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INHOUDSOPGAVE

Het ondergetekende bedrijf EDILKAMIN S.p.a. met zijn 
maatschappelijke zetel in Via Vincenzo Monti 47 - 20123 
Milaan (Italië) – Cod. Fiscale P. IVA (Italiaans fiscaal en btw-
nummer) 00192220192

Verklaart voor eigen verantwoordelijkheid dat:
De pelletkachels, die hieronder worden beschreven, in 
overeenstemming zijn met verordening EU 305/2011 en met 
de geharmoniseerde Europese norm 
EN 14785:2006 

THERMOKACHEL MET PELLET, met het handelsmerk 
EDILKAMIN, met de naam DAISY

SERIE NUMMER: Ref. Gegevensplaatje                     
Prestatieverklaring (DoP - EK 150): 
Ref. Gegevensplaat

Verklaart tevens dat:
De thermokachel met houten pellets DAISY  de vereisten van 
de Europese richtlijnen respecteert. 
2014/35/EG - Laagspanningsrichtlijn
2014/30/EG – Richtlijn Elektromagnetische Compatibiliteit

Vertaling in het Nederlands van de oorspronkelijke Italiaanse editie

GEBRUIKER/INSTALLATEUR
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GEBRUIKER/INSTALLATEUR

Geachte heer/mevrouw,
Bedankt dat u voor ons product heeft gekozen. Voordat u het 
product gebruikt, vragen wij u deze handleiding aandachtig 
te lezen, zodat u het apparaat optimaal en in alle veiligheid 
kunt gebruiken.

Deze handleiding vormt een onlosmakelijk onderdeel van 
het product. Daarom verzoeken wij u om deze gedurende 
de gehele levensduur van het product te bewaren. Als u de 
handleiding kwijtraakt, kunt u een kopie ervan opvragen bij 
uw verkoper of de handleiding downloaden van de website 
www.edilkamin.com.

Voor wie is de handleiding bedoeld
Deze handleiding is gericht tot:
• degene die het product thuis gebruikt (“GEBRUIKER”)
• de technicus die het product installeert 

(“INSTALLATEUR”)
Voor wie de bladzijde bedoeld is, staat onderaan de bladzijde 
aangegeven (GEBRUIKER of INSTALLATEUR).

Algemene opmerkingen
Controleer nadat u het product uit de verpakking heeft 
gehaald of het niet beschadigd is en of er geen onderdelen 
ontbreken. 
Neem in geval van problemen onmiddellijk contact op met 
de winkel waar het apparaat is gekocht en overhandig een 
kopie van het garantiecertificaat en het aankoopbewijs.
Bij de installatie en het gebruik van het apparaat moet worden 
voldaan aan alle lokale en nationale wetten en Europese 
normen. Voor de installatie en voor alles wat niet uitdrukkelijk 
is vermeld, gelden de nationale wetten in elk land. 
De schema’s in deze handleiding gelden bij benadering: 
ze hebben dus niet altijd strikt betrekking op het specifieke 
product en zijn in geen geval bindend.

BETEKENIS VAN DE SYMBOLEN
In enkele delen van de handleiding worden de volgende 
symbolen gebruikt:

INFORMATIE: 
het niet naleven van deze 
gebruiksaanwijzing beïnvloedt het 
gebruik van het product.

LET OP: 
lees het bericht waarop dit signaalwoord 
betrekking heeft aandachtig door en zorgt 
dat u het begrijpt, want veronachtzaming 
van de aanwijzing die het bericht bevat 
kan ernstige schade aan het product 
veroorzaken en de veiligheid van de 
gebruiker in gevaar brengen. 

WERKVOLGORDE: 
volg de instructies voor de beschreven 
werkzaamheden.

Identificatie van het product en garantie.
Het product wordt eenduidig geïdentificeerd door 
een nummer, het 'controlelabel', te vinden op het 
garantiecertificaat.

Gelieve het volgende te bewaren:
• het garantiebewijs dat u in het product hebt gevonden
• de aankoopbon die u van de detailhandelaar hebt 

gekregen
• de verklaring van overeenstemming die de installateur 

heeft afgegeven. 

De garantievoorwaarden staan vermeld op het 
garantiecertificaat dat u aantreft in het product.

De eerste ontsteking door een bevoegd technicus 
is een handeling die in Italië is voorzien door de norm UNI 
10683 en wordt in alle landen aanbevolen om het product 
optimaal te gebruiken.
Zij bestaat uit:
• controle van de installatiepapieren (verklaring van 

overeenstemming) en de effectieve situatie van de 
installatie zelf

• afstelling van het product op basis van de werkelijke 
installatie- en gebruiksomstandigheden

• uitleg aan de eindgebruiker en overhandiging van 
aanvullende documentatie (blad betreffende de eerste 
ontsteking)

Bij de eerste ontsteking kunnen alle prestaties van het 
product volledig veilig worden benut.
De eerste ontsteking is noodzakelijk voor het activeren 
van de fabrieksgarantie van de fabrikant Edilkamin. De 
fabrieksgarantie is alleen geldig in het land van aankoop van 
het product.
Als de eerste ontsteking niet is verricht door een erkende 
technicus, dan is de fabrieksgarantie van Edilkamin niet 
geldig. Zie voor verdere informatie het garantieboekje 
in het product. Bovenstaande sluit de wettelijke 
verantwoordelijkheid van de detailhandelaar ten aanzien van 
de wettelijke garantie niet uit.

De garantie dekt hoe dan ook alleen aangetoonde gebreken 
van het product en bijvoorbeeld geen problemen die verband 
houden met de installatie of de afstelling.
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• Het product is niet ontworpen om te worden 
gebruikt door personen, inclusief kinderen, 
met beperkte lichamelijke, zintuiglijke en 
geestelijke vermogens.

• Het product is niet bestemd voor de bereiding 
van voedsel.

• Het product is ontworpen voor het verbranden 
van houtpellets van categorie A1 in de zin van 
UNI EN ISO 17225-2, in de hoeveelheden 
en op de manieren die in deze handleiding 
worden beschreven.

• Het product is bedoeld voor gebruik 
binnenshuis en in omgevingen met een 
normale vochtigheid.

• Bewaar het product op droge plaatsen, waar 
het niet blootstaat aan weersinvloeden.

• Raadpleeg voor de wettelijke en conventionele 
garantie het garantiebewijs dat zich in het 
product bevindt: in het bijzonder aanvaarden 
Edilkamin noch de dealer aansprakelijkheid 
voor schade die voortkomt uit onjuiste 
installatie of onderhoud.

Veiligheidsrisico’s kunnen worden veroorzaakt 
door:
• Installatie in ongeschikte ruimten, in het 

bijzonder waar brandgevaar bestaat. 
NIET INSTALLEREN IN RUIMTEN waar 
brandgevaar heerst.

• Contact met vuur en hete onderdelen (bv. 
glas en buizen). GEEN HETE ONDERDELEN 
AANRAKEN en, als de kachel uitgedoofd is 
maar nog warm is, altijd de meegeleverde 
handschoen gebruiken. 

• Contact met (interne) elektrische onderdelen 
waarop spanning staat. KOM NIET AAN 
DE INTERNE ONDERDELEN ALS DE 
ELEKTRISCHE STROOM INGESCHAKELD 
IS. Gevaar voor elektrische schok.

• Gebruik van ongeschikte producten voor 
de ontsteking (bv. alcohol). HET APPARAAT 
NOOIT ONTSTEKEN, NOCH DE VLAM 
VERHEVIGEN, MET VLOEIBARE SPRAYS OF 
VLAMMENWERPERS. Gevaar voor ernstige 
verbranding van voorwerpen en personen.

• Gebruik van een andere brandstof dan 
houtpellets. GEEN AFVAL, KUNSTSTOF OF 
ANDERE MATERIALEN DAN HOUTPELLETS 
VERBRANDEN IN DE HAARD. De kans 
bestaat dat het product vervuild raakt, er 
brand in de schoorsteen ontstaat en het 
milieu wordt geschaad. 

• Reiniging van de warme haard. NIET 
SCHOONZUIGEN TERWIJL DE KACHEL 
WARM IS. De stofzuiger zou defect kunnen 
raken en er zou rook kunnen vrijkomen in de 
omgeving.

• Reiniging van het rookkanaal met verschillende 
stoffen. GEEN REINIGINGEN UITVOEREN 
MET ONTVLAMBARE PRODUCTEN. Er 
bestaat kans op brand en vlamterugslag.

• Reiniging van het warme glas met ongeschikte 
producten. HET GLAS NIET SCHOONMAKEN 
ALS HET WARM IS, NOCH MET WATER, 
NOCH MET ANDERE PRODUCTEN DAN DE 
AANBEVOLEN GLASREINIGERS. Gevaar 
voor barsten in het glas alsook permanente, 
onherstelbare beschadiging ervan.

• Het plaatsen van ontvlambare materialen op 
kleinere afstanden dan de in deze handleiding 
aangegeven veiligheidsafstanden. 
GEEN WASGOED OP HET PRODUCT 
LEGGEN. GEEN WASREK NEERZETTEN 
OP KLEINERE AFSTANDEN DAN DE 
VEILIGHEIDSAFSTANDEN. Elke vorm van 
ontvlambare vloeistof uit de buurt van het 
product houden. Brandgevaar.

• Verstopping van de luchtgaten in de ruimte of 
de luchtingangen. DE LUCHTGATEN NOOIT 
AFDEKKEN, NOCH DE SCHOORSTEEN 
DICHTSTOPPEN. Gevaar voor terugkeer van 
rook in de omgeving met kans op materiële 
schade of persoonlijk letsel.

• Gebruik van het product als steunpunt of trap. 
NIET OP HET PRODUCT KLIMMEN EN HET 
NIET ALS STEUNPUNT GEBRUIKEN. Gevaar 
voor materiële schade en persoonlijk letsel.

• Gebruik van de kachel terwijl de haard open 
is. HET PRODUCT NIET GEBRUIKEN ALS DE 
DEUR OPEN IS. 

• Opening van de deur waarbij er gloeiend 
materiaal naar buiten komt. GEEN gloeiend 
materiaal uit het product gooien. Brandgevaar.

• Gebruik van water bij brand. BEL DE 
BRANDWEER als er brand is.

• Het product mag nooit functioneren zonder 
water in het systeem.

• Door een eventuele “droge” ontsteking zou 
het product worden beschadigd.

Neem bij twijfel zelf geen initiatieven, maar neem 
contact op met de dealer of de installateur.

Lees voor de veiligheid het gedeelte met 
gebruiksaanwijzingen in deze handleiding.

GEBRUIKER/INSTALLATEUR

VEILIGHEIDSINFORMATIE
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De thermokachel benut voor de verbranding houtpellets, 
kleine cilinders geperst houtmateriaal. De verbranding 
hiervan wordt elektronisch aangestuurd. 
De kachel kan zorgen voor het verwarmen van water voor 
de verwarmingsinstallatie (radiatoren, handdoekdrogers, 
vloerverwarming).
De kachel produceert ook warme lucht die, met behulp van 
een speciale ventilator, door een rooster op het bovenpa-
neel verspreid wordt in de ruimte waarin het toestel zich 
bevindt.
NB: de ventilator kan uitgeschakeld worden. Het inschake-
len van de ventilator heeft een warmteverlies van het water 
van ongeveer 2 kW aan maximale brandkracht tot gevolg.
De brandstof (pellet) wordt uit de tank (A) opgenomen en 
wordt door een toevoerschroef (B), aangedreven door de 
reductiemotor (C), aangestuurd door een tweede reductie-
motor (D). 
De brandstof wordt vervolgens vervoerd naar de verbran-
dingshaard (E). De pellet wordt ontstoken door lucht die 
met een elektrische weerstand (F) verwarmd en door een 
rookverwijderaar (F) in de vuurhaard gezogen wordt. 
De verbrandingslucht wordt door de rookverwijderaar (F) in 
de installatieruimte opgenomen (de installatieruimte moet 
een luchttoevoer hebben). 
De rook die door de verbranding geproduceerd is, wordt 
door dezelfde rookverwijderaar (G), met aansluitingsmoge-
lijkheid op de achterkant en de linkerzijkant van de thermo-
kachel. 
De as valt onder en naast de vuurhaard in een aslade.
Leeg de aslade regelmatig met een stofzuiger als de ther-
mokachel afgekoeld en uitgeschakeld is. Het warme water 
dat door de thermokachel geproduceerd is, wordt door 
een ingebouwde pomp in de thermokachel naar de verwar-
mingsinstallatie gestuurd. 
De thermokachel is ontworpen om te functioneren met een 
gesloten expansievat en een veiligheidsklep, beiden in de 
thermokachel ingebouwd.

De voornaamste werkingsfasen worden beheerd via een 
afstandsbediening. Verder is het toestel uitgerust met een 
eenvoudige aan/uit-knop. 
De buizen van de wisselaars worden schoongemaakt door 
middel van “turbolatoren” (H) die bediend worden door 
middel van een handgreep (L). 
De thermokachel is aan de achterkant voorzien van een 
serieel contact voor de aansluiting op remote inschakelap-
paratuur bijv. telefoonschakelaar, omgevingsthermostaat. 
De thermokachel bestaan vanbinnen volledig uit gietijzer.

Functioneringswijze
De temperatuur van het water dat voor de installatie vereist 
is (we raden een gemiddelde temperatuur van 70°C aan) 
kunt u op het paneel instellen. 
De thermokachel moduleert handmatig of automatisch 
vervolgens het vermogen om deze temperatuur te behou-
den of te bereiken. In het geval van kleine installaties is het 
mogelijk om de Eco functie te activeren (de thermokachel 
bepaalt aan de hand van de gevraagde watertemperatuur 
de ontstekingen en uitdovingen).

ALGEMENE INFORMATIE
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ALGEMENE INFORMATIE

TECHNISCHE GEGEVENS VOOR DE AFMETINGEN VAN HET ROOKGASKANAAL die hoe dan ook in overeen-
stemming moeten zijn met de aanwijzingen op deze tabel en de installatievoorschriften van elk toestel

Nominaal vermogen Beperkt vermogen

 Bruikbaar thermisch vermogen 20 6,4 kW

 Temperatuur van uitlaatgassen 162 82 °C

 Minimum trek 0 - 5 Pa

 Rookgasdebiet 14,9 6,3 g/s

THERMOTECHNISCHE KENMERKEN volgens EN 14785 

Nominaal vermogen Beperkt vermogen

 Bruikbaar thermisch vermogen 20 6,4 kW

 Thermisch vermogen water zonder ventilator 15 3,7 kW

 Thermisch vermogen omgeving 4 2,7 kW

 Rendement / Doeltreffendheid 91,3 94,9 %

 UItstoot CO 13% O2 0,015 0,004 %

 Rookgastemperatuur 135 69 °C

 Verbruik brandstof * 4,6 1,4 kg/h

 Trek 12 - 5 10 - 3 Pa

 Capaciteit reservoir 30 kg

 Waterinhoud 18 Liter

 Max. werkdruk water 1,5 bar

 Max. werktemperatuur water 90 °C

 Autonomie 6 19 uur

 Voor ruimtes van / tot ** 520 m3

 Diameter afvoerpijp rook (mannelijk) 80 mm

 Diameter luchtinlaatpijp (mannelijk) 40 mm

 Gewicht met verpakking 308 kg

* Voor de berekening van het brandstofverbruik werd een calorisch vermogen gebruikt van 4,8 kW/kg
** Het verwarmingsvolume is berekend een isolatie van het huis conform de Italiaanse wet 10/91, en verdere wijzigingen 
en met een warmteaanvraag van 33 Kcal/m³ per uur.

Bovenstaande gegevens gelden bij benadering en zijn vastgesteld in de certificeringsfase bij de aangemelde instelling.
EDILKAMIN s.p.a. behoudt zich het recht voor om zonder enige voorafgaande kennisgeving de producten te wijzigen 
voor elke vorm van verbetering.

ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN

Voeding 230Vac +/- 10% 50 Hz

Gemiddeld geabsorbeerd vermogen 120 -150 W

Geabsorbeerd vermogen tijdens ontsteking 320 W 

Frequentie afstandsbediening  radiogolven 2,4 GHz

Beveiliging op elektronische kaart * Zekering T2A, 250 Vac 5x20

GEBRUIKER/INSTALLATEUR
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De Pomp
“duwt” het water naar de verwarmingsinstallatie. 

Gesloten expansievat
“absorbeert” de variaties van het watervolume in de ther-
mokachel die door het verwarmen worden veroorzaakt. 
!Het is noodzakelijk dat een thermisch tech-
nicus aan de hand van de totale hoeveelheid 
water in de installatie bepaalt of het nodig is 
het bestaande vat te integreren met een ander 
vat! 

Reductiemotore
activeert de vulschroef waardoor het mogelijk is om de 
houtpellets van de tank naar de vuurhaard te vervoeren.

Drukmeter
Onder het hoge gedeelte onder het rooster van het boven-
paneel  (B - Afb. 2), maakt het mogelijk om de druk van het 
water af te lezen. 
Met thermokachel in werking is de aanbevolen druk 1,5 bar

Afvoerkraantje
Geplaatst aan de achterkant van de thermokachel in het 
onderste gedeelte; openen in geval het nodig is het water 
weg te gieten dat zich erin bevindt.

Ontluchtingsklepje (V)
Onder het hoge gedeelte onder het rooster van het boven-
paneel (zie pag. 154 - Afb. 2), maakt het mogelijk eventue-
el aanwezig lucht “te ontluchten” als u de thermokachel 
met water vult. 

Rook thermokoppel
Bevindt zich op de rookafvoer en meet de temperatuur. 
Het thermokoppel regelt de aansteekfase en bij te lage 
of te hoge temperatuu

Veiligheidsthermostaat wormschroef
Bevindt zich nabij het pelletreservoir. Deze onderbreekt 
de elektrische voeding voor de reductiemotor indien de 
gedetecteerde temperatuur te hoog is.

Watertemperatuursensor
Deze meet de temperatuur van het water in de thermo-
kachel en zendt die informatie naar de kaart, teneinde de 
pomp en de vermogensafstelling van de thermokachel 
te regelen. Bij een te hoge temperatuur, zet de sensor 
een blokkeringsfase in.

Veiligheidsthermostaat oververhitting water  
Leest de watertemperatuur af in de thermokachel. In 
geval de temperatuur te hoog is, wordt de stroomtoevoer 
naar de reductiemotor onderbroken. Wanneer de ther-
mostaat in werking is getreden, moet hij hersteld worden 
door op de rode nooddrukknop te drukken die zich op 
de linkerkant van de thermokachel bevindt (A - fig. 1). 

Overdrukklep 
laat, als de druk van het plaatje bereikt wordt, het water 
in de installatie weglopen. Hierna is het dus nodig de 
installatie bij te vullen.
LET OP!!!! onthoud dat u het systeem aan-
sluit op het riool.

Elektrische weerstand
Zorgt voor het opwekken van de verbranding van de pel-
lets. Blijft aan totdat de vlam niet aan is. Is een onderdeel 
dat onderhevig is aan slijtage.

Rookverwijderaar
“duwt” de rook de schoorsteen in en neemt lucht op 
wegens een onderdruk van de verbrandingslucht.

Drukregelaar 
Bevindt zich waar de rookgassen worden afgezogen, 
treedt in werking wanneer de druk in het rookgascircuit 
te laag is (bv. wanneer de schoorsteen verstopt is) en 
onderbreekt de toevoer van pellets. Blokkeert het laden 
van pellets, waardoor de thermokachel uitdooft. 

Vacuümmeter (elektronische druksensor):
Meet de drukwaarde (ten opzichte van de installatieru-
imte) in de verbrandingskamer op.

Veiligheidsthermostaat reservoir
Geplaatst op het opvulsysteem van pellets uit het reser-
voir.
Grijpt in in het geval de temperatuur binnenin de thermo-
kachel te hoog is. Blokkeert het laden van pellets door 
het uitdoven van de thermokachel.

• COMPONENTEN - BESCHERMINGS - EN MEETINSTALLATIES

OPMERKING: IN HET GEVALVAN EEN BLOKKERING SIGNALEERT DE THERMOKACHEL OP HET 
DISPLAY DE OORZAAK HIERVAN. DE BLOKKERING WORDT VERVOLGENS OPGESLAGEN.

B

A

Afb. 2

Afb. 1

ALGEMENE INFORMATIE

GEBRUIKER/INSTALLATEUR
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ALGEMENE INFORMATIE

GEBRUIKER/INSTALLATEUR

ALGEMENE OPMERKINGEN
De rookgasafvoer en de hydraulische aanslui-
tingen moeten uitgevoerd worden door gekwali-
ficeerd personeel dat conformiteitsverklaringen 
kan afgeven met betrekking tot de installatie 
volgens de geldende nationale voorschriften.  
In Italië dient verwezen te worden naar de wetgeving met 
betrekking tot de conformiteitsverklaringen krachtens D.M. 
(Italiaanse ministeriële beschikking) 37/2008 (ex L. 46/90) en 
volgens de normen UNI 10683 en UNI 10412-2/2009. 
In geval van installatie in een appartementencomplex moet u 
op voorhand toestemming vragen aan de beheerder.

CONTROLE COMPATIBILITEIT MET ANDERE
INSTALLATIES
In Italië de termokachel mag NIET worden geïnstalleerd in 
dezelfde  kamer waar zich gasverwarmingstoestellen bevin-
den van het type B (vb. gasketels, kachels en apparaten met 
wasemkap - ref. UNI 10683 en 7129). 
De thermokachel kan voor onderdruk zorgen in de ruimte, 
waardoor dergelijke toestellen niet langer goed werken of 
erdoor beïnvloed worden.

CONTROLE ELEKTRISCHE AANSLUITING (breng 
de stekkerdoos op een bereikbare plek 
aan)
De thermokachel is voorzien van een elektrische voedingska-
bel die op een 230 V 50 Hz stopcontact, het liefst voorzien 
van een magnetothermische schakelaar, moet worden 
aangesloten. 
Spanningsvariaties van meer dan 10% kunnen de thermo-
kachel negatief beïnvloeden (we raden u aan om, als dit niet 
voorzien is, een passende differentieelschakelaar te installe-
ren). De elektrische installatie moet aan de normen voldoen; 
controleer
met name de doeltreffendheid van de aarding. De voe-
dingslijn moet een doorsnede hebben die geschikt is voor 
het vermogen van de apparatuur. 
De slechte functionering van het aardecircuit veroorzaakt 
storingen waar Edilkamin zich niet verantwoordelijk voor acht.
In geval van problemen met de elektriciteitsleiding, neem 
contact op met een elektricien om na te gaan of er een UPS 
(ononderbroken stroomtoevoer) van ten minste 800 Va met 
sinusoïdale golf geplaatst moet worden. 

LUCHTTOEVOER: absoluut noodzakelijk
Het is noodzakelijk dat de installatieruimte van de termo-
kachel voorzien is van een luchttoevoer met e en minimum 
doorsnede van 80 cm² zodat het herstel van de verbruikte 
lucht voor de verbranding gegarandeerd wordt. I
De termokachel kan ook lucht aanvoeren door een 
rechtstreekse verbinding naar buiten via een verlengstuk 
op de stalen buis met een diameter van 4 cm. In dat geval 
kunnen problemen ontstaan door condensatie en moet u de 
luchttoevoer met een netje beschermen, waarbijeen minimale 
vrije doorgang van 12cm² is gewaarborgd. De buis moet 
korter zijn dan 1 meter en mag geen bochtenhebben. De 
buis moet eindigen met een segment van 90° naar beneden 
gericht met een windbescherming In ieder geval helemaal 
luchtinlaat kanaal moeten worden moet een vrije doorsnede 
van minstens 12 cm2 gewaarborgd worden. Bescherm het 
uiteinde van de luchtinvoer met een insectenrooster dat de 
nuttige doorsnede van 12 cm2 niet beperkt.

PLAATSING EN VEILIGHEIDSAFSTANDEN 
MET BETREKKING TOT BRANDBESTRIJDING
Voor een correcte werking van de termokachel dient 
deze waterpas op de vloer te worden geplaatst.
Controleer de draagkracht van de vloer. 
De thermokachel moet worden geïnstalleerd met inacht-
neming van de volgende veiligheidsvoorwaarden:
- minimum afstand aan de achteren zijkanten van 10 cm 
tot ontvlambare materialen.
- aan de voorkant van de thermokachel moeten licht 
ontvlambare materialen op een afstand van minstens 80 
cm worden geplaatst. 
- als de thermokachel op een ontvlambare vloer ge-
plaatst wordt, moet tussen de thermokachel en de bo-
dem een plaats van warmte isolerend materiaal worden 
aangebracht. 
De plaat moet aan de zijkanten 20 cm en aan de voor-
kant 40 cm uitsteken. 
Op de thermokachel en in het geval van afstanden die 
kleiner zijn dan de veiligheidsafstanden mogen geen vo-
orwerpen van ontvlambare materialen worden geplaatst. 
In het geval van een aansluiting op een houten wand 
of een wand van andere ontvlambare materialen is het 
noodzakelijk
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ROOKAFVOER
Het afvoersysteem mag uitsluitend door de 
thermokachel gebruikt worden (het is niet 
toegestaan dat de schoorsteen tevens voor 
andere installaties gebruikt wordt).
De rookgassen worden afgevoerd door een buis met een 
diameter van 8 cm die op de achter- of de linkerzijkant 
geplaatst kan worden. 
We raden de installatie van een T-stuk met een condens 
verzameldop aan op het beginstuk van het verticale deel. 
De rookafvoer moet met behulp van geschikte stalen lei-
dingen EN 1856 gecertificeerd. 
Alle buizen moeten hermetisch afgesloten zijn en, indien 
nodig, geïsoleerd. 
Om de verschillende elementen van het buizensysteem 
hermetisch af te sluiten, dienen materialen gebruikt te wor-
den die bestand zijn tegen hoge temperaturen (silicone of 
mastiek geschikt voor hoge temperaturen). 
Het enige horizontale deel mag tot 2 m lang zijn. 
Een totaal van 3 bochten met een max. wijdte van 90° is 
toegestaan. 
Het is noodzakelijk (als de afvoer niet in een schoorsteen 
uitkomt) een verticaal deel en een windwerend eindstuk te 
installeren (referentie UNI 10683). 
Het verticale kanaal kan zowel intern als extern zijn. 
Als het rookkanaal zich in de buitenlucht bevindt, moet hij 
op passende wijze geïsoleerd zijn. 
Als het rookkanaal in een schoorsteen uitkomt, moet deze 
geschikt zijn voor vaste brandstoffen. 
Als de doorsnede groter is dan 150 mm, is het noodza-
kelijk hem te verkleinen door hier leidingen met een juiste 
doorsnede en gemaakt van passende materialen in aan te 
brengen (bijv. stalen leidingen met een doorsnede van 80 
mm). 
De verschillende delen van het rookkanaal moeten geïn-
specteerd kunnen worden. 
Wanneer het rookkanaal niet demonteerbaar is moet deze 
kijkglazen voor het reinigen hebben.
De thermokachel is ontworpen om te werken bij elke weer-
somstandigheid. 
In geval van bijzondere omstandigheden, zoals sterke 
wind, kan het veiligheidssysteem tussenkomen wat de 
thermokachel uitdooft. 
Laat in dergelijke gevallen het apparaat nooit met gedeac-
tiveerde beveiligingen functioneren. 
Neem contact op met uw Dealer als het probleem 
aanhoudt.

SCHOORSTEENPOT
De fundamentele eigenschappen zijn:
- interne doorsnede aan de onderkant gelijk aan de doors-
nede
van de schoorsteen
- doorsnede van de afvoer minstens tweemaal zo groot als 
de doorsnede van de schoorsteen
- bovenop het dak in de wind geplaatst buiten het bereik 
van refluxzones.

A:     geïsoleerde stalen schoorsteen
B:     minimum hoogte 1,5 m, en alleszins voorbij de 
dakrand
C-E: externe luchttoevoer (doorgang minimaal 80 cm²)
D:     stalen rookkanaal in een bestaande gemetselde 
schoorsteen.

TYPISCHE GEVALLEN

Afb. 1     Afb. 2

INSTALLATIE

GEBRUIKER/INSTALLATEUR
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ROOKAFVOER

DAISY is voorzien voor het aansluiten van de rookafvoer 
achteraan en aan de linkerzijkant.
De thermokachel wordt geleverd met de rookafvoer achte-
raan (afb. 1). 

AANSLUITING ROOKGASAFVOER AAN HET 
ZIJELEMENT LINKS

N.B.: VOER DE AANSLUITING UIT VOORDAT U 
DE BEKLEDING MONTEERT. 

Fig. 2
• Open het pelletdeksel en draai de schroev (X) erin los.

Fig. 3
• Verwijder het bovenpaneel (E) met het pelletdeksel en 
het verluchtingsrooster.
• Schuif de twee metalen zijpanelen (M) eruit nadat u de 
twee gegroefde schroeven (V) op de achterkant van de 
thermokachel heeft losgedraaid.
• Demonteer de metalen bevestigingsstaaf (D) van het 
onderste horizontale element in keramiek (D - zie pagina 
157 afb. 5).

Fig. 4-5
• Haal het gebogen stuk (N - bijgeleverd) van de opening 
van de rookspiraal.
• Monteer de horizontale afvoerbuis (P - optional) met 
behulp van de bijgeleverd klem op de opening van de 
rookspiraal.

Fig. 6
• Monteer het onderste paneel in keramiek en de twee 
metalen zijpanelen (M), verwijder het afsluitdeksel (Q) en 
gebruik de ring (U - optional).

Fig. 7
• Monteer het bovenpaneel (L) met het deksel van de 
pellettoevoer en monteer de bekleding zoals vermeld op 
de volgende pagina’s.

fig. 1

fig. 7fig. 6

fig. 4 fig. 5

N P

M

Q
U

L

fig. 3

E

M

M

M

VM

onderkant
onderkant

zijpaneel zijpaneel

X
fig. 2

INSTALLATIE

GEBRUIKER/INSTALLATEUR
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HYDRAULISCHE AANSLUITING
De hydraulische aansluiting hangt af van het soort installa-
tie.
Er bestaan echter een aantal “algemene regels”:

• De hydraulische aansluiting dient uitgevoerd te worden 
door gekwalificeerd personeel dat de nodige documenta-
tie met betrekking tot de correcte installatie kan afgeven, 
volgens de wetgeving die van kracht is in elke land (bv. in 
Italië krachtens D.M. (Italiaanse ministeriële beschikking) 
37/2008 en krachtens de norm UNI 10412-2)

• De hydraulische installatie moet werken met een druk 
tussen 1 en 1,5-2 bar op een circuit met gesloten vat. 
N.B.: De thermokachel MAG NIET geïnstalleerd worden ter 
vervanging van een thermokeuken met open vat zonder 
het systeem aan te passen en het om te vormen tot een 
systeem met gesloten vat.

• Het primaire circuit afscheiden van het secundaire is 
optimaal. In bepaalde landen is dit verplicht wanneer er 
een thermische centrale wordt geïnstalleerd (in Italië wordt 
bijvoorbeeld verwezen naar de circulaire Ispesl, nu Inail 
van april 2011).
Deze scheiding kan eenvoudig gerealiseerd worden met 
behulp van de KIT A2 van Edilkamin. 

• De aanwezigheid van een puffer (inertie-accumulator) 
wordt aangeraden, maar is niet verplicht. Hij biedt als vo-
ordeel dat de thermokachel losgekoppeld kan worden van 
de “onverwachte” aanvragen van de installatie en de inte-
gratie mogelijk maakt met andere warmtebronnen. Beperkt 
het verbruik en verhoogt de efficiëntie van het systeem.

• Het warm water van de toevoer van de thermokachel 
moet, afhankelijk van het doel (verwarming, radiatoren, 
wisselaar en aanwezigheid van een puffer of niet, enz.) 
anders “gericht” worden

• De temperatuur van het water dat teruggevoerd wordt 
naar de thermokachel moet hoger zijn dan 50-55°C tenein-
de condensatie te vermijden. De installateur moet afhanke-
lijk van de installatie beslissen of er anticondenskleppen of 
-pompen noodzakelijk zijn.

• Om eventuele panelen met lage temperatuur te verwar-
men is een puffer (inertie-accumulator) nodig die volgens 
de aanwijzingen van de fabrikant van de panelen wordt 
geïnstalleerd. De panelen dienen geen rechtstreeks water 
te ontvangen van de thermokachel.

• Het materiaal dat in het circuit is gebruikt moet bestand 
zijn tegen eventuele hoge temperaturen.

• De afvoer van de veiligheidsklep moet bereikbaar en 
zichtbaar zijn. Het afgevoerde water moet in een verticale 
leiding geleid worden door een trechter met antireflux-luch-
tinlaten op een passende afstand van het afvoerpunt.
De leiding dient over de volgende eigenschappen te be-
schikken:
- Het begin ervan mag niet meer dan 50 cm van de afvoer 
van de klep verwijderd zijn; de leiding moet zich in de-
zelfde 

ruimte als de kit bevinden.
- Het verticale gedeelte mag niet minder dan 30 cm bedra-
gen.
Daarna mag de leiding horizontaal verdergaan met een 
helling die de afvoer van het water bevordert.
- De diameter van de leiding moet ten minste één maat gro-
ter zijn dan de nominale waarde van de afvoer van de klep. 
- Het uiteinde van de leiding moet uitgeven op het rioolstel-
sel.
DE AFVOER MAG NIET AFGESLOTEN WORDEN

• Controleer dat de hydraulische installatie op correcte 
wijze uitgevoerd is en dat de installatie voorzien is van een 
expansievat dat groot genoeg is om de veilige functionering 
te kunnen garanderen. De aanwezigheid van een ex-
pansievast, dat in de thermokachel ingebouwd 
is, vormt GEEN passende bescherming tegen 
de thermische uitzettingen van het water in de 
installatie.

Daarom moet de installateur beoordelen of er 
een aanvullend expansievat nodig is, afhan-
kelijk van het soort installatie waaraan het is 
verbonden.

• Vul de installatie met behulp van het toevoerkraantje (we 
raden u aan om de druk van 1,5 bar niet te overschrijden). 
Laat tijdens het vullen de pomp en het ontluchtingskraantje 
“ontluchten”.

• Tijdens de eerste dagen is het mogelijk dat het ventiel 
afgesteld moet worden om alle lucht die zich eventueel in de 
installatie bevindt af te voeren.

• De installateur moet, afhankelijk van het soort water en de 
installatie, beslissen of er geconditioneerde producten voor-
zien zijn krachtens UNI 8065-1989 (verwerking van water in 
thermische installaties voor privéwoningen). 

• Het rechtstreeks aansluiten op radiatoren, omwille van 
de beperkte diameter van de leidingen, maakt een correcte 
werking onmogelijk.

• Hier volgen een aantal standaardschema’s die Edilkamin 
ter beschikking stelt.
De nodige accessoires zijn verkrijgbaar bij uw verkopers.

V

Afb. 2

INSTALLATIE

GEBRUIKER/INSTALLATEUR
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• HYDRAULISCHE AANSLUITINGEN:
VERWARMINGSSYSTEEM MET THERMOKACHEL ALS ENIGE BRON VAN WARMTE

VERWARMINGSSYSTEEM MET THERMOKACHEL ALS ENIGE BRON VAN WARMTE 
MET SANITAIRE WARMWATERPRODUKTIE BIJ MIDDEL VAN KETEL 

VERWARMINGSSYSTEEM MET THERMOKACHEL GECOMBINEERD MET VERWAR-
MINGSKETEL

ACCESSOIRES: In de bovenvermelde schema’s is het gebruik voorzien van accessoires die beschikbaar zijn bij 
EDILKAMIN S.p.A. Bovendien zijn afzonderlijke onderdelen verkrijgbaar (warmteuitwisselaar, kleppen, enz.). Wend u voor 
het aanvragen van informatie tot uw plaatselijke dealer.

Dit schema is indicatief, de correcte installatie is ten laste van de loodgieter.
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LEGENDA
ACS:  Warm Water voor Sanitair  
            Gebruik
AL:     Voeding waternet
B:        Boiler
C:       Toevoer/Compensatie
EV2:   2-wegs Elektroklep
EV3:   3-wegs Elektroklep
NA:    Normaal Open
NC:    Normaal Gesloten
GR:     Drukreductor
MI:     Toevoer Installatie
P:         Pomp (circulator)
RA:     Radiatoren
RI:      Terugvoer Installatie
S:        Afvoer
TC:     Thermokachel
V:        Kogelklep
Vec:    Gesloten Expansievat
VSP:   Veiligheidsklep

LEGENDA

AF:    Koud Water
AL:    Voeding waternet
C:      Toevoer/Compensatie
GR:   Drukreductor
MI:    Toevoer Installatie
P:       Pomp (circulator)
RA:    Radiatoren
RI:     Terugvoer Installatie
S:       Afvoer
ST:    Temperatuurmeter
TC:    Thermokachel
V:      Kogelklep
VA:    Automatische lucht afvoerklep
Vec:   Gesloten Expansievat
VSP:  Veiligheidsklep
VST: Thermische afvoerklep

LEGENDA

ACS:  Warm Water voor Sanitair  
            Gebruik
AL:     Voeding waternet
C:        Toevoer/Compensatie
GR:     Drukreductor
MI:     Toevoer Installatie
P:         Pomp (circulator)
RA:     Radiatoren
RI:      Terugvoer Installatie
S:         Afvoer
SB:      Boiler
ST:      Temperatuurmeter
TC:     Thermokachel
V:        Kogelklep
VA:     Automatische lucht afvoerklep
Vec:    Gesloten Expansievat
VSP:   Veiligheidsklep
VST:   Thermische afvoerklep
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Fig. 1 
De thermokachel wordt geleverd (fig. 1) met de metalen 
zijpanelen (A-B), de metalen staven (C-D) voor het beve-
stigen van de horizontale elementen in keramiek reeds 
gemonteerd. 
De onderstaande onderdelen zijn afzonderlijk verpakt. 

• 1 horizontaal zij-element bovenaan in keramiek (F - afb. 
3)
• 1 horizontaal element onderaan in keramiek (G - afb. 7)
• nr. 12 gegroefde pinnen M4
• nr. 24 ringen

Voor het monteren dient u als volgt te werk te 
gaan:

Fig. 2
• Open het pelletdeksel en draai de schroev (X) erin los.

Fig. 3 
Verwijder het bovenpaneel (E) met het pelletdeksel en het 
verluchtingsrooster.

Schuif de twee metalen zijpanelen (M) weg nadat u de twee 
gegroefde schroeven (V) op de achterkant van de thermo-
kachel heeft losgedraaid.

Afb. 1

A

BC

D

Afb. 3

E

M

M

M

V

M

Afb. 2

X

MONTAGE BEKLEDING

INSTALLATEUR
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Fig. 4/5
Demonteer de twee metalen staven (C-D) van de horizon-
tale elementen in keramiek door de acht schroeven aan 
de zijkant (Y) en de vier schroeven aan de binnenkant van 
het bovenpaneel (Z) te verwijderen.

Fig. 6
Breng de metalen bevestigingsstaven (C-D) aan op de 
achterkant van de horizontale elementen in keramiek on-
deraan (F) en bovenaan (G) met behulp van de voorziene 
gaten en de bijgeleverde geschroefde pinnen M4. 

N.B.:
Elk horizontaal element in keramiek heeft 6 plaatsen voor 
bevestiging aan de metalen beugels.
Zet de horizontale elementen in keramiek op elke plaats 
vast, gebruikmakend van opening A of opening B van 
de metalen beugels (afhankelijk van waar zich het in-
zetschroefdraad op het horizontale element in keramiek 
bevindt).
De metalen beugel moet op het horizontale element in 
keramiek worden gecentreerd.

Gebruik voor elke bevestigingsplaats de volgende 
ijzerwaren:
- 1 M4-schroef met gekartelde kop;
- 1 borgring Ø5x15, te plaatsen tussen het horizontale 
element in keramiek en de metalen beugel
- 1 borgring Ø5x15, te plaatsen tussen de metalen beugel 
en de M4-schroef met gekartelde kop.

Afb. 4

Afb. 5
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MONTAGE BEKLEDING
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Fig. 7
Monteer de horizontale elementen in keramiek (F, G) met 
de metalen staven (C, D) op de structuur.
Monteer de twee metalen zijpanelen (M) en het bovenpane-
el (E) die u eerder gedemonteerd heeft opnieuw. 

Fig. 8
De afbeelding geeft een volledig uitgeruste thermokachel 
weer. 

Fig. 9
Maak de thermokachel aan de muur vast met behulp van 
de bijgeleverde vierkante haakjes (S) en de staven (R), 
of gebruik alternatieve systemen die voldoende stabiliteit 
garanderen.

Afb. 8

Afb. 7
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Let Op: 
Wanneer het toestel voor het eerst aangestoken wordt, die-
nen de lucht en het water afgevoerd te worden met behulp 
van het handmatige klepje (V - afb. 2) dat zich onder het 
rooster van de top bevindt.
Herhaal deze handeling tevens tijdens de eer-
ste dagen dat de thermokachel gebruikt wordt 
en als de installatie voor deel is bijgevuld. Lucht in de leidin-
gen benadeelt de functionering.
Om deze handeling vlotter te laten verlopen, is de klep uit-
gerust met een rubberen slang. 

1ste Ontsteking/Test ten laste van de geauto-
riseerde dealer Edilkamin
De inbedrijfstelling moet uitgevoerd worden zoals voorge-
schreven door de norm UNI 10683. Deze norm duidt aan 
welke controlewerkzaamheden moeten uitgevoerd worden 
om de correcte werking van het systeem te garanderen. 

De technische assistentie van Edilkamin (dealer) zal tevens 
de thermokachel ijken aan de hand van het soort pellets en 
de installatievoorwaarden (bv.: kenmerken van het rookga-
skanaal). 

Voor de activering van de garantie is de inbe-
drijfstelling door de dealer vereist.

De Dealer moet tevens:
- Controleer dat de hydraulische installatie op correcte wijze 
uitgevoerd is en dat de installatie voorzien is van een ex-
pansievat dat groot genoeg is om de veilige functionering te 
kunnen garanderen. De aanwezigheid van een ex-
pansievast, dat in de thermokachel ingebouwd 
is, vormt GEEN passende bescherming tegen 
de thermische uitzettingen van het water in de 
installatie.
Daarom moet de installateur beoordelen of er 
een aanvullend expansievat nodig is, afhan-
kelijk van het soort installatie waaraan het is 
verbonden.
- Voorzie de thermokachel van een elektrische voeding en 
voer de koude keuring uit (door de Dealer).
- Vul de installatie met behulp van het toevoerkraantje (we 
raden u aan om de druk van 1,5 bar niet te overschrijden). 
Laat tijdens het vullen de pomp en het ontluchtingskraantje 
“ontluchten”.

Tijdens de eerste ontstekingen is het mogelijk dat u een 
lichte verflucht ruikt. Dit zal binnen korte tijd verdwijnen.

Voor het ontsteking is het noodzakelijk het volgende te contro-
leren:
• De correcte installatie
• De elektrische voeding
• De hermetische afsluiting van het deurtje.
• De reiniging van de vuurhaard
• Dat de indicatie stand-by op het display weergegeven 
wordt      (datum en ingestelde tijd).

CPELLETS AAN DE TANK TOEVOEGEN
Om toegang te krijgen tot de tank, open de twee deurtjes * 
(afb. 1).    

LET OP: maak gebruik van de speciaal gele-
verde handschoen als u pellets aan de ther-
mokachel toevoegt terwijl hij brandt en dus 
warm is.

V

Afb. 1

Afb. 2

GEBRUIKSAANWIJZINGEN

INSTALLATEUR
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Legenda toetsen en dispaly:

 : in- en uitschakeling (om van stand by naar actief te 
gaan)

+/-   : toename / afname van de verschillende afstellingen

A     : Toets AIR: regelt de werking van de ventilatie in OFF 
- AUTO of handmatig F1, F2, F3, F4, F5 

M    : Toets MENU: kort indrukken om de werkingsmodus 
“comfort clima” of “vermogen moduleren”; gedurende 2 
seconden indrukken om toegang te krijgen tot de verschil-
lende programmeringsmenu’s 

Op het display wordt, naast de bovenvermelde pictogram-
men, nog andere nuttige informatie weergegeven. 
- Stand-by positie: de volgende gegevens worden 
weergegeven: de toevoertemperatuur (TM), de ingestelde 
temperatuur (SET), de hoeveelheid pellets (15 kg) die zich 
nog in de tank bevinden en de klok. 
- Tijdens de ontstekingsfase: OPSTARTEN, naast de 
informatie die weergegeven wordt in stand-by 
- Werkingsfase: de volgende gegevens worden weerge-
geven: de toevoertemperatuur (TM), de ingestelde tempera-
tuur (SET), de hoeveelheid pellets (15 kg) die zich nog in de 
tank bevinden en de klok. 

DRUK DE TOETS NOOIT MEERDERE KEREN IN 
.

N.B.: Het display kleurt zwart als de afstandsbediening 
een aantal seconden lang niet gebruikt wordt. Dit betekent 
dat de energiebesparende functie in werking getreden is. 
Het display licht weer op door middel van een druk op een 
willekeurige toets.

DE VENTILATIE REGELEN: 
Als u op de toets A drukt, verschijnt op het display de instel-
ling AIR; er kunnen drie verschillende gebruiksmodi van de 
omgevingsventil¬atie worden ingesteld: 
OFF: de ventilatie blijft uitgeschakeld, ook als de kachel in 
werking is 
AUTO: de ventilatie wordt automatisch ingeschakeld op 
basis van een door de fabrikant bestudeerd programma 
HANDMATIG: De ventilatie werkt alleen als de thermokachel 
in werking is; het is mogelijk om te kiezen uit 5 vaste venti-
latieniveaus, van het geruisloze minimumniveau F1 tot het 
maximumniveau F5. 

AFSTANDSBEDIENING
Hiermee kunnen alle functies beheerd worden.

- knipperende icoon: afstandsbediening zoekt net
- vaste icoon: aansluiting net actief

batterij op (3 alkaline batterijen mini stilo)

toetsenbord geblokkeerd (druk op “A” en “M” in parallel
voor een paar seconden te vergrendelen of ontgrendelen
de toetsenbord)

programmering actief

alfanumerieke display bestaande uit 16 cijfers in twee rijen elk 
bestaand uit 8 cijfers

- knipperend icoon: thermokachel in ontstekingsfase
- vaste icoon: thermokachel in werking

automatische functie
(op de display verschijnt de temperatuur)

GEBRUIKSAANWIJZINGEN
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Wormschroef vullen.
Bij het eerste gebruik of bij volledige lediging van de pellettank 
dient u voor het vullen van de wormschroef gelijktijdig
de toetsen “+” en “–” van de afstandsbediening enkele secon-
den in te drukken; wanneer u de toetsen loslaat verschijnt het
opschrift “LOAD”.
Deze handeling moet uitgevoerd worden voor de ontsteking 
indien de thermokachel uitdoofde omdat de pellet op was, 
leeg aan het einde van de handeling de haard voordat u hem 
ontsteekt.
Het is normaal dat in de tank wat pellet overblijft dat door de 
wormschroef niet kan opgezogen worden.

Automatische ontsteking
Door twee maal op de toets , svan de afstandsbediening 
e drukken met de thermokachel in standby start de ontste-
kingsprocedure en verschijnt het opschrift “START”. Gelijktijdig 
start het aftellen in seconden (van 1020 tot 0).
Voor de ontstekingsfase bestaat echter geen voorbepaalde 
tijd: de duur wordt automatisch beperkt indien de kaart het 
slagen
van enkele testen bepaalt. Na ongeveer 5 minuten verschijnt 
de vlam.

Manuele ontsteking
Wanneer de temperatuur onder 3°C daalt en de elektrische 
weerstand bij gevolg niet voldoende gloeit of tijdelijk niet
werkt, kunnen aanmaakblokjes gebruikt worden.
Leg een aangestoken aanmaakblokje in de vuurpot, sluit de 
deur en druk op de  toets van de afstandbediening.

DE TOEVOERTEMPERATUUR REGELEN: 
Druk op de toetsen +/- om de SET-instelling van de toevoer-
temperatuur te wijzigen. 

DE OMGEVINGSTEMPERATUUR REGELEN: 
Als u de functie COMFORT CLIMA (dealer) inschakelt met 
de toetsen +/- is het mogelijk om de afstandsbediening te 
gebruiken als mobiele thermostaat/chronothermostaat en deze 
te plaatsen in de zone van uw woning waar u de ingestelde 
temperatuur wilt bereiken, COMFORT CLIMA te selecteren 
met de toets MENU, de omgevingstemperatuur (AIR) en de 
gewenste omgevingstemperatuur (SET) worden weergege-
ven. U kunt de temperatuur wijzigen met de toetsen +/-. De 
afstands¬bediening zendt automatisch het verzoek naar de 
thermokachel. 

Uitdoving 
Door met brandende thermokachel 2 keer op de toets  
van de afstandsbediening te drukken, wordt de uitschake-
lingsprocedure op de display gestart en de aftelling gevisua-
liseerd, van 9 naar 0 (voor een totaal van 10 minuten). Deze 
fase bestaat uit:
• Onderbreking van de pellettoevoer.
• Motor voor het uitstoten van de rook op maximum bedrijf.
• Pomp. 

Behalve andere instellingen die uitgevoerd zijn door de dealer 

Trek nooit de stekker uit gedurende de fase van 
uitdoving.

N.B. de pomp draait na de uitschakeling tussen de 5 en de 10 
minuten.

Afstelling van het uurwerk
Door 2 keer op de toets “M” te drukken, gaar u naar het menu 
van het “CLOCK” waar u het uurwerk van de elektronische
kaart kunt instellen. Door vervolgens op de toets “M” te 
drukken, verschijnen achtereenvolgens de volgende afstelbare
items: Dag, Maand, Jaar, Uur, Minuten, Dag van de week.
Het opschrift “SAVE??”, te bevestigen met “M”, laat toe te con-
troleren of de uitgevoerde handelingen correct zijn alvorens
te bevestigen (vervolgens wordt op de display het opschrift 
Opgeslagen gevisualiseerd).

Het inschakelen, uitschakelen, wijzigen van de SET-tempera-
tuur kan uitgevoerd worden door op de rode nooddrukknop 
te drukken die zich op de achterkant van de thermokachel 
bevindt (zie pag. 162). 

Programmering wekelijks uur
Door op de afstandsbediening 2 seconden op de toets “M” te 
drukken, gaat u naar de afstelling van het uurwerk en door
op de toets “+” te drukken, gaat u naar de programmering van 
het wekelijks uur, op de display gemeld door “PROGRAMM. 
ON/OFF”. Deze functie laat de selectie van het soort program-
meren toe waarbij een maximum van drie keer opstarten mo-
gelijk is. Wanneer u via de toets “M” bevestigt, verschijnt een 
van de volgende mogelijkheden: NO PROG ( geen program-
ma ingesteld). DAILY PROGRAM (een enkel programma voor 
alle dagen) WEEKLY PROGRAM (specifiek programma voor 
elke afzonderlijke dag). Met de toetsen “+” en “–” kunt u van 
het ene naar het andere programma gaan. Bevestig de optie 
met de “M” knop “DAILY PROGRAM.” en via het drukken op 
de “+” knop krijgt men toegang tot de keuze van het program-
manummer (aan/uit) uitvoerbaar op een dag.
Door de optie “DAILY PROGRAM” te gebruiken zal/zullen het/
de programma(‘s) hetzelfde/dezelfde zijn voor
alle dagen van de week. Door vervolgens op de toets “+” te 
drukken, kan het volgende gevisualiseerd worden:
- No progr.
- 1° progr. (een ontsteking en een uitdoving per dag), 2° progr. 
(idem), 3° progr. (idem)
Gebruik de toets “–” om ze in tegenovergestelde zin te visuali-
seren.
Indien u “1° programma” kiest, wordt het uur van de ontsteking 
gemeld.
Op de display verschijnt: 1 “ON” uur 10; met de toets “+” en 
“–” wordt het uur gewijzigd en met de toets “M” wordt beve-
stigd (All 1 On/Hour 10).
Op de display verschijnt: 1 “ON” minuten 30; met de toets “+” 
en “–” worden de minuten gewijzigd en met de toets “M” wordt 
bevestigd (1 Off min).
Voor de te programmeren uitdovingen moet u op dezelfde 
wijze te werk gaan en ook
voor de volgende ontstekingen of uitdovingen.
Bevestig met de toets “M” wanneer het opschrift “SAVE??” op 
de display verschijnt.
Na de bevestiging van “WEEKLY PROGRAM” moet de dag 
gekozen worden waarin de programmering moet uitgevoerd
worden : 7 Zo; Progr.1; 1 Ma ; 2 Di; 3 Wo; 4 Do; 5 Vs; 6 Za; 
Eens de dag geselecteerd, de “+” en “-” toetsen gebruiken 
en bevestigen met de “M” toets om 1 à 3 maal opstarten te 
selecteren, kan de programmering voortgezet worden, op de-
zelfde wijze waarmee een “DAILY PROGRAM” wordt uitgevo-
erd. Voor elke dag van de week kunt u kiezen of een program-
mering moet geactiveerd worden en het aantal ingrepen en 
het uur van de ingrepen kiezen. Bij een fout kan zonder op te 
slaan op elk ogenblik de programmering verlaten worden door 
op de toets , te drukken. Op de display zal “NO SAVE” 
verschijnen.
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Wijziging pelletlading: (met auto-regeling uitgeschakeld). 
Door gedurende twee seconden op de toets MENU te 
drukken, krijgt u toegang tot het menu LANGUAGE, zoek 
met de toets + het menu “ADJ PELLET”, bevestig dit menu 
met de toets. Op het display verschijnt “PELLET ADJ 00%” .
Het is mogelijk om handmatig de val van de pellets te 
corrigeren door een wijziging van het debiet in percentage 
(+/-30%).
Door deze functie met de menutoets te bevestigen, gaat u 
naar de afstelling van de pelletlading. Een afname van de 
ingestelde waarde betekent een beperking van de pellet-
lading, een toename van de waarde betekent een grotere 
pelletlading.

Deze functie kan nuttig blijken wanneer u het type pellet 
verandert waarvoor de kachel werd afgesteld en er dus een 
correctie van de lading nodig is. Indien deze correctie niet 
voldoende is, moet u een geautoriseerd dealer Edilkamin 
raadplegen om een nieuwe afstelling uit te voeren.

Opmerking betreffende de variabiliteit van de vlam: Eventue-
le variaties van de vlamstaat hangen af van het soort pellet 
dat gebruikt wordt, een normale vlamvariabiliteit bij vaste 
brandstof en de automatische regelmatige schoonmaak.
(NB:deze schoonmaak vervangt het stofzuigen NIET, dat 
met koude kachel door de gebruiker moet uitgevoerd wor-
den).

SIGNALERING RESERVE
De thermokachel is voorzien van een elektronische functie 
voor het bepalen van de overblijvende hoeveelheid pellet in 
de tank. 
Het detectiesysteem, geïntegreerd in de elektronische kaart 
laat toe op het even welk ogenblik te controleren binnen 
hoeveel uren het pellet op is en hoeveel kg pellet overblijft.
Het is belangrijk voor de correcte werking van het syste-
em dat gedurende de eerste ontsteking (ten laste van de 
dealer) de
volgende procedure wordt uitgevoerd.
Het gaat om een referentie waarnaar verwezen wordt.
Een grotere nauwkeurigheid wordt bekomen via een een 
reset voor het herladen. 
Edilkamin is niet aansprakelijk voor variaties van het voorno-
emde (kan afhankelijk zijn van externe factoren).

Systeem pelletreserve
Alvorens het systeem te activeren, is het noodzakelijk in de 
tank een zakje pellet te laden de kachel te gebruiken de 
geladen brandstof op is. Dit dient om het systeem kort te 
testen.
Nadien kan de tank volledig gevuld worden en kan de ka-
chel in werking gesteld worden.
Gedurende de werking, wanneer het mogelijk is een volledi-
ge zak van 15 kg te laden, zal op de display knipperend het
opschrift “RESERVE” verschijnen.
Nadat een zak pellet werd geladen, is het noodzakelijk de 
uitgevoerde lading van 15 kg in het geheugen op te slaan.
Ga hiervoor als volgt te werk:
1. druk op de toets “M” (ong. 3-4 seconden) tot het opschrift 
“LANGUAGE” verschijnt.
2. druk op de toets “+” tot het opschrift “RESERVE PELLET” 
verschijnt.
3. druk op de toets “M” tot het volgende scherm verschijnt,

breng vervolgens met de toets “+” het cijfer (*) naar de 
waarde van de geladen pellet (15 kg in bovenstaand geval)

 4. druk op de toets “M” om te bevestigen
 5. druk op de toets  om te verlaten.

Nadat de hierboven beschreven handelingen werden uitge-
voerd, zal het systeem na verbruik van de 15 kg opnieuw
knipperend het opschrift “RESERVE” doen verschijnen.
Daarna dienen de handelingen die beschreven zijn van punt 
1 tot punt 5 herhaald te worden telkens als u pellets bijvult 
(niet verplicht). 

NOODDRUKKNOP
In geval de radiobesturing defect is, kan men toegang 
verkrijgen tot de basisfuncties via een rode nooddrukknop 
op het achterpaneel van de kachel (zie afb. 1).

De knop een of meerdere keren indrukken om de gewenste 
functie te activeren:
1. MET THERMOKACHEL UIT
door 2 keer op de rode drukknop te drukken gaat hij aan.
2. MET THERMOKACHEL AAN
door 2 keer op de rode drukknop te drukken gaat hij uit.
3. MET THERMOKACHEL AAN
door in manueel op de rode drukknop te drukken, gaat u 
van P1 tot P3.
4. MET THERMOKACHEL AAN
Als de kachel ingesteld was op brandkrachtmodulatie, door 
er kort op te drukken kunt u de SET-instelling wijzigen, en 
ze verhogen van 50 tot 80°C; als de kachel echter ingesteld 
wa¬s op “comfort clima”, kunt u de gewenste temperatuur 
in de ruimte verhogen van 10 tot 30°C 

resterende Kg in de tank geladen Kg

Afb. 1

 nooddrukknop
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Koppel het apparaat van de elektrische voeding los, voordat 
u een willekeurige onderhoudswerkzaamheid uitvoert.

Regelmatig onderhoud vormt de basis een goede functione-
ring van uw thermokachel.
De garantie is niet langer geldig in het geval van eventuele 
problemen gebonden aan nalatig onderhoud.

Wanneer het toestel schoongemaakt moet worden, verschijnt 
de aanduiding “Clean - exchanger”. 

OPMERKING: De Dealer stelt tijdens de inwerkingstelling een 
waarde in voor het verbruikte aantal Kg pellets waarna op 
het display het bericht “SERVICE UTE” weergegeven wordt. 
De thermokachel blijft functioneren. De eindgebruiker wordt 
echter verzocht het beschreven en tijdens de installatie door 
de Dealer besproken onderhoud te laten verrichten. Om het 
opschrift op het display te verwijderen, na uitvoeren van het 
onderhoud, de toets “M” van de astandsbediening indrukken 
gedurende tenminste 5 seconden (handeling uit te voeren 
met kachel uit).

DAGELIJKS ONDERHOUD
Handelingen die bij uitgedoofde, koude en van het lichtnet 
losgekoppelde thermokachel verricht moeten worden
De reiniging moet uitgevoerd worden met behulp van een 
stofzuiger (zie optie pag. 168), deze procedure vereist een 
aantal minuten per dag
• Open het deurtje, verwijder de vuurpot (1 - afb. A) en gooi 
de resten in de aslade.
• Krab de vuurpot schoon met het bijgevoegde spateltje, 
verwijder eventuele opstoppingen van de sleuven.
• GOOI DE RESTEN NOOIT IN DE PELLETTANK. 
• Verwijder de aslade en leeg hem in een niet-brandbare 
houder (2 - Afb. A) (de as kan warme delen en/of gloeiend 
houtskool bevatten).
• Maak de binnenkant van de haard, de vuurplaat, de ruimte 
rondom de haard waar de assen vallen en de aslade schoon 
met een aszuiger. 
• De ruimte van het haardonderstel schoonmaken, de 
contactranden van het haardonderstel samen met de plaats 
ervan schoonmaken.
• Reinig het glas, indien noodzakelijk (bij koude haard).

ACTIVEER TEN MINSTE EEN KEER PER DAG DE BORSTELS 
OM DE WISSELAARS SCHOON TE MAKEN (*), O¬OK WAN-
NEER DE KACHEL IN GEBRUIK IS, MET BEHULP VAN DE 
BIJGELEVERDE HANDSCHOEN: 
- Beweeg de handgreep onder het rooster van de bovenplaat 
heen en weer (Afb. B). 

ZUIG DE WARME AS NOOIT OP OM SCHADE aan de gebru-
ikte stofzuiger en mogelijke brand te vermijden.

LET OP: CONTROLEER OF DE ASLADE CORRECT GE-
PLAATST IS (2 Afb. A) 

Wij wijzen u erop dat het gebruik van de kachel zonder dat 
de verbrandingshaard gereinigd is, ertoe kan leiden dat de 
gassen in de verbrandingskamer plotseling in brand vliegen, 
waardoor het glas in de deur breekt.

1

2

3

Afb. A

Afb. C

*

4

Afb. B

Afb. D
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2
Afb. E

Afb. F

5

6

SEIZOENSGEBONDEN ONDERHOUD (door de dealer)
• Algehele reiniging van de binnen- en buitenkant.
• Zorgvuldige reiniging van de warmteuitwisselbuizen.
• Zorgvuldige reiniging en verwijdering van de afzettingen 
in de vuurhaard en de desbetreffende ruimte.
• Reiniging van de motoren, mechanische controle van de 
spelingen en de bevestigingen.
• Reiniging van het rookkanaal (de pakkingen op de leidin-
gen vervangen) en van de ruimte ventilator voor rookver-
wijdering.
• Het expansievast controleren.
• De circulator controleren en reinigen.
• De meters controleren.
• Leeg de tank en zuig de bodem hiervan leeg.
• De batterij van de klok op de elektronische kaart controle-
ren en eventueel vervangen.
• Reiniging, controle en verwijdering van de afzettingen op 
de ontstekingsweerstand, indien noodzakelijk de weerstand 
vervangen.
• Visuele reiniging van de elektrische kabels, de aansluitin-
gen en de voedingskabel.
• Reiniging pelletstank en controle speling vulschroef-
reductiemotor.
• Controle en eventuele vervanging van de pakking van de 
deur.
• Functioneringstest, vullen vulschroef, ontsteking, functio-
nering 10 minuten lang en uitdoving.

In geval van veelvuldig gebruik van de thermokachel, is 
het raadzaam om het rookkanaal en de doorvoer van de 
rookgassen om de 3 maanden te reinigen

De rookgasleiding schoonmaken 
• Wanneer de kachel uitgeschakeld en afgekoeld is, 
beweeg de handgreep energiek heen en weer (zie vorige 
bladzijde) 
• Verwijder de aslade (2 - afb. E), hef het klepje om het 
rookgaskanaal te inspecteren op (5 - afb. F) en zuig door 
de opening eronder (6 - afb. F).
De hoeveelheid asresten dat zich vormt hangt af van het 
soort brandstof en het toestel. 

Het niet uitvoeren van deze reinigingsoperaties kan het 
blokkeren van de kachel tot gevolg hebben. 

NB: zorg ervoor dat u na afloop van de reiniging het klepje 
om het rookgaskanaal te inspecteren opnieuw sluit.

N.B.:
- Onbevoegde wijzigingen zijn verboden
- Gebruik reserveonderdelen die door de fabrikant worden 
aanbevolen
- Het gebruik van niet-originele onderdelen brengt het ver-
vallen van de garantie met zich mee.

ONDERHOUD
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In dit geval komt de thermokachel automatisch tot stilstand en voert de uitdooffase uit. Op het display wordt een 
bericht met de reden voor het uitdoven weergegeven (zie hieronder de diverse signaleringen).

Haal tijdens het uitdoven wegens een blokkering de stekker nooit uit het stopcontact.

Bij blokkering moet eerst de doofprocedure uitgevoerd worden om de thermokachel te kunnen ontsteken (600 
seconden met geluidmelding). Druk vervolgens op de toets .

Ontsteek de thermokachel nooit zonder dat u de oorzaak van de blokkering vastgesteld en de vuurhaard GEREI-
NIGD/GELEEGD heeft.

SIGNALERING VAN DE MOGELIJKE OORZAKEN VAN DE BLOKKERINGEN, INDICATIES EN OPLOSSINGEN:
1) Signalering:        H2O PTC_FAULT 
    Storing:               uitdoving wegens defecte of losgekoppelde temperatuurmeter.
    Handelingen:      • Controleer de aansluiting van de thermokoppel op de kaart 
      • Controleer de functionering tijdens een keuring bij koude Verwarmingsketel.
                   
2) Signalering:        Verific./extract.: (ingreep wanneer de sensor van de toeren voor rookuitstoot een afwijking detecteert)
    Storing:               Doving door daling van de rooktemperatuur
    Handelingen:     • Controleer de werking van de rookuitstoot (aansluiting van de sensor voor de toeren) en de kaart (Dealer)
      • Controleer de reiniging van het rookkanaal;
                   • Controleer het elektrische circuit en de aarding.
                   • Controleer de elektronische kaart (Dealer)

3) Signalering:      Stop/Flame: (ingreep wanneer het thermokoppel een kleinere rooktemperatuur waarneemt dan de
                                ingestelde waarde en dit interpreteert als afwezigheid van vlam)
     Storing:              Doving door daling van de rooktemperatuur
     De vlam kan afwezig zijn door
     - gebrek aan pellet
     - te veel pellet heeft de vlam gedoofd, controleer de kwaliteit van de pellets (Dealer)
     - de thermostaat greep in (valt zelden voor, hij grijpt slechts in bij overmatige rooktemperatuur) (Dealer)
                  - Interventie van de veiligheidsdrukschakelaar wanneer de rookgasafvoer of de schoorsteen verstopt/afge
                                sloten is (dient gecontroleerd te worden door een gekwalificeerde technicus - schoorsteenveger)
     - Interventie van de veiligheidsthermostaat van de tank. Controleer of er zich in de buurt van de kachel geen
                                voorwerpen bevinden die de ventilatie blokkeren en of de ventilatoren defect zijn of niet bewegen. Als dit
                                het geval is, neem dan contact op met een dealer.

4) Signalering:        Block_FI/NO Start: (grijpt in indien in een maximum tijd van 15 minuten geen vlam verschijnt of de 
  ontstekingstemperatuur niet werd bereikt).
    Storing:               Doving door niet correcte rooktemperatuur bij de ontsteking.
                                 Onderscheid de volgende twee gevallen:
                    Er is GEEN vlam 
    Handelingen:      Controleer: - de positie en netheid van het haardonderstel; 
                                   - de aanvoer van verbrandingslucht in het haardonderstel (Dealer);
                                   - de goede werking van de weerstand; 
                                   - de omgevingstemperatuur (indien minder dan 3°C, gebruik dan een aanmaakblokje) en de 
          vochtigheidsgraad. 
                                      Probeer aan te steken met een aanmaakblokje. 
       Er is een vlam maar, na de boodschap Start, verschijnt de boodschap Start Failed    
     Handelingen:     Controleer (Dealer):
       • de goede werking van het thermokoppel; 
       • de geprogrammeerde ontstekingstemperatuur in de parameters.

5) Signalering:        Failure/Power:  (dit is geen defect van de thermokachel).
    Storing:               Uitdoven door gebrek aan elektrische energie
    Handelingen:      Controleer de elektrische aansluiting en eventuele spanningsvallen.

6) Signalering:        Fault/RC: (ingreep bij defect of ontkoppeld thermokoppel)
    Storing:               Uitdoving door defect of ontkoppeld thermokoppel 
    Handelingen:      Controleer de aansluiting van het thermokoppel met de kaart : controleer de werking bij het koud
 
7)   Signalering:        smoke °C/high: (uitdoving door te hoge temperatuur van de rook)
      Storing:               uitdoven door overschrijding van de maximum temperatuur van de rook
                     Een overmatige temperatuur van de rook kan afhankelijk zijn van: 
       • het type pellet, afwijking rookzuiging
       • verstopt rookkanaal
       • niet correcte installatie
       • “afwijking” van het drijfwerk.         
                  
8)  Signalering: Check button (geeft een storing aan de noodknop aan) (Dealer) 
      Handelingen: • Controleer de staat van onderhoud van de knop en het kabeltje waarmee de knop op de kaart is aangesloten.
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9)  Signalering:        H2O TEMPALARM: (treedt in werking als de watersonde defect of losgekoppeld is)
     Storing:                uitschakeling wegens een watertemperatuur boven de 90°C.
                     Een te hoge temperatuur kan te wijten zijn aan: 
        • te kleine installatie: laat door uw Dealer de ECO functie activeren
                                   • verstopping: reinig de warmteuitwisselbuizen, de vuurhaard en de rookafvoer

10)  Signalering:      “Battery check” 
       Storing:             De thermokachel wordt niet uitgeschakeld ondanks dat dit bericht op het display weergege-
ven wordt.   
       Handelingen:    De bufferbatterij op de kaart moet worden vervangen (Dealer).

11) Signalering:       HOGE STROOM ALARM: Treedt in werking bij abnormaal en overmatig  
        stroomverbruik van de  reductiemotor.
       Handelingen:  Werking controleren (technische bijstandsdienst): reductiemotoren - Elektrische aansluitingen en elektronische kaart.

12) Signalering:       LAGE STROOM ALARM: Treedt in werking bij abnormaal en onvoldoende
        stroomverbruik van de reductiemotore.
       Handelingen:  Werking controleren (CAT): reductiemotor - drukmeter - ketelthermostaat - elektrische aansluitingen en elektronische 

kaart.

13) Storing:      Afstandsbediening werkt niet:
      Handelingen: • de thermokachel benaderen 
 • vervang met andere batterijen. 
 • Synchronisatie met automatisch zoeken naar de activering: bij het inbrengen van de batterijen in de afstandsbediening 

zal automatisch gestart worden met het zoeken van een radiokanaal en de daaropvolgende verbinding met het gede-
tecteerde product.

 • Aangezien dit regelmatig gebeurt zal men er moeten voor zorgen het product eerst in te schakelen vooraleer de 
batterijen in te brengen in de afstandsbediening  en men moet zich in de nabijheid van de antenne bevinden om met 
zekerheid de radiobedekking te bekomen.

 • Synchronisatie met automatisch zoeken naar handmatige activering: men kan beslissen om handmatig een automa-
tisch zoeken van een product te bekomen. Het zal volstaan de volgende eenvoudige handelingen uit te voeren terwijl de 
batterijen reeds ingebracht zijn in de afstandsbediening: 

        - Controleer of het toestel aangesloten is op het elektriciteitsnetwerk. 
       - Met display uitgeschakeld (standby) de toets 0/I indrukken en ingedrukt houden gedurende 10”.
 - Na 10”verschijnt op het display het bericht “ZOEKEN NETWERK”, de toets 0/I loslaten, de fase van zoeken is geactive-

erd.
 - In enkele seconden is de automatische synchronisatie van de radiozender voltooid.

14) Storing:      Tijdens de ontstekingsfase “”springt de differentieelschakelaar” (Dealer):
      Handelingen: • Controleer de toestand van de ontstekingsweerstand, van de elektrische installatie en van de elektrische onderdelen

15)  Storing:                water niet warm genoeg:
      Handelingen:       • reinig de warmteuitwisselaar vanuit de binnenkant van de vuurhaard

OPMERKING 1
Alle signaleringen blijven gevisualiseerd tot op de afstandsbediening de toets  wordt ingedrukt. 
Ontsteek e haard niet alvorens het probleem geëlimineerd werd.

OPMERKING 2
Na het verbruik van 1000 kg pellets of een andere waarde ingesteld door de technische bijstandsdienst tijdens 
het eerste opstarten, verschijnt op het display op knipperende wijze het opschrift “onderhoud”. 
De thermokachel werkt maar een buitengewoon onderhoud moet door de dealer uitgevoerd worden.

OPMERKING 3 
Op het display wordt het bericht “CALL SERVICE” weergegeven als de thermokachel wegens de kwaliteit van de 
pellets
of de installatie eerder verstopt raakt. Voer de handelingen uit die voorgeschreven zijn door de indicatie “Main-
ten.”.

OPMERKING:
De schoorsteenpot en het rookkanaal waarmee de thermokachel op vaste brandstof is aangesloten moeten een keer per jaar schoon gemaakt 
worden (controleer of in het land van gebruik verband houdende normen bestaan).

Het gevaar voor een schoorsteenbrand neemt toe als u het rookkanaal en de schoorsteen niet regelmatig laat controleren en reinigen.

BELANGRIJK !!!
Mocht zich een brand voordoen in de thermokachel, in het rookkanaal of in de schoorsteen dan dient men als volgt te werk te gaan:
- Haal de stekker uit het stopcontact
- Blus met een kooldioxide CO2-blusser
- Waarschuw de Brandweer

PROBEER HET VUUR NOOIT MET WATER TE BLUSSEN!

Laat het apparaat vervolgens door uw Dealer controleren. Laat de haard door een erkend technicus controleren.

INSTALLATEUR
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