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1 INLEIDING
Geachte klant

Hartelijk dank voor de aankoop van een van onze ketels. We zijn ervan 
overtuigd u een technisch hoogwaardig product te hebben verstrekt. 
Onze producten zijn inderdaad ontworpen in overeenstemming met 
de eisen en beproevingsmethodes van de Europese normen (EN13240 
houtkachels, EN14785 pelletkachels, EN13229 voorzetkachels/open 
haarden) en vervaardigd uit topkwaliteit materiaal volgens onze uitge-
breide ervaring in transformatieprocessen. De producten zijn bovendien 
conform met de essentiële eisen van de richtlijn 2006/95/EG (Laagspan-
ning) en de richtlijn 2004/108/EG (Elektromagnetische compatibiliteit).

Vervolgens leveren wij u alle nodige informatie om met het product en 
zijn gebruik vertrouwd te geraken en het gewoon onderhoud te kunnen 
uitvoeren.  Om de best mogelijke prestaties uit het product te kunnen 
halen, adviseren wij de instructies in deze handleiding aandachtig te 
lezen.  De onderhavige handleiding is een integrerend deel van het pro-
duct: zorg ervoor dat de handleiding steeds het toestel begeleid, ook als 
het aan een nieuwe eigenaar wordt overgedragen.  Als u de handleiding 
verliest, kunt u aan de technische dienst van uw zone een kopie aanvra-
gen of ze op onze website downloaden.  

Alle lokale voorschriften, inclusief de regelgeving die naar de nationale 
en Europese normen verwijst, moeten in acht genomen worden bij de 
installatie. 

In Italië wordt voor het installeren van systemen met biomassa, kleiner 
dan 35KW, verwezen naar het Ministerieel decreet 37/08 en elk bevoegd 
installateur, die voldoet aan de eisen, moet een certificaat van overeen-
stemming van de installatie verstrekken.  (met installaties bedoelen wij 
kachel+open haard+Luchtopening).

Onze erkende technische dienst staat steeds ter beschikking.

1.1 HERZIENINGEN VAN DE PUBLICATIE 
De inhoud van deze handleiding is van technische aard en eigen-
dom van Karmek One S.R.L.. 

Niets in deze handleiding mag vertaald, aangepast of verveelvou-
digd worden, ook niet gedeeltelijk, door middel van druk, fotokopie, 
microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van Karmek One S.R.L.. 

Het bedrijf behoudt zich het recht voor om op elk ogenblik zonder 
voorafgaande kennisgeving eventueel wijzigingen aan het product 
aan te brengen  Het bedrijf beschermt haar rechten in overeenkomst 
met de wet. 

1.2 RAADPLEGING EN ZORG VOOR DE HAN-
DLEIDING 

• Draag zorg voor de handleiding en bewaar ze op een plaats die 
snel en gemakkelijk toegankelijk is. 

• Indien deze handleiding verloren gaat of vernietigd wordt, moet 
u een kopie aan uw verkoper of aan de technische dienst aanvra-
gen. U kunt de handleiding ook op onze website binnenhalen. 

• De “lezer moet de vetgedrukte tekst” aandachtig lezen. 
• “De cursieve tekst” wordt gebruikt om uw aandacht te vestigen 

op andere paragrafen of eventuele bijkomende toelichtingen.  
• De "Opmerking" verstrekt de lezer bijkomende informatie over 

het onderwerp.

1.3 SYMBOLEN

AANDACHT: 
Dit bericht moet met aandacht gelezen worden 
daar het niet naleven van deze instructies ern-
stige schade aan het product kan berokkenen 
en de gezondheid van wie het gebruikt kan 
schaden. 

INFORMATIE: 
Als deze voorschriften niet worden nageleefd, kan 
het gebruik van het product bedreigt worden. 


WERKSEQUENTIES: 
De sequenties van de te volgen werkzaamheden 
en/of in te drukken toetsen om naar de menu's te 
gaan of om afstellingen uit te voeren. 

1.4 VEILIGHEIDSADVIES
AANDACHT!!! Door voorzichtigheid voorkomt men 
onheil: voor de installatie moeten deze fundamen-
tele regels gelezen en in acht genomen worden:

• De installatie, de elektrische aansluiting, de 
controle van de werking en het onderhoud mogen enkel 
door bevoegd en geautoriseerd personeel uitgevoerd wor-
den. 

• Installeer het product volgens de plaatselijke, nationale en 
geldende normen op de plaats, in de regio of in het land van 
gebruik. 

• Controleer voor de installatie of de vloer het gewicht van het 
product kan dragen en voorzie een geschikte isolatie indien de 
vloer is vervaardigd uit ontvlambaar materiaal (bv. hout, tapijt, 
pvc).

• Voor een correct gebruik van het product en de elektronische 
apparatuur die ermee is verbonden en om ongelukken te voor-
komen, moeten de indicaties vermeld in deze handleiding steeds 
in acht genomen worden. 

• Alle plaatselijke reglementen, inclusief de nationale en Europese 
normen, moeten bij de installatie van het apparaat in acht geno-
men worden.  

• Controleer of de elektrische installatie en de stopcontacten de 
maximale stroomopname van de ketel kunnen verdragen, ver-
meld op de typeplaat. Verbind het product met een geregeld 
stopcontact, spanning 230V - 50Hz. Vermijd het gebruik van 
adapters, stekkerblokken of verlengkabels; Zorg ervoor dat de 
elektrische installatie is voorzien van een aardingsinstallatie en 
een aardlekschakelaar, volgens de geldende normen.

• Voor de installatie van de ketel moeten de geldende normen in 
acht genomen worden in verband met de afvoer van rookgassen 
via de schoorsteenpijp. Wij adviseren het product met de schoor-
steenpijp te verbinden via een eindstuk dat kan geïnspecteerd 
worden. Wij willen er u aan herinneren dat het noodzakelijk is 
u te wenden tot een erkend servicecentrum, bevoegd in de in-
stallatie en het periodiek onderhoud van het product zodat voor 
en tijdens de verbrandingsfase van de ketel de doeltreffendheid 
van de trek van de schoorsteenpijp kan gecontroleerd worden.

• Als onderdelen van het product zonder autorisatie worden ge-
wijzigd of vervangen, kan dit gevaar teweegbrengen voor de be-
diener en zal de fabrikant van alle burgerlijke en strafrechtelijke 
aansprakelijkheid ontheven worden.

• Tijdens de werking is het merendeel van de oppervlakken van 
het toestel heet (deur, handgreep, glas, buizen van de rookgas-
sen, enz.) U moet dus vermijden ermee in contact te komen 
als u geen hittebestendige handschoenen draagt.
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• Het is verboden het toestel te laten branden met open deur 
of als het glas is gebroken.

• Blijf niet lang voor het toestel staan als het in werking is.  Ver-
warm de plaats waar u verblijft en waarin het toestel is geïnstal-
leerd niet te hevig. Dit zou de lichamelijke conditie kunnen scha-
den en gezondheidsproblemen veroorzaken. 

• Het product en zijn bekleding moeten op een niet vochtige 
plaats opgeslagen worden. Vermijd blootstelling aan weersom-
standigheden.

• Wij adviseren de voetjes niet te verwijderen om het product op 
de grond te zetten, zodat een geschikte isolatie wordt verzekerd, 
vooral in het geval van een vloer vervaardigd uit ontvlambaar 
materiaal. 

• Plaats een staalplaat onder het product om de vloer te bescher-
men indien de vloerbedekking ontvlambaar is, zoals bv. bij par-
ket of tapijten. (houd er rekening mee dat aan de voorzijde van 
de ketel de plaat minstens 25/30cm moet uitsteken.)

• Vermijd voor de ontsteking absoluut het gebruik van ont-
vlambare vloeistoffen; als de ketel is ingeschakeld, zullen de 
pellets automatisch ontstoken worden.

• De buitengewone onderhoudswerkzaamheden mogen enkel 
door geautoriseerd en bevoegd personeel uitgevoerd worden. 

• Bij seizoensgebonden gebruik van de ketel moet men, bij slecht 
trekken of slechte weersomstandigheden (temperaturen < 0°C) 
controleren of de schoorsteenpijp perfect is geïsoleerd en niet is 
verstopt, zodat bevriezen of terugslag van de rookgassen wordt 
vermeden. 

• Bij brand van de schoorsteenpijp, het toestel onmiddellijk uit-
doen, afsluiten van het net en de deur nooit openen. Contact 
opnemen met de bevoegde instanties.

• Daar het product lucht verbruikt voor de verbranding, is het aan-
geraden de ingang op de achterzijde van de ketel, middels een 
geschikte leiding, met buiten aan te sluiten. 

• Om de veiligheid te waarborgen is het aangeraden een afstand 
van minstens 20 cm tussen de hete zijden van de ketel en even-
tuele ontvlambare muurbekleding te houden (bv. lambrisering, 
behang enz.). U kunt evenwel gebruik maken van specifiek iso-
lerend materiaal, verkrijgbaar op de markt. Deze afstand geldt 
tevens voor meubels, zetels, gordijnen en soortgelijk materiaal. 

• Om eventuele ingrepen van de technische dienst te vereenvou-
digen, mag het product niet in enge ruimtes ingebouwd wor-
den. Zet het ook niet tegen de wand daar de correcte luchttoe-
voer hierdoor zou kunnen belet worden. 

• Indien de schoorsteenpijp niet trekt (verstopt, luchtingang 
in de vuurpot dicht of vuurpot zelf dicht), verandert de ketel-
werking. Tijdens de automatische inschakelingsfase kan dit 
in de vuurpot een overmatige pelletdosering veroorzaken, 
te wijten aan het uitblijven van de ontsteking. 

• De pellets die voor dit product worden gebruikt, moeten over de 
kenmerken beschikken, beschreven in deze handleiding.

• Houd de ontstoken ketel buiten het bereik van kinderen daar de 
hete onderdelen brandwonden kunnen veroorzaken.

• Voer geen ingrepen uit op de ketel, tenzij de werkzaamheden 
voorzien voor een normaal gebruik of aangeraden in deze hand-
leiding om kleine storingen op te lossen. Trek echter steeds de 
stekker uit het stopcontact alvorens een ingreep uit te voeren en 
laat eerst de ketel afkoelen.  

• HET IS  strikt verboden het beschermend rooster van de pellet-
tank te verwijderen.

• Controleer steeds, tijdens de inschakeling en de werking van de 
ketel, of de deur van de verbrandingskamer hermetisch dicht is

• De automatische ontsteking van de pellets is de delicaatste fase. 
Houd voor een probleemloze ontsteking de ketel en de vuurpot 
steeds schoon. 

• Bij een gestoorde werking kan het product slechts opnieuw in-
geschakeld worden nadat de oorzaak van de storing werd op-
gelost. 

• Karmek One Srl kan niet aansprakelijk gesteld worden voor afwij-

kingen, wijzigingen, schade te wijten aan het niet in acht nemen 
van de indicaties vermeld in deze handleiding.

• De handleiding is een integrerend deel van de ketel, moet bij het 
toestel worden bewaard en het apparaat dus steeds vergezellen, 
ook bij eigendomsoverdracht. 

• Dit toestel mag niet gebruikt worden door personen (inclusief 
kinderen) met beperkt fysisch, psychisch en sensorisch vermo-
gen of met beperkte ervaring en kennis, tenzij ingelicht over het 
gebruik en onder toezicht van een persoon verantwoordelijk 
voor hun veiligheid.   

• Gebruik enkel de brandstof die door de fabrikant wordt aanbe-
volen. De ketel mag niet als verbrandingsoven gebruikt wor-
den.  Het is strikt verboden vloeibare brandstof te gebruiken.

• Voor een correct gebruik van het product en de elektronische 
apparatuur die ermee is verbonden en om ongelukken te voor-
komen, moeten de indicaties vermeld in deze handleiding steeds 
in acht genomen worden. 

• Alvorens een werkzaamheid te starten, moet de gebruiker of om 
het even wie een ingreep op de ketel zal uitvoeren, de volledi-
ge inhoud van deze gebruik- en installatiehandleiding gelezen 
en begrepen hebben. Fouten of slechte instellingen kunnen ge-
vaarlijke situaties en/of een onregelmatige werking veroorzaken.

• Schakel het toestel uit in geval van een storing of een slechte 
werking.

• Een hoop niet verbrande pellets in de brander moet voor een 
nieuwe poging tot ontsteking verwijderd worden na elke 
"mislukte ontsteking en alarm". Controleer voor een nieuwe 
ontsteking of de brander schoon en goed gepositioneerd is.

• Reinig het product niet met water. Het water zou in de unit kun-
nen dringen en de elektrische isolaties beschadigen, waardoor 
elektrische schokken zouden kunnen veroorzaakt worden.

• Installeer het product in lokalen waar geen gevaar heerst voor 
brand, toegerust met de nodige voorzieningen voor de toevoer 
van lucht en elektriciteit en voorzien van een rookgaskanaal. 

• Ga niet op de ketel staan en gebruik hem niet als steunstructuur.
• Droog geen wasgoed op de ketel. Waslijnen of soortgelijke pro-

ducten moeten op een veilige afstand van het product worden 
gehouden. Er bestaat gevaar voor brand!

• Bij oneigenlijk gebruik van het product is de gebruiker per-
soonlijk verantwoordelijk en wordt de fabrikant vrijgesteld 
van alle burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid.

• Bij een storing van het inschakelingssysteem, de inschakeling 
niet forceren door ontvlambaar materiaal te gebruiken.

1.5 GARANTIEVOORWAARDEN 
1. De fabrikant waarborgt de structuur en het materiaal waaruit 

het product is samengesteld voor een periode van 24 maanden 
vanaf de datum van aankoop, op voorwaarde dat de klant, bin-
nen 8 dagen vanaf de leveringsdatum, de garantiestrook vol-
ledig ingevuld terugstuurt en er een kopie van bewaard als aan-
koopbewijs. Deze garantie is geldig op voorwaarde dat de klant:

a) de ketel volgens de geldende normen installeert.
b) het product op geschikte wijze gebruikt 
c) onmiddellijk aangifte doet van eventuele fabricagefouten.

2. De volgende onderdelen, onderworpen aan slijtage, zijn uit de 
garantie uitgesloten: GLASKERAMIEK BESTAND TEGEN HOGE 
TEMPERATUREN, PAKKINGEN IN GLASVEZEL, HANDGREPEN, 
KNOPPEN, SILICONENVERF, KERAMIEKBEKLEDING, WEERSTAND, 
ZEKERINGEN, ROOSTERS, PAKKINGEN VAN ONDERDELEN AAN 
DE BINNENZIJDE VAN DE VERBRANDINGSKAMER. 

3. De garantie dekt geen schade veroorzaakt door:

a) een verkeerde installatie of een oneigenlijk gebruik van het 
product en zijn onderdelen;

b) het vallen of gieten van water of vloeistoffen op elektrische 
en elektronische onderdelen, ook indien accidenteel;

c) bliksems en spanningsschommelingen;
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te voeren. De fabrikant kan niet aansprakelijk gesteld worden indien het 
product en elk ander accessoir op oneigenlijke wijze worden gebruikt of 
zonder autorisatie worden gewijzigd. 

1.7 VERWIJDERING
Elektrische apparatuur mag niet met huishoudelijke 
afval verwijderd worden. Volgens de Europese richtlijn 
2002/96/EG en daaropvolgende wijziging 2003/108 EG 
inzake elektrische en elektronische apparatuur en de 
tenuitvoerlegging in overeenstemming met de natio-
nale normen, moet afgedankte elektrische apparatuur 
gescheiden ingezameld worden om op een milieuvrien-

delijke wijze hergebruikt te kunnen worden. Het product kan bij uw ver-
koper of bij de inzamelcentra voor gescheiden afval ingeleverd worden, 
voorzien door de lokale overheid. 

1.8 TOEGESTAAN EN VERBODEN GEBRUIK
• Het toestel is uitsluitend bestemd voor de verwarming van ruim-

tes.
• De ketel werkt enkel op houtpellets en moet in een binnenshuis 

geïnstalleerd worden.
• Gebruik het apparaat niet als verbrandingsoven of op een wijze die 

afwijkt van het doel waarvoor de ketel werd ontworpen. 
• Gebruik geen andere brandstof dan pellets.
• Gebruik geen vloeibare brandstof.
• Gebruik de ketel niet als ladder of steunstructuur.
• Droog geen wasgoed op de ketel. Waslijnen en dergelijke moe-

ten op een redelijke afstand van het product worden gehouden. 
Brandgevaar

• Het product is geen kooktoestel. 
• Verwijder tijdens de reinigingswerkzaamheden NOOIT het bescher-

mend rooster in de zone voor het laden van de pellets.
Bij oneigenlijk gebruik van het product is de gebruiker persoon-
lijk verantwoordelijk en wordt de fabrikant vrijgesteld van alle 
burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid.

• Voer geen wijzigingen op het toestel uit zonder autorisatie. 

1.9 TE GEBRUIKEN BRANDSTOF
De ketel werkt uitsluitend met cilindervormige pellets, verkregen 
uit de combinatie van verschillende houtsoorten , conform met de 
DIN-normen 51731. Pellets met andere kenmerken dan voorzien door 
de normen, verminderen het rendement, veroorzaken een slechte ver-
branding en het vormen van afzettingen. 

1.10 TYPEPLAAT

R

BL

Usare solo i combustibili raccomandati

Frequenza nominale  : 
Tensione nominale  : 
Potenza elettrica nominale : 

Rendimento nominale : 

  ridotta : -

CO misurato (al 13% nominale : 

 di ossigeno)  ridotta : -

Potenza termica nominale
Resa in riscaldamento   : 
Produzione di acqua calda : -
Potenza termica ridotta
Resa in riscaldamento   : -
Produzione di acqua calda : -

Karmek One S.r.l.
Via Martiri delle foibe, 17/a
31015 Conegliano TV Italy

Massima pressione idrica : - 
di esercizio ammessa  

Questo apparecchio non può essere
usato su canna fumaria condivisa

Questo apparecchio è idoneo alla
combustione continua

EN 14785: 2006

Modello: Roma

R =       
L =      
B =      

Distanza minima
da materiali
infiammabili

Leggere e seguire le istruzioni d’ uso

Numero di serie:

R07W100509
12

Voorbeeld

 
fig. 1 typeplaat

De typeplaat bevindt zich op de achterzijde van de ketel.

d) overmatige verhitting van de ketel of gebruik van niet ge-
schikte brandstof;

e) achteruitgang door fysische of chemische agentia;
f ) transport of wijzigingen uitgevoerd door niet geautoriseerd 

personeel.
4. De fabrikant kan niet aansprakelijk gesteld worden voor storin-

gen van elektrische onderdelen, te wijten aan een verkeerde 
elektrische aansluiting, of storingen waarbij de goede werking 
van de huishoudelijke installatie en de correcte aarding niet kun-
nen gecontroleerd worden.

5. De onderdelen onder garantie die defect zijn of door onze tech-
nische dienst als defect worden beschouwd, worden gratis ge-
leverd of vervangen. De vervangen onderdelen blijven voor de 
resterende garantietermijn door de garantie gedekt. 

6. Voor apparatuur of delen ervan die door andere bedrijven werden 
vervaardigd, geldt de garantie van de overeenstemmende fabri-
kant.

7. U hebt geen recht op een vergoeding voor de termijn waarin het 
product niet werkt en u op de reparatie wacht. 

8. De garantie is persoonlijk en kan niet aan derden overgedragen 
worden.

9. Als tijdens de garantieperiode defecten of breuken worden waar-
genomen, moet de klant zich wenden tot de verkoper waar hij het 
product heeft aangekocht die het eventuele defect zal controleren.  
Als het defect door de fabrikant wordt bevestigd, zal het vervangings-
onderdeel in onze zetel gratis ter beschikking van de klant gesteld 
worden. Voor een vlottere vervanging, gelieve ons de volgende infor-
matie te verstrekken:

a) naam en adres van de verkoper;
b) aankoopdatum;
c) naam, adres en telefoonnummer van de klant;
d) naam, adres en telefoonnummer van  de installateur;
e) installatiedatum;
f ) serienummer en model van het product.

10. Alle vervoeronkosten zijn ten laste van de klant zoals het bel-
recht, de loononkosten, de reisonkosten en de kilometers van 
onze zetel naar het huis van de klant. 

11. De fabrikant verstrekt de garantie enkel aan de hierboven ver-
melde voorwaarden en kan in geen geval aansprakelijk gesteld 
worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade aan voor-
werpen of aan derden. 

1.5.1 ADVIES - OPMERKINGEN VOOR DE KLANT

De inbedrijfstelling van het toestel kan uitgevoerd worden door  de 
erkende technische dienst of door een erkend en bevoegd verkoper. 
De garantie start vanaf de datum op de kasbon en/of op de kwitan-
tie.

DE VOLGENDE INGREPEN ZIJN UIT DE GARANTIE UITGESLOTEN:
Reiniging van de vuurpot - asla - ketel; ijking (verbranding - tempera-
tuur - bedrijfstijden enz.); gewoon onderhoud; ingrepen door gebrek 
aan brandstof en/of laden van brandstof, actualisatie nieuwe parame-
ters verbranding; ingrepen te wijten aan een gestoorde werking door 
ontbrekend en/of verkeerd onderhoud; ingrepen voor reparatie/ver-
vanging van elektrische onderdelen, beschadigd door overspanning of 
elektrische ladingen.

1.6 WISSELSTUKKEN BESTELLEN
Alle ingrepen, ongeacht hun omvang, mogen uitsluitend door geauto-
riseerd technisch personeel van Karmek One uitgevoerd worden. Om 
vervangingsonderdelen aan te vragen, moet u zich wenden tot het ge-
autoriseerd servicecentrum of tot uw dealer.  

Gebruik enkel originele vervangingsonderdelen. 
Wij adviseren om niet te wachten tot de onderdelen versleten zijn om ze 
te vervangen. Het is verstandig om periodieke onderhoudscontroles uit 
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1.11 BIJGELEVERDE HULPSTUKKEN
Met het product wordt ook het volgende geleverd

• Voedingskabel;
• Afstelbare voetjes;
• Handleiding

2 INSTALLATIE
De indicaties in dit hoofdstuk verwijzen uitdrukkelijk naar de Itali-
aanse installatienorm UNI 10683. Neem in elk geval steeds de gel-
dende normen van het land van installatie in acht.

2.1 EERSTE ADVIES
De installatieplaats moet gekozen worden op basis van de omgeving, 
de rookgasafvoer, de schoorsteenpijp. Controleer bij de lokale over-
heden of er strengere eisen bestaan m.b.t. de inlaat voor de verbran-
dingslucht, het rookgasafvoersysteem, inclusief de schoorsteenpijp en 
de schoorsteenpot. De fabrikant kan niet aansprakelijk gesteld worden 
voor installaties die niet conform met de geldende normen werden 
uitgevoerd, voor een niet correcte luchtverversing in de lokalen, voor 
een elektrische aansluiting die niet conform is met de normen en voor 
een oneigenlijk gebruik van het toestel. De installatie moet door een 
erkend en bevoegd technicus uitgevoerd worden, die aan de klant een 
verklaring van overeenstemming moet verstrekken en verantwoorde-
lijk is voor de definitieve installatie en de goede werking van het pro-
duct. Vooral moet gecontroleerd worden of:

• een geschikte inlaat voor de verbrandingslucht en een rookgas-
kanaal, conform met het geïnstalleerde producttype, aanwezig 
is.

• andere geïnstalleerde verwarmingstoestellen of apparaten  geen 
onderdruk veroorzaken in de kamer waar het product is geïnstal-
leerd (enkel voor hermetische producten is een onderdruk van 
max. van 15 Pa toegestaan in de kamer);

• geen terugslag van rookgassen in de kamer optreedt als de ketel 
aan is

• de afvoer van de rookgassen volkomen veilig werd gerealiseerd, 
dichting, afstand van ontvlambaar materiaal).

Controleer vooral op de typeplaat van de schoorsteenpijp 
de veiligheidsafstand die in acht moet genomen worden 
in aanwezigheid van brandbaar materiaal en het type 
isolerend materiaal dat moet gebruikt worden. Deze voor-
schriften moeten steeds strikt in acht genomen worden om 

ernstige schade aan de gezondheid en de woning te vermijden. Bij het 
installeren moet ervoor gezorgd worden dat het apparaat toegankelijk 
blijft zodat de ketel, de rookgasleidingen en de schoorsteenpijp gemak-
kelijk kunnen worden gereinigd.  De installatie in studio's, slaapkamers 
en badkamers is enkel toegestaan   voor apparaten die hermetisch of ge-
sloten zijn en voorzien zijn van een geschikte kanalisatie van de verbran-
dingslucht, rechtstreeks naar buiten.  Vermijd dat het product in contact 
komt met water, neem dus de afstanden in acht en zorg voor een ge-
schikte bescherming.  Als er meerdere apparaten zijn geïnstalleerd, de 
luchtinlaat controleren en aanpassen.

2.2 VERPLAATSING EN TRANSPORT
Zorg ervoor dat de hijs- en transportmiddelen het gewicht van de 
ketel kunnen dragen, vermeld in het hoofdstuk 8 "Technische gege-
vens". De ketel wordt gewoonlijk met een heftruck opgetild. Steek de 
vorken in de hiervoor bestemde zittingen van de houten verpakking.

fig. 2 hijsen van de verpakking

In de kamer moet het product met de grootste voorzichtig-
heid op de vloer gezet worden en moeten stoten vermeden 
worden. 

2.3 PROCEDURE VOOR HET OPENEN VAN 
DE VERPAKKING 

Verwijder alle delen van de verpakking (piepschuim, hout, pvc). Het 
verpakkingsmateriaal kan hergebruikt of verwijderd worden als huis-
houdelijke afval, volgens de geldende normen.  

Controleer de intactheid van het product nadat u 
de verpakking hebt verwijderd.
Wij adviseren om elke verplaatsing met de ge-
schikte middelen uit te voeren, met aandacht voor 
de geldende veiligheidsnormen. Zet de verpakking 

niet op zijn kop.
Open de verpakking als volgt:

• Verwijder klemmen (fig.3) waarmee het product aan het palet is 
bevestigd

• Draai de borgschroeven (fig.3 punt A) van de grondplaat van de 
ketel los, aanwezig onder het palet;

• Verplaats handmatig het product en plaats het in de buurt van 
de installatieplaats

fig. 3 verwijdering van de bevestigingen

2.4 INSTALLATIE ROOKGASKANAAL

2.4.1 VOORWOORD

De indicaties in dit hoofdstuk verwijzen naar de Europese 
normen EN13384 - EN1443 - EN1856 - EN1457.  

BELANGRIJK!! Wij adviseren de doeltreffendheid en 
de staat van de schoorsteenpijp door een technisch 
installateur te laten controleren, de lokale en natio-

nale wetten voor rookgaskanalen in acht te nemen en geschikt 
materiaal te gebruiken.   



A
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De bovenvermelde informatie voor een correcte in-
stallatie is louter indicatief. Karmek one srl kan niet 
verantwoordelijk gesteld worden voor de installa-
tie. 

2.4.2 DE SCHOORSTEENPIJP

Elk toestel moet over een verticale leiding beschikken, de schoor-
steenpijp genoemd, om door een natuurlijke trek de rookgassen ver-
oorzaakt door de verbranding naar buiten te leiden. De schoorsteen-
pijp moet aan de volgende eisen voldoen:

• Geen enkele andere open haard, ketel of afzuigkap mag met de 
schoorsteenpijp aangesloten worden.

• Ze moet zich op een geschikte afstand bevinden van brandbaar 
of ontvlambaar materiaal. Voorzie een uitsparing of isolering

• De interne doorsnede moet gelijkmatig zijn, de pijp is liefst rond:  
vierkante of rechthoekige pijpen moeten afgeronde hoeken 
hebben en de straal mag niet kleiner zijn dan 20 mm; max. ver-
houding tussen de zijden 1,5; gladde wanden zonder vernauwin-
gen; regelmatige bochten, ononderbroken, afwijkingen van de 
as niet groter dan 45°.

• Elk apparaat moet over een eigen schoorsteenpijp met een di-
ameter van 100 mm beschikken en de hoogte mag niet kleiner 
zijn dan verklaard (zie tabel 1), ook al is de diameter van het pro-
duct 80 mm.

• In eenzelfde kamer mogen nooit twee ketels gebruikt worden, 
een open haard en een ketel, een ketel en een houtfornuis, enz. 
daar de trek van het ene apparaat de trek van het andere zou 
kunnen benadelen.  Collectieve ventilatiekanalen zijn ook niet 
toegestaan, ook niet in aangrenzende plaatsen die in communi-
catie staan met de installatieplaats, daar ze een onderdruk op de 
installatieplaats kunnen veroorzaken.

• HET ISverboden om vaste of verstelbare openingen op de 
schoorsteenpijp aan te brengen om andere apparaten ermee 
aan te sluiten. 

• HET IS verboden om in de schoorsteenpijp andere afvoerkana-
len en buizen aan te brengen, ook al is de schoorsteenpijp groot 
genoeg. 

• HET ISaangeraden de schoorsteenpijp onder haar ingangs-
punt te voorzien van een kamer voor de opvang van vast 
materiaal en eventueel condens, zodat deze gemakkelijk via 
het luchtdicht deurtje kan geïnspecteerd worden. 

• Als schoorsteenpijpen met evenwijdige uitgangen worden ge-
bruikt, is het aangeraden de schoorsteenpot tegen windbelas-
ting (kraaienkap) een element hoger te plaatsen.  (fig. 4).

fig. 4 toegelaten en verboden installatiewijze van het rookgaskanaal

• Voor de installatie van producten met groter rookgaskanaal 
is het verplicht het pakket rookgasafvoersysteem te gebrui-
ken, dat de isolatie voorziet van de verticale pijp die in de 
ketel blijft. 

2.4.3 SCHOORSTEENPOT

De schoorsteenpijp moet bovenaan voorzien zijn van een schoor-
steenpot die dient om het verspreiden van de verbrandingsproduc-
ten in de atmosfeer te vergemakkelijken.  De schoorsteenpot moet 
aan de volgende eisen voldoen:

• De sectie en de interne vorm moeten overeenstemmen met die 
van de schoorsteenpijp

• De nuttige uitgangssectie moet minstens het dubbel zijn van de 
sectie van de schoorsteenpijp

• De schoorsteenpot die uit het dak steekt of in contact blijft met 
buiten (bv. in het geval van een open dak) moet bekleed worden 
met metselwerk en goed geïsoleerd worden. Hij moet zodanig 
gebouwd worden dat het indringen van regenwater, sneeuw of 
vreemde voorwerpen  in de schoorsteenpijp wordt belet en dat 
in geval van winden uit alle richtingen hij toch de uitstoot van de 
verbrandingsproducten kan verzekeren (schoorsteenpot tegen 
windbelasting of kraaienkap)

• De schoorsteenpot moet zodanig geplaatst worden dat een ge-
schikte dispersie en verdunning van de verbrandingsproducten 
wordt verzekerd, buiten het terugslaggebied. De afmetingen en 
vorm van deze zone verschillen naargelang de inclinatiehoek 
van de afdekking, dus moeten de minimumhoogtes toegepast 
worden, aangeduid in fig. 5.

• De schoorsteenpot moet bestand zijn tegen windbelasting 
(kraaienkap) en de hoogte van de nok overschrijden (zie fig. 5).

Er mogen geen gebouwen of obstakels aanwezig zijn die de hoogte 
van de schoorsteenpot overschrijden (zie fig. 5).
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fig. 5 toegelaten en verboden installatiewijze van de schoorsteenpot 

Inclinatie van 
het dak [G]

Horizontale 
breedte van de 
terugslagzone 
van de nokas 

A[m]

Minimum-
hoogte van de 

monding uit 
het dak min. H 

= Z+0,50m

Hoogte van de 
terugslagzone 

Z [m]

15 1,85 1,00 0,50

30 1,50 1,30 0,80

45 1,30 2,00 1.50

60 1,20 2,60 2,10

tab.1

2.4.4 INSTALLATIE LUCHTINLAAT VOOR VERBRAN-
DING

Voor alle geïllustreerde oplossingen heeft u de volgende alternatieven: 

• De lucht wordt rechtstreeks van buiten aangevoerd via een lei-
ding (interne Ø 50mm; max. lengte 1,5 m) verbonden met de 
hiervoor bestemde luchtinlaat, op de achterzijde van de ketel.  

• De lucht wordt rechtstreeks uit de installatieplaats aangevoerd, 
op voorwaarde dat op de muur bij de ketel een luchtinlaat (ver-
bonden met buiten) wordt gemaakt met een min, oppervlak van 
100 cm²

• De luchtinlaat van de verbranding moet volgens de norm UNI 
10683 worden aangelegd.

Controleer in beide gevallen regelmatig of niets de luchtdoorgang 
belet. 

BELANGRIJK: Dit apparaat mag niet worden aange-
sloten met een schoorsteenpijp waarop reeds ande-
re toestellen zijn aangesloten.

vlak dak

hellend dak

2.5 PLAATSING

2.5.1 ALGEMENE OPMERKINGEN

HET ISverboden de ketel buiten of op vochtige plaatsen te 
installeren, in een slaapkamer, badkamer of in kamers waar 
een ander verwarmingstoestel zonder een eigen luchttoe-

voersysteem aanwezig is (open haard, ketel, enz.).
Het product moet op een plaats geïnstalleerd worden waar het veilig 
en gemakkelijk kan worden gebruikt en onderhouden. Deze plaats 
moet bovendien voorzien zijn van een elektrische installatie met aar-
ding zoals voorzien door de geldende normen.

LET OP: zorg ervoor dat de stekker, voor de elektrische 
aansluiting, ook na de installatie van de ketel toegan-
kelijk is. 

2.5.2 MINIMUMVEILIGHEIDSAFSTANDEN

Positioneer de ketel zoveel mogelijk centraal t.o.v. de te verwarmen 
ruimte, om een gelijkmatige verdeling van de warmte  en een opti-
maal rendement te verkrijgen.

Plaats in de nabijheid van een de schoorsteenpijp of van ont-
vlambaar materiaal een staalplaat om de vloer (bv. parket of 
tapijten) te beschermen.

OM de veiligheid te waarborgen is het aangeraden een afstand van minstens 
20 cm en tussen de hete zijden van de ketel en eventuele ontvlambare muur-
bekleding te houden (bv. lambrisering, behang enz.). U kunt evenwel gebruik 
maken van specifiek isolerend materiaal, verkrijgbaar op de markt. 

Hoekinstallatie

Wandinstallatie

Ontvlambaar voorwerp





Schoorsteen-

pijp

Isolering 
doorvoerbuis

Wanden
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Straalzone

Veiligheidszone warme lucht

Afstand van valse plafonds en ontvlambare plafonds

WARME

ZONE

Afstand tussen ontvlambare onderdelen en het rookgaskanaal

Ontvlambaar voorwerp

fig. 6 minimumveiligheidsafstanden voor de plaatsing van de ketel

2.5.3 BESCHERMING VAN DE VLOER

Als de vloer hittegevoelig is, moet een bescherming voorzien wor-
den (bv. een staalplaat, marmer of tegels). De gekozen bescherming 
moet minstens 2 mm dik zijn, minstens 300 mm vooraan en 150 mm 
op de zijden van de ketel uitsteken, weerstand bieden aan het ge-
wicht van de ketel (zie volgende afbeelding).

Bescherming

Bescherming

min. 2 mm
Vloer

fig. 7 vloerbeschermingen  

2.5.4 MINIMUMAFSTANDEN VOOR DE PLAATSING 
VAN DE LUCHTINLAAT 

De inlaat voor de verbrandingslucht van de peletketel mag niet met 
een systeem voor luchtverdeling of rechtstreeks met de luchtinlaat 
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op de wand aangesloten worden. Voor een correcte en veilige plaat-
sing van de luchtinlaat moeten de vermelde afmetingen en voor-
schriften in acht genomen worden.  De afstanden moeten in acht 
genomen worden om te vermijden dat de verbrandingslucht aan 
een andere bron wordt onttrokken; bij voorbeeld door een venster 
te openen kan de lucht aangezogen worden en voor de ketel ont-
breken.

de luchtinlaat moet minstens op de volgende afstand staan:

1.5 m onder Deuren, vensters, 
rookkanalen, tussen-

ruimtes, enz.
1.5 m Horizontale afstand

0.3 m Boven

1.5 m Uit de buurt van Rookuitgang

tab.2 minimumafstanden plaatsing luchtinlaat

Luchtinlaat met 
rooster, niet 
afsluitbaar

2.5.5 AANSLUITING MET HET WATERLEIDINGNET

HET IS VERPLICHT OM EEN ANTI-CONDENSKLEP 
MONTEREN OP DE RETOUR TE MONTEREN.
 

De pelletketel is voorzien van een hydraulisch verwarmingscircuit 
met circulatiepomp, veiligheidskleppen, temperatuursonde en pres-
sostaat. Het verwarmingscircuit kan rechtstreeks met de installatie 
aangesloten worden zonder dat andere componenten nodig zijn. Bij 
de aansluiting van de ketel met het waterleidingnet moet gecontro-
leerd worden of de meegeleverde koppelingen compatibel zijn met 
die van het net. Zorg anders voor de geschikte koppelingen zodat de 
ketel op correcte wijze wordt aangesloten, zoals in fig. 8

 

Ref. Beschrijving

1 Toevoerleiding radiators

2 Retourleiding radiators

3 Waterleidingnet

fig. 8 schema voor aansluiting met het waterleidingnet

De aansluiting met het waterleidingnet moet doorbe-
voegd personeel uitgevoerd worden, zodat storingen 
of een slechte werking van de ketel worden vermeden. 

Voor een correcte circulatie van het water adviseren wij de dia-
meters van de toevoer- en retourpijpen te beperken.
Aansluitpunten zonder sanitair pakket:

fig. 10 aansluitpunten zonder sanitair pakket
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Ref. Beschrijving

1 Toevoer H2O radiators ¾

2 Afvoerbuis H2O veiligheidsklep ½”

3 Retourbuis H2O radiators ¾”

4 Ingang H2O waterlijn ½”

Aansluitpunten met de sanitair pakket:

aansluitpunten met de sanitair pakket:

Ref. Beschrijving

1 Toevoer H2O radiators ¾

2 Hot leidingwater outlet ½ “

3 Ingang H2O waterlijn ½”

4 Kraan

5 Retourbuis H2O radiators ¾”

6 Afvoerbuis H2O veiligheidsklep ½”

2.5.6 LEIDING VAN HET ROOKGASKANAAL

AANDACHT: De trek van de rookgassen is geforceerd 
dankzij een ventilator die de verbrandingskamer on-
der onderdruk en het rookkanaal onder druk houdt; 
controleer dus of het rookkanaal volledig hermetisch 
en correct geïnstalleerd is, zowel vanuit het oogpunt 
van de veiligheid als van de werking. 
De bouw van het rookgasleiding moet uitgevoerd 
worden door gespecialiseerde en erkende bedrij-

ven, volgens de voorschriften in deze handleiding. Rea-
liseer het rookafvoersysteem zodanig dat de periodieke 
reiniging kan uitgevoerd worden zonder delen te moe-
ten demonteren. 

De buizen moeten STEEDS geïnstalleerd worden volgens de normen en 
instructies van de fabrikant en met de meegeleverde siliconen pakking om 
de afdichting te garanderen.

• HET IS verboden kleppen of ventielen te installeren die de door-
gang van de rookgassen kunnen beletten.  

• HET IS verboden de buizen in een schoorsteenpijp te installeren waar-
in rookgassen of dampen van andere toestellen worden afgevoerd 
(ketels, kappen, enz.)

2.5.7 BRUIKBARE BUIZEN EN MAXIMALE LENGTES 

Men kan buizen gebruiken in gelakt aluminium staal (met een dik-
te van min. 1,5 mm), roestvrij staal (Aisi 316) met een diameter van 
100 mm (voor buizen in de schoorsteenpijp max. 150 mm). Flexibele 
buizen zijn niet toegestaan. De koppelkragen mann.-vrouw. moeten 



minstens 50 mm lang zijn. De diameter van de buizen is afhankelijk 
van het installatietype. 

INSTALLATIETYPE MET BUIS MET DUBBE-
LE WAND Ø 100 mm

Minimumlengte 2m

Maximumlengte (met 3 bochten van 90°) 8m

Voor installaties meer dan 1200 m boven de 
zeespiegel verplicht

Maximaal aantal bochten 4

Horizontale delen met een min. helling van 
5% 2m

tab.3 max. lengtes buizen 

OPMERKING: het drukverlies van een bocht van 90° kan 
vergeleken worden met dat van een buis van 1 meter; 
de T-koppeling die kan gecontroleerd worden, moet be-
schouwd worden als een bocht van 90°. Neem hoe dan 

ook de ter zake doende geldende normen in acht.

T-koppe-
ling

Koppe-
ling

fig. 11 lengte buizen 

2.5.8 GATEN VOOR DE DOORGANG VAN HET ROOK-
GASKANAAL OP DE WAND OF OP HET DAK: 
AANBEVOLEN ISOLATIE EN DIAMETER 

Zodra de positie van de ketel is bepaald (par. 2.5.6), moet de opening 
voor de doorgang van het rookgaskanaal gemaakt worden. Deze 
opening varieert naargelang het installatietype (dus de diameter van 



Isolering

T-koppeling

T-koppeling

Dop met hermetische 
afsluiting

T-koppeling

Richting reini-
ging

Richting reini-
ging

Richting reiniging
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het rookgaskanaal) en het type wand of dak. Het isolatiemateriaal 
moet bestaan uit minerale vezels (steenwol, keramische vezels) met 
een nominale dichtheid die groter is dan 80 kg/m3.

Dikte van de isolatie 
[mm]

Diameter van de uit 
te voeren gaten [mm]

Houten wand, 
ontvlambare wand of 

wand met ontvlam-
bare onderdelen

100 300

Wand of dak in ce-
ment 50 200

Wand of dak in steen 30 160

tab.4 diameter gaten voor de doorgang van het rookgaskanaal

2.5.9 GEBRUIK VAN EEN TRADITIONELE SCHOORSTE-
ENPIJP

Indien u een reeds bestaande schoorsteenpijp wenst te gebruiken, 
moet u hem eerst door een schoorsteenveger laten controleren om 
na te gaan of hij volledig hermetisch is. Dit moet gedaan worden om 
te vermijden dat de rookgassen, die lichtjes onder druk staan, langs 
de barsten van de schoorsteenpijp ontsnappen en de woonruimtes 
binnendringen. Als na de inspectie wordt besloten dat de schoor-
steenpijp niet volledig intact is, is het aangeraden ze met nieuw ma-
teriaal te intuberen. Als de schoorsteenpijp ruime afmetingen heeft, 
is een buis met een diameter van max. 150 mm aangeraden, wij advi-
seren bovendien om het rookgaskanaal te isoleren. Op de volgende 
afbeeldingen worden oplossingen voorgesteld in het geval dat u een 
reeds bestaande schoorsteenpijp wenst te gebruiken. 

.

Schoorsteen-
pot

Isolering

Inspectiedeu-
ren

Max Ø 150

T-koppeling

Sluitflens

Hermetische sluitflens 
in roestvrij staal of 
aluminium.

Externe luchtinlaat 
met rooster, niet 
afsluitbaar.

Inspectie

fig. 12 traditionele schoorsteenpijp

2.5.10 GEBRUIK VAN EEN EXTERN ROOKGASKANAAL

HET IS enkel mogelijk een extern rookgaskanaal te gebruiken als het 
aan de volgende vereisten voldoet:

• Enkel geïsoleerde buizen in roestvrij staal (dubbele wand) mogen ge-
bruikt worden gehecht aan het gebouw (volgende afb.).

• Op de basis van de leiding moet een inspectieluik aanwezig zijn om 
controles en periodiek onderhoud te kunnen uitvoeren. 

• Een schoorsteenpot bestand tegen windbelasting (kraaienkap) moet 
voorzien worden en de afstand "d" van de daknok moet in acht geno-
men worden, zoals vermeld in par. 2.4.3, tab. 1.

• Op de volgende afbeelding wordt de oplossing voorgesteld die 
toegepast moet worden indien u een extern rookgaskanaal wilt 
gebruiken (UNI 10683).

fig. 13 externe schoorsteenpijp

Inspectie

Luchtinlaat met rooster, niet afsluitbaar
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2.6  AANSLUITING MET HET ELEKTRISCH 
NET

Controleer of de elektrische installatie en de stopcontacten de maxi-
male stroomopname van het product kunnen verdragen, vermeld 
op de typeplaat.  

• Zorg ervoor dat de elektrische installatie is voor-
zien van een aarding en een aardlekschakelaar, 
conform met de geldende normen.

• Sluit de ketel aan met een standaard stopcontact 230v – 50Hz en 
vermijd adapters, stekkerdozen of verlengsnoeren te gebruiken.

• Controleer of de verbindingskabel niet in contact komt met hete 
keteldelen of niet door de ketel wordt verpletterd. 

• De installatie van de ketel wordt door een zekering beschermd, 
geïntegreerd in de hoofdschakelaar achter het product. 

Ontkoppel steeds de spanning van het toestel voor een onder-
houdsingreep of een controle uit te voeren en als het toestel een 
lange tijd NIET zal gebruikt worden. 

fig. 14 elektrische aansluiting van de ketel

Zodra de voedingskabel op de achterzijde van de ketel is aangeslo-
ten, de schakelaar (steeds op de achterzijde) in de stand (I) zetten en 
vervolgens:

• De schakelaar die zich achteraan de ketel bevindt dient om het 
systeem onder spanning te zetten. 

• Op de achterzijde van de ketel bevindt zich een kast met zeke-
ringen, in de buurt van het stopcontact. Open met een schroe-
vendraaier het deksel van de kast met zekeringen en vervang ze 
indien nodig (3,15 A vertraagd) - uit te voeren door een bevoegd 
technicus.

Stopcontact 
voor kabel

Schakelaar 
ketel

Zekeringskastje

fig. 15 elektrische voeding

3 EERSTE INSCHAKELING
Voor de ketel in werking te stellen MOET u de "EERSTE 
INSCHAKELING" en ijking door een gespecialiseerde 
technicus laten uitvoeren. U kunt u wenden tot het 
personeel van het netwerk van de erkende servicecen-
tra. De fabrikant kan niet aansprakelijk gesteld worden 

voor storingen te wijten aan een verkeerde installatie, een ontbre-
kende of foutieve eerste inschakeling, slecht gebruik. Zorg ervoor 
dat de elektrische aansluitingen en hydraulische verbindingen vak-
kundig worden uitgevoerd. Controleer bovendien (op thermoka-
chels en -ketels) of de hydraulische installatie een expansievat heeft 
dat groot genoeg is om maximale veiligheid te garanderen. De ex-

pansie moet berekend worden door 6% van het volledige volume te 
beschouwen, ingehouden in de installatie.

Eventuele schade aan de installatie of apparatuur is 
niet door de garantie gedekt. Het vat, gemonteerd op 
het apparaat, garandeert geen geschikte bescherming 
tegen de uitzettingen van het water van de installatie. 
Vul de installatie via een kraan voor re-integratie (te voor-

zien op de buitenzijde van het product). Tijdens de re-integratie 
de maximale druk van 1 bar niet overschrijden. De druk kan op de 
manometer afgelezen worden. De vulfase moet samengaan met de 
luchtuitdrijving.

Alvorens het product in te schakelen, moet u controleren of de 
vuurpot naar achter werd geduwd, naar de achterste wand van 
de verbrandingskamer toe. Wanneer de tank voor de eerste maal 
wordt geladen, moet de toevoerschroef een bepaalde tijd gevuld 
worden en dus worden de pellets ondertussen niet in de vuurpot 
verspreid.

3.1 PROCEDURE VOOR HET LADEN VAN DE 
PELLETS

• Het laden van de brandstof wordt aan de bovenzijde van de ketel 
uitgevoerd door de deur op te tillen.

• Giet langzaam de pellets zodat ze tot op de bodem van de tank 
terechtkomen.

Verwijder nooit het beschermend rooster in de tank. 
Tijdens het laden vermijden dat de zak met pellets in 
contact komt met de hete oppervlakken.
Giet nooit geen andere soort brandstof in de tank 
maar gebruik enkel pellets, conform met de eerder 

vermelde specificaties.
Sla de reservebrandstof op, op een veilige afstand.
Giet de pellets niet rechtstreeks op de vuurpot maar enkel in de 
tank.
Een groot deel van de oppervlakken van de ketel zijn zeer heet 
(deur, handvat, glas, buizen, tankdeur, enz.). Vermijd dus con-
tact met deze delen als u geen beschermmiddelen draagt.

fig. 16 laden van de pellets

3.2 WAARSCHUWINGEN
Alle plaatselijke reglementen, inclusief de nationale 
en Europese normen, moeten in acht genomen wor-
den bij de installatie van het apparaat.  Gebruik het 
apparaat niet als verbrandingsoven of op een wijze 
die afwijkt van het doel waarvoor de ketel werd ont-

worpen. 
• Gebruik geen andere brandstof dan pellets.
• Gebruik geen vloeibare brandstof.
• De brandende ketel, en vooral de externe oppervlakken, berei-

ken hoge temperaturen. Handel voorzichtig om brandwonden 
te vermijden. 

• Verwijder elementen die vuur zouden kunnen vatten uit de vuur-
pot en van het glas (instructiehandleiding, stickers en piep-
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schuim). Controleer of de vuurpot correct is geplaatst en goed 
op de basis steunt.

De eerste ontsteking zou kunnen mislukken, daar de 
toevoerschroef leeg is en hij de vuurpot niet steeds 
op tijd met de vereiste hoeveelheid pellets laadt voor 

een regelmatige start. Annuleer de alarmtoestand van de ge-
faalde inschakeling door enkele ogenblikken de toets ON/OFF 
ingedrukt te houden. Verwijder de pellets die in de vuurpot zijn 
gebleven en herhaal de inschakeling. (zie par. “Oplossingen bij 
eventuele storingen”).
• Als na herhaaldelijk mislukte inschakelingen de vlam niet aanwe-

zig is, ook al is de pellettoevoer regelmatig, de behuizing van de 
vuurpot controleren. De vuurpot moet  perfect aan zijn zitting 
hechten en eventuele asresten moeten verwijderd worden. 
Als tijdens deze controle geen afwijkingen worden waargeno-
men, kan er een probleem zijn op de onderdelen of werd de in-
stallatie niet correct uitgevoerd.

In dit geval DE PELLETS UIT DE VUURPOT VERWIJDE-
REN EN BEROEP DOEN OP EEN ERKENDE TECHNI-
CUS.

Vermijd de ketel aan te raken tijdens de eerste in-
schakeling daar de lak verhard tijdens deze fase. 

het is verstandig om voor een goede ventilatie te 
zorgen tijdens de eerste inschakeling daar het pro-
duct een beetje rook en geuren van lak zal uitwase-
men. 

• Houd u uit de buurt van de ketel en verlucht de kamer. 

4 GEBRUIKSAANWIJZIN-
GEN

4.1 INTRODUCTIE
Het bedieningspaneel op de ketel bestaat uit twee verschillende so-
orten, afhankelijk van de optie die gekozen is op het moment van 
aankoop:

• Bedieningspaneel met LCD-scherm “Bedieningspaneel 
met LCD-scherm” a pagina 16

• Touchscreen bedieningspaneel “Touchscreen bediening-
spaneel” a pagina 20

Met beide soorten panelen is een effectieve controle van de werking 
van de haard mogelijk, maar de werkwijze is substantieel verschil-
lend, vanwege de verschillende kenmerken van de interface.

In dit hoofdstuk staat de gedetailleerde werking van beide interfaces 
beschreven.

Ook kan er een bedieningspaneel met afstandsbediening worden 
geïnstalleerd, van hetzelfde type als ter plaatse is geïnstalleerd, en 
uitgerust met een ruimtethermostaat; het bedieningspaneel met 
afstandsbediening kan vervolgens worden gebruikt om de werking 
van de ketel vanuit een andere locatie te besturen, als een gemeen-
schappelijke timerthermostaat.


4.2 BEDIENINGSPANEEL MET LCD-SCHERM

 

Toetsen

Functie Beschrijving Toe-
ts

On/Off
Aan- en uitzetten door de knop 
3 seconden in te drukken, tot-
dat er een geluidssignaal klinkt P2

Ontgrendelen
Het systeem ontgrendelen door 
de knop 3 seconden in te drukken, 
totdat er een geluidssignaal klinkt

Veranderen Varia-
belen van Waar-
den Menu

In Menu veranderen de waar-
den van de variabelen P4

P6
Scrollen door 
Menu en Submenu

In het menu scrollen door de Me-
nu’s en Submenu’s

Esc Functie voor het verlaten van een 
Menu of een Submenu P1

Menu Functie voor toegang tot het 
menu en de Submenu’s

P3Wijziging Toegang tot het wijzigen in de 
menu’s

Instellingen Opslaan van gegevens in Menu

Led
Functie Beschrijving Led

Bougie Led On: Bougie aangestoken D1

Schroeftranspor-
teur

Led On: Schroeftransporteur in de 
interval ON D2

Pomp Led On: Pomp geactiveerd D3

Klep Led On: Klep geactiveerd D4

Uitgang V2 LED On: uitgang V2 geactiveerd D5

Uitgang Aux2 LED On: uitgang Aux2 geactiveerd D6

Uitgang Aux3 LED On: uitgang Aux3 geactiveerd D7

Niveau Pellets LED On: de sensor signaleert dat 
er geen materiaal is D10

Timerthermostaat Led On: Geopend contact D11

Fluxregelaar LED On: aanvraag leidingwater 
(gesloten contact) D12
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Display
-Hoofdscherm:

-Weergegeven variabelen in het hoofdscherm:

Bedieningspaneel lokaal en op afstand

Datum en tijd, activeringsmodus timer (d-dagelijks, w-wekelijks, 
we-weekend), vermogen, automatische/handmatige verbran-
ding, zomer/wintermodus, werkingsstatus van het systeem, op-
getreden foutcode.

Bedieningspaneel lokaal

De ingestelde en de huidige temperatuur zijn gerelateerd aan 
de ketel.

Bedieningspaneel op afstand

De ingestelde en de huidige temperatuur zijn gerelateerd aan 
de omgeving.

-Weergegeven werkingsstatussen:

Controle, ontsteking, stabilisering, modulatie, stand-by, norma-
al, veiligheid, uitschakeling, herstel ontsteking, vergrendeld, ui-
tgeschakeld.

4.2.1 FOUTMELDINGEN

Op het bedieningspaneel kunnen er berichten op het hoofdscherm 
worden weergegeven, zoals bijvoorbeeld foutmeldingen.

Alle fouten voeren het systeem naar vergrendeling.

Er01

Beveiligingsfout AT1. Kan ook in werking treden met het 
systeem uitgeschakeld. Geeft oververhitting van het wa-
ter in de ketel aan. Om dit alarm te ontgrendelen moet de 
thermostaat handmatig worden gereset.

Er02
Beveiligingsfout AT2. Kan alleen in werking treden als 
de verbrandingsventilator geactiveerd is. Het geeft een 
onjuiste of onvoldoende trek aan.

Er03 Uitschakeling vanwege lage rookgastemperatuur

Er04 Uitschakeling vanwege oververhitting water

Er05 Uitschakeling vanwege zeer hoge temperatuur rookgas

Er07 Fout Encoder. De fout kan zich voordoen wanne-
er het signaal van de encoder ontbreekt

Er08 Fout Encoder. De fout kan zich voordoen vanwe-
ge afstelproblemen van het toerental

Er11 Fout timer De fout doet zich voor vanwege problemen 
met de interne timer.

Er12 Uitschakeling vanwege mislukte ontsteking

Er15 Uitschakeling vanwege ontbreken stroomtoevoer

Er16 Communicatiefout RS485

Er17 Afstellen luchtstroom mislukt

Er18 Pellets zijn op

Er23 Sonde ketel of of sonde retourketel of sonde puffer ge-
opend

Er25 Reinigingsmotor vuurpot kapot

Er26 Reinigingsmotor kapot

Er27 Reinigingsmotor 2 kapot

Er39 Sensor debietmeter kapot

Er41 Minimale luchtstroom in controle niet bereikt

Er42 Maximale luchtstroom overschreden

-Overige berichten:

Sondes

Weergavestatus van de temperatuursondes.

Het bericht wordt weergegeven tijdens de controle 
en geeft aan dat de afgelezen temperatuur van één of 
meer sondes gelijk aan de minimale waarde of de ma-
ximale waarde (afhankelijk van de betrokken sonde). 
Controleer of de sondes niet geopend zijn (aflezen van 
de minimum waarde van de temperatuurschaal). of 
kortsluiting hebben (aflezen van de maximum waarde 
van de temperatuurschaal).

Service
Bericht met daarin de signalering dat de geprogram-
meerde werkuren zijn bereikt. Er moet om assistentie 
worden gevraagd.

R e i n i -
ging

Bericht met daarin de signalering dat de geprogram-
meerde werkuren zijn bereikt. De haard of ketel moet 
worden schoongemaakt.

V e r -
g r e n -
d e l i n g 
o n t -
steking

Bericht dat verschijnt wanneer het systeem niet hand-
matig wordt uitgeschakeld tijdens de ontsteking (na 
het voorladen): het systeem wordt alleen uitgescha-
keld wanneer het toerental wordt bereikt.

Er20 Sensor rooster gesloten

Deur Deur geopend

Er06 Thermostaat Pellet geopend

Link Er-
ror

Geen communicatie tussen toetsenbord en besturin-
gskaart

4.2.2 HOE HET MENU TE GEBRUIKEN

Wanneer de toets p3 wordt ingedrukt verschijnt het eerste menu-
scherm, dat bestaat uit het gebruikersmenu.

Door middel van de toetsen p4 en p6 kan het gewenste menu-item 
worden gemarkeerd.

Met de toets p3 komt men in het gemarkeerde submenu en krijgt 
u de lijst met submenu’s of de instelling van de geselecteerde para-
meter.

Kalibratie schroeftransporteur

Max: 5

Set: 0

Min: -5

Vermogen Pellets

Kalibratie schroeftransporteur
Kalibratie ventilator

Beheer verbranding 
Beheer verwarming

Timer

Inladen

Service resetten

Het instelmenu bestaat uit de naam van de parameter (eerste en 
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tweede regel), het minimum, het maximum en de huidige waarde 
( “instelling”).

Het “instel” veld kan worden aangepast met de toetsen p4 (toename) 
en p6 (afname):

Met de toets p3 wordt de ingestelde waarde in het geheugen opge-
slagen, met p1 wordt de bewerking gewist en wordt de voorgaande 
waarde van de bewerking hersteld

Gebruikersmenu
Voor toegang tot het instellingenmenu drukt u op p3. Het menu is 
als volgt:

MENU BESCHRIJVING

B e h e e r 
v e r b r a n -
ding *

V e r m o g e n 
Pellets

Hiermee kan het verbranding-
svermogen van het systeem in de 
functie Pellets worden gewijzigd

K a l i b r a t i e 
schroeftran-
sporteur

Menu om de verwerkingstijd of 
de snelheid van de schroeftran-
sporteur te wijzigen

K a l i b r a t i e 
ventilator

Menu om de snelheid van de ver-
brandingsventilator te wijzigen

B e h e e r 
v e r w a r -
ming *

Ketelthermo-
staat

Menu om de waarde van de ke-
telthermostaat te wijzigen

Thermostaat 
Puffer

Menu om de waarde van de 
thermostaat van de puffer te 
wijzigen Het is alleen zichtbaar 
als er in de installatie een puffer 
is geïnstalleerd en het menu is 
ingeschakeld

Zomer-Win-
ter

Menu waarmee zomer-winter 
kan worden geselecteerd

Mengventiel

Menu om de werking van het 
Mengventiel te beheren. Het is 
alleen zichtbaar als er in de instal-
latie een mengventiel is geïnstall-
eerd en het menu is ingeschakeld

Bedienin-
gspaneel 
op afstand 
**

Ruimtether-
mostaat

Menu om de waarde van de ruim-
tethermostaat van het bediening-
spaneel op afstand te wijzigen.

Activeringen

Hiermee kan de werking van de 
ruimtethermostaat worden in-
geschakeld/uitgeschakeld. Het is 
alleen zichtbaar als het menu is 
ingeschakeld. (alleen te wijzigen 
door technisch personeel)

Timer

Menu om de programmerin-
gsmodus en de tijdslots voor 
inschakelen/uitschakelen te se-
lecteren

Inladen * Menu voor het handmatig laden 
van de schroeftransporteur

Service resetten *
Met dit menu kan de melding van 
de Functie Systeemonderhoud 
worden gereset

Kalibratie schroeftransporteur  

Max: 5

Set: 0

Min: -5

naam parameter

in te stellen maximum

contante waarde

huidige instelling

* Items alleen op het lokale bedieningspaneel aanwezig

** Items alleen op het bedieningspaneel op afstand aanwezig

4.2.3 MENU VERBRANDINGSBEHEER

Menu om de parameters van het verbrandingssysteem te wijzigen. 
Het bestaat uit een aantal submenu’s.

4.2.3.1 VERMOGEN PELLETS
Menu waarmee het beheer van de verbranding van het systeem in 
werking met pellets systeem kan worden ingesteld. Er kan worden 
gekozen tussen automatische en handmatige modus (in dit geval 
kan het vermogen worden ingesteld). 

Verbranding Beschrijving

1 – 5 Afgesteld vermogen in handmatige modus van 1 
tot 5

Auto Vermogen door het systeem automatisch afgesteld

4.2.3.2 KALIBRATIE SCHROEFTRANSPORTEUR
Menu om de verwerkingstijd of de snelheid van de schroeftranspor-
teur te wijzigen

Er zijn 10 stappen beschikbaar, van -5 tot +5, de standaard waarde 
is 0.

4.2.3.3 KALIBRATIE VERBRANDINGSVENTILATOR
Menu om de snelheid van de verbrandingsventilator te wijzigen.

Er zijn 10 stappen beschikbaar, van -5 tot +5, de standaard waarde 
is 0.

4.2.4 MENU VERWARMINGSBEHEER

Menu om de parameters met betrekking tot de verwarming te wijzi-
gen. Het bestaat uit een aantal submenu’s.

Kalibratie ventilator

Max: 5

Set: 0

Min: -5

Vermogen Pellets

Kalibratie schroeftransporteur

Kalibratie ventilator

Beheer verbranding 
Beheer verwarming

Timer

Inladen

Service resetten
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Beheer verbranding 

Beheer verwarming
Timer

Inladen

Service resetten

Ketelthermostaat
Zomer - Winter

Ketelthermostaat

4.2.4.1 KETELTHERMOSTAAT
Menu om de gewenste watertemperatuur in het systeem te wijzigen.

4.2.4.2 ZOMER - WINTER
Menu om de werking van het hydraulische systeem te wijzigen, 
afhankelijk van het seizoen. Op het display verschijnt één van de 

twee symbolen .

4.2.5 MENU TIMER

4.2.5.1 MODUS

Instructies Toetsen Display
De huidige modus wordt ge-
markeerd

Uitgeschakeld

Dagelijks

Wekelijks

Weekend

Selecteer de gewenste mo-
dus

P4
P6

Schakel de gewenste modus 
in P3

De timerthermostaat inscha-
kelen/uitschakelen P2

Het menu verlaten P1

4.2.5.2 PROGRAMMA

Keuze programma Toetsen Display
Het huidige programma wor-
dt gemarkeerd Dagelijks

Wekelijks

Weekend

 

Naar het submenu gaan P3

Het gewenste programma 
selecteren P4 e P6

Het menu verlaten P1

De drie soorten programmering blijven apart in het geheugen opge-
slagen: als bijvoorbeeld dagelijks wordt afgesteld worden de andere 
modussen niet gewijzigd. Na het uitvoeren van de programmering 
om de haard of de ketel in te schakelen vanuit de timer moet de 
gewenste modus in het submenu timermodus worden geselecteerd. 
Kies het soort programmering dat u wilt instellen: 

• Dagelijks: de dag van de week die u wilt programmeren moet 
worden geselecteerd (drie tijdslots voor inschakelen/uitschake-
len voor elke dag afzonderlijk). Wanneer er een dag van de week 
wordt geselecteerd staat het overzicht van de 3 ontstekingen 
vermeld.

Maandag
    ON             OFF

  09:30           11:15   V

  00:00           00:00

  00:00           00:00

Maandag
Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Dagelijks
Wekelijks

Weekend

 

• Wekelijks: er worden 3 tijdslots ingesteld die voor elke dag van 
de week gelden:

Ma-Zo
    ON             OFF

  08:30           13:15

  00:00           00:00

  00:00           00:00

Dagelijks

Wekelijks
Weekend

• Weekend: u heeft de keuze tussen de periodes “maandag-vrij-
dag” en “zaterdag-zondag” (3 tijdslots voor de periode “maan-
dag-vrijdag” en 3 voor “zaterdag-zondag”).

Ma-Vr
    ON             OFF

  10:00           12:15   

  00:00           00:00

  00:00           00:00

Ma-Vr
Za-Zo

Dagelijks

Wekelijks

Weekend

PROGRAMMERING TIMER Toetsen
Selecteer na het kiezen van het favoriete program-
ma de timer die geprogrammeerd moet worden P4 - P6

Ga naar de wijzigingsmodus (de geselecteerde 
timer gaat knipperen) P3

Wijzig de tijden P4 - P6

Sla de programmering op P3

Het tijdslot inschakelen (er wordt een "V" weerge-
geven) of uitschakelen (er wordt geen "V" weerge-
geven)

P5

Afsluiten P1

4.2.6 MENU HANDMATIGE LADING/EERSTE LADING

Met dit menu kan de schroeftransporteur handmatig worden ge-
vuld.

Druk op p3 om naar de wijziging te gaan (de cursor knippert). Druk 
op de toetsen p4 en p6 om het activeren of deactiveren van de schro-
eftransporteur te selecteren. Druk op p3 om te bevestigen en op p1 
om af te sluiten.

Het systeem moet worden uitgeschakeld, zodat de functie kan 
worden uitgevoerd.
Let op: bij handmatige activering van de schroeftransporteur wordt 
ook de rookventilatoruitgang ingeschakeld, om het contact van de 
drukschakelaar te sluiten en zo de schroeftransporteur te kunnen 
voeden.
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4.2.7 SERVICE RESETTEN

Met dit menu kan de melding van de Functie systeemonderhoud 
worden gereset

4.2.8 AANGEPASTE MENU’S

Voor toegang tot het menu voor aangepaste instellingen drukt u 3 
seconden op p3. Het menu is als volgt:

MENU BESCHRIJVING

Instellin-
gen toet-
senbord

Datum en tijd Menu instellen timer

Taal Menu voor het wijzigen van de 
taal

M e n u 
to e t s e n -
bord

Afstellen contrast Menu voor het afstellen van het 
contrast

Afstellen minima-
le verlichting

Menu voor het afstellen van de 
helderheid op het inactieve di-
splay

Adres toetsen-
bord

Menu voor het instellen van het 
adres van het RS485-knooppunt 
(het menu is alleen aanwezig als 
het is ingeschakeld)

Lijst met knoop-
punten

Menu voor het weergeven van 
het communicatie-adres van 
de kaart, het type kaart en de 
firmwareversies (het menu is 
alleen aanwezig als het is inge-
schakeld)

Geluidsalarm
Inschakelen/Uitschakelen

van het geluidsalarm

Systeem-
menu * Menu voorbehouden aan de technische dienst

* Items alleen op het lokale bedieningspaneel aanwezig

4.2.8.1 DATUM EN TIJD
Menu waarmee de huidige tijd en datum kan worden ingesteld. 
Druk op de toetsen p4 en p6 om de uren, minuten of dag van de 
week te selecteren. Druk op P3 om naar de wijziging te gaan (de 
cursor knippert), op p4 en p6 om de geselecteerde variabele van de 
waarde te wijzigen. Druk op p3 om de instelling op te slaan en op p1 
om af te sluiten.

4.2.8.2 MENU SELECTIE TAAL
Menu om de taal van het bedieningspaneel te wijzigen. De gemarke-
erde taal is de taal die momenteel is ingesteld.

4.2.8.3 AFSTELLEN CONTRAST
Gebruik de toetsen p4 en p6 om de contrastwaarde te wijzigen, p3 
om af te sluiten en op te slaan, p1 om af te sluiten zonder op te slaan.

4.2.8.4 AFSTELLEN MINIMALE VERLICHTING
Hiermee kan de verlichting van het display worden afgesteld wanne-
er er geen gebruik wordt gemaakt van de controles.

Gebruik de toetsen p4 en p6 om de ingestelde waarde te wijzigen 
(minimaal 0, maximaal 20), p3 om af te sluiten en de instelling op te 
slaan, p1 om af te sluiten zonder op te slaan.

4.2.8.5 ADRES TOETSENBORD
Menu waarin u het toetsenbord als lokaal of op afstand kan worden 
ingesteld.

Het is raadzaam om aan de klantenservice te vragen om de configu-
ratie uit te voeren

4.2.8.6 LIJST MET KNOOPPUNTEN
Menu voor het weergeven van het communicatie-adres van de ka-
art, het type kaart en de firmwareversies.

4.2.8.7 GELUIDSALARM
Menu waarin het geluidsalarm kan worden in- of uitgeschakeld.

4.3 TOUCHSCREEN BEDIENINGSPANEEL
Het product beheert ook het bedieningspaneel met touchscreen.

4.3.1 DISPLAY

In de onderstaande afbeelding staat de foto van het touchscreen be-
dieningspaneel, met de legenda van de functionaliteit van de afzon-
derlijke elementen waaruit het is opgebouwd.
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Datum en tijd

Werkwijze

Vermogen Verbranding

Functioneringsstatus

Ledzone

Selectietoetsen

Ingestelde temperatuur

Foutcode

Timer

Huidige temperatuur

De hoofdtemperatuur en de temperatuur van de hoofdthermosta-
at worden op verschillende manieren gemeten, afhankelijk van het 
type paneel, lokaal of op afstand.

Op het lokale bedieningspaneel zijn de ingestelde en de huidige 
temperatuur gerelateerd aan de ketel.

Op het bedieningspaneel op afstand zijn de ingestelde en de huidi-
ge temperatuur gerelateerd aan de omgeving.

4.3.2 TOETSEN

Selectietoetsen menu:

Inschakelen van het systeem wanneer het 3 secon-
den wordt ingedrukt

Uitschakelen van het systeem/resetten van de alar-
men wanneer het 3 seconden wordt ingedrukt

Toegang tot het instellingenmenu

Toegang tot het aangepaste menu

Toegang tot het informatiemenu

Navigatietoetsen:

Terug naar het hoofdscherm

Terug naar het niveau erboven

Naar boven scrollen door de lijst

Naar beneden scrollen door de lijst

Toename van de waarde

Afname van de waarde

Het menu verlaten met opslaan van de gegevens

Het menu verlaten zonder op te slaan

Verschuiving naar links

Verschuiving naar rechts

4.3.3 LED

Het led-veld is niet altijd zichtbaar in het hoofdscherm van het di-
splay. Om het te laten verschijnen/verdwijnen drukt u op het display 
met de belangrijkste temperatuur of de werkingsstatus. De zichtbare 
leds zijn:

Led On: Ontsteker geactiveerd

Led On: Schroeftransporteur geactiveerd

Led On: Pomp geactiveerd
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Led On: Klep leidingwater geactiveerd

Led On: Uitgang V2 geactiveerd

Led On: Uitgang Aux2 geactiveerd

Led On: Uitgang Aux3 geactiveerd

Led On: Pelletsensor geeft aan dat er geen materiaal is

Led On: Ruimtethermostaat lokaal/op afstand in werking 
getreden

Led On: Fluxregelaar geeft verzoek om leidingwater aan

Er zijn ook speciale leds die altijd zichtbaar zijn aan de linkerkant van 
het hoofdscherm, deze zijn:

Led On: Functie zomer

Led On: Functie winter

Led On: Werking pellets

4.3.4 FOUTMELDINGEN

Zowel op het bedieningspaneel met touchscreen als met lcd-scherm 
kunnen er berichten op het hoofdscherm worden weergegeven, zo-
als bijvoorbeeld foutmeldingen.

Alle fouten sturen het systeem in vergrendeling.

Er01

Beveiligingsfout AT1. Kan ook in werking treden met 
het systeem uitgeschakeld. Geeft oververhitting van 
het water in de ketel aan. Om dit alarm te ontgrendelen 
moet de thermostaat handmatig worden gereset.

Er02
Beveiligingsfout AT2. Kan alleen in werking treden als 
de verbrandingsventilator geactiveerd is. Het geeft een 
onjuiste of onvoldoende trek aan.

Er03 Uitschakeling vanwege lage rookgastemperatuur

Er04 Uitschakeling vanwege oververhitting water

Er05 Uitschakeling vanwege zeer hoge temperatuur rookgas

Er07
Fout Encoder. De fout kan optreden als gevolg 
van een gebrek Encoder signaal

Er08
Fout Encoder. De fout kan zich voordoen vanwege 
afstelproblemen van het toerental

Er09 Fout timer De fout doet zich voor vanwege problemen 
met de interne timer.

Er10 Uitschakeling vanwege mislukte ontsteking

Er11
Uitschakeling vanwege ontbreken stroomtoe-
voer

Er12 Communicatiefout RS485

Er15 Afstellen luchtstroom mislukt

Er16 Pellets zijn op

Er17 Sonde ketel of of sonde retourketel of sonde puffer 
geopend

Er18 Reinigingsmotor vuurpot kapot

Er23 Reinigingsmotor kapot

Er25 Reinigingsmotor 2 kapot

Er26 Sensor debietmeter kapot

Er27 Minimale luchtstroom in controle niet bereikt

Er34 Maximale luchtstroom overschreden

Er35 Depressione sopra la soglia massima

Er39 Sensore Flussimetro rotto

Er41 Flusso aria minima in Check Up non raggiunto

Er42 Flusso aria massima superato

-Overige berichten:

Sondes

Weergavestatus van de temperatuursondes. Het 
bericht wordt weergegeven tijdens de controle en 
geeft aan dat de afgelezen temperatuur van één of 
meer sondes gelijk aan de minimale waarde of de 
maximale waarde (afhankelijk van de betrokken 
sonde). Controleer of de sondes niet geopend zijn 
(aflezen van de minimum waarde van de tempe-
ratuurschaal). of kortsluiting hebben (aflezen van 
de maximum waarde van de temperatuurschaal).

Service
Bericht met daarin de signalering dat de gepro-
grammeerde werkuren zijn bereikt. Er moet om 
assistentie worden gevraagd.

Reiniging
Bericht met daarin de signalering dat de gepro-
grammeerde werkuren zijn bereikt. De haard of 
ketel moet worden schoongemaakt.

Vergren-
deling 

ontsteking

Bericht dat verschijnt wanneer het systeem niet 
handmatig wordt uitgeschakeld tijdens de ont-
steking (na het voorladen): het systeem wordt al-
leen uitgeschakeld wanneer het toerental wordt 
bereikt.

Er20 Sensor rooster gesloten met systeem in werking 
Pellets

Deur Deur geopend

Er06 Thermostaat Pellet geopend

Link Error Geen communicatie tussen toetsenbord en bestu-
ringskaart di controllo
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4.3.5 GEBRUIKERSMENU

Voor toegang tot het instellingenmenu drukt u op  

MENU BESCHRIJVING

B e h e e r 
verbran-
ding *

Ve r m o g e n 
Pellets

Hiermee kan het verbrandingsver-
mogen van het systeem in de fun-
ctie Pellets worden gewijzigd.

K a l i b r a t i e 
schroeftran-
sporteur

Menu om de verwerkingstijd of de 
snelheid van de schroeftransporteur 
te wijzigen.

K a l i b r a t i e 
ventilator

Menu om de snelheid van de ver-
brandingsventilator te wijzigen.

B e h e e r 
ve r w a r -
ming *

K e t e l t h e r -
mostaat

Menu om de waarde van de ketel-
thermostaat te wijzigen

Thermosta-
at Puffer

Menu om de waarde van de 
thermostaat van de puffer te wijzigen 
Het is alleen zichtbaar als er in de 
installatie een puffer is geïnstalleerd 
en het menu is ingeschakeld

Zomer-Win-
ter

Menu waarmee zomer-winter kan 
worden geselecteerd

Mengventiel

Menu om de werking van het Men-
gventiel te beheren. Het is alleen 
zichtbaar als er in de installatie een 
mengventiel is geïnstalleerd en het 
menu is ingeschakeld

B e d i e -
ningspa-
neel op 
a f s t a n d 
**

Ruimtether-
mostaat

Menu om de waarde van de ruim-
tethermostaat van het bedienin-
gspaneel op afstand te wijzigen. 
(alleen te wijzigen door technisch 
personeel)

Activeringen

Hiermee kan de werking van de ru-
imtethermostaat worden ingescha-
keld/uitgeschakeld. Het is alleen 
zichtbaar als het menu is ingescha-
keld. (alleen te wijzigen door techni-
sch personeel)

Timer
Menu per selezionare la modalità di 
programmazione e le fasce orarie di 
accensione/spegnimento

Inladen Menu voor het handmatig laden van 
de schroeftransporteur

Service resetten *
Met dit menu kan de melding van 
de Functie Systeemonderhoud wor-
den gereset

* Items alleen op het lokale bedieningspaneel aanwezig

** Items alleen op het bedieningspaneel op afstand aanwezig

4.3.6 MENU VERBRANDINGSBEHEER

Menu om de parameters van het verbrandingssysteem te wijzigen. 
Het bestaat uit een aantal submenu’s.

4.3.7 VERMOGEN PELLETS

Menu waarmee het beheer van de verbranding van het systeem in 
werking met pellets systeem kan worden ingesteld. Er kan worden 
gekozen tussen automatische en handmatige modus (in dit geval 
kan het vermogen worden ingesteld).

Verbranding Beschrijving

1 – 5 Afgesteld vermogen in handmatige modus van 1 tot 5

Auto Vermogen door het systeem automatisch afgesteld

4.3.7.1 KALIBRATIE SCHROEFTRANSPORTEUR
Menu om de verwerkingstijd of de snelheid van de schroeftranspor-
teur te wijzigen

Er zijn 10 stappen beschikbaar, van -5 tot +5, de standaard waarde 
is 0.

4.3.7.2 KALIBRATIE VERBRANDINGSVENTILATOR
Menu om de snelheid van de verbrandingsventilator te wijzigen. Er 
zijn 10 stappen beschikbaar, van -5 tot +5, de standaard waarde is 0.

4.3.7.3 MENU VERWARMINGSBEHEER
Menu om de parameters met betrekking tot de verwarming te wijzi-
gen. Het bestaat uit een aantal submenu’s.

4.3.7.4 KETELTHERMOSTAAT
Menu om de gewenste watertemperatuur in het systeem te wijzigen.

4.3.7.5 ZOMER - WINTER
Menu om de werking van het hydraulische systeem te wijzigen, 
afhankelijk van het seizoen. Op het display verschijnt één van de 

twee symbolen .

4.3.8 MENU TIMER

Menu om de tijden van in- en uitschakelen van het systeem in te 
stellen. De functie is alleen beschikbaar in de werking pellet.

Druk voor het wijzigen van de programmering van de timer van het 
toetsenbord op het veld “timer” van het hoofdscherm, of ga naar het 
menu Instellingen-> timer.

Druk voor het inschakelen/uitschakelen van de timer op het opschri-
ft “timer inschakelen”.

Als de timer is uitgeschakeld is de led uit , als deze is ingeschakeld 

gaat de led rood branden.

Druk om de gewenste timerprogrammering te selecteren op het 
opschrift van een van de drie te selecteren: “dagelijks inschakelen”, 
“wekelijks inschakelen”, “weekend inschakelen.”

Als de programmering is uitgeschakeld is de led uit, als deze is inge-

schakeld gaat de led groen branden.

Druk om de programmering van de tijdzones te wijzigen op het op-
schrift “tijden wijzigen”.

Om het timermenu te verlaten op de toets drukken  

Timerprogramma

Door op het opschrift “tijden wijzigen” te drukken komt men in het 
venster voor het aanpassen van de tijdzones,voor elk van de drie so-
orten programmering.

Tijdzones 
aanpassen

TIMER in-
schakelen

Soort 
program-

mering 
selecteren
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Druk op de pijlen links en rechts van de eerste regel, om door de 
soorten programmering tussen de drie mogelijkheden te scrollen: 
“dagelijks”, “wekelijks”, “weekend”.

Druk op de pijlen links  en rechts  van de eerste regel, om 
door de soorten programmering tussen de drie mogelijkheden te 
scrollen: “dagelijks”, “wekelijks”, “weekend”.

Druk op de pijlen links  en rechts  van de tweede regel om 
door de afzonderlijke dagen of groepen van dagen van de week te 
scrollen, op basis van de eerder geselecteerde programmering.

Voor dagelijks kunnen alle dagen van de week worden geselecte-
erd: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en 
zondag. Voor wekelijks kan er een enkele groep dagen worden gese-
lecteerd: maandag-zondag. Voor “weekend”kunnen er twee groepen 
van dagen worden geselecteerd: maandag-vrijdag en zaterdag-zon-
dag.

Om het menu “tijden wijzigen” te verlaten op de toets  drukken. 
Druk om de drie tijdzones uit te schakelen op de led van de gewenste 
regel.

Als de tijdzone is uitgeschakeld is de led uit, als deze is ingescha-

keld gaat de led rood branden. 

Druk om de tijden te veranderen in plaats daarvan op het opschrift 
van de gewenste regel.

Inschakel-
tijd systeem

Uitschakel-
tijd systeem

Op het nieuwe venster dat verschijnt staat bovenaan de dag of de 
groep dagen van de week en de tijdzone die veranderd wordt. De 
tijd aan de linkerkant is de inschakeltijd van het systeem, terwijl die 
aan de rechterkant de uitschakeltijd is.

Druk om de waarde van een tijd te verhogen op de toets 
eronder.

Druk om de waarde van een tijd te verlagen op de toets 
eronder.

Druk om de waarde van de nieuwe tijd op te slaan en het menu te 

verlaten op de toets .

Druk om de waarde van de nieuwe tijd niet op te slaan en het menu 

te verlaten op de toets .

De opgeslagen tijden voor de drie soorten programmering worden 
afzonderlijk in het geheugen opgeslagen, dus als de gegevens voor 
dagelijks worden gewijzigd blijven de gegevens voor wekelijks en 
weekend  onveranderd.

De drie soorten programmering blijven apart in het geheugen 
opgeslagen: als bijvoorbeeld dagelijks wordt afgesteld worden de 
andere modussen niet gewijzigd.

4.3.9 MENU HANDMATIG LADEN

Met dit menu kan de schroeftransporteur handmatig worden 
gevuld.

Selecteer on of off voor het inschakelen of uitschakelen van de 
schroeftransporteur.

Het systeem moet worden uitgeschakeld, zodat de functie kan 
worden uitgevoerd.

Let op: bij handmatige activering van de schroeftransporteur wordt 
ook de rookventilatoruitgang ingeschakeld, om het contact van de 
drukschakelaar te sluiten en zo de schroeftransporteur te kunnen 
voeden.

4.3.10 SERVICE RESETTEN

Met dit menu kan de melding van de Functie systeemonderhoud 
worden gereset

4.3.11 AANGEPASTE MENU’S

Voor toegang tot het menu voor aangepaste instellingen drukt u op 

. Het menu is als volgt: 

MENU BESCHRIJVING

Instellin-
gen toet-
senbord

DATUM EN 
TIJD Menu instellen timer

Taal Menu voor het wijzigen van de taal
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Display

Verlichting 
Display Helderheidsregeling van het display

Adres toet-
senbord

Menu voor het instellen van het adres 
van het RS485-knooppunt

Lijst met 
knooppun-
ten

Menu voor het weergeven van het 
communicatie-adres van de kaart, het 
type kaart en de firmwareversies

Systeem-
menu * Menu voorbehouden aan de technische dienst

* Items alleen op het lokale bedieningspaneel aanwezig

4.3.11.1 DATUM EN TIJD
In dit menu kunnen de datum en tijd die in het apparaat staan opge-
slagen worden gewijzigd.

Druk om de waarde van een veld te verhogen op de toets  
eronder.

Druk om de waarde van een veld te verlagen op de toets  
eronder.

Druk om de waarde van de nieuwe gegevens op te slaan en het 

menu te verlaten op de toets .

Druk om de waarde van de nieuwe gegevens niet op te slaan en het 

menu te verlaten op de toets .

4.3.11.2 MENU SELECTIE TAAL
Menu om de taal van het bedieningspaneel te wijzigen. De gemarke-
erde taal is de taal die momenteel is ingesteld.

4.3.11.3 VERLICHTING DISPLAY
Dit menu is alleen aanwezig op het touchscreen bedieningspaneel, 
hiermee kan de helderheid van het display worden afgesteld.

4.3.11.4 ADRES TOETSENBORD
Menu waarin u het toetsenbord als lokaal of op afstand kan worden 
ingesteld.

Het is raadzaam om aan de klantenservice te vragen om de configu-
ratie uit te voeren.

4.3.11.5 LIJST MET KNOOPPUNTEN
Menu voor het weergeven van het communicatie-adres van de ka-
art, het type kaart en de firmwareversies

5 ANDERE FUNCTIES

5.1 BASISMODULE MODEM
Het systeem draait een modemmodule (op aanvraag meegeleverd), 
die de communicatie via sms met de haard of ketel mogelijk maakt, 
voor het uitvoeren van inschakelen,uitschakelen, verzoek tot basisin-
formatie van het systeem.

De modem moet worden aangesloten op de RS232-poort van de ka-
art, door middel van de meegeleverde kabels en aansluitingen; het 
wordt ook gevoed aan de netspanning, met behulp van de meege-
leverde voeding.

•  Gebruik een sim-kaart van een GSM-operator, ingeschakeld op 
het dataverkeer.

• Schakel het pin-verzoek van de sim uit
•  Het modembeheer wordt geactiveerd door de parameter a50 

= 1
Het inschakelen en uitschakelen van de sim door de 

modem moet worden uitgevoerd met niet-aange-
dreven modem

5.1.1 BEHEER MODEM

De gebruiker moet een sms-bericht sturen naar het nummer van de 
SIM-kaart in de modem, met één van de volgende trefwoorden (die 
hoofdletters of kleine letters kunnen worden geschreven).

Starten: zet het systeem aan als het niet al ingeschakeld is; de re-
geleenheid stuurt een bericht naar het nummer waarvandaan ze de 
opdracht heeft ontvangen, waarin de status van het systeem en de 
eventuele opgetreden fout staat vermeld.
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Stoppen: zet het systeem uit als het niet al uitgeschakeld is; de re-
geleenheid stuurt een bericht naar het nummer waarvandaan ze de 
opdracht heeft ontvangen, waarin de status van het systeem en de 
eventuele opgetreden fout staat vermeld.

Status: aanvraag voor status bij de regeleenheid; de regeleenheid 
stuurt een bericht naar het nummer waarvandaan ze de opdracht 
heeft ontvangen, waarin de status van het systeem en de eventuele 
opgetreden fout staat vermeld.

Leren: informeert de regeleenheid over naar welk mobiel telefoon-
nummer er een sms gestuurd moet worden in geval van fouten; dit 
is het enige trefwoord waar vanuit de regeleenheid zelfstandig een 
sms verstuurt.

5.2 BEHEER ONTBREKEN NETVOEDING
Bij het ontbreken van netspanning slaat het systeem de meest belan-
grijke werkingsgegevens in het geheugen op. Wanneer de netspan-
ning terugkeert evalueert het systeem de opgeslagen gegevens, en 
op basis van een aantal vooraf ingestelde waarden (aanpasbaar door 
het technisch personeel) hebben we:

Vergrendeling ingeschakeld:

• Als er een korte tijd geen spanning was (één minuut) keert het 
systeem terug naar de staat waarin het zich daarvoor bevond

• Als het systeem in een on-status was en er een korte tijd (enke-
le minuten) geen spanning was gaat het systeem over naar het 
herstel van inschakelen

• Als er een langer dan een paar minuten geen spanning was wor-
dt het systeem vergrendeld met fout Er15

Vergrendeling uitgeschakeld:

• Als er een korte tijd geen spanning was (één minuut) keert het 
systeem terug naar de staat waarin het zich daarvoor bevond

• Als het systeem in een on-status was en er een langere tijd geen 
spanning was gaat het systeem over naar het herstel van inscha-
kelen

5.3 FUNCTIE LEIDINGWATER
Bij hydraulische systemen met fluxregelaar wordt wanneer er om lei-
dingwater wordt gevraagd de leidingwaterfunctie ingeschakeld en 
wordt vervolgens de verbranding afgesteld. Als het niet langer nodig 
wordt de leidingwaterfunctie beëindigd.

6 GEWONE REINIGING
Alle reinigingswerkzaamheden moeten uitgevoerd 

worden als de ketel volledig koud is en als de stek-
ker is ontkoppeld.

De ketel heeft weinig onderhoud nodig indien hij 
wordt gebruikt met pellets van gecertificeerde kwa-
liteit.

6.1 DAGELIJKSE/WEKELIJKSE REINIGINGEN

6.1.1 REINIGING VOOR ELKE INSCHAKELING

Reinig de vuurpot door de as en eventuele afzettingen te verwijde-
ren die de openingen voor de luchtdoorgang kunnen verstoppen. 
Als de pellets opgebruikt zijn in de tank, is het mogelijk dat in de 
vuurpot onverbrande pellets worden opgehoopt. Maak steeds de 
vuurpot leeg en verwijder voor elke ontsteking de resten.

A:schone vuurpot  B:vuile vuurpot

VERGEET NOOIT DAT ENKEL EEN VUURPOT DIE COR-
RECT WERD GEPLAATST EN GEREINIGD EEN OPTI-
MALE ONTSTEKING EN WERKING VAN UW PELLET-
KETEL KAN GARANDEREN.

Als pellets van goede kwaliteit worden gebruikt, is het gewoonlijk 
voldoende een kwast te gebruiken om de vuurpot weer in optimale 
bedrijfsomstandigheden te brengen. Als de ketel een lange tijd niet 
wordt gebruikt, eventuele oude overgebleven pellets (met behulp 
van een stofzuiger met lange buis) uit de tank verwijderen daar het 
mogelijk is dat ze vochtigheid hebben opgenomen waardoor de 
oorspronkelijke kenmerken kunnen gewijzigd zijn en ze niet meer 
kunnen geschikt zijn voor de verbranding.

6.1.2 CONTROLE OM DE 2/3 DAGEN

Reinig en leeg de asla en pas op voor hete as. Enkel als de as volle-
dig koud is, kan een stofzuiger gebruikt worden. Gebruik in dit geval 
een stofzuiger, geschikt om deeltjes met een bepaalde grootte op te 
zuigen. De frequentie van de reiniging is afhankelijk van uw ervaring 
en van de kwaliteit van de pellets. Het is aanbevolen nooit langer 
dan 2 of 3 dagen te wachten om de reiniging uit te voeren. Na het 
reiniging de asla weer onder de vuurpot plaatsen en controleren of 
hij correct staat.

6.1.3 REINIGING VAN HET GLAS

Om het keramiekglas te reinigen adviseren we een droge kwast te 
gebruiken of in het geval van afzettingen een specifieke spray. Ge-
bruik enkel een kleine hoeveelheid spray. Reinig met een droog doek.

Geen schurende producten gebruiken en de spray om het glas 
te reinigen niet op de gelakte delen en op de pakkingen van de 
vuurdeur spuiten (koord in keramische vezel).

6.2 PERIODIEKE REINIGING (OM DE 6 MA-
ANDEN)

Voor rekening van het gespecialiseerd servicecen-
trum

6.2.1 REINIGING ROOKGASLEIDING EN ALGEMENE 
CONTROLES 

• Reinig het rookgaskanaal, vooral in de buurt van de T-koppelin-
gen, de bochten en de eventuele horizontale delen.   Voor in-
formatie m.b.t. de reiniging van de schoorsteenpijp moet u zich 
wenden tot bevoegd personeel.

• Controleer de dichting van de keramische vezelpakkingen, aan-
wezig op de deur van de ketel. Bestel indien nodig nieuwe pak-
kingen bij uw vertrouwde dealer of neem contact op met een 
erkend servicecentrum om de werkzaamheid uit te voeren.

De frequentie moet bepaald worden op basis van 
het gebruik dat van de ketel wordt gemaakt en het 
installatietype.  Het is aanbevolen om u voor het on-
derhoud en de reiniging, aan het einde van het sei-
zoen, te wenden tot een erkend servicecentrum, 
daar dit niet enkel de hierboven beschreven werkza-
amheden maar tevens een algemene controle van 
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de onderdelen zal uitvoeren.  

6.3 SEIZOENGEBONDEN REINIGING (OM DE 
12 MAANDEN)

Behalve de werkzaamheden die om de 6 maanden moeten worden 
uitgevoerd, moet u het volgende doen:

• Vervanging van het inschakelingspatroon (in geval van dagelijks 
gebruik met meer dan 3 inschakelingen per dag);

• De schoorsteenpijp inspecteren en reinigen.
• De schoorsteenpijp inspecteren en controleren of ze trekt. Indien 

nodig reinigen.

6.4 BUITENBEDRIJFSTELLING (EINDE SEI-
ZOEN)

Op het einde van elk seizoen, alvorens de ketel te doven, adviseren 
we de pellets uit de tank te halen met behulp van een stofzuiger met 
lange buis.

Wanneer de ketel niet wordt gebruikt, moet u hem van 
het elektrisch net afsluiten. Voor een grotere zekerheid, 
vooral in aanwezigheid van kinderen, adviseren wij de 
voedingskabel te verwijderen. 

Als de ketel weer wordt ingeschakeld en de display van het bedie-
ningspaneel niet aangaat als op de zijdelingse hoofdschakelaar wordt 
gedrukt, kan het nodig zijn om de zekering te vervangen. 

Op de zijde van de ketel bevindt zich een kast met zekeringen, in de 
buurt van het stopcontact. Nadat u de stekker uit het stopcontact 
hebt gehaald, met behulp van een schroevendraaier het deksel van 
het zekeringskastje openen en de zekeringen indien nodig vervan-
gen (3,15 A vertraagd).

Deze werkzaamheid mag enkel door een erkend en be-
voegd technicus uitgevoerd worden. 
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7 STORING/OORZAAK/OPLOSSING
Storingen Oorzaak Oplossing

De display is uit en de drukknoppen werken niet
Gebrek aan netspanning Controleer of de voedingskabel is aangesloten

Storing in de aansluiting van de display met de 
kaart

Controleer of de display en de kaart op correcte 
wijze zijn aangesloten

De afstandsbediening werkt niet
De afstand tot de ketel is te groot Ga dichterbij de ketel staan

Batterijen van de afstandsbediening Controleer en vervang de batterijen

Uitgebleven ontsteking Te veel pellets in de vuurpot Maak de vuurpot schoon

De ketel gaat niet automatisch aan

De weerstand bereikt de temperatuur niet

• Controleer de elektrische bekabeling en de ze-
keringen

• Vervang de weerstand indien beschadigd (door 
technicus van servicecentrum)

Weerstand beschadigd of uitgeput Vervang de weerstand

De pellets zakken niet

BELANGRIJK: ontkoppel van het stopcontact alvo-
rens te controleren:

• of de pellets op het glijvlak blijven steken  
• of de toevoerschroef geblokkeerd is
• of de deur is afgedicht

Blokkering van de ketel

Overmatig gebruik zonder de vuurpot schoon te 
maken Maak de vuurpot schoon

De tank is leeg Laad de pellets in de tank

De vijzel is zonder pellets Vul de tank en vervolg zoals aangeduid in de in-
structies voor de eerste inschakeling van de ketel. 

De ketel blokkeert door gebrek aan pellettoevoer Technisch probleem van de vijzel 

BELANGRIJK: trek de stekker uit het stopcontact

• Maak de toevoerschroef vrij indien verstopt
• Maak de glijplaat vrij indien verstopt
• Verwijder het pelletstof op de bodem van de 

tank

De ketel verstopt vroegtijdig bij onregelmatige 
verbranding

Te lange of verstopte schoorsteenpijp • Zie paragraaf voor installatie van de ketel 
• Controleer of de schoorsteenpijp schoon is

Pellets te vochtig Controleer de kwaliteit van de pellets

Te veel pellets in de vuurpot Neem contact op met het geautoriseerd service-
centrum

Tegenwind in de afvoer Controleer het winddicht eindstuk en/of installeer 
het eventueel. 

Onvoldoende zuiging in de vuurpot

• Controleer de correcte positie van de vuurpot, 
of hij schoon is en de zuigleiding van de lucht 
schoon is. 

• - Neem contact op met het geautoriseerd ser-
vicecentrum

Het type pellets werd gewijzigd - Neem contact op met het geautoriseerd service-
centrum

Geur van rook in de lucht

• De ketel uitzetten

Slechte verbranding

Neem contact op met het geautoriseerd service-
centrum

Slechte werking van de rookgasventilator

Verkeerd uitgevoerde installatie van de schoor-
steenpijp 

tab. 7 lijst storingen/oorzaken/oplossingen
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GARANTIECERTIFICAAT
Karmek One s.r.l.
Via Martiri delle Foibe, 17
31015 Conegliano (TV)

Geachte klant

Hartelijk dank! Wij feliciteren voor de keuze van een product van ons 
gamma.

Om een   snelle service en kwaliteit te waarborgen, verzoeken wij u 
deze garantie in te vullen en zorgvuldig te bewaren.

Lees aandachtig de informatie op de rugzijde.

Serienr. R___ ___ W__________________________________

Leveringsdatum:____________________________________

GARANTIECERTIFICAAT
Gegevens van de gebruiker

Familienaam:________________________________________

Voornaam: _________________________________________

Straat:____________________________________ Nr.:______

Plaats:______________________________________________

POSTCODE:____________ Provincie:_____________________

Land: _____________________________________________

Het bedrijf Karmek One s.r.l. garandeert de geheimhouding van uw 
persoonsgegevens, die in ons archief zullen worden bewaard en en-
kel zullen gebruikt worden om bij een ingreep de geldigheid van de 
garantie te controleren (Ref. Wet 675 van 31/12/96).

Serienr. R___ ___ W__________________________________

Model:____________________________________________

Stempel van de verkoper

Stempel van de verkoper:______________________________

Leveringsdatum:____________________________________

Model:____________________________________________

Stempel van de verkoper

Stempel van de verkoper:______________________________

De volgende strook moet teruggestuurd worden naar: Karmek One s.r.l.
Via Martiri delle Foibe, 17
31015 Conegliano (TV)

Knippen op de stippellijn

Door de klant te bewaren



GARANTIEVOORWAARDEN 
1. De fabrikant waarborgt de structuur en het materiaal waaruit het product is samengesteld voor een periode van 24 maanden vanaf de datum van aankoop, op voorwaarde dat 

de klant, binnen 8 dagen vanaf de leveringsdatum,  de garantiestrook volledig ingevuld terugstuurt en er een kopie van bewaart als aankoopbewijs. Deze garantie is geldig 
op voorwaarde dat de klant:
a) de ketel volgens de geldende normen installeert.
b) het product op geschikte wijze gebruikt 
c) onmiddellijk aangifte doet van eventuele fabricagefouten.

2. De volgende onderdelen, onderworpen aan slijtage, zijn uit de garantie uitgesloten: GLASKERAMIEK BESTAND TEGEN HOGE TEMPERATUREN, PAKKINGEN IN GLASVEZEL , HAND-
GREPEN, KNOPPEN, SILICONENVERF, KERAMIEKBEKLEDING, WEERSTAND, ZEKERINGEN, ROOSTERS, PAKKINGEN VAN ONDERDELEN AAN DE BINNENZIJDE VAN DE VERBRAN-
DINGSKAMER. 

3. De garantie dekt geen schade veroorzaakt door:
a) een verkeerde installatie of een oneigenlijk gebruik van het product en zijn onderdelen;
b) het vallen of gieten van water of vloeistoffen op elektrische en elektronische onderdelen, ook indien accidenteel;
c) bliksems en spanningsschommelingen;
d) overmatige verhitting van de ketel of gebruik van niet geschikte brandstof;
e) achteruitgang door fysische of chemische agentia;
f ) transport of wijzigingen uitgevoerd door niet geautoriseerd personeel.

4. De fabrikant kan niet aansprakelijk gesteld worden voor storingen van elektrische onderdelen, te wijten aan een verkeerde elektrische aansluiting, of storingen waarbij de goede 
werking van de huishoudelijke installatie en de correcte aarding niet kunnen gecontroleerd worden.

5. De onderdelen onder garantie die defect zijn of door onze technische dienst als defect worden beschouwd, worden gratis geleverd of vervangen. De vervangen onderdelen 
blijven voor de resterende garantietermijn door de garantie gedekt. 

6. Voor apparatuur of delen ervan die door andere bedrijven werden vervaardigd, geldt de garantie van de overeenstemmende fabrikant.
7. U hebt geen recht op een vergoeding voor de termijn waarin het product niet werkt en u op de reparatie wacht. 
8. De garantie is persoonlijk en kan niet aan derden overgedragen worden.
9. Als tijdens de garantieperiode defecten of breuken worden waargenomen, moet de klant zich wenden tot de verkoper waar hij het product heeft aangekocht die het eventuele defect 

zal controleren.  Als het defect door de fabrikant wordt bevestigd, zal het vervangingsonderdeel in onze zetel gratis ter beschikking van de klant gesteld worden. Voor een vlottere 
vervanging, gelieve ons de volgende informatie te verstrekken:
a) naam en adres van de verkoper;
b) aankoopdatum;
c) naam, adres en telefoonnummer van de klant;
d) naam, adres en telefoonnummer van  de installateur;
e) installatiedatum;
f ) serienummer en model van het product.

10. Alle vervoeronkosten zijn ten laste van de klant zoals het belrecht, de loononkosten, de reisonkosten en de kilometers van onze zetel naar het huis van de klant. 
11. De fabrikant verstrekt de garantie enkel aan de hierboven vermelde voorwaarden en kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse 

schade aan voorwerpen of aan derden. 
Advies - opmerkingen voor de klant
De inbedrijfstelling van het toestel kan uitgevoerd worden door de erkende technische dienst of door een erkend en bevoegd verkoper. De garantie start vanaf de datum op de 
kasbon en/of op de kwitantie.
DE VOLGENDE INGREPEN ZIJN UIT DE GARANTIE UITGESLOTEN:
Reiniging van de vuurpot - asla - ketel; ijking (verbranding - temperatuur - bedrijfstijden enz.); gewoon onderhoud; ingrepen door gebrek aan brandstof en/of laden van brandstof, 
actualisatie nieuwe parameters verbranding; ingrepen te wijten aan een gestoorde werking door ontbrekend en/of verkeerd onderhoud; ingrepen voor reparatie/vervanging van 
elektrische onderdelen, beschadigd door overspanning of elektrische ladingen. 
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8 VERKLARING VAN 
OVEREENSTEMMING 
Verklaring van overeenstemming
De fabrikant Karmek One S.r.l.
Adres: Via Martiri delle Foibe 17 31015 Conegliano (TV)
verklaart dat deze apparatuur conform is met de volgende 
EEG-richtlijnen:
• Laagspanningsrichtlijn 2006/95
• Richtlijn elektromagnetische compatibiliteit 2004/108 

Wettelijk vertegenwoordiger
Eleonora Carnelos

9 TECHNISCHE GEGE-
VENS EN AFMETINGEN - 

9.1 MARINA 24
Nominaal vermogen: ......................................................................... 24,29 kW
Vermogen afgegeven aan het water: .......................................... 23,27 kW
Rendement: ........................................................................................... >90 % %
Verwarmbare ruimte: .................................................................. 170÷570 m³
Elektrische voeding: .......................................................................230V 50 Hz
Nominale elektrische opname: ........................................................... 93,9 W
Diameter voor verbinding toevoer/retour verwarmingsinstallatie: .......... ¾

Diameter voor de aansluiting ketel vullen: .............................................. ½

Diameter afvoerbuis veiligheidsklep: ......................................................... ½

Inhoud ketel (H20): ..........................................................................................36 l

Inhoud pellettank: ..................................................................................... 70 Kg
Expansievat: ........................................................................................................ 8 l

Min.-max. pelletverbruik: ..................................................... 1,37÷4,99 Kg/h
Autonomie: ........................................................................................... 14 ÷ 51 h
Gewicht: ......................................................................................................285 Kg
Verbinding rookkanaal: ................................................................. Ø 100 mm
Luchtinlaat:............................................................................................Ø 80 mm

9.2 MARINA 34 A
Nominaal vermogen: ......................................................................... 32,20 kW
Vermogen afgegeven aan het water: .......................................... 30,44 kW
Rendement: ........................................................................................... >90 % %
Verwarmbare ruimte: .................................................................. 200÷800 m³
Elektrische voeding: .......................................................................230V 50 Hz
Nominale elektrische opname: ........................................................... 93,9 W
Diameter voor verbinding toevoer/retour verwarmingsinstallatie: .......... ¾

Diameter voor de aansluiting ketel vullen: .............................................. ½

Diameter afvoerbuis veiligheidsklep: ......................................................... ½

Inhoud ketel (H20): ..........................................................................................36 l

Inhoud pellettank: ..................................................................................... 70 Kg
Expansievat: ........................................................................................................ 8 l

Min.-max. pelletverbruik: ..................................................... 1,37÷6,66 Kg/h
Autonomie: ........................................................................................... 10 ÷ 51 h

Gewicht: ......................................................................................................285 Kg
Verbinding rookkanaal: ................................................................. Ø 100 mm
Luchtinlaat:............................................................................................Ø 80 mm
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31015 Conegliano (TV)

 0438 1883101   0438 1883103

 info@karmek.it

 www.karmek.it


