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VOORWOORD

U hebt gekozen voor een Spartherm ebios-fire. We danken u hartelijk voor uw 
vertrouwen.

In een wereld van overvloed en massaproductie verbinden we onze naam met het 
credo van onze eigenaar, de heer Gerhard Manfred Rokossa:

„Hoge technische kwaliteit gecombineerd met actueel design en uitstekende ser-
vice voor onze klanten, die hierdoor tevreden zijn en ons verder aanbevelen.“

We bieden u samen met onze handelspartners eersteklas producten die emotioneel 
raken en gevoelens als geborgenheid, veiligheid en behaaglijkheid opwekken. Om 
dit ook waar te maken adviseren we u om de gebruiksaanwijzing aandachtig te 
lezen, zodat u uw decoratieve kachel snel en grondig leert kennen.

Naast informatie over de bediening bevat deze handleiding ook belangrijke onder-
houds- en gebruiksaanwijzingen voor uw veiligheid en het waardebehoud van uw 
ebios-fire, en ook waardevolle tips en ondersteunende informatie. 

Als u nog vragen hebt, neem dan contact op met uw leverancier.

We wensen u mooie momenten bij een behaaglijk vuur.

Uw Spartherm-team
G.M. Rokossa
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1. INFORMATIE

1.1 ALGEMENE AANWIJZINGEN

Deze handleiding beschri j f t  de instal lat ie en eventueel bi jbehorende 
onderhoudswerkzaamheden voor de ethanolkachel Passo E. De handlei-
ding richt zich in de eerste plaats tot de kachelsmid, de installateur en de 
servicemonteur.

Aanwijzingen over de bediening en het onderhoud vindt u in de 
‘Bedieningshandleiding Passo E’.

Niet-naleving van de bedieningshandleiding kan leiden tot storin-
gen tijdens de werking en zware schade aan het toestel en zelfs 
tot de vernietiging ervan. Bij niet-naleving van de bedienings-
handleiding vervalt de garantie.

Voor de installatie van de kachel dient u te overleggen met de bevoegde 
schoorsteenveger. Hij kan u adviseren over bouwkundige voorschriften en 
de geschiktheid van de schoorsteen en voert de afname-inspectie van de 
geïnstalleerde kachel uit. Neem de nationale en Europese normen en de 
landelijke en plaatselijke richtlijnen en voorschriften, in het bijzonder de 
geldende stookverordening in uw regio, in acht bij de installatie en de inge-
bruikname van de stookplaats.

De installatie- en servicehandleiding dient te worden bewaard en moet 
indien nodig worden voorgelegd aan de schoorsteenveger of de bevoegde 
instanties.

De Passo E is niet als hoofdverwarming ontworpen, maar slechts als deco-
ratieve stookplaats.
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Houd kinderen, ouderen en gebrekkige personen tijdens de werking weg van 
de stookplaats en maak hen attent op de mogelijke gevaren. De ruit en ook 
de bekledingselementen van de ethanolkachel kunnen zeer heet worden.

Aanwijzingen over de brandstof ethanol vindt u in de ‘Bedieningshandleiding 
Passo E’.

Indien u dingen opmerkt die wijzen op een storing of een gevaar vormen, 
wacht dan niet tot de desbetreffende storingsmelding verschijnt, maar kop-
pel Passo E van de stroom los en let op het apparaat, indien mogelijk, totdat 
het vuur uitgaat en het apparaat afgekoeld is. Neem vervolgens contact op 
met uw verkoper, voordat u het apparaat weer in gebruik neemt.

1.2 TECHNISCHE GEGEVENS PASSO E

Soort haard Ethanolkachel

Netaansluiting 230 V AC/50 Hz

Beschermingsklasse I 

Elektrische vermogensopname in stand-by 2 W

Elektrische vermogensopname bij de start 300 W

Elektrische vermogensopname tijdens gebruik 20 W 

Zekering (10,3 x 38 mm) 2 A traag

Afmetingen (bxhxd) 481 mm x 1424 mm x 481 mm

Totaalgewicht leeg circa 140 kg

Rookgasafvoerbuis Ø 100 mm

Aansluiting voor verbrandingsluchttoevoer Ø 100 mm

Brandstof Ethanol 96,6%

Inhoud ethanoltank 5 l

Nominaal verwarmingsvermogen (volledige belasting) 4,7 kW

Ruimteverwarmingscapaciteit
gunstig: 124 m³
minder gunstig: 73 m³
ongunstig: 48 m³

Leistungsstufe 1
 2
 3
 4
 5 und Hi

2,4 kW
wordt automatisch berekend
wordt automatisch berekend
wordt automatisch berekend
4,7 kW

Rendement 80%

Gemiddelde rookgastemperatuur circa  269°C

Gemiddelde vereiste opvoer-druk voor berekening van 
schoorsteendiameter

12 Pa

Gemiddelde vereiste opvoer-druk voor bedrijf 12 Pa

CO-emissie m.b.t. 13% O
2

235 mg/kWh

Rookgasdebiet 7,4 g/s

Serienummer Zie typeplaatje
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1.3 LEVERINGSOMVANG

De Passo E wordt volledig gemonteerd geleverd op een houten pallet. De 
volgende onderdelen moeten met het toestel worden meegeleverd:

• Passo E
• Keramisch hout
• Sierstenen
• Overloopvat met rode vatvergendeling met slangaansluiting
• Vatvergrendeling met slangaansluiting
• Hittebestendige handschoen
• 1 x 5 liter vat ethanol (alleen binnen Duitsland)

Let op: De meegeleverde hittebestendige handschoen is uitsluitend bedoeld 
als hittebescherming bij het bedienen van de bedieningsgreep en het koude 
handvat. De handschoen is niet vuurbestendig! 

1.4 ACCESSOIRES

De volgende accessoires en reserveonderdelen zijn voor de Passo E optio-
neel te verkrijgen:

Art.-nr. Product

1061169 grijze stenen voor verbrandingsschaal (1e set)

1061158 Imitatiehout (1e set) Passo E

1004931 Dichting 6 mm FD5107 (voor rookkoepel en blinde plaat)

1061168 Passo E achterwandsteen links / rechts

1005057 Koud handvat

1005041 Handschoen

1005020 Glasreiniger 100 ML

1061157 Vatdeksel met membraan (vergrendeling nr. 45, PE, rood, met 7,5 mm gat en O-ring, 
Ontgassing MAB MDR MPV D15)

1024705 Stekker met slangmond Ø 4 mm

1020410 Snelkoppeling met slangmond Ø 4 mm

1.5 AFMETINGEN

Rookgasaansluiting 
Ø 100 mm

Aparte aansluiting voor de verbrandingsluchttoevoer
Ø 100 mm



NL

NL 7

2.  AANWIJZINGEN VOOR HET 
OPSTELLEN

De installatie van een ethanolkachel mag alleen worden uitgevoerd door een 
geautoriseerd bedrijf.

Het apparaat moet stevig en veil ig worden geplaatst. Het mag in geen 
enkele richting scheef staan (gebruik een waterpas). Om oneffenheden uit 
te vlakken kunnen de stelvoeten worden versteld. Let erop dat de bodem de 
belasting van de kachel kan dragen.

2.1 VLOERBESCHERMING OP DE INSTALLATIEPLAATS

Aangeraden wordt om de bodem in niet brandbaar materiaal uit te voeren. 
Bij brandbare bodems (hout, tapijt, enz.) is een niet-brandbare ondergrond 
uit metaal of keramiek van minimaal 1 mm dik of uit overeenkomstig belast-
baar glas aan te raden. Een vonkenbescherming, zoals bij houtkachels, is 
niet nodig.

2.2 VEILIGHEIDSAFSTANDEN

Ten opzichte van zijdelings opgestelde voorwerpen (meubels, decoratie, 
gordijnen enz.) moet een minimumafstand van 200 mm worden bewaard.

Er mogen geen brandbare voorwerpen (meubels, gordijnen, decoratie enz.) 
worden geplaatst binnen een afstand van 700 mm in het stralingsbereik van 
de deur verbrandingskamer resp. de ruit.

In het belang van de bescherming van meubels en andere voorwerpen van 
de inrichting bevelen we een afstand aan van meer dan 1 m.

Plaats geen voorwerpen op de kachel, ook wanneer deze niet aan staat.

Opmerking: Houd er rekening mee dat voor reiniging en onderhoudswerk-
zaamheden een goede toegankelijkheid vereist is. 

Brandbescherming - houtkachel
Passo E
Versie 15-05-2018

A 200 mm

B 200 mm

C 690 mm

D 502 mm

E 700 mm

F 500 mm x 300 mm of 500 mm (radius)

De brandbeschermingsondergrond F wordt aangeraden, maar is niet 
verplicht.

Stralingsbereik
(E)

Vloerbedekking
(F)

Brandbaar 
(bijv. stoel)
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2.3 SCHOORSTEENAANSLUITING

De kachel moet aan een rookgasleiding worden aangesloten. Gedeeld 
gebruik van het schoorsteensysteem is daarbij niet toegestaan!

Het bepalen van de afmetingen gebeurt conform DIN4705/EN13384 reke-
ning houdend met DIN 18160 en op basis van de in 1.2 aangegeven Tech-
nische gegevens.

Voor een storingvrije werking is een constante opvoerdruk van 12 Pa tot 
max. 20 Pa vereist.

Bij ongunstige gebruiksomstandigheden van de schoorsteen (bijv. te sterke 
trek, sterke weersafhankelijke schommelingen van de opvoerdruk enz.) 
wordt het inbouwen van een extra luchtinrichting aangeraden.

De rookgasinstallatie moet eenvoudig en veilig te reinigen zijn. Een jaarlijkse 
controle van het rookgaskanaal wordt aangeraden. Dit moet logischerwijs 
direct voor het begin van de verwarmingsperiode worden uitgevoerd om 
eventuele nesten of andere hindernissen in het rookgaskanaal op te sporen 
en te verwijderen.

Tip: Laat al vooraf de rookgasinstallatie door de verantwoordelijke geman-
dateerde schoorsteenveger controleren.

Directe schoorsteenaansluiting

Bij een directe schoorsteenaansluiting kan de ethanolkachel worden aange-
sloten met een wandafstand van 100 mm (zie ‘2.2 Veiligheidsafstanden’).

Het gat voor de wanddoorvoer aan de schoorsteen moet zich 1295 mm 
boven de vloer bevinden. Met de in de hoogte verstelbare stelvoeten is een 
fijne afstelling achteraf mogelijk.

Conventionele wandaansluiting

Bij een hoger l iggende schoorsteenmond wordt de wandafstand groter 
overeenkomstig de gebruikte verbindingsstukken. Lange rookgaskanalen en 
meerdere bochten van 90° tot de aansluiting aan de kachel moeten worden 
vermeden.

De rookgasaansluiting moet luchtdicht worden uitgevoerd, aangezien de 
kachel door de geïntegreerde rookgasventilator (met name tijdens de start-
fase) met een lichte overdruk de rookgassen in het schoorsteensysteem 
duwt. Geschikte rookkanalen zi jn als accessoire verkri jgbaar (zie ‘1.4 
Accessoires’).

Aanvullend moeten voor de reiniging van de rookgaskanalen overeenkom-
stige reinigingsopeningen worden ingebouwd. Alle overgangen moeten 
luchtdicht worden uitgevoerd. Voor het afdichten mogen alleen hittebe-
stendige afdichtingsmaterialen worden gebruikt. (zie ‘7.2 Bekleding’ om de 
rookgasaansluiting naar achteren mogelijk te maken)

Rookgasaansluiting
Ø 100 mm
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2.4 VERBRANDINGSLUCHT

Alle openingen in de bekleding moeten steeds open worden gehouden.

Normaal gesproken wordt bij houtkachels de verbrandingslucht uit de instal-
latieruimte gehaald. Bij dit type luchttoevoer blijft de verbrandingsluchtaan-
sluiting van de Passo E gewoon open.

Let op: zorg ervoor dat de installatieruimte voldoende verse lucht krijgt. 
Meer informatie vindt u in de landspecifieke brandvoorschriften (FeuVO), 
DIN 18896 of in de vakvoorschriften van TROL.

De toevoer van verse lucht moet worden gecontroleerd door de monteur en 
de gebruiker. Bij het plaatsen van meerdere stookplaatsen in één ruimte of 
bij luchtvoorziening in samenhangende ruimten moet worden gezorgd voor 
voldoende verbrandingslucht.

Bij afgedichte vensters en deuren (bijv. in combinatie met energiebespa-
rende maatregelen) kan het zijn dat de toevoer van verse lucht onvoldoende 
wordt gewaarborgd. Hierdoor kan de trek van de kachel verslechteren. In 
dat geval moet eventueel voor een extra toevoer van verse lucht worden 
gezorgd.

Gelijktijdig gebruik van een afzuigsysteem (bijv. afzuigkap, enz.) in dezelfde 
ruimte of in luchtcontact met de kachel is vanwege het vrijkomen van rook- 
of verbrandingsgas in de installatieruimte (ondanks de gesloten deur van de 
verbrandingskamer) alleen met gepaste veiligheidsmaatregelen toegestaan!

a) Via een externe aansluiting voor de verbrandingsluchttoevoer
Als de kachel moet worden voorzien van een aparte verbrandingsluchtaan-
sluiting, dan moet deze worden aangesloten op de verbrandingsluchtaan-
sluiting (Ø 100 mm) op de achterwand (zie ‘1.5. Afmetingen’).

Bij de aansluiting van de verbrandingsluchtpijp wordt de verbrandingslucht 

toegevoerd van buiten of vanuit andere ruimten (niet de verwarmingskelder).

Om voldoende luchttoevoer te garanderen moet de verbrandingsluchtleiding 
weinig bochten tellen en niet langer dan 5 m zijn.

De openingen en leidingen voor de verbrandingsluchttoevoer mogen niet 
worden afgesloten of geblokkeerd, wanneer niet door specifieke veiligheids-
inrichtingen is gegarandeerd dat de stookplaats ook gesloten mag worden 
gebruikt.

De diameter mag niet worden verkleind door een sluiting of een rooster. 

Conform de voorschriften moeten verbrandingsluchttoevoerleidingen in 
gebouwen met meer dan twee volledige verdiepingen die brandwanden 
overbruggen, zo worden gemaakt, dat vuur en rook niet naar andere ver-
diepingen of brandsecties kunnen worden overgedragen. Neem nationale en 
plaatselijke bepalingen voor brandbeveiliging in acht!

Opmerking: Bij de externe verbrandingsluchtaansluiting gaat het niet om 
een aansluiting die afhankelijk is van de lucht in de ruimte.

2.5 ELEKTRISCHE AANSLUITING

De kachel wordt geleverd met een ca. 1 m lange aansluitkabel met vei-
l igheidsstekker. De aansluiting op het stroomnet mag alleen gebeuren 
op een volgens de VDE-voorschriften correct geïnstal leerd en geaard 
veiligheidsstopcontact.

De netkabel moet regelmatig op schade worden gecontroleerd. Als de aan-
sluitkabel beschadigd is, moet deze onmiddellijk worden vervangen door de 
klantenservice of door een geautoriseerd persoon (bijv. een elektromonteur).
Opmerking

Trek de stekker van het netsnoer uit het stopcontact bij alle werkzaamheden 
waarbij het openen van de bekleding van het toestel vereist is!
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3. BEDIENING EN INGEBRUIKNAME

De ingebruikname van de kachel mag alleen gebeuren wanneer deze volledig 
gemonteerd is. Het openen van de deur tijdens gebruik is niet toegestaan.
Alleen ethanol van de aangegeven kwaliteit mag als brandstof worden 
gebruikt. Bij het gebruik van andere brandstoffen vervallen alle garantie- en 
waarborgaanspraken.

Leef alle onderhouds- en reinigingsvoorschriften na om van een storingvrije 
verwarming te kunnen genieten.

Meer informatie over de ingebruikname, de bediening en het onderhoud van 
de ethanolkachel vindt u in de “Bedieningshandleiding Passo E”.

Aanwijzing: bij de eerste ingebruikname wordt de lak van een toestel 
ingebrand. Hierbij kan rookontwikkeling ontstaan, die geen gevaar voor de 
gezondheid oplevert maar wel geuroverlast kan veroorzaken. Zet in dit geval 
alle vensters open en laat de kamer goed verluchten.

4. BIJZONDERHEDEN VAN DE REGELING

De regeling van de Passo E wordt gekenmerkt door een paar speciale 
eigenschappen.

4.1 TRAPLOZE VERMOGENSREGELING

Het verwarmingsvermogen van het apparaat is in 5 stappen onderver-
deeld (zie bedieningshandleiding). In de parameters worden wel alleen de 
gegevens van stap 1 (min.) en stap 5 (max.) ingevoerd. De tussenstappen 
berekent de regeling zelf. De tussenstappen worden zachtjes ingesteld 
via een aanloop en niet met schokken. In combinatie met de eveneens via 
een aanloop aangestuurde rookgasventilator resulteert dit in een erg laag 
geluidsniveau en een eenvoudige parametrering, omdat niet voor elke tus-
senstap aparte parameters hoeven te worden bepaald.
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5. BEDIENINGSELEMENTEN 

De ethanolkachel wordt bediend via het display op het toestel. 

5.1 HET DISPLAY

Het display is een display zonder traditionele knoppen. Het is een gebruiker-
sinterface die u kunt bedienen door aanraking met uw vingertoppen. 

Symbool Aanduiding Werkwijze

Het menu Temperatuur selecteren. Aanraken

Controleren wat de bedrijfsfase op dit moment is. Aanraken

Het hoofdmenu selecteren. Aanraken

Verhogen
Aanraken OF ingedrukt 
houden

Verlagen
Aanraken OF ingedrukt 
houden

Het menu Delay Timer selecteren. Aanraken

Het menu Timer selecteren / minimaal een timer is 
geactiveerd.

Aanraken

Het menu Statistiek selecteren. Aanraken

Het menu Instelling selecteren. Aanraken

Naar het menu Tips gaan. Aanraken

Zet het verwarmingsapparaat AAN. Ingedrukt houden

Symbool Aanduiding Werkwijze

Zet het verwarmingsapparaat UIT. Ingedrukt houden

Beeldschermblokkering geactiveerd.

Het menu sluiten. Aanraken

Teruggaan. Aanraken

Vorige submenupagina. Aanraken

Volgende submenupagina. Aanraken

Info over het geselecteerde submenu. Aanraken

Brandstofautonomie bewaken/resetten (indien in het 
display New Generation geactiveerd en door de soft-
ware van het verwarmingsapparaat ondersteund).

Aanraken

ON    activeren (ON heeft een donkere achtergrond) 
OFF  deactiveren (ON heeft een lichte achtergrond)

Aanraken

Bevestigen Aanraken

Verwijderen Aanraken

Start de aandrijfmotor met de hand (alleen wanneer 
het verwarmingsapparaat is uitgeschakeld).

Ingedrukt houdenFeed
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6. SERVICEMENU

Voordat u het menu Service kunt gebruiken, wordt u om een wachtwoord 
gevraagd.

Met dit wachtwoord wordt het niveau Service vrijgegeven. Dit is gereser-
veerd voor de klantenservice en specifiek geschoold personeel.

Er verschijnt een waarschuwing voor het aanpassen van de instellingen van 
deze niveaus. Verkeerde instellingen kunnen zware materiële schade en 
ernstig persoonlijk letsel veroorzaken.

Ga als volgt te werk om het menu vrij te schakelen:

• Selecteer onder Instellingen het menu Service.
• Er verschijnt een willekeurig getal.
• Bereken de som van alle cijfers van het willekeurige getal en tel er 1 

bij op.
• Stel het berekende getal in met de instelknoppen +/-.
• Druk op OK om te bevestigen.

Het menu Service is nu vrijgeschakeld. Het willekeurige getal is telkens 
anders. Het menu Service is vri jgeschakeld zolang erin wordt gewerkt. 
Indien 30 minuten lang geen knop wordt ingedrukt, wordt het menu Service 
geblokkeerd en moet het wachtwoord opnieuw worden ingevoerd.

Voorbeeld: het weergegeven willekeurige getal is 4926. De toegangscode 
is dan de som van de cijfers, d.w.z. 4 + 9 + 2 + 6 = 21, plus 1, dus 22.

6.1 PARAMETERS WIJZIGEN

De parameters kunnen worden gewijzigd om de haard nauwkeurig af te 
stellen. Stel de waarden van de parameters van de Spartherm-regeling in 
volgens de uitgekozen configuratie om optimale prestaties van het verbran-
dingssysteem te verkrijgen.

Met het display New Generation kunt u de waarden van parameters wij-
zigen. U kunt echter niet de geldige instellingen van het parameterbereik 
(grenswaarden van parameters) wijzigen. De geldige instellingen van het 
parameterbereik worden tijdens de configuratieprocedure in de toepassing 
Fumis PC-PPO vastgelegd.

Het mogelijke bereik van een parameter ligt tussen 0-255, maar dit bereik 
kan tijdens de configuratieprocedure verder worden beperkt. Met het dis-
play New Generation kunt u de parameterwaarde binnen het toegestane 
bereik wijzigen.

Een waarschuwing is van toepassing voor het wijzigen van parameterinstel-
lingen zonder voldoende kennis van zaken. Verkeerde instellingen kunnen 
zware materiële schade en ernstig persoonlijk letsel veroorzaken.

6.2 EINGANGS- EN UITGANGSDIAGNOSE

Voor diagnostische doeleinden kunt u de in- en uitgangen digitaal testen. 
In het menu Service kunt u kiezen voor statusweergave van de digitale en 
analoge ingangen. Deze waarden zijn beveiligd tegen schrijven en kunnen 
niet worden gewijzigd.

Bovendien kunt u met dit menu de status van de digitale uitgangen weer-
geven. Zolang het verbrandingssysteem actief is, zijn de waarden beveiligd 
tegen schrijven. Nadat het verbrandingssysteem is uitgeschakeld, kunnen 
de waarden worden gewijzigd.
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6.3 SERVICETELLER BEKIJKEN EN RESETTEN

De Passo E bewaakt de werking van het verbrandingssysteem en biedt 
verschillende servicetellers. Deze waarden zijn beveiligd tegen schrijven en 
kunnen niet worden gewijzigd.

Betekenis van de servicetellers

• SC00  (ontsteking van de ontsteker - het totale aantal ontstekingen van 
de ontsteker)

• SC01 (oververhittingen - het totale aantal oververhittingen)
• SC02 (mislukte ontstekingen - het totale aantal oververhittingen)
• SC03  (ti jd AAN - de totale ti jd dat het verbrandingssysteem op het 

stroomnet is aangesloten)
• SC04 (opwarmtijd - de totale tijd dat het verbrandingssysteem brandt)
• SC05  (onderhoudsti jd - de totale t i jd dat het verbrandingssysteem 

brandt)
• SC06 (RESETTEN)

Om de serviceteller te resetten, ga naar ‘SC06’ en tik op het symbool  
‘RESET’.

6.4 RAPPORTEN WEERGEVEN

De Passo E biedt resultaat- en foutrapporten en kan tot en met 15 rapporten 
opslaan. Deze rapporten kunnen in het menu Service worden opgevraagd.
Ieder rapport bevat de datum en tijd van de gebeurtenis/storing, een rap-
portcode en rapportgegevens. Wanneer de opslagruimte voor de rapporten 
vol is, wordt het oudste rapport overschreven.

7. MECHANISCHE COMPONENTEN

De ethanolkachel Passo E wordt volledig gemonteerd geleverd. Ter plaatse 
monteren van de bekleding is niet nodig.

Indien het nodig is om delen van de bekleding te demonteren, moeten de 
volgende aanwijzingen in acht worden genomen:

• Alleen geïnstrueerd vakpersoneel mag de bekleding openen of onderde-
len van de Passo E vervangen.

• Voordat de bekleding wordt geopend moet de stekker van het netsnoer 
uit het stopcontact worden getrokken!

• De bekleding mag alleen worden gedemonteerd als het toestel is uitge-
schakeld en afgekoeld.

7.1  DEMONTEREN VAN DE 
VERBRANDINGSKAMERDEUR

De demontage van de deur van de verbrandingskamer vindt plaats door het 
afnemen van de deur. Deze wordt geopend en vervolgens opgetild (1). Nu 
wordt de deur naar buiten getrokken en daardoor gedemonteerd (2).  

1

2
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7.2 BEKLEDING

Om het rookgaskanaal naar achteren te kunnen leiden, moeten op de ach-
terkant van de bekleding eerst de beide ronde schroeven worden losge-
draaid. Vervolgens wordt de rasterbekleding verwijderd. Nu moeten de zes 
schroeven van het blinde deksel worden losgeschroefd. Vervolgens wordt de 
rookgaspijp gemonteerd.

7.3 BEKLEDING VAN DE VERBRANDINGSKAMER

De bekleding van de verbrandingskamer moet worden verwijderd om ver-
dere bouwonderdelen, bijvoorbeeld elektrische componenten, te verwijde-
ren. Hiervoor moeten als eerste alle verdere versieringsobjecten (keramisch 
hout, stenen, enz.) worden verwijderd. Vervolgens kunnen de vermiculiet-
platen in een draaiende beweging worden verwijderd.

7.3.1 VERBRANDINGSKAMERVERSIERING

Gebruik vervolgens de meegeleverde verbrandingskamerversiering of door 
de fabrikant geleverde vervangende onderdelen. 

De stenen in de verbrandingsschaal mogen in slechts één laag liggen. Sta-
pel de stenen niet op elkaar. Vanwege verschillende trekverhoudingen kan 
het uit optische gronden noodzakelijk zijn om de stenen anders te verdelen 
om het gewenste vlambeeld te krijgen. Dit opnieuw sorteren van de stenen 
mag uitsluitend in koude, uitgeschakelde apparaattoestand plaatsvinden!

Leg geen stenen in de luchtspleet tussen de brander en de deur. 

De bekleding van de verbrandingsruimte en zijn plaatsing zijn door TÜV 
gecontroleerd. Dit betekent dat er slechts één correcte methode is om het 
hout te plaatsen en te positioneren. Indien het hout anders wordt geplaatst, 
kan als gevolg hiervan de kwaliteit van het vlambeeld negatief worden beïn-
vloed of kan er een sterkere roetvorming op het venster plaatsvinden. 

Leveringsomvang bekleding van de verbrandingskamer:

• 1x zak sierstenen
• 7-delig imitatiehout
• 2-delige imitatiekool



NL

NL 15

7.3.2 VOORBEREIDING

Plaats voor het bekleden van de verbrandingsruimte al het imitatiehout 
(7-delig) en de imitatiekool (2-delig) voor de Passo E op de grond (zie afb. 
1). Let op de nummering van de individuele imitatieproducten. Deze helpen 
u bij de plaatsing. De sierstenen worden ondertussen al op het rooster van 
de verbrandingsschaal gelegd (zie afb. 2). Hierbij moet erop worden gelet 
dat de stenen slechts in een laag worden geplaatst en dat de gloeibougie 
vrij blijft.

HI = imitatiehout  KI = imitatiekool

7.3.3  IMITATIEKOOL

Allereerst wordt de imitatiekool KI-2 in de voorste linkerzijde geplaatst. 
Daarbij wordt deze naar links gedrukt totdat deze zich vastzet (zie afb. 3). 
Aansluitend wordt KI-1 in de voorste rechterzijde geplaatst. De beide imi-
tatieproducten passen nauwsluitend in elkaar en moeten vervolgens nog 
worden afgesteld (zie afb. 4). 

Afb. 1

Afb. 2

Afb. 3

Afb. 4
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7.3.4 IMITATIEHOUT

Bij het imitatiehout wordt eerst het achterste stuk HI-1 geplaatst (zie afb. 5). 
Daarbij wordt deze zo geplaatst dat deze op de afdekplaat van de ontsteker 
ligt en het puntige uiteinde naar links wijst. 

Aansluitend wordt HI-2 aan de linkerkant geplaatst (zie afb. 6), gevolgd door 
HI-3 aan de rechterkant (zie afb. 7). 

Belangrijk: Het raster dat zich tussen de imitatiekolen en de verbrandings-
schaal bevindt, moet zo veel mogelijk vrij blijven. De beide imitatieproducten 
HI-2 en HI-3 mogen slechts minimaal het raster bedekken. Dit is belangrijk 
voor de luchttoevoer.

Nu wordt het binnenste imitatiehout geplaatst. Eerst wordt HI-4 in het mid-
den dwars voor de gloeibougie geplaatst (zie afb. 8). Daarbij moet erop 
worden gelet dat de overhang aan een kant van het hout naar boven wijs.

Vervolgens wordt HI-5 op HI-4 en HI-1 geplaatst (zie afb. 9). Hierbij wordt 
het imitatieproduct zo neergelegd dat de bredere kant naar voren wijst.

Afb. 5

Afb. 6

Afb. 7

Afb. 9

Afb. 8
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7.3.5  OPSOMMING VAN INDIVIDUELE IMITATIEPRO-
DUCTEN MET AFBEELDINGEN

Vervolgens wordt HI-6 van bovenaf in het midden geplaatst (zie afb. 10). 
Daarbij wijst de spitse kant in de richting van de vermiculietbekleding.

Als laatste wordt HI-7 in de verbrandingsruimte geplaatst (zie afb. 11). 
Daarbij moet de zijkant waarin een klein plusteken is gegraveerd, verplicht 
naar boven en naar buiten wijzen. Vervolgens is de verbrandingsruimte cor-
rect met de imitatieproducten bekleed.

Afb. 10

Afb. 11

KI-1 KI-2

HI-1 HI-2

HI-3 HI-4
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8. ELEKTRISCHE COMPONENTEN

Voordat u met de demontage van elektrische componenten kunt beginnen, 
moet u het ethanolvat en de schuiflade waarin zich het vat bevindt, verwij-
deren. Verwijder daarvoor eerst het vat. Vervolgens haalt u de schuiflade uit 
de rails. Schroef de nu zichtbare plaat los. Op deze plaat bevinden zich o.a. 
de regelingsprintplaat en de drukschakelaar. 

8.1 POMP

Om de pomp te demonteren, trekt u eerst de siliconen slangen eraf. Demon-
teer vervolgens de schroeven voor de aarding (blauw circuit). Vervolgens 
worden de bevestigingsschroeven gedemonteerd (rood circuit). De pomp is 
nu gedemonteerd.

Let erop dat bij het monteren van de componenten, de leidingen door 
dezelfde gangen en boorgaten moeten leiden zoals bij de demontage.

HI-5 HI-6

HI-7
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8.2 ONTSTEKINGSELEMENT

Om het ontstekingselement te demonteren, moet de contraschroef bij de 
ontsteker worden losgeschroefd. Aansluitend kan de kabeleindmof van de 
drukschakelaar worden verwijderd en de platte plugmoffen van de rege-
lingsprintplaat worden geschroefd. Nu kunnen de kabels bij de ontsteker 
eruit getrokken worden. 

Let erop dat bij het monteren van de componenten, de leidingen door 
dezelfde gangen en boorgaten moeten leiden zoals bij de demontage.

8.3 VENTILATOR

De ventilator bevindt zich op de plaat boven de borgplaat van de regeling 
en de elektronische componenten. Deze plaat moet worden losgeschroefd. 
Vervolgens worden de pluggen van de ventilator afgehaald. Nu is de venti-
lator gedemonteerd. 

Let erop dat bij het monteren van de componenten, de leidingen door 
dezelfde gangen en boorgaten moeten leiden zoals bij de demontage.

8.4 ROOKGASTEMPERATUURSENSOR

De rookgassensor bevindt zich rechts naast de gloeibougie van het apparaat. 
De sensor wordt door een stifttap op zijn plek gehouden. Deze moet gewoon 
worden losgedraaid. Aansluitend kan de stekker van de regelingsprintplaat 
worden verwijderd. Nu kan de sensor uit het apparaat worden gehaald. 

Let erop dat bij het monteren van de componenten, de leidingen door 
dezelfde gangen en boorgaten moeten leiden zoals bij de demontage.

8.5 EHTANOLBEWAKING

De vlotter van de ethanolbewaking bevindt zich onder de brander. Hij is 
aan de plaat van de verbrandingseenheid vastgeschroefd. Deze schroeven 
moeten worden losgedraaid. Bij het weer erin draaien moet de opwaartse 
richting van de vlotter worden meegenomen.

Let erop dat bij het monteren van de componenten, de leidingen door 
dezelfde gangen en boorgaten moeten leiden zoals bij de demontage.

Rookgastemperatuursensor
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8.6 VEILIGHEIDSTEMPERATUURBEGRENZER

De veiligheidstemperatuurbegrenzer bevindt zich op dezelfde plaat als de 
regelingsprintplaat en de drukschakelaar. U moet slechts de schroeven 
van de begrenzer losschroeven om de veiligheidstemperatuurbegrenzer te 
kunnen demonteren.

Let erop dat bij het monteren van de componenten, de leidingen door 
dezelfde gangen en boorgaten moeten leiden zoals bij de demontage.

8.7 KAMERTEMPERATUURSENSOR

De kamertemperatuursensor is onder de stalen afdekplaat van de regelelek-
tronica bevestigd. Indien nodig kan de sensor met een 2-aderige koperdraad 
(diameter van min. 0,5 mm2) tot 10 m worden verlengd.

Let erop dat bij het monteren van de componenten, de leidingen door 
dezelfde gangen en boorgaten moeten leiden zoals bij de demontage.

9. JAARLIJKS BIJZONDER ONDERHOUD

Zoals gebruikelijk bij een verwarming op gas of olie is ook bij een kachel 
een jaarlijkse inspectie door een vakman noodzakelijk om in het volgende 
stookseizoen een veilige werking zonder storingen te garanderen.

Om aanspraak te blijven maken op de volledige garantie moeten deze onder-
houdswerken worden uitgevoerd door geschoold gespecialiseerd personeel:

• Reiniging van de stookplaats volgens de bedieningshandleiding
• Functiecontrole van de veiligheidsinrichtingen (STB, enz.)
• Reiniging van de rookgastemperatuursensor
• Reiniging van de ventilator
• Reiniging en controle van de rookgaskanalen (verbindingsstuk)
• Controle en eventueel verwisseling van afdichtingen (deurafdichting, 

afdichting, rookgasbuizen)
• Controle van tankdeksel en tankdichting
• Reiniging van de verbrandingskamer
• Controle van de bekleding van de verbrandingskamer
• Reiniging van het aanzuigkanaal
• Functietest ventilator, ontstekingselement, pomp
• Evt. software-update
• Jaarlijkse verwisseling van de ethanolopvoerslang binnenin de pomp

Opmerking: Het jaarlijkse serviceonderhoud moet worden gedocumenteerd 
in het serviceprotocol van deze handleiding onder hoofdstuk 8, ‘Ingebruik-
name en serviceprotocol’.

Voor het jaarlijkse speciale onderhoud is het volgende gereedschap nodig/
handig.

• Kruisschroevendraaier PH 1 en PH 2
• Platte schroevendraaier 2,5 en 3 mm
• Ringsleutel 7 mm
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• Ringsleutel 8 mm
• Ringsleutel 10 mm
• Steeksleutel 13 mm
• Steeksleutel 17 mm voor ontstekingspatroon
• Inbussleutel 2 mm
• Inbussleutel 3 mm
• Inbussleutel 4 mm
• Inbussleutel 5 mm
• Inbussleutel 6 mm
• Ratelsleutelset ¼“
• Puntbektang
• Waterpomptang
• Zijkniptang
• Kabelbinders
• Emmer
• Slang (Ø ca. 3 mm)
• Multimeter
• Koperpasta
• Messing borstel
• Diverse borstels
• Rolmaat 
• Stofzuiger/aszuiger
• Schilderstape voor bevestiging
• Stoffer en blik
• Asemmer/afvalemmer
• Afdekmateriaal (voor afdekken van de vloer)
• Evt. vervangingsonderdelen
• Lange halfronde vijl, dubbel gekapt
• Hamer
• Bedienings-, installatie- en servicehandleiding

10. GARANTIE

Gegevens over garantieprestaties, uitsluiting van garantie en aansprakelijk-
heidsvoorwaarden vindt u in de ‘Bedieningshandleiding Passo E’.

11. BIJLAGE

11.1 LIJST MET PARAMETERS 

De parameters kunnen alleen binnen de opgegeven grenzen (limieten) wor-
den gewijzigd. De grenzen kunnen alleen in de fabriek worden aangepast, 
niet in het toestel, en dit is ook niet nodig. Het is niet toegestaan parameters 
aan te passen zonder de uitdrukkelijke instructie van Spartherm Feuerungs-
technik GmbH (met uitzondering van parameter 53).

11.2 LIJST MET ALARMCODES 

Hieronder vindt u een lijst met mogelijke foutcodes (zie hoofdstuk 6, niveau 
13). Wanneer een fout wordt gemeld, eerst de oorzaak zoeken en oplossen. 
Fouten kunnen worden gereset door de aan-uitknop in te drukken. Pas dan 
kan de kachel opnieuw worden gestart. Neem contact op met de klantenser-
vice als de fout niet kan worden gereset.
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Storingscode Betekenis / Oplossing

(geen) aan uit uit Uitschakeling te lage temperatuur wegens lege tank. 

A001 knippert uit uit Te weinig brandstof (is niet geactiveerd!)

(geen) uit aan uit Vuurpot of schoorsteen verstopt. Reinigen. Of verbrandingskamerdeur geopend tijdens het 
gebruik. Sluit de deur. (niet actief!)

A002 uit knippert knippert Service laten uitvoeren (niet actief!)

A003 uit knippert uit Vuurpot of schoorsteen verstopt. Reinigen. (niet actief!)

A004 uit uit knippert Batterij van de regeling bijna leeg. Neem contact op met de klantenservice.

A005 uit uit knippert Toerentalsignaal van rookgasventilator defect (niet actief!)

A006 knippert knippert knippert Deur verbrandingskamer open (alleen bij deurcontactschakelaars, niet actief!)

A007 uit uit knippert Druksensor van de regeling defect

E001 uit uit aan Displaystoring of display defect

E002 uit uit aan Infrarood communicatie verstoord

E003 uit uit aan Afstandsbediening gegevensstroom defect

E004 uit uit aan Regeling gegevensstroom defect

E101 uit uit aan Ontbrandingsfout, bijv. mislukte ontsteking

E105 uit uit aan NTC2 defect (niet actief!)

E106 uit uit aan NTC3 defect (niet actief!)

E107 uit uit aan K-type sensor 2 defect (niet actief!)

E108 uit uit aan STB defect of geactiveerd (niet actief!)

E109 uit uit aan Drukschakelaar defect (niet actief!)

E110 uit uit aan NTC1 defect (kamertemperatuursensor)

E111 uit uit aan K-type sensor 1 defect (vlamtemperatuursensor)

E112 uit uit aan Uitschakeling bij te hoge temperatuur

E115 uit uit aan Algemene fout
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11.3 SCHAKELSCHEMA: REGELING

Display
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Kamertemperatuursensor
(NTC)

Rookgastemperatuursensor
(K-type)

gr
ün
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au

Netvoeding naar 
X1:1 en X1:3

Overbrugging Overbrugging

Indeling: 

1A = ontsteker (zie schakelschema 1)
1B = ventilator
1C = zie schakelschema 2
1D = pomp
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Schakelschema  1

Pomp

Niveau

Deur

STB 

Besturing

Ontsteker

Drukschakelaar

Omzetter 12V

Schakelschema  2

Ventilator

Besturing

Ontsteker

Dr
uk

sc
ha

ke
la

ar

Drukschakelaar Ontsteker

Technische wijzigingen en vergissingen voorbehouden
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AANTEKENINGEN

NOTIZEN
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AANTEKENINGEN

NOTIZEN
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