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Beste klanten, 

U heeft ervoor gekozen om onze kachel van OLYMPIA te kopen en willen u bedanken. 

Het gebruik van grondstoffen van uitstekende kwaliteit garandeert een goede werking van 

uw toestel. Het is echter ook belangrijk dat u een bijdrage levert door het zorgvuldig lezen 

van de instructies, advies en aanwijzingen. 

Een foute montage, verkeerde aansluiting, overbelasting van het apparaat, het gebruik van 

verkeerde brandstof of een rookkanaal van slechte kwaliteit kunnen het toestel 

beschadigen. 

Wij wensen u een aangename tijd en veel plezier tijdens het gebruik van uw kachel. 
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Fire Plus systeem 

Het Fire-Plus systeem van het toestel zorgt voor een optimale verbranding en werkt 

ecologisch, het gebruik van het warmtewisselaarsysteem zorgt voor een hoog rendement. 

Na het plaatsen en ontsteken van de brandstof begint de eerste fase van de verbranding, 

waarin de rookgassen verbranden. Het is de fase van “grote vlammen”. Tijdens de tweede 

verbrandingsfase verdwijnen de vlammen en de resterende kolen beginnen te branden. Een 

ecologische optimale verbranding met een hoog rendement kan alleen worden bereikt als 

we voor de nodige hoeveelheid lucht zorgen op de juiste plaatsen en in elke fase van het 

verbrandingsproces. Deze efficiënte verbranding kan worden bereikt met behulp van het 

Fire-Plus systeem. Aan de primaire lucht die door de rooster gaat voegt zich de secundaire 

lucht toe en de tertiaire lucht die in de haard komt door verschillende plaatsen. 

Hout, lignit briketten of hout briketten zijn brandstoffen die een “grote vlam” produceren. 

Ten hoogte van de brandstof en later over de kolen, wordt secundaire en tertiaire lucht 

ingebracht,zodat het mengsel van lucht en gas, en de duur van hun verblijf in de haard 

(afhankelijk van de structuur) een goede verbranding produceren. De bekleding van hoge 

kwaliteit in de haard (chamotte en vermiculiet) bied een hoge temperatuur en 

vergemakkelijkt het verloop proces. De gassen worden vervolgens overgebracht naar de top 

van de haard, die door een of meerdere deflectoren langskomen, dat wil zeggen: door het 

warmtewisselaarsysteem. 

Tenslotte komen de gassen via het uitlaatkanaal van de kachel en komen in de schouw aan 

een temperatuur van 250 tot 300°C (afhankelijk van type toestel). De resterende energie van 

de gassen zorgen voor de nodige druk in de schouw, in de “motor van de haard”. 

Dit is het werkingsprincipe van de OLYMPIA kachels. 

De kachels zijn geen kachels zijn met “constant vuur”, een werking op lange termijn zonder 

onderbreking is niet gegarandeerd door het ontwerp. Dit ontwerp stelt u in staat om de 

haard te laden met een relatief kleine hoeveelheid brandstof. 
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Tekening doorsnede van de schoorsteen 

 

 

1. Primaire lucht 

2. Secondaire lucht 

3. Koude omgevingslucht 

4. Warme lucht 

5. Uitlaat gassen 

6. Warme gassen 

7. Houtrooster 

8. Bekleding in chamotte of vermiculiet 

9. Tertiaire lucht 

10. Tertiaire lucht 

11. Blokkenhouder 
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Installatie introductie 

Eerst moeten we rekening houden met alle wetten, decreten en nationale, regionale en 

lokale regelgeving 

De expertise van de schouw is gemaakt volgens DIN 4705. De Olympia kachels zijn getest 

volgens DIN 18891, bouwnormen klasse1 en DIN EN 13240. Deze kachels zijn voorzien van 

automatisch sluitende deuren. 

De kachels zijn zelfstandige haarden, het is dan ook verboden om ze te bedekken met een 

bekleding of in te bouwen zoals een insert! 

Alle wijzigingen die de werking van de kachel kunnen schaden zijn verboden! 

Tijdens de eerste verbranding, wordt de geur die vrijkomt veroorzaakt door de verdamping 

van de beschermende lak van de verf. Het is om deze reden dat de te verwarmen ruimte van 

tijd tot tijd goed geventileerd moet worden (af en toe 1 of 2 uur). Deze geur zal later 

verdwijnen. 

De minimale afstanden voor brandbare of warmtegevoelige materialen 

Steunmuur          schouw 

Zijwand         stralingszone 
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Voorbereiding van het toestel aan de aansluiting 

Kies de verbindingswijze (achter of boven). 

De diameter van het kanaal van de kachel is 150mm. De toestellen worden verkocht met een 

uitlaatkanaal naar boven. Om technische redenen wordt deze aansluiting aangeraden. Als u 

de haard aan de achterzijde wenst aan te sluiten, verwijder het kanaal van de kachel boven 

de sluitplaat onderaan. Sluit het kanaal aan de uitgang achteraan de haard en de bovenste 

uitgang met behulp van de sluitplaat. 

Gebruiksaanwijzing 

Opgelet! 

Het noodzakelijk alle wetten en decreten, nationale, regionale en lokale reglementen te 

respecteren. Voor het installeren en opstarten van het toestel, moet u een ervaren 

schoorsteenveger of andere gespecialiseerde persoon raadplegen. 

Bruikbare brandstof 

In het algemeen wordt het gebruik van volgende brandstoffen toegestaan: 

o Droog hout (beuk, eik,…) 

o Hout briketten 

o Lignite briketten 

Het meest geschikte hout voor verwarming moet gedurende 1 tot 2 jaar in openlucht 

opgeslagen worden (overdekt en beschermd tegen de regen) om 15 tot 20% 

vochtigheid te bereiken. 

Er moet rekening worden gehouden met de calorische waarde van de gebruikte 

brandstof. Voor meer informatie, neem contact op met uw brandstofleverancier. 

Lever het toestel enkel met de hoeveelheid brandstof die nodig is om de ruimte te 

verwarmen. De calorische waarde van 1 kg hout 4-4,5 KW/u. Dit betekend dat een 

8KW kachel 2 kg hout nodig heeft per uur. 

Vermindering van gasuitstoot 

Het is VERBODEN om volgende materialen te verbranden in de haard: 

o Nat hout of behandeld hout 

o Houtsnippers of zaagsel 

o Schors of spaanplaat 

o Kolenstof 

o Afval, schroot, plastiek of puin 

o Papier en karton (behalve voor het aansteken van de brand) 
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Eerste ontsteking 

Kijk aandachtig naar volgende instructies: 
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Praktische tip 

De voorwaarde voor een goede werking van de schoorsteen is voldoende trek. Dit is in grote 

mate afhankelijk van de buitentemperatuur. 

Wat doen? 

- Verhoog de hendel van de primaire lucht en open de secundaire lucht volledig! 

- Gebruik eerst een kleine hoeveelheid brandstof 

- Telkens een kleine hoeveelheid brandstof toevoegen 

- Schud de as regelmatig 

- Verstik het vuur niet 

- Laat de lignite briketten volledig opbranden en sluit de hendel van primaire lucht om 

de sintels te laten gloeien 

- Tot slot, in geval van twijfel, gebruik uw schouw niet gedurende enige tijd. 

Wat is de oorzaak als… 

Er niet genoeg trek is tijdens de opwarming? 

- De dichtheid van het rookkanaal of het kanaal van de kachel onvoldoende is 

(breed,hoog). 

- De afmetingen van het rookkanaal is niet geschikt. 

- De secundaire luchtregelaar of de deur van de haard verbonden aan het kanaal is 

geopend. 

De lucht van de ruimte niet genoeg opwarmt? 

- Is de capaciteit van het toestel groot genoeg om de ruimte op te warmen? 

- Zijn er niet teveel assen in de haard? 

- Is het uitlaatkanaal geblokkeerd? 

- De luchtregelaar is niet gesloten? 

De schouw een te hoog rendement levert? 

- Staat de regelaar niet teveel open? 

- Is de schouwtrek niet te hoog? 

- Heeft u niet teveel brandstof ingevoerd? 

Sintels of beschadigde rooster? 

- De kachel is overladen. 

- De aslade is niet tijdig leeg gemaakt. 

- De schouwtrek is te hoog. 
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Speciale opmerkingen 

Een aanzienlijke en langdurige overbelasting aan het nominale rendement, of gebruik van 

andere brandstof dan aangegeven kan leiden tot annulering van de garantie. 

Algemene garantievoorwaarden 

1. Olympia, de verantwoordelijke van de garantie geeft volgende voorwaarden mee: 

A. 5 jaar garantie op het frame van de kachel en de gebruikte materialen (op adequate 

manier gebruikt), op de fabricatie en werking volgens DIN EN 13240. De voorwaarden 

voor het verlenen van de garantie zijn gekoppeld aan respect voor de installatie, 

instructies, het gebruik en prestaties zoals aangegeven op het typeplaatje. 

B. De verantwoordelijke van de garantie zal defecte onderdelen vervangen gedurende 1 

jaar vanaf de datum van aankoop. 

2. De garantie dekt de reparatie van onderdelen waarop garantie wordt gegeven en na 

goedkeuring. Dit kan vervangen worden of een reparatie krijgen door de dienst na 

verkoop. De dienst na verkoop heeft het recht om een onderaannemer in te 

schakelen voor dit werk. 

3. De garantie gaat in op datum van verkoop van het toestel. 

4. De klant kan profiteren van de garantie met volgende documenten en informatie: 

A. Factuur en kassabon als bewijs van aankoop en de aankoopdatum. 

B. Nummer fabricatie van het product (zie typeplaatje, garantiefiche). 

C. Ontvangstrapport/ factuur van een erkende schoorsteenveger of een document van 

goedkeuring van de schouw volgens de norm DIN 4705. 

5. Problemen met betrekking tot de garantie moeten onmiddellijk worden gemeld aan 

de dienst na verkoop of speciaalzaak en niet later dan 2 weken na ontdekking van de 

fouten. 

6. De klant is verantwoordelijk voor het leveren van alle vaststellingen van  schade en 

de mogelijkheid bieden om het defecte onderdeel te inspecteren.  

7. Op verzoek van de garantieservice, dient de klant alle bewijsstukken met betrekking 

tot reparaties en onderhoud van het toestel te tonen. 

8. De dienst na verkoop garandeert niet de volgende gevallen: 

A. Slijtage onderdelen 

deze omvatten elementen blootgesteld aan vuur: versiering, gips/verf, chamotte of 

vermiculiet stenen, glas en bewegende metalen delen. 

opgelet! Kleine scheurtjes in chamotte of vermiculiet stenen kunnen niet leiden tot 

aanspraken of vervanging! 

B. Schade die wordt veroorzaakt tijdens de levering. 

C. Installatie, gebruik of onprofessionele reparatie. 

D. Elke schade veroorzaakt door andere externe factoren. 

E. Abnormale zaken bij keramiek, speksteen of andere natuurlijke stenen. 
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F. In geval dat er geen of onvoldoende bewijs is of vervalsing van documenten van punt 

4. 

9. De garantieperiode wordt niet verlengd of niet hervatten tijdens de vervanging van 

een onderdeel of reparatie onder garantie. 

10. De voorwaarden van de Olympia garantie kunnen niet vervangen worden en 

aanvaard geen enkele andere garantie of verantwoordelijkheid, waaronder die aan 

de leverancier van het product. De dienst na verkoop van Olympia blijft ter 

beschikking van de klanten ook als de garantie vervalt, maar zonder ondersteuning 

voor reparatiekosten. 

11. Olympia behoudt het recht op technische wijzigingen en aanvaardt geen 

verantwoordelijkheid voor eventuele drukfouten. 

 

 

 

 

Femke
Geplaatste afbeelding

Femke
Geplaatste afbeelding

Femke
Geplaatste afbeelding


