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Benodigde materialen

1x montage-ring

1x verdiepingsondersteuning

1x nisbus met stelplaat

1x kogelkrans

1x klepgreep

1x sierpijp

1x afwerkkap

1x voorgemonteerd frame

1x afvoerkanaal

1x loopplaat

2x schaaldelen

1x zuil

16x kogel (+3 reserve)

1x onderschaal

Bevestigingsmaterialen 

• 4x   Draadstang M8   
 (L=1000)
• 4x   Carrosseriering M8 
• 7x   bout M8x20 (buit.zesk.)
• 5x   bout M6x20 (binn.zesk.)
• 3x   bout M4x8 (kruiskop)
• 1x   moer M6 
• 8x   moer M8
• 1x   bout M6x75 (buit.zesk.)
• 1x   borgmoer M6
• 3x   Carrosseriering M6

Gereedschappen

• Steek- / dopsleutel S.W. 10
• Steek- / dopsleutel S.W. 13
• Inbussleutel 3
• Kruiskopschroevendraaier  
 klein
• Waterpas
• Boormachine
• Betonboor Ø6 
• Betonboor Ø14
• Steekwagen
• Schietlood
• Trap (voor 2 pers)

1x vonkenscherm

1x afvoersteun 1x Pharos-lift
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1.  Voorbereiding

• Laat een gat boren van Ø 280 mm door een betonboorder.

• Houdt daarbij rekening met de minimale afstand (X) tot 

 brandbare materialen (zie terug: “Algemene instructies en 

 voorschriften”). 

4.  Afvoerkanaal voorbereiden
• Binnenzijde loopplaat voldoende invetten (meegeleverd vet) tbv kogels.

• Plaats de kogelkrans in de loopplaat en plaats daarin de 16 kogels.

• Schuif dit geheel aan het afvoerkanaal, zodat de flens van het afvoerkanaal op de kogels ligt; 

 dit past maar op één manier. (Draaien tot de drie schroeven in de inham passen). 

• Schuif de montagering tegen de loopplaat en schroef deze vast m.b.v. de 3 bouten M8x20 

 (dop- of steeksleutel S.W.13)

• Let op: De beide lange zeskantbouten (M8x120) aan de onderkant van de montagering houden en  

 de drie korte schroeven (M8x20) aan de bovenkant.

3. Onder dakschuinte
 

2.  Verdiepingsondersteuning plaatsen 
• Zaag de vier meegeleverde draadstangen op de juiste lengte, lang genoeg  
 om door het plafond te steken en te monteren.
• Monteer de verdiepingsondersteuning en de nisbus met stelplaat op de in  

 de afbeelding aangegeven wijze.

• Houdt het indicatiestreepje (op beide platen aangebracht) aan de 

 achterzijde van de haard.

Moer M8 (4x)

Moer M8 (4x)

Nisbus met 
stelplaat

Indicatiestreepje aan de achterzijde

Carrosseriering M8 (4x)

Verdiepingsondersteuning

Draadstang M8 (4x)

Flens van 
het afvoerkanaal

Kogelkrans

Kogels

Loopplaat

Montagering
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5.  Afvoerkanaal bevestigen
• Houdt er bij montage rekening mee dat de achterzijde van de loopplaat  

 ook daadwerkelijk achter zit (zie inzet hierboven);

• Schuif de afvoersteun aan de Pharos-lift                                                        

 (de lift moet in de laagste stand staan);

• Pijl het hart uit van de afvoer op de afvoersteun (schietlood);

• Plaats de afvoer op de afvoersteun;

• Krik de afvoer omhoog m.b.v. de Pharos-lift; 

• Bevestig de loopplaat tegen het plafond m.b.v. de 4 bouten   

 M8x20 (dop- of steeksleutel S.W.13 en trap);

8.  Afwerkkap plafondaansluiting plaatsen

• Let op: eerst de haard draaibaar maken indien gewenst (zie 7).

• Schuif de afwerkkap over het afvoerkanaal naar boven.

• Bevestig de afwerkkap m.b.v. 3 schroeven (kruiskop) M4x8.

6.  Waterpas stellen
• Draai de bouten M6x20 (A) in de nu nog open gaten (Inbussleutel 3).

• Stel het afvoerkanaal waterpas d.m.v. het in- of uitdraaien van bouten A.

• Draai bouten B vast wanneer het afvoerkanaal waterpas hangt 

 (Controleer dit).

• Verwijder de montagering.

7.  Draaibaar..?  
• De haard kan naar klantenwens draaibaar worden gemaakt. 
• De 3 bouten aan de achterzijde van de loopplaat dienen daartoe. 
• Mogelijkheden: 
 Vast (niet draaibaar): schroeven A en B laten zitten (haard geborgd);
 2x60° draaibaar: 2x schroeven A terugdraaien of verwijderen 

 (kruiskopschroevendraaier klein) en B laten zitten;   

 360° draaibaar: schroeven A en B terugdraaien of verwijderen.

A
A

B

Afvoersteun

Zeskant-
bout 
M8 x 20

Het middelste gat geeft het 
midden van de achterzijde van de

loopplaat aan.

A: 4x bout M6x20
B: 4x bout M8x20
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10. Haard voorbereiden
• Breng het voorgemonteerde frame ter plaatse m.b.v. een steekwagen.

• Verwijder de afvoer-steun van de Pharos-lift. 

• Plaats glijnokken onder de lift.

• Plaats het voorgemonteerde frame op de Pharos-lift (zorg dat de lift in 

 de laagste stand staat).

• Schuif de lift recht onder het afvoerkanaal; met de vuuropening van 

 de haard aan de voorkant.

12. Klep monteren
• Haak de klepgreep in het oog. 

• Bevestig de klepgreep aan de klep m.b.v. bout M6x20 met 

 aan weerszijde een carrosseriering M6.

• Draai een zelfborgende moer M6 aan de bout (dop- of steeksleutel S.W.10).

• Controleer de werking van de klep.

12. Haard hangen
• Zorg ervoor dat de lasnaad in het afvoerkanaal rechts zit en de 

 vuuropening in de haard naar voren.

• Lift het frame zodat het over het afvoerkanaal schuift.

• Bevestig het frame aan het afvoerkanaal m.b.v. 3 bouten M8x20 

 (dop- of steeksleutel S.W.13).

lasnaad 
rechts

Bout 
M8x20

Bout 
+ringen
+moer

Klepgreep

Oog

9. Sierpijp en zuil plaatsen
• Schuif de sierpijp (met de sleuven omhoog) en de zuil over het afvoer-

 kanaal zover mogelijk omhoog (de sierpijp schuift over het koord en in de  

 afwerkkap).

• Schuif ook de montage-ring over de afvoer zo strak mogelijk tegen de

  zuil aan en schroef deze vast m.b.v. de 3 bouten M8x20 

 (dop- of steeksleutel S.W.13). 

• Let op: De beide lange zeskantbouten (M8x120) aan de onderkant van de  

 montagering houden en de drie korte schroeven (M8x20) aan de bovenkant.

• Draai de bouten goed vast!

Afwerkkap

Sierpijp

Zuil

Montagering



PHAROS INTERIOR     LEENDERS 

201725.001.I.NL

14. Zuil zakken

• Verwijder beide bouten (M8x120) uit de montage-ring en laat   

 de zuil voorzichtig zakken op de schaaldelen.

• Let op: ook de zuil is genummerd m.b.v. een slagletter: 

 de slagletters moeten aan de voorzijde zitten van de haard.

• Verwijder de Pharos-lift.

• De Pharos Interior is nu klaar voor gebruik. 

 Controleer de werking.

Bout 
M8x120

Slagnummers

13. Schaaldelen plaatsen

• Plaats beide schaaldelen met de hollingen op de punten van de 

 stelschroeven. 

• Let op: de schaaldelen zijn genummerd m.b.v. slagletters: 

 de slagletters moeten aan de voorzijde zitten van de haard.

• Plaats de onderschaal op de Pharos-lift en krik deze omhoog tegen  

 de bodem van het frame.

• Steek bout M6x75 met daaraan een M6-moer en een carrosseriering M6  

 in het gat van de onderschaal en draai hem aan tot hij niet verder kan

 (er blijft draad over).

• Draai de M6-moer aan tegen de onderschaal, zodat deze zit   

 geborgd (Steeksleutel S.W. 10).

Slagnummers

Schaaldeel

Onderschaal

Bout + ring + moer

Controle binnenwerk
Door transport kunnen onderdelen van het binnenwerk van de branderkamer verschuiven.
Controleer of de binnenstenen goed op hun plek zitten!

Slagnummers
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Algemene instructies en voorschriften

Installatie
Voor de waarborging van de garantie dient de Paros Interior geïnstalleerd te worden door een vakkundig
installateur in dienst van een door Leenders erkende dealer. Zie leenders.nl voor een actuele 
adressenlijst van erkende dealers of neem contact op met de fabriek.

De haard is krasgevoelig; voorzichtigheid is geboden.
Stook de haard in volgens de instructies in  de handleiding.

Gebruik
•  Alle locale voorschriften, inclusief diegene refererend aan nationale en Europese standaarden     
 moeten in acht worden genomen bij installatie van het toestel.
•  Zorg voor voldoende ventilatie / luchttoevoer in de ruimte waar de haard staat. Luchtafzuigingen,  
 zoals b.v. een afzuigkap, kunnen problemen veroorzaken in de vorm van het ontsnappen van    
 rookgassen uit de haard naar de kamer.
•  Het toestel is geschikt voor het gebruik van een schoorsteenventilator.
•  Het toestel is niet geschikt voor een gedeeld afvoersysteem.
•  Het toestel moet worden geplaatst aan een plafond met voldoende draagkracht.
•  Zorg voor voldoende toegang voor het reinigen van het toestel, de rookgasaansluiting en de 
 schoorsteen.

Veiligheidsvoorschriften
•  Voor de algemene veiligheid verwijzen wij naar de VCA-richtlijnen.
•  Let op: er mag zich na installatie geen brandbaar en/of explosiegevaarlijk materiaal in of op de   
 haard zoals spuitbus, verpakkingsmateriaal en dergelijke.

Veiligheidsafstanden Mats tot brandbare materialen
•  Achterwand; 60 cm. 
•  Zijwand; 40 cm. 
•  Voorkant; 120 cm. 

Specificaties Pharos Interior
•  Nominaal vermogen = 9.0 kWh
•  Warmte afgifte vermogen = 9.0 kWh
•  Afvoergas massastroom = 26,7 g/s 
•  Massa toestel = 125kg
•  Minimale schoorsteentrek = 0.11 mbar
•  Rookgastemperatuur direkt boven de haard = 387 °C
•  Energie Efficiency 40,5%, klasse F, index 49,7 F


