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§ Het gebruik van pellets

§ De technische werking van een pelletkachel

§ Verschillende soorten pelletkachels: lucht / airplus / CV

§ De bediening (gebruikersdeel) van een pelletkachel

§ Bediening en gebruik airplus pelletkachels

§ Bediening en gebruik CV pelletkachels

-  PRAKTIJK BEDIENING
-  KORTE PAUZE

§ Foutmeldingen en foutoplossingen

§ Inlezen van software

§ Bediening op afstand (GRPS Module)

-  PAUZE

§ Eisen mbt aansluitingen via gevel en/of schoorsteen

§ Programmeringsmogelijkheden

§ Reparatie en vervanging van onderdelen

- PRAKTIJK PELLETKACHEL (reparatie van onderdelen)

§ Reiniging van een pelletkachel

§ Oplevering en installatie

§ Toekomstige wijzigingen en verbeteringen

-   Vragen en antwoord

INHOUD VAN DE CURSUS

Instellen van het RDS systeem
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Al meer dan 40 jaar geleden werden er in Canada kleine cilindervormige staafjes ontwikkeld 
gemaakt van restantzaagsel, wat in speciale kachels erg efficiënt kon branden. Deze 
cilindervormige producten noemt men daar een pellet. Vandaar ook de naam „Pellets“. 
Pellets zijn geperste staafjes bestaande uit schoon restzaagsel. Pellets zijn eigenlijk niets 
anders dan de bekende kattenbakvulling. Alleen de persing en de soortelijke massa is 
anders.

EN+ a1 gekeurde pellets

Nadelen van pellets die geen EN keur hebben:
- Geen controle op andere schadelijke stoffen die in de pellets kunnen komen
- Hardhout verwerkt in pellets zorgt voor juist een lager vermogen en bevatten veel meer chloor.
- Vaak gemaakt van donkere houtsoorten wat schadelijk is voor een pelletkachel

- De pelletkachel dient volledig schoongemaakt te worden als deze pellets gebruikt zijn

Pellets kunnen in principe van alle soorten zaagsel of 
andere restanten geproduceerd worden. Echter pellets 
die voldoen aan de EN+ A1 NORM voldoen altijd en kan
men zonder problemen stoken in de pelletkachel.

- Branderbakjes en het binnenwerk wordt vooral aangetast door pellets hardhout

In Nederland zijn er vele leveranciers van pellets (met een keur). Daarnaast zijn er helaas
ook veel leveranciers die pellets leveren die niet gekeurd zijn.

Men herkent gekeurde pellets aan de zak, waar het keurmerk
op aangegeven is. Dit keurmerk bevat eveneens een keurings
nummer.

Pelletleveranciers

Pellets zonder EN+ a1 keurmerk zijn niet geschikt voor het gebruik in normale pelletkachels
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 Kenmerken van gekeurde pellets

Keuring  ENplus-A1  ENplus-A2

Doorsnede mm  6 (±1) oder 8 (±1)1)  6 (±1) oder 8 (±1)1)
Lengte mm 3,15 ≤ L ≤ 40  3,15 ≤ L ≤ 40
Dichtheid  kg/m3  ≥ 600   ≥ 600
Vermogen MJ/kg  16,5 ≤ Q ≤19  16,3 ≤ Q ≤19
Vochtigheidsgraad Ma.-%  ≤ 10   ≤ 10
Fijnstof  Ma.-%  ≤ 1 4)   ≤ 1 4)
Vastigheid Ma.-%  ≥ 97,5 5)  ≥ 97,5 5)
Asrestant  Ma.-% 3)  ≤ 0,7  ≤ 1,5
Max. temperatuur ≥ 1200  ≥ 1100
Chloorgehalte   Ma.-% 3)  ≤ 0,02  ≤ 0,02
Zwavelgehalte   Ma.-% 3)  ≤ 0,03  ≤ 0,03
Stikstofgehalte   Ma.-% 3)  ≤ 0,3  ≤ 0,5
Kopergehalte mg/kg   ≤ 10  ≤ 10
Chroomgehalte mg/kg   ≤ 10  ≤ 10
Arseengehalte mg/kg   ≤ 1  ≤ 1
Cadmiumgehalt mg/kg 3)  ≤ 0,5  ≤ 0,5
Kwikgehalte mg/kg 3)   ≤ 0,1  ≤ 0,1
Loodgehalte mg/kg 3)   ≤ 10  ≤ 10
Nickelgehalte mg/kg 3)  ≤ 10  ≤ 10
Zinkgehalte mg/kg 3)   ≤ 100  ≤ 100

1) Doorsnede moet worden aangegeven
2) maximaal 1% vd. Pellets mag langer zijn dan 40 mm. Max. lengte 45 mm
3) in vochtvrije toestand

De nieuwe keuring voor pellets is ingedeeld in verschillende classificaties. Dit is de nieuwe EN plus keuring 
die ingedeeld is in 3 categoriën. De 1e categorie is geschikt voor pelletkachels.

ENplus-A1
-  Stamhout (geen schors)
- Chemisch onbehandeld hout uit de houtindustrie

Enplus-A2
- Stamhout
- Volle bomen met schors (geen wortels)
- Restanthout uit het bos
- Chemisch onbehandeld hout uit de houtindustrie

En-B
- Alle houtsoorten uit het bos
- Chemisch onbehandeld hout uit de houtindustrie
- Oud hout chemisch onbehandeld, niet afkomstig van oude gebouwen /woningen

Tabel met technische eigenschappen
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Een pelletkachel brandt op pellets. Door middel van een vijzel 
worden pellets in de branderbak gevoerd. Deze pellets worden 
automatisch ontstoken. De rookgasventilator zorgt voor de 
verbranding en afvoer van rookgassen. De convectieventilator 
zorgt voor warme lucht in de ruimte.

Zie onze video op: http://youtu.be/wFTREQ8oqZM

De pelletkachel

De opbouw van een pelletkachel
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1 - Vijzel

2 - Ontsteking

3 - Branderbak

4 - Rookgaskanaal

5 - Luchttoevoer

6 - Warmtewisselaar

7 - Pelletreservoir

8 - Vermiculite schild
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9- Rookgasafvoer

10-  RDS luchtmeter
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De werking van de pelletkachel

1. De klant druk op “OK” waarop de kachel start
2. De melding ‘start’ verschijnt op het scherm
3. De vijzelmotor start en zorgt voor de toevoer van pellets
4. De gloeispiraal warmt op. Dit is standaard 160 seconden.
5. Na 160 seconden, start de rookgasventilator te draaien en wordt lucht langs het spiraal geblazen waarna

de pellets worden ontstoken. In deze fase verschijnt de melding: “wachten op vlam”
6. Na enkele minuten beginnen de pellets vlam te vatten. De rookgastemperatuur zal stijgen. Zodra deze

tenminste met 15 graden is gestegen, verschijnt de melding “Vlam aanwezig”
7. De gloeispiraal wordt uitgeschakeld
8. De pelletkachel zal verder opwarmen en vervolgens verschijnt de melding “in werking”
9. Zodra de rookgastemperatuur tenminste 2 minuten op 90 graden is, zal de convectieventilator starten.

Soorten pelletkachels

Pelletkachel zijn er in vele soorten en maten en er is veel onderscheid tussen de verschillende pelletkachels. 
Grofweg kunnen we de verschillende categorieën aangeven:

- Pelletkachels werkend op schoorsteentrek (zonder ventilator / zonder stroom)
- Pelletketels voor veelal grotere toepassingen
- Pellet- houtkachel combinatie
- Pelletkachels met ventilator en stroomaansluiting

Voor iedere pelletkachel zijn er voor- en nadelen te benoemen. Nordic Fire richt zich op de pelletkachel met venti-
lator en stroomaansluiting. Ook deze delen we in, in verschillende type’s:

- Pelletkachel voor het verwarmen van de woonkamer
- Pelletkachel met extra warme lucht aansluiting voor het verwarme van meerdere ruimtes
- Pelletkachel met CV aansluiting

Pelletkachel voor het verwarme
van de ruimte waarin deze is
opgesteld.

Pelletkachel voor het verwarmen
van 1 of 2 extra ruimtes.

CV pelletkachel voor het
verwarmen van de radiatoren
en als optie met een extra 
convectie ventilator.
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PELLETKACHELS

PELLETKACHELS AIRPLUS

ROSSI 70 RAVE 80

RAVE 110

AURA AURA BOVEN

RAVE 100 STYLO

INBOUW PELLETKACHELS

BOXLINE 1000

Het Nordic Fire assortiment
Het Nordic Fire assortiment bestaat uit een groot aantal pelletkachels in diverse kleuren en 
vermogensklasses.
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CV PELLETKACHELS

PELLETKACHELS AIRPLUS

ROSSI 70
AIRPLUS
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Besturing en bediening van de pelletkachel

in werking

20 C

12 maart 2012

Overzichtelijk display

Nederlandstalige bediening

Met slechts 3 knoppen alles
eenvoudig te bedienen

Vlak of schuin display
Ook verstelbaar

Verlichting schakelt automatisch
uit na enkele minuten
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Het display

Datum

Kamertemperatuur

Tijd

Vermogenstand

Status

Korte handleiding voor de gebruiker
Om snel te kunnen starten is deze verkorte handleiding geschreven. Het is echter van belang om vooraf de gehele handleiding
door te nemen. Dit is van belang om er zeker van te zijn dat de pelletkachel volledig juist is aangesloten.

.
in werking

20 C

12 maart 2012

Het display bevat 3 knoppen. Knop 1 (+)  Knop 2 (-) en de knop OK

Het inschakelen van de pelletkachel

U kunt de pelletkachel inschakelen door het 2 seconden lang indrukken van knop “OK” 

1. Op het display verschijnt de melding ‘START” . Dit betekent dat de kachel gaat starten. Het kan tot wel 15 minuten duren
voordat de eerste vlammen zichtbaar zijn. 
2. Na de melding START, zal er een melding “ONTSTEKING” worden weergegeven en vervolgens “WACHT OP VLAM”.
3. Zodra de vlammen er zijn, wordt de melding “VLAM AANWEZIG” weergegeven.
4. Zodra de kachel is opgewarmd verschijnt de melding “IN WERKING”. De kachel brandt.

Het uitschakelen van de pelletkachel
Zodra de kachel brandt kunt u deze ook weer handmatig uitschakelen door 2 seconden lang knop “OK” in te drukken. De 
melding “KACHEL STOPT” verschijnt op het display.

Vervolgens gebeurt het volgende:
- De pellettoevoer wordt direct gestopt. De pellets die nog in het branderbakje aanwezig zijn worden branden volledig op.
- De ventilator gaat harder draaien om de warmte snel af te geven
- Het afkoelen kan wel tot een half uur lang duren.
- Als de kachel voldoende is afgekoeld zal de ventilator stoppen. De melding “OFF” verschijnt op het display.

.
OFF

20 C

12 maart 2012

Weergave display, zodra de pelletkachel is uitgeschakeld.
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Kamertemperatuur

.
ECO MODE

20 C

12 maart 2012

Het is mogelijk een gewenste temperatuur in te stellen. Zodra de 
gewenste temperatuur bereikt is, zal de pelletkachel op de laagste 
stand doorbranden. In het beeldscherm verschijnt dan de melding 
“ECO MODE”

Instellen van de temperatuur

De temperatuur kan worden ingesteld door het indrukken van knop “1”
Vervolgens verschijnt het bovenstaande op het display.  Bij “Set temperatuur”  kan de gewenste temperatuur worden 
ingegeven. Verhogen en verlagen kan met  KNOP1(+) en KNOP2 (-). Zodra de gewenste temperatuur is ingesteld kan dit 
bevestigd worden met de knop OK.

Vervolgens kan men de melding “Sonde Console” in of uitschakelen met KNOP1 en KNOP2. Als het vierkantje is aangevinkt 
dan wordt de ruimte temperatuur via de sonde op het display gemeten. Staat deze uitgevinkt dan wordt de temperatuur aan 
de achterzijde via de temperatuurkabel gemeten worden. De beste temperatuur wordt gemeten via de temperatuurkabel 
aan de achterzijde.
Druk vervolgens op de OK knop om de instellingen te bevestigen. U komt vervolgens terug in het startscherm.

Set
Temperatuur

Sonde Console

Gewenste kamertemperatuur kan hier worden ingegeven

Indien dit is aangevinkt, wordt de ruimte temperatuur via de
sonde op het display gemeten. 

Instellen van het vermogen

Het vermogen van de pelletkachel is verdeeld over 5 standen. Stand 1 is het laagste vermogen, stand 5 is het hoogste vermo-
gen. Indien het vermogen verhoogd wordt, zal de pellettoevoer en de ventilatorsnelheid verhoogd worden.

Het vermogen kan ingesteld worden door KNOP2 in te drukken.

Set
Vermogen

Vervolgens verschijnt de melding ‘set temperatuur’ op het display, zoals hiernaast 
is weergegeven. Met de KNOP1 en KNOP2 kan men het gewenste vermogen 
instellen. Druk vervolgens op de OK knop om de stand te bevestigen. U komt 
vervolgens weer terug in het startscherm.

De pelletkachel zal net zolang op het ingestelde vermogen blijven branden 
totdat de ingestelde temperatuur bereikt is.
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Menu gebruiker

Extra mogelijkheden in het “GEBRUIKERSMENU”

Menu gebruiker

Fabrieksinstellingen
(instellen parameters)

Status kachel

U kunt door het menu bladeren met KNOP1 en KNOP2. Het menu 
item zal vervolgens oplichten. Door op OK te drukken, zal het menu 
item gekozen worden.

MENU 1 “STATUS KACHEL”

Inkomende luchtsnelheid

Toeren rookgasventilator

Temperatuur van de rookgassen

Status van de vijzelmotor

gegevens gebruiken indien er een probleem zal optreden met de pelletkachel.

Door 2 seconden op knop OK te drukken keert u terug naar het menu. U kunt vervolgens terugkeren naar het startscherm door nogmaals 
2 seconden op knop OK te drukke

Er zijn extra mogelijkheden voor talrijke instellingen welke u kunt 
vinden in het “MENU GEBRUIKER”.
Druk 1x op knop OK en u ziet het naastliggende scherm verschijnen:

Vervolgens kiest men voor het ‘Menu Gebruiker’ door nogmaals op OK 
te drukken. Het onderstaande scherm verschijnt in beeld.

SET
RDS

Parameters
standaard
(geen functie)

MENU ITEMS

STATUS KACHEL
SET TEMPERATUUR
SET VERMOGEN
SET KLOK
TIMER
TAAL
COMFORT CLIMA
SILENCE
ZELF CONTROLESYSTEEM
BEKIJKEN PARAMETERS
GEWERKTE UREN
SET TREK / PELLET

Indien u een submenu heeft gekozen, kunt u nadat uw instellingen 
hebt ingevoerd terugkeren door knop OK 2 seconden in te 
drukken. Druk vervolgens nogmaals 2 seconden op knop OK en u 
keert weer terug naar het startscherm.

U kunt eveneens direct terugkeren naar het startscherm door 
KNOP1 èn KNOP2 tegelijkertijd in te drukken. 
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MENU 4  “SET KLOK”

MENU 5 “CHRONO”  (INSTELLEN VAN DE TIMERFUNCTIE)

-

MENU 3  “INSTELLEN VERMOGEN”

Nadat u de timer hebt ingesteld ziet u in het startscherm
het kloksymbooltje dat aangeeft dat de timer is ingesteld.

START: Starttijd van het programma (programma1-programma2)

STOP: Tijdstip uitschakeling programma (programma1-programma2)

Dagen: MA = maandag

Gewenste vermogen

Gewenste temperatuur

Hier kan men het vermogen instellen van 1 t/m 5. 

Druk 2x op “OK” om het gebruikersmenu te kiezen. Druk vervolgens 3x op KNOP2 en bevestig de keuze 
“Set vermogen” met “OK”
Uk kunt het vermogen nu instellen met KNOP1 en KNOP2. Druk op OK om te bevestigen.

Met de timer functie kunt u de pelletkachel automatisch in- en uit laten schakelen op ieder gewenst tijdstip. Er zijn 2 verschillende
programma’s mogelijk.

Kies het menu “CHRONO’’ om de timer in te stellen. In het menu kunt u met ”OK” bladeren. Elke dag dat de kachel 
moet aanslaan moet u die dag aankruisen. Vervolgens stelt u de gewenste stand en de gewenste temperatuur in. Als 
u alles hebt ingevuld, kunt u vervolgens ook nog programma 2 invullen.
Terugkeren naar het basismenu, kan door KNOP 1 en KNOP 2 tegelijkertijd in te drukken.

MENU 2  “SET TEMPERATUUR”
Om de temperatuur in te stellen, drukt u 2x op OK. vervolgens drukt u 2x op KNOP2. 
U ziet dan “SET TEMPERATUUR” 
Vervolgens kunt u met knop 1 en 2 de gewenste temperatuur wijzigen. Om het menu te verlaten drukt u weer op OK

Het instellen van de klok is noodzakelijk als men de timer en 
thermostaat ook wil gebruiken. Geef in het menu “SET KLOK” 
de gewenste tijden in.

Het vakje dient men aan te vinken 
als men de TIMER  wil activeren.
Als de Timer is ingesteld en dit
vakje is niet aangekruist, is de
TIMER functie uitgeschakeld 

Beschrijving Mogelijke waarde
Van OFF naar 23:50 in stappen van 10’ minuten

Hier kunt u de dag kiezen van maandag t/m zondag
POTENZA PROG - 1 Vermogen instelling van 1 t/m 5
SET TAMB PROG - 1 Temp. instellen (EST=ext. thermostat) (MAN=manueel)

PROG - 2

POTENZA PROG - 2

SET TAMB PROG - 2

De volgende waardes kan men instellen:

Van OFF naar 23:50 in stappen van 10’ minuten

Van OFF naar 23:50 in stappen van 10’ minuten

Hier kunt u de dag kiezen van maandag t/m zondag

Vermogen instelling van 1 t/m 5

Temp. instellen (EST=ext. thermostat) (MAN=manueel)

Van OFF naar 23:50 in stappen van 10’ minuten

In dit voorbeeld (programma 1) is het 
volgende ingesteld: De kachel start 
om 08.30 uur en stopt om 21.30 uur.
De kachel start op stand 3. Zodra de 
21 graden is bereikt zal de kachel op 
modulatie springen.
Dit programma loopt van maandag 
t/m vrijdag. Zaterdag en zondag zijn 
niet ingesteld.

Set programma

In werking

instellen
HH  MM  SC      Dag

12 oktober 2012

MA  DI  WO  DO  VR  ZA  ZO
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Druk 2x op OK om in het menu te komen
Druk vervolgens 5x op KNOP 2 waardoor u bij de “Taal” (Lingua) menu komt. Druk op OK om te bevestigen.
Vervolgens kunt u met KNOP1 en KNOP2 bladeren om de gewenste taal te kiezen.
Druk vervolgens meerdere keren op OK om terug te komen in het basis menu.

MENU 6 “TAAL”

De kachel wordt normaliter standaard 
geleverd met de Nederlandse taal. Het is 
anders zaak om dit direct om te zetten naar de 

Nederlandse taal, waardoor de bediening 
veel eenvoudiger wordt. 

Instellen Taal

MENU 7 “COMFORT CLIMA”

Let op: Als de kachel met regelmaat in- en uitschakelt. Zal de gloeispiraal minder lang meegaan.

Deze optie is er om de kachel automatisch in- en uit te laten schakelen, bij het bereiken van de gewenste temper-
atuur. Deze optie is standaard uitgeschakeld, maar kan men eenvoudig zelf instellen. Let wel op dat het belangrijk
is dat het pelletbakje schoon blijft. Anders kan het zijn dat deze toch niet goed zelf opstart.

Kies in het menu voor “comfort clima” 
Druk daarvoor 1x op ok en blader vervolgens met knop 2 naar de melding 
“comfort clima”. In het beeldscherm ziet u de melding zoals links

hier de verschiltemperatuur aangeven. Vervolgens bevestigen met OK.
Dan kan men de vertragingstijd ingeven. Als men die tekort instelt, zal de 
kachel continue in èn uitschakelen. Het is beter dat men deze tijd wat 
hoger instelt. 

Stel: de waarde wordt op 5 C gezet en de vertragingstijd op 5 minuten. De 
gewenste kamertemperatuur is ingesteld op 21 C.

De kachel zal dan bij 21 C  uitgeschakeld worden, indien tenminste 5 minuten 
lang deze temperatuur wordt bereikt. En de kachel zal bij 21-5C is 16 C weer 
inschakelen.

Nadat de temperatuur bereikt is, komt de melding “Modu-
latie ” in beeld. Nadat de ingestelde vertragingstijd voorbij 
is zal de kachel zich uitschakelen.

Als de kachel zich uitschakelt ziet u de melding “ECO 
STOP” in beeld verschijnen. Dit blijft vervolgens in het 
beeldscherm staan totdat de haard zich weer inschakelt. 
(bij 21-5 C)

.
MODULATIE

20 C

12 maart 2012

.
ECO STOP

20 C

12 maart 2012

Vertraging

Vertraging
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MENU 9 “SELF CONTROL SYSTEM”

MENU 8: “SILENCE”

Deze instelling zorgt ervoor dat de ventilator minder hard draait en daardoor vermindert het geluid. Klik 2x op OK
Druk vervolgens 7x op KNOP 2 (Silence) en druk op OK. Met KNOP 1 en KNOP 2 kunt vervolgens de 
wijzigingen doorvoeren. Bevestigen met OK.

Klik 2x op OK voor het gebruikersmenu.
Druk vervolgens 8x op KNOP 2 (Self control) en druk op OK. Met KNOP 1 en KNOP 2 kunt vervolgens de 
activering of deactivering doorvoeren. Bevestigen met OK.

Met de Silence functie kan men ervoor zorgen dat het geluidsniveau van de pelletkachel omlaag gaat. Dit houdt in dat de convectieventilator minder 
hard gaat draaien. Dit is optimaal op momenten dat dit is gewenst. Let er wel op dat het vermogen en het rendement daardoor lager ligt.

Als veiligheid dient deze functie ook in de computer zelf in- of uitgeschakeld te worden. Dit kan alleen door de
installateur worden uitgevoerd. 

OPMERKING: Bij het gebruik van een externe thermostaat is een Range instelling van 3 Graden C
te adviseren.
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5.2.10 Menu “BEKIJKEN PARAMETERS“ 
In dit menu kan men de parameters (aansturingsgegevens) van de pelletkachel bekijken. 

5.2.11. Menu “GEWERKTE UREN”

SERVICE

5.2.12 Menu “SET TREK/PELLETS“

Klik 2x op OK voor het gebruikersmenu.
Druk vervolgens 9x op KNOP 2 (Bekijken parameters) en druk op OK. Met 
KNOP 1 en KNOP 2 kunt vervolgens de parameters bekijken. Bevestig 
vervolgens met OK.

Om te kijken of er service nodig is, of om te weten hoeveel uur de pelletkachel heeft gebrand, kan men het menu: Gewerkte uren 
kiezen. Bovendien kan men het aantal ontstekingen zien.

Klik 2x op OK voor het gebruikersmenu.
Druk vervolgens 9x op KNOP 2 (Gewerkte uren) en druk 
op OK. Met KNOP 1 en KNOP 2 kunt vervolgens de 
uren bekijken. Bevestig vervolgens met OK

Alle pelletkachels hebben regelmatig groot onderhoud nodig welke door de installateur kan worden uitgevoerd. In de parameters 
kan de installateur het aantal uren instellen (PARAMETER TF53) waarnaar service nodig is. Standaard is dit ingesteld op 2200 uren. 
Zodra dit aantal uren is gehaald, zal bij de start van de pelletkachel de melding “SERVICE” worden weergegeven incl. een kort piepsignaal.
De kachel kan nog wel gewoon gebruikt worden. Echter is het belangrijk dat de klant contact opneemt om service uit te laten voeren.

De pelletkachel heeft de mogelijkheid om de verhouding tussen de pellettoevoer en ventilatorsnelheid van de rookgas-
ventilator handmatig te wijzigen. Dit kan zijn als de kwaliteit van de pellets sterk afwijken van DIN+ gekeurde pellets. Het 
advies is echter deze standaardinstelling niet te wijzigen. De kachel past zich grotendeels al zelf aan (EDS Systeem)

Totaal gewerkte
Uren

PELLET

LUCHT

RESETTEN SERVICE UREN

Na het uitvoeren van de service dient ook de Service melding èn de urenteller teruggezet worden. Dit kunt u doen, door met knop 1 en 2 
door te bladeren. U ziet vervolgens “Deel uren” en vervolgens “Ingeven Code”.  Door het ingeven van code 35 kunt u de deelteller op 0 zetten.
De totaal aantal uren kunt u niet resetten.

Ontsteking
Vlam aanwezig
Reiniging
OFF
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OPMERKING: De wijziging in pellet/trek verhouding is procentueel. De verhoudingswijziging is alleen nodig als er
zeer slechte pellets zijn of zodra er uitzonderlijk afwijkende trek is.

U kunt de waarde’s instellen van -5 tot +5. De standaard instelling is dat beide waarde’s op 0 staan.
- De keuze +5 bij pellets houdt in dat in iedere gewenste stand 5x 5% meer pellets worden gebruikt.
- De keuze voor +5 betekent dat 5x 0,05 m/s meer lucht wordt toegevoerd.

De afwijking is de afwijking op basis van de standaard ingestelde parameters.

5.3. Automatisch laden van de vijzel

Ga naar menu “STATUS KACHEL”

DRUK VERVOLGENS OP OK OM DE VIJZEL TE STARTEN.
EN OK OM DE VIJZEL TE STOPPEN

Vijzel uit

Vijzel actief 

Als de kachel nieuw in gebruik wordt genomen of volledig schoon 
is gemaakt, kan het zijn dat de aanvoervijzel van de pellets in de 
kachel geheel leeg is. Met als gevolg dat de kachel niet goed 
start.
Men kan echter de vijzel ‘vullen’  waardoor de eerste opstart beter 
gaat.

Als u terug wilt keren kunt u KNOP 1 en KNOP2 tegelijkertijd indrukken.
Deze functie kan men alleen gebruiken als de kachel uitstaat of uitgeschakeld wordt.
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Airplus
Pelletkachels met extra warme luchtaansluitingen

Extra convectie
ventilator

Standaard
convectie
ventilator

Rookgas
ventilator

Flavia
1 extra aansluiting
1 extra ventilator

RC120
2 extra ventilatoren
2 extra uitgangen

Olivia
1 extra uitgang
1 extra ventilator

Snella
2 extra uitgangen
handmatige instelling
geen extra ventilator
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AIRPLUS
Pelletkachels met extra warme luchtaansluitingen

handmatige instelling (extra ruimte temperatuur staat op OFF)

Automatische instelling.
(Ruimte temperatuur is 
ingesteld)

RC 120
Snella

Olivia
Flavia

Voor het verwarmen van extra ruimtes is het mogelijk een pelletka-
chel te kiezen met extra warme lucht uitgangen aan de achterzijde. 
Het model RC120 en Snella hebben 2 extra uitgangen aan de achter-
zijde. De Olivia en Flavia hebben 1 extra uitgang aan de achterzijde. 
Door middel van 1 of 2 extra ventilatoren wordt ook warme lucht aan 
de achterzijde geblazen. Doordat er extra ventilatoren zijn ingebouwd, 
is de capaciteit hoger. Ook is het geluidsniveau verminderd, omdat de 
ventilatoren op een lager toerental kunnen draaien.
Alleen het model Snella beschikt niet over extra ventilatoren, hier 
wordt de warmte omgeleid middels een instelbare klep.

De pelletkachels met Airplus kunnen naar voren èn naar achteren blazen. Dit kan handmatig ingesteld worden 
door de gebruiker. Het is echter ook mogelijk dit volledig automatisch te laten verlopen middels temperatuur-
sensoren. 

Aan de achterzijde van de pelletkachel is een aansluiting voorzien zoals
hiernaast zichtbaar is. Bij een pelletkachel met 2 warme luchtuitgangen
(RC120) zijn er 2 van deze aansluitingen. Hier kan men de extra
temperatuur sonde aansluiten, die de temperatuur kunnen meten in
de extra te verwarmen ruimtes. Deze Sonde kan eenvoudig verlengd
worden.  De pelletkachel regelt vervolgens de luchtverdeling volledig
automatisch. Geheel op basis van de ingestelde temperatuur per ruimte

Temperatuur sonde

Automatisch en handmatige regeling
Het is niet alleen mogelijk de pelletkachel automatisch te regelen, ook een handmatige bediening is mogelijk.

Menu Keuze 1

Instelling Airplus

Vervolgkeuze

12 augustus 2012

in werking

12 augustus 2012

in werking

Handbediening Automatische bediening 
(voor en achterzijde geeft warmte af)
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Fig.2

Fig.3

Fig.1

AIRPLUS Instellen op HANDBEDIENING

-

Weergave op het display

12 augustus 2012

in werking

De klant heeft de mogelijkheid om de AIRPLUS pelletkachel handmatig 
in te stellen. Dit kan men op het display aflezen. Hier is het handsymbool
weergegeven.

Om op handbediening over te gaan dient men de temperatuur van de extra ruimte op OFF in te stellen. 
Hierdoor is de automatische regeling uitgeschakeld.

SET TEMP SET TEMP
AIRPLUS

OFF

Vervolgens kan men de warmeluchtverdeling instellen.

- Druk op “OK” en u ziet ‘Menu gebruiker”
- Druk op “OK” en blader verder met knop 1 en 2
- Zodra u het symbool ziet als in figuur 1, drukt u op OK

- Men komt vervolgens in dit menu aan.
- Middels het linker symbool kan men de verdeling van warme lucht 
handmatig instellen. Het rechtersymbool m3 is nu niet toegankelijk.

- In dit menu kan men de verdeling van de warme lucht instellen.

Terugkeren kan men door knop “OK” 2 seconden in te drukken (3x) Of 
door knop 1 en 2 tegelijkertijd in te drukken.

Airplus instellen

Lucht voor / achter

VOOR

MIDDEN

ACHTER

Sonde console
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AIRPLUS
automatische instelling

-

Weergave op het display

12 augustus 2012

in werking

De klant heeft de mogelijkheid om de AIRPLUS pelletkachel automatisch 
in te stellen. Dit kan men op het display aflezen. Hier is het lucht-
verdelingssymbool      weergegeven.

Om op handbediening over te gaan dient men de temperatuur van de extra ruimte in te stellen. Hierdoor 
is de automatische regeling ingeschakeld.

SET TEMP SET TEMP
AIRPLUS

OFF

Vervolgens kan men nog instellen wat de verhouding is van beide ruimtes. Is de ruimte links of rechts of 
voor groter. Dit kan men doen door bij het M3 symbool in het menu, de verhouding in te geven.

- Druk op “OK” en u ziet ‘Menu gebruiker”
- Druk op “OK” en blader verder met knop 1 en 2
- Zodra u het symbool ziet als hiernaast, drukt u op OK

Vervolgens kan men de verhouding van de 
ruimtes voor en achter aangeven. De 
pelletkachel zal daardoor in de grotere 
ruimte meer warmte afgeven.

Airplus instellen

SET TEMP
AIRPLUS

20

LET OP: Bij een Airplus pelletkachel met 2 extra aansluitingen (RC120 
en Holly) kan men de temperatuur voor de linker en de rechter 
uitgang apart instellen.

SET TEMP AIRPLUS

Airplus met 1 uitgang

Airplus met 2 uitgangen
Hier kan men de 2 extra ruimtes instellen 
naar verhouding. 

Sonde Console

instellen m3

instellen m3
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CV pelletkachels

HR100
CV pelletkachel

HRV120
CV pelletkachel met
extra convectie ventilator

HRV160
CV pelletkachel met
extra convectie ventilator

HR200
CV pelletkachel
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CV pelletkachels
Gebruik en bediening

De CV pelletkachel is qua bediening grotendeels gelijk aan de normale pelletkachel. Echter zijn er enkele kleine 
verschillen die we hier behandelen.

Regeling

Vermogen

Standaard instelling van CV pelletkachels

Set temperatuur
Ruimte

Sonde console

Instellen op MAN

CV water temperatuur
Kamer temperatuur
Status

Reiniging actief
Zomerfunctie actief

CV pomp aktief
Kamer
temperatuur

CV water
temperatuur

Instellen temperatuur
In het menu kan men de temperatuur instellen. Men kan niet allen de 
ruimte temperatuur instellen, maar ook de temperatuur van het CV 
water.
Voor een optimaal gebruik is het verstandig de kamertemperatuur in 
te stellen op MAN. en de watertemperatuur in te stellen op bijv. 60 
graden. De kachel kijkt dan alleen naar het CV systeem en niet naar 
de ruimte. De pomp blijft dan lopen en blijft de warmte verdelen.

Schakelt men T-EXT in door een vinkje dan wordt de ruimte 
temperatuur door een externe thermostaat gemeten.  Wordt de 
temperatuur bereikt dan wordt de melding T-OFF aangegeven. 
Is deze nog niet bereikt dan staat er T-ON. Bij de melding T-OFF 
zal de kachel op de laagste stand: ECO MODE doorbranden. 
Heeft men vervolgens ook de Comfort Clima functie 
ingeschakeld, dan zal de kachel zich uitschakelen bij T-OFF.

Instellen op 65 graden

Instellen vermogen

Het vermogen is niet meer instelbaar in 5 stappen, maar in 2 indelin-
gen. In de maximale stand moduleert de kachel zelf terug als de 
temperatuur (bijna) bereikt is.
De minimumstand is zodanig dat de kachel laag brandt maar niet 
condenseert.

Kiezen
vermogen

Installatie plan
(radiatoren)

RDS-Systeem
uitgeschakeld

Ext. T.

Set temperatuur
CV water
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Standaard bediening van de CV pelletkachels
Extra functies in vergelijking met de standaard pelletkachels

Door 1x kort op OK te drukken verschijnt het volgende 
scherm met 4 mogelijkheden.

Door te kiezen voor menu gebruiker ziet men de volgende mogelijkheden. Men kan bladeren met knop 1 en 
2. Gebruik knop OK om het menu-item te kiezen.

Stove Status Winter/Summer Language

Instellen ventilator voor pelletkachels met
een extra convectie ventilator

Set ruimte ventil.

Winter / Zomer

Set vermogen

Winter / Zomer

Zomer instelling

Zomer/winter instelling

Deze instelling is alleen van toepassing bij een 
combinatie van een boilervat met buffervat. In 
de winterinstelling heeft de boiler voorrang op 
het buffervat.

Winter instelling

Set temperatuur
Ruimte

Sonde Console

Men kan de temperatuur instellen, waarbij de ventilator in- of 
uitgeschakeld. De convectieventilator is verder in verschillende standen 
in te stellen: UIT, MINIMAAL, MEDIUM en MAXIMAAL. 

Let op: sonde console aangevinkt houdt in dat de temperatuur bovenop 
de kachel wordt gemeten. Dit geeft vaak een onreële temperatuur aan 
dat hoger ligt dan de daadwerkelijke temperatuur. Geadviseerd wordt 
deze sonde uit te schakelen, waardoor de temperatuur achter de kachel 
wordt gemeten. 

De CV pelletkachel is qua bediening grotendeels gelijk aan de normale pelletkachel. Echter zijn er enkele kleine 
verschillen die we hier behandelen.

Menu gebruiker Installatie plan

Fabrieksinstellingen
(instellen parameters)

SET RDS
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1   Verhogen +

2 Verlagen -  
�

 
3 On/Off of ontwaak knop 

�
 

4 Display 

5 Bladeren door menu 

6 Bevestiging 
Ravel

li 

De batterijen plaatsen in de afstandbediening
De achterzijde van de afstandbediening kunt u 
verwijderen om de Batterijen te plaatsen. U kunt 
3 batterijen AAA (1.5 Volt) battijeren blaatsen. 
Let op de juiste plaatsing van de batterijen. 

Wat gebeurt er als de batterijen leeg zijn? 

(;til 
Low Battery 

Als de batterijen bijna leeg zijn, ziet u het volgende op het 
display. De werking is nog wel normaal. 

Zodra de batterijen onvoldoende stroom kunnen 
leveren ziet u dit symbool op het display. U dient 
de batterijen direct te vervangen om de 
pelletkachel te kunnen gebruiken.

EERSTE GEBRUIK N
O

R
D

IC
 FIR

E
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Nadat de batterijen geplaatst 
zijn ziet u het volgende op het 
display verschijnen. U kunt 
vervolgens de juiste taal 
selecteren.

ITALIANO
DEUTSCH
ENGLISH

FRENCH
DANSK

ESPANYOL
PORTUGESE

Met de + en - buttons 
kunt u scrollen, 
vervolgens selecteert 
u de taal met de 
bevestigingsknop.

HERKENNING VAN DE AFSTANDBEDIENING
De afstandbediening dient de pelletkachel éénmalig te herkennen. Vandaar dat de eerste keer bij de 
installatie de volgende melding op het beeldscherm verschijnt.

Eerste installatie? 

JA 

Bij de eerste installatie dient u dit met JA te bevestigen. Op het 
display verschijnt vervolgens het volgende:  

RADIO ADJ KNOP

Houdt de  radio ADJ knop enkele seconden 
ingedrukt. De afstandbediening herkent zo de 
pelletkachel.

Na het vervangen van de batterijen hoeft de pelletkachel de 
afstandbediening niet opnieuw te herkennen. U kunt dan bij de 
melding "is dit de eerste installatie" NEE invullen.

Het gele licht zal knipperen 
zolang er nog geen 
communicatie is. Door het 
indrukken van de 
bevestigingsknop zal de 
communcatie (herkenning) 
in werking worden gesteld. 
Vervolgens zal dit bevestigd 
worden door een 
piepsignaal

EERSTE GEBRUIK
N

O
R

D
IC

 FIR
E

27



Het teken links onder geeft de status aan. Hier is de kachel uitgeschakeld.

1

Het geeft de huidige kamertemperatuur aan welke gemeten 
wordt op de afstandbedieningn. Middels de + en de - knop 
kunt u de gewenste temperatuur verstellen. De wijziging kunt 
u  bevestigen. Automatisch wordt deze na 3 seconden 
bewaard. Een geluidssignaal bevestigt de instelling.

2

Hier wordt het vermogen van de pelletkachel weergegeven. U 
kunt deze verhogen of verlagen met de + of de - knop. De 
wijziging wordt automatisch bewaard na 3 seconden of door 
het indrukken van de bevestigingsknop.

3

Na 5 minuten zal het scherm zich uitschakelen en in 'slaap' modus gaan. Dit om batterijverbruik te 
verminderen. Dttr het indruk en van de On/Off knop zal het display weer aanspringen.

EERSTE GEBRUIK

Het display is in 3 delen verdeeld:

28



OPSTART CYCLUS VAN EEN PELLETKACHEL

INSCHAKELEN: 
Pellets worden toegevoerd in het branderbakje

WACHTEN OP VLAM: 
Wacht tot de pellets ontstoken worden. Dit kan 5 tot 10 minuten duren 
voordat er een eerste vlam ontstaat.  

VLAM AANWEZIG 
Als de pellets ontstoken zijn, zal de temperatuur van de rookgassen 
stijgen. Zodra deze temperatuurstijging gemeten wordt zal deze melding 
verschijnen. Deze Fase waarin de temperatuur stijgt en de kachel 
uiteindelijk in normale werking is.

IN WERKING: 
Normale in werkingsfase. In deze fase kan men de temperatuur en 
vermogensstanden wijzigen. Dit heeft direct effect.

Als u bij de opstart een geluidsignaal in combinatie met de melding "SET RDS" 
waarneemt dient het RDS systeem ingesteld te worden. Dit dient door de Nordic Fire 
dealer vooraf te worden ingesteld. 

Op het 
display 
verschijnt het 
volgende

Door opnieuw 2 seconden op de ON/OFF knop te 
drukken zal de pelletkachel zich weer uitschakelen.

STARTEN VAN DE PELLETKACHEL 

Druk 2 seconden lang op de ON/OFF knop om de pelletkachel te starten.

Als de pelletkachel niet goed start, hoeft dit niet altijd een defect te zijn. Door slechte 
pellets, leeglopen van de vijzel of andere omstandigheden kan het zijn dat de 
pelletkachel niet goed start. U kunt daarop nogmaals proberen de pelletkachel te 
starten. Let wel op dat de branderbak leeg en schoon is voordat u de pelletkachel 
opnieuw start. Start de pelletkachel ook de 2e keer niet op, dan is het zaak contact op te 
nemen met uw Nordic Fire dealer.

Let op: een normale start van een pelletkachel duurt ongeveer 5 tot 10 minuten voordat 
de eerste vlammen zichtbaar zijn.

Modulatie
Zodra de ruimte temperatuur is bereik, zal de kachel in modulatie fase verder 
gaan. Modulatie fase is de laagste stand waarop de pelletkachel kan branden. 
Zodra de temperatuur in de ruimte lager is dan de ingestelde temperatuur zal 
de kachel weer op het ingestelde vermogen gaan branden. Net zo lang totdat 
de gewenste ruimtetemperatuur weer bereikt is.

MOD
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bevestigingsknop om in 
het gebruikersmenu te 
komen.
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Blader met de knoppen + en - om de instellingen te 
kiezen. Druk op bevestiging om de instelling te 
wijzigen.

Kies vervolgens Datum en tijd

�Druk op bevestigen om de volgende 
instelling te kunnen wijzigen. 

�Met de 'terug' knop kan men de vorige 
instelling wijzigen 

De mogelijkheden van het MENU

Druk op deze knop om het Gebruikersmenu te kiezen. De overige menus zijn afgeschermd
met een paswoord en kunnen alleen door de installateur of fabrikant gebruikt worden.

Men kan vervolgens verder bladeren. 
Bladeren kan met de + en de - knop. 
Er zijn vele mogelijkheden om te 
kiezen. Zodra uw keuze in beeld 
komt, kunt u die kiezen door op de 
bevestigingsknop te drukken.

v

Het voordeel van een Nordic Fire pelletkachel is dat er veel mogelijkheden zijn om de pelletkachel 
naar wens in te stellen. Niet alleen de temperatuur maar ook de hoogte van het vuur, timer, 
automatische on/off functie en nog veel meer mogelijkheden. 

U kunt  kiezen uit verschillende menus, welke hieronder stap voor stap zijn weergegeven.
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Voordat men de allereerste keer de pelletkachel opstart: 
Vullen van de vijzel 
Bij de eerste opstart kan het zijn dat de vijzel geheel leeg is. De pelletkachel zal dan niet 
direct de eerste keer starten. Om dit te voorkomen is het mogelijk de vijzel te laten lopen, 
zodat deze geheel vol zit met pellets. 

Deze vulling duurt 120 seconden. Nadat dit is afgelopen, kan men de pellets die in de branderbak 
gevallen zijn verwijderen. Vervolgens kan men de pelletkachel normaal starten.

Hieronder ziet u de stappen in het menu:

� Druk op deze knop
om in het menu te 
komen. Kies 
vervolgens voor 
gebruikersmenu

Druk vervolgens 
weer op de 
bevestigingsknop en 
kies: 'Laden vijzel'

Laden vijzel 

0120 .. 

<f>  Druk op de
bevestigingsknop. 
Kies 'gebruiker'

Nadat de vijzel 120 seconden heeft gedraaid, komt 
men automatisch terug in het "Gebruikersmenu" 

�  Druk enkele malen op de 'Terug' knop om naar het basisscherm terug te keren

LET OP: BIJ DE OPSTART VAN DE PELLETKACHEL MOET DE BRANDERBAK ALTIJD GEHEEL LEEG 
EN SCHOON ZIJN! MEN MAG DE PELLETKACHEL NOOIT STARTEN ALS DEZE NIET VOORAF IS 
GECONTROLEERD.

<f>
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Zodra de pelletkachel zijn ingestelde temperatuur bereikt, zal deze op een lage stand door blijven 
branden. Deze lage stand is ongeveer 2.5 tot 3 kW. Het kan zijn dat deze laagste stand meer 
warmte in de ruimte brengt, dan er op dat moment nodig is om de ruimte te verwarmen. Het kan 
dan gebeuren dat de temperatuur toch nog toeneemt.

Om dit te voorkomen en om pellets te besparen is er de COMFORT CLIMA functie. De 
pelletkachel zal dan uitschakelen als de temperatuur is bereikt en weer inschakelen als de 
temperatuur te ver is gedaald. U kunt deze CONFORT CLIMA functie alsvolgt inschakelen:

COMFORT CLIMA
Automatische uitschakeling bij bereiken temperatuur

#

Kies in het menu de optie" Confort Clima".

# Bevestig de gekozen optie.

Als eerste moet de confort 
clima functie aangevinkt 
worden. Daarna is deze 
actief.

Met de functie herstart delta 
kan men de 
verschiltemperatuur 
ingeven. Hier zal de kachel 
5 graden onder de gewenste 
temperatuur zich weer 
inschakelen.

De vertraging houdt in dat 
de kachel tenminste 5 
minuten zijn temperatuur 
moet vasthouden voordat 
de kachel zich uitschakelt.

� Met de terugknop kan men terugkeren naar het 
startscherm.

LET OP: Deze functie kan ervoor zorgen dat de kachel vele malen per dag in- en uitschakelt. Dit 
heeft gevolgen voor de levensduur van de gloeispiraal. Daarnaast kan het een keer voorkomen dat 
de pelletkachel niet juist opstart. Het is altijd van belang om de branderbak te controleren, zodat 
deze schoon is, als de kachel opnieuw opstart.
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TIMER
Automatisch in- en uitschakelen op een gewenst tijdstip

De pelletkachel heeft de mogelijkheid om op een bepaald tijdstip de kachel automatisch in- of uit 
te schakelen. Hierdoor kan de kamer al warm zijn voordat u thuis bent. 

Kies eerst het gebruikersmenu, en kies vervolgens de TIMER optie

#

# #

# # � 

#
1. Starttijd
2. Eindtijd
3. Dag activeren
4. Programma nummer
5. Vermogensstand
6. Gewenste temperatuur

Ten eerste dient men de programmering te activeren. Men kan deze programmering de-activeren 
als men bijvoorbeeld op vakantie gaat. Men hoeft dan niet de hele programmering eruit te halen.

Er zijn maar liefst 4 programmeringen mogelijk.

De verschillende programma's kunnen elkander niet overschrijden. 
Men dient met regelmaat te controleren of de branderbak nog schoon is.
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De verbranding van de pelletkachel is afgestemd op de juiste hoeveelheid pellets met de juiste 
hoeveelheid lucht die door de branderbak geblazen wordt. Soms kan het nodig zijn deze 
verhouding aan te passen. Dit mag alleen door de installateur uitgevoerd worden.

� � Druk op deze 
knop
om verder in 
het menu te 
komen.

Druk op de 
bevestigingsknop

U kunt het menu set lucht / pellets kiezen, waarna u de verhouding kunt wijzigen.

L
v

De verhouding kunt u vervolgens met de + en de - 
knop wijzigen. Ten eerste de pellets. Druk op 
bevestiging om vervolgens de luchtverhouding te 
wijzigen.

SET TREK / PELLETS
Wijzigen van de lucht / pelletverhouding

STATUS
Aflezen van de status van de ventilator, flow en de vijzelmotor

Het is mogelijk de technische status van de pelletkachel op te vragen. Dit kunt u in het 
gebruikersmenu Status. Deze functie is normaliter alleen van belang voor de installateur.

� � Druk op deze 
knop
om verder in 
het menu te 
komen.

Druk op de 
bevestigingsknop

RDS 0 0,0 0 m/s 
RPM 0000 g/min 

T 0030 °C 
ALARM ACTIVATE 

SET 0 0,0 0 m/s �� �or 
�O! -r,:-0030

0030 
0030 �

U kunt het volgende aflezen:
- Flow
- Toeren rookgasventilator
- Rookgastemperatuur
- Status
- Ingang rds meter temperatuur
- Uitgang RDS meter temperatuur
- Temperatuur vd printplaat 34



De huidige temperatuur wordt gemeten op de afstandbediening. Het kan echter gewenst zijn 
de temperatuurmeting middels een externe thermostaat te doen.

EXTERNE THERMOSTAAT
Temperatuurmeting middels een extra thermostaat

De externe thermostaat dient geactiveerd te worden. Dit kunt u doen door dit te keizen in het 
gebruikersmenu. Vink vervolgens het vakje aan. 

� 
Zolang de externe thermostaat 
vragend is, zal de pelletkachel T 
ON in het display weergeven. Is 
de thermostaat niet meer 
vragend, dan zal de melding T 
OFF in het display verschijnen.

CONTRAST
Weergave op het display

Het display licht normaal op. Het kan echter te hel of te donker zijn. Middels de contrast 
functie is het mogelijk deze waarde te wijzigen. De waarde kan men instellen tussen de 0 en 
de 100. Standaard staat deze op 50.
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Zodra de printplaat of de 
afstandbediening vervangen 
dient te worden is het nodig te 
weten welke software versie 
aanwezig is. Het betreffende 
onderdeel kan dan vooraf 
voorzien worden van de juiste 
software. 

SOFTWARE VERSIE
Aflezen van de software versie

Indien de afstandbediening niet 
op de juiste plek ligt, kan het zijn 
dat de actuele temperatuur 
afwijkt. U kunt hier de afwijking 
ingeven.

WIJZING
afwijking temperatuurmeting

De pelletkachel bevat meerdere 
talen. De installateur zal de taal voor 
u vooraf instellen. U dient hierin geen 
wijziging door te voeren.

TAALINSTELLING
Keuze uit meerdere talen
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DE INSTALLATIE
Installatie, plaatsing en oplevering van een pelletkachel

Overzicht van een juiste installatie

Checklist voor een juiste installatie

Rookgasafvoer

RDS systeem instellen

Aansluiten en instellen CV pelletkachels

Uitleg naar de klant
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Aansluiting 
De pelletkachel is aangesloten op een geaard stopcontact 

Het rookgaskanaal is uitgevoerd met een T-stuk om de afvoer te kunnen reinigen 

Elk deel is uitgevoerd met een siliconenring voor de luchtdichte afsluiting 
De keerplaat is geplaatst (Als los onderdeel bijgeleverd in de kachel. 

Indien de kachel is aangesloten op de gevel: 
Een mogelijke horizontale versleping overschrijdt niet de 3 mtr  

Er is een brandveilige gevelafvoer gebruikt  

De afvoer mondt uit in een gebied waar geen overlast veroorzaakt kan worden  

De afvoeruitmonding is toegepast volgens de regels van het bouwbesluit waarbij rekening is 

Gehouden met de verdunningsfactor 

De gevelafvoer heeft geen contact met brandbare materialen 

De rookgasafvoer is eenvoudig te reinigen 

Indien de kachel is aangesloten op de schoorsteen: 
De maximale lengte met een diameter van 80 mm overschrijdt niet de hoogte van 4 meter 

De schoorsteen heeft tenminste een diameter van ø 120 mm en maximaal ø 200 mm  

De schoorsteen is rond en glad van binnen 

De schoorsteen voldoet aan het bouwbesluit  

De schoorsteen is vooraf geveegd 

Alleen indien een WTW installatie aanwezig is in de woning: 
De externe luchttoevoer van de pelletkachel is aangesloten  

Overzicht van belangrijke punten
voor de juiste installatie van een pelletkachel 
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Kwaliteit van pellets 

De pellets zij niet donker en bestaan niet uit hardhout  

Het vermogen ligt niet lager dan 4,9 kW per kilo en niet hoger dan 5,3 kW per kilo

De pellets zijn EN+a1 / EN+a2 of DIN gekeurd  

De werking van de pelletkachel 

 

De pelletkachel start goed op en werkt naar behoren 

De verbranding is goed en de afstelling is goed  

De luch oevoer is gecontroleerd en zonodig bijgesteld 

De pelle oevoer is gecontroleerd en zonodig bijgesteld 

Er komt geen rook in de opstelruimte  

Uitleg naar de klant 

De bediening is in het Nederlands ingesteld 

De ist ingesteld  

De klant is geïnformeerd over de verschillende menus en mogelijkheden  

De klant is geïnformeerd over het programmeren van de pelletkachel  

De klant is geïnformeerd over de regelma ge reiniging van de onderdelen 

De klant is geïnformeerd het jaarlijks reinigen van de rookgasafvoer en schoorsteen 

De Nederlandstalige handleiding is aan de gebruiker ter beschikking gesteld 

Het RDS systeem is ingesteld

Overzicht van belangrijke punten
voor de juiste installatie van een pelletkachel 
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Installatie op de gevel of schoorsteen

Installatie op een bestaande schoorsteen

Rookgasafvoer via de gevel

40



Uitmonding van pelletkachels
Nog steeds vernemen we dat er onduidelijkheid is over de uitmonding 
van een pelletkachel. Mag deze nu wel of niet door de gevel uitmonden? 

In Nederland is er geen verbod op het gebruik van 
een geveldoorvoer van een pelletkachel. De 
uitgang mag door de gevel uitmonden. Echter, er 
zitten wel voorwaarden aan om de goede werking 
en veiligheid te garanderen. Helaas zien we teveel 
situaties waarbij de veiligheid of werking niet in 
acht wordt genomen.. Vandaar dat we de belang-
rijke punten aangeven waarmee men rekening 
dient te houden bij de installatie van een pelletka-
chel met een geveldoorvoer.

Verdunningsfactor
Een juiste toepassing van de verdunningsfactor 
zorgt ervoor dat er geen of zeer weinig verontrei-
nigde rook in de verse luchtvoorziening naar 
binnnenkomt. Afhankelijk van het vermogen van 
de pelletkachel kan men berekenen wat de afstand 
tot ventilatieopeningen dient te zijn.

Overlast naar buren
De verdunningsfactor is niet van toepassing op de 
buren. Afstand tot de buren is vastgelegd in vaste 
afstanden, afhankelijk of de afvoer haaks 
(tenminste 2 mtr) of zijdelings (tenminste 1 mtr) 
uitkomt op de erfgrens. Dit kan echter niet altijd 
voorkomen dat er overlast ontstaat naar de buren. 
Men dient ook in de praktijk goed te kijken of de 
afvoer overlast kan veroorzaken. Zal het probleem 
met de buren uitmonden in een juridische strijd, 
dan is er grote kans dat de rechter de verdun-
ningsfactor ook op de buren gaat toepassen. 

Veiligheid
De rookgasafvoer van een pelletkachel wordt warm 
tijdens het gebruik. Men mag nooit vergeten dat 
ook de rookgasafvoer van een pelletkachel zeer 
heet kan worden door bijvoorbeeld een schoor-
steenbrand. Een rookgasafvoer moet dus brandvei-
lig zijn en schoorstenbrandbestendig waarbij de 
afstanden tot brandbare materialen in acht geno-
men dienen te worden. 

NORDIC FIRE

Voldoende trek
Men kan overal uitmonden. Echter, als men niet 
boven de nok van het dak uitmondt dient men 
rekening te houden met een bepaalde tegen-
druk van 25 Pa. Dit komt voor in bijzondere 
situaties waarbij de wind hard op de geveluit-
voer blaast. Ook bij een pelletkachel met een 
rookgasventilator kan de situatie voorkomen dat 
de tegendruk zo hoog is dat er rook kan terug-
komen in de opstelruimte. De Nordic Fire pellet-
kachels passen daarop automatisch de snelheid 
van de rookgasventilator aan (RDS systeem), 
waardoor dit in de praktijk niet veel voorkomt. 
Bij een te hoge tegendruk zal de pelletkachel 
zich wel direct uitschakelen, waarbij enige 
rookoverlast kan ontstaan. Een dag met sterke 
wind kan ervoor zorgen dat de pelletkachel de 
betreffende dag slecht functioneert of niet 
gebruikt kan worden. 

Bij inachtneming van deze punten voorkomt u 
problemen die achteraf kunnen ontstaan. Hebt u 
nog vragen over de verschillende toepassingen 
dan horen we dit graag.

Afstand tot de gevel is belangrijk om vervuiling
te voorkomen



20 cm aansluitpijp
T-stuk met 
asuitlaatstuk

Pijp 1 meter

Pijp 50 cm

Verloop 80 > 150

Siliconenring 
per pijp 1x

Aansluitschema voor pelletkachels aangesloten
op een bestaand schoorsteenkanaal

Het getoonde aansluitschema is slechts een advies. Extra aanpassingen aan het systeem kunnen noodzakelijk zijn. Aan dit schema kunnen geen rechten worden ontleend. Nordic Fire aanvaardt 
geen aansprakelijkheid voor de onjuistheid hiervan.

Belangrijke informatie bij deze installatie:

- De bestaande schoorsteen moet schoon zijn en glad van binnen.
- De maximale diameter is 200 mm. Indien de diameter groter is dient er 
  een binnenpijp getrokken te worden met een gladde binnenzijde. Deze  
  flexibele binnenpijp moet tenminste een diameter van ø 120 mm 
  hebben en een maximale diameter van ø 200 mm.
- Let op vonkenvangers. Deze gaan in een koude winter snel verstopt 
  zitten.
- Een vierkant kanaal is niet toegestaan.
- Bochten in de schoorsteen kunnen opslag van asrestanten veroorza
  ken waardoor er een grotere kans op schoorsteenbrand ontstaat.
- Bestel voldoende siliconenringen. Het totaal aantal siliconenringen is 
  gelijk aan het aantal pijpdelen + 1
- Alle aansluitingen dienen gereinigd kunnen worden
- Let op voldoende afstand tot brandbare delen:

   Afstand tot brandbare delen:
   Achterzijde 20 cm
   Voorzijde 80 cm
   Zijkant 20 cm

Vloerplaat

Muurbeugel

Roset ø 150

Nisbus ø 150 mm

Sc
ho

or
st
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n

41



20 cm aansluitpijp

T-stuk met 
asuitlaatstuk

Pijp 1 meter

Pijp 50 cm

Bocht 90 graden

Roset ø 80 mm 
afdichtend aansluiten

Mantelbuis inschuif-
baar ø 80/130 of 
geïsoleerde buis

Steenwol isolatie

Mantel met 
luchtspouw

Roset �exibel  ø 130 mm

Siliconenring 
per pijp 1x

Aansluitschema met een afvoer door de gevel
Geschikt oor pelletkachels zonder CV aansluiting

Het getoonde aansluitschema is slechts een advies. Extra aanpassingen aan het systeem kunnen noodzakelijk zijn. Aan dit schema kunnen geen rechten worden ontleend. Nordic Fire 
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de onjuistheid hiervan.

Belangrijke informatie bij deze installatie:

- Men dient rekening te houden met de verdunningsfactor, waardoor men 
  kan berekenen op welke afstand de afvoer ten opzichte van ramen,   
  deuren, of ventilatieopeningen geplaatst dient te worden. Nordic Fire 
  heeft daarvoor een berekeningsprogramma.
- De muur dient uit niet brandbare materialen te bestaan. 
- De afvoer moet voldoende uitsteken om roetaanslag op de gevel 
  zoveel mogelijk te voorkomen.
- Een pelletkachel dient bij een hittegevoelige ondergrond voorzien te 
  zijn van een vloerplaat.
- Bestel voldoende siliconenringen. Het totaal aantal siliconenringen is 
  gelijk aan het aantal pijpdelen + 1
- De aansluitingen moeten eenvoudig en volledig gereinigd kunnen 
  worden.
- Houd rekening met voldoende afstand tot brandbare delen.

Vloerplaat

Muurbeugel
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Aansluitpijp op maat

Aansluitschema voor pelletkachels aangesloten
op een bestaand schoorsteenkanaal

Het getoonde aansluitschema is slechts een advies. Extra aanpassingen aan het systeem kunnen noodzakelijk zijn. Aan dit schema kunnen geen rechten worden ontleend. Nordic Fire aanvaardt 
geen aansprakelijkheid voor de onjuistheid hiervan.

Belangrijke informatie bij deze installatie:

- De bestaande schoorsteen moet schoon zijn en glad van binnen.
- De bestaande schoorsteen moet ‘trekkend zijn’
- De maximale diameter is 200 mm. Indien de diameter groter is dient er 
  een binnenpijp getrokken te worden met een gladde binnenzijde. Deze 
  flexibele binnenpijp moet tenminste een diameter van ø 120 mm
  hebben en een maximale diameter van ø 200 mm.
- Let op vonkenvangers. Deze gaan in een koude winter snel verstopt 
  zitten.
- Een vierkant kanaal is niet toegestaan.
- Bochten in de schoorsteen kunnen opslag van asrestanten veroorza
  ken waardoor er een grotere kans op schoorsteenbrand ontstaat.
- De aansluitpijp moet demontabel zijn om eenvoudige reiniging mogelijk 
  te maken.
- Bestel voldoende siliconenringen. Het totaal aantal siliconenringen is 
  gelijk aan het aantal pijpdelen + 1

Vloerplaat

Roset
ø 80 mm

Sc
ho

or
st

ee
n

Siliconenring
Nisbus
ø 80 mm
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RDS systeem

Inregelen van het RDS systeem bij oplevering van de pelletkachel

Reiniging en onderhoud RDS luchtmeter

Uitschakelen van het RDS systeem

Nordic Fire pelletkachel cursus 2012
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Instellen van het RDS systeem

Vooraf aan de start van het RDS systeem dient men parameter TF47 (Alarm) te controleren. Dit is de 
minimum flow. Deze behoort standaard op 0,7 m/s te staan, met een minimum van 0,5 m/s

Door op OK te drukken ziet u het volgende display. LET OP: De kachel moet vooraf op OFF staan.

Menu ‘SET RDS”

Vervolgens kiest u voor het 2e menu “SET RDS” waarna een code wordt gevraagd. Dit is code C2. U kunt deze 
code ingeven, door knop 2 in te drukken en door te bladeren totdat deze code verschijnt. Druk vervolgens op OK

CODE SET RDS = C2

Het RDS systeem

Het nieuwe RDS systeem meet de luchtinvoer en past de verbranding aan indien dit nodig is. Het RDS zal het 
toerental van de rookgasventilator automatisch aanpassen zodra de schoorsteentrek te zwak of te sterk is of 
zodra de branderbak vervuild raakt. Hierdoor wordt elke kachel nog beter afgesteld op elke specifieke situatie. 
Het instellen van het RDS systeem leidt ook nog eens tot een verbetering van het rendement.

De automatisch aanpassing heeft grenzen, als de afwijking van de trek of de vervuiling te sterk is. Dan zal dit 
systeem een melding geven en wordt de pelletkachel automatisch uitgeschakeld. Alarm nummer 17 zal worden 
weergegeven ‘verkeerde trek’.

Als de verbranding slecht is door vervuiling zal de melding ‘reinigen brander’ in het display verschijnen. De 
kachel dient dan gereinigd te worden. Ook zal de rookgasafvoer gecontroleerd dienen te worden.
LET OP: De inbouw pelletkachels beschikken niet over het RDS systeem.

Nadat u deze hebt ingegeven zal de pelletkachel automatisch starten. Het startproces doorloopt verschillende 
fases:

- Start
- Wachten op vlam
- Vlam aanwezig
- In werking

In elke fase kan men het RDS systeem instellen door de rookgasventilator snelheid aan te passen. Er wordt 
uitgegaan van een standaardwaarde. Indien de verbranding in de desbetreffende fase niet juist is, kan men dit 
aanpssen.
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STAP 1

Snelheid verbrandingsluchttoevoer

Rookgasventilator snelheid

STAP 2

Snelheid verbrandingsluchttoevoer

Rookgasventilator toerental

De kachel zal gaan starten. U kunt de start aanpassen met de knoppen + en -  Echter alleen als de start niet lukt dient 
men in deze fase enige aanpassingen te doen. Meestal hoeft u in deze fase niets aan te passen.

Rookgasventilator snelheid verlagen (-): Als de pellets alleen achter in het bakje wegbranden, en de kachel niet goed 
opstart
Rookgasventilator snelheid verhogen (+): Als de kachel bij de start lang blijft roken (meer dan een minuut)

In deze fase zal de rookgas temperatuur verder stijgen en worden continu pellets toegevoerd. Hier kunnen aanpassin-
gen gedaan worden, maar echter alleen zodra:

Onverbrande pellets vliegen uit de brander bak: Toerental rookgasventilator verlagen (-)
Zeer donkere vlam: Toerental rookgasventilator verhogen (+)

Fase: Wachten op vlam

In de fase ‘Wachten op vlam’ ziet u het onderstaande op het beeldscherm verschijnen. Deze instelfase duurt 5 minuten. 
Tijdens deze 5 minuten zou u mogelijke aanpassingen kunnen doen.

Fase:Vlam aanwezig

In de fase ‘Vlam aanwezig’ ziet u het onderstaande op het beeldscherm verschijnen. Deze instelfase 
duurt 10 minuten. U kunt gedurende 10 minuten aanpassingen doorvoeren (indien nodig)

Rookgas temperatuur

Status / Fase

Rookgas temperatuur

Status / Fase
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STAP 3 Fase: In Werking

In de fase ‘in werking’ ziet u het onderstaande op het beeldscherm verschijnen. Deze instelfase duurt 20 minuten. In 
deze fase laat u de kachel enige tijd branden en controleert u het vlammenspel. U kunt dan wijzigingen doorvoeren 
indien nodig. 

Snelheid verbrandingsluchttoevoer

Rookgasventilator snelheid

!
Een goede verbranding bestaat uit een felle vlam waarbij de pellets niet onverbrand uit het bakje vliegen. Vaak wordt 
er gezegd dat de pellets niet mogen ‘koken’. 

Nadat de 20 minuten zijn doorgelopen is het RDS systeem ingesteld. De pelletkachel past nu automatisch het 
toerental van de pelletkachel aan indien dit nodig is. Hierdoor hebt u altijd een optimale verbranding.

Rookgas temperatuur

Status / Fase

De volgende wijzigingen dient u door te voeren tijdens de RDS setup:

Rookgasventilator snelheid verlagen (-): Als er onverbrande pellets uit het bakje vliegen
Rookgasventilator snelheid verhogen (+): Als de kachel erg donker brandt en niet fel.
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NIEUWE BEDIENING: RDS setup uitvoeren
Met de RDS setup kunt u de pelletkachel éénmalig juist afstemmen op de trek in het 
schoorsteenkanaal. Het nieuwe RDS systeem meet de luchtinvoer en past de 
verbranding aan indien dit nodig is.

Het RDS zal het toerental van de rookgasventilator automatisch aanpassen zodra de 
schoorsteentrek te zwak of te sterk is of zodra de branderbak vervuild raakt. 

De automatisch aanpassing heeft grenzen, als de afwijking van de trek of de 
vervuiling te sterk is. Dan zal dit systeem een melding geven en wordt de 
pelletkachel automatisch uitgeschakeld. Alarm nummer 17 zal worden weergegeven 
‘verkeerde trek’.Als de verbranding slecht is door vervuiling zal de melding ‘reinigen 
brander’ in het display verschijnen. De kachel dient dan gereinigd te worden. Ook zal 
de rookgasafvoer gecontroleerd dienen te worden.

Om de RDS setup uit te voeren dient u de batterijen uit de afstandbediening te halen . Vervolgens 
kunt u de afstandbediening achter op de printplaat aansluiten mbv de bijgeleverde kabel.

VOORDAT U DE RDS SETUP KUNT UITVOEREN DIENT DE PELLETKACHEL OP OFF TE STAAN

Kies installateur in het 
hoofdmenu

Vul vervolgens het 
paswoord in om toegang 
te krijgen. De code is 
1022.

Kies vervolgens RDS

N
O
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D
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E
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RDS setup uitvoeren

Na de RDS keuze zal de 
pelletkachel starten. 
Vervolgens wordt het RDS 
programma doorlopen. U kunt 
de FLOW van de kachel 
aanpassen door de 
ventilatorsnelheid te verlagen 
of te verhogen.

Het proces van RDS setup loopt 4 fases door:

- OPSTART
- WACHTEN OP VLAM
- VLAM AANWEZIG
- IN WERKING

In elke fase kan men de FLOW aanpassen door de toeren van de rookgasventilator te 
verhogen of te verlagen: 

Zodra de kachel te fel brandt (uitvliegende onverbrande pellets) kan men de FLOW verlagen.
Brandt de pelletkachel als een houtkachel (langzaam en donker) dan kan men de FLOW 
verhogen.

Nadat u de aanpassingen hebt gedaan loopt het RDS systeem nog door. Het aantal minuten 
wordt rechts in het scherm aangegeven. Nadat de pelletkachel is teruggekeerd naar het 
normale scherm, is de RDS setup geslaagd.
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Installatieplan van CV pelletkachels

Instellen in de software

Kiezen van het juiste aansluitschema
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CV pelletkachels
Gebruik en bediening

Instellen van de juiste installatie

Een CV pelletkachel kan men net als een CV houtkachel aansluiten 
op een bestaand CV systeem. maar ook is het mogelijk dit te 
combineren met een buffervat of een combinatie van een buffer- 
en een boilervat.
De CV pelletkachel kan dan volledig automatisch het systeem 
regelen. Dit is mogelijk door de uitgebreide software die is inge-
bouwd.

Instellen 
parameters RESET

Gebruikersmenu

Installatie
schema’s

Installatie 0
Directe aansluiting op het CV systeem

Installatie 1
Directe aansluiting op het CV systeem en een warmwater boiler

Installatie 2
Aansluiting op een buffervat

Installatie 3
Aansluiting op een buffervat en een warmwater boiler

Toegang afgeschermd met een code

Om toegang te krijgen tot de verschillende installatie schema’s is een code nodig. Dit om te voorkomen 
dat de eindgebruiker hier wijzigingen in aan gaat brengen.

Toegangscode: B9

installatie plan

installatie plan

51



R
adiator

C
V transportpom

p

Aanlegtherm
ostaat

Keerklep

CV ketel

O
pen verdeler

Ruim
te tem

peratuur voeler
of voeler voor boiler

A
-B

B
O

verdrukventiel
A

Vulling

Voeler bu�ervat of
externe therm

ostaat
3- w

egklep sturing
(extra adapter nodig)

M
ixventiel

55 graden

INSTALLATIE PLAN 0
Directe aansluiting op het CV systeem
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INSTALLATIE PLAN  2
Aansluiting op een buffervat

A-B
B

A O
verdrukventiel

Externe luchttoevoer

Ruim
te tem

peratuur 
voeler of boiler voeler

Ent-/Befüllung

A
ansturing 3-w

eg klep
(Extra adapter nodig)

Voeler bu�ervat
of T-EXT aansluiting
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De dealer / installateur neemt de onderstaande informatie met u  
door. Dit is noodzakelijk om er zeker van te zijn dat de pelletkachel goed functioneert. 

Aansluiting 

De pelletkachel is aangesloten op een geaard stopcontact □
Het rookgaskanaal is uitgevoerd met een T-stuk om de afvoer te kunnen reinigen □
Elk deel is uitgevoerd met een siliconenring voor de luchtdichte afsluiting □
De keerplaat is geplaatst (Als los onderdeel bijgeleverd in de kachel. 

Indien de kachel is aangesloten op de gevel: 

Een mogelijke horizontale versleping overschrijdt niet de 3 mtr □
Er is een brandveilige gevelafvoer gebruikt □
De afvoer mondt uit in een gebied waar geen overlast veroorzaakt kan worden □
De afvoeruitmonding is toegepast volgens de regels van het bouwbesluit waarbij rekening is □
Gehouden met de verdunningsfactor □
De gevelafvoer heeft geen contact met brandbare materialen □
De rookgasafvoer is eenvoudig te reinigen □

Indien de kachel is aangesloten op de schoorsteen: 

De maximale lengte met een diameter van 80 mm overschrijdt niet de hoogte van 4 meter □
De schoorsteen heeft tenminste een diameter van ø 120 mm en maximaal ø 200 mm □
De schoorsteen is rond en glad van binnen □
De schoorsteen voldoet aan het bouwbesluit □
De schoorsteen is vooraf geveegd □

Alleen indien een WTW installatie aanwezig is in de woning: 

De externe luchttoevoer van de pelletkachel is aangesloten  □

Opleveringsformulier pelletkachel 
Nordic Fire bv 
Vinkwijkseweg 34 
7038 EP ZEDDAM 

Vooraf aan het gebruik 

54



 

Kwaliteit van pellets 
De pellets zij niet donker en bestaan niet uit hardhout  �  
Het vermogen ligt niet lager dan 4,9 kW per kilo en niet hoger dan 5,3 kW per kilo                �
De pellets zijn EN+a1 / EN+a2 of DIN gekeurd   �

De werking van de pelletkachel 
 
De pelletkachel start goed op en werkt naar behoren �
De verbranding is goed en de afstelling is goed  �  
De luchttoevoer is gecontroleerd en zonodig bijgesteld �  
De pellettoevoer is gecontroleerd en zonodig bijgesteld �  
Er komt geen rook in de opstelruimte �  

Uitleg naar de klant  
De bediening is in het Nederlands ingesteld �  
De tijd is juist ingesteld  �  
De klant is geïnformeerd over de verschillende menus en mogelijkheden  �  
De klant is geïnformeerd over het programmeren van de pelletkachel  �  
De klant is geïnformeerd over de regelmatige reiniging van de onderdelen �  
De klant is geïnformeerd het jaarlijks reinigen van de rookgasafvoer en schoorsteen �  
De Nederlandstalige handleiding is aan de gebruiker ter beschikking gesteld �  

Het gebruik 

Opleveringsformulier pelletkachel 

Nordic Fire pelletkachel cursus 2012

Het RDS systeem is ingesteld
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DE K O PER

NAAM .....................................................................................................
 ADRESGEGEVENS .....................................................................................................

POSTCODE .............................................................................................
PLAATS ...................................................................................................
LAND ......................................................................................................
E -MAIL ....................................................................................................

TELEFOON ..............................................................................................

GEGEVENS PELLETKACHEL

SERIENUMMER  .....................................................................................
 .................................................................................................................

GEGEVENS INSTALLATEUR

FIRMA NAAM  
.....................................................................................................ADRES  
.....................................................................................................POSTCODE  
.............................................................................................PLAATS  
...................................................................................................LAND  
......................................................................................................TELEFOON 

..............................................................................................DATUM INSTALLATIE 

...............................................................................

GARANTIEFORMULIER

5
GARANTIE-

Vul uw 

garantieformulier

rechtstreeks online in

MODEL

* Het serienummer kunt u op de achterzijde van de kachel vinden.

BESCHRIJVING ROOKGASAFVOER

BESCHRIJVING EVENTUELE AANGEPASTE INSTELLINGEN

...............................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................

Garantieformulier

Dit formulier kunt u opsturen tezamen met een kopie van uw factuur naar:

Nordic Fire bv
Vinkwijkseweg 34
7038 EP ZEDDAM

U ontvangt van ons een bevestiging ivm ontvangst van dit formulier. Deze bevesting bevat een uniek 
nummer welke u dient te bewaren. Dit is nodig bij een service aanvraag.
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5 jaar garantie op de pelletkachels  van Nordic Fire

Dankzij de hoogwaardige kwaliteit kunnen wij maar liefst 5 jaar garantie geven op de body van de Nordic Fire haard. 
Onze haarden zijn bovendien CE-gekeurd voor alle Euro-landen.

GARANTIEBEPALINGEN 
Nordic Fire  BV garandeert dat het toestel waarop het garantiebewijs betrekking heeft met de uiterste zorg en van 
deugdelijk materiaal is vervaardigd. 

GARANTIEVOORWAARDEN 

De garantietermijn bedraagt voor pelletkachels bedraagt 5 jaar. 
De koopdatum moet blijken uit het ingevulde garantiebewijs en een kopie van de aankoopnota. Het garantiebewijs 
kunt u invullen en aan ons retourneren. Het is van belang dat deze volledig is ingevuld zodat duidelijk is dat de 
haard op juiste wijze is aangesloten.

Mocht zich binnen de garantietermijn een defect voordoen, aan de basis van de kachel zelf, die het gevolg is van 
een materiaal en/of fabricagefout, dan is Nordic Fire bv bereid het onderdeel waaraan de fout is geconstateerd 
gratis ter vervanging aan de installateur toe te zenden zonder vergoeding onzerzijds voor het demonteren en 
monteren. Eventuele vrachtkosten komen voor uw rekening. 

uitsluitend op verzoek van de installateur, bereid hier voor zorg te dragen. 

Wanneer door omstandigheden het complete toestel of onderdelen daarvan ter beoordeling en/of reparatie moet(en) 
worden opgezonden, dient dit na voorafgaand overleg te geschieden met bijvoeging van het ingevulde garantiebe-
wijs + aankoopnota met koopdatum.
Bij service-verlening aan huis dient het ingevulde garantiebewijs + aankoopnota/kassabon met koopdatum te 
worden getoond. Buiten de garantietermijn worden bij service-verlening aan huis loon-, materiaal- en voorrijkosten 
berekend.

Het toestel dient geplaatst en aangesloten te worden door een erkend installateur. De installatie dient te geschieden 
volgens de landelijke voorschriften c.q. het bijgevoegde installatie- of inbouwvoorschrift. De installateur dient zich 
vooraf te overtuigen van de goede werking van het rookgasafvoerkanaal. 

DEZE GARANTIE VERVALT INDIEN: 

• de haard niet door een aangewezen Nordic Fire dealer is geïnstalleerd
• de installatie afwijkt van hetgeen door Nordic Fire is voorgeschreven.
• Het toestel niet minimaal elke 2200 uur volledig wordt gereinigd door de installateur.
• De schoorsteen niet minimaal 1x per jaar wordt gereinigd.
• Men geen EN/DIN gekeurde pellets gebruikt. Niet gekeurde pellets kunnen teveel stof bevatten of bevatten niet

altijd de juiste houtsoorten, waardoor een slechte verbranding of schade kan ontstaan
• Men pellets van hardhout gebruikt
• aan bovenstaande voorwaarden niet, of slechts ten dele, is voldaan;
• aan het toestel wijzigingen zijn aangebracht zonder voorkennis aan ons;
• Parameters zijn gewijzigd zonder overleg met de installateur (of medewerkers van Nordic Fire bv)
• het toestel van eigenaar is veranderd;
• de richtlijnen van de gebruiksaanwijzing niet zijn opgevolgd;
• het toestel verwaarloosd of ruw behandeld is;
• het garantiebewijs + originele koopbon niet getoond kan worden, of indien enig gegeven op garantiebewijs

of aankoopbon is gewijzigd, doorgehaald, verwijderd of onleesbaar gemaakt.

In afwijking van het gestelde onder punt 1 geldt voor onderstaande onderdelen een afwijkende garantietermijn: 
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- onderdelen van glas: geen garantie; 
- Afdichtingskoord: geen garantie
- Branderbakje: geen garantie
- Binnenbekleding: 2 jaar
- Mechanisch bewegende delen, ventilatoren, vijzelmotoren in pelletkachels: 2 jaar. 
- De normaal in keramische delen optredende haarscheurtjes of breuk vallen eveneens buiten de garantie, 

aangezien deze de goede 
werking van het toestel niet beïnvloeden.

- Delen die geluid maken, eventueel onstane geluiden geen garantie, aangezien deze de goede werking van 
het toestel niet beïnvloeden. 

- Appendages die door Nordic Fire worden bijgeleverd: 2 jaar
- Slijtage of verkleuring van de lak: geen garantie
- Voor de overige bepalingen verwijzen wij naar onze Algemene Verkoopvoorwaarden

Extra aanvullingen:
• Een pelletkachel met CV aansluiting dient op een goede schoorsteen aangesloten te zijn welke voldoet aan

de richtlijnen die gelden voor normale houtkachels
• Stof in pellets en onjuiste pellets kunnen funest zijn voor uw pelletkachel. Stof kan grote problemen veroor-

zaken en leiden tot brand. Het is van belang om  de juiste pellets te gebruiken en de kachel zoveel mogelijk te 
ontdoen van stof. (controleer het reservoir, vijzel en alle rookgaskanalen)

Het is van belang dat we uw gegevens met aanschafdatum ontvangen voor de registratie van deze garantieregeling. 
Vandaar dat de volgende gegevens dient op te sturen:

- Kopie aankoopnota
- Ingevuld formulier welke op onze site kunt downloaden, of via uw dealer kunt verkrijgen.

U kunt deze gegevens opsturen naar:

Nordic Fire b.v.
Vinkwijkseweg 34
7038 EP ZEDDAM
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Probleemoplossing & Alarmmeldig

De programmering via de parameters

Voorbeeld van een parameterlijst 

Toegangscode’s

Alarmmeldingen en foutoplossingen
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Fabrieksinstellingen: Programmering en wijziging van de parameters

Fabrieksinstelling

Het voordeel van een Nordic Fire pelletkachel is dat deze eenvoudig en zeer gedetailleerd te wijzigen is. Zo 
kunnen problemen in de installatie, verbranding of omgeving eenvoudig worden opgelost.

Alle ‘bewegingen’ van de pelletkachel worden aangestuurd via commando’s oftewel parameters, waaraan 
een waarde is gekoppeld. Standaard staan deze juist ingesteld en hoeft hier weinig gewijzigd te worden. 
Echter in uitzonderlijke gevallen is het handig dat men deze parameters juist wijzigen kan.

Indien men wijzigingen door gaat voeren is het noodzakelijk te bepalen waarom deze wijzigingen worden 
doorgevoerd. Normaliter is het beter de veroorzaker van het probleem op te lossen. Zodra de wijziging 
wordt doorgevoerd is het handig om dit te noteren op een overzicht van de parameters.

In het menu kan men kiezen voor “fabrieksinstellingen” 
dit is de 2e menu mogelijkheid. vervolgens wordt er 
om een code gevraagd. Deze code is “A9” en kan 
met knop 1 en 2 worden ingesteld. Vervolgens 
drukt men op knop “OK” en komt men in het 
volgende menu met alle parameters.

CODE TOEGANG PARAMETERS:  A9

Ontsteking
Vlam aanwezig
Reiniging
OFF

Vervolgens ziet men allerlei submenu’s waar men 
een wijziging kan aanbrengen. klik op “OK”  als 
men hier een parameter wil aanpassen.
Met behulp van de parameterlijsten kan men de 
aanpassingen doorvoeren.

Submenu’s

De parameters zijn in submenu’s geordend, deze zijn alsvolgt:

- ONTSTEKING
- VLAM AANWEZIG
- REINIGING
- OFF
- VERMOGEN 1
- VERMOGEN 2
- VERMOGEN 3
- VERMOGEN 4
- VERMOGEN 5
- RPM ROOKGASVENT
- HOOGTE
-ON / OFF LUCHTMETER
- RECEPTEN
- ALARM
- EXTRA PARAMETERS > TREK GEBRUIKER EN SERVICE UREN
- HERSTELLEN PARAMETERS > CODE O0
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 PARAMETERS OLIVIA  VOORBEELD

GROEP  TF         NAAM BESCHRIJVING  U WAARDE

ONTSTEKING TF01 SCHROEF START Instelsnelheid van de vijzel in de “wacht op vlam”  (ontstekings)fase sec 3,6

TF02 DRAAIEN SCH. MAX Maximale tijd dat de vijzel loopt in de “wacht op vlam” (ontstekings)fase min 4

TF03 LUCHTAANVOER ONTS Ingevoerde luchtsnelheid in de ‘wacht op vlam’ (onstekings)fase m/s 2,1

TF04 GLOEITIJD WEERSTAND Voorverwarmingstijd van de gloeispiraal sec 200

TF05 DELTA VLAM Minimale stijging rookgastemperatuur voordat de volgende fase start °C 15

TF06 TRESHOLD LUCHTVENT Minimale Rookgastemperatuur voordat de convectievent. wordt gestart °C 70

TF07 TRESHOLD HERSTART Rookgastemperatuur voordat Herstart overgaat naar START fase °C 75

VLAM AANWEZIG TF08 SCHROEF HERSTART Snelheid van de vijzelmotor in de “vlam aanwezig” fase sec 1,2

TF09 DUURTIJD START Minimale tijd nodig voor stabiele vlam in de ‘vlam aanwezig’ fase min 4

TF10 LUCHTAANVOER START Ingevoerde luchtsnelheid in de ‘vlam aanwezig’ fase m/s 1,95

REINIGING TF11 SCHROEF REINIGING Snelheid van de vijzelmotor in de tussentijdse ‘reinigingscyclus’ sec 1,1

TF12 DUURTIJD REINIGING Duur van de reinigingscyclus sec 15

TF13 INTERVAL REINIGING Interval tussen 2 reinigingscyclussen min 60

TF14 RPM ROOKGAS REIN Snelheid van de rookgasventilator in de ‘reinigingscyclus’ g/min 2400

OFF TF15 TRESHOLD OFF Minimale temperatuur voordat de kachel volledig uitgaat °C 50

VERMOGEN 1 TF16 SCHROEF VERM 1 Snelheid vijzel in vermogensstand 1 sec 1,4

TF17 Ingevoerde luchtsnelheid in vermogensstand 1 m/s 1,75

TF18 SNELH. LUCHT1 Snelheid (in voltage aangegeven) van de convectievent in vermogen 1 v 160

VERMOGEN 2 TF16 sec 1,6

TF17 m/s 1,85

TF18 v 170

VERMOGEN 3 TF16 sec 1,8

TF17 m/s 1,95

TF18 v 180

VERMOGEN 4 TF16 sec 2,0

TF17 m/s 2,05

TF18 v 190

VERMOGEN 5 TF16 sec 2,2

TF17 m/s 2,15

TF18 v 200

RPM ROOKGASVENT TF31 RPM ROOKGASV ONTS Snelheid rookgasventilator in ‘wacht op vlam’ (ontstekings)fase g/min 1350

TF32 RPM ROOKGASV STA Snelheid rookgasventilator in ‘vlam aanwezig’ fase g/min 1600

TF33 RPM ROOKGASV P1 Snelheid rookgasventilator in vermogensstand 1 g/min 1300

TF34 RPM ROOKGASV P2 g/min 1400

TF35 RPM ROOKGASV P3 g/min 1500

TF36 RPM ROOKGASV P4 g/min 1600

TF37 RPM ROOKGASV P5 g/min 1700

HOOGTE TF38 HOOGTE Aantal meter boven zeeniveau metri 0000

ON/OFF LUCHTMETER TF39 METER LUCHTINVOER In of uitschakelen van het EDS systeem val ON

RECEPTEN TF40 RECEPT OFF/scarce/low/medium/high draught (trekinstelling) str OFF

ALARM TF41 THRESHOLD NO PELLET Wachttijd voordat de melding ‘Pellets uitgeput” wordt gedaan °C 60

TF42 MAXIMUM THRESHOLD Maximale toegestane rookgastemperatuur °C 250

TF43 UITSTEL ALARMTIJD Uitsteltijd voordat alarm wordt gegeven sec 60

TF44 BLACK OUT Tij dat de melding BLACK OUT (Stroomuitval) wordt gegeven sec 10

TF45 BLOCK HERSTART Minimale wachttijd voordat de kachel kan herstarten min 3

TF46 MIN TEMP OFF Minimale “Eindreinigingstijd” voordat de kachel uitschakelt min 4

TF47 MIN LUCHTINVOER

TF48 MAX. DUURTIJD ONTST Maximale tijd voordat de onsteking gelukt moet zijn min 18

EXTRA PARAMETERS TF49 ACTIVATIE WEERSTAND in- of uitschakelen van de gloeispiraal on/off ON

TF50 FREQUENCY XHZ NET FREQUENCY Hz 50

TF51 GRADEN Meeteenheid voor de temperatuur °C/°F °C

TF52 TREK GEBRUIKER Optie mogelijkheid om lucht/trek in te stellen voor de gebruiker on/off ON

TF53 SERVICE UREN Werktijd voordat de melding “Service” gegeven wordt h 2200

02

LUCHTA. VERM 1

SCHROEF VERM 2

SNELH. LUCHT2

LUCHTA. VERM 2

SCHROEF VERM 3

SNELH. LUCHT3

LUCHTA. VERM 3

SCHROEF VERM 4

SNELH. LUCHT4

LUCHTA. VERM 4

SCHROEF VERM 5

SNELH. LUCHT5

LUCHTA. VERM 5

Snelheid vijzel in vermogensstand 2

Ingevoerde luchtsnelheid in vermogensstand 2

Snelheid (in voltage aangegeven) van de convectievent in vermogen 2

Snelheid vijzel in vermogensstand 3

Ingevoerde luchtsnelheid in vermogensstand 3

Snelheid (in voltage aangegeven) van de convectievent in vermogen 3

Snelheid vijzel in vermogensstand 4

Ingevoerde luchtsnelheid in vermogensstand 4

Snelheid (in voltage aangegeven) van de convectievent in vermogen 4

Snelheid vijzel in vermogensstand 5

Ingevoerde luchtsnelheid in vermogensstand 5

Snelheid (in voltage aangegeven) van de convectievent in vermogen 5

Snelheid rookgasventilator in vermogensstand 2

Snelheid rookgasventilator in vermogensstand 3

Snelheid rookgasventilator in vermogensstand 4

Snelheid rookgasventilator in vermogensstand 5

Minimale m/s luchtinvoer m/s     0,5
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Toegangscode’s
Een overzicht van alle toegangscode’s van de Nordic Fire pelletkachels

CODE A9

CODE B9

CODE 35

CODE 11

Toegang tot de parameters. Hiermee kunnen de parameters gewij-
zigd worden.

Toegang tot de verschillende installatie schema’s van CV pelletka-
chels

Resetten van het aantal gewerkte uren. Dit is nodig indien de 
melding service wordt aangegeven.

Soms geeft het RDS systeem een foutmelding, zodra deze vervuild 
is. Indien niet direct service uitgevoerd kan worden kan men de 
gebruiker de code 11 in laten geven in het menu “Instellen para”. 
De eindklant hoeft daardoor niet in de programmering te komen.

CODE O0
In het submenu ‘herstellen parameters’ in de programmering is een 
code nodig om de juiste pelletkachel in te stellen. Dit is code O0  
(lees oo nul)

CODE C2
Instellen van het RDS systeem. Let op! De kachel moet op OFF 
staan, voordat het RDS systeem kan worden ingesteld.
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Alarm meldingen en foutoplossingen

Wat betekenen de diverse alarmmeldingen

Probleem oplossing
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Hoofdstuk 6 – Alarmmeldingen en foutoplossing 

Als de kachel uitvalt door een fout, verschijnt er een alarmmelding op het display. Deze melding 
bestaat uit een nummer en een tekst. Als voorbeeld: 

Alarm 06 
Pellets uitgeput 

De foutmelding is van belang voor oplossing van het probleem, het is dus altijd van belang dat de 
klant deze foutmelding doorgeeft. 

 Een foutmelding kan men opheffen door de OK knop tenminste 2 seconden in te drukken. De
kachel zal dan de melding ‘kachel stopt’ weergeven. Vervolgens kan men de kachel weer
herstarten. Let op dat men nooit de stekker eruit trekt!

6.1 beschrijving van de diverse Alarm meldingen 

Alarm omschrijving Alarm 
code 

Melding op display 

Stroomuitval tijdens gebruik 01 Blackout 

Rookgastemperatuur sonde defect 02 Sonde rookgas 

Rookgastemperatuur is te hoog 03 Hete rookgassen 

Rookgasventilator mogelijk defect 04 Rookgasventilator 

Pelletkachel start niet juist op 05 Niet gestart 

Pellets raken op tijdens het gebruik 06 Pellets uitgeput 

Kachel is oververhit geraakt 07 Temperature alarm 

Rookgassen kunnen niet weg / verstopping in 
schoorsteen of rookgasafvoer 

08 Foute druk 

RDS meter defect 09 RDS defect 

CV water temperatuur te hoog (> 90 C) 10 Hot Water 

Afwijkende rookgastemperatuur 11 Abnormale vlam 

Afwijking in rookgasventilator 12 Alarm rookgasvent 

Verstopping in kachel of rookgasafvoer 13 / 17 Alarm trek 

Defect in vijzelmotor bekabeling 14 Defect bekabeling 

Defect in aansluiting vijzelmotor 15 Triac vijzel 

Waterdruk te laag of te hoog (< 0,5 bar of > 2,5 bar) 16 Waterdruk 

 Alarm 01  -  Blackout
Zodra de stroom uitvalt tijdens het gebruik van de kachel. Zal deze melding verschijnen als de
stroomvoorziening weer functioneert.

 Alarm 02  - Sonde rookgastemperatuur
Zodra de temperatuursonde een storting geeft, kan deze melding weergegeven worden. Sonde
dient vervangen te worden.

 Alarm 03 – Hete rookgassen
De rookgastemperatuur is te hoog opgelopen tot boven de 250 graden. De pelletkachel zal zich
vervolgens uitschakelen. De pelletkachel zal gereinigd moeten worden. Bovendien moet
gecontroleerd worden waarom de temperatuur zo hoog op kan lopen. Mogelijk zit de keerplaat
er niet in, of niet juist. Ook kan een defecte convectieventilator een oorzaak zijn.
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 Alarm 04 – Rookgasventilator
De rookgasventilator werkt niet juist, of de aansluiting op de printplaat is niet goed. Nadat de
aansluitingen gecontroleerd zijn, zal eventueel de rookgasventilator vervangen moeten worden.

 Alarm 05 – Niet gestart
De pelletkachel is niet opgestart. Dit kan vele oorzaken hebben. Men dient eerst te controleren
waarom de pelletkachel niet is gestart. Controle of er pellets invallen, of het vuur ontsteekt en of
het vuur mogelijk weer uitgaat.
 Vallen er geen pellets in dan is de voorraad opgeweest of helemaal op. Men dient ook de

vijzelmotor te controleren.
 Als er wel pellets invallen, maar de pellets willen niet branden, dient gecontroleerd te

worden of de gloeispiraal het doet. Dit kan men controleren tijdens de start na 4 minuten.
Door ’t branderbakje eruit te halen en te controleren of de gloeispiraal tot vooraan oranje is.

 Als de pellets wel beginnen te branden, maar de kachel gaat toch uit met de foutmelding dan
kan het zijn dat de pellets niet goed, mogelijk vochtig of dat de externe lucht erg koud of
vochtig is. Als dit gecontroleerd is en de kachel start niet goed door, dan kan men de
programmering (parameters) wijzigen.
>> ga naar instellen parameters en druk op OK
>> geef code A9 in en druk op OK
>> Kies vervolgens voor keuzemenu “ontsteking” en druk op OK
>> Keuze ‘Max laden pellets’ verhogen van 4 naar 6.
>> Verschiltemperatuur naar 10 graden verlagen

 Alarm 06 – pellets uitgeput
Zodra er geen pellets meer worden toegevoerd, zal de pelletkachel uitvallen. Vervolgens wordt
deze melding weergegeven.
In sommige gevallen kan het voorkomen dat deze melding verschijnt terwijl het reservoir vol zit
met pellets. Ook ligt de branderbak dan vol met onverbrande pellets. Dit kan voorkomen:  Als de
pelletkachel op een lage stand brandt, kan het zijn dat net een paar pelletjes branden. Door
harde trek in het kanaal of doordat nieuw ingevoerde pellets de enkele pellets die nog branden
uitgooien valt het vuur uit. De kachel vult echter nog steeds pellets bij omdat de
rookgastemperatuur eerst voldoende moet dalen, voordat de melding ‘pellets uitgeput’ wordt
weergegeven. De oplossing van dit probleem kan men vinden in het menu item:
pellets/luchttoevoer. Hier kan men de pellettoevoer met 2 stappen verhogen en de luchttoevoer
met 1 stap verlagen. Het probleem zal dan niet meer voorkomen.

 Alarm 07 – termic alarm
Als de kachel van binnen te heet wordt, zal deze uit veiligheid uitgaan. De kachel kan vervolgens
niet meer door de gebruiker worden ingeschakeld, omdat de vijzelmotor wordt uitgeschakeld.
Als dit alarm wordt weergegeven mag de gebruiker de pelletkachel niet meer gebruiken zonder
dat de oorzaak is opgelost. De kachel is veel te heet geworden, mogelijk doordat de kachel
verstopt is, of doordat de kachel niet juist brandt. Mogelijk kan ook de convectieventilator niet
meer juist werken. Het alarm kan alleen gereset worden door de zwarte knop bij de
aan/uitschakelaar los te draaien en de binnenste knop in te drukken.

 Alarm 08 – Depress
Zodra er een verstopping in het rookgas afvoerkanaal zit, zullen de rookgassen terug kunnen
stromen. Op dat moment zal de pelletkachel zich uitschakelen met de foutmelding 08 – Depress.
Het is van groot belang dat men eerst het geheel rookgaskanaal reinigt voordat de pelletkachel
weer in gebruik wordt genomen.
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 Alarm 09 – RDS defect
De RDS luchtmeter is defect en dient vervangen te worden. Men kan deze RDS meter vinden op
de externe luchttoevoer. Om de kachel toch te kunnen gebruiken in de tussentijd kan men de
RDS meter uitschakelen met code 11 (in te geven in ‘instellen parameters’). Deze kan men
naderhand weer inschakelen in de parameters bij ‘rds luchtmeter’ > automatisch
Let op: Indien men code 11 inschakelt is het verstandig te controleren of de kachel juist gaat
branden. Deze schakelt automatisch over naar de basisinstellingen, die te vinden zijn onder
“RPM” in het installateursmenu “instellen parameters”

 Alarm 10 – Hot water
Deze melding geldt alleen bij CV pelletkachels. Als de temperatuur van het CV water te hoog
wordt (meer dan 90 graden), zal de pelletkachel zich uitschakelen. Oorzaken kunnen liggen in het
feit dat er geen warmte afname is, een verstopping in de leiding of teveel lucht in de leiding
waardoor de afvoer van cv water wordt geblokkeerd.

 Alarm 11 – Abnormale vlam
Als in de fase ‘vlam aanwezig’  de rookgastemperatuur weer daalt ipv verder stijgt, zal de
pelletkachel zich uitschakelen met de melding abnormale vlam. De oorzaak ligt meestal in het
feit dat er onvoldoende pellets zijn, of dat deze weer uitgegaan zijn.

 Alarm 12 – Rookgasventilator
Zodra de snelheid van de rookgasventilator afwijkt van de toerental die wordt doorgegeven, zal
deze melding optreden. De rookgasventilator zit vast of dient vervangen te worden.

 Alarm 13 – trek problemen
Tezamen met de melding ‘nettoyage braciere’ geeft deze melding aan dat de pelletkachel geen
goede trek heeft. Door de RDS sensor wordt gemeten dat de luchtinvoer in de kachel en
daarmee de trek onvoldoende is. Standaard staat deze op de minimumwaarde van 0,5 m/s
luchtinvoer / trek. Dit probleem kan men alsvolgt verhelpen:

- Controle van de rookgasafvoer (verstopping / in het kanaal) 
- Controle van de luchttoevoer 
- Reiniging van de pelletkachel 
- Reiniging van de RDS sensor 

 Alarm 14 – defect bekabeling
De bekabeling van de vijzelmotor is defect, of de contacten op de printplaat zijn niet goed.

 Alarm 15 – Triac vijzel
De vijzelmotor is defect of de contacten op de printplaat zijn niet goed. Dit is op te lossen door
een test door te voeren: Laat de vijzel draaien via ‘gebruikersmenu’ > staat kachel. Druk in staat
kachel op -. De vijzel gaat dan draaien. Deze foutmelding zal daardoor mogelijk opgeheven
worden.

 Alarm 16 – waterdruk
De waterdruk in de CV pelletkachel is te laag of te hoog. (tussen 0,5 en 2,5 bar). Men dient de
waterdruk aan te passen. Ook dient men te controleren of de waterdruk niet te sterk oploopt
door onvoldoende expansie in het systeem. Het expansievat dat in de kachel zit is alleen
voldoende voor de kachel zelf, niet voor het cv systeem. Teveel lucht in de pelletkachel kan ook
een oorzaak zijn van te snel oplopende waterdruk.
Indien men de waterdruk zelf op peil houdt kan men deze drukmeter uitschakelen. In ‘instellen
parameters’  > extra parameters > annuleren druk op ON zetten.
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6.2 Fouten & oplossingen 

 Het display staat op de kop
Zet de pelletkachel uit met de 0/I switch aan de achterzijde. Druk OK in op het display en houdt
deze ingedrukt. Zet de 0/I switch aan de achterzijde weer op I (kachel aan) Laat vervolgens de OK
knop los. Het display staat nu weer goed.

 Temperatuurmeter staat op 00
Dit houdt in dat de temperatuurmeter niet juist is aangesloten. Ook kan ’t zijn dat men een
verkeerde temperatuur kabel heeft gebruikt

 De kachel start niet op
Dit kan vele oorzaken hebben. Men dient eerst te controleren waarom de pelletkachel niet is
gestart. Controle of er pellets invallen, of het vuur ontsteekt en of het vuur mogelijk weer
uitgaat.
 Vallen er geen pellets in dan is de voorraad opgeweest of helemaal op. Men dient ook de

vijzelmotor te controleren.
 Als er wel pellets invallen, maar de pellets willen niet branden, dient gecontroleerd te

worden of de gloeispiraal het doet. Dit kan men controleren tijdens de start na 4 minuten.
Door ’t branderbakje eruit te halen en te controleren of de gloeispiraal tot vooraan oranje is.

 Als de pellets wel beginnen te branden, maar de kachel gaat toch uit met de foutmelding dan
kan het zijn dat de pellets niet goed, mogelijk vochtig of dat de externe lucht erg koud of
vochtig is. Als dit gecontroleerd is en de kachel start niet goed door, dan kan men de
programmering (parameters) wijzigen.
>> ga naar instellen parameters en druk op OK
>> geef code A9 in en druk op OK
>> Kies vervolgens voor keuzemenu “ontsteking” en druk op OK
>> Keuze ‘Max laden pellets’ verhogen van 4 naar 6.
>> Verschiltemperatuur naar 10 graden verlagen

 De kachel valt uit met alarm 06 – pellets uitgeput, maar het reservoir zit vol met pellets
In sommige gevallen kan het voorkomen dat deze melding verschijnt terwijl het reservoir vol zit
met pellets. Ook ligt de branderbak dan vol met onverbrande pellets. Dit kan voorkomen:  Als de
pelletkachel op een lage stand brandt, kan het zijn dat net een paar pelletjes branden. Door
harde trek in het kanaal of doordat nieuw ingevoerde pellets de enkele pellets die nog branden
uitgooien valt het vuur uit. De kachel vult echter nog steeds pellets bij omdat de
rookgastemperatuur eerst voldoende moet dalen, voordat de melding ‘pellets uitgeput’ wordt
weergegeven. De oplossing van dit probleem kan men vinden in het menu item:
pellets/luchttoevoer. Hier kan men de pellettoevoer met 2 stappen verhogen en de luchttoevoer
met 1 stap verlagen. Het probleem zal dan niet meer voorkomen.

 Service melding in het display en knop 1 en 2 doen het niet meer
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Uit veiligheidsoverwegingen wordt na de service melding, na enige tijd het display deels 
geblokkeerd. Knop 1 en 2 werken dan niet meer. Om dit op te lossen kan men het volgende 
doen: 
Stap 1: Display omdraaien: 
Het display dient omgedraaid te worden, omdat in de ‘omgedraaide’ setting, de kachel niet 
geblokkeerd is. Zet de pelletkachel uit met de 0/I switch aan de achterzijde. Druk OK in op het 
display en houdt deze ingedrukt. Zet de 0/I switch aan de achterzijde weer op I (kachel aan) Laat 
vervolgens de OK knop los. Het display staat nu op de kop. 
Stap 2: uitschakelen service melding  
Men kan de service melding uitschakelen door in “Menu gebruiker” te bladeren naar “bekijken 
gewerkte uren" Vervolgens kan men met knop 1 doorbladeren totdat een code wordt gevraagd. 
Deze kan men met knop 2 ingeven. De code is 35. Druk vervolgens op OK 
Stap 3: Display weer goed zetten. 
Zet de pelletkachel uit met de 0/I switch aan de achterzijde. Druk OK in op het display en houdt 
deze ingedrukt. Zet de 0/I switch aan de achterzijde weer op I (kachel aan) Laat vervolgens de OK 
knop los. Het display staat nu weer goed. 

 Kamertemperatuur wordt hoger aangegeven dan de daadwerkelijke temperatuur
De pelletkachel meet de actuele kamertemperatuur op 2 verschillende punten. Indien ‘sonde
console’ is aangevinkt (bij de temperatuuringave) wordt de temperatuur boven op het display
gemeten. Indien deze niet is aangevinkt wordt de temperatuur onder/achter bij de zwarte
temperatuurvoeler kabel gemeten. Bovenop de kachel wordt een vaak te hoge temperatuur
gemeten. Het is dus verstandig deze uit te vinken.

 Kamertemperatuur wordt veel te warm, ondanks lage temperatuur instelling
Zodra de gewenste kamertemperatuur bereikt wordt zal de kachel op de laagste stand
(Ecostand) verder gaan werken. Deze lage stand is gelijk aan stand 1 en ligt ergens qua vermogen
tussen de 2 en 3,5 kW.
Als een ruimte klein is, of sterk geïsoleerd (weinig warmte verlies) kan het zijn dat doordat de
pelletkachel nog doorwerkt op laag vermogen de kamer toch nog meer warmte krijgt, dan dat de
ruimte verliest. De temperatuur kan daardoor oplopen.
Er zijn hiervoor 2 oplossingen:
 Verlagen van het vermogen in stand 1 via de programmering (parameters). Echter dit kan

beperkt omdat de pelletkachel dan mogelijk kan uitgaan vanwege een te lage pellettoevoer.
 Automatisch uit laten schakelen van de pelletkachel als de temperatuur bereikt is. Dit kan in

het ‘menu gebruiker’ via de keuze ‘comfort clima / ecostop’. Bij deze optie kan men de
verschiltemperatuur ingeven. Bijvoorbeeld 2 graden. De kachel zal uitgaan nadat de
temperatuur bereikt is en 2 graden lager vervolgens weer automatisch aangaan. Om te
voorkomen dat de pelletkachel te snel aan en uitgaat is het zaak om de vertragingstijd op 9
minuten in te stellen.

 Foutmelding “nettoyage braciere”
Deze melding geeft aan dat de pelletkachel geen goede trek heeft. Door de RDS sensor wordt
gemeten dat de luchtinvoer in de kachel en daarmee de trek onvoldoende is. Standaard staat
deze op de minimumwaarde van 0,5 m/s luchtinvoer / trek. Dit probleem kan men alsvolgt
verhelpen:

o Controle van de rookgasafvoer (verstopping / in het kanaal)
o Controle van de luchttoevoer
o Reiniging van de pelletkachel
o Reiniging van de RDS sensor
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Het is echter mogelijk dat de pelletkachel deze melding geeft als de toevoer van pellets te hoog is en 
de bijbehorende luchttoevoer te laag. Men kan dan in ‘menu gebruiker’ bij pellet/luchtverhouding de 
pellettoevoer verlagen met enkele stappen. 

 De branderbak loopt over / er vallen teveel pellets in de branderbak
Dit wijst op het feit dat de luchttoevoer te laag is om de pellets juist te verbranden. Meestal wijst
dit op een verstopping, waardoor onvoldoende lucht kan worden toegevoerd. Heel enkel kan het
zijn dat het koord van de deur niet meer goed is, waardoor er valse lucht in de kachel komt. Het
is echter zaak om de pelletkachel geheel te reinigen, inclusief het rookgaskanaal. Overlopen van
een branderbak kan oververhitting van de pelletkachel veroorzaken!

 RDS meter niet juist werkend (defect of vervuild)
De RDS meter meet door de invoer van lucht wat de trek in het afvoerkanaal is. Als deze
onvoldoende is zal de RDS meter een foutmelding geven. Echter als de RDS meter vervuild is of
defect en men kan deze op dat moment niet vervangen kan men deze tijdelijk! Uitschakelen met
code 11. RDS meter uitschakelen met code 11 (in te geven in ‘instellen parameters’). Deze kan
men naderhand weer inschakelen in de parameters bij ‘rds luchtmeter’ > automatisch

Om vervuiling van de RDS meter te verminderen zijn er extra filters beschikbaar, welke op de 
externe luchttoevoer geplaatst kunnen worden. Vooral bij huisdieren of stoffige omgevingen is 
dit aan te raden. 

 Rookgeur in de woonkamer
Het kan voorkomen dat er rookgeur in de kamer komt door de volgende oorzaken:
 Kachel ontsteekt met een plof. Dit kan door voorkomen doordat de gloeispiraal zwakker

wordt of dat de pelletkachel is opgestart terwijl de branderbak niet schoon was. Extra druk
en rook ontsnapt vervolgens via de overdruikluikjes aan de zijkant (binnen) en via de externe
luchttoevoer.

 Harde wind op de rookgasafvoer (vooral bij geveldoorvoer). Hierdoor kunnen de rookgassen
minder goed uit het rookgaskanaal ontsnappen. Bij een schoorsteenaansluiting komt dat
minder voor.

 Bij regelmatig ploffen of na het reinigen van de pelletkachel dienen de pakkingen van de zij-
luiken of overdrukluiken vervangen te worden! Dit om te voorkomen dat er rook in de kamer
kan komen.

 Rook in de kamer zal eerder voorkomen bij een geveldoorvoer dan bij een
schoorsteenaansluiting!

 Service melding
Service wordt aangegeven zodra de pelletkachel 2200 uur heeft gebrand. De pelletkachel dient
gereinigd te worden. Vervolgens kan de service melding worden uitgeschakeld:

 Men kan de service melding uitschakelen door in “Menu gebruiker” te bladeren naar
“bekijken gewerkte uren". Hier wordt vervolgens het volgende aangegeven:
. Totaal aantal uren (blader met knop 1)
. Deeltijd uren (blader met knop 1)
. Aantal ontstekingen (blader met knop)
. Ingeven code  Deze kan men ingeven door knop 2 in te drukken. De code is 35.

Druk vervolgens op OK. Het aantal deeltijd uren wordt gereset naar 0. Deze kan vervolgens 
weer oplopen naar 2200 uren, waarna de volgende service melding wordt aangegeven. 
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 Vijzelmotor maakt meer geluid (krakend)
Een vijzelmotor kan als gevolg van een hogere weerstand, van bijvoorbeeld  te harde pellets,
sneller kunnen slijten. Hierdoor kan deze meer geluid gaan maken. Dit valt normaliter niet onder
de standaard garantie. Per geval zal dit bekeken moeten worden. Een vijzelmotor wordt door een
dealer vervangen indien nodig.
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RDS luchtstroometer

. 

Problemen met het RDS systeem

Van bovenzijde eenvoudig
uit te schuiven door het weghalen
van de kabelhouder

Deze uiteinden meten de
ingevoerde lucht en dienen
met regelmaat gereinigd te
worden.

De RDS luchtmeter kan vervuild raken. Vooral in woningen met huisdieren kan door vervuiling de RDS
meter niet meer juist werken. Hierdoor kunnen foutmeldingen ontstaan. Het is belangrijk dat bij elke 
grote onderhoudsbeurt de RDS luchtmeter gereinigd wordt. Dit kan vaker nodig zijn als deze sneller
vervuild raakt (bij stoffige ruimtes / huisdieren e.d.)

Indien de RDS luchtmeter problemen geeft en men kan niet direct het probleem oplossen is het mogelijk
om de RDS luchtmeter uit te schakelen. Dit kan men doen in het menu “instellen parameters” door het in
te voeren van de code “11”. De RDS luchtmeter is dan uitgeschakeld en kan via de normale fabrieksinstellingen
met de juiste code weer worden ingeschakeld, zodra deze is gereinigd.

CODE 11 = RDS OFF

Zodra het RDS systeem is uitgeschakeld, kan men de luchttoevoer (snelheid rookgasventilator)
alleen nog instellen op toeren per minuut. De instellingen in de parameters die m/s aangeven
zijn dan niet meer van toepassing.
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Software inlezen en gebruiken

Inlezen van nieuwe software met de boatloader

Problemen en oplossing
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NIEUWE SOFTWARE
Inlezen van nieuwe software in display of printplaat

Inlezen van het display Inlezen van de printplaat

De kachel op 0 zetten, middels de
aan/uit schakelaar aan de achterzijde
van de kachel. 

De kachel op 0 zetten, middels de
aan/uit schakelaar aan de achterzijde
van de kachel. 

De microswitch van de boatloader op
het juiste programma instellen. Het juiste
programma staat aangegeven op de 
bootloader.

De microswitch van de boatloader op
het juiste programma instellen. Het juiste
programma staat aangegeven op de 
bootloader.

Boatloader verbinden aan het display.
Boatloader verbinden aan het display.

Vervolgens dient men de kachel
aan de achterzijde weer aan te
schakelen.

Vervolgens dient men de kachel
aan de achterzijde weer aan te
schakelen.

Het groene lichtje op de boatloader 
knippert en de software wordt ingelezen. 
Zodra het lampje continu brandt is de 
software volledig ingelezen. Men kan de 
stekker ontkoppelen en de kachel 
uitschakelen en weer inschakelen met 
knop I/0.  De pelletkachel kan piepen 
tijdens het inlezen. 

Het groene lichtje op de boatloader 
knippert en de software wordt ingelezen. 
Zodra het lampje continu brandt is de 
software volledig ingelezen. Men kan de 
stekker ontkoppelen en de kachel 
uitschakelen en weer inschakelen met 
knop I/0.  De pelletkachel kan piepen 
tijdens het inlezen. 

Boatloader
Met een ‘bootloader’ kan men nieuwe software inlezen. Dit is nodig als er een 
nieuwe printplaat of nieuw display wordt geïnstalleerd.

Controle van de juiste software
De bootloader wordt normaliter door 
ons voorzien van de juiste software. 
Deze software versie kan men aflezen 
op het display, door de pelletkachel 
opnieuw op te starten via de aan/uit 
knop aan de achterzijde.

Hier is de versie van het moederbord 
Versie 3.01 en van het display 3.04D.
(Versies moeten normaliter gelijk zijn)

Inlezen van de software

De software kan men inlezen op het display en op de printplaat. Beide delen worden met software bestuurd. 
Beide delen moeten wat betreft versienummers ook met elkaar overeenkomen. Als men over een oude versie 
beschikt kan men deze overschrijven met een nieuwere versie.

73



PROBLEMEN MET NIEUWE SOFTWARE

Inlezen van de printplaat lukt niet

Versies niet overeenkomstig

Hier is de versie van het moederbord Versie 
3.01 en van het display 3.04D.
Het kan ook gebeuren dat er versie 0.0 staat. 
Dit houdt in dat de software niet juist is 
ingelezen.

Oplossing: Display software en printplaat 
software moeten het gelijke software nummer 
hebben. één van beide kan men opnieuw 
inlezen met de juiste softwareversie.

Inlezen van nieuwe software in display of printplaat

Als de verbinding tussen de aansluiting aan de achterzijde kan het zijn dat de verbinding met de printplaat 
verstoord is. In dat geval dient men de bootloader direct op de printplaat aan te sluiten. Het inlezen kan dan 
zonder problemen gebeuren.
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Bediening op afstand met de mobiele telefoon

GPRS Module, bediening van de pelletkachel op afstand
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Deze GPRS module wordt gebruikt voor de communicatie tussen een mobiele telefoon en uw pelletkachel. Ideaal en
gebruiksvriendelijk voor vakantiewoningen en/of verblijven waar men niet continue aanwezig is. De pelletkachel kan al worden 
opgestart voordat men arriveert.

INSTALLATIE EN CONFIGURATIE

Vooraf aan de installatie:
Gebruik een SIM kaart met voldoende beltegoed om de opdrachten uit te voeren.
Voer de SIM kaart in de telefoon en deactiveer de pincode.
Open vervolgens de SIM compartiment van de ontvanger. Druk daarvoor op de gele knop.
Verwijder de SIM van de mobiele telefoon en plaats deze in de ontvanger.
Sluit vervolgens de seriele kabel aan op de GPRS module en sluit de andere zijde aan op de kachel.
Zodra de indicatielamp van de ontvanger brandt betekent dit dat de module is geactiveerd en de batterij wordt opgeladen.  Met

  iedere willekeurige mobiele telefoon kan men vervolgens berichten zenden. 

Na enkele minuten gaat het lampje branden dat aangeeft dat de communicatie activiteiten zijn voltooid. Een knipperend lampje 
betekent dat de serieele communicatie niet correct is.

LED BEHAVIOUR MEANING

Communicatie ACTIEF correcte werking

Verbinding

ACTIEF Lampje brandt

KNIPPEREND Slechte maar aan-  
wezige verbinding 

UIT geen verbinding
(of geen SIM )

Actieve seriele 
communicatie KNIPPEREND Actief

Actieve GPRS 
communicatie

KNIPPEREND  GPRS 
communicatie ok

UIT Wacht op communicatie

Opslaan van telefoonnummers
oOm telefoonnummers op te slaan kan men het volgende bericht naar de GPRS ontvanger:

SETNUMERITEL +31x +31y +31z

x = 1e telefoonnumer dat alle alarm meldingen en berichten ontvangt en verzend.
y,z =Secundaire telefoonnummers. Deze kunnen alleen berichten ontvangen en bevestigen.

N.B. :Zodra de SIM kaart is vervangen dient de bovenstaande informatie opnieuw  te worden ingelezen.

            GPRS MODULE
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Verbinding

Seriele communicatie
actief

GPRS communicatie
actief 

Power 

IN GEVAL VAN PROBLEMEN:

 a: het lampje  “GPRS CONNECTIE BESCHIKBAAR” is uit

- the SIM kaart is niet juist geplaatst
- the SIM kaart is mogelijk nog niet geactiveerd
- the PINCODE van de SIM kaart is nog niet verwijderd.

 Het wordt aangeraden om de SIM kaart eerst in een mobiele telefoon te testen.

b: de berichten bereiken niet de ontvanger

Controleer het volgende:
- Controleer of het GPRS systeem / ontvanger is aangesloten op de kachel.
- Controleer of het nummer van de SIM kaart goed is.
- Controleer of de SMS berichte juist zijn gespeld. (let erop dat spaties en punten als fouten worden 
aangemerkt) 

c: Controleer de status van het lampje TX-RX

Als deze niet normaal knippert kan er een probleem zijn tussen de verbinding tussen de GPRS ontvanger en de

electronische kaart. 

De GPRS ontvanger ververst het geheugen om de 10 seconden.

EN
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Opdrachten en berichten

De onderstaande opdrachten kunnen worden verstuurd om de status te wijzigen..

Let op: Eerst dient de Engelse taal ingesteld te worden: SETLINGUAENG 

COMMANDO SMS BERICHT PARAMETERS

Start kachel ON -

Uitschakelen kachel OFF -

Temperatuur instelling SETAIRTEMPnn nn=temperatuur

Instelling vermogen 1 t/m 5 SETPOWERx x=vermogen

Bekijken status VIEWSTATUS -

Taalinstelling SETLANGx x=favoriete taal
 (Ex x=ENG)

Bekijken geinstalleerde f rmware 
versie VERSSW -

Bekijken van alle mogelijke
 settings  HELP -

instellen telefoonnummers SETTELNUMBERS  +31x + 31y 
+31z

x=hoofdnummer
y,z=secundaire nummers

Blackout functie BLACKOUTn 0= uitgeschakeld
1= ingeschakeld

(*) TDe telefoonnummers moeten vooraf worden afgegeaan van de internationale landnummers. 31 voor NL

N.B. :Het is mogelijk dat men een foute of niet te herkennen bericht doorstuurt.

-Re-enter the message with the correct temperature (power)

-Unrecognised message

BLACKOUT FUNCTIE 
In geval van stroomuitval zend de GPRS ontvanger een bericht met de volgende melding (na 30 seconden)

ELECTRICITY MAINS BLACKOUT

Reset module

Indien noodzakelijk, can de ontvanger gereset worden. Druk daarvoor 10 seconden lang op de hoofdknop van de ontvanger.

EN
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Vervanging van de onderdelen

Overzicht van de onderdelen

Praktijk: vervanging van onderdelen
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1 - display

2 - Vijzelmotor

3 - Rookgasventilator

4 - Pressostat (Onderdrukmeter)

5 - convectieventilator

6 - Gloeispiraal

7 - Veiligheidsthermostaat

8 - Printplaat

1

2

3

4

5

6

7

8

Technische onderdelen van een pelletkachel
Vervanging en service aan de onderdelen van een pelletkachel

Een pelletkachel is opgebouwd uit vaste onderdelen. Het kan nodig zijn dat deze onderdelen aan vervanging toe zijn. De belangrijk-
ste onderdelen worden hier benoemd. Er zijn echter onderdelen die gedurende levensduur niet vaak vervangen hoeven te worden.

9 - RDS 
luchtmeter
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Technische onderdelen van een pelletkachel
Belangrijke onderdelen voor het onderhouden van pelletkachels

55044HT Gloeispiraal L=136 mm (Mavi: L=130 mm) 1
44005 Silikonen pakking inspecktieluik rechthoek kleur rood 2
100-11-046N Pakking inspectieluik rechthoek kleur wit 2
070-11-049N Kleine pakking inspectieluikjes boven 2
66111 Siliconen rookgasventilator pakking rood 1
55002  Vijzelmotor 2 RPM 1
990213 Schoonmaak borsteltje 1
MC0168 Spuitbus lak voor pelletkachels 1
20000-25-001 Rookgasventilator 1

Boutjes M8 zwart 10
55306  Display klapbaar 1
55206-v1 Bootloader voor software / für Software € 234,00  1
55255  RDS luchtmeter 1
55300  Moederbord RDS 1
55009  Ruimte temperatuurvoeler 1
55010  Rookgastemperatuur voeler 1

SERVICE KOFFER

NORDIC FIRE

Een service koffer is onmisbaar tijdens het onderhoud van een pelletkachel. Voor deze situaties is deze lijst samengesteld, welke
de meest voorkomende onderdelen bevat. In de loop van de tijd kan deze worden aangevuld aan de hand van ervaring, maar
ook afhankelijk van de soort kachels die men heeft geïnstalleerd.
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Reiniging en onderhoud
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Reiniging en onderhoud

-

Vooraf aan de reiniging dient u de volgende maatregelen te treffen:
- De kachel en de onderdelen moeten koud zijn
- As in de aslade mag geen gloeiende delen bevatten

- Gebruik geschikt gereedschap
- Voordat de pelletkachel weer in gebruik wordt genomen dienen alle onderdelen weer juist 
  teruggeplaatst worden.

ONDERDELEN

Controle branderbak

Aslade
Glasruit

Luchttoevoerkanaal

Controle deur afdichting

Schoorsteen

Branderkamer

Pelletreservoir stofzuigen

ELKE DAG 2-3 DAGEN    ELKE MAAND     2 - 3 MAANDEN      2200 UUR / jaarlijks

Complete reiniging

Keerplaat

Om de optimale werking en het rendement te garanderen is regelmatige reiniging en onderhoud 
noodzakelijk.  Een deel daarvan kan door de gebruiker worden uitgevoerd. Echter groot onderhoud 
dient door de installateur te worden uitgevoerd. Het onderhoud door de installateur dient plaats te 
vinden in de volgende situaties:

- Na een service melding welke naar 2200 uur verschijnt
- Eerder dan 2200 uur als de pelletkachel problemen geeft met luchttoevoer (onvoldoende trek)
- Eerder dan 2200 uur als er afwijkingen in de verbranding zichtbaar zijn

Wanneer dient onderhoud plaats te vinden?

Schematisch overzicht

Reiniging branderbak

Vervangen pakkingen
Controle dichtingen rookgas

Reiniging door de gebruiker

Reiniging door de installateur

Starten met de reiniging en onderhoud

- De hoofdschakelaar moet uit staan en de stekker moet uit het stopcontact gehaald worden
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Reiniging en onderhoud

-

Service melding

SERVICE

Nadat de pelletkachel 2200 uur heeft gebrand, geeft de pelletkachel automatisch een melding “Service” aan bij elke nieuwe opstart. 
Deze melding is ervoor om de klant te wijzen op de noodzaak van de uit te voeren Service. De kachel zal wel blijven functioneren.
In de parameters kan de installateur het aantal uren instellen of wijzigen. (Parameter TF53).

Nadat de service is uitgevoerd. Kan de installateur deze melding ‘resetten’:

Klik 2x op OK voor het gebruikersmenu.
Druk vervolgens 9x op KNOP 2 (Gewerkte uren) en druk 
op OK. Met KNOP 1 en KNOP 2 kunt vervolgens de 
uren bekijken. Bevestig vervolgens met OK.

Vervolgens wordt er om een code gevraagd. Hier kan
men de deeluren resetten. Hierdoor zal de servicemelding
ook worden uitgeschakeld, totdat het aantal deeluren weer
op 2200 uur staat. De code voor het resetten is “35”.

Alle pelletkachels hebben regelmatig groot onderhoud nodig welke door de installateur kan worden uitgevoerd. In de parameters 
kan de installateur het aantal uren instellen (PARAMETER TF53) waarna service nodig is. In het display zal dan na dit aantal 
uren de melding “SERVICE UREN” verschijnen. Bovendien zal er een signaal klinken. Deze melding zal optreden bij elke start 
van de kachel. De kachel zal wel blijven functioneren.
Wij adviseren het aantal uren op maximaal 2200 uur in te stellen.

teller
deeluren

Uit veiligheidsoverwegingen wordt na de service melding, na enige tijd het display deels 
geblokkeerd. Knop 1 en 2 werken dan niet meer. Om dit op te lossen kan men het volgende 
doen: 
Stap 1: Display omdraaien: 
Het display dient omgedraaid te worden, omdat in de ‘omgedraaide’ setting, de kachel niet 
geblokkeerd is. Zet de pelletkachel uit met de 0/I switch aan de achterzijde. Druk OK in op het 
display en houdt deze ingedrukt. Zet de 0/I switch aan de achterzijde weer op I (kachel aan) Laat 
vervolgens de OK knop los. Het display staat nu op de kop. 
Stap 2: uitschakelen service melding  
Men kan de service melding uitschakelen door in “Menu gebruiker” te bladeren naar “bekijken 
gewerkte uren" Vervolgens kan men met knop 1 doorbladeren totdat een code wordt gevraagd. 
Deze kan men met knop 2 ingeven. De code is 35. Druk vervolgens op OK 
Stap 3: Display weer goed zetten. 
Zet de pelletkachel uit met de 0/I switch aan de achterzijde. Druk OK in op het display en houdt 
deze ingedrukt. Zet de 0/I switch aan de achterzijde weer op I (kachel aan) Laat vervolgens de OK 
knop los. Het display staat nu weer goed. 
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Informatie over de reiniging van een pelletkachel

Reiniging van de Branderkamer

-

Branderkamer

Branderbakje

Aslade

Reiniging van het branderbakje

Rooster om branderbakje

De branderkamer moet met regelmaat gereinigd worden om een goede verbranding te behouden. 
Hiervoor kan een as stofzuiger gebruikt worden. Deze reiniging kan eenvoudig door de gebruiker worden 
uitgevoerd. De Branderkamer moet regelmatig volledig asvrij gemaakt worden.

Het branderbakje moet bij elke start voldoende schoon zijn en zonder asresten om een goede start te 
garanderen. Bij een herstart mogen er geen pellets in de branderbak aanwezig zijn.
Als de Branderbak niet goed schoon is, kan dit tot een slechter rendemen leiden.
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1 2

Bovenin de kachel ligt een keerplaat. Deze
dient met regelmaat ontdaan te worden
van As die zich er verzamelt.

Stap 1 Stap 2

Ophanging van de
keerplaat aan de
voorzijde

Ophanging van de 
keerplaat aan de
achterzijde

Verwijderen
van de  keer-
plaat

Informatie over de reiniging van een pelletkachel

De aslade moet met regelmaat gereinigd worden (2 tot 3 dagen). Dit hangt echter af van het aantal uren dat de pelletkachel 
brandt en welke pellets er gebruikt worden. De aslade mag alleen leeggehaald worden zodra de pelletkachel volledig is 
afgekoeld.
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RDS Luchtstroom meter

Het reinigen van de Luchtmeter (voor RDS systeem)

De luchtmeter meet de snelheid van de inkomende lucht. Deze kan vervuild raken waardoor het systeem 
ontregeld kan raken. Het is zaak deze te reinigen. Echter moet men dit zeer voorzichtig doen, aangezien het
een onderdeel is dat snel beschadigd kan raken. het meest eenvoudige is het gebruik van een stofzuiger of
compressor waardoor direct contact niet nodig is.. 
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Inspectie luik

Inspektieluik

PakkingPakking

Pakking

Informatie over de reiniging van een pelletkachel

Reinging van de binnenzijde van de pelletkachel

Het is van groot belang dat de pelletkachel met regelmaat volledig gereinigd worden. Dit is natuurlijk 
afhankelijk van het gebruik. Groot onderhoud ziet er alsvolg uit:

- Reiniging van de branderkamer door het weghalen van de vermiculite platen
- Reiniging van alle kanalen, waarbij alle zijpanelen worden weggehaald.
- Reiniging van de rookgasventilator

De reinging kan men met een goede asstofzuiger uitvoeren. Ook is het mogelijk de pelletkachel af te 
koppelen waarbij deze buiten volledig schoongeblazen kan worden met een compressor.
- Zorg ervoor dat de electronische delen niet worden beschadigd.
- Met een compressor kan men uiteindelijk al het as verwijderen. Let erop dat er veel asstof uitkomt!
- Als de pakking beschadigd is dient deze vervangen te worden.
- De ventilator hoeft niet altijd gedemonteerd te worden. Deze kan men volledig schoonspuiten.
- Let ook op de rookgasafvoer, deze dient eveneens gereinigd te worden.
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Website Nordic Fire

Login

Op onze website is er een mogelijkheid in te loggen via “LOGIN”

Hier vindt men dit handboek en alle parameterlijsten die van belang zijn bij een pelletkachel. Daarnaast 
vindt men er ook alle afbeeldingen die men kan downloaden.

Gebruikersnaam: op aanvraag
Paswoord: op aanvraag
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Samenvatting: Nordic Fire 

De voordelen van Nordic Fire

Technische voordelen van Nordic Fire pelletkachels

Sterke ondersteuning, de voordelen daarvan en hoe werkt dit?

De markt van pelletkachels, de concurrentie

Alternatieven (Montraux, Operastyle)
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Electrische schema’s

Standaard pelletkachel

Pelletkachel met een extra warme luchtuitgang

Pelletkachel met 2e extra warme luchtuitgangen
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ELECTRISCH  SCHEMA standaard pelletkachels
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MICROPROC.

INTEGRATO
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ELECTRISCH SCHEMA - Airplus pelletkachels met 1 extra uitgang
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ELECTRISCH SCHEMA pelletkachels met 2 extra uitgangen
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ELECTRISCH SCHEMA - pelletkachel HR100
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ELECTRISCH SCHEMA - pelletkachel CV HRV120 / RAVE CV 120
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ELECTRISCH SCHEMA CV pelletkachel met 3-wegklep adapter  (AANSLUITPLAN 1)
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ELECTRISCH SCHEMA - PELLETKACHEL  (AANSLUITPLAN 2) 
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ELECTRISCH SCHEMA - CV PELLETKACHEL AANSLUITPLAN  3 
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GROUP TF EN EN u HR100

TF01 AUGER AT LIGTHING UP TON time of the gear motor during the “WAITING FLAME” phase sec 3,4

TF02 AUGER MAX CHARGE maximal interval time for the pellet pre-loading min 4

TF31 IGNITIONSMOKE SPEED inflow in the firepot during the “WAITING FLAME” phase g/min 1450

TF04 PRE-HEAT RESISTANCE pre-heating time of the resistance sec 180

TF05 DELTA FLAME flame increasing value to go to next phase °C 7

TF06 FAN THRESHOLD smoke temperature threshold for starting exchanger °C 51

TF07 RE-START THRESHOLD reference threshold for restart °C 80

TF59 FAN THRESHOLD reference threshold for fan activation °C 60

TF08 AUGER AT STATR UP ON time of the gear motor during the “FLAME LIGHT” phase sec 1,8

TF09 MINUTES START Time for the stabilization of the flame during the “FLAME LIGHT” phase min 8

TF32 START SMOKE SPEED inflow in the firepot during the “ FLAME LIGHT” phase g/min 1700

TF11 ACTIVATION CLEANER ON time of the gear motor during the “FIRE POT CLEANING” phase str OFF

TF12 CLEANING FREQUENCY Duration  of the firepot cleaning operation min 30

TF13 CLEANING DURATION Interval of time between two fire pot cleaning operations sec 20

TF14 SUCTSMOKE CLEANING Smoke suction speed during the “FIRE POT CLEANING PHASE” g/min 2500

TF18 AUGER CLEANING Working time of the pellet motor during the automatic cleaning sec 1,4

TF21 SEC.  AUTOM. CLEANING WORKING TIME OF AUTOM. CLEANING DEVICE sec 30

TF27 AUTOM. CLEANING STROKES Number of stokes of the automaic cleaning during each cleaning cycle num 5

SWITCH OFF TF15 OFF THRESHOLD threshold  for START (tsmoke<=pr13) or RESTART (tsmoke>pr13) °C 50

TF16 AUGER AT MODULATION ON time of the gear motor during the work phase at power MOD. sec 1,8

TF17 FLOW POWER mod inflow in the firepot during the work phase at power MOD. m/s 2,05

TF19 AUGER MIN POWER primary exchanger  voltage during the work phase at power MIN sec 1,8

TF20 FLOW POWER min ON time of the gear motor during the work phase at power MIN m/s 2,05

TF22 AUGER MAX POWER inflow in the firepot during the work phase at power MAX sec 5

TF23 FLOW POWER max primary exchanger  voltage during the work phase at power MAX m/s 2,2

TF25 AUGER POWER AT SANI ON time of the gear motor during the work phase at power SANI sec 5

TF26 FLOW POWER sani inflow in the firepot during the work phase at power SANI m/s 2,2

TF33 SMOKE SPEED I mod Smoke suction speed during work phase at MOD g/min 1400

TF34 SMOKE SPEED  min Smoke suction speed during work phase at MIN g/min 1400

TF35 SMOKE SPEED  max Smoke suction speed during work phase at MAX g/min 1700

TF36 SMOKE SPEED  sani Smoke suction speed during work phase at SANI g/min 1700

ALTITUDE TF38 ALTITUDE Value of the altitude from the sea level metri 0

ON/OFF RDS TF39 ON/OFF FLOW METER disable “OFF” or enable “ON” the RDS function val S.Aut

RECIPE TF40 RECIPE ACTIVE OFF/scarce/low/medium/high draught str OFF

TF54 DELTA BOILER Delta temp. to activate heating of the sanitay water (available from  vers. 04) °C 5

TF55 DELTA PUFFER Delta temperat. to activate heating on water tank (available from  vers. 04) °C 5

TF41 THRESHOLD NO PELLET Reference threshold for “NO PELLET” alarm °C 45

TF42 MAXIMUM THRESHOLD Maximum temperature threshold during working phase °C 270

TF43 DELAY ALARMS delay alarms activation sec 60

TF44 BLACK OUT limit seconds for the activation of the “BLACK OUT” alarm sec 10

TF45 REIGNITION BLOCK START or RESTART (VENTILATION) waiting time min 3

TF46 T-OFF MINIMUM Reference threshold for “NO PELLET” alarm min 4

TF47 MINIMUM INFLOW Minimum inflow m\s 0,7

TF48 MAX DURATION IGNITION Maximum time for an ignition cycle min 18

TF37 MAX. WATER TEMPERATURE Water temperature for starting circolator °C 90

TF49 CANCELL PRESSURE CANCELL PRESSURE READING WITH PRESS. TRASDUCER on/off OFF

TF50 FREQUENCY XHZ NET FREQUENCY Hz 50

TF51 DEGREES measuring unit for the temperature °C/°F °C

TF52 DRAUGHT USER Option to activate to allow the user ti set darft and pellet on/off ON

TF53 SERVICE HOURS enable/disable resistance h 2500

TF30 ACTIVATION FAN PARAMETER RELATED TO ACTIVATION OF AIR AXCHANGE HEATER str OFF

TF28 FAN SPEED MOD EXCHANGER VOLTAGE DURING WORKING PHASE AT POWER mod v -

TF29 FAN SPEED SANI XCHANGER VOLTAGE DURING WORKING PHASE AT POWER SANI v -

TF56 VOLT MAX Volt mx v 230

TF57 MAXIMUM POWER str P MAX
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GROUP TF EN EN u HRV120

TF01 AUGER AT LIGTHING UP TON time of the gear motor during the “WAITING FLAME” phase sec 3,4

TF02 AUGER MAX CHARGE maximal interval time for the pellet pre-loading min 4

TF31 IGNITIONSMOKE SPEED inflow in the firepot during the “WAITING FLAME” phase g/min 1450

TF04 PRE-HEAT RESISTANCE pre-heating time of the resistance sec 180

TF05 DELTA FLAME flame increasing value to go to next phase °C 7

TF06 FAN THRESHOLD smoke temperature threshold for starting exchanger °C 51

TF07 RE-START THRESHOLD reference threshold for restart °C 80

TF59 FAN THRESHOLD reference threshold for fan activation °C 60

TF08 AUGER AT STATR UP ON time of the gear motor during the “FLAME LIGHT” phase sec 1,8

TF09 MINUTES START Time for the stabilization of the flame during the “FLAME LIGHT” phase min 8

TF32 START SMOKE SPEED inflow in the firepot during the “ FLAME LIGHT” phase g/min 1700

TF11 ACTIVATION CLEANER ON time of the gear motor during the “FIRE POT CLEANING” phase str OFF

TF12 CLEANING FREQUENCY Duration  of the firepot cleaning operation min 30

TF13 CLEANING DURATION Interval of time between two fire pot cleaning operations sec 20

TF14 SUCTSMOKE CLEANING Smoke suction speed during the “FIRE POT CLEANING PHASE” g/min 2500

TF18 AUGER CLEANING Working time of the pellet motor during the automatic cleaning sec 1,4

TF21 SEC.  AUTOM. CLEANING WORKING TIME OF AUTOM. CLEANING DEVICE sec 30

TF27 AUTOM. CLEANING STROKES Number of stokes of the automaic cleaning during each cleaning cycle num 5

SWITCH OFF TF15 OFF THRESHOLD threshold  for START (tsmoke<=pr13) or RESTART (tsmoke>pr13) °C 50

TF16 AUGER AT MODULATION ON time of the gear motor during the work phase at power MOD. sec 1,8

TF17 FLOW POWER mod inflow in the firepot during the work phase at power MOD. m/s 2,05

TF19 AUGER MIN POWER primary exchanger  voltage during the work phase at power MIN sec 1,8

TF20 FLOW POWER min ON time of the gear motor during the work phase at power MIN m/s 2,05

TF22 AUGER MAX POWER inflow in the firepot during the work phase at power MAX sec 5,2

TF23 FLOW POWER max primary exchanger  voltage during the work phase at power MAX m/s 2,25

TF25 AUGER POWER AT SANI ON time of the gear motor during the work phase at power SANI sec 5,2

TF26 FLOW POWER sani inflow in the firepot during the work phase at power SANI m/s 2,25

TF33 SMOKE SPEED I mod Smoke suction speed during work phase at MOD g/min 1400

TF34 SMOKE SPEED  min Smoke suction speed during work phase at MIN g/min 1400

TF35 SMOKE SPEED  max Smoke suction speed during work phase at MAX g/min 1800

TF36 SMOKE SPEED  sani Smoke suction speed during work phase at SANI g/min 1800

ALTITUDE TF38 ALTITUDE Value of the altitude from the sea level metri 0

ON/OFF RDS TF39 ON/OFF FLOW METER disable “OFF” or enable “ON” the RDS function val S.Aut

RECIPE TF40 RECIPE ACTIVE OFF/scarce/low/medium/high draught str OFF

TF54 DELTA BOILER Delta temp. to activate heating of the sanitay water (available from  vers. 04) °C 5

TF55 DELTA PUFFER Delta temperat. to activate heating on water tank (available from  vers. 04) °C 5

TF41 THRESHOLD NO PELLET Reference threshold for “NO PELLET” alarm °C 45

TF42 MAXIMUM THRESHOLD Maximum temperature threshold during working phase °C 270

TF43 DELAY ALARMS delay alarms activation sec 60

TF44 BLACK OUT limit seconds for the activation of the “BLACK OUT” alarm sec 10

TF45 REIGNITION BLOCK START or RESTART (VENTILATION) waiting time min 3

TF46 T-OFF MINIMUM Reference threshold for “NO PELLET” alarm min 4

TF47 MINIMUM INFLOW Minimum inflow m\s 0,7

TF48 MAX DURATION IGNITION Maximum time for an ignition cycle min 18

TF37 MAX. WATER TEMPERATURE Water temperature for starting circolator °C 90

TF49 CANCELL PRESSURE CANCELL PRESSURE READING WITH PRESS. TRASDUCER on/off OFF

TF50 FREQUENCY XHZ NET FREQUENCY Hz 50

TF51 DEGREES measuring unit for the temperature °C/°F °C

TF52 DRAUGHT USER Option to activate to allow the user ti set darft and pellet on/off ON

TF53 SERVICE HOURS enable/disable resistance h 2500

TF30 ACTIVATION FAN PARAMETER RELATED TO ACTIVATION OF AIR AXCHANGE HEATER str ON

TF28 FAN SPEED MOD EXCHANGER VOLTAGE DURING WORKING PHASE AT POWER mod v 175

TF29 FAN SPEED SANI XCHANGER VOLTAGE DURING WORKING PHASE AT POWER SANI v 220

TF56 VOLT MAX Volt mx v 230

TF57 MAXIMUM POWER str P MAX
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GROUP TF EN
EN

u
HRV160 

vers.2
TF01 AUGER AT LIGTHING UP TON time of the gear motor during the “WAITING FLAME” phase sec 3,2

TF02 AUGER MAX CHARGE maximal interval time for the pellet pre-loading min 5

TF31 IGNITIONSMOKE SPEED inflow in the firepot during the “WAITING FLAME” phase g/min 1800

TF04 PRE-HEAT RESISTANCE pre-heating time of the resistance sec 200

TF05 DELTA FLAME flame increasing value to go to next phase °C 7

TF06 FAN THRESHOLD smoke temperature threshold for starting exchanger °C 45

TF07 RE-START THRESHOLD reference threshold for restart °C 80

TF59 FAN THRESHOLD reference threshold for fan activation °C 60

TF08 AUGER AT STATR UP ON time of the gear motor during the “FLAME LIGHT” phase sec 1,4

TF09 MINUTES START Time for the stabilization of the flame during the “FLAME LIGHT” phase min 8

TF32 START SMOKE SPEED inflow in the firepot during the “ FLAME LIGHT” phase g/min 2000

TF11 ACTIVATION CLEANER ON time of the gear motor during the “FIRE POT CLEANING” phase str OFF

TF12 CLEANING FREQUENCY Duration  of the firepot cleaning operation min 30

TF13 CLEANING DURATION Interval of time between two fire pot cleaning operations sec 20

TF14 SUCTSMOKE CLEANING Smoke suction speed during the “FIRE POT CLEANING PHASE” g/min 2500

TF18 AUGER CLEANING Working time of the pellet motor during the automatic cleaning sec 1,3

TF21 SEC.  AUTOM. CLEANING WORKING TIME OF AUTOM. CLEANING DEVICE sec 120

TF27 AUTOM. CLEANING STROKES Number of stokes of the automaic cleaning during each cleaning cycle num 3

SWITCH OFF TF15 OFF THRESHOLD threshold  for START (tsmoke<=pr13) or RESTART (tsmoke>pr13) °C 50

TF16 AUGER AT MODULATION ON time of the gear motor during the work phase at power MOD. sec 1,7

TF17 FLOW POWER mod inflow in the firepot during the work phase at power MOD. m/s 3,8

TF19 AUGER MIN POWER primary exchanger  voltage during the work phase at power MIN sec 1,7

TF20 FLOW POWER min ON time of the gear motor during the work phase at power MIN m/s 3,8

TF22 AUGER MAX POWER inflow in the firepot during the work phase at power MAX sec 5,3

TF23 FLOW POWER max primary exchanger  voltage during the work phase at power MAX m/s 4

TF25 AUGER POWER AT SANI ON time of the gear motor during the work phase at power SANI sec 5,6

TF26 FLOW POWER sani inflow in the firepot during the work phase at power SANI m/s 4,05

TF33 SMOKE SPEED I mod Smoke suction speed during work phase at MOD g/min 1400

TF34 SMOKE SPEED  min Smoke suction speed during work phase at MIN g/min 1400

TF35 SMOKE SPEED  max Smoke suction speed during work phase at MAX g/min 2000

TF36 SMOKE SPEED  sani Smoke suction speed during work phase at SANI g/min 2100

ALTITUDE TF38 ALTITUDE Value of the altitude from the sea level metri 0

ON/OFF RDS TF39 ON/OFF FLOW METER disable “OFF” or enable “ON” the RDS function val S.Aut

RECIPE TF40 RECIPE ACTIVE OFF/scarce/low/medium/high draught str OFF

TF54 DELTA BOILER Delta temp. to activate heating of the sanitay water (available from  vers. 04) °C 5

TF55 DELTA PUFFER Delta temperat. to activate heating on water tank (available from  vers. 04) °C 5

TF41 THRESHOLD NO PELLET Reference threshold for “NO PELLET” alarm °C 45

TF42 MAXIMUM THRESHOLD Maximum temperature threshold during working phase °C 270

TF43 DELAY ALARMS delay alarms activation sec 60

TF44 BLACK OUT limit seconds for the activation of the “BLACK OUT” alarm sec 10

TF45 REIGNITION BLOCK START or RESTART (VENTILATION) waiting time min 3

TF46 T-OFF MINIMUM Reference threshold for “NO PELLET” alarm min 4

TF47 MINIMUM INFLOW Minimum inflow m\s 0,7

TF48 MAX DURATION IGNITION Maximum time for an ignition cycle min 18

TF37 MAX. WATER TEMPERATURE Water temperature for starting circolator °C 90

TF49 CANCELL PRESSURE CANCELL PRESSURE READING WITH PRESS. TRASDUCER on/off OFF

TF50 FREQUENCY XHZ NET FREQUENCY Hz 50

TF51 DEGREES measuring unit for the temperature °C/°F °C

TF52 DRAUGHT USER Option to activate to allow the user ti set darft and pellet on/off ON

TF53 SERVICE HOURS enable/disable resistance h 3000

TF30 ACTIVATION FAN PARAMETER RELATED TO ACTIVATION OF AIR AXCHANGE HEATER str ON

TF28 FAN SPEED MOD EXCHANGER VOLTAGE DURING WORKING PHASE AT POWER mod v 160

TF29 FAN SPEED SANI XCHANGER VOLTAGE DURING WORKING PHASE AT POWER SANI v 210

TF56 VOLT MAX Volt max v 230

TF57 MAXIMUM POWER str P MAX
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GROUP TF EN EN u HR100

TF01 AUGER AT LIGTHING UP TON time of the gear motor during the “WAITING FLAME” phase sec 3

TF02 AUGER MAX CHARGE maximal interval time for the pellet pre-loading min 6

TF31 IGNITIONSMOKE SPEED inflow in the firepot during the “WAITING FLAME” phase g/min 2150

TF04 PRE-HEAT RESISTANCE pre-heating time of the resistance sec 200

TF05 DELTA FLAME flame increasing value to go to next phase °C 7

TF06 FAN THRESHOLD smoke temperature threshold for starting exchanger °C 51

TF07 RE-START THRESHOLD reference threshold for restart °C 80

TF59 FAN THRESHOLD reference threshold for fan activation °C 60

TF08 AUGER AT STATR UP ON time of the gear motor during the “FLAME LIGHT” phase sec 1,5

TF09 MINUTES START Time for the stabilization of the flame during the “FLAME LIGHT” phase min 8

TF32 START SMOKE SPEED inflow in the firepot during the “ FLAME LIGHT” phase g/min 2300

TF11 ACTIVATION CLEANER ON time of the gear motor during the “FIRE POT CLEANING” phase str OFF

TF12 CLEANING FREQUENCY Duration  of the firepot cleaning operation min 30

TF13 CLEANING DURATION Interval of time between two fire pot cleaning operations sec 20

TF14 SUCTSMOKE CLEANING Smoke suction speed during the “FIRE POT CLEANING PHASE” g/min 2500

TF18 AUGER CLEANING Working time of the pellet motor during the automatic cleaning sec 1,3

TF21 SEC.  AUTOM. CLEANING WORKING TIME OF AUTOM. CLEANING DEVICE sec 120

TF27 AUTOM. CLEANING STROKES Number of stokes of the automaic cleaning during each cleaning cycle num 3

SWITCH OFF TF15 OFF THRESHOLD threshold  for START (tsmoke<=pr13) or RESTART (tsmoke>pr13) °C 50

TF16 AUGER AT MODULATION ON time of the gear motor during the work phase at power MOD. sec 1,4

TF17 FLOW POWER mod inflow in the firepot during the work phase at power MOD. m/s 1,3

TF19 AUGER MIN POWER primary exchanger  voltage during the work phase at power MIN sec 1,4

TF20 FLOW POWER min ON time of the gear motor during the work phase at power MIN m/s 1,3

TF22 AUGER MAX POWER inflow in the firepot during the work phase at power MAX sec 3,8

TF23 FLOW POWER max primary exchanger  voltage during the work phase at power MAX m/s 1,45

TF25 AUGER POWER AT SANI ON time of the gear motor during the work phase at power SANI sec 4,4

TF26 FLOW POWER sani inflow in the firepot during the work phase at power SANI m/s 1,5

TF33 SMOKE SPEED I mod Smoke suction speed during work phase at MOD g/min 1500

TF34 SMOKE SPEED  min Smoke suction speed during work phase at MIN g/min 1500

TF35 SMOKE SPEED  max Smoke suction speed during work phase at MAX g/min 1800

TF36 SMOKE SPEED  sani Smoke suction speed during work phase at SANI g/min 1900

ALTITUDE TF38 ALTITUDE Value of the altitude from the sea level metri 0

ON/OFF RDS TF39 ON/OFF FLOW METER disable “OFF” or enable “ON” the RDS function val S.Aut

RECIPE TF40 RECIPE ACTIVE OFF/scarce/low/medium/high draught str OFF

TF54 DELTA BOILER Delta temp. to activate heating of the sanitay water (available from  vers. 04) °C 5

TF55 DELTA PUFFER Delta temperat. to activate heating on water tank (available from  vers. 04) °C 5

TF41 THRESHOLD NO PELLET Reference threshold for “NO PELLET” alarm °C 45

TF42 MAXIMUM THRESHOLD Maximum temperature threshold during working phase °C 270

TF43 DELAY ALARMS delay alarms activation sec 60

TF44 BLACK OUT limit seconds for the activation of the “BLACK OUT” alarm sec 10

TF45 REIGNITION BLOCK START or RESTART (VENTILATION) waiting time min 3

TF46 T-OFF MINIMUM Reference threshold for “NO PELLET” alarm min 4

TF47 MINIMUM INFLOW Minimum inflow m\s 1

TF48 MAX DURATION IGNITION Maximum time for an ignition cycle min 18

TF37 MAX. WATER TEMPERATURE Water temperature for starting circolator °C 90

TF49 CANCELL PRESSURE CANCELL PRESSURE READING WITH PRESS. TRASDUCER on/off OFF

TF50 FREQUENCY XHZ NET FREQUENCY Hz 50

TF51 DEGREES measuring unit for the temperature °C/°F °C

TF52 DRAUGHT USER Option to activate to allow the user ti set darft and pellet on/off ON

TF53 SERVICE HOURS enable/disable resistance h 3000

TF30 ACTIVATION FAN PARAMETER RELATED TO ACTIVATION OF AIR AXCHANGE HEATER str OFF

TF28 FAN SPEED MOD EXCHANGER VOLTAGE DURING WORKING PHASE AT POWER mod v 160

TF29 FAN SPEED SANI XCHANGER VOLTAGE DURING WORKING PHASE AT POWER SANI v 210

TF56 VOLT MAX Volt mx v 230

TF57 MAXIMUM POWER str P MAX
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GROUP TF EN EN u HR EVO14

TF01 AUGER AT LIGTHING UP TON time of the gear motor during the “WAITING FLAME” phase sec 3,6

TF02 AUGER MAX CHARGE maximal interval time for the pellet pre-loading min 4

TF31 IGNITIONSMOKE SPEED inflow in the firepot during the “WAITING FLAME” phase g/min 1350

TF04 PRE-HEAT RESISTANCE pre-heating time of the resistance sec 180

TF05 DELTA FLAME flame increasing value to go to next phase °C 7

TF06 PUMP THRESHOLD smoke temperature threshold for starting exchanger °C 51

TF07 RE-START THRESHOLD reference threshold for restart °C 80

TF59 FAN THRESHOLD reference threshold for fan activation °C 60

TF08 AUGER AT STATR UP ON time of the gear motor during the “FLAME LIGHT” phase sec 2,6

TF09 MINUTES START Time for the stabilization of the flame during the “FLAME LIGHT” phase min 8

TF32 START SMOKE SPEED inflow in the firepot during the “ FLAME LIGHT” phase g/min 1500

TF11 ACTIVATION CLEANER ON time of the gear motor during the “FIRE POT CLEANING” phase str OFF

TF12 CLEANING FREQUENCY Duration  of the firepot cleaning operation min 30

TF13 CLEANING DURATION Interval of time between two fire pot cleaning operations sec 20

TF14 SUCTSMOKE CLEANING Smoke suction speed during the “FIRE POT CLEANING PHASE” g/min 2500

TF18 AUGER CLEANING Working time of the pellet motor during the automatic cleaning sec 1,4

TF21 SEC.  AUTOM. CLEANING WORKING TIME OF AUTOM. CLEANING DEVICE sec 30

TF27 AUTOM. CLEANING STROKES Number of stokes of the automaic cleaning during each cleaning cycle num 5

SWITCH OFF TF15 OFF THRESHOLD threshold  for START (tsmoke<=pr13) or RESTART (tsmoke>pr13) °C 50

TF16 AUGER AT MODULATION ON time of the gear motor during the work phase at power MOD. sec 2

TF17 FLOW POWER mod inflow in the firepot during the work phase at power MOD. m/s 1,45

TF19 AUGER MIN POWER primary exchanger  voltage during the work phase at power MIN sec 2

TF20 FLOW POWER min ON time of the gear motor during the work phase at power MIN m/s 1,45

TF22 AUGER MAX POWER inflow in the firepot during the work phase at power MAX sec 5,3

TF23 FLOW POWER max primary exchanger  voltage during the work phase at power MAX m/s 1,65

TF25 AUGER POWER AT SANI ON time of the gear motor during the work phase at power SANI sec 5,3

TF26 FLOW POWER sani inflow in the firepot during the work phase at power SANI m/s 1,65

TF33 SMOKE SPEED I mod Smoke suction speed during work phase at MOD g/min 1300

TF34 SMOKE SPEED  min Smoke suction speed during work phase at MIN g/min 1300

TF35 SMOKE SPEED  max Smoke suction speed during work phase at MAX g/min 1600

TF36 SMOKE SPEED  sani Smoke suction speed during work phase at SANI g/min 1700

ALTITUDE TF38 ALTITUDE Value of the altitude from the sea level metri 0

ON/OFF RDS TF39 ON/OFF FLOW METER disable “OFF” or enable “ON” the RDS function val S.Aut

RECIPE TF40 RECIPE ACTIVE OFF/scarce/low/medium/high draught str OFF

TF54 DELTA BOILER Delta temp. to activate heating of the sanitay water (available from  vers. 04) °C 5

TF55 DELTA PUFFER Delta temperat. to activate heating on water tank (available from  vers. 04) °C 5

TF41 THRESHOLD NO PELLET Reference threshold for “NO PELLET” alarm °C 45

TF42 MAXIMUM THRESHOLD Maximum temperature threshold during working phase °C 270

TF43 DELAY ALARMS delay alarms activation sec 60

TF44 BLACK OUT limit seconds for the activation of the “BLACK OUT” alarm sec 10

TF45 REIGNITION BLOCK START or RESTART (VENTILATION) waiting time min 3

TF46 T-OFF MINIMUM Reference threshold for “NO PELLET” alarm min 4

TF47 MINIMUM INFLOW Minimum inflow m\s 0,5

TF48 MAX DURATION IGNITION Maximum time for an ignition cycle min 18

TF37 MAX. WATER TEMPERATURE Water temperature for starting circolator °C 90

TF49 CANCELL PRESSURE CANCELL PRESSURE READING WITH PRESS. TRASDUCER on/off OFF

TF50 FREQUENCY XHZ NET FREQUENCY Hz 50

TF51 DEGREES measuring unit for the temperature °C/°F °C

TF52 DRAUGHT USER Option to activate to allow the user ti set darft and pellet on/off ON

TF53 SERVICE HOURS enable/disable resistance h 2500

TF30 ACTIVATION FAN PARAMETER RELATED TO ACTIVATION OF AIR AXCHANGE HEATER str OFF

TF28 FAN SPEED MOD EXCHANGER VOLTAGE DURING WORKING PHASE AT POWER mod v 160

TF29 FAN SPEED SANI XCHANGER VOLTAGE DURING WORKING PHASE AT POWER SANI v 210

TF56 VOLT MAX Volt mx v 230

TF57 MAXIMUM POWER Maxiumum power setting (MIN MED MAX) str P MAX
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GROUP TF EN EN u HR EVO18

TF01 AUGER AT LIGTHING UP TON time of the gear motor during the “WAITING FLAME” phase sec 3,2

TF02 AUGER MAX CHARGE maximal interval time for the pellet pre-loading min 5

TF31 IGNITIONSMOKE SPEED inflow in the firepot during the “WAITING FLAME” phase g/min 1600

TF04 PRE-HEAT RESISTANCE pre-heating time of the resistance sec 200

TF05 DELTA FLAME flame increasing value to go to next phase °C 7

TF06 PUMP THRESHOLD smoke temperature threshold for starting exchanger °C 45

TF07 RE-START THRESHOLD reference threshold for restart °C 80

TF59 FAN THRESHOLD reference threshold for fan activation °C 60

TF08 AUGER AT STATR UP ON time of the gear motor during the “FLAME LIGHT” phase sec 2

TF09 MINUTES START Time for the stabilization of the flame during the “FLAME LIGHT” phase min 8

TF32 START SMOKE SPEED inflow in the firepot during the “ FLAME LIGHT” phase g/min 1700

TF11 ACTIVATION CLEANER ON time of the gear motor during the “FIRE POT CLEANING” phase str ON

TF12 CLEANING FREQUENCY Duration  of the firepot cleaning operation min 30

TF13 CLEANING DURATION Interval of time between two fire pot cleaning operations sec 20

TF14 SUCTSMOKE CLEANING Smoke suction speed during the “FIRE POT CLEANING PHASE” g/min 2500

TF18 AUGER CLEANING Working time of the pellet motor during the automatic cleaning sec 2

TF21 SEC.  AUTOM. CLEANING WORKING TIME OF AUTOM. CLEANING DEVICE sec 120

TF27 AUTOM. CLEANING STROKES Number of stokes of the automaic cleaning during each cleaning cycle num 3

SWITCH OFF TF15 OFF THRESHOLD threshold  for START (tsmoke<=pr13) or RESTART (tsmoke>pr13) °C 50

TF16 AUGER AT MODULATION ON time of the gear motor during the work phase at power MOD. sec 1,7

TF17 FLOW POWER mod inflow in the firepot during the work phase at power MOD. m/s 4,4

TF19 AUGER MIN POWER primary exchanger  voltage during the work phase at power MIN sec 1,7

TF20 FLOW POWER min ON time of the gear motor during the work phase at power MIN m/s 4,4

TF22 AUGER MAX POWER inflow in the firepot during the work phase at power MAX sec 4,3

TF23 FLOW POWER max primary exchanger  voltage during the work phase at power MAX m/s 4,6

TF25 AUGER POWER AT SANI ON time of the gear motor during the work phase at power SANI sec 4,6

TF26 FLOW POWER sani inflow in the firepot during the work phase at power SANI m/s 4,65

TF33 SMOKE SPEED I mod Smoke suction speed during work phase at MOD g/min 1500

TF34 SMOKE SPEED  min Smoke suction speed during work phase at MIN g/min 1500

TF35 SMOKE SPEED  max Smoke suction speed during work phase at MAX g/min 1800

TF36 SMOKE SPEED  sani Smoke suction speed during work phase at SANI g/min 1900

ALTITUDE TF38 ALTITUDE Value of the altitude from the sea level metri 0

ON/OFF RDS TF39 ON/OFF FLOW METER disable “OFF” or enable “ON” the RDS function val S.Aut

RECIPE TF40 RECIPE ACTIVE OFF/scarce/low/medium/high draught str OFF

TF54 DELTA BOILER Delta temp. to activate heating of the sanitay water (available from  vers. 04) °C 5

TF55 DELTA PUFFER Delta temperat. to activate heating on water tank (available from  vers. 04) °C 5

TF41 THRESHOLD NO PELLET Reference threshold for “NO PELLET” alarm °C 45

TF42 MAXIMUM THRESHOLD Maximum temperature threshold during working phase °C 270

TF43 DELAY ALARMS delay alarms activation sec 60

TF44 BLACK OUT limit seconds for the activation of the “BLACK OUT” alarm sec 10

TF45 REIGNITION BLOCK START or RESTART (VENTILATION) waiting time min 3

TF46 T-OFF MINIMUM Reference threshold for “NO PELLET” alarm min 4

TF47 MINIMUM INFLOW Minimum inflow m\s 0,7

TF48 MAX DURATION IGNITION Maximum time for an ignition cycle min 18

TF37 MAX. WATER TEMPERATURE Water temperature for starting circolator °C 90

TF49 CANCELL PRESSURE CANCELL PRESSURE READING WITH PRESS. TRASDUCER on/off OFF

TF50 FREQUENCY XHZ NET FREQUENCY Hz 50

TF51 DEGREES measuring unit for the temperature °C/°F °C

TF52 DRAUGHT USER Option to activate to allow the user ti set darft and pellet on/off ON

TF53 SERVICE HOURS enable/disable resistance h 3000

TF30 ACTIVATION FAN PARAMETER RELATED TO ACTIVATION OF AIR AXCHANGE HEATER str OFF

TF28 FAN SPEED MOD EXCHANGER VOLTAGE DURING WORKING PHASE AT POWER mod v 160

TF29 FAN SPEED SANI XCHANGER VOLTAGE DURING WORKING PHASE AT POWER SANI v 210

TF56 VOLT MAX Volt mx v 230

TF57 MAXIMUM POWER Maxiumum power setting (MIN MED MAX) str P MAX
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GROUP TF EN EN u HR EVO24

TF01 AUGER AT LIGTHING UP TON time of the gear motor during the “WAITING FLAME” phase sec 2,5

TF02 AUGER MAX CHARGE maximal interval time for the pellet pre-loading min 4

TF31 IGNITIONSMOKE SPEED inflow in the firepot during the “WAITING FLAME” phase g/min 2100

TF04 PRE-HEAT RESISTANCE pre-heating time of the resistance sec 180

TF05 DELTA FLAME flame increasing value to go to next phase °C 7

TF06 FAN THRESHOLD smoke temperature threshold for starting exchanger °C 45

TF07 RE-START THRESHOLD reference threshold for restart °C 80

TF59 FAN THRESHOLD reference threshold for fan activation °C 60

TF08 AUGER AT STATR UP ON time of the gear motor during the “FLAME LIGHT” phase sec 1,3

TF09 MINUTES START Time for the stabilization of the flame during the “FLAME LIGHT” phase min 8

TF32 START SMOKE SPEED inflow in the firepot during the “ FLAME LIGHT” phase g/min 2200

TF11 ACTIVATION CLEANER ON time of the gear motor during the “FIRE POT CLEANING” phase str ON

TF12 CLEANING FREQUENCY Duration  of the firepot cleaning operation min 30

TF13 CLEANING DURATION Interval of time between two fire pot cleaning operations sec 20

TF14 SUCTSMOKE CLEANING Smoke suction speed during the “FIRE POT CLEANING PHASE” g/min 2500

TF18 AUGER CLEANING Working time of the pellet motor during the automatic cleaning sec 1,3

TF21 SEC.  AUTOM. CLEANING WORKING TIME OF AUTOM. CLEANING DEVICE sec 120

TF27 AUTOM. CLEANING STROKES Number of stokes of the automaic cleaning during each cleaning cycle num 3

SWITCH OFF TF15 OFF THRESHOLD threshold  for START (tsmoke<=pr13) or RESTART (tsmoke>pr13) °C 50

TF16 AUGER AT MODULATION ON time of the gear motor during the work phase at power MOD. sec 1,2

TF17 FLOW POWER mod inflow in the firepot during the work phase at power MOD. m/s 3

TF19 AUGER MIN POWER primary exchanger  voltage during the work phase at power MIN sec 1,2

TF20 FLOW POWER min ON time of the gear motor during the work phase at power MIN m/s 3

TF22 AUGER MAX POWER inflow in the firepot during the work phase at power MAX sec 4

TF23 FLOW POWER max primary exchanger  voltage during the work phase at power MAX m/s 3,2

TF25 AUGER POWER AT SANI ON time of the gear motor during the work phase at power SANI sec 4,7

TF26 FLOW POWER sani inflow in the firepot during the work phase at power SANI m/s 3,25

TF33 SMOKE SPEED I mod Smoke suction speed during work phase at MOD g/min 1800

TF34 SMOKE SPEED  min Smoke suction speed during work phase at MIN g/min 1800

TF35 SMOKE SPEED  max Smoke suction speed during work phase at MAX g/min 2300

TF36 SMOKE SPEED  sani Smoke suction speed during work phase at SANI g/min 2400

ALTITUDE TF38 ALTITUDE Value of the altitude from the sea level metri 0

ON/OFF RDS TF39 ON/OFF FLOW METER disable “OFF” or enable “ON” the RDS function val S.Aut

RECIPE TF40 RECIPE ACTIVE OFF/scarce/low/medium/high draught str OFF

TF54 DELTA BOILER Delta temp. to activate heating of the sanitay water (available from  vers. 04) °C 5

TF55 DELTA PUFFER Delta temperat. to activate heating on water tank (available from  vers. 04) °C 5

TF41 THRESHOLD NO PELLET Reference threshold for “NO PELLET” alarm °C 45

TF42 MAXIMUM THRESHOLD Maximum temperature threshold during working phase °C 270

TF43 DELAY ALARMS delay alarms activation sec 60

TF44 BLACK OUT limit seconds for the activation of the “BLACK OUT” alarm sec 10

TF45 REIGNITION BLOCK START or RESTART (VENTILATION) waiting time min 3

TF46 T-OFF MINIMUM Reference threshold for “NO PELLET” alarm min 4

TF47 MINIMUM INFLOW Minimum inflow m\s 0,9

TF48 MAX DURATION IGNITION Maximum time for an ignition cycle min 18

TF37 MAX. WATER TEMPERATURE Water temperature for starting circolator °C 90

TF49 CANCELL PRESSURE CANCELL PRESSURE READING WITH PRESS. TRASDUCER on/off OFF

TF50 FREQUENCY XHZ NET FREQUENCY Hz 50

TF51 DEGREES measuring unit for the temperature °C/°F °C

TF52 DRAUGHT USER Option to activate to allow the user ti set darft and pellet on/off ON

TF53 SERVICE HOURS enable/disable resistance h 3000

TF30 ACTIVATION FAN PARAMETER RELATED TO ACTIVATION OF AIR AXCHANGE HEATER str OFF

TF28 FAN SPEED MOD EXCHANGER VOLTAGE DURING WORKING PHASE AT POWER mod v 160

TF29 FAN SPEED SANI XCHANGER VOLTAGE DURING WORKING PHASE AT POWER SANI v 210

TF56 VOLT MAX Volt mx v 230

TF57 MAXIMUM POWER Maxiumum power setting (MIN MED MAX) str P MAX
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TF01 AUGER START TON time of the gear motor during the “WAITING FLAME” phase sec 2,5

TF02 AUGER MAX LOAD maximal interval time for the pellet pre-loading min 3

TF31 IGNITION SMOKE SPEED Flue gas exhaust fan speed at phase "WAITING FLAME" t/min 1700

TF04 PRE-HEAT RESISTANCE pre-heating time of the resistance sec 170

TF05 DELTA FLAME flame increasing value to go to next phase °C 10

TF06 FAN THRESHOLD smoke temperature threshold for starting the fan °C 90

TF07 RE-START THRESHOLD reference threshold for restart °C 90

TF08 AUGER START ON time of the gear motor during the “FLAME LIGHT” phase sec 1,5

TF09 MINUTES START Time for the stabilization of the flame during the “FLAME LIGHT” phase min 8

TF32 START SMOKE SPEED Flue gas exhaust fan speed at phase "FLAME PRESENT" t/min 1800

TF11 AUGER CLEANING ON time of the gear motor during the “FIRE POT CLEANING” phase sec 1,1

TF12 CLEANING DURATION Duration  of the firepot cleaning operation sec 20

TF13 CLEANING FREQUENCY Interval of time between two fire pot cleaning operations min 30

TF14 SUCTSMOKE CLEANING Smoke suction speed during the “FIRE POT CLEANING PHASE” t/min 2500

SWITCH OFF TF15 OFF THRESHOLD threshold  for START (tsmoke<=pr13) or RESTART (tsmoke>pr13) °C 50

TF16 AUGER POWER 1 ON time of the gear motor during the work phase at power 1 sec 1,4

TF17 FLOW POWER 1 inflow in the firepot during the work phase at power 1 m/s 1,4

TF18 AIR SPEED P1 primary exchanger  voltage during the work phase at power 1 v -

TF19 AUGER POWER 2 ON time of the gear motor during the work phase at power 2 sec 1,7

TF20 FLOW POWER 2 inflow in the firepot during the work phase at power 2 m/s 1,45

TF21 AIR SPEED P2 primary exchanger  voltage during the work phase at power 2 v -

TF22 AUGER POWER 3 ON time of the gear motor during the work phase at power 3 sec 2

TF23 FLOW POWER 3 inflow in the firepot during the work phase at power 3 m/s 1,5

TF24 AIR SPEED P3 primary exchanger  voltage during the work phase at power 3 v -

TF25 AUGER POWER 4 ON time of the gear motor during the work phase at power 4 sec 2,3

TF26 FLOW POWER 4 inflow in the firepot during the work phase at power 4 m/s 1,55

TF27 AIR SPEED P4 primary exchanger  voltage during the work phase at power 4 v -

TF28 AUGER POWER 5 ON time of the gear motor during the work phase at power 5 sec 2,6

TF29 FLOW POWER 5 inflow in the firepot during the work phase at power 5 m/s 1,6

TF30 AIR SPEED P5 primary exchanger  voltage during the work phase at power 5 v -

TF33 SMOKE SPEED  P 1 Flue gas exhaust fan speed at work phase power 1 t/min 1500

TF34 SMOKE SPEED  P 2 Flue gas exhaust fan speed at work phase power 2 t/min 1600

TF35 SMOKE SPEED  P 3 Flue gas exhaust fan speed at work phase power 3 t/min 1700

TF36 SMOKE SPEED  P 4 Flue gas exhaust fan speed at work phase power 4 t/min 1800

TF37 SMOKE SPEED  P 5 Flue gas exhaust fan speed at work phase power 5 t/min 1900

ALTITUDE TF38 ALTITUDE Value of the altitude from the sea level meter 0

ON/OFF RDS TF39 ON/OFF FLOW METER disable “OFF” or enable “ON” the RDS function val S.AUT

RECIPE TF40 RECIPE ACTIVE OFF/scarce/low/medium/high draught str OFF

TF41 THRESHOLD NO PELLET Reference threshold for “NO PELLET” alarm °c 60

TF42 MAXIMUM THRESHOLD Maximum smoke  temperature threshold during working phase °C 270

TF43 DELAY ALARMS delay alarms activation sec 60

TF44 BLACK OUT limit seconds for the activation of the “BLACK OUT” alarm sec 10

TF45 REIGNITION BLOCK START or RESTART (VENTILATION) waiting time min 3

TF46 T-OFF MINIMUM Final cleaning timer before the “OFF” state min 4

TF47 MINIMUM INFLOW Minimum inflow m/s 0,5

TF48 MAX DURATION IGNITION Maximum time for an ignition cycle min 18

TF49 ENABLE CANDLE enable/disable resistance on/off ON

TF50 FREQUENCY XHZ FREQUENCY Hz 50

TF51 DEGREES measuring unit for the temperature °C/°F °C

TF52 DRAUGHT USER Option to activate in order to enable the user to set the draught on/off ON

TF53 VOLT MAX Maximum Voltage v 230

TF54 SERVICE HOURS working hours of the stove before doing the service h 2500
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TF01 AUGER START TON time of the gear motor during the “WAITING FLAME” phase sec 2,5

TF02 AUGER MAX LOAD maximal interval time for the pellet pre-loading min 3

TF31 IGNITION SMOKE SPEED Flue gas exhaust fan speed at phase "WAITING FLAME" t/min 1700

TF04 PRE-HEAT RESISTANCE pre-heating time of the resistance sec 170

TF05 DELTA FLAME flame increasing value to go to next phase °C 10

TF06 FAN THRESHOLD smoke temperature threshold for starting the fan °C 90

TF07 RE-START THRESHOLD reference threshold for restart °C 90

TF08 AUGER START ON time of the gear motor during the “FLAME LIGHT” phase sec 1,5

TF09 MINUTES START Time for the stabilization of the flame during the “FLAME LIGHT” phase min 8

TF32 START SMOKE SPEED Flue gas exhaust fan speed at phase "FLAME PRESENT" t/min 1800

TF11 AUGER CLEANING ON time of the gear motor during the “FIRE POT CLEANING” phase sec 1,1

TF12 CLEANING DURATION Duration  of the firepot cleaning operation sec 20

TF13 CLEANING FREQUENCY Interval of time between two fire pot cleaning operations min 30

TF14 SUCTSMOKE CLEANING Smoke suction speed during the “FIRE POT CLEANING PHASE” t/min 2500

SWITCH OFF TF15 OFF THRESHOLD threshold  for START (tsmoke<=pr13) or RESTART (tsmoke>pr13) °C 50

TF16 AUGER POWER 1 ON time of the gear motor during the work phase at power 1 sec 1,4

TF17 FLOW POWER 1 inflow in the firepot during the work phase at power 1 m/s 1,4

TF18 AIR SPEED P1 primary exchanger  voltage during the work phase at power 1 v 160

TF19 AUGER POWER 2 ON time of the gear motor during the work phase at power 2 sec 1,7

TF20 FLOW POWER 2 inflow in the firepot during the work phase at power 2 m/s 1,45

TF21 AIR SPEED P2 primary exchanger  voltage during the work phase at power 2 v 170

TF22 AUGER POWER 3 ON time of the gear motor during the work phase at power 3 sec 2

TF23 FLOW POWER 3 inflow in the firepot during the work phase at power 3 m/s 1,5

TF24 AIR SPEED P3 primary exchanger  voltage during the work phase at power 3 v 180

TF25 AUGER POWER 4 ON time of the gear motor during the work phase at power 4 sec 2,3

TF26 FLOW POWER 4 inflow in the firepot during the work phase at power 4 m/s 1,55

TF27 AIR SPEED P4 primary exchanger  voltage during the work phase at power 4 v 190

TF28 AUGER POWER 5 ON time of the gear motor during the work phase at power 5 sec 2,6

TF29 FLOW POWER 5 inflow in the firepot during the work phase at power 5 m/s 1,6

TF30 AIR SPEED P5 primary exchanger  voltage during the work phase at power 5 v 200

TF33 SMOKE SPEED  P 1 Flue gas exhaust fan speed at work phase power 1 t/min 1500

TF34 SMOKE SPEED  P 2 Flue gas exhaust fan speed at work phase power 2 t/min 1600

TF35 SMOKE SPEED  P 3 Flue gas exhaust fan speed at work phase power 3 t/min 1700

TF36 SMOKE SPEED  P 4 Flue gas exhaust fan speed at work phase power 4 t/min 1800

TF37 SMOKE SPEED  P 5 Flue gas exhaust fan speed at work phase power 5 t/min 1900

ALTITUDE TF38 ALTITUDE Value of the altitude from the sea level meter 0

ON/OFF RDS TF39 ON/OFF FLOW METER disable “OFF” or enable “ON” the RDS function val S.AUT

RECIPE TF40 RECIPE ACTIVE OFF/scarce/low/medium/high draught str OFF

TF41 THRESHOLD NO PELLET Reference threshold for “NO PELLET” alarm °c 60

TF42 MAXIMUM THRESHOLD Maximum smoke  temperature threshold during working phase °C 270

TF43 DELAY ALARMS delay alarms activation sec 60

TF44 BLACK OUT limit seconds for the activation of the “BLACK OUT” alarm sec 10

TF45 REIGNITION BLOCK START or RESTART (VENTILATION) waiting time min 3

TF46 T-OFF MINIMUM Final cleaning timer before the “OFF” state min 4

TF47 MINIMUM INFLOW Minimum inflow m/s 0,5

TF48 MAX DURATION IGNITION Maximum time for an ignition cycle min 18

TF49 ENABLE CANDLE enable/disable resistance on/off ON

TF50 FREQUENCY XHZ FREQUENCY Hz 50

TF51 DEGREES measuring unit for the temperature °C/°F °C

TF52 DRAUGHT USER Option to activate in order to enable the user to set the draught on/off ON

TF53 VOLT MAX Maximum Voltage v 230

TF54 SERVICE HOURS working hours of the stove before doing the service h 2500
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GROUP TF EN EN u FLAVIA

TF01 AUGER START TON time of the gear motor during the “WAITING FLAME” phase sec 2,8

TF02 AUGER MAX LOAD maximal interval time for the pellet pre-loading min 4

TF31 IGNITION SMOKE SPEED Flue gas exhaust fan speed at phase "WAITING FLAME" t/min 1600

TF04 PRE-HEAT RESISTANCE pre-heating time of the resistance sec 160

TF05 DELTA FLAME flame increasing value to go to next phase °C 20

TF06 FAN THRESHOLD smoke temperature threshold for starting the fan °C 85

TF07 RE-START THRESHOLD reference threshold for restart °C 80

TF08 AUGER START ON time of the gear motor during the “FLAME LIGHT” phase sec 1,6

TF09 MINUTES START Time for the stabilization of the flame during the “FLAME LIGHT” phase min 8

TF32 START SMOKE SPEED Flue gas exhaust fan speed at phase "FLAME PRESENT" t/min 1900

TF11 AUGER CLEANING ON time of the gear motor during the “FIRE POT CLEANING” phase sec 1,3

TF12 CLEANING DURATION Duration  of the firepot cleaning operation sec 15

TF13 CLEANING FREQUENCY Interval of time between two fire pot cleaning operations min 30

TF14 SUCTSMOKE CLEANING Smoke suction speed during the “FIRE POT CLEANING PHASE” t/min 2500

SWITCH OFF TF15 OFF THRESHOLD threshold  for START (tsmoke<=pr13) or RESTART (tsmoke>pr13) °C 45

TF16 AUGER POWER 1 ON time of the gear motor during the work phase at power 1 sec 1,6

TF17 FLOW POWER 1 inflow in the firepot during the work phase at power 1 m/s 1,2

TF18 AIR SPEED P1 primary exchanger  voltage during the work phase at power 1 v -

TF19 AUGER POWER 2 ON time of the gear motor during the work phase at power 2 sec 1,9

TF20 FLOW POWER 2 inflow in the firepot during the work phase at power 2 m/s 1,25

TF21 AIR SPEED P2 primary exchanger  voltage during the work phase at power 2 v -

TF22 AUGER POWER 3 ON time of the gear motor during the work phase at power 3 sec 2,2

TF23 FLOW POWER 3 inflow in the firepot during the work phase at power 3 m/s 1,3

TF24 AIR SPEED P3 primary exchanger  voltage during the work phase at power 3 v -

TF25 AUGER POWER 4 ON time of the gear motor during the work phase at power 4 sec 2,5

TF26 FLOW POWER 4 inflow in the firepot during the work phase at power 4 m/s 1,35

TF27 AIR SPEED P4 primary exchanger  voltage during the work phase at power 4 v -

TF28 AUGER POWER 5 ON time of the gear motor during the work phase at power 5 sec 2,8

TF29 FLOW POWER 5 inflow in the firepot during the work phase at power 5 m/s 1,4

TF30 AIR SPEED P5 primary exchanger  voltage during the work phase at power 5 v -

TF33 SMOKE SPEED  P 1 Flue gas exhaust fan speed at work phase power 1 t/min 1400

TF34 SMOKE SPEED  P 2 Flue gas exhaust fan speed at work phase power 2 t/min 1500

TF35 SMOKE SPEED  P 3 Flue gas exhaust fan speed at work phase power 3 t/min 1600

TF36 SMOKE SPEED  P 4 Flue gas exhaust fan speed at work phase power 4 t/min 1700

TF37 SMOKE SPEED  P 5 Flue gas exhaust fan speed at work phase power 5 t/min 1800

ALTITUDE TF38 ALTITUDE Value of the altitude from the sea level meter 0

ON/OFF RDS TF39 ON/OFF FLOW METER disable “OFF” or enable “ON” the RDS function val S.AUT

RECIPE TF40 RECIPE ACTIVE OFF/scarce/low/medium/high draught str OFF

TF41 THRESHOLD NO PELLET Reference threshold for “NO PELLET” alarm °c 50

TF42 MAXIMUM THRESHOLD Maximum smoke  temperature threshold during working phase °C 270

TF43 DELAY ALARMS delay alarms activation sec 60

TF44 BLACK OUT limit seconds for the activation of the “BLACK OUT” alarm sec 10

TF45 REIGNITION BLOCK START or RESTART (VENTILATION) waiting time min 3

TF46 T-OFF MINIMUM Final cleaning timer before the “OFF” state min 4

TF47 MINIMUM INFLOW Minimum inflow m/s 0,7

TF48 MAX DURATION IGNITION Maximum time for an ignition cycle min 18

TF49 ENABLE CANDLE enable/disable resistance on/off ON

TF50 FREQUENCY XHZ FREQUENCY Hz 50

TF51 DEGREES measuring unit for the temperature °C/°F °C

TF52 DRAUGHT USER Option to activate in order to enable the user to set the draught on/off ON

TF53 VOLT MAX Maximum Voltage v 230

TF54 SERVICE HOURS working hours of the stove before doing the service h 2200
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TF01 AUGER START TON time of the gear motor during the “WAITING FLAME” phase sec 3,4

TF02 AUGER MAX LOAD maximal interval time for the pellet pre-loading min 4

TF31 IGNITION SMOKE SPEED Flue gas exhaust fan speed at phase "WAITING FLAME" t/min 1600

TF04 PRE-HEAT RESISTANCE pre-heating time of the resistance sec 170

TF05 DELTA FLAME flame increasing value to go to next phase °C 20

TF06 FAN THRESHOLD smoke temperature threshold for starting the fan °C 100

TF07 RE-START THRESHOLD reference threshold for restart °C 90

TF08 AUGER START ON time of the gear motor during the “FLAME LIGHT” phase sec 1,5

TF09 MINUTES START Time for the stabilization of the flame during the “FLAME LIGHT” phase min 8

TF32 START SMOKE SPEED Flue gas exhaust fan speed at phase "FLAME PRESENT" t/min 1900

TF11 AUGER CLEANING ON time of the gear motor during the “FIRE POT CLEANING” phase sec 1,5

TF12 CLEANING DURATION Duration  of the firepot cleaning operation sec 15

TF13 CLEANING FREQUENCY Interval of time between two fire pot cleaning operations min 30

TF14 SUCTSMOKE CLEANING Smoke suction speed during the “FIRE POT CLEANING PHASE” t/min 2500

SWITCH OFF TF15 OFF THRESHOLD threshold  for START (tsmoke<=pr13) or RESTART (tsmoke>pr13) °C 50

TF16 AUGER POWER 1 ON time of the gear motor during the work phase at power 1 sec 1,8

TF17 FLOW POWER 1 inflow in the firepot during the work phase at power 1 m/s 1,1

TF18 AIR SPEED P1 primary exchanger  voltage during the work phase at power 1 v -

TF19 AUGER POWER 2 ON time of the gear motor during the work phase at power 2 sec 2,3

TF20 FLOW POWER 2 inflow in the firepot during the work phase at power 2 m/s 1,15

TF21 AIR SPEED P2 primary exchanger  voltage during the work phase at power 2 v -

TF22 AUGER POWER 3 ON time of the gear motor during the work phase at power 3 sec 2,8

TF23 FLOW POWER 3 inflow in the firepot during the work phase at power 3 m/s 1,2

TF24 AIR SPEED P3 primary exchanger  voltage during the work phase at power 3 v -

TF25 AUGER POWER 4 ON time of the gear motor during the work phase at power 4 sec 3,3

TF26 FLOW POWER 4 inflow in the firepot during the work phase at power 4 m/s 1,25

TF27 AIR SPEED P4 primary exchanger  voltage during the work phase at power 4 v -

TF28 AUGER POWER 5 ON time of the gear motor during the work phase at power 5 sec 3,8

TF29 FLOW POWER 5 inflow in the firepot during the work phase at power 5 m/s 1,3

TF30 AIR SPEED P5 primary exchanger  voltage during the work phase at power 5 v -

TF33 SMOKE SPEED  P 1 Flue gas exhaust fan speed at work phase power 1 t/min 1500

TF34 SMOKE SPEED  P 2 Flue gas exhaust fan speed at work phase power 2 t/min 1600

TF35 SMOKE SPEED  P 3 Flue gas exhaust fan speed at work phase power 3 t/min 1700

TF36 SMOKE SPEED  P 4 Flue gas exhaust fan speed at work phase power 4 t/min 1800

TF37 SMOKE SPEED  P 5 Flue gas exhaust fan speed at work phase power 5 t/min 1900

ALTITUDE TF38 ALTITUDE Value of the altitude from the sea level meter 0

ON/OFF RDS TF39 ON/OFF FLOW METER disable “OFF” or enable “ON” the RDS function val S.AUT

RECIPE TF40 RECIPE ACTIVE OFF/scarce/low/medium/high draught str OFF

TF41 THRESHOLD NO PELLET Reference threshold for “NO PELLET” alarm °c 60

TF42 MAXIMUM THRESHOLD Maximum smoke  temperature threshold during working phase °C 270

TF43 DELAY ALARMS delay alarms activation sec 60

TF44 BLACK OUT limit seconds for the activation of the “BLACK OUT” alarm sec 10

TF45 REIGNITION BLOCK START or RESTART (VENTILATION) waiting time min 3

TF46 T-OFF MINIMUM Final cleaning timer before the “OFF” state min 4

TF47 MINIMUM INFLOW Minimum inflow m/s 0,7

TF48 MAX DURATION IGNITION Maximum time for an ignition cycle min 18

TF49 ENABLE CANDLE enable/disable resistance on/off ON

TF50 FREQUENCY XHZ FREQUENCY Hz 50

TF51 DEGREES measuring unit for the temperature °C/°F °C

TF52 DRAUGHT USER Option to activate in order to enable the user to set the draught on/off ON

TF53 VOLT MAX Maximum Voltage v 230

TF54 SERVICE HOURS working hours of the stove before doing the service h 2500
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from lot No. B00179 to lot No. B00779

GROUP TF EN EN u LISA PLUS

TF01 AUGER START TON time of the gear motor during the “WAITING FLAME” phase sec 3,4

TF02 AUGER MAX LOAD maximal interval time for the pellet pre-loading min 4

TF31 IGNITION SMOKE SPEED Flue gas exhaust fan speed at phase "WAITING FLAME" t/min 1600

TF04 PRE-HEAT RESISTANCE pre-heating time of the resistance sec 150

TF05 DELTA FLAME flame increasing value to go to next phase °C 20

TF06 FAN THRESHOLD smoke temperature threshold for starting the fan °C 90

TF07 RE-START THRESHOLD reference threshold for restart °C 80

TF08 AUGER START ON time of the gear motor during the “FLAME LIGHT” phase sec 1,4

TF09 MINUTES START Time for the stabilization of the flame during the “FLAME LIGHT” phase min 8

TF32 START SMOKE SPEED Flue gas exhaust fan speed at phase "FLAME PRESENT" t/min 1800

TF11 AUGER CLEANING ON time of the gear motor during the “FIRE POT CLEANING” phase sec 1,1

TF12 CLEANING DURATION Duration  of the firepot cleaning operation sec 15

TF13 CLEANING FREQUENCY Interval of time between two fire pot cleaning operations min 30

TF14 SUCTSMOKE CLEANING Smoke suction speed during the “FIRE POT CLEANING PHASE” t/min 2500

SWITCH OFF TF15 OFF THRESHOLD threshold  for START (tsmoke<=pr13) or RESTART (tsmoke>pr13) °C 50

TF16 AUGER POWER 1 ON time of the gear motor during the work phase at power 1 sec 1,4

TF17 FLOW POWER 1 inflow in the firepot during the work phase at power 1 m/s 1,25

TF18 AIR SPEED P1 primary exchanger  voltage during the work phase at power 1 v 170

TF19 AUGER POWER 2 ON time of the gear motor during the work phase at power 2 sec 1,7

TF20 FLOW POWER 2 inflow in the firepot during the work phase at power 2 m/s 1,35

TF21 AIR SPEED P2 primary exchanger  voltage during the work phase at power 2 v 180

TF22 AUGER POWER 3 ON time of the gear motor during the work phase at power 3 sec 2

TF23 FLOW POWER 3 inflow in the firepot during the work phase at power 3 m/s 1,45

TF24 AIR SPEED P3 primary exchanger  voltage during the work phase at power 3 v 190

TF25 AUGER POWER 4 ON time of the gear motor during the work phase at power 4 sec 2,3

TF26 FLOW POWER 4 inflow in the firepot during the work phase at power 4 m/s 1,55

TF27 AIR SPEED P4 primary exchanger  voltage during the work phase at power 4 v 200

TF28 AUGER POWER 5 ON time of the gear motor during the work phase at power 5 sec 2,6

TF29 FLOW POWER 5 inflow in the firepot during the work phase at power 5 m/s 1,65

TF30 AIR SPEED P5 primary exchanger  voltage during the work phase at power 5 v 210

TF33 SMOKE SPEED  P 1 Flue gas exhaust fan speed at work phase power 1 t/min 1400

TF34 SMOKE SPEED  P 2 Flue gas exhaust fan speed at work phase power 2 t/min 1500

TF35 SMOKE SPEED  P 3 Flue gas exhaust fan speed at work phase power 3 t/min 1600

TF36 SMOKE SPEED  P 4 Flue gas exhaust fan speed at work phase power 4 t/min 1700

TF37 SMOKE SPEED  P 5 Flue gas exhaust fan speed at work phase power 5 t/min 1800

ALTITUDE TF38 ALTITUDE Value of the altitude from the sea level meter 0

ON/OFF RDS TF39 ON/OFF FLOW METER disable “OFF” or enable “ON” the RDS function val S.AUT

RECIPE TF40 RECIPE ACTIVE OFF/scarce/low/medium/high draught str OFF

TF41 THRESHOLD NO PELLET Reference threshold for “NO PELLET” alarm °c 60

TF42 MAXIMUM THRESHOLD Maximum smoke  temperature threshold during working phase °C 270

TF43 DELAY ALARMS delay alarms activation sec 60

TF44 BLACK OUT limit seconds for the activation of the “BLACK OUT” alarm sec 10

TF45 REIGNITION BLOCK START or RESTART (VENTILATION) waiting time min 3

TF46 T-OFF MINIMUM Final cleaning timer before the “OFF” state min 4

TF47 MINIMUM INFLOW Minimum inflow m/s 0,7

TF48 MAX DURATION IGNITION Maximum time for an ignition cycle min 18

TF49 ENABLE CANDLE enable/disable resistance on/off ON

TF50 FREQUENCY XHZ FREQUENCY Hz 50

TF51 DEGREES measuring unit for the temperature °C/°F °C

TF52 DRAUGHT USER Option to activate in order to enable the user to set the draught on/off ON

TF53 VOLT MAX Maximum Voltage v 230

TF54 SERVICE HOURS working hours of the stove before doing the service h 2200
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GROUP TF EN EN u MAVI'

TF01 AUGER START TON time of the gear motor during the “WAITING FLAME” phase sec 2,4

TF02 AUGER MAX LOAD maximal interval time for the pellet pre-loading min 4

TF31 IGNITION SMOKE SPEED Flue gas exhaust fan speed at phase "WAITING FLAME" t/min 1600

TF04 PRE-HEAT RESISTANCE pre-heating time of the resistance sec 150

TF05 DELTA FLAME flame increasing value to go to next phase °C 20

TF06 FAN THRESHOLD smoke temperature threshold for starting the fan °C 90

TF07 RE-START THRESHOLD reference threshold for restart °C 80

TF08 AUGER START ON time of the gear motor during the “FLAME LIGHT” phase sec 1,4

TF09 MINUTES START Time for the stabilization of the flame during the “FLAME LIGHT” phase min 8

TF32 START SMOKE SPEED Flue gas exhaust fan speed at phase "FLAME PRESENT" t/min 1800

TF11 AUGER CLEANING ON time of the gear motor during the “FIRE POT CLEANING” phase sec 1,1

TF12 CLEANING DURATION Duration  of the firepot cleaning operation sec 15

TF13 CLEANING FREQUENCY Interval of time between two fire pot cleaning operations min 30

TF14 SUCTSMOKE CLEANING Smoke suction speed during the “FIRE POT CLEANING PHASE” t/min 2500

SWITCH OFF TF15 OFF THRESHOLD threshold  for START (tsmoke<=pr13) or RESTART (tsmoke>pr13) °C 50

TF16 AUGER POWER 1 ON time of the gear motor during the work phase at power 1 sec 1,4

TF17 FLOW POWER 1 inflow in the firepot during the work phase at power 1 m/s 1,9

TF18 AIR SPEED P1 primary exchanger  voltage during the work phase at power 1 v 170

TF19 AUGER POWER 2 ON time of the gear motor during the work phase at power 2 sec 1,6

TF20 FLOW POWER 2 inflow in the firepot during the work phase at power 2 m/s 1,95

TF21 AIR SPEED P2 primary exchanger  voltage during the work phase at power 2 v 180

TF22 AUGER POWER 3 ON time of the gear motor during the work phase at power 3 sec 1,8

TF23 FLOW POWER 3 inflow in the firepot during the work phase at power 3 m/s 2

TF24 AIR SPEED P3 primary exchanger  voltage during the work phase at power 3 v 190

TF25 AUGER POWER 4 ON time of the gear motor during the work phase at power 4 sec 2

TF26 FLOW POWER 4 inflow in the firepot during the work phase at power 4 m/s 2,05

TF27 AIR SPEED P4 primary exchanger  voltage during the work phase at power 4 v 200

TF28 AUGER POWER 5 ON time of the gear motor during the work phase at power 5 sec 2,2

TF29 FLOW POWER 5 inflow in the firepot during the work phase at power 5 m/s 2,1

TF30 AIR SPEED P5 primary exchanger  voltage during the work phase at power 5 v 210

TF33 SMOKE SPEED  P 1 Flue gas exhaust fan speed at work phase power 1 t/min 1300

TF34 SMOKE SPEED  P 2 Flue gas exhaust fan speed at work phase power 2 t/min 1400

TF35 SMOKE SPEED  P 3 Flue gas exhaust fan speed at work phase power 3 t/min 1500

TF36 SMOKE SPEED  P 4 Flue gas exhaust fan speed at work phase power 4 t/min 1600

TF37 SMOKE SPEED  P 5 Flue gas exhaust fan speed at work phase power 5 t/min 1700

ALTITUDE TF38 ALTITUDE Value of the altitude from the sea level meter 0

ON/OFF RDS TF39 ON/OFF FLOW METER disable “OFF” or enable “ON” the RDS function val S.AUT

RECIPE TF40 RECIPE ACTIVE OFF/scarce/low/medium/high draught str OFF

TF41 THRESHOLD NO PELLET Reference threshold for “NO PELLET” alarm °c 60

TF42 MAXIMUM THRESHOLD Maximum smoke  temperature threshold during working phase °C 270

TF43 DELAY ALARMS delay alarms activation sec 60

TF44 BLACK OUT limit seconds for the activation of the “BLACK OUT” alarm sec 10

TF45 REIGNITION BLOCK START or RESTART (VENTILATION) waiting time min 3

TF46 T-OFF MINIMUM Final cleaning timer before the “OFF” state min 4

TF47 MINIMUM INFLOW Minimum inflow m/s 0,7

TF48 MAX DURATION IGNITION Maximum time for an ignition cycle min 18

TF49 ENABLE CANDLE enable/disable resistance on/off ON

TF50 FREQUENCY XHZ FREQUENCY Hz 50

TF51 DEGREES measuring unit for the temperature °C/°F °C

TF52 DRAUGHT USER Option to activate in order to enable the user to set the draught on/off ON

TF53 VOLT MAX Maximum Voltage v 230

TF54 SERVICE HOURS working hours of the stove before doing the service h 2500
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GROUP TF EN EN u MILENA

TF01 AUGER START TON time of the gear motor during the “WAITING FLAME” phase sec 3,5

TF02 AUGER MAX LOAD maximal interval time for the pellet pre-loading min 4

TF31 IGNITION SMOKE SPEED Flue gas exhaust fan speed at phase "WAITING FLAME" t/min 1950

TF04 PRE-HEAT RESISTANCE pre-heating time of the resistance sec 170

TF05 DELTA FLAME flame increasing value to go to next phase °C 20

TF06 FAN THRESHOLD smoke temperature threshold for starting the fan °C 100

TF07 RE-START THRESHOLD reference threshold for restart °C 90

TF08 AUGER START ON time of the gear motor during the “FLAME LIGHT” phase sec 2

TF09 MINUTES START Time for the stabilization of the flame during the “FLAME LIGHT” phase min 8

TF32 START SMOKE SPEED Flue gas exhaust fan speed at phase "FLAME PRESENT" t/min 2100

TF11 AUGER CLEANING ON time of the gear motor during the “FIRE POT CLEANING” phase sec 1,4

TF12 CLEANING DURATION Duration  of the firepot cleaning operation sec 15

TF13 CLEANING FREQUENCY Interval of time between two fire pot cleaning operations min 30

TF14 SUCTSMOKE CLEANING Smoke suction speed during the “FIRE POT CLEANING PHASE” t/min 2500

SWITCH OFF TF15 OFF THRESHOLD threshold  for START (tsmoke<=pr13) or RESTART (tsmoke>pr13) °C 50

TF16 AUGER POWER 1 ON time of the gear motor during the work phase at power 1 sec 2

TF17 FLOW POWER 1 inflow in the firepot during the work phase at power 1 m/s 2

TF18 AIR SPEED P1 primary exchanger  voltage during the work phase at power 1 v 150

TF19 AUGER POWER 2 ON time of the gear motor during the work phase at power 2 sec 2,3

TF20 FLOW POWER 2 inflow in the firepot during the work phase at power 2 m/s 2,05

TF21 AIR SPEED P2 primary exchanger  voltage during the work phase at power 2 v 160

TF22 AUGER POWER 3 ON time of the gear motor during the work phase at power 3 sec 2,6

TF23 FLOW POWER 3 inflow in the firepot during the work phase at power 3 m/s 2,1

TF24 AIR SPEED P3 primary exchanger  voltage during the work phase at power 3 v 170

TF25 AUGER POWER 4 ON time of the gear motor during the work phase at power 4 sec 2,9

TF26 FLOW POWER 4 inflow in the firepot during the work phase at power 4 m/s 2,15

TF27 AIR SPEED P4 primary exchanger  voltage during the work phase at power 4 v 180

TF28 AUGER POWER 5 ON time of the gear motor during the work phase at power 5 sec 3,2

TF29 FLOW POWER 5 inflow in the firepot during the work phase at power 5 m/s 2,2

TF30 AIR SPEED P5 primary exchanger  voltage during the work phase at power 5 v 190

TF33 SMOKE SPEED  P 1 Flue gas exhaust fan speed at work phase power 1 t/min 1500

TF34 SMOKE SPEED  P 2 Flue gas exhaust fan speed at work phase power 2 t/min 1600

TF35 SMOKE SPEED  P 3 Flue gas exhaust fan speed at work phase power 3 t/min 1700

TF36 SMOKE SPEED  P 4 Flue gas exhaust fan speed at work phase power 4 t/min 1800

TF37 SMOKE SPEED  P 5 Flue gas exhaust fan speed at work phase power 5 t/min 1900

ALTITUDE TF38 ALTITUDE Value of the altitude from the sea level meter 0

ON/OFF RDS TF39 ON/OFF FLOW METER disable “OFF” or enable “ON” the RDS function val S.AUT

RECIPE TF40 RECIPE ACTIVE OFF/scarce/low/medium/high draught str OFF

TF41 THRESHOLD NO PELLET Reference threshold for “NO PELLET” alarm °c 60

TF42 MAXIMUM THRESHOLD Maximum smoke  temperature threshold during working phase °C 270

TF43 DELAY ALARMS delay alarms activation sec 60

TF44 BLACK OUT limit seconds for the activation of the “BLACK OUT” alarm sec 10

TF45 REIGNITION BLOCK START or RESTART (VENTILATION) waiting time min 3

TF46 T-OFF MINIMUM Final cleaning timer before the “OFF” state min 4

TF47 MINIMUM INFLOW Minimum inflow m/s 0,8

TF48 MAX DURATION IGNITION Maximum time for an ignition cycle min 18

TF49 ENABLE CANDLE enable/disable resistance on/off ON

TF50 FREQUENCY XHZ FREQUENCY Hz 50

TF51 DEGREES measuring unit for the temperature °C/°F °C

TF52 DRAUGHT USER Option to activate in order to enable the user to set the draught on/off ON

TF53 VOLT MAX Maximum Voltage v 230

TF54 SERVICE HOURS working hours of the stove before doing the service h 2500
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GROUP from lot No. B10108 and subsequent

TF EN EN u MONICA

TF01 AUGER START TON time of the gear motor during the “WAITING FLAME” phase sec 2,8

TF02 AUGER MAX LOAD maximal interval time for the pellet pre-loading min 4

TF31 IGNITION SMOKE SPEED Flue gas exhaust fan speed at phase "WAITING FLAME" t/min 1600

TF04 PRE-HEAT RESISTANCE pre-heating time of the resistance sec 160

TF05 DELTA FLAME flame increasing value to go to next phase °C 20

TF06 FAN THRESHOLD smoke temperature threshold for starting the fan °C 85

TF07 RE-START THRESHOLD reference threshold for restart °C 80

TF08 AUGER START ON time of the gear motor during the “FLAME LIGHT” phase sec 1,6

TF09 MINUTES START Time for the stabilization of the flame during the “FLAME LIGHT” phase min 8

TF32 START SMOKE SPEED Flue gas exhaust fan speed at phase "FLAME PRESENT" t/min 1900

TF11 AUGER CLEANING ON time of the gear motor during the “FIRE POT CLEANING” phase sec 1,3

TF12 CLEANING DURATION Duration  of the firepot cleaning operation sec 15

TF13 CLEANING FREQUENCY Interval of time between two fire pot cleaning operations min 30

SWITCH OFF TF14 SUCTSMOKE CLEANING Smoke suction speed during the “FIRE POT CLEANING PHASE” t/min 2500

TF15 OFF THRESHOLD threshold  for START (tsmoke<=pr13) or RESTART (tsmoke>pr13) °C 45

TF16 AUGER POWER 1 ON time of the gear motor during the work phase at power 1 sec 1,6

TF17 FLOW POWER 1 inflow in the firepot during the work phase at power 1 m/s 1,2

TF18 AIR SPEED P1 primary exchanger  voltage during the work phase at power 1 v 170

TF19 AUGER POWER 2 ON time of the gear motor during the work phase at power 2 sec 1,9

TF20 FLOW POWER 2 inflow in the firepot during the work phase at power 2 m/s 1,25

TF21 AIR SPEED P2 primary exchanger  voltage during the work phase at power 2 v 180

TF22 AUGER POWER 3 ON time of the gear motor during the work phase at power 3 sec 2,2

TF23 FLOW POWER 3 inflow in the firepot during the work phase at power 3 m/s 1,3

TF24 AIR SPEED P3 primary exchanger  voltage during the work phase at power 3 v 190

TF25 AUGER POWER 4 ON time of the gear motor during the work phase at power 4 sec 2,5

TF26 FLOW POWER 4 inflow in the firepot during the work phase at power 4 m/s 1,35

TF27 AIR SPEED P4 primary exchanger  voltage during the work phase at power 4 v 200

TF28 AUGER POWER 5 ON time of the gear motor during the work phase at power 5 sec 2,8

TF29 FLOW POWER 5 inflow in the firepot during the work phase at power 5 m/s 1,4

TF30 AIR SPEED P5 primary exchanger  voltage during the work phase at power 5 v 210

TF33 SMOKE SPEED  P 1 Flue gas exhaust fan speed at work phase power 1 t/min 1400

TF34 SMOKE SPEED  P 2 Flue gas exhaust fan speed at work phase power 2 t/min 1500

TF35 SMOKE SPEED  P 3 Flue gas exhaust fan speed at work phase power 3 t/min 1600

TF36 SMOKE SPEED  P 4 Flue gas exhaust fan speed at work phase power 4 t/min 1700

ALTITUDE TF37 SMOKE SPEED  P 5 Flue gas exhaust fan speed at work phase power 5 t/min 1800

ON/OFF RDS TF38 ALTITUDE Value of the altitude from the sea level meter 0

RECIPE TF39 ON/OFF FLOW METER disable “OFF” or enable “ON” the RDS function val S.AUT

TF40 RECIPE ACTIVE OFF/scarce/low/medium/high draught str OFF

TF41 THRESHOLD NO PELLET Reference threshold for “NO PELLET” alarm °c 50

TF42 MAXIMUM THRESHOLD Maximum smoke  temperature threshold during working phase °C 270

TF43 DELAY ALARMS delay alarms activation sec 60

TF44 BLACK OUT limit seconds for the activation of the “BLACK OUT” alarm sec 10

TF45 REIGNITION BLOCK START or RESTART (VENTILATION) waiting time min 3

TF46 T-OFF MINIMUM Final cleaning timer before the “OFF” state min 4

TF47 MINIMUM INFLOW Minimum inflow m/s 0,7

TF48 MAX DURATION IGNITION Maximum time for an ignition cycle min 18

TF49 ENABLE CANDLE enable/disable resistance on/off ON

TF50 FREQUENCY XHZ FREQUENCY Hz 50

TF51 DEGREES measuring unit for the temperature °C/°F °C

TF52 DRAUGHT USER Option to activate in order to enable the user to set the draught on/off ON

TF53 VOLT MAX Maximum Voltage v 230

TF54 SERVICE HOURS working hours of the stove before doing the service h 2200
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GROUP TF EN EN u OLIVIA CAN.

TF01 AUGER START TON time of the gear motor during the “WAITING FLAME” phase sec 3,4

TF02 AUGER MAX LOAD maximal interval time for the pellet pre-loading min 4

TF31 IGNITION SMOKE SPEED Flue gas exhaust fan speed at phase "WAITING FLAME" t/min 1500

TF04 PRE-HEAT RESISTANCE pre-heating time of the resistance sec 200

TF05 DELTA FLAME flame increasing value to go to next phase °C 10

TF06 FAN THRESHOLD smoke temperature threshold for starting the fan °C 70

TF07 RE-START THRESHOLD reference threshold for restart °C 75

TF08 AUGER START ON time of the gear motor during the “FLAME LIGHT” phase sec 1,2

TF09 MINUTES START Time for the stabilization of the flame during the “FLAME LIGHT” phase min 8

TF32 START SMOKE SPEED Flue gas exhaust fan speed at phase "FLAME PRESENT" t/min 1800

TF11 AUGER CLEANING ON time of the gear motor during the “FIRE POT CLEANING” phase sec 1,1

TF12 CLEANING DURATION Duration  of the firepot cleaning operation sec 15

TF13 CLEANING FREQUENCY Interval of time between two fire pot cleaning operations min 30

TF14 SUCTSMOKE CLEANING Smoke suction speed during the “FIRE POT CLEANING PHASE” t/min 2500

SWITCH OFF TF15 OFF THRESHOLD threshold  for START (tsmoke<=pr13) or RESTART (tsmoke>pr13) °C 50

TF16 AUGER POWER 1 ON time of the gear motor during the work phase at power 1 sec 1,4

TF17 FLOW POWER 1 inflow in the firepot during the work phase at power 1 m/s 1,45

TF18 AIR SPEED P1 primary exchanger  voltage during the work phase at power 1 v 160

TF19 AUGER POWER 2 ON time of the gear motor during the work phase at power 2 sec 1,9

TF20 FLOW POWER 2 inflow in the firepot during the work phase at power 2 m/s 1,5

TF21 AIR SPEED P2 primary exchanger  voltage during the work phase at power 2 v 170

TF22 AUGER POWER 3 ON time of the gear motor during the work phase at power 3 sec 2,4

TF23 FLOW POWER 3 inflow in the firepot during the work phase at power 3 m/s 1,55

TF24 AIR SPEED P3 primary exchanger  voltage during the work phase at power 3 v 180

TF25 AUGER POWER 4 ON time of the gear motor during the work phase at power 4 sec 2,8

TF26 FLOW POWER 4 inflow in the firepot during the work phase at power 4 m/s 1,6

TF27 AIR SPEED P4 primary exchanger  voltage during the work phase at power 4 v 190

TF28 AUGER POWER 5 ON time of the gear motor during the work phase at power 5 sec 3,2

TF29 FLOW POWER 5 inflow in the firepot during the work phase at power 5 m/s 1,65

TF30 AIR SPEED P5 primary exchanger  voltage during the work phase at power 5 v 200

TF33 SMOKE SPEED  P 1 Flue gas exhaust fan speed at work phase power 1 t/min 1200

TF34 SMOKE SPEED  P 2 Flue gas exhaust fan speed at work phase power 2 t/min 1300

TF35 SMOKE SPEED  P 3 Flue gas exhaust fan speed at work phase power 3 t/min 1400

TF36 SMOKE SPEED  P 4 Flue gas exhaust fan speed at work phase power 4 t/min 1500

TF37 SMOKE SPEED  P 5 Flue gas exhaust fan speed at work phase power 5 t/min 1600

ALTITUDE TF38 ALTITUDE Value of the altitude from the sea level meter 0

ON/OFF RDS TF39 ON/OFF FLOW METER disable “OFF” or enable “ON” the RDS function val S.AUT

RECIPE TF40 RECIPE ACTIVE OFF/scarce/low/medium/high draught str OFF

TF41 THRESHOLD NO PELLET Reference threshold for “NO PELLET” alarm °c 60

TF42 MAXIMUM THRESHOLD Maximum smoke  temperature threshold during working phase °C 270

TF43 DELAY ALARMS delay alarms activation sec 60

TF44 BLACK OUT limit seconds for the activation of the “BLACK OUT” alarm sec 10

TF45 REIGNITION BLOCK START or RESTART (VENTILATION) waiting time min 3

TF46 T-OFF MINIMUM Final cleaning timer before the “OFF” state min 4

TF47 MINIMUM INFLOW Minimum inflow m/s 0,8

TF48 MAX DURATION IGNITION Maximum time for an ignition cycle min 18

TF49 ENABLE CANDLE enable/disable resistance on/off ON

TF50 FREQUENCY XHZ FREQUENCY Hz 50

TF51 DEGREES measuring unit for the temperature °C/°F °C

TF52 DRAUGHT USER Option to activate in order to enable the user to set the draught on/off ON

TF53 VOLT MAX Maximum Voltage v 230

TF54 SERVICE HOURS working hours of the stove before doing the service h 2200
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GROUP TF EN EN u R70 CAN.

TF01 AUGER START TON time of the gear motor during the “WAITING FLAME” phase sec 2,8

TF02 AUGER MAX LOAD maximal interval time for the pellet pre-loading min 4

TF31 IGNITION SMOKE SPEED Flue gas exhaust fan speed at phase "WAITING FLAME" t/min 1600

TF04 PRE-HEAT RESISTANCE pre-heating time of the resistance sec 160

TF05 DELTA FLAME flame increasing value to go to next phase °C 20

TF06 FAN THRESHOLD smoke temperature threshold for starting the fan °C 85

TF07 RE-START THRESHOLD reference threshold for restart °C 80

TF08 AUGER START ON time of the gear motor during the “FLAME LIGHT” phase sec 1,6

TF09 MINUTES START Time for the stabilization of the flame during the “FLAME LIGHT” phase min 8

TF32 START SMOKE SPEED Flue gas exhaust fan speed at phase "FLAME PRESENT" t/min 1900

TF11 AUGER CLEANING ON time of the gear motor during the “FIRE POT CLEANING” phase sec 1,3

TF12 CLEANING DURATION Duration  of the firepot cleaning operation sec 15

TF13 CLEANING FREQUENCY Interval of time between two fire pot cleaning operations min 30

TF14 SUCTSMOKE CLEANING Smoke suction speed during the “FIRE POT CLEANING PHASE” t/min 2500

SWITCH OFF TF15 OFF THRESHOLD threshold  for START (tsmoke<=pr13) or RESTART (tsmoke>pr13) °C 45

TF16 AUGER POWER 1 ON time of the gear motor during the work phase at power 1 sec 1,6

TF17 FLOW POWER 1 inflow in the firepot during the work phase at power 1 m/s 1,2

TF18 AIR SPEED P1 primary exchanger  voltage during the work phase at power 1 v -

TF19 AUGER POWER 2 ON time of the gear motor during the work phase at power 2 sec 1,9

TF20 FLOW POWER 2 inflow in the firepot during the work phase at power 2 m/s 1,25

TF21 AIR SPEED P2 primary exchanger  voltage during the work phase at power 2 v -

TF22 AUGER POWER 3 ON time of the gear motor during the work phase at power 3 sec 2,2

TF23 FLOW POWER 3 inflow in the firepot during the work phase at power 3 m/s 1,3

TF24 AIR SPEED P3 primary exchanger  voltage during the work phase at power 3 v -

TF25 AUGER POWER 4 ON time of the gear motor during the work phase at power 4 sec 2,5

TF26 FLOW POWER 4 inflow in the firepot during the work phase at power 4 m/s 1,35

TF27 AIR SPEED P4 primary exchanger  voltage during the work phase at power 4 v -

TF28 AUGER POWER 5 ON time of the gear motor during the work phase at power 5 sec 2,8

TF29 FLOW POWER 5 inflow in the firepot during the work phase at power 5 m/s 1,4

TF30 AIR SPEED P5 primary exchanger  voltage during the work phase at power 5 v -

TF33 SMOKE SPEED  P 1 Flue gas exhaust fan speed at work phase power 1 t/min 1400

TF34 SMOKE SPEED  P 2 Flue gas exhaust fan speed at work phase power 2 t/min 1500

TF35 SMOKE SPEED  P 3 Flue gas exhaust fan speed at work phase power 3 t/min 1600

TF36 SMOKE SPEED  P 4 Flue gas exhaust fan speed at work phase power 4 t/min 1700

TF37 SMOKE SPEED  P 5 Flue gas exhaust fan speed at work phase power 5 t/min 1800

ALTITUDE TF38 ALTITUDE Value of the altitude from the sea level meter 0

ON/OFF RDS TF39 ON/OFF FLOW METER disable “OFF” or enable “ON” the RDS function val S.AUT

RECIPE TF40 RECIPE ACTIVE OFF/scarce/low/medium/high draught str OFF

TF41 THRESHOLD NO PELLET Reference threshold for “NO PELLET” alarm °c 50

TF42 MAXIMUM THRESHOLD Maximum smoke  temperature threshold during working phase °C 270

TF43 DELAY ALARMS delay alarms activation sec 60

TF44 BLACK OUT limit seconds for the activation of the “BLACK OUT” alarm sec 10

TF45 REIGNITION BLOCK START or RESTART (VENTILATION) waiting time min 3

TF46 T-OFF MINIMUM Final cleaning timer before the “OFF” state min 4

TF47 MINIMUM INFLOW Minimum inflow m/s 0,5

TF48 MAX DURATION IGNITION Maximum time for an ignition cycle min 18

TF49 ENABLE CANDLE enable/disable resistance on/off ON

TF50 FREQUENCY XHZ FREQUENCY Hz 50

TF51 DEGREES measuring unit for the temperature °C/°F °C

TF52 DRAUGHT USER Option to activate in order to enable the user to set the draught on/off ON

TF53 VOLT MAX Maximum Voltage v 230

TF54 SERVICE HOURS working hours of the stove before doing the service h 2200
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GROUP TF EN EN u R70 VENT.

TF01 AUGER START TON time of the gear motor during the “WAITING FLAME” phase sec 2,8

TF02 AUGER MAX LOAD maximal interval time for the pellet pre-loading min 4

TF31 IGNITION SMOKE SPEED Flue gas exhaust fan speed at phase "WAITING FLAME" t/min 1600

TF04 PRE-HEAT RESISTANCE pre-heating time of the resistance sec 160

TF05 DELTA FLAME flame increasing value to go to next phase °C 20

TF06 FAN THRESHOLD smoke temperature threshold for starting the fan °C 85

TF07 RE-START THRESHOLD reference threshold for restart °C 80

TF08 AUGER START ON time of the gear motor during the “FLAME LIGHT” phase sec 1,6

TF09 MINUTES START Time for the stabilization of the flame during the “FLAME LIGHT” phase min 8

TF32 START SMOKE SPEED Flue gas exhaust fan speed at phase "FLAME PRESENT" t/min 1900

TF11 AUGER CLEANING ON time of the gear motor during the “FIRE POT CLEANING” phase sec 1,3

TF12 CLEANING DURATION Duration  of the firepot cleaning operation sec 15

TF13 CLEANING FREQUENCY Interval of time between two fire pot cleaning operations min 30

TF14 SUCTSMOKE CLEANING Smoke suction speed during the “FIRE POT CLEANING PHASE” t/min 2500

SWITCH OFF TF15 OFF THRESHOLD threshold  for START (tsmoke<=pr13) or RESTART (tsmoke>pr13) °C 45

TF16 AUGER POWER 1 ON time of the gear motor during the work phase at power 1 sec 1,3

TF17 FLOW POWER 1 inflow in the firepot during the work phase at power 1 m/s 1,2

TF18 AIR SPEED P1 primary exchanger  voltage during the work phase at power 1 v 170

TF19 AUGER POWER 2 ON time of the gear motor during the work phase at power 2 sec 1,6

TF20 FLOW POWER 2 inflow in the firepot during the work phase at power 2 m/s 1,25

TF21 AIR SPEED P2 primary exchanger  voltage during the work phase at power 2 v 180

TF22 AUGER POWER 3 ON time of the gear motor during the work phase at power 3 sec 1,9

TF23 FLOW POWER 3 inflow in the firepot during the work phase at power 3 m/s 1,3

TF24 AIR SPEED P3 primary exchanger  voltage during the work phase at power 3 v 190

TF25 AUGER POWER 4 ON time of the gear motor during the work phase at power 4 sec 2,2

TF26 FLOW POWER 4 inflow in the firepot during the work phase at power 4 m/s 1,35

TF27 AIR SPEED P4 primary exchanger  voltage during the work phase at power 4 v 200

TF28 AUGER POWER 5 ON time of the gear motor during the work phase at power 5 sec 2,5

TF29 FLOW POWER 5 inflow in the firepot during the work phase at power 5 m/s 1,4

TF30 AIR SPEED P5 primary exchanger  voltage during the work phase at power 5 v 210

TF33 SMOKE SPEED  P 1 Flue gas exhaust fan speed at work phase power 1 t/min 1300

TF34 SMOKE SPEED  P 2 Flue gas exhaust fan speed at work phase power 2 t/min 1400

TF35 SMOKE SPEED  P 3 Flue gas exhaust fan speed at work phase power 3 t/min 1500

TF36 SMOKE SPEED  P 4 Flue gas exhaust fan speed at work phase power 4 t/min 1600

TF37 SMOKE SPEED  P 5 Flue gas exhaust fan speed at work phase power 5 t/min 1700

ALTITUDE TF38 ALTITUDE Value of the altitude from the sea level meter 0

ON/OFF RDS TF39 ON/OFF FLOW METER disable “OFF” or enable “ON” the RDS function val S.AUT

RECIPE TF40 RECIPE ACTIVE OFF/scarce/low/medium/high draught str OFF

TF41 THRESHOLD NO PELLET Reference threshold for “NO PELLET” alarm °c 50

TF42 MAXIMUM THRESHOLD Maximum smoke  temperature threshold during working phase °C 270

TF43 DELAY ALARMS delay alarms activation sec 60

TF44 BLACK OUT limit seconds for the activation of the “BLACK OUT” alarm sec 10

TF45 REIGNITION BLOCK START or RESTART (VENTILATION) waiting time min 3

TF46 T-OFF MINIMUM Final cleaning timer before the “OFF” state min 4

TF47 MINIMUM INFLOW Minimum inflow m/s 0,5

TF48 MAX DURATION IGNITION Maximum time for an ignition cycle min 18

TF49 ENABLE CANDLE enable/disable resistance on/off ON

TF50 FREQUENCY XHZ FREQUENCY Hz 50

TF51 DEGREES measuring unit for the temperature °C/°F °C

TF52 DRAUGHT USER Option to activate in order to enable the user to set the draught on/off ON

TF53 VOLT MAX Maximum Voltage v 230

TF54 SERVICE HOURS working hours of the stove before doing the service h 2200
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GROUP TF EN EN u R1000

TF01 AUGER START TON time of the gear motor during the “WAITING FLAME” phase sec 2,5

TF02 AUGER MAX LOAD maximal interval time for the pellet pre-loading min 5

TF31 IGNITION SMOKE SPEED Flue gas exhaust fan speed at phase "WAITING FLAME" t/min 1700

TF04 PRE-HEAT RESISTANCE pre-heating time of the resistance sec 160

TF05 DELTA FLAME flame increasing value to go to next phase °C 15

TF06 FAN THRESHOLD smoke temperature threshold for starting the fan °C 90

TF07 RE-START THRESHOLD reference threshold for restart °C 80

TF08 AUGER START ON time of the gear motor during the “FLAME LIGHT” phase sec 1,8

TF09 MINUTES START Time for the stabilization of the flame during the “FLAME LIGHT” phase min 8

TF32 START SMOKE SPEED Flue gas exhaust fan speed at phase "FLAME PRESENT" t/min 1900

TF11 AUGER CLEANING ON time of the gear motor during the “FIRE POT CLEANING” phase sec 1,3

TF12 CLEANING DURATION Duration  of the firepot cleaning operation sec 20

TF13 CLEANING FREQUENCY Interval of time between two fire pot cleaning operations min 30

TF14 SUCTSMOKE CLEANING Smoke suction speed during the “FIRE POT CLEANING PHASE” t/min 2500

SWITCH OFF TF15 OFF THRESHOLD threshold  for START (tsmoke<=pr13) or RESTART (tsmoke>pr13) °C 45

TF16 AUGER POWER 1 ON time of the gear motor during the work phase at power 1 sec 2,4

TF17 FLOW POWER 1 inflow in the firepot during the work phase at power 1 m/s 0,8

TF18 AIR SPEED P1 primary exchanger  voltage during the work phase at power 1 v 150

TF19 AUGER POWER 2 ON time of the gear motor during the work phase at power 2 sec 2,8

TF20 FLOW POWER 2 inflow in the firepot during the work phase at power 2 m/s 0,85

TF21 AIR SPEED P2 primary exchanger  voltage during the work phase at power 2 v 160

TF22 AUGER POWER 3 ON time of the gear motor during the work phase at power 3 sec 3,2

TF23 FLOW POWER 3 inflow in the firepot during the work phase at power 3 m/s 0,9

TF24 AIR SPEED P3 primary exchanger  voltage during the work phase at power 3 v 170

TF25 AUGER POWER 4 ON time of the gear motor during the work phase at power 4 sec 3,6

TF26 FLOW POWER 4 inflow in the firepot during the work phase at power 4 m/s 0,95

TF27 AIR SPEED P4 primary exchanger  voltage during the work phase at power 4 v 180

TF28 AUGER POWER 5 ON time of the gear motor during the work phase at power 5 sec 4

TF29 FLOW POWER 5 inflow in the firepot during the work phase at power 5 m/s 1

TF30 AIR SPEED P5 primary exchanger  voltage during the work phase at power 5 v 190

TF33 SMOKE SPEED  P 1 Flue gas exhaust fan speed at work phase power 1 t/min 1500

TF34 SMOKE SPEED  P 2 Flue gas exhaust fan speed at work phase power 2 t/min 1600

TF35 SMOKE SPEED  P 3 Flue gas exhaust fan speed at work phase power 3 t/min 1700

TF36 SMOKE SPEED  P 4 Flue gas exhaust fan speed at work phase power 4 t/min 1800

TF37 SMOKE SPEED  P 5 Flue gas exhaust fan speed at work phase power 5 t/min 1900

ALTITUDE TF38 ALTITUDE Value of the altitude from the sea level meter 0

ON/OFF RDS TF39 ON/OFF FLOW METER disable “OFF” or enable “ON” the RDS function val OFF

RECIPE TF40 RECIPE ACTIVE OFF/scarce/low/medium/high draught str OFF

TF41 THRESHOLD NO PELLET Reference threshold for “NO PELLET” alarm °c 50

TF42 MAXIMUM THRESHOLD Maximum smoke  temperature threshold during working phase °C 270

TF43 DELAY ALARMS delay alarms activation sec 60

TF44 BLACK OUT limit seconds for the activation of the “BLACK OUT” alarm sec 10

TF45 REIGNITION BLOCK START or RESTART (VENTILATION) waiting time min 3

TF46 T-OFF MINIMUM Final cleaning timer before the “OFF” state min 4

TF47 MINIMUM INFLOW Minimum inflow m/s 0,5

TF48 MAX DURATION IGNITION Maximum time for an ignition cycle min 18

TF49 ENABLE CANDLE enable/disable resistance on/off ON

TF50 FREQUENCY XHZ FREQUENCY Hz 50

TF51 DEGREES measuring unit for the temperature °C/°F °C

TF52 DRAUGHT USER Option to activate in order to enable the user to set the draught on/off ON

TF53 VOLT MAX Maximum Voltage v 230

TF54 SERVICE HOURS working hours of the stove before doing the service h 2500
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GROUP TF EN EN u RV80

TF01 AUGER START TON time of the gear motor during the “WAITING FLAME” phase sec 2,8

TF02 AUGER MAX LOAD maximal interval time for the pellet pre-loading min 4

TF31 IGNITION SMOKE SPEED Flue gas exhaust fan speed at phase "WAITING FLAME" t/min 1600

TF04 PRE-HEAT RESISTANCE pre-heating time of the resistance sec 150

TF05 DELTA FLAME flame increasing value to go to next phase °C 20

TF06 FAN THRESHOLD smoke temperature threshold for starting the fan °C 85

TF07 RE-START THRESHOLD reference threshold for restart °C 80

TF08 AUGER START ON time of the gear motor during the “FLAME LIGHT” phase sec 1,3

TF09 MINUTES START Time for the stabilization of the flame during the “FLAME LIGHT” phase min 8

TF32 START SMOKE SPEED Flue gas exhaust fan speed at phase "FLAME PRESENT" t/min 1800

TF11 AUGER CLEANING ON time of the gear motor during the “FIRE POT CLEANING” phase sec 1,2

TF12 CLEANING DURATION Duration  of the firepot cleaning operation sec 15

TF13 CLEANING FREQUENCY Interval of time between two fire pot cleaning operations min 30

TF14 SUCTSMOKE CLEANING Smoke suction speed during the “FIRE POT CLEANING PHASE” t/min 2500

SWITCH OFF TF15 OFF THRESHOLD threshold  for START (tsmoke<=pr13) or RESTART (tsmoke>pr13) °C 45

TF16 AUGER POWER 1 ON time of the gear motor during the work phase at power 1 sec 1,6

TF17 FLOW POWER 1 inflow in the firepot during the work phase at power 1 m/s 1,3

TF18 AIR SPEED P1 primary exchanger  voltage during the work phase at power 1 v 170

TF19 AUGER POWER 2 ON time of the gear motor during the work phase at power 2 sec 1,9

TF20 FLOW POWER 2 inflow in the firepot during the work phase at power 2 m/s 1,35

TF21 AIR SPEED P2 primary exchanger  voltage during the work phase at power 2 v 180

TF22 AUGER POWER 3 ON time of the gear motor during the work phase at power 3 sec 2,2

TF23 FLOW POWER 3 inflow in the firepot during the work phase at power 3 m/s 1,4

TF24 AIR SPEED P3 primary exchanger  voltage during the work phase at power 3 v 190

TF25 AUGER POWER 4 ON time of the gear motor during the work phase at power 4 sec 2,5

TF26 FLOW POWER 4 inflow in the firepot during the work phase at power 4 m/s 1,45

TF27 AIR SPEED P4 primary exchanger  voltage during the work phase at power 4 v 200

TF28 AUGER POWER 5 ON time of the gear motor during the work phase at power 5 sec 2,8

TF29 FLOW POWER 5 inflow in the firepot during the work phase at power 5 m/s 1,5

TF30 AIR SPEED P5 primary exchanger  voltage during the work phase at power 5 v 210

TF33 SMOKE SPEED  P 1 Flue gas exhaust fan speed at work phase power 1 t/min 1400

TF34 SMOKE SPEED  P 2 Flue gas exhaust fan speed at work phase power 2 t/min 1500

TF35 SMOKE SPEED  P 3 Flue gas exhaust fan speed at work phase power 3 t/min 1600

TF36 SMOKE SPEED  P 4 Flue gas exhaust fan speed at work phase power 4 t/min 1700

TF37 SMOKE SPEED  P 5 Flue gas exhaust fan speed at work phase power 5 t/min 1800

ALTITUDE TF38 ALTITUDE Value of the altitude from the sea level meter 0

ON/OFF RDS TF39 ON/OFF FLOW METER disable “OFF” or enable “ON” the RDS function val S.AUT

RECIPE TF40 RECIPE ACTIVE OFF/scarce/low/medium/high draught str OFF

TF41 THRESHOLD NO PELLET Reference threshold for “NO PELLET” alarm °c 50

TF42 MAXIMUM THRESHOLD Maximum smoke  temperature threshold during working phase °C 270

TF43 DELAY ALARMS delay alarms activation sec 60

TF44 BLACK OUT limit seconds for the activation of the “BLACK OUT” alarm sec 10

TF45 REIGNITION BLOCK START or RESTART (VENTILATION) waiting time min 3

TF46 T-OFF MINIMUM Final cleaning timer before the “OFF” state min 4

TF47 MINIMUM INFLOW Minimum inflow m/s 0,7

TF48 MAX DURATION IGNITION Maximum time for an ignition cycle min 18

TF49 ENABLE CANDLE enable/disable resistance on/off ON

TF50 FREQUENCY XHZ FREQUENCY Hz 50

TF51 DEGREES measuring unit for the temperature °C/°F °C

TF52 DRAUGHT USER Option to activate in order to enable the user to set the draught on/off ON

TF53 VOLT MAX Maximum Voltage v 230

TF54 SERVICE HOURS working hours of the stove before doing the service h 2200
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GROUP TF EN EN u RV100

TF01 AUGER START TON time of the gear motor during the “WAITING FLAME” phase sec 3,2

TF02 AUGER MAX LOAD maximal interval time for the pellet pre-loading min 4

TF31 IGNITION SMOKE SPEED Flue gas exhaust fan speed at phase "WAITING FLAME" t/min 1950

TF04 PRE-HEAT RESISTANCE pre-heating time of the resistance sec 170

TF05 DELTA FLAME flame increasing value to go to next phase °C 15

TF06 FAN THRESHOLD smoke temperature threshold for starting the fan °C 90

TF07 RE-START THRESHOLD reference threshold for restart °C 80

TF08 AUGER START ON time of the gear motor during the “FLAME LIGHT” phase sec 1,2

TF09 MINUTES START Time for the stabilization of the flame during the “FLAME LIGHT” phase min 8

TF32 START SMOKE SPEED Flue gas exhaust fan speed at phase "FLAME PRESENT" t/min 2000

TF11 AUGER CLEANING ON time of the gear motor during the “FIRE POT CLEANING” phase sec 1,1

TF12 CLEANING DURATION Duration  of the firepot cleaning operation sec 15

TF13 CLEANING FREQUENCY Interval of time between two fire pot cleaning operations min 30

TF14 SUCTSMOKE CLEANING Smoke suction speed during the “FIRE POT CLEANING PHASE” t/min 2500

SWITCH OFF TF15 OFF THRESHOLD threshold  for START (tsmoke<=pr13) or RESTART (tsmoke>pr13) °C 50

TF16 AUGER POWER 1 ON time of the gear motor during the work phase at power 1 sec 1,3

TF17 FLOW POWER 1 inflow in the firepot during the work phase at power 1 m/s 1,5

TF18 AIR SPEED P1 primary exchanger  voltage during the work phase at power 1 v 130

TF19 AUGER POWER 2 ON time of the gear motor during the work phase at power 2 sec 1,9

TF20 FLOW POWER 2 inflow in the firepot during the work phase at power 2 m/s 1,55

TF21 AIR SPEED P2 primary exchanger  voltage during the work phase at power 2 v 145

TF22 AUGER POWER 3 ON time of the gear motor during the work phase at power 3 sec 2,5

TF23 FLOW POWER 3 inflow in the firepot during the work phase at power 3 m/s 1,6

TF24 AIR SPEED P3 primary exchanger  voltage during the work phase at power 3 v 160

TF25 AUGER POWER 4 ON time of the gear motor during the work phase at power 4 sec 3,1

TF26 FLOW POWER 4 inflow in the firepot during the work phase at power 4 m/s 1,65

TF27 AIR SPEED P4 primary exchanger  voltage during the work phase at power 4 v 175

TF28 AUGER POWER 5 ON time of the gear motor during the work phase at power 5 sec 3,6

TF29 FLOW POWER 5 inflow in the firepot during the work phase at power 5 m/s 1,7

TF30 AIR SPEED P5 primary exchanger  voltage during the work phase at power 5 v 190

TF33 SMOKE SPEED  P 1 Flue gas exhaust fan speed at work phase power 1 t/min 1300

TF34 SMOKE SPEED  P 2 Flue gas exhaust fan speed at work phase power 2 t/min 1400

TF35 SMOKE SPEED  P 3 Flue gas exhaust fan speed at work phase power 3 t/min 1500

TF36 SMOKE SPEED  P 4 Flue gas exhaust fan speed at work phase power 4 t/min 1600

TF37 SMOKE SPEED  P 5 Flue gas exhaust fan speed at work phase power 5 t/min 1700

ALTITUDE TF38 ALTITUDE Value of the altitude from the sea level meter 0

ON/OFF RDS TF39 ON/OFF FLOW METER disable “OFF” or enable “ON” the RDS function val S.AUT

RECIPE TF40 RECIPE ACTIVE OFF/scarce/low/medium/high draught str OFF

TF41 THRESHOLD NO PELLET Reference threshold for “NO PELLET” alarm °c 50

TF42 MAXIMUM THRESHOLD Maximum smoke  temperature threshold during working phase °C 270

TF43 DELAY ALARMS delay alarms activation sec 60

TF44 BLACK OUT limit seconds for the activation of the “BLACK OUT” alarm sec 10

TF45 REIGNITION BLOCK START or RESTART (VENTILATION) waiting time min 3

TF46 T-OFF MINIMUM Final cleaning timer before the “OFF” state min 4

TF47 MINIMUM INFLOW Minimum inflow m/s 0,7

TF48 MAX DURATION IGNITION Maximum time for an ignition cycle min 18

TF49 ENABLE CANDLE enable/disable resistance on/off ON

TF50 FREQUENCY XHZ FREQUENCY Hz 50

TF51 DEGREES measuring unit for the temperature °C/°F °C

TF52 DRAUGHT USER Option to activate in order to enable the user to set the draught on/off ON

TF53 VOLT MAX Maximum Voltage v 230

TF54 SERVICE HOURS working hours of the stove before doing the service h 2500
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GROUP TF EN EN u SNELLA 2012

TF01 AUGER START TON time of the gear motor during the “WAITING FLAME” phase sec 3,6

TF02 AUGER MAX LOAD maximal interval time for the pellet pre-loading min 4

TF31 IGNITION SMOKE SPEED Flue gas exhaust fan speed at phase "WAITING FLAME" t/min 1600

TF04 PRE-HEAT RESISTANCE pre-heating time of the resistance sec 160

TF05 DELTA FLAME flame increasing value to go to next phase °C 10

TF06 FAN THRESHOLD smoke temperature threshold for starting the fan °C 70

TF07 RE-START THRESHOLD reference threshold for restart °C 75

TF08 AUGER START ON time of the gear motor during the “FLAME LIGHT” phase sec 1,4

TF09 MINUTES START Time for the stabilization of the flame during the “FLAME LIGHT” phase min 8

TF32 START SMOKE SPEED Flue gas exhaust fan speed at phase "FLAME PRESENT" t/min 1800

TF11 AUGER CLEANING ON time of the gear motor during the “FIRE POT CLEANING” phase sec 1,2

TF12 CLEANING DURATION Duration  of the firepot cleaning operation sec 15

TF13 CLEANING FREQUENCY Interval of time between two fire pot cleaning operations min 30

TF14 SUCTSMOKE CLEANING Smoke suction speed during the “FIRE POT CLEANING PHASE” t/min 2500

SWITCH OFF TF15 OFF THRESHOLD threshold  for START (tsmoke<=pr13) or RESTART (tsmoke>pr13) °C 50

TF16 AUGER POWER 1 ON time of the gear motor during the work phase at power 1 sec 1,8

TF17 FLOW POWER 1 inflow in the firepot during the work phase at power 1 m/s 1,5

TF18 AIR SPEED P1 primary exchanger  voltage during the work phase at power 1 v 135

TF19 AUGER POWER 2 ON time of the gear motor during the work phase at power 2 sec 2,2

TF20 FLOW POWER 2 inflow in the firepot during the work phase at power 2 m/s 1,55

TF21 AIR SPEED P2 primary exchanger  voltage during the work phase at power 2 v 140

TF22 AUGER POWER 3 ON time of the gear motor during the work phase at power 3 sec 2,7

TF23 FLOW POWER 3 inflow in the firepot during the work phase at power 3 m/s 1,6

TF24 AIR SPEED P3 primary exchanger  voltage during the work phase at power 3 v 145

TF25 AUGER POWER 4 ON time of the gear motor during the work phase at power 4 sec 3,1

TF26 FLOW POWER 4 inflow in the firepot during the work phase at power 4 m/s 1,65

TF27 AIR SPEED P4 primary exchanger  voltage during the work phase at power 4 v 155

TF28 AUGER POWER 5 ON time of the gear motor during the work phase at power 5 sec 3,5

TF29 FLOW POWER 5 inflow in the firepot during the work phase at power 5 m/s 1,7

TF30 AIR SPEED P5 primary exchanger  voltage during the work phase at power 5 v 165

TF33 SMOKE SPEED  P 1 Flue gas exhaust fan speed at work phase power 1 t/min 1750

TF34 SMOKE SPEED  P 2 Flue gas exhaust fan speed at work phase power 2 t/min 1850

TF35 SMOKE SPEED  P 3 Flue gas exhaust fan speed at work phase power 3 t/min 1950

TF36 SMOKE SPEED  P 4 Flue gas exhaust fan speed at work phase power 4 t/min 2050

TF37 SMOKE SPEED  P 5 Flue gas exhaust fan speed at work phase power 5 t/min 2150

ALTITUDE TF38 ALTITUDE Value of the altitude from the sea level meter 0

ON/OFF RDS TF39 ON/OFF FLOW METER disable “OFF” or enable “ON” the RDS function val S.AUT

RECIPE TF40 RECIPE ACTIVE OFF/scarce/low/medium/high draught str OFF

TF41 THRESHOLD NO PELLET Reference threshold for “NO PELLET” alarm °c 50

TF42 MAXIMUM THRESHOLD Maximum smoke  temperature threshold during working phase °C 270

TF43 DELAY ALARMS delay alarms activation sec 60

TF44 BLACK OUT limit seconds for the activation of the “BLACK OUT” alarm sec 10

TF45 REIGNITION BLOCK START or RESTART (VENTILATION) waiting time min 3

TF46 T-OFF MINIMUM Final cleaning timer before the “OFF” state min 4

TF47 MINIMUM INFLOW Minimum inflow m/s 0,7

TF48 MAX DURATION IGNITION Maximum time for an ignition cycle min 18

TF49 ENABLE CANDLE enable/disable resistance on/off ON

TF50 FREQUENCY XHZ FREQUENCY Hz 50

TF51 DEGREES measuring unit for the temperature °C/°F °C

TF52 DRAUGHT USER Option to activate in order to enable the user to set the draught on/off ON

TF53 VOLT MAX Maximum Voltage v 230

TF54 SERVICE HOURS working hours of the stove before doing the service h 2200
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GROUP TF EN EN u SPILLO

TF01 AUGER START TON time of the gear motor during the “WAITING FLAME” phase sec 3,4

TF02 AUGER MAX LOAD maximal interval time for the pellet pre-loading min 4

TF31 IGNITION SMOKE SPEED Flue gas exhaust fan speed at phase "WAITING FLAME" t/min 1600

TF04 PRE-HEAT RESISTANCE pre-heating time of the resistance sec 170

TF05 DELTA FLAME flame increasing value to go to next phase °C 20

TF06 FAN THRESHOLD smoke temperature threshold for starting the fan °C 90

TF07 RE-START THRESHOLD reference threshold for restart °C 90

TF08 AUGER START ON time of the gear motor during the “FLAME LIGHT” phase sec 1,3

TF09 MINUTES START Time for the stabilization of the flame during the “FLAME LIGHT” phase min 8

TF32 START SMOKE SPEED Flue gas exhaust fan speed at phase "FLAME PRESENT" t/min 2000

TF11 AUGER CLEANING ON time of the gear motor during the “FIRE POT CLEANING” phase sec 1,1

TF12 CLEANING DURATION Duration  of the firepot cleaning operation sec 15

TF13 CLEANING FREQUENCY Interval of time between two fire pot cleaning operations min 30

TF14 SUCTSMOKE CLEANING Smoke suction speed during the “FIRE POT CLEANING PHASE” t/min 2500

SWITCH OFF TF15 OFF THRESHOLD threshold  for START (tsmoke<=pr13) or RESTART (tsmoke>pr13) °C 50

TF16 AUGER POWER 1 ON time of the gear motor during the work phase at power 1 sec 1,7

TF17 FLOW POWER 1 inflow in the firepot during the work phase at power 1 m/s 2,2

TF18 AIR SPEED P1 primary exchanger  voltage during the work phase at power 1 v 140

TF19 AUGER POWER 2 ON time of the gear motor during the work phase at power 2 sec 2,3

TF20 FLOW POWER 2 inflow in the firepot during the work phase at power 2 m/s 2,25

TF21 AIR SPEED P2 primary exchanger  voltage during the work phase at power 2 v 150

TF22 AUGER POWER 3 ON time of the gear motor during the work phase at power 3 sec 2,9

TF23 FLOW POWER 3 inflow in the firepot during the work phase at power 3 m/s 2,3

TF24 AIR SPEED P3 primary exchanger  voltage during the work phase at power 3 v 160

TF25 AUGER POWER 4 ON time of the gear motor during the work phase at power 4 sec 3,5

TF26 FLOW POWER 4 inflow in the firepot during the work phase at power 4 m/s 2,35

TF27 AIR SPEED P4 primary exchanger  voltage during the work phase at power 4 v 170

TF28 AUGER POWER 5 ON time of the gear motor during the work phase at power 5 sec 4

TF29 FLOW POWER 5 inflow in the firepot during the work phase at power 5 m/s 2,4

TF30 AIR SPEED P5 primary exchanger  voltage during the work phase at power 5 v 180

TF33 SMOKE SPEED  P 1 Flue gas exhaust fan speed at work phase power 1 t/min 1350

TF34 SMOKE SPEED  P 2 Flue gas exhaust fan speed at work phase power 2 t/min 1450

TF35 SMOKE SPEED  P 3 Flue gas exhaust fan speed at work phase power 3 t/min 1550

TF36 SMOKE SPEED  P 4 Flue gas exhaust fan speed at work phase power 4 t/min 1650

TF37 SMOKE SPEED  P 5 Flue gas exhaust fan speed at work phase power 5 t/min 1750

ALTITUDE TF38 ALTITUDE Value of the altitude from the sea level meter 0

ON/OFF RDS TF39 ON/OFF FLOW METER disable “OFF” or enable “ON” the RDS function val S.AUT

RECIPE TF40 RECIPE ACTIVE OFF/scarce/low/medium/high draught str OFF

TF41 THRESHOLD NO PELLET Reference threshold for “NO PELLET” alarm °c 50

TF42 MAXIMUM THRESHOLD Maximum smoke  temperature threshold during working phase °C 270

TF43 DELAY ALARMS delay alarms activation sec 60

TF44 BLACK OUT limit seconds for the activation of the “BLACK OUT” alarm sec 10

TF45 REIGNITION BLOCK START or RESTART (VENTILATION) waiting time min 3

TF46 T-OFF MINIMUM Final cleaning timer before the “OFF” state min 4

TF47 MINIMUM INFLOW Minimum inflow m/s 0,8

TF48 MAX DURATION IGNITION Maximum time for an ignition cycle min 18

TF49 ENABLE CANDLE enable/disable resistance on/off ON

TF50 FREQUENCY XHZ FREQUENCY Hz 50

TF51 DEGREES measuring unit for the temperature °C/°F °C

TF52 DRAUGHT USER Option to activate in order to enable the user to set the draught on/off ON

TF53 VOLT MAX Maximum Voltage v 230

TF54 SERVICE HOURS working hours of the stove before doing the service h 2500
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