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Handleiding
Pelletketel/kachel Classic/Vittoria standaard.

De aansluiting en het in bedrijf stellen van de ketel, moet gedaan worden door een erkend installateur.

Wij zijn niet aansprakelijk voor het onjuist aansluiten van de ketel op een bestaand cv systeem, of voor
het aansluiten op een buffer of hygiëneboiler.

Eerst de test 1/0 uitvoeren, alvorens U het toestel op zijn plaats zet. 
De test staat vermeld in de parameterlijst. Na de test 1/0 weet U of alle onderdelen werken.
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• De instellingen in de parameterlijst zijn voor parallel aansluiten op het cv systeem. 
• Met aansluiting op een buffer moeten er enkele parameters aangepast worden.
• De ketel mag absoluut niet branden zonder dat het geheel waterzijdig is aangesloten.
• Niet stoken met de ketel als er geen water in zit, ook niet stoken met een druk van minder dan 1

bar.
• Als U het cv systeem vult met water, let er dan goed op ook de ketel juist te ontluchten. 
• Maak een vulpunt achterop de kachel in de retour, daar het gehele systeem vullen.
• Op de ketel zit een handmatige- en een automatische ontluchting. Het plastic slangetje op het 

kraantje bevestigen, en het uitkomende water niet op het toestel laten lopen. Het zwarte dopje 
op de automatische ontluchting een slagje naar rechts open zetten. Om bij het ontluchtings 
kraantje te komen kunt U de bovenste deur openen, deze is aan de rechterkant gesloten door 
een magneet. 

• Kijk alles goed na alvorens U de ketel in bedrijf stelt.
• Let op: de ketel staat verbonden met 220 Volt, geen losse verbindingen aanbrengen e.d.
• Wilt U iets veranderen in de aansluitingen, neemt U dan eerst contact met mij op: 06-

51259979.
• Over alle aansluitingen in de ketel is nagedacht, als U een idee heeft hoe het anders zou moeten

dan vraag ik U beleefd contact met mij op te nemen.
• De meeste problemen ontstaan door niet goed te ontluchten, dat kan hardnekkig zijn. 

Controleer het ontluchten goed alvorens U de kachel in bedrijf zet.
• Ook het pompje moet ontlucht worden, gaat automatisch in de stand ontluchten op het pompje.
• Tijdens het branden met de kachel de deur gesloten houden, bij geopende of niet juist gesloten 

deur wordt de onderdruk verstoord.
• De cv pomp in de kachel op iets minder dan de helft van de schaalverdeling instellen, staat de 

pomp te hoog ingesteld dan kunnen de leidingen gaan resoneren. Stel het geheel zo in dat de 
leidingen niet gaan resoneren, is daar een probleem mee belt U mij dan: 06-51259979.

• Geen andere brandstoffen dan de pellets gebruiken, geen vluchtige stoffen in de branderbak.
• De ruit elke dag met een vochtig stuk keukenpapier reinigen, in koude toestand.
• De kachel met de stofzuiger uitzuigen in koude toestand, gebruik een aszuiger.
• De pellet kachel of ketel niet in een vochtige ruimte op stellen.
• Let erop dat het water in de kachel niet kan bevriezen, ook de leidingen waar nodig isoleren.
• Stel dat de kachel in storing komt in een vorst periode, de kachel staat bijvoorbeeld in de 

schuur.
• Dan met een elektrische radiator de kachel vorstvrij houden, de cv pomp in de kachel laten 

werken. Dat kan in de test 0/1.
• Als het water in beweging is bevriest het niet zo snel. Handig is om op strategische punten 

afsluiters te plaatsen, bijvoorbeeld de kachel droog kunnen zetten. Of een gedeelte van de 
leidingen droog te kunnen zetten met de afsluiters (kogelkranen).

• De afgasbuis in de kachel niet inkorten.
• De brandvoorschriften in acht nemen, geen kleding e.d. op een brandende kachel leggen. Ook 

geen stoelen e.d. te dicht rond de kachel opstellen. Geen zakken met pellets rondom de kachel 
opslaan.
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Waarom een laadventiel/anticondensventiel installeren ?
Het laadventiel geeft direct na het opstarten van de kachel, een minimale temperatuur aan het water 
in de kachel. Zodra het ventiel op temperatuur is, laat het gedoseerd koud water uit de retour van de 
installatie toe. Het is eigenlijk een mengventiel, er ontstaat snel en blijvend een kleiner circuit met 
de kachel en laadventiel van een blijvende minimale temperatuur van bijvoorbeeld 55 graden. 
Hierdoor geeft de ingebouwde cv pomp al snel en blijvend warm water naar de radiatoren of 
buffervat, zonder laadventiel komt dit proces slechts langzaam op gang. Er is zonder laadventiel 
snel kans op condens in de kachel.
Met het juiste laadventiel komen ook de rookgassen direct op de juiste temperatuur.
Branden met de kachel zonder laadventiel raad ik absoluut af.

Als er onverhoopt een valse start is met kachel, de pellets komen dan bijvoorbeeld niet goed tot 
ontbranding.
Dan nooit de pellets uit het brander bakje in de pellet bunker deponeren, er kan dan brand ontstaan.

Er kan een situatie zijn dat er geen pellets meer van het glijbaantje in de branderbak terechtkomen, 
U heeft dan vergeten om bij te vullen. (of er is een storing aan de motor van de pellet schroef)
Vul dan nooit direct bij, maar wacht tot de kachel geheel uit is. Wacht tot de storing melding STOP 
FLAME links op het scherm verschijnt, zet met de 0/1 knop de kachel geheel uit.
Daarna moet de schroef eerst weer geladen worden met pellets, druk tegelijktijdig de – en + knop 
in. Nu wordt 30 seconden lang de schroef weer geladen. De overtollige pellets weer uit de 
branderbak verwijderen, daarna pas de kachel weer op on zetten of de thermostaat aan laten 
schakelen.
Als U hier een vraag over heeft, belt U mij dan 06-51259979. Ik ben 7 dagen per week beschikbaar 
voor storingen.
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Veiligheidsventielen / sensoren e.d.

1= In het rookgasafvoerkanaal is een sensor gemonteerd, die ziet U niet direct. De sensor zit aan het 
begin van het rookgaskanaal in het toestel. Draagt zorg voor het juist ontsteken van de vlam, 
bedrijfstoestand en het afschakelen bij te hoge temperatuur e.d.

2= De luchtstroomsensor zit vlak aan de buitenkant van de luchtinlaat, meet de inkomende 
luchtstroom.

3= Er is een sensor aangebracht juist bovenaan de schroef die de pellets naar boven haalt uit de pellet 
bunker. Als daar een te hoge temperatuur wordt gemeten schakelt de kachel uit.
Deze sensor kunt U pas zien, als het toestel geopend is vanaf de zijkant.

4= Temperatuur begrenzer. Deze meet de watertemperatuur in de wisselaar, bij meer dan 90 graden 
schakelt deze af. Na vaststellen van de oorzaak deze handmatig indrukken. Er zit een 
beschermingskapje.

5= 220 volt aansluiting, er is een zekering.

U ziet aan de achterkant links onderaan 3 aansluitingen.
De bovenste is het overstortventiel, een ½ “ aansluiting
Dan volgen 2 schroefaansluitingen ¾ :
De bovenste is de aanvoer de onderste de retour.

U ziet ook de pomp, de knop naar boven is de stand automatisch ontluchten Zet om te beginnen de 
pomp iets voor stand 2, niet te hoog instellen anders kan de pomp gaan resoneren. Gevoelsmatig en 
luisterend instellen.
Er zijn 2 schaalverdelingen, links is automatisch rechts is handmatig.
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Uitleg werking van de techniek in de kachel.

A= pellet bunker.
B= motor pellet schroef
C= schroef
D= brander bak
E= gloeibougie
F= afgasmotor
G= rookgas uitlaat
H= display
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No 1 = het esbe laadventiel
No 2 = het vuilfilter
No 3 = een keerklep.
In het bovenstaande schema ziet U hoe de pellet kachel/ketel parallel aangesloten is op het 
bestaande cv systeem. Het laadventiel staat eigenlijk verkeerd afgebeeld, in het schema moet het 
180 graden gedraaid worden. De poort met de rood/blauwe pijl staat richting de retour van de pellet 
ketel, de poort ertegenover staat in koude toestand dicht. Door op de bypass poort te blazen ziet U 
eenvoudig weg wat ik bedoel. Zodra het ventiel op temperatuur is komt er retourwater vanaf de 
radiatoren binnen. Het kleine circuit met laadventiel en pelletketel blijft nu altijd op de minimale 
temperatuur van het laadventiel.
Maak het kleine circuit niet direct achter de kachel, maar doe dat op 1.5 tot 2 meter afstand.
De lus van het kleine circuit wordt dan wat groter, dat is beter voor de werking van de pomp.
De watertemperatuur van de ketel instellen op 70 graden, schakel de ketel met een ruimte 
thermostaat. Het water in de ketel moet goed op temperatuur blijven, zo is er de minste kans op 
condens en creosoot vorming. Ook komt dit de temperatuur van de rookgassen ten goede, stoken 
met een te lage temperatuur geeft kans op condens in het rookkanaal.
Het vuilfilter en de keerklep in het schema behoeft denk ik geen uitleg.
Zonder de nodige basiskennis van het geheel, raad ik absoluut af om de pellet ketel te installeren.
Aarzel niet om mij te bellen voor meer uitleg: 06-51259979. 
Door ondeskundig installatiewerk vervalt de garantie.
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Uitleg van de verschillende onderdelen.

1 = deur branderkamer
2 = display
3 = klepjes askamers
4 = deksel pellet bunker
5 = zijplaat
6 = bovenste deur magneet sluiting (scharnieren zitten links, de deur gaat wat moeilijk open)
7 = lucht inlaat (zuurstof) 50 mm
8 = seriële poort (voor aansluiten thermostaat)
9 = rookgasafvoer 80 mm
10 = type plaatje
11 = 220 volt aansluiting
12 = overstortventiel (veiligheidsventiel 3 bar) 1/2”
13 = aanvoer heet water ¾ (aanvoer van heet water gezien vanuit de kachel)
14 = retour ¾ (het terugkerende koudere water vanuit de onderkant van de radiatoren of Buffer)
15 = STB temperatuur bewaking (reset knop)
16 = pomp
17 = water aflaten
18 = askast
19 = branderbak

Op de aansluiting 7 de zuurstofinlaat een haaks plastic bochtje plaatsen, met de opening zijwaarts of
naar beneden gericht. Dit voorkomt als er een deur opengaat de sensor een luchtwerveling 
waarneemt, en de kachel in storing gaat.
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Onderhoud

Het onderhoud is een belangrijk onderdeel.
Bij afbeelding A ziet U een oog/handel, dit oog elke dag krachtig op en neer halen. Haal dit oog 1x 
per dag op en neer en wel per keer minimaal 10x, zo blijven de cilinders mooi schoon. Gebruik in 
warme toestand een haakje, zodat U de vingers niet brandt. Aan de bovenkant van het toestel bevind
zich ook de warmtewisselaar gevuld met water, er lopen open cilinders door deze wisselaar waar de 
hete rookgassen doorheen gaan. De afgasmotor zorgt voor onderdruk, zodat de hete rookgassen 
door de cilinders heen gezogen worden. Het is van belang dat deze cilinders goed schoon blijven. 
In de brandruimte aan de bovenkant zit een plaat, haal het boutje los en maak om de paar dagen 
daar schoon. Er kan behoorlijk wat as liggen. Haal het boutje niet helemaal los, in de plaat zit ook 
schroefdraad. Door het boutje in de plaat te laten zitten, kunt U gemakkelijker de plaat terug 
plaatsen.  Na verloop van tijd ziet Uzelf wel met welke frequentie U schoon moet maken.
Bij afbeelding B ziet U de aslade en de branderpot, aslade elke dag controleren en eventueel legen.
De branderbak elke dag controleren op slakvorming, en schoonmaken.
Gebruik als stofzuiger een kleine aszuiger met de juiste stoffilters.
De branderpot goed passend terug zetten, er mag geen of nagenoeg geen ruimte zitten tussen de 
achterplaat en branderpot, anders lopen daar de pellets klem.
Bij de afbeelding rechts ziet U 2 rode pijlen, om de paar dagen daar de as wegzuigen. De klepjes 
weer goed sluiten anders verstoort U de onderdruk, en gaat de ketel in storing.
Nogmaals na verloop van tijd ziet Uzelf wel hoe vaak U moet schoonmaken, U hoeft het niet te 
overdrijven maar op de juiste wijze de ketel onderhouden is van groot belang. 
Het schoonmaken neemt elke dag misschien 5 minuten in beslag, tevens krijgt U dan een goed 
overzicht of er iets mis is.

Van groot belang is:
Een laadventiel installeren.
Met een ruimte thermostaat de kachel bedienen. (potentiaal vrije schakelcontacten)
Werkt men met de ruimte thermostaat, dan kunnen de uur / dag en weekinstellingen op de kachel 
niet gebruikt worden. De kachel moet met gebruik van de thermostaat ingesteld zijn op No 
Program.
Ik ben voorstander voor bediening met de thermostaat.
De temperatuur op de kachel instellen op 70 graden.
Het water in de kachel moet snel op temperatuur komen en blijvend.

Voor vragen aarzel niet om mij te bellen: 06-51259979.
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Rookgasafvoer.

Achterop de kachel komt eerst een T stuk met deksel.
Plaats de rookgasafvoer op een deugdelijke wijze, er komt wel degelijk rook uit de schoorsteen 
zeker als men de kachel opstart. Houd rekening met de buren en Uzelf, het rookkanaal zo dusdanig 
hoog dat niemand last heeft van de rook. Ik raad aan minimaal 5 mtr recht omhoog.
De afbeelding op fig. 3 ben ik niet zo’n voorstander van, beter is daar met een T stuk DW uit de 
muur komen en recht omhoog. Een goede optie is om het T stuk buiten uit te voeren met een 
condens afloop.
Gaat U vanaf de kachel loodrecht omhoog door het dak, dan een condens afloop bij het T stuks 
direct achter de kachel een condens afloop. Zo voorkomt U dat er onverhoopt condenswater vanuit 
het rookkanaal in de kachel loopt.
Ter voorkoming van condens:
Installeer een laadventiel (anti condens ventiel)
Gebruik een thermostaat.
Stel de kachel met de – en + knop in op minimaal 65 graden.
Het is van groot belang om het water in de kachel een zo goed mogelijk temperatuur te geven.

Controleer 1x per maand of er geen roet in het T stuk achterop de kachel zit, U kunt gemakkelijk 
het deksel wegnemen. U ziet dan ook of er droog gestookt wordt, het moet droge as zijn.
Ik raad aan 2x per jaar de schoorsteen te vegen, dat kunt Uzelf en dan houdt U ook de controle op 
de toestand van het rookkanaal. 
Laat minimaal 1x per jaar de schoorsteen vegen door een erkend veegbedrijf.

Fig 2: Er moet minimaal 12 PA zijn. Ik raad aan minimaal 5 meter recht omhoog, liefst uitkomende 
boven de nok van het dak. Geen haakse bochten, geen horizontale stukken.
Fig 3: Dit in het geheel niet toepassen, er is dan niet de minimale 12 PA trekkracht. Als de rook in 
de opstartfase niet goed weg kan, dan is er kans op een ontploffing. Onder de 12 PA is er teveel 
tegendruk in het rookgasafvoer kanaal. Ook is van belang als de stroom wegvalt er voldoen trek in 
het kanaal zit, om de rookgassen weg te voeren.

Gebruik de originele pellet rookgasafvoer met siliconen ringen.

De zijkanten van de kachel bereikbaar houden: minimaal 45 cm ruimte laten.
Ook de achterkant bereikbaar houden, dit om het T stuk van de rookgasafvoer te kunnen 
controleren.
Het moet ook mogelijk zijn om de pompstand te kunnen wijzigen, dat kan alleen via de achterkant.
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De verschillende aansluitingen op de printplaat.
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Het Display

Het display heeft links en rechts een beeldschermpje.
Naast het L. scherm ziet U een knop met een pijl. De eerste keer dat U het toestel in gebruik neemt 
vult U de bunker met 15 kg. Door eenmaal op de knop te drukken weet de elektronica dat er 15 kg 
pellets geladen is.
Daarna kunt U de gehele bunker laden, het display links geeft aan hoeveel kg er in de bunker zit.
Ik raad aan elke dag een paar keer in de bunker kijken of U bij moet vullen, dat is simpel en 
doeltreffend.

LET OP:
Voordat U het toestel aan zet, moet U een aantal controle punten uitvoeren.
Sla deze niet over, op de volgende pagina kom ik daarop terug.

De knop 0/1 is de aan en uit knop, met deze knop kunt U ook een eventuele foutmelding weghalen.
Door de knop 2 sec in te drukken komt het start proces op gang. De eerste 1022 seconden worden er
allerlei metingen gedaan en volgen er verschillende brandfases, is alles ok dan gaat de kachel over 
naar de in bedrijf stand.

Met de Menu knop komt U in het menu en ook met de code -13 via de menu knop in de 
instellingen, om de parameters aan te passen.
U kunt met de menu knop de taal aanpassen en de tijd instellen. Ook kunt U de kachel instellen op 
een dag en week programma. Dit raad ik af, gebruik de instellingen op de externe thermostaat. 
Met het gebruik van de externe ruimte thermostaat, stookt U zuiniger en blijft het water in de kachel
op de juiste temperatuur.

Met de + en – knop stelt U de water temperatuur van het water in de kachel in, zet deze minimaal 
op 60 graden. Met de + en – knop kunt U de instellingen aanpassen, ook komt U in de verschillende
instellingen van het menu op de kachel.

Er zijn 2 menu’s:
Het menu waarmee U de verschillende functies op de kachel bedient, zoals de taal en tijd instellen.
Het menu waar U inkomt met de code -13, in dat menu kunt U de parameters aanpassen.
De parameterlijst wordt apart naar U toegezonden, die U aan moet passen op de kachel, dit met de 
code -13.

Ook moet U alvorens de kachel in bedrijf te stellen de Test 1/0 uitvoeren, deze staat beschreven in 
de parameterlijst. Doe deze test alvorens de kachel op de definitieve plaats te zetten, mocht er iets 
mis zijn dan kunt U nog gemakkelijk de zijkanten los halen of de achter kant. Als U de kachel 
plaatst dan de zijkanten minimaal 50 cm vrij houden, dit voor service. 
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De knop rechts naast de – knop is voor een aparte boiler, het is een optie. Deze functie is niet 
beschikbaar.
Heeft U daar een vraag over, belt U mij dan: 06-51259979.

Rechts op het scherm ziet U tijdens het stoken de verschillende brandfases P1 t/m P5.
Ook de TM temperatuur wordt hier weergegeven, dit is de temperatuur van het water in de kachel.

Links op het scherm ziet U de Set temperatuur, dat is de temperatuur van het water in de kachel wat 
U instelt met de + en – knop.
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Controle punten alvorens de kachel in bedrijf te zetten.

1: Is de kachel en de installatie juist ontlucht ?  Door de bovenste deur met magneetsluiting te 
openen komt U bij de handmatige en automatische ontluchting. Deze bovenste deur zit net boven de
deur van de brander kamer.

2: De rookgasafvoer juist aangesloten, zit alles goed in elkaar geschoven ? Let erop als U een 
schuifstuk gebruikt, dat het juiste deel van het schuifstuk in het T stuk achterop de kachel zit. Dus 
eerst een stuk buis en dan daarna in deze buis het stuk buis met een kleinere diam schuiven.

3:  Zet ter controle de branderbak op zijn plaats, de gloeibougie en branderbak moeten elkaar niet 
hinderen. De branderbak waar de pellets invallen om te verbranden, moet bijna strak tegen de 
achterwand staan. Met niet meer dan ca 2 mm tussenruimte. Is dat meer dan 2 mm, neemt U dan 
contact met mij op. Het is helemaal niet verkeerd dat U de zijplaat er eens afhaalt, eens zult U toch 
daarin moeten om onderhoud te plegen.

4: Heeft U de parameters aangepast ? Deze zijn meegezonden in de bijlage, Nederlandse taal.
Heeft U in de praktijk veel last van slakvorming dan moet U mij hierover contacten. Mijn advies: 
stook eiken pellets. Heeft U een vraag hierover, belt U mij: 06-51259979.

5: Heeft U het de controle test 1/0 gedaan ? Deze meegezonden in de bijlage. Punt C1 testen 
gloeibougie, kijk of deze goed gaat gloeien is dit ok dan pas de volgende test.
Om de test C12 goed uit te kunnen voeren, moet U de computer stekker achterop het toestel 
inpluggen. Dit is een seriële poort geen voltage opzetten (potentiaal vrij). Als U de 2 draadjes tegen 
elkaar houd dan komt er een piepsignaal met de tekst On Aux-Port, de stekker is dan juist met de 
printplaat verbonden. Doe de test enkele malen, draadjes van elkaar en weer tegen elkaar.

6: heeft U de pomp ook ontlucht ? info meegezonden in de bijlage. De knop tussen de 2 
schaalverdelingen inzetten, pomp wordt dan automatisch ontlucht. De pomp niet te hoog instellen, 
kan kans geven op resonatie. U kunt kiezen voor de handmatige instelling, schaalverdeling 1 tm 3. 
Zet de knop tussen 1 en 2 in. Op de automatische stand, zet de knop op ca 10.00 uur.

7: Plaats bij voorkeur het laadventiel met ca 1.5 tot 2 mtr tussenruimte vanaf de kachel. Als het 
korte circuit te klein is, kan er resonatie ontstaan in de leidingen.

8: Plaats afsluiters voor de kachel, zodat U de kachel droog kunt zetten ingeval van aanpassen of 
reparatie.

9: Het vuilfilter horizontaal plaatsen in de retour voor het laadventiel en de kachel, een afsluiter 
voor en na het ventiel aanbrengen.

10: Heeft U de aanvoerschroef met pellets geladen ? Alvorens de kachel in bedrijf te zetten, eerst 
deze schroef laden. Druk tegelijktijdig de + en – knop in, de schroef wordt nu geladen de motor van
de pellet schroef gaat lopen. Na  50 seconden stopt het laden van de schroef, de schroef is nu juist 
geladen. De overtollige pellets uit de bak verwijderen, niet terug werpen in de bunker voorraad. 

11: De stroom aansluiten op een stopcontact met randaarde, niet aansluiten via een los snoer of 
haspel.
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Instellen / programmeren van de ketel.

Druk op (Menu) tot het display ‘Language’ weergeeft.
Druk op de knoppen + / - stelt U de gewenste taal in.
Save dmv (Menu) in te drukken.

Druk op + / - tot het display ‘Clock’ weergeeft.
Druk op (Menu) om de klok in te stellen met + of –
Save dmv (Menu) in te drukken.
Het menu verlaat U met de knop 0/1.

Ik raad aan de kachel te bedienen met een externe ruimte thermostaat.
Op deze thermostaat kunt U ook dag en week programma instellen.

Er zijn 2 mogelijkheden:
De kachel bedienen met het dag en week menu op de kachel.
De kachel bedienen met de ruimte thermostaat.
Beide tezamen is niet mogelijk.
Gaat U de ruimte thermostaat gebruiken, dan moet erop de kachel geen dag of weekprogram 
meedraaien.
Instellen op de kachel ‘No Program’.

Programmeren van de kachel:
Druk 2 sec op (Menu)
Druk op + / - tot het display ‘Program ON / Off weergeeft
U heeft de volgende opties:
No Prog.  Geen programma ingesteld
Program / daily. Een programma voor elke dag gelijk.
Weekly Program. Maximaal 3 x opstarten en 3x uitschakelen per dag van de week.

Program / daily:
U heeft 3 keuzes:
Prog. No 1 (1x opstarten en 1x uitschakelen per dag)
Prog. No 2 (2x opstarten en 2x uitschakelen per dag)
Prog. No 3 (3x opstarten en 3 x uitschakelen per dag)
Per programma stelt U het tijdstip van opstarten in. Daarna stelt U het tijdstip in van uitschakelen.
Save dmv (Menu) in te drukken.

Weekly Program:
1 Monday / 2 Tuesday / 3 Wednesday / 4 Thursday / 5 Friday / 6 Saterday / 7 Sunday.
Per dag kunt U middels de + en – knop het aantal opstarten/uitschakelen instellen.
Vervolgens programmeert U de verschillende tijdstippen zoals bij Program / Daily.
Save dmv (Menu) in te drukken.
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Aansluiten ruimte thermostaat of bufferlaadregelaar:

Er kan doormiddel van een stekker op de seriële poort achterop de kachel een thermostaat of 
bufferlaadregelaar aangesloten worden.
De stekker is al voorbewerkt en maakt contact met de aansluitpunten 5 en 6.
Het betreft een potentiaal vrije aansluiting, er mag dus absoluut geen spanning op komen.
Controleer of de thermostaat een geheel potentiaal vrije schakeling heeft.
Er moet geen dag of week programma op de kachel/ketel in werking zijn, dat moet U instellen op 
No Program.  

Belangrijk !
Monteer een laadventiel.
Stel de temperatuur op de kachel in op 70 graden. Set temperatuur.
Gebruik een ruimte thermostaat, deze kan aangesloten worden op seriële poort achterop de kachel.
Van belang is dat het water in de kachel snel op temperatuur is en blijvend.
Met te lage temperatuur stoken is er kans op condens en creosoot aanslag in het rookgaskanaal.
Als U de kachel/ketel parallel aansluit op de cv installatie, monteer dan een mechanische 
thermostaat.
Deze thermostaten hebben een hysterese van ca 0.5 tot 1 graad, het schakelmoment is wel wat 
groter dan bij een digitale thermostaat. Een digitale thermostaat heeft te veel aan en uit schakelingen
en vaak korte intervallen, de ketel raakt hiervan in de war. De opstart procedure kan die 
schakelmomenten niet bijhouden, er komen dan op een bepaald moment teveel pellets in de brander
bak, en dat geeft een valse start met een foutcode F1 No Start.
Heeft U een vraag hierover, aarzel niet om mij te bellen: 06-51259979.

De zijkanten van de kachel vrijhouden: minimaal 50 cm. Dit in verband met service aan de kachel.
Ook de achterkant vrijhouden, het T stuk voor de rookgasafvoer moet gemakkelijk bereikbaar zijn.
De pompstand wijzigen gaat alleen maar vanaf de achterkant..
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