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VOORWOORD/KWALITEITSFILOSOFIE

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 uitste-
kende service voor onze klanten, die hierdoor tevreden zijn en ons verder 
aanbevelen." 

Wij bieden u samen met onze handelspartners eersteklas producten die 
emoties losmaken en gevoelens aanspreken als geborgenheid, veiligheid en 
behaaglijkheid. Om dit ook waar te maken, adviseren wij u om de gebruiks-
aanwijzing aandachtig te lezen, zodat u uw decoratieve kachel snel en 
grondig leert kennen.

Naast informatie over de bediening bevat deze handleiding ook belangrijke 
onderhouds- en gebruiksaanwijzingen voor uw veiligheid en het waardebe-
houd van uw EBIOS-FIRE en zij verschaft u waardevolle tips en ondersteu-
nende 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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BELANGRIJKE INFO:

In overeenstemming met de Duitse Wet betreffende de veiligheid van apparaten en producten (GPSG) en onze wettelijk informatieplicht attenderen wij u op de 
opwarming van dit product:

Voor de Bio-haard verbrandingswarmte: 

• Quadra Inside I SL – 0,5 l/h bedraagt ca. 3.300 Watt
• Quadra Inside II SL – 1,0 l/h bedraagt ca 6.600 Watt
• Quadra Inside III SL – 1,5 l/h bedraagt ca. 9.900 Watt

De warmtewaarde van 96% ethanol bedraagt ca. 29.600 kJ/kg. Bij een brandstofdoorvoer van de:

•  Quadra Inside I SL (0,5 l/h ca. 0,4 kg/h) = bedraagt de vrijkomende warmte ca. 3000 Watt
• Quadra Inside II SL (1,0 l/h ca. 0,8 kg/h = bedraagt de vrijkommende warmte ca. 6.600 Watt
• Quadra Inside III SL (1,5 l/h ca. 0,8 kg/h = bedraagt de vrijkomende wamte ca. 9.900 Watt

Toch is voor de werking van de decoratieve stookplaats veel toevoer van verse lucht nodig, omdat anders de gegenereerde hoeveelheid kooldioxide hoger wordt dan 
de toelaatbare concentratie in de kamerlucht. 

Aangevoerde verse lucht is doorgaans koeler dan de op te warmen kamerlucht, wat leidt tot energieverlies. Het effectieve verwarmingsvermogen van iedere biohaard 
is daardoor zeer klein. Daarom zijn decoratieve stookplaatsen met een biobrandstof geen warmteopwekkers.

Dit is een decoratieve stookplaats die niet is bestemd voor verwarmingsdoeleinden en niet voor continu bedrijf! Toch dient erop te worden gelet dat bij het verbran-
dingsproces warmte als nevenproduct ontstaat. Dit kan leiden tot een verhoogde opwarming van de opstelruimte. Lees de veiligheidsaanwijzingen en de maatregelen 
voor ventilatie zorgvuldig door.

Neem deze gebruikshandleiding in acht.
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1. ALGEMENE INFORMATIE

Voor kleine kinderen, oudere en mindervalide personen is het aan te beve-
len, net als bij een open vuur, een beschermingsvoorziening bij de haard 
aan te brengen. Gevaar voor brandwonden! Laat voornoemde personen 
nooit zonder toezicht achter bij een brandende of pas gedoofde ebios-fire! 
De ebios-fire mag uitsluitend onder toezicht worden gebruikt!

De betreffende nationale en plaatselijke richtlijnen en voorschriften, met 
name de van kracht zijnde brandpreventievoorschriften dienen bij plaatsing 
en gebruik van uw ebios-fire in acht te worden genomen.

Die ebios-fire Quadra Inside-haarden zi jn volgens de nieuwste veil ig-
heidsnormen geproduceerd en komen overeen met de actuele stand van 
de techniek. 

Let bij het inbouwen op de naleving van de instructies in deze montage-
handleiding. Kies een plaats om de haard in te bouwen die voldoet aan 
de in deze handleiding vermelde eisen voor ventilatie en brandbeveiliging. 
Zorg voor een plek waar geen risico bestaat op bewegen/omstoten van de 
brander door aanstoten of iets dergeijks. 

De ebios-fire Quadra Inside is bedoeld voor individuele inbouw. De plaatser 
van de haardinstallatie is verantwoordelijk voor de controle voor de naleving 
van de instructies omtrent werkings- en brandveiligheid bij de inbedrijfstel-
ling (zie ook: 4. Veiligheidscontrole) 

Alle modellen mogen slechts met een gesloten behuizingafdekking worden 
gebruikt.

Let erop dat de brandstof niet mag worden bijgevuld wanneer de ebios-
fire nog warm, of in gebruik is. De Ebios-fire mag niet via de brandergoot 
worden bijgevuld, dit mag UITSLUITEND via de vulopening gebeuren! 

Wij adviseren u om de ebios-fire te laten uitdoven door leegbranden van 
de tank. Wanneer de ebios-fire niet wordt gebruikt, dient de haard met de 
stalen afdekplaten worden afgesloten.

Laat alleen navullen door personen, die zich met het apparaat en de veilig-
heidsvoorschriften hebben vertrouwd gemaakt en aan wie u de bediening 
van de haard hebt uitgelegd.

De ebios-fire is geen verwarming maar een decoratieve haard.

Bio-ethanol is een gevaarlijke stof die volgens de bepalingen alleen in voor-
geschreven hoeveelheden mag worden opgeslagen:

Opslag in de kelder:   max. 20 liter
Opslag in een bewoonde ruimte:  max. 5 Liter

1.1  SPECIALE AANWIJZINGEN VOOR HET INBOUWEN 
VAN DE QUADRA INSIDE II SL & II I SL

De modellen Quadra Inside II & III gelden vanwege hun constructie (in Duits-
land) als verwarmingstoestel en zijn daarom vrijgesteld van de goedkeuring 
die voor open haarden geldt. Stel u voorafgaand aan het inbouwen van het 
toestel op de hoogte van de wettelijke bouw- en inbouwvoorschriften. In 
geval van vragen kan een schoorsteenveger u van deskundig advies voor-
zien. Bovendien moeten de nationale en Europese normen, de nationaal en 
lokaal geldende richtlijnen en voorschriften, in het bijzonder de geldende 
stookverordening in uw regio worden nageleefd.
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2 LEVERINGSOMVANG

ebios-fire met de volgende kenmerken:

• 1 x behuizing Quadra Inside I SL, II SL, III SL
• Inside I SL 1 x ethanolbrander EB 500
• Inside II SL 2 x ethanolbranders EB 500
• Inside III SL 3 x ethanolbranders EB 500
• Ethanolbrander EB 500 met de volgende onderdelen: 

• Veiligheidsbekken 
• Tank met brandgoot 
• Brandermat 
• Vulopening 
• Vulpeilopening 
• Aafdekplaat 
• Sleutel (Tankslot)

• 1 x koud handvat
• Ethanolreservoir (Inside I SL, 1 x, Inside II SL, 2 x, Inside III SL, 3 x)
• 1 x aftapkraan per reservoir
• 1 x trechter
• 1 x fles voor het bevochtigen

Hier dient de Quadra Inside I SL als voorbeeld

Pos. Naam Pos. Naam

A Behuizing H Vulopening

B Brandermat I Koud handvat

c Brandgoot K Sleutel (tanksluiting)

NL Stalen afdekplaat L Fles voor het bevochtigen van de brander

E Staafaansteker M 5 l ethanoljerrycan

F Tank N Aftapkraan

G Vulpeiloog

3. MONTAGEHANDLEIDING

Neem de volgende aanwijzingen zorgvuldig in acht. Houd er rekening mee 
dat bio-ethanol een vloeibare brandstof is die tijdens de verbranding plaat-
selijk hoge temperaturen veroorzaakt en die ook zelf licht ontvlambaar is. Bij 
het negeren van de montage- en gebruiksaanwijzingen kunnen er gevaar-
lijke situaties ontstaan tot en met explosieve ontbranding van de brandstof. 
Door een deskundige installatie en een vakkundig onderhoud kunt u een 
veilige en betrouwbare werking garanderen. Het toestel mag niet kantelen 
en moet horizontaal zijn uitgelijnd.
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3.1 TECHNISCHE SPECIFICATIES

3.1.1 QUADRA INSIDE SL
Quadra Inside I SL

Type brandstof
Bio-ethanol

(Ethanolgehalte 96,6 %)

Capaciteit max. 2,6 l

Brandstofverbruik 0,5 l/h

Brandduur ca. 5 h*

Temperatur im Tank < 65 °C

Gewicht van de brander (leeg) met afdekplaat 5,3 kg

Minimale inhoud van de kamer ** 84 m³ 167 m³ 418 m³

Luchtvervanging bij luchtverwisselingssnelheid ** 1 0,5 0,2

Overeenkomstige grootte van de ruimte bij een plafondhoogte van 
2,5 m**

34 m² 67 m² 167 m²

Als grove r ichtwaarden wordt  meld ing gemaakt van de vo lgende 
luchtverversingsgetallen1):

Luchtverversing [1/h] Opmerking

0…0,5 Ramen, deuren gesloten

0,3…1,5 Raam gekanteld, geen rolluiken

5…10 Raam half geopend

1)  Recknagel, Sprenger, Schrameck: Heizung+Klimatechnik, Oldenbourg Verlag

**  Houd er rekening mee dat het licht van de vlam zo zwak kan worden, 
dat de vlam niet meer duidelijk zichtbaar is. Maak kinderen en andere 
personen binnen uw huishouden hierop attent.

**  Deze gegevens hebben uitsluitend betrekking op de behoefte aan ver-
brandingslucht van de ebios-fire. Als er, naast de ebios-fire nog andere 
luchtverbruikers in de ruimte aanwezig zijn, (zoals haarden die zuur-
stof uit de lucht halen, zoals inbouwhaarden of centrale verwarming, 
afzuigkappen met een buitenaansluiting, ventilatiesystemen etc.) dient u 
daar apart rekening mee te houden.

Model Quadra Inside I SL

Plaatsing
Inbouw in de stookkamer van een haardinstallatie

Inbouw in een individueel meubel

Aantal branders 1

Breedte mm 665

Diepte mm 233

Hoogte mm 102 (zonder veiligheidsruiten) / 225 (met veiligheidsruiten)

Gewicht kg ca. 18,5 kg

Afbeelding van de Quadra Inside I SL:

oplegvlak
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3.1.2 QUADRA INSIDE II SL

Quadra Inside II SL

Type brandstof
Bio-ethanol

(Ethanolgehalte 96,6 %)

Capaciteit max. 2,6 l

Brandstofverbruik 0,5 l/h

Brandduur ca. 5 h*

Temperatur im Tank < 65 °C

Gewicht van de brander (leeg) met afdekplaat 18,5 kg

Minimale inhoud van de kamer ** 168 m³ 334 m³ 836 m³

Luchtvervanging bij luchtverwisselingssnelheid ** 1 0,5 0,2

Overeenkomstige grootte van de ruimte bij een plafondhoogte van 
2,5 m**

68 m² 134 m² 334 m²

Als grove r ichtwaarden wordt  meld ing gemaakt van de vo lgende 
luchtverversingsgetallen1):

Luchtverversing [1/h] Opmerking

0…0,5 Ramen, deuren gesloten

0,3…1,5 Raam gekanteld, geen rolluiken

5…10 Raam half geopend

1)  Recknagel, Sprenger, Schrameck: Heizung+Klimatechnik, Oldenbourg Verlag

**  Houd er rekening mee dat het licht van de vlam zo zwak kan worden, 
dat de vlam niet meer duidelijk zichtbaar is. Maak kinderen en andere 
personen binnen uw huishouden hierop attent.

**  Deze gegevens hebben uitsluitend betrekking op de behoefte aan ver-
brandingslucht van de ebios-fire. Als er, naast de ebios-fire nog andere 
luchtverbruikers in de ruimte aanwezig zijn, (zoals haarden die zuur-
stof uit de lucht halen, zoals inbouwhaarden of centrale verwarming, 
afzuigkappen met een buitenaansluiting, ventilatiesystemen etc.) dient u 
daar apart rekening mee te houden.

Model Quadra Inside II SL

Plaatsing
Inbouw in de stookkamer van een haardinstallatie

Inbouw in een individueel meubel

Aantal branders 2

Breedte mm 1198

Diepte mm 233

Hoogte mm 102 (zonder veiligheidsruiten) / 225 (met veiligheidsruiten)

Gewicht kg ca. 33 kg

Afbeelding van de Quadra Inside II SL:

oplegvlak
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3.1.3 QUADRA INSIDE II I SL

Quadra Inside III SL

Type brandstof
Bio-ethanol

(Ethanolgehalte 96,6 %)

Capaciteit max. 2,6 l

Brandstofverbruik 0,5 l/h

Brandduur ca. 5 h*

Temperatur im Tank < 65 °C

Gewicht van de brander (leeg) met afdekplaat 28,5 kg

Minimale inhoud van de kamer ** 252 m³ 501 m³ 1254 m³

Luchtvervanging bij luchtverwisselingssnelheid ** 1 0,5 0,2

Overeenkomstige grootte van de ruimte bij een plafondhoogte van 
2,5 m**

102 m² 201 m² 501 m²

Als grove r ichtwaarden wordt  meld ing gemaakt van de vo lgende 
luchtverversingsgetallen1):

Luchtverversing [1/h] Opmerking

0…0,5 Ramen, deuren gesloten

0,3…1,5 Raam gekanteld, geen rolluiken

5…10 Raam half geopend

1)  Recknagel, Sprenger, Schrameck: Heizung+Klimatechnik, Oldenbourg Verlag

**  Houd er rekening mee dat het licht van de vlam zo zwak kan worden, 
dat de vlam niet meer duidelijk zichtbaar is. Maak kinderen en andere 
personen binnen uw huishouden hierop attent.

**  Deze gegevens hebben uitsluitend betrekking op de behoefte aan ver-
brandingslucht van de ebios-fire. Als er, naast de ebios-fire nog andere 
luchtverbruikers in de ruimte aanwezig zijn, (zoals haarden die zuur-
stof uit de lucht halen, zoals inbouwhaarden of centrale verwarming, 
afzuigkappen met een buitenaansluiting, ventilatiesystemen etc.) dient u 
daar apart rekening mee te houden.

Model Quadra Inside III SL

Plaatsing
Inbouw in de stookkamer van een haardinstallatie

Inbouw in een individueel meubel

Aantal branders 3

Breedte mm 1711

Diepte mm 233

Hoogte mm 102 (zonder veiligheidsruiten) / 225 (met veiligheidsruiten)

Gewicht kg ca. 47,5 kg

Afbeelding van de Quadra Inside III SL:

oplegvlak
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3.2 BRANDERMAT CERAMAT FN

De meegeleverde brandermat van CERAMAT FN (zwart) mag alleen met 
handschoenen worden vastgepakt, omdat anders huidirritatie kan ontstaan. 
Het materiaal kan gemakkelijk worden beschadigd. Daarom mag de mat niet 
worden geknikt, gebogen of dergelijke.

3.3  BASISEISEN VOOR DE OPSTELLING

Bij installatie en gebruik van de ebios-fire dienen alle benodigde nationale 
en Europese normen en plaatseli jke voorschriften (brandpreventievoor-
schriften etc.) in acht genomen en toegepast te worden! Hieronder volgen 
relevante regelingen, maar deze lijst is mogelijk niet volledig.

BetrSichV Betriebssicherheitsverordnung (Verordening inzake de bedrijfsveiligheid)

Vbf
Verordnung über brennbare Flüssigkeiten (Verordening inzake brandbare 
vloeistoffen)

BsV
Brandschutzverordnung des jeweiligen Bundeslandes (Brandpreventieverorde-
ning van de desbetreffende Duitse deelstaat)

LBO Landesbauordnungen (Bouwverordeningen van de Duitse deelstaten)

GefStoffV Gefahrstoffverordnung (Verordening betreffende gevaarlijke stoffen)

De ebios-fire mag alleen in ruimtes en op plaatsen worden geïnstalleerd 
waarbij geen gevaren ontstaan door de positie, bouwtechnische omstan-
digheden of gebruikswijze. Het grondoppervlak van het vertrek moet dus-
danig uitgevoerd en groot zijn dat de ebios-fire volgens de voorschriften en 
bestemming gebruikt kan worden.

Voor het transport van uw ebios-fire mogen alleen goedgekeurde transport-
middelen met voldoende draagvermogen worden gebruikt.

Voor een veilig en probleemloos transport dienen de volgende punten abso-
luut in acht te worden genomen:

• Transporthulpmiddelen (indien vereist), in het bijzonder steekkarren 
mogen de ebios-fire alleen vanaf de achterzijde opheffen.

• Tijdens het transport mag er geen brandstof in de tank zitten.

Meld TRANSPORTSCHADE onmiddellijk aan uw leverancier. Bescherm bij de 
opbouw en het transport de bekleding en de zichtbare onderdelen van het 
haardmeubel tegen vervuiling en schade. 

3.4 PLAATSING

Het is niet toegestaan om uw ebios-fire in de volgende ruimtes op te stellen:

1. In trappenhuizen, behalve in residentiële gebouwen met niet meer dan 
twee woningen.

2. In algemeen toegankelijke gangen.
3. In garages.
4. In vertrekken waar licht ontvlambare of explosieve stoffen of mengsels 

in zulke hoeveelheden worden verwerkt, opgeslagen of vervaardigd dat 
door ontsteking of ontploffing gevaren kunnen ontstaan.

5. In onvoldoende geventileerde ruimten.
6. In openbaar toegankelijke zones zonder toezicht.
7. In zones die niet zijn beschermd tegen dwarsventilatie.
8. Op tafels, meubelstukken, muurborden enz.
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3.5 OPSTELLING/MONTAGE

De ebios-fire Quadra Inside zijn gebruiksklare apparaten voor montage in 
een bovenblad van een afzonderlijk meubelstuk (brandbare materialen) of 
een individuele, open stookplaats (niet brandbare materialen). Voor een 
individuele opstelling van de Quadra Inside SL is geen rookgasafvoer nodig. 
Het ebios-fire meubelstuk, ongeacht of dit een staand of een wandmeubel 
betreft, moet horizontaal worden uitgelijnd en tegen omvallen beschermd 
worden. Ventilatieopeningen mogen niet worden afgesloten. Plaats de bran-
der met het veiligheidsreservoir en de afdekplaat in de daarvoor voorziene 
uitsparingen in de Quadra-Inside.  Staande meubels mogen uitsluitend wor-
den opgesteld op een vloer met voldoende draagvermogen. Bij onvoldoende 
draagvermogen moeten passende maatregelen worden genomen (bijv. plaat 
voor verdeling van de last) om dit te bereiken. Gebruik bij de wandmontage 
geschikt bevestigingsmateriaal (muurpluggen, schroeven, enz.).

Het is NIET toegestaan om wijzigingen aan de constructie van de Quadra 
Inside SL-modellen aan te brengen!

3.6  ALGEMENE AANWIJZINGEN VOOR DE INBOUW IN 
INDIVIDUELE MEUBELS

• De constructie van een individueel meubel voor de inbouw van de Quadra 
Inside SL bestaat minimaal uit een boven-/tafelblad en een behuizing 
met luchttoevoer. Bij tafelinbouwmodellen is er geen behuizing nodig 
maar het gebruik ervan wordt wel aangeraden.

• Bij de inbouw in een individueel meubel (brandbare materialen) mag de 
Quadra-Inside in geen geval in een nis van het meubelstuk ingebouwd 
worden! Brandgevaar!

• (Houd boven de Quadra Inside SL een afstand tot aan het plafond in acht 
van >1000 mm, in deze ruimte mogen zich geen voorwerpen bevinden)

• De Quadra Inside SL mag enkel in boven-/tafelplaten van een meu-
belstuk worden ingebouwd. (bijvoorbeeld: in een sideboard, dressoir, 
ladekast, tafel)

• De Quadra Inside dient aan het bovenblad/tafelblad te worden 
vastgeschroefd.

• De meubelen moeten stevig aan de muur of in de vloer verankerd en 
tegen onbedoeld verschuiven, omvallen en/of optillen beveiligd worden. 
Hiervoor moet geschikt bevestigingsmateriaal worden gekozen.

• Alle luchttoevoer- en ventilatieopeningen moeten vrij blijven en mogen 
niet geblokkeerd worden omdat er anders warmte opgestuwd kan wor-
den. Brandgevaar!
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• De minimale vrije ruimte tussen de luchtoevoer en een meubelstagt 
bedraagt voor de: 
• Quadra Inside I SL 200 cm² 
• Quadra Inside II SL 400 cm² 
• Quadra Inside III SL 600 cm²

• De ventilatie-openingen moeten overeenkomstig voldoende groot 
worden gedimensioneerd.

• De ruimte onder de behuizing van de Quadra Inside mag niet als opberg-
ruime worden gebruikt. Opbergruimte en behuizing moeten ruimtelijk van 
elkaar worden gescheiden door een tussenbodem en een achterpaneel.

1 Quadra Inside SL 5 Wandverankering

2 Boven-/tafelblad 6 Ventilatieopening

3 Behuizing 7 Luchttoevoeropening

4 Bergplaats

• Voorkom bij open tafels dat de openingen aan de onderkant van de 
Quadra Inside SL-behuizing door voorwerpen geblokkeerd worden.

m
in

.

Voorbeeld ladekast

onder een open tafel 
mogen zich geen andere 

objecten bevinden!

Voorbeeld open tafelmeubel
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3.6.1  MINIMALE AFMETINGEN VOOR DE 
MEUBELCONSTRUCTIE

3.6.1.1 QUADRA INSIDE I SL

• De afmeting van het bovenblad/tafelblad (afb. 4) dient minimaal 738 x 333 
mm (breedte x diepte) te bedragen.

• De afmetingen van de uitsparing voor de Quadra Inside I SL bedragen 689 x 
224 mm en de opening wordt centrisch in het bovenblad/tafelblad gezaagd.

1 Quadra Inside I SL

2 Boven-/tafelblad

• De minimumafstand tussen behuizing en onderkant van de behuizing (afb. 
5) bedraagt 70 mm.

• De luchttoevoer naar de behuizing mag niet worden geblokkeerd. De mini-
mumopening voor de luchttoevoer bedraagt 200 cm². Hiervoor moeten pas-
sende luchttoevoeropeningen voorzien worden.

3.6.1.2 QUADRA INSIDE II SL

• De afmeting van het bovenblad/tafelblad (afb. 6) dient minimaal 1250 x 
400 mm (breedte x diepte) te bedragen.

• De afmetingen van de uitsparing voor het plaatsen van de Quadra Inside 
II SL bedragen 1188 x 223 mm en de opening wordt centrisch in het 
bovenblad/tafelblad gezaagd.

1 Quadra Inside II SL

2 Boven-/tafelblad

• De minimale afstand tussen de behuizing en de onderplaat daarvan 
bedraagt 70 mm (afb. 7).

• De luchttoevoer naar de behuizing mag niet worden geblokkeerd. De 
minimumopening voor de luchttoevoer bedraagt 400 cm². Hiervoor moe-
ten passende luchttoevoeropeningen voorzien worden.

Afb. 4 Minimumafmetingen boven-/tafelblad

Afb. 5 Minimumafmetingen behuizing

m
in

.

min.

Afb. 6 Minimumafmetingen boven-/tafelblad

m
in

.

min.

Afb. 7 Minimumafmetingen behuizing
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3.6.2 MONTAGE QUADRA INSIDE I / I I / I I I SL

• De Quadra Inside dient correct in de ope-
ning in het bovenblad/tafelblad worden 
geplaatst en gepositioneerd.

• Open het deksel van de behuizing als volgt:

• Vervolgens wordt de behuiz ing met 6 
schroeven aan het bovenblad/tafelb lad 
vastgeschroefd. Gebruik hiervoor de juiste 
schroeven.

• Plaats de brander in de behuizing.

3.6.1.3 QUADRA INSIDE II I SL

• De minimale afmeting van het bovenblad/tafelblad (afb. 8) dient mini-
maal 1751 x 400 mm (breedte x diepte) te bedragen.

• De afmetingen van de uitsparing voor het plaatsen van de Quadra Inside 
III SL bedragen minimaal 1701 x 223 mm en de opening wordt centrisch 
in het boven-/tafelblad gezaagd.

1 Quadra Inside III SL

2 Boven-/tafelblad

• De minimumafstand tussen behuizing en onderkant van de behuizing 
(afb. 9) bedraagt 70 mm.

• De luchttoevoer naar de behuizing mag niet worden geblokkeerd. De 
minimumopening voor de luchttoevoer bedraagt 600 cm². Zorg dat u 
openingen met een juiste diameter aanbrengt.

Afb. 8 Minimumafmetingen boven-/tafelblad

Afb. 9 Minimumafmetingen behuizing

min. min.
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• Sluit de afdeklep van de Quadra Inside-behuizing. Let op de correcte 
plaatsing en zorg ervoor dat er tussen de behuizingsafdekking en de 
vuurzone een gelijkmatige luchtspleet zit (zie afb. 10, 11 en 12), zodat 
er voldoende luchttoevoer is verzekerd. Is dit niet het geval, dan kan de 
behuizingafdekking onder het roet komen te zitten en ontstaat mogelijk 
een ongelijkmatig vlammenbeeld.

Quadra Inside I SL

• Vervolgens worden de 4 beschermingsruiten geplaatst.

Quadra Inside II SL

• Vervolgens worden de 6 beschermingsruiten geplaatst.

Quadra Inside III SL

• Vervolgens worden de 8 beschermingsruiten geplaatst.

Afb. 10 Luchtspleet ca. 9 mm (zonder stalen afdekplaat)

Afb. 11 Luchtspleet ca. 9 mm (zonder stalen afdekplaat)

Afb. 12 Luchtspleet ca. 9 mm (zonder stalen afdekplaat)
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3.6.3  BRANDBEVEILIGING/MINIMALE AFSTAND VOOR 
HET PLAATSEN VAN MEUBELS

Bij de plaatsing van een individueel meubel aan een wand moet ten minste 
50 mm aan de achter- en zijkanten worden vrijgehouden. Referentiepount is 
het inbouwframe van de Quadra Inside-behuizing (zie afb. 13 tot 24).

Quadra Inside I SL

• Ten opzichte van brandbare componenten, zoals meubels, decoraties of 
gordijnen dient aan de zijkant een minimale afstand te worden aange-
houden van 1000 mm (zie afb. 16) om voldoende bescherming tegen 
warmte te waarborgen! Neem boven uw ebios-fire een afstand tot aan 
het plafond in acht van >1000 mm, in deze ruimte mogen zich geen 
voorwerpen bevinden (zie afb. 15)!

m
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. 1
00

0 
(a
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Afb. 15 Minimale afstand tot klep

Afb. 14 Minimumafstanden in een hoek van een kamer

min. 

min.
 

Afb. 16 Minimumafstanden tot brandbare voorwerpen

min. min. 

m
in

. 

Afb. 13 Minimumafstanden tot de muur

min. 50

m
in

. 
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Quadra Inside II SL

• Ten opzichte van brandbare componenten, zoals meubels, decoraties of 
gordijnen dient aan de zijkant een minimale afstand te worden aange-
houden van 1000 mm (zie afb. 20) om voldoende bescherming tegen 
warmte te waarborgen! Neem boven uw ebios-fire een afstand tot aan 
het plafond in acht van >1000 mm, in deze ruimte mogen zich geen 
voorwerpen bevinden (zie afb. 19)!

Afb. 17 Minimumafstanden tot de muur

m
in

. 

min. 

Afb. 18 Minimumafstanden in een hoek van een kamer

min. 

min.
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Afb. 19 Minimale afstand tot klep

Afb. 20 Minimumafstanden tot brandbare voorwerpen

min. min. 

m
in

. 
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Quadra Inside III SL 

• Ten opzichte van brandbare componenten, zoals meubels, decoraties 
of gordijnen dient aan de zijkant een minimale afstand te worden aan-
gehouden van 300 mm (zie afb. 24) om voldoende bescherming tegen 
warmte te waarborgen! Neem boven de de ebios-fire een afstand tot 
aan het plafond in acht van >1000 mm, in deze ruimte mogen zich geen 
voorwerpen bevinden (zie afb. 23)!

Afb. 22 Minimumafstanden in een hoek van een kamer

Afb. 21 Minimumafstanden tot de muur

min. 

m
in

. 

m
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. 1
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0 
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)

Afb. 23 Minimale afstand tot klep

Afb. 24 Minimumafstanden tot brandbare voorwerpen

min. 
min. 

m
in

. 
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3.7  ALGEMENE AANWIJZINGEN VOOR DE INBOUW 
IN MET DE HAND VERVAARDIGDE, OPEN 
STOOKPLAATSEN/STOOKKAMERS 

• In principe bestaat een individuele, open stookplaats uit de verbrandings-
kamer, de behuizing met luchttoevoer en de isolatie of evt. voormuur.

• De stookkamer mag NIET met een stookkamerdeur worden afgesloten.
• Alle luchttoevoer- en ventilatieopeningen moeten vrij blijven en mogen 

niet geblokkeerd worden omdat er anders warmte opgestuwd kan wor-
den. Brandgevaar!

• De minimale vrije ruimte tussen de luchttoevoer en een meubelstuk 
bedraagt voor de: 
• Quadra Inside I SL 200 cm² 
• Quadra Inside II SL 400 cm² 
• Quadra Inside III SL 600 cm²

• De ventilatie-openingen moeten overeenkomstig voldoende groot 
worden gedimensioneerd.

• De onderkant van de stookkamer van de Quadra Inside (basisplaat van 
de Quadra Inside-modellen) dient met behulp van 6 geschikte schroeven 
te worden vastgeschroefd.

• De bodemplaat van de stookkamer (met uitsparing voor de Quadra 
Inside) dient voldoende groot te zijn.

Varianten van open stookplaatsen: Quadra Inside I SL

Varianten van open stookplaatsen

A Frontvariant

B Hoekvariant links

c Hoekvariant rechts

NL Driezijdig open variant

E Panorama-variant

Afb. 25



DE 20

Varianten van open stookplaatsen: Quadra Inside II SL

Varianten van open stookplaatsen

A Frontvariant

B Hoekvariant links

c Hoekvariant rechts

NL Driezijdig open variant

E Panorama-variant

Varianten van open stookplaatsen: Quadra Inside III SL

Varianten van open stookplaatsen

A Frontvariant

B Hoekvariant links

c Hoekvariant rechts

NL Driezijdig open variant

E Panorama-variant

Afb. 26
Afb. 27
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3.7.1  MINIMUMAFMETINGEN VOOR MET DE HAND 
VERVAARDIGDE STOOKKAMER

3.7.1.1 QUADRA INSIDE I SL

• De breedte van de stookkamer bedraagt ten minste 750 mm.
• De hoogte van de stookkamer bedraagt ten minste 350 mm.
• De diepte van de stookkamer moet 400 mm bedragen.
• De afstand van de voorkant van de verbrandingskamer tot het frame van 

de behuizing moet 50 mm bedragen.
• De uitsparing in de onderkant van de stookkamer (draagplaat van de 

Quadra-Inside I) bedraagt 689 x 224 mm.
• De minimumafstand tussen behuizing en onderkant van de behuizing 

bedraagt 70 mm.
• De breedte van de behuizing bedraagt ten minste 750 mm.
• De diepte van de behuizing bedraagt ten minste 360 mm.
• De vrije ruimte voor de luchttoevoer van de behuizing bedraagt 

ten minste 200 cm².

• De stookkamer moet bestaan uit platen van vermiculiet of calciumsili-
caat met een materiaaldikte van minimaal 40 mm. Deze bouwmaterialen 
moeten goedgekeurd zijn als stookkamerbekleding en een algemene 
toelating bouwtoezicht van het DIBT (Deutsches Institut für Bautechnik) 
hebben.

• Voor de isolatielagen moeten matten of platen worden gebruikt van sili-
caatmaterialen (steen, slak en keramische vezels) van klasse A1 volgens 
DIN 4102 deel 1 met een bovenste toepassingsgrenstemperatuur van 
ten minste 700 °C bij controle volgens DIN 52271 en een nominale 
dichtheid van 80 kg/m3. Deze moeten een overeenkomstig isolatieken-
cijfer volgens AGI-Q 132 hebben (de informatie over de isolatiedikte 
(afb. 28) heeft betrekking op minerale wol volgens AGI Q 132). 

• De luchttoevoer naar de behuizing mag niet worden geblokkeerd. De 
minimumopening voor de luchttoevoer bedraagt 200 cm². Hiervoor moe-
ten passende luchttoevoeropeningen voorzien worden.

• De draagplaat van de Quadra Inside dient met behulp van 6 geschikte 
schroeven te worden vastgeschroefd.

1 Stookkamer 5
Vermiculiet- of calciumsilicaatplaat  
t ≥ 40 mm

2 Behuizing 6
Isolatie minerale wol  
(volgens AGI-Q 132) t ≥ 60 mm

3 Quadra Inside 7 Buitenbekleding

4
Luchttoevoeropening  
open diameter min. 200 cm²

m
in

. 

m
in

. 

min. 

Afb. 28 Minimale afmetingen stookkamer
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3.7.1.2 QUADRA INSIDE II SL

• De breedte van de stookkamer bedraagt ten minste 1260 mm.
• De hoogte van de stookkamer bedraagt ten minste 350 mm.
• De diepte van de stookkamer moet 400 mm bedragen.
• De afstand van de voorkant van de verbrandingskamer tot het frame van 

de behuizing moet 50 mm bedragen.
• De uitsparing in de onderkant van de stookkamer (draagplaat van de 

Quadra Inside II) bedraagt 1188 x 223 mm.
• De minimumafstand tussen behuizing en onderkant van de behuizing 

bedraagt 70 mm.
• De breedte van de behuizing bedraagt ten minste 1260 mm.
• De diepte van de behuizing bedraagt ten minste 360 mm.
• De vrije ruimte voor de luchttoevoer van de behuizing bedraagt 

ten minste 400 cm².

• De stookkamer moet bestaan uit platen van vermiculiet of calciumsili-
caat met een materiaaldikte van minimaal 40 mm. Deze bouwmaterialen 
moeten goedgekeurd zijn als stookkamerbekleding en een algemene 
toelating bouwtoezicht van het DIBT (Deutsches Institut für Bautechnik) 
hebben.

• Voor de isolatielagen moeten matten of platen worden gebruikt van sili-
caatmaterialen (steen, slak en keramische vezels) van klasse A1 volgens 
DIN 4102 deel 1 met een bovenste toepassingsgrenstemperatuur van 
ten minste 700 °C bij controle volgens DIN 52271 en een nominale 
dichtheid van 80 kg/m3. Deze moeten een overeenkomstig isolatie-ken-
cijfer volgens AGI-Q 132 hebben (de informatie over de isolatiedikte 
(afb. 29) heeft betrekking op minerale wol volgens AGI Q 132). 

• De luchttoevoer naar de behuizing mag niet worden geblokkeerd. De 
minimumopening voor de luchttoevoer bedraagt 400 cm². Hiervoor moe-
ten passende luchttoevoeropeningen voorzien worden.

• De draagplaat van de Quadra Inside II dient met behulp van 6 geschikte 
schroeven te worden vastgeschroefd.

1 Stookkamer 5
Vermiculiet- of calciumsilicaatplaat  
t ≥ 40 mm

2 Behuizing 6
Isolatie minerale wol  
(volgens AGI-Q 132) t ≥ 60 mm

3 Quadra Inside II SL 7 Buitenbekleding

4
Luchttoevoeropening  
open diameter min. 400 cm²

m
in

. 

m
in

. 

min. 

Afb. 29 Minimale afmetingen stookkamer

min. 

min. 
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3.7.1.3 QUADRA INSIDE II I SL

• De breedte van de stookkamer bedraagt ten minste 1760 mm.
• De hoogte van de stookkamer bedraagt ten minste 350 mm.
• De diepte van de stookkamer moet 400 mm bedragen.
• De afstand van de voorkant van de verbrandingskamer tot het frame van 

de behuizing moet 50 mm bedragen.
• De uitsparing in de onderkant van de stookkamer (draagplaat van de 

Quadra Inside III) bedraagt 1701 x 223 mm
• De minimumafstand tussen behuizing en onderkant van de behuizing 

bedraagt 70 mm.
• De breedte van de behuizing bedraagt ten minste 1760 mm.
• De diepte van de behuizing bedraagt ten minste 360 mm.
• De vrije ruimte voor de luchttoevoer van de behuizing bedraagt 

ten minste 600 cm².

• De stookkamer moet bestaan uit platen van vermiculiet of calciumsili-
caat met een materiaaldikte van minimaal 40 mm. Deze bouwmaterialen 
moeten goedgekeurd zijn als stookkamerbekleding en een algemene 
toelating bouwtoezicht van het DIBT (Deutsches Institut für Bautechnik) 
hebben.

• Voor de isolatielagen moeten matten of platen uit sil icaatmaterialen 
(steen, slak en keramische vezels) van klasse A1 volgens DIN 4102 deel 
1 met een bovenste toepassingsgrenstemperatuur van ten minste 700 
°C bij controle volgens DIN 52271 en een nominale dichtheid van 80 kg/
m3 gebruikt worden. Deze moeten een overeenkomstig isolatiekencijfer 
volgens AGI-Q 132 hebben (de informatie over de isolatiedikte (afb. 30) 
heeft betrekking op minerale wol volgens AGI Q 132). 

• De luchttoevoer naar de behuizing mag niet worden geblokkeerd. De 
minimumopening voor de luchttoevoer bedraagt 600 cm². Hiervoor moe-
ten passende luchttoevoeropeningen voorzien worden.

• De draagplaat van de Quadra Inside III dient met behulp van 6 geschikte 
schroeven te worden vastgeschroefd.

1 Stookkamer 5
Vermiculiet- of calciumsilicaatplaat  
t ≥ 40 mm

2 Behuizing 6
Isolatie minerale wol  
(volgens AGI-Q 132) t ≥ 60 mm

3 Quadra Inside III SL 7 Buitenbekleding

4
Luchttoevoeropening open 
diameter min. 600 cm²

Afb. 30 minimale afstand tot stookkamer

min. 

m
in

. 

min. 

min. 

min. 
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3.8.  BRANDBESCHERMING/MINIMALE AFSTAN-
DEN BIJ MET DE HAND VERVAARDIGDE 
STOOKPLAATS

3.8.1 QUADRA INSIDE I SL

3.8.2 QUADRA INSIDE II SL

3.8.3 QUADRA INSIDE II I SL

3.9 VERBRANDINGSLUCHTTOEVOER

Uw ebios-fire gebruikt verbrandingslucht in de opstellingsruimte (afhankelijk 
van de kamerlucht). Het is daarom belangrijk dat het vertrek van voldoende 
frisse lucht wordt voorzien. Bij afgedichte vensters en deuren (bijv. in com-
binatie met energiebesparende maatregelen) kan het zijn dat de toevoer 
van verse lucht onvoldoende wordt gewaarborgd. Dit kan uw gezondheid en 
eventueel ook uw veiligheid in gevaar brengen of het verbrandingsgedrag 
beïnvloeden. Open een raam voor de toevoer van voldoende frisse lucht.

min. min. 
m

in
. 

min. min. 

m
in

. 

min. min. 

m
in

. 

Minimumafstanden tot brandbare voorwerpen

Minimumafstanden tot brandbare voorwerpen

Minimumafstanden tot brandbare voorwerpen
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4. VEILIGHEIDSCONTROLE

De temperaturen in het stralingsbereik van de individuele haardinstallatie 
mogen maximaal 85 °C voor brandbare onderdelen bedragen. De tempera-
turen aan de brandertank door naleving van de maatregelen voor achterver-
luchting mogen maximaal 65 °C bedragen. 

Zelf gerealiseerde constructies van haardinstal laties met ingebouwde 
Quadra Inside III ethanolbranders moeten bij de ingebruikneming door de 
bouwer op hun bedrijfsveiligheid gecontroleerd worden. Hiervoor moeten 
de temperaturen tijdens de werking gemeten worden. Daarvoor bestaan er 
geschikte contactthermometers of digitale lasertemperatuurmeetapparaten 
(bijv. VOLTCRAFT® IR 900-30S infraroodthermometer, meetbereik -50 tot 
+900 °C). De temperatuurmeting moet gedurende een periode van min. 6 
uur gebeuren.

Plak ten behoeve van metingen bij haarden uit glas (evt. scheidingswand in 
spa- en wellnesscentra of restaurants, hotels e.d.) de van toepassing zijnde 
meetpunten op het glas. Neem de aanwijzingen in de handleiding van uw 
temperatuurmeetapparaat in acht. 

Er moet voor gezorgd worden, dat het ethanol in de tank in geen geval de 
kooktemperatuur bereikt, de maximale temperatuur moet dus kleiner zijn 
dan 65 °C. Dit is een buitengewoon belangrijk aandachtspunt. 

4.1 ALGEMENE AANWIJZINGEN BIJ DE BEDIENING

• Kleine kinderen, ouderen of mindervalide personen: Net als bij open vuur 
in het algemeen is het aan te bevelen om een veiligheidsvoorziening (in 
speciaalzaken als accessoires verkrijgbaar) voor deze personengroep 
aan te brengen. Laat voornoemde personen nooit zonder toezicht achter 
bij een brandende of pas gedoofde ebios-fire! Vestig de aandacht van 
deze groep personen op de bron van gevaar.

• Er mogen geen brandbare voorwerpen op de vrije oppervlakken van de 
ebios-fire Quadra Inside II worden geplaatst. Leg geen wasgoed op het 
meubel om het te laten drogen. Droogrekken voor het drogen van kleding 
moeten buiten het stralingsbereik van de brander worden geplaatst (Afb. 
16, 20 en 24)! Brandgevaar!

• Door het verbrandingsproces komt warmte-energie vri j die leidt tot 
opwarming van de brander, de behuizingoppervlakken, glazen ruiten 
(afhankelijk van de uitvoering), alsmede van het veiligheidsglas. Aanra-
ken zonder aangepaste bescherming (bijv. hittebestendige handschoen) 
is verboden. Gevaar voor brandwonden! 

• Laat het vuur tijdens het branden nooit zonder toezicht achter!
• Let er bij de Quadra-Inside dat de behuizingafdekkingen zijn gesloten en 

de veiligheidsruiten bevestigd werden. 

• Tijdens de werking wordt geadviseerd om een raam te openen.
• Het gebruik van verschil lende, decoratieve ethanolstookplaatsen is 

alleen toegestaan, wanneer de brandstofdoorvoer van alle toestellen 
een waarde heeft die niet hoger is dan 0,5 l/h en er bovendien voor 
voldoende ventilatie wordt gezorgd. Raadpleeg de tabel in paragraaf 3.1 
Technische specificaties.
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• De brander mag uitsluitend worden gebruikt met de brandermat en deze 
pitten. Een verandering van het aantal of het materiaal van de pitten of 
de brandermat is niet geoorloofd.

• Het is niet toegestaan om wijzigingen, van welke aard dan ook, aan de 
ebios-fire aan te brengen.

• Dit is een decoratieve stookplaats voor een particuliere woning die niet 
is bestemd voor verwarmingsdoeleinden en niet voor continu bedrijf! 
Houd er rekening mee dat tijdens het verbrandingsproces warmte als 
nevenproduct ontstaat. In het geval van de:  
Quadra Inside I SL (ca. 3 kW) 
Quadra Inside II SL (ca. 6 kW) 
Quadra Inside III SL (ca. 6 kW) 
Dit kan eventueel leiden tot het verwarmen van de ruimte waarin de 
ebios-fire zich bevindt. 

• Wanneer de brander niet wordt gebruikt, mag er in principe geen brand-
stof in de tank aanwezig zijn en moet de stalen afdekplaat op de brander 
zijn geplaatst.

• De branders zijn ervoor bestemd om tot aan het einde van de brand-
stof te branden. Wanneer u slechts gedurende een korte periode van 
het vlammenbeeld wilt genieten, vul dan dienovereenkomstig minder 
brandstof bij. In geval van een vroegtijdige buitenbedrijfstelling sluit u de 
brander met de stalen afdekplaat af. Gebruik daarbij het koude handvat. 
Laat de brander na het doven ten minste 1 uur rusten! 

• De brander mag NIET in warme of brandende toestand en NIET via de 

brandergoot worden gevuld! LEVENSGEVAARLIJK!
• De omgang met brandstof in de buurt van de hete of nog brandende 

ebios-fire brengt aanzienlijke risico's met zich mee en is dan ook strikt 
verboden!

• Vul de brander alleen via de vulopening en niet via de brandergoot!
• Als er onopzettelijk ethanol wordt gemorst, verwijder dit dan meteen en 

voor het aansteken van de brander!
• Let erop dat de lichtsterkte van de vlam zover kan afnemen dat de vlam 

niet meer duidelijk zichtbaar is. Wijs kinderen en andere huisgenoten 
daarop.

• Minimum wachttijd tussen het doven en opnieuw vullen van de brander 
= 1 uur!

• Bij het hanteren van brandstof voor de ebios-fire wordt roken ten zeerste 
afgeraden.

Bij het negeren van deze basisregels kan een ongecontroleerde ont-
steking en zelfs een explosie ontstaan!

4.2 BRANDBEVEILIGING

Let op: er mogen zich in het stralingsbereik (zie ook; afb. 10 en 14, bereik 
van vlammen en/of ten opzichte van meubels), in opwaartse en zijwaartse 
richting over een afstand van 1000 mm geen brandbare bouwelementen of 
meubels bevinden (m.u.v. van aan weerszijden voorhanden zijnde ventilatie). 

Binnen het stralingsbereik mogen zich geen brandbare voorwerpen (decora-
tie, kledingsstukken e.d.) bevinden. Tot brandbare componenten, meubels, 
decoratie of gordijnen dient aan de zijkant een minimale afstand te worden 
aangehouden van 1000 mm om voldoende bescherming tegen warmte te 
waarborgen! Boven de stookplaats tot en met het plafond van de kamer 
(plafondafstand > 1000 mm) mogen geen voorwerpen aanwezig zijn!

1000 mm
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4.3 BRANDSTOF

Als brandstof wordt ''Bio-Ethanol“ (chemische formule C
2
H

6
O) met een 

ethanolgehalte van 96,6% gebruikt. Deze brandstof is te koop bij uw vak-
handelaar. Dit is een gevaarlijke stof conform ADR: klasse 3 PG III, UN 1170.

Gebruik nooit andere brandstoffen, zoals benzine, spiritus e.a. brandbare 
vloeistoffen en meng de brandstof niet onderling of met andere brandbare 
stoffen. De branders mogen uitsluitend met de voorgeschreven brandstof 
gebruikt worden, anders vervalt de garantie en u bereikt daarmee eventueel 
een onveilig of zelfs gevaarlijk bedrijfsgedrag.

Ethanol is een licht ontvlambare vloeistof, die stevig gesloten, beschermd 
tegen licht en uit de beurt van ontstekingsbronnen moet worden opgesla-
gen. Het is toegestaan om max. 5 liter in de woonruimte en max. 20 liter in 
de kelder op te slaan. Bewaar de bio-ethanol buiten bereik van kinderen. 
Vul voor de veiligheid de branders pas kort voor gebruik zodat ze niet onbe-
doeld en door onbevoegde personen aangestoken kunnen worden en om te 
voorkomen dat de brandstof verdampt.

Let erop dat ethanol uitsluitend wordt gebruikt voor verbranding en niet is 
geschikt voor consumptie. Let op uw kinderen! Ga bij inslikken onmiddellijk 
naar een arts en neem het etiket van de brandstof mee.

4.4 INGEBRUIKNAME

De brander van de ebios-fire Quadra Inside is bij levering leeg, dit ter voor-
koming van het uitlopen of verdampen van ethanol ti jdens het transport. 
Controleer (met name voor iedere ingebruikname) of er geen brandstof in het 
veiligheidsreservoir aanwezig is.

4.4.1 INBEDRIJFSTELLING VAN DE QUADRA INSIDE/SL

Ga als volgt te werk:
1. Zorg voor voldoende luchttoevoer.
2.  Controleer of de brander is gedoofd en volledig is afgekoeld (minimale 

wachttijd na het doven = 1 uur).
3. Voor het opvullen kan de brander in de behuizing 

bl i jven zitten. Open hiervoor het deksel van de 
behuizing. Afhankelijk van de inbouwsituatie moe-
ten de beschermruiten afgenomen worden. Voor 
de inbouw van een specifiek hiervoor gecreëerde 
stookkamer (haardinstallatie) dient de brander te 
worden gevuld alvorens deze in de behuizing wordt 
geplaatst (zichtbaarheid van het vulpeiloog).

4. Controleer de inhoud van de tank.
5. Verifieer of de afdekplaat op de brander ligt en de brandermat afdekt.

6. Open de vulschroef met behulp van de sleutel.

7. Steek de trechter in de vulopening en vul 
iedere brandereenheid met maximaal 2,6 liter 
bio-ethanol.
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8. Het vulpeiloog geeft het maximaal toege-
laten vulpeil weer. Het maximale vulpeil 
is bereikt, wanneer er bio-ethanol door 
de gleuven (zie pijl) in de reflectorwelving 
loopt.

9. Pak de fles voor het bevochtigen van de 
brander. Plaats de fles zodanig dat deze in 
de opening van de tankopening rust en vul 
het reservoir met brandstof. Druk op de fles 
zodat er lucht uitkomt en bij het loslaten 
brandstof wordt aangezogen. Wacht zo lang 
totdat de f les weer zi jn oorspronkel i jke 
vorm heeft.

10. Sluit de vulschroef stevig met behulp van 
de sleutel.

11. Sluit de afdekking van de behuizing en let erop 
dat de afdekking niet in het bereik van de vlam-
men komt maar een geli jkmatige afstand t.o.v. 
de brandergoot heeft. Bevestig vervolgens de 
veiligheidsruiten.

12. Beweeg het koude handvat richting opening 
van de afdekplaat en til de plaat op.

13. Bevochtig met de zojuist gevulde fles de 
brandermat met brandstof.

14. Zet de fles weg.
15. Wacht ca. 2 minuten met aansteken, zodat de pitten zich kunnen volzui-

gen met de ethanol.
16. Steek het vuur aan de brandermat aan en stap naar achteren weg van de 

vlammen. Het kan een paar minuten duren voordat zich een gelijkmatig 
vlammenbeeld vormt.

Als u toch een keer teveel brandstof vult, zodat de brander overloopt, wordt 
de ethanol in het veiligheidsreservoir verzameld. Maak dit onmiddellijk en 
voor het aansteken van de brander leeg. Reinig het oppervlak van de bran-
der, totdat deze droog is en volledig vrij van ethanol.

Let op: ethanol is licht ontvlambaar. Er mogen geen ontstekingsbronnen in 
de buurt zijn! 
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4.4.2 BRANDSTOF BIJVULLEN

• De brander mag NIET in warme of brandende toestand en NIET via de 
brandergoot worden gevuld! LEVENSGEVAARLIJK!

• Minimale wachttijd tussen doven en opnieuw vullen van de brander = 
1 uur!

• Laat ook zo lang de evt. nog hete veiligheidsruiten op het toestel zitten! 
Gevaar voor brandwonden! 

• De branders zijn ervoor bestemd om tot aan het einde van de brand-
stof te branden. Wanneer u slechts gedurende een korte periode van 
het vlammenbeeld wilt genieten, vul dan dienovereenkomstig minder 
brandstof bij. Sluit de brander door middel van de stalen afdekplaat met 
behulp van de grijpstaaf wanneer u hem vroegtijdig buiten gebruik wil 
stellen. 

Ga als volgt te werk voor het bijvullen:
1. Zorg voor voldoende luchttoevoer.
2. Controleer of de brander is gedoofd en volledig is afgekoeld (minimale 

wachttijd na het doven = 1 uur).
3. Voor het opvullen kan de brander in de behui-

zing blijven zitten. Open hiervoor het deksel van 
de behuizing. Afhankelijk van de inbouwsituatie 
moeten de beschermruiten afgenomen worden. Bij 
de inbouw in een speciaal vervaardigde stookka-
mer (haardinstallatie) moet de brander buiten de 
behuizing volgetankt worden (zichtbaarheid van 
het vulpeil).

4. Controleer de inhoud van de tank.

5. Verifieer of de stalen afdekplaat op de brander ligt en deze de brander-
mat afdekt.

6. Open de vulschroef met behulp van de 
sleutel.

7. Plaats de trechter in de vulopening en vul 
het reservoir bi j met maximaal 2,6 l i ter 
bio-ethanol.

8. Het vulpeiloog geeft de maximaal toege-
stane vulhoeveelheid aan. Het maximale 
vulpeil is bereikt, wanneer er bio-ethanol 
door de gleuven (zie pijl) in de reflectorwel-
ving loopt.

Als u toch een keer teveel brandstof vult, zodat de brander overloopt, wordt 
de ethanol in het veiligheidsreservoir verzameld. Maak dit onmiddellijk en 
voor het aansteken van de brander leeg. Reinig het oppervlak van de bran-
der, totdat deze droog is en volledig vrij van ethanol. 

Let op: ethanol is bijzonder ontvlambaar. Er mogen geen ontstekingsbron-
nen in de buurt zijn! 

Voor het aansteken van de brander, doorloopt u de stappen 9 tot 16 die in 
paragraaf 4.4.1 worden beschreven.
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4.4.3 VEILIGE BUITENGEBRUIKSTELLING

In geval van een vroegtijdige buitenbedrijfstelling sluit u de brander met de 
afdekplaat met behulp van het koude handvat.

Steek hiervoor het koude handvat in de opening van de stalen afdekplaat en 
plaats die vervolgens boven de brandergoot.

5. REINIGING EN ONDERHOUD

De ebios-fire Quadra Inside mag alleen worden schoongemaakt wanneer 
deze volledig is afgekoeld.

5.1 REINIGING BEKLEDING

• Wacht met de reiniging, totdat het toestel is afgekoeld (ten minste 1 
uur)!

• Oppervlakken met metalen decoratie en de bekleding kunnen met een 
vochtige doek worden gereinigd (gebruik geen microvezeldoekjes!). 

• Glazen oppervlakken kunnen met een gangbare glasreiniger en een 
zachte doek worden gereinigd (gebruik geen microvezeldoekjes!).

• RVS oppervlakken kunnen met gangbare reinigers voor RVS worden 
gereinigd. Gebruik deze alleen in de slijprichting!

Verwijder regelmatig stof op en onder het ebios-fire-meubel; stofdeeltjes 
kunnen verbranden c.q. verkolen. Dat kan tot verontreinigingen van de 
opstelruimte en het interieur leiden.
 

6. ONDERHOUD/PROBLEEMOPLOSSING

• De pitten en brandermat dienen periodiek door middel van een visu-
ele inspectie te worden gecontroleerd. Het materiaal kan gemakkelijk 
worden beschadigd. Daarom mag de brandermat niet worden geknikt, 
gebogen of dergelijke. Een verandering van de brandermat of de pitten 
is niet geoorloofd.

• De brandermatten dienen na circa 800 bedrijfsuren (komt overeen met 
een brandstofdoorvoer van ca. 400 l bio-ethanol) te worden vervangen. 
Neem hiervoor contact op met uw dealer.

• Gebruik uitsluitend onze originele vervangingsonderdelen.
• De afdichting van de tanksluiting dient periodiek te worden onderzocht 

op scheuren of brosheid en dient eventueel te worden vervangen.
• Neem bij vragen contact op met uw dealer.

6.1  STERKE, SNELLE EN ONGELIJKMATIGE ROET-
VORMING OP MEUBEL EN GLAS

Wanneer hiervan niet meteen vanaf het begin sprake was, controleer dan 
de volgende punten:

• Correcte brandstof gebruikt?
• Is de bekleding/afdekking correct geplaatst?

6.2 HET VUUR ONTSTEEKT NIET OF NAUWELIJKS

Wanneer hiervan niet meteen vanaf het begin sprake was, controleer dan 
de volgende punten:

• Zit er brandstof in de brander?
• Hebt u de aansteekmatten bevochtigd?
• Correcte brandstof gebruikt?
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6.3 GERUCHSBELÄSTIGUNG

• Zit er brandstof in de brander die buiten gebruik is?
• Werd de stalen afdekplaat geplaatst?
• Is er brandstof gemorst bij het vullen?

6.4 VLAMMENBEELD VERANDERT

• Is de brandermat beschadigd?
• Correcte brandstof gebruikt?
• Zijn alle veiligheidsafstanden aangehouden?
• Is de opstelruimte voldoende geventileerd?
• Is de opstelruimte tegen dwarsventilatie beschermd?

Als er een zichtbare verandering van het uiterlijk van de vlammen wordt 
geconstateerd, vooral als de vlammen boven de veil igheidsruiten heen 
komen, moet het apparaat buiten bedrijf gesteld en de dealer gewaar-
schuwd worden!

6.5 GEKNOEIDE ETHANOL ONTBRANDT

Als gemorst ethanol in brand vliegt, probeer de vlammen dan onmiddellijk 
te doven. Gebruik hiervoor bijvoorbeeld schuimbrandblussers met alcohol-
bestendig schuim of geschikte blusdekens. In principe adviseren wij om die 
blusmiddelen in de buurt te houden.

Als snel blussen niet meer mogelijk is, dan moet onmiddellijk de brandweer 
via alarmnummer 112 worden gebeld en moeten hun aanwijzingen worden 
opgevolgd!

7.  ALGEMENE 
GARANTIEVOORWAARDEN

7.1 TOEPASSINGSBEREIK

Deze algemene garantievoorwaarden zijn van toepassing tussen de fabri-
kant, Spartherm Feuerungstechnik GmbH, en haar wederverkopers. Ze 
komen niet volledig overeen met de contract- en garantievoorwaarden die 
de handelaar/groothandelaar individueel doorgeeft of kan doorgeven aan 
zijn klant.

7.2 ALGEMENE INFORMATIE

Dit product is een kwalitatief hoogstaand product dat wordt vervaardigd 
volgens de meest recente technische inzichten. De gebruikte materialen 
werden zorgvuldig geselecteerd en worden, net als ons productieproces, 
voortdurend gecontroleerd. Voor het opstellen of inbouwen van dit product 
is gespecialiseerde vakkennis vereist. Daarom mogen onze producten alleen 
worden geïnstalleerd en in bedrijf gesteld door gespecialiseerde firma's met 
inachtneming van de geldende wettelijke bepalingen.

7.3 GARANTIEPERIODE

De algemene garantievoorwaarden gelden alleen in de Bondsrepubliek 
Duitsland en de Europese Unie. De garantieperiode en de omvang van de 
garantie worden in het kader van deze voorwaarden toegekend, buiten de 
wettelijke garantie, die onaangetast blijft. 

Spartherm Feuerungstechnik GmbH verleent 24 maanden garantie voor de 
ebios-fire-toestellen (solitair en voorzetstukken)



DE 32

Spartherm Feuerungstechnik verleent 6 maanden garantie op slijtdelen in 
de verbrandingskamer, zoals pitten, brandermatten, afdichtingen en kera-
misch glas.

7.4 FUNCTIEVOORWAARDEN VOOR DE GARANTIE

De garantieperiode begint vanaf de datum van levering aan de vakhandel/
tussenhandelaar. Dit dient met een schrifteli jk bewijs, bijvoorbeeld een 
factuur met afleveringsbon van de handelaar/groothandelaar, te worden 
aangetoond. Het bij het product behorende garantiecertificaat dient door de 
indiener van de claim te worden getoond bij de aanvraag.

Zonder dit bewijs is de Firma Spartherm Feuerungstechnik GmbH tot geen 
enkele garantieprestatie verplicht.

7.5 GARANTIE-UITSLUITING

De garantie is niet van kracht bij
- slijtage van het product 
  pit/brandermat door thermische belasting
-  oppervlakken: 

verkleuring van de lak of op de gegalvaniseerde oppervlakken van 
het haardmeubel en/of de brander, die het gevolg is van thermische 
belasting of overbelasting.

-  glaskeramiek: 
vervuiling door roet of ingebrande resten van verbrande materialen, 
en kleurveranderingen en andere optische veranderingen vanwege de 
thermische belasting

-  Benutzung von ungeeignetem oder n icht  genanntem Brennstof f . 
Voor uw ebios-fire-toestel adviseren wij het gebruik van bio-ethanol van 
Spartherm Feuerungstechnik GmbH met een concentratie van meer dan 
96,6%.

- onjuist transport en/of verkeerde opslag

-  onvakkundige omgang met breekbare delen, zoals glas en keramiek
- onvakkundig(e) hantering en/of gebruik
- onvakkundig vullen van de installatie
- geen of gebrekkig onderhoud
- verkeerde op-/inbouw van het toestel
- negeren van de opbouw- en gebruiksaanwijzing
- technische wijzigingen aan het toestel door externe personen

7.6 OPLOSSEN VAN STORINGEN / ONDERHOUD

Onafhankelijk van de wettelijke garantie, die binnen de wettelijke garan-
tietermijn voorrang heeft op de beloofde garantie, worden in het kader van 
deze garantie alle gebreken kosteloos opgelost, als deze zijn terug te voeren 
op een materiaalfout of op een fout van de fabrikant en als de overige 
voorwaarden van deze garantiebelofte zijn nageleefd. 

In het kader van deze garantiebelofte behoudt de firma Spartherm
Feuerungstechnik GmbH zich het recht voor ofwel de gebreken te corrigeren 
ofwel het toestel gratis te vervangen. Het repareren van mankementen heeft 
voorrang. Verdergaande claims dan de wettelijke garantieverplichting zijn 
hierbij uitdrukkelijk uitgesloten

7.7 VERLENGING VAN DE GARANTIEPERIODE

Als een prestatie in het kader van de garantie is uitgevoerd, of het nu gaat 
om corrigerende maatregelen of om de vervanging van een toestel, dan 
wordt de garantietijd voor het vervangen toestel/onderdeel verlengd.
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7.8 VERVANGINGSONDERDELEN

Er mogen uitsluitend vervangonderdelen worden gebruikt die door de fabri-
kant zijn geproduceerd of aanbevolen.

7.9 AANSPRAKELIJKHEID

Schade en claims voor schade die niet veroorzaakt zijn door een defect 
apparaat geleverd door Spartherm Feuerungstechnik GmbH zijn uitgesloten 
van en maken geen deel uit van deze garantievoorwaarden.

Hiervan uitgezonderd zijn wettelijke garantieclaims, indien deze in speci-
fieke gevallen zouden bestaan.

7.10 OPMERKING

De vakhandel/distributeur staat u graag bij met raad en daad, bovenop deze 
garantievoorwaarden en -toezeggingen. Er wordt uitdrukkelijk geadviseerd 
om ebios-fire-producten regelmatig door een haardinstallateur/dealer te 
laten inspecteren.

Technische wijzigingen en vergissingen voorbehouden.
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8.  VERKLARING VAN DE BOUWER VAN 
EEN INDIVIDUEEL GEPRODUCEERD 
MEUBELSTUK/HAARDSYSTEEM MET 
DE QUADRA-INSIDE

De koper van een individueel geproduceerd meubel of een individueel gepro-
duceerde haardinstallatie met de Quadra-Inside I SL dient van de bouwer 
van voornoemd meubel of voornoemde haardinstallatie een bevestiging te 
krijgen van de deskundige bouw (meubel/haardinstallatie) en inbouw (Qua-
dra-Inside I SL). De bouwer bevestigt dat alle in deze handleiding vermelde 
punten in zijn constructie in acht zijn genomen en zijn uitgevoerd. Verder 
dient de bouwer de koper deze handleiding te geven. De bouwer verklaart 
bovengenoemde schriftelijk aan de koper.

Voorbeeldverklaringen voor de bouwer van het individuele meubelstuk c.q. 
de haardinstallaie kunnen worden gedownload via: www.ebios-fire.com.

Speciale aanwijzingen ten aanzien van de Quadra Inside II SL & III SL

De ethanol-haarden Quadra Inside II SL & III SL bestaan uit onderdelen die 
volgens DÏn 4734-1 werden getest, maar die vanwege hun samenstelling 
niet in een bepaalde normeringsklasse kunnen worden ingedeeld. 

In tegenstelling tot de Quadra Inside I SL vallen de modellen Oaudra Inside 
II SL & III SL niet onder de norm DIN 4734-1 en kunnen daarom niet volgens 
dit voorschrift worden afgedekt. De branders in de Quadra II SL & III SL zijn 
de modellen die ook in de geteste Quadra Inside I SL werden gebruikt.

Voor deze producten is het noodzakelijk dat de bouwer, voorafgaand aan 

levering, de producent een verklaring stuurt dat de plaatsing, de veilig-
heidscontrole en de instructie voor de gebruiker conform de aanwijzingen 
van de producent zullen worden uitgevoerd.  Pas wanneer de producent 
voornoemde, ondertekende verklaring heeft ontvangen, zal deze het product 
leveren. 

Bij de bestelling van de Quadra Inside II SL & III SL ontvangt u een sjabloon 
voor de verklaring en instructies voor het uitvoeren van de veiligheidscon-
trole. U kunt deze documenten en informatie ook downloaden via: ebios-fire.
com. 

LET OP: zorgvuldig bewaren!
Bewaar de handleiding met een geldig betalingsbewijs en een duidelijke 
vermelding van de aankoopdatum en houd deze documenten bij de hand 
zodat u deze bij eventuele servicewerkzaamheden aan onze monteurs kunt 
overhandigen.



DE

DE 35

AANTEKENINGEN
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SPARTHERM
HET WERELDMERK VOOR UW HUISKAMER

The Global brand for your living room | La référence mondiale pour votre salon | Il marchio mondiale per il vostro soggiorno

La marca mundial para su salón | Het merk van wereldformaat voor uw huiskamer | Światowa marka do Państwa salonu

Торговая марка № 1 для Вашего дома

D Ihr Fachhändler | UK Your specialist dealer | F Votre revendeur spécialisé
IT Il vostro rivenditore specializzato | E Sus comercios especializados

NL Uw vakhandelaar | PL Państwa sprzedawca | РУС Ваш дилер
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SPARTHERM Feuerungstechnik GmbH · Maschweg 38 · D-49324 Melle ·
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