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Pelletkachels met RDS besturing.
Nederlandstalige versie

GEBRUIKSAANWIJZING



.

Algemeen
Belangrijk:Het is van belang om deze gebruiksaanwijzing goed door te nemen voordat de pelletkachel in gebruik 
wordt genomen. De in deze gebruiksaanwijzing kan men afwijken indien dit wettelijk is voorgeschreven.

Informatie:
De gebruikte verpakking zorgt ervoor dat de kachel onbeschadigd wordt aangeleverd. Indien u toch een 
beschadiging constateert dient u dit zsm te melden bij uw leverancier.

Belangrijk bij de installatie:

- De installatie dient door een erkende Nordic Fire installateur te worden uitgevoerd.
- Indien de installatie niet juist is uitgevoerd kan er schade ontstaan. Dit valt niet onder de garantie.

Deze gebruikershandleiding is een onderdeel van het product. En behoort daardoor altijd bij de kachel. Gebruik 
anders dan bedoelt in deze  handleiding valt niet onder enige aansprakelijkheid of garantie. De kachel mag 
alleen met DIN gekeurde pellets gebruikt te worden. Andere materialen zijn ten strengste verboden.

Wijzigingen mogen alleen door een erkend Nordic Fire installateur worden uitgevoerd. Verder is het volgende 
van belang:

- Gebruik door kinderen is niet toegestaan
- De kachel mag niet blootsvoets of met vochtige handen worden bediend
- Het is verboden om wijzigingen aan te brengen aan de parameters, zonder toestemming van Nordic Fire
- De kachel mag niet in vochtige ruimte gebruikt worden
- De kachel kan zeer heet worden. Met moet voorkomen dat er contact kan ontstaan. Het aanraken daarvan 
  kan tot verbrandingsverschijnselen leiden.



2. Veiligheids informatie
De pelletkachel kan alleen door vakkundige installateurs worden onderhouden en worden gerepareerd. Voor vragen kan men daarover

contact opnemen met Nordic Fire.

Belangrijk:

- De pelletkachel mag alleen met 6 mm DIN pellets gebruikt worden. Andere maten of materialen is niet toegestaan.
- De montage van onderdelen mag alleen gebeuren door een vakkundige Nordic Fire dealer
- Verkeerde montage kan schade veroorzaken met ernstige gevolgen. Garantie of aansprakelijkheid vervalt bij montage

    door een niet vakkundige Nordic Fire dealer. 

- De pelletkachel rookgasafvoer mag niet uitgevoerd worden met aluminium afvoermatieralen.
- Het rooster in het pelletreservoir mag nooit worden weggenomen.
- In de ruimte waarin de pelletkachel staat moet voldoende luchttoevoer zijn, welke nodig is voor de verbranding.
- Tijdens het gebruik mag de deur nooit worden geopend!
- Indien de ruit is gebarsten mag de kachel nooit worden gebruikt!
- Bij het gebruik van de kachel wordt het glas en de kachel erg heet. Contact daarmee moet men vermijden!

- De kachel moet vooraf aan de ontsteking worden gecontroleerd.
- Het opstellen van was of kleding voor de kachel is verboden indien deze niet op tenminste 1,5 meter van de kachel bevindt. Dit imv

brandgevaar.

- Reiniging en onderhoud is zeer belangrijk en dient regelmatig uitgevoerd te worden.
- De kachel mag niet worden uitgeschakeld door het afsluiten van de stroomvoorziening.
- De kachel mag niet worden gereinigd voordat deze volledig is afgekoeld.
- Alle onderhoud en reiniging dient men in alle rust en zekerheid uit te voeren.

3. Algemeen

De kachel mag alleen in de woonruimte worden gebruikt. De kachel ontsteekt en start automatisch, wat volledig door de besturing wordt

gecontroleerd. De controle unit regelt, de ontsteking en het inschakelen en uitschakelen van de kachel. Hierdoor werkt de kachel uitsterst
zeker en veilig. Vanuit het vuurbakje (met de gaatjes) worden de pelletkorrels verbrand. Het is belangrijk dat deze gaatjes schoon en
open zijn. Gebeurt dit niet dan kan de verbranding verslechteren en de pellets verbranden daardoor niet meer goed. Indien er grote gaten in 
het pelletbakje komen moet deze worden vervangen.

Het glas beschikt over een eigen luchtstroom, waardoor deze zichzelf reinigt. De lichte aanslag kan echter niet worden voorkomen. Een
zwarte aanslag is niet goed. De kachel dient dan gereinigd te worden.

Indien met niet juiste pellets gebruikt kan de kachel volledig anders gaan branden dan is voorzien.

3.1 Aansprakelijkheid

Nordic Fire accepteerd geen enkele aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door het niet juist gebruiken van de pelletkachel. Indien

de pelletkachel anders gebruikt wordt dan in deze gebruiksaanwijzing staat beschreven, vervalt de garantie.

De garantie en aansprakelijkheid vervalt bij:
- Onvakkundige of slecht onderhoud
- Niet volgen van de voorschriften in de gebruiksaanwijzing
- Gebruik in tegenstelling tot de veiligheidsvoorschriften.
- Montage welke niet is toegestaan volgens het toepasselijk recht.
- Montage welke niet is uitgevoerd door Nordic Fire dealers.
- Wijzigingen welke niet geautoriseerd zijn door Nordic Fire / Ecoteck
- Gebruik van niet originele onderdelen
- Buitengewone zaken

3.2. Onderdelen

- De kachel mag alleen op een geaard stopcontact worden aangesloten!



 3.3. Keramiek bekleding 
De gebruikte keramiek bekleding is handgevormd. Daardoor kunnen deze licht afwijken. Verder heeft keramiek als eigenschap dat deze
op den duur haarscheurtjes gaat vertonen. Dit is volkomen normaal. 
 
Bij het vullen van de kachel dient met geen stof of pellets te knoeien. Het is zaak de pellets rustig bij te vullen. De aanwezige sleuven
dienen altijd vrij te blijven. 
 

Afb.2

Vooorzichtig vullen zodat er geen stof wordt 
.geknoeid of keramiek wordt beschadigd

 

 

1 - Pellet- Toevoervijzel
2 - Ontsteking
3 - Branderbakje
4 - R ookgaskanaal
5 - Lu chttoevoer
6 - W armtewisselaar
7 - Pelletr eservoir
8 - Binnenbekleding (Vermiculite)
9 - R ookgasafvoer

Deze tekening geeft schematisch de werking van een
pelletkachel weer.
Na het vullen van het reservoir  (7) w orden de pellets  
middels de vijzel  (1) in d e branderbak  (3) geladen. 
Het ontsteken gebeurt doordat de gloeispiraal heet wordt  
(2), de  lucht komende uit de luchttoevoer  (5) wordt door
de gloeispiraal sterk verhit waardoor de pelletkorrels
gaan branden
De hete rookgassen gaan langs de warmtewisselaar  (6) 
uvia het rookgaskanaal  (4) de schoorsteen in.  Via de
warmte wisselaar wordt lucht in de kamer geblazen . 
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3.5. Hoe is een pelletkachel opgebouwd?



 

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

 
 
 
 
 

Pellets

Leverancier van DIN+ gekeurde PELLETS

Houtpellethandel.nl
Halseweg 38
7021 HX ZELHEM
Tel. 0314-622267
www.houtpellethandel.nl

Voor een optimaal verbrandingsresultaat en een storingsvrij proces, is het van belang om alleen 
pellets te gebruiken die voldoen aan de volgende voorwaarden:

- Tenminste een DIN keuring
- Vermogen tussen de 4,9 en maximaal 5,2 kW per kilo

Indien u pellets gebruikt die niet DIN gekeurd zijn 
kan dit schade veroorzaken aan uw pelletkachel.

Nadelen van pellets die geen DIN keur hebben:

- Geen controle op andere schadelijke stoffen die in de pellets kunnen komen
- Vaak een lager vermogen
- Vaak gemaakt van donkere houtsoorten wat schadelijk is voor een pelletkachel
- De pelletkachel dient volledig schoongemaakt te worden als deze pellets gebruikt zijn
- Er kan schade ontstaat aan de bewegende delen

Er zijn natuurlijk nog veel 
meer leveranciers
van DIN gekeurde pellets

Pellets kan men van alle houtsoorten maken, 
maar om
te voldoen aan de DIN norm zijn hardhout-
soorten vaak niet geschikt. In Nederland ziet 
men wel met regelmaat donkere pellets, maar 
deze hebben nooit een DIN keur. 



Het display

Datum

Kamertemperatuur

Tijd

Vermogenstand   

Status

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

.
in werking

20 C

12 maart 2012

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

Het inschakelen van de pelletkachel

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

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

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

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

.
OFF

20 C

12 maart 2012

Weergave display, zodra de pelletkachel is uitgeschakeld.

Als het branderbakje niet schoon èn leeg is, dient deze eerst geheel gereinigd en geleegd te worden
voordat men de kachel opnieuw opstart. Start men de kachel toch op dan kan de start slecht verlopen
en ontstaat er veel rook. Men moet de kachel dan op het display uitschakelen. Men mag nooit de
stekker eruit trekken!!



Kamertemperatuur

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

Instellen van de temperatuur

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

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

Set
Temperatuur

Sonde Console

Gewenste kamertemperatuur kan hier worden ingegeven

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

Instellen van het vermogen

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

Het vermogen kan ingesteld worden door KNOP2 in te drukken.

Set
Temperatuur

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

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



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

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

Extra mogelijkheden in het “GEBRUIKERSMENU”

Menu Gebruiker

Status kachel

Het GEBRUIKERSMENU heeft de volgende submenu’s:

-Menu STATUS KACHEL
-Menu SET TEMPERATUUR
-Menu SET VERMOGEN
-Menu SET KLOK 
-Menu THERMOSTAAT
-Menu TAAL
-Menu COMFORT CLIMA
-Mode SILENCE
-Mode ZELF CONTROLE SYSTEEM
-Menu BEKIJKEN PARAMETERS
-Menu GEWERKTE UREN
-Menu SET TREK / PELLET VERHOUDING

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

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

U kunt eveneens direct terugkeren naar het startscherm door 
KNOP1 èn KNOP2 tegelijkertijd in te drukken. 

MENU 1 “STATUS KACHEL”

Temperatuur van de rookgassen

Inkomende luchtsnelheid

Toeren rookgasventilator

Status van de vijzelmotor

In dit menu kan men de gegevens a�ezen van de verschillende technische onderdelen van de pelletkachel. De installateur kan deze 
gegevens gebruiken indien er een probleem zal optreden met de pelletkachel.

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



MENU 4  “SET KLOK”

MENU 5 “CHRONO”  (INSTELLEN VAN DE TIMERFUNCTIE)

-

MENU 3  “INSTELLEN VERMOGEN”

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

START: Starttijd van het programma (programma1-programma2)

STOP: Tijdstip uitschakeling programma (programma1-programma2)

Dagen: LU = maandag (= dag1)

Gewenste vermogen

Gewenste temperatuur

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

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

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

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

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

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

Het vakje dient men aan te vinken als men de TIMER wil 
inschakelen. 

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

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

POTENZA PROG - 1 Vermogen instelling van 1 t/m 5

SET TAMB PROG - 1 Temp. instellen (EST=ext. thermostat) (MAN=manueel)

PROG - 2

POTENZA PROG - 2

SET TAMB PROG - 2

De volgende waardes kan men instellen:

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

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

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

Vermogen instelling van 1 t/m 5

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

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

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

Set programma

In werking



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

MENU 6 “TAAL”

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

Nederlandse taal, waardoor de bediening 
veel eenvoudiger wordt. 

Instellen Taal

MENU 7 “COMFORT CLIMA”

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

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

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

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

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

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

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

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

.
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MENU 9 “SELF CONTROL SYSTEM”

MENU 8: “SILENCE”

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

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

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

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

OPMERKING: Bij het gebruik van een externe thermostaat is een Range instelling van 3 Graden C
te adviseren.

1 2 3 5 6 7 8 9 104

-TC1+TERM.N.AMB.

Rookgas
Sonde

Externe
Thermostaat

  Ruimte
Temp.voeler

-TC1+TERM.N.AMB.N.H2ON.PEL.

Rood
Blauw

Zwart
Zwart

Ruimte temperatuur regeling met externe thermostaat
Men kan een externe thermostaat op de pelletkachel aansluiten. Hierdoor kan men de temperatuur in een andere ruimte 
of andere plek van de kamer meten. Deze externe thermostaat kan men aansluiten op het moederbord (7 en 8).

Als men een externe thermostaat heeft aangesloten moet de temperatuur op “EST” ingesteld worden. Vervolgens ziet men 
T ON als de externe thermostaat aan is en T OFF als de thermostaat niet vragend is. Als de temperatuur bereikt is zal dus 
de melding T OFF verschijnen. De kachel springt dan op ‘modulatie’.  Als men de kachel dan uit wil laten gaan moet men 
dit instellen met CONFORT CLIMA.



5.2.10 Menu “BEKIJKEN PARAMETERS“ 
In dit menu kan men de parameters (aansturingsgegevens) van de pelletkachel bekijken. 

5.2.11. Menu “GEWERKTE UREN”

SERVICE

5.2.12 Menu “SET TREK/PELLETS“

-

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

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

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

Alle pelletkachels hebben regelmatig groot onderhoud nodig welke door de installateur kan worden uitgevoerd. In de parameters 
kan de installateur het aantal uren instellen (PARAMETER TF53) waarna service nodig is. In het display zal dan na dit aantal 
uren de melding “SERVICE UREN” verschijnen. Bovendien zal er een signaal klinken. Deze melding zal optreden bij elke start 
van de kachel. De kachel zal wel blijven functioneren.
Wij adviseren het aantal uren op maximaal 900 uur in te stellen.

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



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

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

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

  

-

5.3. Automatisch laden van de vijzel

    

Ga naar menu “STATUS KACHEL”

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

Vijzel uit

Vijzel actief 

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

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



6.0 FOUT MELDINGEN
De pelletkachel kan diverse foutmeldingen geven als er iets niet goed functioneert. Hierdoor kan men het probleem
eenvoudig oplossen.

Beschrijving Foutcode Melding op display
Probleem met temperatuurvoeler 02 ALARM SONDE TEMPERATUUR

Probleem met Rookgas Sonde 03 ALARM ROOKGAS SONDE

Verkeerde opstart 05 ALARM GEEN START

Vlamtemperatuur daalt tijdens opstart 11 ALARM ABNORMALE VLAM

Pellets op tijdens het gebruik 06 ALARM PELLETS UITGEPUT

Stroomuitval tijdens het gebruik 01 BLACK-OUT

Rookgassen kunnen niet weg: afvoer verstopt  08 ALARM DEPRESSIONE

Veiligheids probleem 07 ALARM THERMISCH

Rookgas ventilator functioneert niet 04 ALARM ESTR  GUASTO

Abnormale ventilator probleem 12 ALARM GIRI ESTRATTORE

Te hoge of te lage trek 13 ALARM TREKPROBLEMEN

Te hoge of te lage trek 13 ALARM TREKPROBLEMEN

09 ALARM DEFECT AIRFLOW

Defect in vijzelmotor 15 ALARM TRIAC COCLEA

Vijzelmotor verkeerd aangesloten 14 FASE COCLEA

ALARM 03 rookgassonde
Deze melding verschijnt als de rookgastemperatuur sonde niet meer functioneert. In de praktijk houdt dit vaak in dat
het contact niet meer aanwezig is. Het is dus zaak de verbindingen te laten controleren.
ALARM Hete rookgassen / Hot smokes
De pelletkachel is beveiligd tegen oververhitting. Ondermeer door te kijken naar de temperatuur van de rookgassen. 
De rookgastemperatuur mag niet boven de 230 C komen (Parameter TF42). Stijgt de rookgastemperatuur toch verder
dan zal de pelletkachel de toevoer van pellets verlagen en de rookgasventilator zal sneller gaan draaien om de
hete rookgassen sneller af te voeren. Dit gebeurt netzolang totdat de rookgastemperatuur voldoende is afgenomen.
Indien de pelletkachel boven de 269 C komt zal de pelletkachel zich uitschakelen.
ALARM 05 Geen ontsteking
Deze melding ziet u verschijnen als de pelletkachel niet is opgestart. Dit kan meerdere oorzaken hebben. Bijvoorbeeld
geen pellets meer, te weinig pellets, geen goede pellets, of de gloeispiraal werkt niet meer goed genoeg. Als de kachel
geheel leeg is geraakt kan het zijn dat deze melding bij de eerste opstart wordt weergegeven. Men dient de kachel dan
opnieuw op te starten.
ALARM 11 Abnormale vlam
In de “Vlam aanwezig” fase zal de temperatuur moeten stijgen. Gebeurt dit niet dan wordt deze melding weergegeven. 
en de pelletkachel schakelt zich uit.
ALARM 06 GEEN PELLETS
Als de pellets op zijn zal de pelletkachel uitvallen. Doordat de rookgas temperatuur onder een bepaalde minimum
temperatuur komt meet de pelletkachel dat deze niet meer brandt. 
ALARM 01 BLACKOUT
Dit alarm verschijnt als in de tussentijd de stroom is uitgevallen. Let op de kachel dient altijd een geaard stopcontact
te hebben.

6.1 Herstellen van een foutmelding
Zodra het duidelijk is wat de oorzaak is geweest van de foutmelding èn dit is opgelost dan kan men de foutmelding herstellen.
Dit kan men door de OK knop 2 seconden in te drukken. De melding ‘kachel stopt’  zal dan op het display verschijnen. 
Vervolgens kan de kachel worden herstart.

LET OP: Men mag niet de stekker uit het stopcontact halen als de kachel nog in werking is of als er een foutmelding wordt
aangegeven!

6.2  Uitleg van de verschillende foutmeldingen



ALARM 08 NO DEPRESS
Als de rookgassen niet meer weg kunnen en de afvoerpijp zit verstopt dan onstaat deze melding. Het is zaak de
afvoer volledig te reinigen.

ALARM 07 TERMIC
Als de temperatuur van het pelletreservoir teveel stijg, zal deze melding ontstaan. Vervolgens wordt de toevoer van
pellets direct gestopt. Ook zal de kachel zich uitschakelen.

7.9. alarm SMOKE FAN DEFECT
Als de rookgasventilator defect is, of het contact is niet goed dan wordt deze melding weergegeven.

7.10 alarm TURNS OF THE SMOKE FAN
Als de rookgasventilator meer dan 15% minder snel draait dan opgegeven in de parameters wordt deze melding
weergegeven. Het kan zijn dat deze verstopt zit, of dat zich ergens iets klemt.

ALARM 13 geen trek / onvoldoende trek
Dit alarm ontstaat als er onvoldoende trek is, of de trek veel te sterk is.  Onvoldoende trek kan ontstaan door een 
verstopping of doordat het kanaal erg koud is. Te hoge trek kan ontstaan door bijv. harde wind. Men dient het 
kanaal te reinigen of de trek te verbeteren. Bij een veel te sterke trek dient men deze te beperken.

In situaties waar dit niet mogelijk is en waar de kachel en schoorsteen kanaal volledig gereinigd is, kan men
deze functie uitschakelen. Dit kan de installateur voor u doen.

7.12 alarm FLOWMETER DEFECT
Als de Flowmeter (EDS) systeem defect is, zal dit worden aangegeven. Echter de pelletkachel zal blijven functioneren
maar het EDS systeem zal worden uitgeschakeld.

7.13 alarm TRIAC SCREW
Als de aansturing van de vijzelmotor stuk is, zal de vijzelmotor worden uitgeschakeld.

7.14 alarm PHASE SCREW
Als de vijzelmotor niet goed aangesloten is op het moederbord ontvangt u deze melding.

ALARMMELDINGEN

Let op een foutmelding is vaak eenvoudig op te lossen. Neem contact op met uw dealer. Zij kunnen u helpen het probleem
op te lossen. De meeste problemen worden veroorzaakt door het gebruik van onjuiste pellets (GEEN DIN KEUR) of door
achterstallig onderhoud.



Onderhoud en reiniging door de gebruiker
Let vooraf op en neem de onderstaande punten in acht:

- Verzeker u ervan dat de kachel koud is.
- Verzeker u ervan dat er geen gloeiende delen in de aslade aanwezig zijn.
- Verzeker u ervan dat de schakelaar achter de kachel op 0 staat.

 .dlaaheg tdrow tkatnokpots teh tiu rekkets ed tad navre u rekezreV -

    
11.1. Reiniging van de buitenzijde 

Gebruik geen bijtende stoffen om de pelletkachel te reinigen. Gebruik geen vochtige toepassingen 
ivm electrische delen.

11.2. Reiniging van het branderbakje

Het is zeer belangrijk dat het branderbakje schoon is en de gaatjes volledig open. Bij slechte pellets 
krijgt men veel aanslag. 
Waardoor de pelletkachel uiteindelijk niet goed kan opstarten. Ook is de verbranding erg slecht als 
de gaatjes niet goed open zijn. 

 Naast het branderbakje dient men de aslade tenminste 2x per week te reinigen.
 
De rookgasafvoer dient tenminste 2x per jaar gereinigd worden. Geadviseerd wordt om dit vaker te doen. 
.

B & S Vertriebs OHG

Onderhoud en reiniging van een pelletkachel

Het onderhoud en schoonmaken van een pelletkachel is belangrijk. In het onderhouden 
van de pelletkachel kan men onderscheidt maken tussen onderhoud dat u als gebruiker 
kunt doen en dat wat door uw installateur gedaan dient te worden.

Het onderhoud dat u kunt doen:

- Reinigen van de buitenzijde
- Reinigen van het branderbakje
- Schoonzuigen van de complete binnenzijde van de pelletkachel
- As verwijderen uit het T-stuk aan de achterzijde van de pelletkachel
- Schoonhouden van de glasruit
- Verwijderen van stof

Het onderhoud dat jaarlijks tot 2-jaarlijks door de installateur gedaan dient te worden:

- Volledig reinigen van de kanalen van de pelletkachel
- Volledig (laten) reinigen van het rookgaskanaal
- Reinigen van de rookgasventilator
- Controle van de pakkingen
- Controle van de onderdelen
- Vervangen van de gloeispiraal (indien nodig)



Onderhoud en reiniging

Vooraf aan het onderhoud dient u met het volgende rekening te houden:
- Zorg ervoor dat de stroomkabel uit het stopcontact is genomen
- Wees zeker van het feit dat de onderdelen geheel afgekoeld zijn. 
- Asdelen moeten volledig zijn afgekoeld.
- Gebruik alleen goed gereedschap voor het onderhoud
- Overtuig u van het feit dat alle onderdelen en veiligheden juist zijn teruggeplaatst na onderhoud

Het onderhoud van de kachel is afhankelijk van het feit welke pellets u gebruikt. Het is zaak goede DIN pellets te gebruiken
welke geen stof bevatten.

De kachel vereist regelmatige reiniging om een goede verbranding te garanderen. Hiervoor
adviseren wij een as stofzuiger, welke uw dealer kan leveren. Belangrijk is dat al het as
met regelmaat verwijderd wordt.

Vermiculite binnenbekleding
v.d. verbrandingskamer

RVS branderbak

Aslade

Reiniging van de branderbak
De branderbak moet altijd schoon zijn. Indien de pelletbak niet goed schoon is kan de kachel niet juist
opstarten en kunnen er problemen ontstaan. De gaatjes in de branderbak moeten open zijn.
Start de kachel nooit op als deze niet geheel schoon is! 

Schraper voor reiniging
van de rookgaswisselaar
Tenmiste 2x per week
heen en weer schrapen



1 2

Reinigen van de aslade
De Aslade moet normaliter om de 2 dagen geleegd worden. Het kan vaker nodig zijn afhankelijk van het gebruik van de kachel en
de kwaliteit van de pelletkachel. Reinig de aslade alleen als de kachel volledig is afgekoeld

Hoe verwijderd men de bovenste vlamkeerplaat?

De bovenste keerplaat moet regelmatig geschoond worden. Deze ligt los bovenin. Hierop verzamelt zich as.

Phase A Phase B

POSITIE 

Keerplaat ligt hierop
De achterzijde van de
keerplaat steunt hierop



1

2

Volledige reiniging (na 800 uur of elke 3 maanden)

Afhankelijk van het gebruik maar ook de soort pellets (gebruik alleen DIN gekeurde pellets) moet de pelletkachel volledig gereinigd te
worden. Wij adviseren u een installateur in te schakelen. Gebruik ook een as stofzuiger.

Op deze wijze kunt u een pelletkachel reinigen:

Verwijder de schroeven
waarmee de zijpanelen zijn
vastgezet.

Verwijder de keramiek delen Dit is per model verschillend



Inspectie luik rechts

Inspectie luik links

Siliconen pakking

Siliconen pakking

Siliconenpakking

Schraper voor
warmtewisselaar

Onderdeel
Branderbak

Aslade

Glas

Rookgasafvoer

Koord / dichting deur

Schraper van de warmte wisselaar

Schoorsteen

Verbrandingskamer

Pelletreservoir uitstofzuigen

Inspectieluik onder

Elke dag Elke 2 / 3 dagen Elke maand Elke 60/90 dagen 2x per jaar

Reinigingsschema



9. Electrisch schema
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20 cm aansluitpijp
T-stuk met 
asuitlaatstuk

Pijp 1 meter

Pijp 50 cm

Verloop 80 > 150

Siliconenring 
per pijp 1x

Aansluitschema voor pelletkachels aangesloten
op een bestaand schoorsteenkanaal

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

Belangrijke informatie bij deze installatie:

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

Vloerplaat

Muurbeugel

Roset ø 150

Nisbus ø 150 mm

Sc
ho

or
st

ee
n



20 cm aansluitpijp

T-stuk met 
asuitlaatstuk

Pijp 1 meter

Pijp 50 cm

Bocht 90 graden

Roset ø 80 mm 
afdichtend aansluiten

Mantelbuis inschuif-
baar ø 80/130 of 
geïsoleerde buis

Steenwol isolatie

Mantel met 
luchtspouw

Roset �exibel  ø 130 mm

Siliconenring 
per pijp 1x

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

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

Belangrijke informatie bij deze installatie:

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

Vloerplaat

Muurbeugel



Aansluitpijp op maat

Aansluitschema voor pelletkachels aangesloten
op een bestaand schoorsteenkanaal

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

Belangrijke informatie bij deze installatie:

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

Vloerplaat

Roset
ø 80 mm

Sc
ho

or
st

ee
n

Siliconenring
Nisbus
ø 80 mm



Het RDS systeem

Het nieuwe RDS systeem meet de luchtinvoer en past de verbranding aan indien dit nodig is. Het RDS zal het 
toerental van de rookgasventilator automatisch aanpassen zodra de schoorsteentrek te zwak of te sterk is of 
zodra de branderbak vervuild raakt.

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

Als de verbranding slecht is door vervuiling zal de melding ‘reinigen brander’ in het display verschijnen. De 
kachel dient dan gereinigd te worden. Ook zal de rookgasafvoer gecontroleerd dienen te worden.

Instellen van het RDS systeem

Door op OK te drukken ziet u het volgende display:

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

Menu ‘SET RDS”

CODE SET RDS = C2

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

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

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



Fase: Wachten op vlam

Snelheid verbrandingsluchttoevoer

Rookgasventilator snelheid

Rookgas temperatuur

Status / Fase

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

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

Rookgasventilator snelheid verlagen (-): Als de pellets alleen achter in het bakje wegbranden, en de kachel niet goed 
opstart

Rookgasventilator snelheid verhogen (+): Als de kachel bij de start lang blijft roken (meer dan een minuut)

Fase:Vlam aanwezig

Snelheid verbrandingsluchttoevoer

Rookgasventilator toerental

Rookgas temperatuur

Status / Fase

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

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

Onverbrande pellets vliegen uit de brander bak: Toerental rookgasventilator verlagen (-)

Zeer donkere vlam: Toerental rookgasventilator verhogen (+)



Fase: In Werking

Snelheid verbrandingsluchttoevoer

Rookgasventilator snelheid

Rookgas temperatuur

Status / Fase

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

De volgende wijzigingen kunt u doorvoeren:

Rookgasventilator snelheid verlagen (-): Als er onverbrande pellets uit het bakje vliegen

Rookgasventilator snelheid verhogen (+): Als de kachel erg donker brandt en niet fel.

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

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



RDS luchtstroometer

. 

Problemen met het RDS systeem

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

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

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

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

CODE 11 = RDS OFF



5 jaar garantie op de pelletkachels  van Nordic Fire

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

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

GARANTIEVOORWAARDEN 

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

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

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

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

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

DEZE GARANTIE VERVALT INDIEN: 

• de haard niet door een aangewezen Nordic Fire dealer is geïnstalleerd
• de installatie afwijkt van hetgeen door Nordic Fire is voorgeschreven. 
• Het toestel niet minimaal 2x per jaar of minimaal elke 1000 uur volledig wordt gereinigd door de installateur.
• De schoorsteen niet minimaal 2x per jaar wordt gereinigd of tenminste elke 1000 uur.
• Men geen DIN gekeurde pellets gebruikt. Niet gekeurde pellets kunnen teveel stof bevatten of bevatten niet 

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

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

In afwijking van het gestelde onder punt 1 geldt voor onderstaande onderdelen een afwijkende garantietermijn: 



- onderdelen van glas: geen garantie; 
- Afdichtingskoord: geen garantie
- Branderbakje: geen garantie
- Binnenbekleding: 2 jaar
- Mechanisch bewegende delen, ventilatoren, vijzelmotoren in pelletkachels: 2 jaar. 
- De normaal in keramische delen optredende haarscheurtjes of breuk vallen eveneens buiten de garantie, 

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

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

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

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

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

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

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

U kunt deze gegevens opsturen naar:

Nordic Fire b.v.
Vinkwijkseweg 34
7038 EP ZEDDAM



 
 
 
 
 
 
 
 
De dealer / installateur neemt de onderstaande informatie met u  
door. Dit is noodzakelijk om er zeker van te zijn dat de pelletkachel goed functioneert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aansluiting 

De pelletkachel is aangesloten op een geaard stopcontact     □ 

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

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

Indien de kachel is aangesloten op de gevel: 

Een mogelijke horizontale versleping overschrijdt niet de 2 mtr     □ 

Er is een brandveilige gevelafvoer gebruikt        □ 

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

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

Gehouden met de verdunningsfactor        □ 

De gevelafvoer heeft geen contact met brandbare materialen     □ 

De rookgasafvoer is eenvoudig te reinigen       □ 
 
Indien de kachel is aangesloten op de schoorsteen: 

De maximale lengte met een diameter van 80 mm overschrijdt niet de hoogte van 4 meter □ 

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

De schoorsteen is rond en glad van binnen       □ 

De schoorsteen voldoet aan het bouwbesluit       □  

De schoorsteen is vooraf geveegd        □ 
 
Alleen indien een WTW installatie aanwezig is in de woning: 

De externe luchttoevoer van de pelletkachel is aangesloten      □ 
 
 
 
 
 

Opleveringsformulier pelletkachel 

 

Nordic Fire bv 
Vinkwijkseweg 34 
7038 EP ZEDDAM 

Vooraf aan het gebruik 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kwaliteit van pellets 

De pellets zij niet donker en bestaan niet uit hardhout      □ 

Het vermogen ligt niet lager dan 4,9 kW per kilo en niet hoger dan 5,1 kW per kilo  □ 

De pellets zijn DIN of DIN+ gekeurd        □ 
 
 
De werking van de pelletkachel 
 

De pelletkachel start goed op en werkt naar behoren      □ 

De verbranding is goed en de afstelling is goed HET RDS SYSTEEM IS INGESTELD     □ 

De luchttoevoer is gecontroleerd en zonodig bijgesteld      □ 

De pellettoevoer is gecontroleerd en zonodig bijgesteld      □ 

Er komt geen rook in de opstelruimte        □ 
 
 
 
 
Uitleg naar de klant 
 

De bediening is in het Nederlands ingesteld       □ 

De tijd is juist ingesteld          □ 

De klant is geïnformeerd over de verschillende menus en mogelijkheden    □ 

De klant is geïnformeerd over het programmeren van de pelletkachel    □ 

De klant is geïnformeerd over de regelmatige reiniging van de onderdelen   □ 

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

De Nederlandstalige handleiding is aan de gebruiker ter beschikking gesteld   □ 
 
 
 
 
 
 
 

Het gebruik 

          Opleveringsformulier pelletkachel 



  

DE K O PER

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

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

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

GEGEVENS PELLETKACHEL

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

GEGEVENS INSTALLATEUR

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

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

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

GARANTIEFORMULIER

5 

GARANTIE-

Vul uw 

garantieformulier 

rechtstreeks online in 

MODEL

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

BESCHRIJVING ROOKGASAFVOER

BESCHRIJVING EVENTUELE AANGEPASTE INSTELLINGEN

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

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

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

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

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

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

Garantieformulier

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

Nordic Fire bv
Vinkwijkseweg 34
7038 EP ZEDDAM

U ontvangt van ons een bevestiging ivm ontvangst van dit formulier. Deze bevesting bevat een uniek 
nummer welke u dient te bewaren. Dit is nodig bij een service aanvraag.
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