelijk worden 
geacht voor de installatie van de kachel. Deze 
verantwoordelijkheid is en blijft ten laste van de 
installateur, die tevens de nodige controles moet 
verrichten van het rookkanaal en de luchtinlaat, 
en moet toezien op de correctheid van de voorge-
stelde installatieoplossingen. Verder moeten alle 
veiligheidsvoorschriften worden nageleefd die door 
de specifieke, in het land waar de kachel wordt 
geïnstalleerd geldende wetgeving worden bepaald.
  geBruik

  Het gebruik van de kachel is ondergeschikt aan 
de voorschriften in deze handleiding en aan de 
inachtneming van alle veiligheidsvoorschriften die 
door de specifieke, in het land waar de kachel wordt 
geïnstalleerd geldende wetgeving worden bepaald.

1.7 BeLangRIJKsTe noRMen
  a) Richtlijn 2006/95/eg: “Elektrisch materiaal 

bestemd voor gebruik binnen bepaalde span-
ningsgrenzen”.

  B) Richtlijn 2004/108/eg: “Onderlinge aanpas-

1 vooRaF
  De verwarmingsapparatuur van PALAZZETTI wordt 

gebouwd en getest volgens de veiligheidsvoor-
schriften zoals bepaald in de Europese referentie-
richtlijnen.

  Deze handleiding is bestemd voor de eigenaars van 
de kachel, de installateurs, gebruikers en onder-
houdstechnici van de kachels en maakt wezenlijk 
deel uit van het product. Bij twijfel over de inhoud 
ervan en voor toelichtingen neemt u contact op met 
de constructeur of de erkende technische dienst. 
Vermeld het nummer van de paragraaf in kwestie.

  Het is verboden een deel of het geheel van deze 
handleiding af te drukken, te vertalen of te kopië-
ren zonder de toestemming van PALAZZETTI. De 
technische informatie, de grafische weergaven en 
de specificaties in deze handleiding mogen niet 
worden verspreid aan derden.

  Het apparaat niet gebruiken wanneer niet alle 
informatie in deze handleiding goed begrepen 
is; in geval van twijfel moet altijd raad aan of de 
tussenkomst van gespecialiseerd personeel van 
PALAZZETTI worden gevraagd.
PALAZZETTI behoudt zich het recht voor om op 
elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving 
wijzigingen aan te brengen aan de technische en/
of functionele specificaties en kenmerken van de 
kachel.

1.1 geBRuIKTe sYMBoLen
  In deze handleiding worden de belangrijke punten 

aangegeven met de volgende symbolen:

  aanWIJZIng: Aanwijzingen betreffende het cor-
recte gebruik van de kachel en de verantwoorde-
lijkheden van de belaste personen.

  opgeLeT: Hier wordt zeer belangrijke informatie 
gegeven.

  gevaaR: Hier wordt belangrijke informatie gege-
ven over het gedrag dat nodig is om ongelukken 
of materiële schade te voorkomen.

1.2 geBRuIKsBesTeMMIng
  De apparatuur van PALAZZETTI is een automati-

sche kachel voor de verwarming van huishoudelijke 
interieurs, uitsluitend gestookt op houtpellets.

  De kachel werkt alleen als het deurtje van de haard 
gesloten is.

  Het deurtje mag nooit worden geopend wanneer 
de kachel in werking is.

  Het apparaat mag niet worden gebruikt door perso-
nen (inclusief kinderen) met lichamelijke, zintuiglijke 
of mentale beperkingen, of die niet voldoende er-
varing of kennis hebben, tenzij ze worden bewaakt 
door een persoon die verantwoordelijk is voor hun 
veiligheid of van deze persoon de nodige instruc-
ties hebben gekregen omtrent het gebruik van het 
apparaat.

  De hierboven vermelde gebruiksbestemming en 
de vastgestelde configuraties van de kachel zijn 
dan ook als enige toegelaten door de constructeur: 
gebruik de kachel niet op een andere manier dan 
aangegeven.
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sing van de wetgevingen van de lidstaten 
inzake elektromagnetische compatibiliteit”.

  C) Richtlijn 89/391/eeg: “Tenuitvoerlegging van 
maatregelen ter bevordering van de verbetering 
van de veiligheid en de gezondheid van de 
werknemers op het werk”.

  d) Richtlijn 89/106/eeg: “Onderlinge aanpas-
sing van de wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepalingen der lidstaten inzake voor de bouw 
bestemde producten”.

  e) Richtlijn 85/374/eeg: “Onderlinge aanpassing 
van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepa-
lingen der lidstaten inzake de aansprakelijkheid 
voor producten met gebreken”.

  F) Richtlijn 1999/5/eg: “Radioapparatuur en 
telecommunicatie-eindapparatuur en de we-
derzijdse erkenning van hun conformiteit”.

  g) norm en 14785:2006: “Huishoudelijke ruim-
teverwarmingstoestellen gestookt met geperst 
hout - Eisen en beproevingsmethoden”.

1.8 WeTTeLIJKe gaRanTIe
  Om van de wettelijke garantie als bedoeld in 

EEG-richtlijn 1999/44/EG te kunnen profiteren, 
moet de gebruiker zich strikt houden aan de voor-
schriften uit deze handleiding, en met name:

  • altijd handelen binnen de gebruiksgrenzen van 
de kachel;

  • altijd zorgen voor een constant en nauwkeurig 
onderhoud;

  • het gebruik van de kachel toevertrouwen 
aan personen met bewezen vermogen en 
bekwaamheid die hiervoor naar behoren zijn 
opgeleid;

  • originele reserveonderdelen gebruiken die 
specifiek zijn voor het model kachel.

  Verder moet worden overgelegd:
  • betaalbewijs met vermelding van de aankoop-

datum.
  • conformiteitsattest van de installatie, afgeleverd 

door de installateur.
  Het niet in acht nemen van de voorschriften uit deze 

handleiding zal leiden tot het onmiddellijk vervallen 
van de garantie.

1.9 veRanTWooRdeLIJKheId van de 
ConsTRuCTeuR

  Met de overhandiging van de onderhavige hand-
leiding, wijst PALAZZETTI elke aansprakelijkheid, 
zowel burgerlijk als strafrechtelijk, direct of indirect, 
af in geval van:

  • een installatie die niet conform de in het land 
geldende normen en de veiligheidsrichtlijnen is;

  • het deels of volledig niet in acht nemen van de 
instructies in deze handleiding;

  • de installatie door personeel dat niet gekwalifi-
ceerd of opgeleid is;

  • een gebruik dat niet conform de veiligheids-
richtlijnen is;

  • wijzigingen of reparaties aan de kachel die niet 
geautoriseerd zijn door de constructeur;

  • het gebruik van reserveonderdelen die niet 
origineel of niet specifiek aangewezen zijn voor 
het model kachel;

  • een gebrekkig onderhoud;

  • uitzonderlijke omstandigheden.

1.10 KenMeRKen van de geBRuIKeR
  De gebruiker van de kachel moet een volwassen 

en verantwoordelijke persoon zijn die over de no-
dige technische kennis beschikt voor het gewone 
onderhoud van de onderdelen van de kachel.

  Let erop dat kinderen niet in de buurt van de ka-
chel komen om ermee te spelen wanneer deze in 
werking is.

1.11 TeChnIsChe BIJsTand
  PALAZZETTI stelt een uitgebreid netwerk van ge-

specialiseerde technische centra ter beschikking, 
met technici die rechtstreeks in het bedrijf opgeleid 
en getraind zijn.

  Het hoofdkantoor en ons verkoopnet staan tot 
uw beschikking om u door te verwijzen naar het 
dichtstbijzijnde erkende centrum.

1.12 ReseRveondeRdeLen
  Gebruik alleen originele reserveonderdelen.
  Wacht niet tot de onderdelen versleten zijn voordat 

u ze vervangt.
  Een versleten onderdeel vervangen voordat het 

stuk gaat, draagt bij aan het voorkomen van letsel 
als gevolg van ongelukken die te wijten zijn aan 
het onverwachts stukgaan van onderdelen. Dit kan 
namelijk ernstige schade toebrengen aan personen 
en voorwerpen.

  Voer de periodieke onderhoudscontroles uit zoals 
aangegeven in het hoofdstuk “Onderhoud”.

1.13 IdenTIFICaTIepLaaTJe
  Het op de kachel aanwezige kenplaatje bevat alle 

kenmerkende gegevens van het product, inclusief 
de gegevens van de constructeur, het serienummer 
en de  markering.

1.14 LeveRIng van de KaCheL 
  De kachel is bij de levering perfect verpakt met 

karton of krimpfolie, en vastgemaakt op een houten 
pallet zodat het toestel verplaatst kan worden met 
een vorkheftruck en/of een ander transportmiddel.

  De kachel wordt geleverd met het volgende mate-
riaal:

  • handleiding voor de installatie, het gebruik en 
het onderhoud;

  • specifieke “producthandleiding” van het model;
  • afstandsbediening (alleen voor bepaalde mo-

dellen);
  • gereedschap om het deurtje van de haard te 

openen (alleen voor bepaalde modellen).
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2 veILIgheIdsvooR-
sChRIFTen

2.1 WaaRsChuWIngen vooR de In-
sTaLLaTeuR

  Neem de voorschriften uit deze handleiding in acht.
  De instructies voor de montage en demontage van 

de kachel zijn uitsluitend bestemd voor gespeciali-
seerde technici.

  Het is altijd raadzaam dat de gebruikers zich wen-
den tot onze klantendienst wanneer ze de inter-
ventie van gekwalificeerde technici nodig hebben. 
Mochten andere technici interventies uitvoeren, 
vergewis u er dan van dat deze personen daad-
werkelijk bekwaam zijn. 

  De verantwoordelijkheid voor de werkzaamheden 
die worden uitgevoerd op de installatieplaats van de 
kachel is en blijft ten laste van de gebruiker; deze 
laatste moet ook de voorgestelde installatieoplos-
singen nagaan.

  De gebruiker moet alle lokale, nationale en Euro-
pese veiligheidsvoorschriften naleven.

  Het apparaat moet worden geïnstalleerd op een 
vloer met een geschikt draagvermogen.

  Controleer of de voorzieningen voor het rookkanaal 
en de luchtinlaat conform het installatietype zijn.

  Voer geen zwevende elektrische aansluitingen uit 
met voorlopige of niet-geïsoleerde kabels. 

  Controleer of het elektriciteitsnetwerk op doeltref-
fende wijze geaard is.

  Voordat de installateur overgaat tot het monteren 
of demonteren van de kachel, moet hij alle wettelijk 
bepaalde veiligheidsmaatregelen in acht nemen, en 
met name:

  A) niet te werk gaan in ongunstige omstandighe-
den;

  B) tijdens de werkzaamheden in perfecte mentale 
en lichamelijke conditie verkeren en controleren 
of alle persoonlijke beschermingsmiddelen 
intact zijn en perfect werken;

  C) werkhandschoenen dragen;
  D) veiligheidsschoeisel dragen;
  E) gereedschap gebruiken dat elektrisch geïso-

leerd is;
  F) controleren of de zone waarin de montage en 

demontage plaatsvinden vrij is van hindernis-
sen.

2.2 WaaRsChuWIngen vooR de on-
deRhoudsTeChnICus

	 	 •	 Neem de voorschriften uit deze handleiding in 
acht.

  • Gebruik altijd persoonlijke beschermingsmid-
delen en andere veiligheidsvoorzieningen.

  • Vergewis u er voordat u met het onderhoud be-
gint van dat de kachel voldoende is afgekoeld, 
als deze eerder werd gebruikt.

  • Indien ook maar een van de veiligheidsvoorzie-
ningen ontregeld is of niet meer werkt, moet de 
kachel als onbruikbaar worden beschouwd.

  • Koppel de elektrische voeding los voordat u 

werkzaamheden verricht aan elektrische of 
elektronische onderdelen en stekkers.

2.3 WaaRsChuWIngen vooR de ge-
BRuIKeR

  • Bereid de installatieplaats van de kachel voor 
volgens de lokale, nationale en Europese norm-
gevingen. 

  • De kachel is een verwarmingstoestel en be-
paalde delen ervan kunnen aan de buitenkant 
dan ook bijzonder heet worden. Daarom wordt 
aangeraden heel voorzichtig te zijn tijdens het 
gebruik, en met name:

  • niet te dicht bij de ruit van het deurtje te komen 
en deze niet aan te raken, aangezien dit brand-
wonden kan veroorzaken;

   • de rookgasafvoer niet aan te raken;
   • geen reinigingsbeurten uit te voeren;
   • de as niet af te voeren;
   • de deur met ruit niet te openen;
   • de aslade (indien aanwezig) niet te openen;
   • erop te letten dat kinderen uit de buurt blijven.
  • Neem de voorschriften uit deze handleiding in acht.
  • Respecteer de instructies en de waarschuwin-

gen op de op de kachel aangebrachte plaatjes.
  • De plaatjes zijn veiligheidsinrichtingen en 

moeten daarom te allen tijde perfect leesbaar 
zijn. Indien ze beschadigd en onleesbaar zijn 
geworden, dienen ze te worden vervangen. U 
kunt originele reserveonderdelen aanvragen bij 
de constructeur.

  • Gebruik alleen brandstof die overeenkomt met 
de aanwijzingen uit het hoofdstuk betreffende 
de eigenschappen van de brandstof.

  • Volg het programma voor het gewone en bui-
tengewone onderhoud strikt op.

  • Gebruik de kachel niet zonder eerst de dage-
lijkse inspectie te hebben uitgevoerd, zoals 
voorgeschreven in het hoofdstuk “Onderhoud” 
uit deze handleiding.

  • Gebruik de kachel niet wanneer deze niet goed 
werkt, u vermoedt dat er iets stuk is of vreemde 
geluiden te horen zijn.

  • Giet geen water op de kachel wanneer deze 
in werking is of om het vuur in de vuurpot te 
doven.

  • Schakel de kachel niet uit door de elektrische 
netaansluiting los te koppelen.

  • Steun niet op de open deur, want dit kan de 
stabiliteit van de kachel in het gedrang brengen.

  • Gebruik de kachel op geen enkele manier als 
steun of verankering.

  • Reinig de kachel niet voordat de structuur en 
de as volledig zijn afgekoeld.

  • Raak de deur pas aan wanneer de kachel koud is.
  • Voer alle handelingen in alle veiligheid en rust uit.
  • Reinig in geval van een storing van de kachel 

die te wijten is aan een niet optimale trek van 
het rookkanaal.

  • Het rookkanaal moet worden gereinigd op de 
manier die wordt beschreven.

  • Raak de geverfde delen niet aan tijdens de 
werking om beschadiging van de verflaag te 
voorkomen.
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3 KenMeRKen van de 
BRandsToF

3.1 KenMeRKen van de BRandsToF
  Pellets (Afb. 3.1) bestaan uit verschillende 

houtsoorten die op mechanische wijze en in over-
eenstemming met de milieuwetgeving worden 
samengeperst. Pellets zijn de enige brandstof die 
in deze kachel mag worden gebruikt.

  De doeltreffendheid en het warmtevermogen van 
de kachel kunnen verschillen afhankelijk van het 
type en de kwaliteit van de gebruikte pellets.

  De pelletkachel heeft voor een correcte werking 
pellets nodig met de volgende kenmerken: 

  - afmetingen ~ Ø 6 mm;
  - max. lengte 30 mm;
  - max. vochtigheidsgraad 6 ÷ 9%.
  De kachel is voorzien van een reservoir voor de 

pellets waarvan de inhoud staat aangegeven in 
de tabel met de kenmerkende gegevens uit de 
bijgevoegde producthandleiding.

  De laadruimte bevindt zich bovenaan de kachel. 
Deze moet te allen tijde kunnen worden open-
gemaakt om pellets te laden en dient tijdens de 
werking van de kachel dicht te blijven.

  Om de bedrijfstemperatuur te controleren, is het 
niet mogelijk gewoon hout te stoken.

  De kachel mag niet worden gebruikt om afval in te 
verbranden.

3.2 opsLag van de peLLeTs
  De pellets moeten op een droge, niet te koude 

plaats worden bewaard.
  Het is raadzaam enkele zakken pellets te bewaren 

in de ruimte waarin de kachel wordt gebruikt of in 
een belendende ruimte, mits deze een aanvaard-
bare temperatuur en vochtigheidsgraad heeft.

  Vochtige en/of koude pellets (5°C) verminderen het 
warmtevermogen van de brandstof en leiden tot 
veelvuldigere onderhoudsbeurten om de vuurpot 
(onverbrand materiaal) en de haard te reinigen.

  Let extra goed op bij de opslag en het verplaatsen 
van de zakken pellets. Ze mogen niet kapot gaan 
en de vorming van zaagsel dient te worden voor-
komen.

  Indien zaagsel in het reservoir van de kachel te-
rechtkomt, kan dit het laadsysteem van de pellets 
blokkeren.

  Het gebruik van pellets van slechte kwaliteit kan de 
normale werking van de pelletkachel in het gedrang 
brengen en ertoe leiden dat de garantie vervalt.

  de kenmerken van de pellets moeten voldoen 
aan hetgeen wordt beschreven in de normen 
unI en 14961-2.

4 veRpLaaTsIng en 
TRanspoRT

  De kachel wordt geleverd compleet met alle nodige 
onderdelen.

  Let op, de kachel heeft de neiging om uit evenwicht 
te raken.

  Het zwaartepunt van de kachel bevindt zich voorin 
het toestel.

  Houd hier ook rekening mee tijdens het verplaatsen 
van de kachel op de transporthouder.

  Bij het optillen moeten schokken en bruuske bewe-
gingen worden vermeden.

  Zorg ervoor dat de heftruck een groter draagvermo-
gen heeft dan het gewicht van de kachel die moet 
worden opgetild.

  De bediener van de hefinrichting is volledig verant-
woordelijk voor het heffen van de lasten.

  Let erop dat kinderen niet gaan spelen met de 
onderdelen van de verpakking (vb. folie en piep-
schuim). Gevaar voor verstikking!

4.1 veRWIJdeRen van de KaCheL van 
heT TRanspoRTpaLLeT

  Houd u bij het verwijderen van de kachel van het 
transportpallet strikt aan de instructies uit de bijge-
voegde “Producthandleiding”.

fig.	3.1
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5 vooRBeReIdIng 
van de 
InsTaLLaTIepLaaTs

5.1 aLgeMene BesChouWIngen
  In de volgende paragrafen staan een aantal 

aanwijzingen die moeten worden opgevolgd om 
een maximaal rendement uit het aangekochte 
product te halen.

  De volgende aanwijzingen blijven in elk geval 
ondergeschikt aan het naleven van eventuele 
nationale, regionale en gemeentelijke wetten en 
normen die van kracht zijn in het land waar het 
product wordt geïnstalleerd.

5.2 veILIgheIdsMaaTRegeLen
  De verantwoordelijkheid voor de werkzaamheden 

die worden uitgevoerd op de installatieplaats 
van de kachel is en blijft ten laste van de 
gebruiker; deze laatste moet ook de voorgestelde 
installatieoplossingen nagaan.

  De gebruiker moet alle lokale, nationale en 
Europese veiligheidsvoorschriften naleven.

  Het apparaat moet worden geïnstalleerd op een 
vloer met een geschikt draagvermogen.

  De instructies voor de montage en demontage 
van de kachel zijn uitsluitend bestemd voor 
gespecialiseerde technici. Het is altijd raadzaam dat 
de gebruikers zich wenden tot onze klantendienst 
wanneer ze de interventie van gekwalificeerde 
technici nodig hebben.

  Mochten andere technici interventies uitvoeren, 
vergewis u er dan van dat deze personen 
daadwerkelijk bekwaam zijn. Voordat de installateur 
overgaat tot het monteren of demonteren van 
de kachel, moet hij alle wettelijk bepaalde 
veiligheidsmaatregelen in acht nemen, en

  met name:
  A) niet te werk gaan in ongunstige omstandigheden;
  B) tijdens de werkzaamheden in perfecte mentale 

en lichamelijke conditie verkeren en controleren 
of alle persoonlijke beschermingsmiddelen 
intact zijn en perfect werken;

  C) werkhandschoenen dragen;
  D) veiligheidsschoeisel dragen;
  E) gereedschap gebruiken dat elektrisch geïsoleerd 

is;
  F) controleren of de zone waarin de montage en 

demontage plaatsvinden vrij is van hindernissen.

5.3 InsTaLLaTIepLaaTs van de KaCheL
  In de bijgevoegde producthandleiding staan de 

minimale afstanden uitgedrukt in cm vermeld 
die bij het plaatsen van de kachel ten opzichte 
van brandbare materialen en voorwerpen in acht 
moeten worden genomen; in geval van niet-
ontvlambare wanden/voorwerpen kunnen deze 
afmetingen worden gehalveerd.

  Bescherm alle structuren die vlam kunnen vatten 
wanneer ze aan overmatige hitte worden blootgesteld.

  Vloeren van ontvlambaar materiaal zoals hout, 
parket, linoleum, laminaat of tapijt moeten worden 
beschermd met een brandwerend materiaal van 
voldoende grote afmetingen dat onder de kachel 
wordt aangebracht. Deze beschermlaag kan 
bijvoorbeeld van staal, samengeperste leisteen, 
glas of steen zijn en moet de vloer onder de kachel 
en het rookafvoerkanaal bedekken en vooraan 
minstens 50 cm uitsteken.

  De constructeur wijst elke aansprakelijkheid af voor 
eventuele wijzigingen in de kenmerken van het 
materiaal waaruit de vloer onder de bescherming 
is vervaardigd.

  Eventuele elementen van hout (vb. balken) of 
brandbaar materiaal die zich in de buurt van de 
kachel bevinden, moeten worden beschermd met 
brandwerend materiaal.

  Wanden of ontvlambare elementen moeten op een 
afstand van minstens 150 cm van de kachel worden 
gehouden.

  Houd een technische ruimte vrij die toegankelijk is 
voor eventueel onderhoud.

  Respecteer de minimale afstand van ontvlambare 
materialen (x), aangegeven op het kenplaatje van 
de voor de realisatie van de schoorsteen gebruikte 
buizen (Afb. 5.2).

  pi = Ontvlambare wand
  pp = Vloerbescherming

pi

pp

pi

X

150 cm

fig.	5.2
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5.4 veRBRandIngsLuChT
  De kachel neemt tijdens de werking een grote 

hoeveelheid lucht op uit de omgeving waarin deze is 
opgesteld (met uitzondering van de producten van 
de hermetische serie, die de lucht rechtstreeks van 
buiten opnemen); deze lucht moet via een externe 
luchtinlaat opnieuw in de ruimte worden gebracht 
(Afb. 5.3 - PA = Luchtinlaat).

  Als de muur achter de kachel een buitenmuur is, 
maak dan op een hoogte van ongeveer 20-30 cm 
van de grond een opening voor de aanzuiging van 
de verbrandingslucht; respecteer de aanwijzingen 
over de afmetingen op de technische fiche van het 
product aan het einde van de handleiding.

  Aan de buitenzijde moet een permanent niet-
afsluitbaar verluchtingsrooster worden aangebracht; 
op plaatsen die worden blootgesteld aan een sterke 
wind of ongunstige weersomstandigheden, dient 
een bescherming tegen regen en wind te worden 
aangebracht.

  Vergewis u ervan dat de luchtinlaat niet per ongeluk 
kan worden afgedekt.

  Indien het niet mogelijk is een externe luchtinlaat 
in de wand achter de kachel te realiseren (geen 
omtrekmuur), moet een opening worden gemaakt 
in een buitenmuur van het vertrek waarin de kachel 
is opgesteld.

  Indien het niet mogelijk is een externe luchtinlaat te 
realiseren in het vertrek, kan een opening worden 
gemaakt in de buitenmuur van een belendend 
vertrek, op voorwaarde dat dit vertrek door middel 
van een rooster permanent in verbinding staat met 
de ruimte waarin de kachel is opgesteld. (Afb. 5.4 
- C = Bak, G = Rooster, S = Luik)

   De norm UNI 10683 verbiedt de opname van 
verbrandingslucht uit garages, opslagplaatsen 
waar brandbaar materiaal wordt bewaard of 
brandgevaarlijke activiteiten worden uitgevoerd.

  I n d i e n  z i c h  i n  h e t  v e r t r e k  a n d e r e 
verwarmingstoestellen bevinden, moeten de 
inlaten van de verbrandingslucht borg staan voor 
het volume lucht dat nodig is voor een correcte 
werking van alle inrichtingen.

  Indien in het vertrek waarin de kachel is opgesteld 
een of meer afvoerventilatoren (afzuigkappen) 
aanwezig en in werking zijn, kunnen er problemen 
optreden met de verbranding als gevolg van een 
tekort aan verbrandingslucht.

fig.	5.4

C

G

S

fig.	5.3
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kachels van de serie “hermetisch”
  Bij de installatie van een pelletkachel van de serie 

“Hermetisch”, is het als alternatief mogelijk:
  - de verbrandingslucht te kanaliseren via een 

coaxiale buis voor de afvoer van de rookgassen 
en de opname van de lucht; het is bijgevolg 
niet nodig een traditionele luchtinlaat te 
maken in het vertrek (Afb. 5.5 A,B=Luchtinlaat 
C,D=Rookgasuitlaat);

  - de ingang voor de verbrandingslucht van de 
kachel aan te sluiten op de luchtinlaat met 
behulp van een daarvoor bestemde buis (Afb. 
5.6).

5.5 RooKgasaFvoeR
  De kachel werkt met de verbrandingskamer in 

onderdruk en daarom is het van wezenlijk belang 
ervoor te zorgen dat de rookgasafvoer hermetisch 
afgesloten is.

  De kachel moet aangesloten zijn op een eigen 
systeem voor de afvoer van de rookgassen dat 
borg kan staan voor een gepaste verspreiding van 
de verbrandingsproducten in de atmosfeer.

  De onderdelen van het systeem voor de afvoer van 
de rookgassen moeten voldoen aan de specifieke 
werkingscondities en voorzien zijn van de CE-
markering.

  De minimale trek voor de dimensionering van de 
schoorsteen bedraagt 0 Pa.

  Het wordt aangeraden de buizen te isoleren met 
isolatiemateriaal (vb.: rotswol) of dubbelwandige 
stalen buizen te gebruiken, eventueel met 
uitzondering van het eerste verticale stuk als dit 
intern is.

  Het is verplicht een eerste verticaal stuk van 
minstens 1,5 meter te realiseren voor een correcte 
afvoer van de rookgassen.

  Het wordt aanbevolen om afgezien van de bocht 
voor de aansluiting achteraan van de kachel op 
de schoorsteen, maximaal 3 keer van richting 
te veranderen en daarbij bochten van 45-90° of 
T-verbindingsstukken te gebruiken.

  Gebruik altijd een T-stuk met inspectiedop bij elke 
horizontale en verticale richtingsverandering in het 
traject van de rookgasafvoer.

  De horizontale stukken moeten een lengte hebben 
van maximaal 2-3 m met een helling naar boven 
toe van 3-5% (Afb. 5.7).

  Veranker de buizen met daarvoor bestemde kragen 
aan de muur.

  De verbinding voor de rookgasafvoer MAG NIET 
worden aangesloten op:

  - een schoorsteen die wordt gebruikt voor andere 
warmtebronnen (ketels, kachels, open haarden, 
enz...);

  - systemen voor luchtafvoer (afzuigkappen, 
ontluchtingsopeningen enz.) ook al is deze 
“ommanteld”.

  Het is verboden onderbrekings- en trekkleppen te 
installeren.

  De afvoer van de verbrandingsproducten moet via 
het dak verlopen.

  Met een rookgasafvoertraject van langer dan 5 

B
B

B

MaX 2 - 3 m

C > 3 - 5%

m
in

 1
,5

 m

fig.	5.7

fig.	5.5 fig.	5.6
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Fig. 5.7a
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meter en bij geringe trek (aanwezigheid van veel 
bochten, ongeschikt eindafvoerstuk enz.) kan het 
voorkomen dat de afvoer van de rookgassen niet 
optimaal verloopt. In deze gevallen moeten de 
werkingsparameters worden gewijzigd (afvoer 
rookgassen en laden pellets) om de kachel aan 
te passen aan de reële installatiekenmerken van 
het rookkanaal. Neem hiervoor contact op met de 
technische dienst.
kachels van de serie “hermetisch”

  Voor de installatie van een pelletkachel uit de 
serie “Hermetisch” is het mogelijk een specifieke 
coaxiale buis te gebruiken om zowel de rookgassen 
af te voeren als de verbrandingslucht van 
buitenaf te kanaliseren (Afb. 5.5 A,B=Luchtinlaat 
C,D=Rookgasuitlaat).

5.5.1 afvoer op het dak via traditionele schoorsteen
  De schoorsteen voor de afvoer van de rookgassen 

moet zowel wat betreft de afmetingen als de 
voor de constructie gebruikte materialen in 
overeenstemming met de normen UNI 10683- EN 
1856-1-2- EN 1857- EN 1443- EN 13384-1-3- EN 
12391-1 worden gerealiseerd.

  SLECHT UITGEVOERDE schoorstenen bestaande 
uit ongeschikt materiaal (vezelcement, verzinkt 
staal enz. met een ruw en poreus binnenoppervlak) 
zijn niet door de wet toegestaan en brengen de 
goede werking van de kachel in het gedrang.

  De afvoer van de rookgassen via een traditionele 
schoorsteen (Afb. 5.8) is mogelijk op voorwaarde 
dat de volgende regels in acht worden genomen:

  - vergewis u van de staat van onderhoud van 
de schoorsteen; indien de schoorsteen oud is, 
wordt aangeraden deze te renoveren door er 
een correct geïsoleerde stalen buis in aan te 
brengen (isolatie met rotswol, vermiculiet).

  - de rookgassen mogen alleen rechtstreeks in de 
schoorsteen worden afgevoerd als deze een 
doorsnede heeft van maximaal 15 × 15 cm of 
een diameter van 15 cm en is voorzien van een 
inspectieluik.

  Voor schoorstenen met een grotere doorsnede is 
het noodzakelijk om een correct geïsoleerde stalen 
buis (diameter afhankelijk van het traject) in de 
schoorsteen aan te brengen (Afb. 5.9).

  Zorg ervoor dat de aansluiting op de gemetselde 
schoorsteen goed is afgedicht.

  Vermijd contact met brandbare materialen (vb. 
houten balken) en zorg er in elk geval voor dat deze 
met brandwerend materiaal worden geïsoleerd.

  Indien de buizen door een houten dak of houten 
wanden lopen, wordt aangeraden speciale 
gecertificeerde doorgangskits te gebruiken die in 
de handel verkrijgbaar zijn.

  A) Windbeschermende schoorsteenkap
  B) Maximale doorsnede 15 × 15 cm of diameter 

15 cm en maximale hoogte 4- 5 meter
  C) Afdichten
  D) Inspectie

 1) Vermiculiet en/of rotswol.
 2) Stalen buis.
 3) Afsluitingspaneel.

fig.	5.8

fig.	5.9

1

2

3
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6 InsTaLLaTIe
  De installatie moet door gekwalificeerd personeel 

worden uitgevoerd overeenkomstig de norm EN 
10683.

6.1 nIveLLeRIng van de KaCheL
  De kachel moet met behulp van een waterpas 

worden genivelleerd door de stelvoetjes te regelen 
(indien aanwezig) (Afb. 5.10).

  A B = Waterpas

6.2 aansLuITIng op de aanWeZIge 
sYsTeMen

6.2.1 elektrische aansluiting
  Het volstaat om de kachel met behulp van de 

meegeleverde stekker aan te sluiten op het 
elektriciteitsnetwerk.

  De elektrische aansluiting (stekker) moet ook na de 
installatie van de kachel gemakkelijk toegankelijk 
zijn.

  Als het voedingssnoer beschadigd is, moet het 
door de technische dienst of een gekwalificeerde 
technicus worden vervangen om risico’s te 
voorkomen.

6.2.1.1 Aarding
  Het elektriciteitsnetwerk moet overeenkomstig 

de geldende wetgeving verplicht geaard zijn en 
voorzien zijn van een differentiaalschakelaar (Afb. 
5.11).

  Het kanaal voor de afvoer van de rookgassen moet 
voorzien zijn van een eigen aarding.

6.2.1.2 Ruimtethermostaat
  De ruimtethermostaat moet zoals aangegeven 

op het elektrische schema in de bijgevoegde 
“producthandleiding”, worden aangesloten op de 
daarvoor bestemde ingangen van de elektronische 
kaart.

fig.		5.10

fig.	5.11
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7 ondeRhoud
7.1 veILIgheIdsMaaTRegeLen

  Voordat er onderhoud wordt gepleegd, moeten de 
volgende voorzorgsmaatregelen worden getroffen:

  - Zorg ervoor dat alle onderdelen van de kachel 
koud zijn.

  - Zorg ervoor dat de as volledig gedoofd is.
  - Gebruik de persoonlijke beschermingsmiddelen 

zoals bedoeld in richtlijn 89/391/EEG.
  - Zorg ervoor dat de hoofdschakelaar van de lijn 

uit staat.
  - Zorg ervoor dat de stroomtoevoer niet per 

ongeluk weer kan worden ingeschakeld. Haal 
de stekker uit het stopcontact.

  - Gebruik altijd gereedschap dat geschikt is voor 
het onderhoud.

  - Z o r g  e r  n a  d e  o n d e r h o u d s -  o f 
reparatiewerkzaamheden en voor het opnieuw 
in gebruik nemen van de kachel voor dat alle 
beschermingen worden teruggeplaatst en alle 
veiligheidsvoorzieningen opnieuw worden 
geactiveerd.

  Het gebruik van een geschikte aszuiger (type vat) 
kan de reiniging vergemakkelijken.

7.1.1 Reiniging van het rookkanaal
  Moet minstens twee keer per jaar plaatsvinden, aan 

het begin en halverwege het winterseizoen, en in 
elk geval telkens wanneer dit nodig is.

  Bij aanwezigheid van horizontale stukken, is het 
noodzakelijk te controleren op eventuele afzettingen 
van as en roet en deze te verwijderen voordat ze 
de doorgang van de rookgassen belemmeren.

  In geval van een ontbrekende of ontoereikende 
reiniging, kan de kachel problemen vertonen tijdens 
de werking. We denken hierbij aan:

  - een slechte verbranding;
  - zwart worden van de ruit;
  - verstopping van de vuurpot met ophoping van 

as en pellets;
  - afzetting van as en overdreven vuilafzetting op 

de wisselaar, met als resultaat een ondermaats 
rendement.

7.2 BuITengeWoon ondeRhoud
  De pelletkachel  is een warmtegenerator die werkt 

op vaste brandstof en moet daarom een keer 
per jaar en bij voorkeur aan het begin van het 
seizoen worden onderworpen aan een jaarlijkse 
buitengewone onderhoudsbeurt die moet worden 
uitgevoerd door een door Palazzetti erkende 
Technische Dienst.

  Dit onderhoud dient om te waken over de perfecte 
werkzaamheid van alle onderdelen.

  We raden u aan om met de erkende Technische 
Dienst een jaarcontract af te sluiten voor het 
onderhoud van het product.
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ConTRoLe- en/oF ondeRhoudspRogRaMMa
eLKe

onTsTeKIng
eLKe
WeeK

1
Maand

6
Maanden

1
JaaR

Vuurpot X

Aslade/Asopvangvak X
Ruit X
Ketel X
Weerstandhouder X
Rookgascollector X
Pakkingen deur en vuurpot* X
Afvoerkanaal rookgassen* X
Ventilatoren* X

(*) Bewerkt door een geautoriseerde service center.

8 veRnIeTIgIng en aFdanKIng
  De vernietiging en afdanking van de kachel zijn de exclusieve taak en verantwoordelijkheid van de eigenaar, die 

moet handelen volgens de wetten inzake veiligheid en milieubeleid die van kracht zijn in zijn eigen land.
  De ontmanteling en afdanking mogen ook aan derden worden toevertrouwd, op voorwaarde dat er een beroep 

wordt gedaan op erkende bedrijven voor het recyclen en verwijderen van de materialen in kwestie.

  aanWIJZIng: Houd u te allen tijde aan de normen die van kracht zijn in het land waar wordt gehandeld voor 
de afdanking van de materialen en eventueel voor de verklaring van afdanking.

  opgeLeT: Alle demontagehandelingen in het kader van de afdanking moeten plaatsvinden wanneer de kachel 
uit is en niet meer onder spanning staat.

  - verwijder alle elektrische apparatuur;
  - scheid de accumulators die aanwezig zijn op de elektronische kaarten;
  - dank de structuur van de kachel af via erkende bedrijven;

  opgeLeT: Het achterlaten van de kachel op toegankelijke plaatsen kan een ernstig gevaar vormen voor personen 
en dieren.

  De eigenaar is altijd verantwoordelijk voor eventuele schade aan personen en dieren.
  Bij de vernietiging moeten de CE-markering, deze handleiding en de andere documenten met betrekking tot deze 

kachel worden vernietigd.
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Per conoscere il centro di assistenza tecnica 
(CAT) più vicino a te consulta il sito

 www.palazzetti.it

 oppure chiama il numero

La Ditta Palazzetti non si assume alcuna responsabilità per 
eventuali errori del presente opuscolo e si ritiene libera di 
variare senza preavviso le caratteristiche dei propri prodotti.

Palazzetti accepts no liability for any mistakes in this handbook 
and is free to modify the features of its products without prior 
notice.

Die Firma Palazzetti übernimmt für eventuelle Fehler in diesem 
Heft keine Verantwortung und behält sich das Recht vor, die 
Eigenschaften ihrer Produkte ohne Vorbescheid zu ändern.

Palazzetti décline toute responsabilité en cas d’erreurs dans 
la présente documentation et conserve la faculté de modifier 
sans préavis les caractéristiques de l’appareil.

La empresa Palazzetti no se responsabiliza de los errores 
eventuales de este manual y tiene el derecho de modificar sin 
previo aviso las características de sus productos.


