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EDILKAMIN S.p.A. Met legaal kantoor te Via Vincenzo Monti 47 
- 20123 Milaan – SOFI- Nummer BTWnummer 00192220192

Verklaart voor eigen verantwoordelijk verantwoordeljkheid:
De pelletkachel, die hieronder wordt beschreven, is in overe-
enstemming met verordening EU 305/2011 (CPR) en met de 
geharmoniseerde Europese norm 
EN 14785:2006 (pellet) 
EN 13240:2001 + A2:2004 + AC:2006 + AC:2007 (hout)

COMBIKACHEL, met het commerciële merk EDILKAMIN, 
genaamd DEMY

SERIE NUMMER: Ref. Gegevensplaatje                     
Prestatieverklaring ((DoP: EK 122 pellet - EK 121 hout): Ref. 
Gegevensplaat

Verklaart tevens dat:
de Combikachel DEMY de vereisten van de Europese richtlijnen 
respecteert. 
2006/95/EG - Laagspanningsrichtlijn
2004/108/EG – Richtlijn Elektromagnetische Compatibiliteit

EDILKAMIN S.p.a. wijst elke verantwoordelijkheid voor de 
slechte functionering van het apparaat als gevolg van de ver-
vanging, montage en/of wijzigingen die niet door EDILKAMIN 
personeel zonder de toestemming hiervan uitgevoerd zijn.
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Geachte Meneer/Mevrouw,
We danken u dat u voor ons product gekozen heeft en we feliciteren u met uw aankoop.
We raden u aan om dit blad aandachtig door te lezen alvorens u van dit product gebruik maakt, teneinde de prestaties ervan opti-
maal en veilig te kunnen benutten.

Voor overige informatie of hulp kunt u zich wenden tot uw DEALERS waar u uw product gekocht heeft of kunt u onze website 
www.edilkamin.com bezoeken onder het kopje DEALERS.

OPMERKING
-Verzeker u ervan, nadat u de kachel uitgepakt heeft, dat hij integer en compleet isinhoud (keerschot uitgang warme lucht voo-
raan, afstandsbediening, handvat “koude hand”, garantiebewijs, handschoen, CD/technisch blad, spatel, vochtopnemend zout, 
inbussleutel).

Wend u in het geval van storingen onmiddellijk tot de verkoper waar u uw product gekocht heeft en neem een kopie van het garan-
tiebewijs en het aankoopbewijs mee.

- Inbedrijfstelling/keuring
Mag uitsluitend uitgevoerd worden door een geautoriseerde dealer van EDILKAMIN om een correcte werking te garanderen.
De ingebruikname, die in Italië beschreven wordt door de norm UNI 10683 en in andere landen door specifieke voorschriften, 
bestaat uit een reeks controles die uitgevoerd dienen te worden nadat de kachel geïnstalleerd is, om te controleren of het systeem 
correct werkt en of het aan de voorschriften beantwoordt. 

- de fabrikant acht zich niet verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door gebruik in het geval van verkeerde installaties,
onjuist onderhoud en een verkeerd gebruik van het product.

- het serienummer, nodig voor de identificatie van de kachel wordt aangegeven:
 - aan de bovenkant van de verpakking
 - in het garantiebewijs in de vuurhaard
 - op het plaatje aan de achterkant van het apparaat;

Deze documenten moeten bewaard worden met het aankoopbewijs waarvan u de gegevens moet doorgeven op het moment dat u 
informatie aanvraagt of in het geval van onderhoud;

- de weergegeven details zijn grafisch en geometrisch indicatief.
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• Het apparaat is niet bestemd om te worden gebruikt door 
personen, kinderen inbegrepen, met beperkte lichamelijke, 
zintuiglijke of mentale capaciteiten. Kinderen moeten onder 
toezicht worden gehouden om ervoor te zorgen dat ze niet met 
het apparaat spelen.  

• De enige risico’s voortkomend uit het gebruik van de kachel 
kunnen verbonden zijn aan een niet correcte installatie, aan 
een rechtstreeks contact met elektrische onderdelen die onder 
spanning (intern) staan, aan een contact met vuur en warme 
onderdelen (glas, buizen, uitlaat warme lucht), aan het inbren-
gen van vreemde stoffen, aan brandstoffen die niet aan te raden 
zijn, aan een niet correct onderhoud of herhaalde bediening 
van de ontstekingstoets zonder het haardonderstel te hebben 
geledigd.

• Gebruik alleen gecertificeerde houtpellets met een doorsnede 
van 6 mm van uitstekende kwaliteit en houtblokken

• De kachels zijn voorzien van beschermingsinstallaties die
de uitdoving van de kachel garanderen in het geval dat bepaal-
de componenten slecht functioneren. Laat dit gebeuren
zonder dat u ingrijpt.

• Voor een normale functionering moet de kachel geïnstalleerd
worden in overeenstemming met de aanwijzingen van dit
blad. Voorkom de opening van de deur tijdens de functionering: 
de verbranding wordt automatisch aangestuurd.
Ingrepen zijn dus niet noodzakelijk.

• Voorkom het invoeren van vreemde voorwerpen in de
vuurhaard of in de tank.

• Voorkom het gebruik van ontvlambare producten voor de
reiniging van het rookkanaal (het deel dat de opening voor
rookafvoer van de kachel met de schoorsteen verbindt).
 
• Deze onderdelen van de vuurhaard en de tank kunnen uitslui-
tend bij KOUDE kachel worden uitgezogen.

• Het glas kan KOUD gereinigd worden met een speciaal
product (bijv. GlassKamin Edilkamin) en een doek.

VEILIGHEIDSINFORMATIE
• De kachel mag niet worden gebruikt met de deur open, met 
gebroken glas of met de laaddeur van de pellets open.
Tijdens de werking met pellet mag de deur van de vuurhaard 
niet geopend worden: de verbranding gebeurt immers automa-
tisch en er is geen enkele ingreep vereist.

• Mag niet worden gebruikt als ladder of als steun.

• Plaats te drogen wasgoed niet rechtstreeks op de kachel. Te 
drogen kleding etc. moet eventueel op een veilige afstand van 
de kachel worden geplaatst (brandgevaar).

• Zorg ervoor dat de kachel geplaatst wordt door gekwalifice-
erde technici die de conformiteitsverklaring kunnen afgeven 
en voor het eerst ontstoken wordt door een erkende dealer van 
Edilkamin volgens de aanwijzingen in dit boekje. Deze vo-
orwaarden zijn tevens van essentieel belang voor de geldigheid 
van de garantie. 

• Tijdens de functionering van de kachel bereiken de afvoerlei-
dingen en de deur zeer hoge temperaturen (nooit zonder
de speciale handschoen aanraken).

• Voorkom het plaatsen van niet hittebestendige voorwerpen
in de nabijheid van de kachel.

• Maak NOOIT gebruik van vloeibare brandstoffen om de
kachel aan te steken of het houtskool aan te wakkeren.

• Sluit de luchtopeningen van de installatieruimte en de
luchtinvoeren van de kachel nooit af.

• Maak de kachel nooit nat en voorkom de aanraking van de
elektrische onderdelen met natte handen.

• Voorkom het aanbrengen van verkleinstukken in de rookafvo-
erleidingen.

• De kachel moet geïnstalleerd worden in een brandwerende
ruimte voorzien van alle services (toevoer en afvoer) die het
apparaat voor een correcte en veilige functionering (zie de
indicaties van dit technische blad) nodig heeft.

• PROBEER DE KACHEL NOOIT OPNIEUW AAN TE 
STEKEN ALS DIT EERDER NIET GELUKT IS. LEEG 
EERST DE VUURHAARD
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FUNCTIONERINGSPRINCIPE

De combikachel produceert warme lucht met behulp van hou-
tpellets of hout, afhankelijk van de keuze van de gebruiker.
Hieronder wordt de functionering beschreven (De letters
verwijzen allen naar de afbeelding 1). 
Bij de werking met pellet wordt de brandstof uit de tank (A)  
gehaald en door middel van een vulschroef (B), die geactiveerd 
wordt door een reductiemotor (C), naar een tweede vulschroef 
(B1) gevoerd, die geactiveerd wordt door een tweede reduc-
tiemotor (C1) en vervolgens overbracht wordt naar de bran-
dstofbrander (D).
De houtpellets worden aangestoken met behulp van warme 
lucht die door een elektrische weerstand (E) geproduceerd 
wordt. 
De rook die gevormd wordt door de verbrandingm wordt 
geëxtraheerd langs de haard door dezelfde rookverwijderaar en 
uitgestoten uit het mondstuk met aansluitingsmogelijkheid op 
het achter- en het bovenpaneel van de kachel.
Tijdens de werking met hout is de trek natuurlijk.
Als de deur geopend wordt tijdens de werking, stelt een by-
passklep de verbrandingskamer rechtstreeks in verbinding met 
het schoorsteenkanaal, teneinde het verspreiden van rookgassen 
via de deur te vermijden.
De ontsteking kan als volgt uitgevoerd worden:
- HANDMATIGE ONTSTEKING = steek het hout aan met 
behulp van een aansteker en sluit de deur
- AUTOMATISCHE ONTSTEKING = met behulp van de 
radiobesturing, druk gedurende 2 seconden op de toets “A” om 
de ontstekingsfase van de pellets op te starten, waardoor het 
hout kan beginnen branden.
Verder kan de kachel, wanneer het hout in de vuurhaard op is, 
automatisch overschakelen op pellet, als de klant dit wenst. 
De kachel beschikt over een lampje op het bovenpaneel van de 
kachel dat de werkingsmodus ervan illustreert:
- LAMPJE UIT: geen stroomvoorziening
- GROEN LAMPJE: werking met hout
- ROOD LAMPJE: werking met pellet
- KNIPPEREND ROOD LAMPJE: blokkering tijdens wer-
king met pellet
- KNIPPEREND GROEN/GROEN/GROEN/ROOD 
LAMPJE: functie “AUTOMATISCH” geactiveerd, DEMY 
wordt opnieuw ingeschakeld met pellet wanneer het hout in de 
vuurhaard op is.
- KNIPPEREND ORANJE LAMPJE: werking “ONSTE-
KING HOUT” geactiveerd.
- GROEN/ORANJE/ROOD/ORANJE/GROEN LAMPJE: 
bezig met reinigen brander.
De vuurhaard (in vuurvast materiaal) wordt vooraan afgesloten
door een deur in keramisch glas. 
De kachel is uitgerust met het innoverend e-Brusher systeem 
dat de vuurpot automatisch reinigt voor elk gebruik met pellet, 
waardoor de ontsteking ook verzekerd wordt na het gebruik 
met hout.
De hoeveelheid brandstof en de verwijdering van gassen/de 
toevoer van verbrandingslucht worden allen aangestuurd door 
de elektronische kaart voorzien van software met het Leonardo
systeem waarmee een optimale verbranding, een hoog rende-
ment en een geringe uitstoot gegarandeerd worden
De verschillende functioneringsfases kunnen met behulp van 
de afstandsbediening beheerd worden.
De kachel is voorzien van een seriële aansluiting voor de
verbinding met een optioneel kabeltje (code 640560) bijv. tele-
foonschakelaar, omgevingsthermostaat.

Afb. 1

ALGEMENE INFORMATIE

A
B

C

D E

C1

B1

E-BRUSHER
Systeem om aanslag te verwijderen van de vuurpot ten gevolge
van de verbranding van pellet. Dit is een innovatief systeem dat 
gebrevetteerd is door Edilkamin. Het maakt gebruikt van een 
dubbele werking van de pelletvulschroef.

®

* patented

* 
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ALGEMENE INFORMATIE

ZEKERING
op het contact met schakelaar aan de 
achterkant van de kachel zijn twee zeke-
ringen aanwezig*, eentje actief en eentje 
reserve**.

* **

* patented

* 

SERIEPOORT
Op de AUX poort is het mogelijk om door de DEALER een optional voor de controle 
van het aansteken en uitdoven te laten installeren (bijv. telefoonschakelaar, omgevings-
thermostaat), op de achterkant van de kachel. Kan worden aangesloten met de afzonder-
lijk leverbare brugverbinding (code 640560).

BUFFERBATTERIJ
De elektronische kaart is voorzien van een bufferbatterij (type 3 Volt CR 2032). Een 
storing in de functionering (hetgeen niet als een storing in het product maar als nromale 
slijtage moet worden beschouwd) van deze bufferbatterij wordt weergegeven met de 
berichten “Battery check”. Neem voor verdere informatie hierover contact op met de 
Dealer die de 1ste ontsteking uitgevoerd heeft.

• SCHALTPLAN

• ELEKTRONISCHE APPARATEN
LEONARDO is een systeem dat de verbranding beschermt en regelt en een optimale fun-
ctionering in elke omstandigheid waarborgt. Dankzij de twee sensoren die het drukniveau 
in de verbrandingskamer en de rooktemperatuur opmeten. Het opmeten en de optimalise-
ring van de twee parameters vindt continu plaats zodat eventuele storingen in de functio-
nering onmiddellijk gecorrigeerd kunnen worden. Het LEONARDO systeem garandeert 
een constante verbranding door automatisch de trek aan de hand van de eigenschappen 
van de schoorsteen (bochten, lengte, vorm, doorsnede, enz.) en de omgevingsomstandi-
gheden (wind, luchtvochtigheid, luchtdruk, installatie op grote hoogte, enz.) af te stellen. 
De installatienormen moeten in acht worden genomen. Het LEONARDO systeem is te-
vens in staat het soort pellet te herkennen en automatisch de toevoer ervan af te stellen 
zodat keer op keer het vereiste verbrandingsniveau gegarandeerd wordt.
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ALGEMENE INFORMATIE

- afmeting vuurhaard cm 36 x 30 x 35 h 

DE KACHEL DEMY IS VERKRIJGBAAR MET EEN GLAZEN BEKLEDING, IN TWEE VERSCHILLENDE KLEUREN: 
- wit glas
- grijs glas
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ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN
Voeding 230Vac +/- 10% 50 Hz
Schakelaar ON/OFF ja
Gemiddeld geabsorbeerd vermogen 130 W
Geabsorbeerd vermogen tijdens ontsteking 320 W
Frequentie afstandsbediening  radiogolven 2,4 GHz
Beveiliging op hoofdvoeding * (zie pag. 126) Zekering T2A, 250 Vac 5x20
Beveiliging op elektronische kaart * Zekering T2A, 250 Vac 5x20

ALGEMENE INFORMATIE

NB:
1) houd er rekening mee dat externe apparatuur de functionering van de elektronische kaart kan storen.
2) OPGELET: Laat het aansluiten van onderdelen onder spanning, onderhoud en/of nazicht uitsluitend door gespecialiseerde.
(Voordat u onderhoudswerkzaamheden uitvoert, het apparaat loskoppelen van de elektrische voeding) 
3) 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. Stroomtoevoervariaties 
die groter zijn dan 10% kunnen problemen aan het toestel veroorzaken.

Bovenstaande gegevens zijn indicatief en werden vastgesteld tijdens de certificeringfase door een erkende instantie.  
EDILKAMIN s.p.a. behoudt zich het recht voor zonder mededeling en naar onherroepelijk oordeel de producten te kunnen wijzigen.

BESCHERMINGSINSTALLATIES (werking met pellet)
• THERMOKOPPEL:
Bevindt zich op de rookafvoer en meet de temperatuur van de rook op. Controleert met behulp van ingestelde parameters de ont-
steking, de functionering en de uitdoving van de haard.
• VACUÜMMETER:
Meet de drukwaarde (ten opzichte van de installatieruimte) in de verbrandingskamer op.
• VEILIGHEIDSTHERMOSTAAT:
Grijpt in als de temperatuur in de kachel te hoog is. Blokkeert het laden van pellets waardoor de kachel uitgaat.
• DRUKREGELAAR VEILIGHEID: 
grijpt in als de onderdruk in de verbrandingskamer onvoldoende is voor een correcte werking.
• MICROSCHAKELAAR VEILIGHEID VUURHAARD:
Een microschakelaar op de deur van de vuurhaard meldt met behulp van een zoemer dat de deur niet correct gesloten is.

* 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.

THERMOTECHNISCHE KENMERKEN volgens EN 14785 (pellet) - EN 13240 (hout)
PELLET HOUT

Nominaal vermogen Beperkt vermogen Nominaal vermogen Beperkt vermogen

 Bruikbaar thermisch vermogen 10 3 10 5 kW
 Rendement / Doeltreffendheid 90 91,4 85,8 84,3 %
 UItstoot CO 13% O2 18 149 1072 2094 mg/m3

 Rookgastemperatuur 135 65 208 188 °C
 Verbruik brandstof 2,3 0,7 2,5 1,3 kg/h
 Capaciteit reservoir 45 - kg
 Trek 12 - 5 12 - 6 Pa
 Autonomie 18 60 - uur
 Voor ruimtes van / tot* 260 m3

 Diameter afvoerpijp rook (vrouwelijke) 150 mm
 Diameter luchtinlaatpijp (mannelijk) 80 mm
 Gewicht met verpakking (glas-speksteen) 292 - 295 kg

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

PELLET HOUT
Nominaal vermogen Beperkt vermogen Nominaal vermogen Beperkt vermogen

 Bruikbaar thermisch vermogen 10 3 10 5 kW
 Temperatuur van uitlaatgassen 162 78 250 225 °C
 Minimum trek 0 - 5 0 - 5 Pa
 Rookgasdebiet 8,3 5,6 7,7 4,5 g/s
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INSTALLATIE
ALGEMENE OPMERKINGEN
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. 
In geval van installatie in een appartementencomplex moet u 
op voorhand toestemming vragen aan de beheerder.

CONTROLE COMPATIBILITEIT MET ANDERE
INSTALLATIES
In Italië De kachel mag NIET worden geïnstalleerd in dezelfde  
kamer waar zich gasverwarmingstoestellen bevinden 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 erdo-
or beïnvloed worden.

CONTROLE ELEKTRISCHE AANSLUITING 
(breng de stekkerdoos op een bereikbare plek aan)
De kachel is voorzien van een elektrische voedingskabel 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 kachel nega-
tief beïnvloeden (we raden u aan om, als dit niet voorzien is,
een passende differentieelschakelaar te installeren). De elektri-
sche installatie moet aan de normen voldoen; controleer met
name de doeltreffendheid van de aarding. De voedingslijn
moet een doorsnede hebben die geschikt is voor het vermogen
van de apparatuur. Edilkamin acht zich niet verantwoordelijk
voor storingen in de functionering als gevolg van een slecht
functionerend aardecircuit.
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. 

LUCHTINLAAT 
Het is noodzakelijk dat de installatieruimte van de kachel
voorzien is van een luchttoevoer met e en minimum doorsnede
van 200 cm² zodat het herstel van de verbruikte lucht voor de
verbranding gegarandeerd wordt.
De kachel kan ook lucht aanvoeren door een rechtstreekse ver-
binding naar buiten via een verlengstuk op de stalen buis met
een diameter van 8 cm.
In dat geval kunnen problemen ontstaan door condensatie en
moet u de luchttoevoer met een netje beschermen, waarbijeen
minimale vrije doorgang van 50 cm² 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 luch-
tinlaat kanaal moeten worden moet een vrije doorsnede van
minstens 50 cm2 gewaarborgd worden.
Bescherm het uiteinde van de luchtinvoer met een insectenroo-
ster dat de nuttige doorsnede van 50 cm2 niet beperkt. 

PLAATSING EN VEILIGHEIDSAFSTANDEN MET BE-
TREKKING TOT BRANDBESTRIJDING
De kachel moet in overeenstemming met de volgende veili-
gheidsvoorwaarden worden geïnstalleerd:
- minimale afstand aan de zijkanten en achteraan: 20 cm uit de 
buurt van brandbare materialen. 
- vooraan de kachel mogen geen brandbare materialen gesta-
peld worden op minder dan 80 cm.
Als het niet mogelijk is de hierboven aangegeven afstanden
toe te passen, is het noodzakelijk technische en bouwkundige
voorzorgsmaatregelen te treffen om brandgevaar te voorkomen.
In het geval van de aansluiting op een houten wand of een
wand van andere ontvlambare materialen, is het noodzakelijk
de rookafvoerleiding te isoleren.
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INSTALLATIE
SCHOORSTEENPIJP
• Vooraleer de kachel te installeren, nagaan of de schoorste-
enpijp geschikt is om rook af te voeren. De goede werking van 
een eventueel vorig fornuis of vorige kachel die op diezelfde 
schoorsteenpijp was aangesloten, houdt niet noodzakelijk in dat 
ook de nieuwe kachel goed zal functioneren.
• Bij de installatie van de kachel moet rekening worden gehou-
den met de plaats van de schoorsteenpijp, teneinde rookkanalen 
met een onjuist verloop te vermijden. De afmetingen van de 
schoorsteenpijp moeten overeenstemmen met de vermeldingen 
in deze technische fiche. Wij raden het gebruik van warmte-
geïsoleerde schoorsteenpijpen aan, bestaande uit hittebestendig
materiaal of roestvrij staal met een cirkelvormige binnenkant
en met gladde binnenwanden.
• De doorsnede van de schoorsteenpijp moet over de gehele 
lengte dezelfde zijn (wij raden een hoogte van minimaal 3,5 à 4 
meter aan).
• Het verdient aanbeveling om aan het begin van de schoorste-
enpijp een vergaarbak voor onverbrande resten en eventuele 
condensatiedampen te plaatsen .
• Schoorsteenpijpen in slechte staat, vervaardigd uit ongeschikt
materiaal (asbest, gegalvaniseerd staal, geribbeld staal enz. met
een ruwe en poreuze binnenkant) zijn wettelijk verboden en 
hinderen de goede werking van de kachel.
• De schoorsteenpijp mag enkel voor de kachel worden gebru-
ikt (er mag geen rook van om het even welke andere bran-
dhaard worden afgevoerd).
• Een perfecte trek wordt vooral verkregen door een schoorste-
enpijp zonder obstakels zoals versmallingen, horizontale delen, 
uitstekende scherpe randen; voor eventuele verplaatsingen van 
de as moet in de pijp een buiging worden aangebracht, met een 
hoek van maximaal 45° ten opzichte van de verticale as (Afb. 3).
• Wanneer de schoorsteenpijp die men wenst te gebruiken voor 
de installatie, voordien voor andere kachels of haarden werd 
gebruikt, moet deze zorgvuldig worden gereinigd om te garan-
deren dat de kachel goed kan functioneren of om ontbranding 
van voordien op de binnenwanden afgezette onverbrande resten 
te voorkomen.
• In normale omstandigheden moet de schoorsteenpijp ten 
minste jaarlijks worden schoongeveegd.
• Voor een optimale werking moet de trek van de schoorste-
enpijp een onderdruk van 0,12 tot 0,2 mbar genereren. Lagere 
waarden kunnen de vlotte rookafvoer hinderen bij het vullen 
van de kachel en te veel roetafzetting veroorzaken. Hogere 
waarden veroorzaken een te snelle verbranding waardoor het 
warmterendement daalt.
De waarden zijn terug te vinden in de tabel UNI 10683.
• Bij meerdere schoorsteenpijpen op het dak is een tusse-
nafstand van 2 meter aanbevolen en zou de schoorsteen van 
de kachel minstens 40 centimeter boven de andere moeten uit-
steken. Zie de norm UNI 10683, hoofdstuk inzake de afstanden 
en plaatsing van schoorstenen.
• Wij raden aan om een klep op het rookkanaal te installeren.

ROOKKANAAL
Met rookkanaal wordt de buis bedoeld die de pijp waarlangs 
de rook naar buitengaat, verbindt met het verbindingsstuk van 
de schoorsteenpijp. Het kanaal moet worden opgebouwd uit 
stijve buizen van staal of keramiek; buigzame metalen buizen 
of vezelcement zijn niet toegestaan. Horizontale segmenten of 
tegenhellingen zijn te vermijden. Wijzigingen van de doorsne-
de zijn enkel toegestaan aan de uitgang van de schoorsteen en 
niet, bijvoorbeeld, aan de aansluiting van de schoorsteenpijp. 
Hoeken van meer dan 45° (zie Afb. 1,2,3,4) zijn niet toege-
staan. De aansluiting van de metalen schoorsteenpijp op de 
rookuitgang van de kachel moet met kit voor hoge temperatu-
ren worden afgewerkt.

SCHOORSTEEN
De schoorsteen moet winddicht zijn (gelieve u voor meer 
uitleg tot uw verdeler te wenden) met een interne doorsnede 
gelijkaardig aan die van de schoorsteenpijp, en een uitgang niet 
kleiner dan het dubbele van de uitgang van de schoorsteenpijp. 
Raadpleeg norm UNI 10683 voor een correcte werking van de 
schoorsteen. 
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INSTALLATIE
De kachel wordt geleverd met de bekleding in glas reeds ge-
monteerd, inclusief bescherming voor het transport (afb. 1). 

Ga als volgt te werk om de beschermingen te verwijderen:
- Verwijder de twee bovenpanelen (A -  afb. 2) die aan de struc-
tuur vastgeschroefd zijn.
- Snijd de klemmen (B - afb. 2) door die de bekleding in glas 
bevestigen onder het bovenpaneel.

 

- Verwijder de bevestigingsstaven van de glazen die vastge-
maakt zijn aan de basis van de kachel (C - afb. 3).
- Demonteer de zijpanelen en het voorpaneel in glas door alle 
beschermingen te verwijderen 

A

B

C

Afb. 2

Afb. 1

Afb. 3
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INSTALLATIE
- Maak de vierkante haakjes vast aan de binnenkant onderaan 
van de zijpanelen en het glazen voorpaneel met behulp van de 
bijgeleverde gegroefde schroeven en ringen (D - afb. 4).

- Monteer de zijpanelen en het voorpaneel in glas door ze in de 
desbetreffende houders te schuiven op de basis van de kachel 
(E - afb. 5).

NB: Controleer of het glazen voorpaneel niet in aanraking 
komt met de vergrendeling van de handgreep wanneer de 
deur geopend wordt.

- Maak de zijpanelen en het voorpaneel in glas bovenaan vast 
met behulp van de bijgeleverde gegroefde schroeven en ringen 
aan de openingen (F - afb. 6) die zich onder het bovenpaneel 
van de kachel bevinden.

Tijdens deze fase kunt u de zijpanelen en het voorpaneel il glas 
uitlijnen.

fig. 4

D

E

F

Afb. 4

Afb. 6

Afb. 5
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GEBRUIKSAANWIJZING
WERKING MET PELLET (LED ROOD)
De inbedrijfstelling moet uitgevoerd worden door de erkende 
technische bijstandsdienst Edilkamin, eerste opstarten en testen 
volgens de NORM UNI 10683.

Deze norm duidt aan welke controlewerkzaamheden moeten 
uitgevoerd worden om de correcte werking van het systeem
te garanderen. 

De technische bijstandsdienst zal ook zorgen voor het kalibre-
ren van de kachel naargelang het soort pellets en naargelang 
de installatie-omstandigheden, waardoor de garantie wordt 
geactiveerd. 

Als de eerste inschakeling niet wordt uitgevoerd door een 
erkende technische bijstandsdienst van Edilkamin wordt de 
activering van de garantie niet toegestaan.

Voor informatie, raadpleeg www.edilkamin.com

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

Voor het ontsteking is het hoe dan ook noodzakelijk het vol-
gende te controleren:
• De correcte installatie.
• De elektrische voeding.
• De hermetische afsluiting van het deurtj     
• De stand-by weergave op het display 
  (datum, vermogen of knipperende temperatuur).

NB:
Tijdens de werking met pellet is het mogelijk om hout bij 
te vullen. De kachel herkent automatisch de verandering 
van brandstof en wijzigt de werkingmodus van pellet naar 
hou (Het statuslampje veranderd van ROOD in knipperend 
GROEN/ROOD).

PELLETS AAN DE TANK TOEVOEGEN
Om toegang te krijgen tot de tank, open de twee deurtjes A en 
B (afb. 1). 

NB:
1) Tijdens deze werkzaamheid, NOOIT de zak pellets op het 
bovenste rooster plaatsen, om te vermijden dat de plastic 
zak vanwege de hitte de verf van de top zou beschadigen.
2) Gebruik de speciale meegeleverde handschoen voor het 
laden  van de kachel terwijl deze in werking en dus HEET IS.

doorsnede : 6 millimeter
maximum lengte : 40 mm 
maximum vochtigheid : 8 %
calorisch rendement : minstens 4100 kcal/kg
Het gebruik van pellets met andere eigenschappen vereist een 
nieuwe ijking van de kachels, overeenkomstig met de ijking 
die de Dealer op het moment van de 1ste ontsteking uitvoert.
Het gebruik van ongeschikte pellets kan leiden tot: een afname 
van het rendement; storingen in de functionering; blokkerin-
gen wegens verstoppingen, bevuild glas, onverbrande stoffen, 
... Een eenvoudige analyse van de pellets kan visueel worden 
uitgevoerd:
Goede kwaliteit: glad, regelmatige lengte, niet erg stoffig.
Slechte kwaliteit: met barsten in de lengte en overdwars, zeer 
stoffig, zeer variabele lengtes en aanwezigheid van vreemde 
lichamen.

OPMERKING betreffende de brandstof: pellet.
DEMY zijn ontworpen en geprogrammeerd voor de verbran-
ding van pellets houtpellets 6 mm diameter. 
Pellets is een brandstof in de vorm van kleine cilinders verkre-
gen door het samenpersen van zaagsel, heeft hoge waarden 
en bevat geen lijm of andere vreemde materialen. Houtpellets 
worden verkocht in zakken van 15 Kg. Om de functionering 
van de kachels niet in gevaar te brengen is het noodzakelijk dat 
u hier GEEN andere materialen in verbrandt. 
Edilkamin heeft de producten op dusdanige ontworpen, getest 
en geprogrammeerd dat de beste prestaties verkregen worden 
door het gebruik van houtpellets met de volgende eigenschap-
pen:

A

B

KEERSCHOT UITGANG WARME LUCHT 
VOORAAN
De warme lucht die door de kachel wordt geproduceerd kan 
vooraan afgevoerd worden met het bijgeleverde keerschot in 
staalplaat. Breng het keerschot aan op de achterkant van de 
kachel (zie afb. 1/a) met behulp van de vier schroeven die reeds 
op de structuur gemonteerd zijn.

Afb. 1

Afb. 1/a
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GEBRUIKSAANWIJZING

Afb. 2

C

NB:
Wanneer het hout bijgevuld is, kunt u kiezen of u het hout 
wilt blijven gebruiken of automatisch wilt overschakelen 
naar pellet.
Druk op de toets O/I op de radiobesturing. De aanduiding 
“AUTO HOUT” verschijnt als het hout in de vuurhaard 
reeds ontstoken is. Ofwel wordt de ontstekingsfase van het 
pellet opgestart, die automatisch overschakelt naar de wer-
king met hout wanneer de verbranding wordt opgestart.

Maak voor de verbranding uitsluitend gebruik van gedroogd
hout of houtblokjes. Vochtig, vers gehakt of verkeerd opgesla-
gen hout bevat een grote hoeveelheid water en verbrandt dus 
slecht, produceert rook en weinig warmte. Maak uitsluitend 
gebruik van hout dat minstens twee jaar in een goed geluchte 
en droge omgeving heeft liggen drogen. In dit geval is de hoe-
veelheid water in het hout kleiner dan 20% van het gewicht. 
Op deze wijze bespaart u brandstof aangezien gedroogd hout 
een aanzienlijk groter calorisch vermogen heeft. Maak nooit 
gebruik van brandstoffen zoals benzine, alcohol of soortgelij-
ke producten. Verbrand nooit vuil. N.B. Gedroogd hout heeft 
een calorisch vermogen van ongeveer 4 kWh/kg terwijl vers 
hout een calorisch vermogen heeft van slechts 2 kWh/kg. Om 
hetzelfde calorisch vermogen te behalen is dus tweemaal zove-
el brandstof nodig.

OPMERKING betreffende de brandstof: hout 
De kachel wordt best gevoed met hout van beuken/berken, 
volgens de hoeveelheid aangeduid in te technische tabel van 
pag. 128 (lengte 20-25 cm). Elk soort hout beschikt over 
verschillende karakteristieken, die eveneens het rendement van 
de verbranding beïnvloeden. Het nominale vermogen van de 
kachel, aangegeven in kW, wordt bekomen door verbranding 
van de juiste hoeveelheid hout (aangeduid in de tabel van pag. 
128).
Brandstof en calorisch vermogen 
De verbranding is vanuit technisch oogpunt geoptimaliseerd 
zowel wat het betreft ontwerp van de vuurhaard en de bijbeho-
rende luchttoevoer als de emissies. We vragen u ons te helpen 
bij te dragen aan een schoon milieu door de hieronder vermel-
de indicaties betreffende het gebruik van brandstof die geen 
schadelijke stoffen bevatten en produceren in acht te nemen.

WERKING MET HOUT (groep lampje hout-
functie met elektrische voeding / lampje uitge-
schakeld met houtfunctie zonder elektriciteit.)

Tijdens de werking met hout is de trek natuurlijk. 
Als de deur geopend wordt tijdens de werking, stelt een by-
passklep de verbrandingskamer rechtstreeks in verbinding met 
het schoorsteenkanaal, teneinde het verspreiden van rookgassen 
via de deur te vermijden. 
De ontsteking kan als volgt uitgevoerd worden:
- HANDMATIGE ONTSTEKING = steek het hout aan met 
behulp van een aansteker en sluit de deur
- AUTOMATISCHE ONTSTEKING = met behulp van de 
radiobesturing, druk gedurende 2 seconden op de toets “A” om 
de ontstekingsfase van de pellets op te starten, waardoor het 
hout kan beginnen branden.
De primaire verbrandingslucht komt net boven het vuuroppper-
vlak binnen en strijkt over de sintels.
De post-verbrandingslucht wordt de vuurhaard binnengebracht 
door de openingen in de vuurhaard.
De lucht die uit de openingen stroomt komt in contact met de 
rookgassen en brengt een tweede verbrandingsproces op gang 
dat de niet opgebrande resten en de koolstofmonoxide ver-
brandt:
dit proces wordt post-verbranding genoemd.

Verbrandingsluchtklep
De verbrandingslucht wordt geregeld met behulp van een klep 
die bediend kan worden via het bovenpaneel (C - afb. 2). 
NB.: Gebruik de bijgeleverde handschoen om brandwonden te 
vermijden.

• Stand “ontsteking”/max. verbrandingskracht: 
Bediening van de luchtklep volledig ingedrukt. 
Ontsteking met koude kachel en maximale brandkracht van de 
vuurhaard.

• Stand “sintels onderhouden”: 
Bediening van de luchtklep op de middelste stand. 
Alle doorgangen voor de verbrandingslucht zijn gedeeltelijk 
gesloten.

• Stand “uitschakeling”/min. verbrandingskracht: 
Bediening van de luchtklep volledig omhoog. 
Alle doorgangen voor de verbrandingslucht zijn gesloten.

GEOPEND 

GESLOTEN
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GEBRUIKSAANWIJZING
Bijkomende tip:
Om de vuurhaard te ontsteken dient u altijd de kleinste hout-
blokken te gebruiken. 
Zij verbranden sneller en brengen bijgevolg de vuurhaard snel-
ler op de juiste temperatuur. 
Gebruik de grotere houtblokken om het vuur aan te wakkeren. 
Plaats het hout altijd diep in de vuurhaard, zodanig dat het 
bijna de achterwand raakt, om te vermijden dat het, als het 
verschuift, in contact komt met de deur.

Eerste ontstekingen
De verf van de vuurhaard is onderhevig aan veroudering totdat 
voor het eerst de bedrijfstemperatuur wordt bereikt. 
Hierdoor kunnen onaangename geuren ontstaan. 
Als dit het geval is, dient u de ruimte waar de vuurhaard is 
geïnstalleerd op passende wijze te verluchten. 
Dit verschijnsel verdwijnt na de eerste ontstekingen.

Ontsteking bij koude vuurhaard
De geuren kunnen gedurende de eerste dagen optreden, maar 
zullen geleidelijk aan verdwijnen.
Om de kachel aan te steken kleine blokken hout gebruiken 
(lengte 20-25 cm een hoeveelheid van ongeveer 3 kg), verticaal 
op de bodem van de haard geplaatst.
Duw de bediening boven het bovenpaneel volledig naar achter 
(zie afb. 2 pag. 134). 
De ontsteking kan als volgt uitgevoerd worden:
- HANDMATIGE ONTSTEKING = steek het hout aan met 
behulp van een aansteker en sluit de deur
- AUTOMATISCHE ONTSTEKING = met behulp van de 
radiobesturing, druk gedurende 2 seconden op de toets “A” om 
de ontstekingsfase van de pellets op te starten, waardoor het 
hout kan beginnen branden.
Het hout aansteken bij middel van een aansteker en de deur 
sluiten. Zodra de vlammen geluwd zijn en een goed bed van 
smeulende houtskool werd gevormd, de haard opvullen met 
een normale hoeveelheid hout (de maximale hoeveelheid die 
aangeduid is in de tabel op pag. 128 niet overschrijden)  Bij een 
te intens vuur is het aanbevolen (handmatig) deels de klep van 
de primaire lucht te sluiten bij middel van de bediening (zie fig. 
2 pag. 134) evenwijdig geplaatst met de bodem van de haard. 
De werking van de kachel verandert naargelang het trekken 
van de schoorsteen en de regeling van de klep van de verbran-
dingslucht. Het is soms nodig, in het begin van het functione-
ren, de juiste regeling van de klep van de verbrandingslucht 
te begrijpen om een goede werking van de kachel zelf te 
bekomen. Het is goed om in geachten te houden dat als bij het 
aansteken te weinig of te groot hout wordt gebruikt, de kachel 
de optimale temperatuur in de verbrandingskamer niet gebruikt 
en dat als gevolg een slechte verbranding wordt bekomen en de 
vorming van overdreven rook.

N.B.: Nooit alcohol, benzine, kerosine of andere vloeibare 
ontvlambare stoffen gebruiken om het vuur aan te steken. 
Let er ook op dat u dergelijke producten ver van het vuur 
bewaart. Geen aanmaakblokjes op basis van petroleum of 
chemische stoffen gebruiken. Dat kan de wanden van de 
haard namelijk ernstig beschadigen. Gebruik enkel natuurlijke 
aanmaakblokjes.

Te vaak bijvullen (meer dan 3,1 kg/u) of te grote vlammen 
kunnen de haard beschadigen. 

LET OP: 
Als de vuurhaard gevoed wordt met teveel of een
verkeerd soort brandstof, dan kan het gevaar voor oververhit-
ting ontstaan met schade aan het product tot gevolg.

Bijvullen met warme vuurhaard
Open de deur en voeg de gewenste hoeveelheid hout toe. Leg 
het op de aanwezige sintels (binnen de hoeveelheden die ver-
meld zijn in de tabel met technische gegevens). 
Zo wordt het hout opgewarmd en wordt het vocht uitgestoten 
onder de vorm van stoom. 
Dit heeft een temperatuurverlaging in de vuurhaard tot gevolg, 
wat snel gecompenseerd moet worden door middel van de 
toevoer van voldoende verbrandingslucht. 

Werking bij milde buitentemperaturen
Om de lucht voor de verbranding op te zuigen en de rookgas-
sen af te voeren, heeft de vuurhaard de trek van het schoor-
steenkanaal nodig. 
Naarmate de buitentemperaturen toenemen, neemt de trek af. 
Wanneer de buitentemperatuur hoger is dan 10°C, dient u, 
voordat u het vuur aansteekt, de trek van het schoorsteenkanaal 
te controleren. In geval van een zwakke trek, steek een “start”-
vuur aan met behulp van ontstekingsmateriaal met kleine 
afmetingen. 
Wanneer de correcte trek hersteld is, is het mogelijk om brand-
stof toe te voegen.

Brandstof toevoegen
Het is raadzaam om een beschermende handschoen te gebrui-
ken wanneer u “hout toevoegt”.
Open de deur langzaam. 
Zo vermijdt u het vormen van luchtstromen die de uitstoot van 
rookgassen tot gevolg kunnen hebben. 
Wat is het beste moment om hout toe te voegen? Wanneer de 
brandstof bijna verbruikt is en omgevormd is tot sintels. 

De assen verwijderen (alleen als de kachel uitgeschakeld en 
afgekoeld is)
Verwijder de assen met een schepje of een aszuiger. 
Verzamel de assen alleen in containers van onbrandbaar materi-
aal. Houd er rekening mee dat de sintels tot 24 uur na de laatste 
verbranding opnieuw kunnen ontsteken.
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GEBRUIKSAANWIJZING
AFSTANDSBEDIENING
Hiermee kunnen alle functies beheerd worden.

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

+/-   : toename / afname van de verschillende afstellingen
A     : om de Automatische werking te kiezen
M    : om de Manuele werking te kiezen en naar de controlemenu’s en de programmering te gaan.
HOUT: klaar voor werking met HOUT
PELLET: ingeschakeld in de PELLET-functie
AUTO HOUT: werking met HOUT met automatisch opstarten met PELLET wanneer het HOUT op is
ONTSTEKING HOUT: automatische ontsteking van het hout met behulp van PELLET, wanneer het HOUT op is, blijft de kachel uitgeschakeld.

- 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: kachel in ontstekingsfase
- vaste icoon: kachel in werking

manuele afstelling 
(op de display verschijnt het bedrijfsvermogen)

automatische functie
(op de display verschijnt de temperatuur)

Op de display verschijnt andere nuttige informatie behalve de iconen die hierboven werden beschreven.
- Stand-by (hout/auto hout):
de omgevingstemperatuur (20°C verschijnt), de overblijvende pellet in Kg (15Kg in tank) het lopende uur (15:33).
- Manuele werkfase (pellet):
het ingestelde vermogen wordt gevisualiseerd (Power 1), de omgevingstemperatuur (20°C), de pellet in Kg en de resterende
autonomie (15Kg 21H).
- Automatische werkfase (pellet):
de ingestelde temperatuur wordt gevisualiseerd (Set 22°C), de omgevingstemperatuur (20°C), de pellet in Kg en de
resterende autonomie (15Kg 21H).

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 energie-
besparende functie in werking getreden is. Het display licht weer op door middel van een druk op een willekeurige toets.

Uitschakelen ventilatie
Ga als volgt om de ventilatie van de kachel uit/in te schakelen: druk gedurende 2 seconden op de toets M, druk 1 keer op de toets 
+, op het display verschijnt “MENU VENTILATIE”. Bevestig deze weergave met de toets M. Zo krijgt u toegang tot het menu om 
de ventilatie te selecteren. Met behulp van de toetsen +/- kunt u afwisselend “AIR AUTO” (werking met automatische ventilatie) 
en “AIR OFF” (ventilatie uitgeschakeld) weergeven, alsook de weergave van de handmatige instelling van de ventilatie van 1 tot 
5. Druk op de toets  om de instelling op te slaan.
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Wormschroef vullen.
Bij het eerste gebruik of bij volledige lediging van de pellet-
tank 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 kachel 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 kachel in standby start de ontstekingsproce-
dure 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.

VERMOGENAFSTELLING
• Manuele werking met afstandsbediening
Druk een keer op de toets “M” van de afstandsbediening wan-
neer de kachel in werking is. Op de display van de afstandsbe-
diening wordt het opschrift “POWER P” gevisualiseerd (met 
indicatie van het momenteel vermogen).
Door op de toetse “+” of “–” neemt het bedrijfsvermogen toe 
of af (van “POWER P1” naar “POWER P5”).

• Automatische werking met afstandsbediening
Door op de toets “A” te drukken, schakelt u over naar automa-
tisch en moet u de temperatuur afstellen die u in de
woonkamer wilt bereiken (om de temperatuur van 5°C naar 
35°C in te stellen, moet u de toetsen “+” en “–” gebruiken.
De kachel zal het bedrijfsvermogen regelen om de ingestelde 
temperatuur te bereiken.
Indien een lagere temperatuur wordt ingesteld dan die van de 
woonkamer, blijft de haard in VERMOGEN 1.

Uitdoving 
Door met brandende kachel 2 keer op de toets  van de 
afstandsbediening te drukken, wordt de uitschakelingsprocedu-
re
op de display gestart en de aftelling gevisualiseerd, van 9 naar 
0 (voor een totaal van 10 minuten). Deze fase bestaat uit:
• Onderbreking van de pellettoevoer.
• Maximum ventilatie.
• Motor voor het uitstoten van de rook op maximum bedrijf.
Trek nooit de stekker uit gedurende de fase van uitdoving.

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 
controleren of de uitgevoerde handelingen correct zijn alvorens
te bevestigen (vervolgens wordt op de display het opschrift 
Opgeslagen gevisualiseerd).

Het aan- en uitzetten, het regelen van de kracht kan worden 
uitgevoerd via de rode noodknop, geplaatst aan de achterzijde 
van de kachel (zie p. 138).    

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 programma 
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 programma-
nummer (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 ontste-
king 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 selecte-
ren, kan de programmering voortgezet worden, op dezelfde 
wijze waarmee een “DAILY PROGRAM” wordt uitgevoerd. 
Voor elke dag van de week kunt u kiezen of een programme-
ring 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” ver-
schijnen.

GEBRUIKSAANWIJZING
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GEBRUIKSAANWIJZING
Wijziging pellet lading (met de zelfregeling uitgeschakeld)
Als u gedurende twee seconden de toets “M” op de radiobestu-
ring indrukt en met behulp van de toetsen “+” en “–” de aan-
wijzingen op het display doorbladert, verschijnt de vermelding 
“ADJ-PELLET (technische bijstandsdienst).
Als in de parameters de autoregeling ingesteld is op ON, dan is 
de handmatige regeling ADJ NIET mogelijk.
Het is mogelijk om handmatig de val van de pellets te corrige-
ren 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 pelletlading, een toena-
me van de waarde betekent een grotere pelletlading.

Deze functie kan nuttig blijken wanneer u het type pellet veran-
dert 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: Eventuele 
variaties van de vlamstaat hangen af van het soort pellet dat ge-
bruikt 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 worden).

SIGNALERING RESERVE
De kachel 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 systeem 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 kachel in 
werking gesteld worden.
Gedurende de werking, wanneer het mogelijk is een volledige 
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 
“CLOCK” 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 uitgevo-
erd, zal het systeem na verbruik van de 15 kg opnieuw
knipperend het opschrift “RESERVE” doen verschijnen.
Vervolgens moeten de handelingen van punt 1 tot punt 5 herha-
ald worden.

VEREENVOUDIGDE AAN/UIT-KNOP
Als de radiobesturing defect is, kan men toegang verkrijgen tot 
de basisfuncties via een rode nooddrukknop op het achterpa-
neel van de kachel (zie afb. 1).

De knop een of meerdere keren indrukken om de gewenste 
functie te activeren:
1. MET KACHEL UIT
door 2 keer op de rode drukknop te drukken gaat hij aan.
1 geluidssignaal bevestigt de bediening
2. MET KACHEL AAN
door 2 keer op de rode drukknop te drukken gaat hij uit.
1 geluidssignaal bevestigt de bediening
3. MET DE KACHEL IN STAND-BY
als u gedurende 5 seconden op de rode knop drukt, dan start de 
kachel op met het hout via de pellets (functie ONTSTEKING 
HOUT) 3 geluidssignalen bevestigen de bediening.

resterende Kg in de tank geladen Kg

Afb. 1
Vereenvoudigde aan/
uit-knop
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ONDERHOUD

2

fig. A

fig. B

fig. C

3

1

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 kachel.

De garantie is niet langer geldig in het geval van eventuele 
problemen gebonden aan nalatig onderhoud.

DAGELIJKS ONDERHOUD 
Handelingen die bij uitgedoofde, koude en van het lichtnet 
losgekoppelde kachel verricht moeten worden
• Deze reiniging moet met behulp van een stofzuiger worden 
uitgevoerd. (zie de opties op pag. 144)
• Open de deur, haal de asla eruit (1 - afb. A) en giet de resten 
in de aslade (2 - afb. B). 
• GOOI DE RESTEN NOOIT IN DE PELLETTANK.
• De aslade uittrekken en ledigen (2 - fig. B) in een niet-
brandbare bak (de as kan nog warme delen bevatten en/of 
gloeiend houtskool).
• Maak de binnenkant van de haard, de vuurplaat en de ruimte 
rondom de asla schoon met een aszuiger. 
• Verwijder de asla (1 - afb. A) en schuur hem met het bijgele-
verde borsteltje. Maak de eventueel verstopte gaten schoon. 
• Maak de ruimte waar de asla zich bevindt schoon met de 
aszuiger, alsook, de randen van de asla die de basis aanraken.
• Reinig het glas, indien noodzakelijk (bij koude haard).

Zuig de warme as nooit op om schade aan de stofzuiger en 
brand in de woning te vermijden.

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.

LET OP: CONTROLEER OF DE ASLADE CORRECT 
GEPLAATST IS

WEKELIJKS ONDERHOUD
• Maak de vuurhaard schoon (met de borstel).
• Zuig de pijp in de buurt van de elektrische weerstand schoon 
(3 - afb. C).
• Maak de verbrandingskamer schoon



- 20 -- 20 -

N
E

D
E

R
L

A
N

D
S

ONDERHOUD
SEIZOENSGEBONDEN ONDERHOUD 
(door uw Dealer)
Bestaat uit:
• Algehele reiniging van de binnen- en buitenkant
• De wisselleidingen schoonmaken geplaatst binnenin de rooster 
van de luchtuitgang koude lucht die zich bevindt in het hogere 
gedeelte van de voorkant  van de kachel.
• Grondige reiniging en het verwijderen van de afzettingen van 
de asla en de desbetreffende ruimte
• Reiniging van de ventilatoren, mechanische controle van de 
spelingen en de bevestigingen
• Reiniging rookkanaal (vervanging van de pakking op de roo-
kafvoerleiding)
• Reiniging rookkanaal (zie wekelijkse reiniging)
• Reiniging van de ventilatieruimte voor rookverwijdering, reini-
ging stroomsensor, controle thermokoppel.
• Reiniging, controle en verwijdering van de afzettingen 
• Reiniging, de ontstekingsweerstand
• Reiniging, indien noodzakelijk de weerstand vervangen
• Visuele reiniging van de elektrische kabels, de aansluitingen en 
de voedingskabel
• Reiniging pelletstank en controle speling vulschroef-reductie-
motor
• Controleer en vervanging eventueel het buisje van de drukrege-
laar
• De pakking van het deurtje vervangen
• Functioneringstest, vullen vulschroef, ontsteking, functionering 
10 minuten lang en uitdoving.

In geval van veelvuldig gebruik van de kachel, is het 
raadzaam om het rookkanaal en de doorvoer van de rookgas-
sen om de 3 maanden te reinigen

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.
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MOGELIJKE STORINGEN
In dit geval komt de kachel 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 haard te kunnen ontsteken (600 seconden met gelu-
idmelding). Druk vervolgens op de toets  .

Ontsteek de kachel nooit zonder dat u de oorzaak van de blokkering vastgesteld en de vuurhaard GEREINIGD/GELEEGD heeft.

SIGNALERINGVAN DE MOGELIJKE OORZAKEN VAN DE BLOKKERINGEN, INDICATIES EN OPLOSSINGEN:

1) 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)

2)  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.

3) Signalering:       Block_FI/NO Start: (grijpt in indien in een maximum tijd van 15 minuten geen vlam verschijnt of
                                de ontstekingstemperatuur niet werd bereikt).
      • Controleer de correcte werking van de drukregelaar (technische bijstandsdienst)
    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;
     • Controleer de aanwezigheid van pellets in het reservoir en in 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 vochtiheidsgraad.
                                 Probeer aan te steken met een aanmaakblokje (zie op pag. 137)
                                 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.
                                - Leeg de vuurpot en herhaal de ontsteking.

4) Signalering:        Black/out: (dit is geen defect van de kachel).
       Tijdens de werking met PELLET is de blokkering bij gebrek aan energie zelfherstellend, tijdens de werking  
     “HOUT ONTSTEKEN” wordt het gebrek aan energie slechts gemeld als mogelijke oorzaak wanneer het   
      HOUT niet ontsteekt, de blokkeringsfase wordt niet opgestart  

5)  Signalering:       Fault/RC: (ingreep bij defect of ontkoppeld thermokoppel)
      Storing:              Uitdoving door defect of ontkoppeld thermokoppel
      Handelingen:     • Controleer het soort pellets,
       • Controleer of de motor rookverwijderaar storingen vertoont
       • Controleer of het rookkanaal verstopt is
       • Controleer de correcte installatie,
       • Controleer de eventuele “drift” van de reductiemotor
       • Controleer of in de ruimte een luchttoevoer aanwezig is
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MOGELIJKE STORINGEN
6)   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, Controleer de  reductiemotor.

7)   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.

8)  Signalering: “Battery check”
      Storing:  De kachel wordt niet uitgeschakeld ondanks dat dit bericht op het display weergegeven wordt.
      Handelingen: De bufferbatterij op de inbouwhaard moet worden vervangen (Dealer). Er wordt aan herinnerd dat dit een 

onderdeel is dat onderhevig is aan slijtage en dus niet gedekt is door de garantie.

9)  Signalering: ALARM HOOGSPANNING : Doet zich voor bij een abnormaal en overdreven stroomverbruik van de 
reductiemotor.

      Handelingen: Werking controleren (technische bijstandsdienst): reductiemotor - elektrische aansluiting en elektronische kaart.

10) Signalering:  ALARM LAAGSPANNING : Doet zich voor bij een abnormaal en onvoldoende stroomverbruik van de 
reductiemotor.

      Handelingen:  Werking controleren (technische bijstandsdienst): reductiemotor -  drukregelaar - thermostaat reservoir - 
elektrische aansluitingen en elektronische kaart

11) Storing: Afstandsbediening werkt niet:
      Handelingen: • de kachel benaderen 
 • vervang met andere batterijen. 
 • Synchronisatie met automatisch zoeken naar de activering: bij het inbrengen van de batterijen in de afstan-

dsbediening zal automatisch gestart worden met het zoeken van een radiokanaal en de daaropvolgende 
verbinding met het gedetecteerde 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 bevin-
den om met zekerheid de radiobedekking te bekomen.

 • Synchronisatie met automatisch zoeken naar handmatige activering: men kan beslissen om handmatig een 
automatisch 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: 

 - Zich plaatsen in de buurt van de antenne van het product en controleren of het aangesloten is op het stroomnet.
 - 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 geactiveerd.
 - In enkele seconden is de automatische synchronisatie van de radiozender voltooid.

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

onderdelen

13) Storing: Lucht in de uitlaat niet warm:
      Handelingen: • Controleer de werking van de ventilator.

14) Signalering:        CLOSE DOOR (treedt in werking na 30 seconden wanneer de deur geopend is tijdens de werking met   
        PELLET) 

15) Signalering:       FAULTY DAMPER (meldt een storing van de by-passklep)

16) Signalering:       BLOKKERING VULSCHROEF 2: (grijpt in als de reductiemotor 2 geblokkeerd wordt of defect is)
      Handelingen:     Controleer de bekabeling van de reductiemotor 2 of vervang de reductiemotor
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MOGELIJKE STORINGEN
17) Signalering:   BLOKKERING HOGE TEMPERATUUR VULSCHROEF 2
      Storing:   De sensor die verbonden is met vulschroef 2 leest een hogere temperatuur af; de kachel blokkeert

18) Signalering:   DEFECT NTC-SENSOR VULSCHROEF 2
       Storing:   Temperatuurmeter vulschroef 2 defect of losgekoppeld.

19) Signalering:    AIR COOLING
      Storing:           Afkoelingsfunctie van de kachel, wordt ingeschakeld wanneer de temperatuur van het rookgas de   
                waarde overschrijdt die ingesteld is in de parameter “Wood max tmp”. Er treedt geen blokkering in   
   werking, er verschijnt alleen een melding op het display van de functie die in werking is.

20) Signalering:    STUCK BURNER
      Storing:           Geeft aan dat de e-brusher-brander niet correct geplaatst is. De melding blijft duren totdat de wagen  
    van de brander naar de oorspronkelijke positie terugkeert.

OPMERKING 1
Alle signaleringen blijven gevisualiseerd tot op de afstandsbediening de toets  wordt ingedrukt, de waarschuwingssi-
gnalen worden automatisch beheerd.
De kachel werkt, maar de gebruiker dient het onderhoud dat geprogrammeerd is in deze handleiding uit te voeren.

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 kachel werkt maar een buitengewoon onderhoud moet door de dealer uitgevoerd worden.

OPMERKING 3 
Na een geprogrammeerde werkingsduur die door de fabrikant is ingesteld, verschijnt op het display de knipperende aan-
duiding “onderhoud dealer”. Laat een buitengewoon onderhoud uitvoeren door een erkende dealer van EDILKAMIN.

OPMERKING:
De schoorsteenpot en het rookkanaal waarmee de inbouwhaard 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 kachel, 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.
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CHECK LIST

GEBRUIKERSINFORMATIE
In overeenstemming met het artikel 13 van het Italiaanse wetsbesluit 25 juli 2005, nr. 151 “Tenuitvoerlegging van de Richtlijnen 
202/95/EG, 2002/96/EG en 2003/108/EG met betrekking tot de beperking in het gebruik van gevaarlijke stoffen in elektrische 
en elektronische apparatuur, alsmede de afvalverwerking”. Het symbool met de doorgehaalde vuilniston op de apparatuur of op 
de verpakking geeft aan dat het apparaat aan het einde van zijn nuttig leven gescheiden van het overige afval verzameld moet 
worden. De gebruiker moet aan het einde van het leven de apparatuur dus naar speciale verzamelcentra voor de gescheiden
inzameling van elektrisch en elektronisch afval brengen of moet hem bij de verkoper inleveren op het moment dat hij soortgelij-
ke apparatuur aanschaft bij de verkoper.

Te integreren met een complete bestudering van het technische blad
Plaatsing en installatie
•  De inbedrijfstelling door een erkende Dealer die het garantiebewijs.
•   Afname lucht in de kamer 
•  Het rookkanaal/de schoorsteen worden uitsluitend voor de kachel gebruikt.
• Het rookkanaal/de schoorsteen worden uitsluitend voor de kachel gebruikt. Ze beschikken alleen over hoeken van
 max. 45° en geen enkele horizontale buis
•  de schoorsteen steekt boven de refluxzone uit.
•  de rookafvoerbuizen zijn gemaakt van passend materiaal (inox staal is aanbevolen).
•  in het geval van de doorgang van mogelijk brandbare materialen (bijv. hout) zijn alle voorzorgsmaatregelen ter   
 voorkoming van brand getroffen.

Uso
• De gebruikte houtpellets en het hout zijn van goede kwaliteit en zijn niet vochtig
• De asla en de ruimte zijn schoon
•  De deur is goed afgesloten.
• De asla bevindt zich in de daarvoor bestemde ruimte

ONTHOUD dat u de VUURHAARD UITZUIGT VOORDAT U DE KACHELAANSTEEKT
Probeer de kachel nooit opnieuw aan te steken als dit eerder niet gelukt is. Leeg eerst de vuurhaard
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