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Voorwoord 
Geachte Klant! 
Hartelijk bedankt voor het kiezen van ons product! 
Door dit product aan te schaffen, krijgt u tevens garantie op 
• Goede kwaliteit dankzij het gebruik van de fijnste en bewezen materialen. 
• Gebruiksveiligheid in overeenstemming met Duitse en Europese richtlijnen 

(Conform richtlijnen DIN 18891 Constructievorm 1 en EN 13240.) 
• Lange levensduur gegarandeerd door het robuuste ontwerp. 
Lees a.u.b. de gebruiksaanwijzing zodat u uw nieuwe houtkachel correct en voor 
een lange tijd kan genieten. Deze handleiding beschrijft alle benodigde 
informatie en nog wat extra advies. 
 

OPGELET! 
Het is noodzakelijk het artikel- en serienummer op het modelplaatje te 

vermelden wanneer u onderdelen bestelt! 
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 VEILIGIGHEIDSVOORSCHRIFTEN 
1. Deze houtkachel is gecertificeerd volgens de vereisten van richtlijn DIN EN 

13240 of DIN EN 12815 (zie modelplaatje). 
2. Voor installatie en aansluiting op de schoorsteen, moet worden voldaan aan 

de brandveiligheidvereisten zoals beschreven in richtlijnen DIN 4705, DIN 
EN 13384, DIN EN 1856-2 en DIN EN 15287. De schoorsteen waarop de 
houtkachel aangesloten gaat worden, moet in perfecte staat verkeren voor 
een probleemloze werking. 

3. Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en informeer een bekwame 
schoorsteenveger vóór de eerste inbedrijfstelling en aansluiting op de 
schoorsteen. 

4. Wij raden aan schone, katoenen handschoenen te dragen om de 
houtkachel aan te sluiten zodat u later geen hardnekkige vingerafdrukken 
hoeft te verwijderen. 

5. Overschrijd nooit de maximum brandstofvolumes gespecificeerd in deze 
gebruishandleiding om de lucht schoon te houden en de apparatuur goed te 
onderhouden. U dient tevens de deuren gesloten te houden, anders kan de 
houtkachel oververhit raken wat tot schade leidt. Er geldt voor dergelijke 
beschadiging geen garantie. 

6. De deuren van de houtkachel moeten tijdens gebruik altijd gesloten worden 
gehouden. 

7. Toegestane brandstoffen: 
- natuurlijk hout (max. 35 cm in lengte) 
- bruinkoolbriket (zie gebruiksaanwijzingen) 

8. Gebruik nooit vloeibare hulpmiddelen voor ontsteking. Gebruik speciale 
ontstekingsmaterialen of houtwol voor het aanmaakhout van het vuur.  

9. Gebruik nooit afval, fijne spaanders, strooisel, spaanderplaat afval, nat hout 
of hout behandeld met houtbeschermende middelen, papier of karton, of 
dergelijke materialen om te verbranden. 

10. Bij de eerste keer stoken van de houtkachel, kan er wat rook of een 
onprettig luchtje worden afgegeven. Zorg altijd voor voldoende ventilatie 
van de kamer (door ramen en deuren te openen), en verhit de houtkachel 
op maximum nominale verwarmingprestatie. Als de maximum temperatuur 
bij het eerste gebruik niet wordt bereikt, kunnen de bovengenoemde 
effecten later ook optreden. 

11. De gebruikselementen en afsteleenheden moeten worden gebruikt in 
overeenstemming met de gebruiksaanwijzing. Als de houtkachel heet is, 
dient u hulpmiddelen of beschermende handschoenen te gebruiken om de 
apparatuur te hanteren. 

12. Wanneer u de deur van de brandkamer opent, kan incorrecte hantering of 
onvoldoende luchtstroom rook veroorzaken. Zorg er voor de deur altijd 
geleidelijk aan te openen, eerst slechts een beetje, en na enkele seconden 
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pas volledig. Als u bovendien extra brandstof in het vuur wilt werpen, dient u 
de deur pas te openen wanneer er slechts gloeiende sintels over zijn, d.w.z. 
geen zichtbare vlammen.  

13. De oppervlaktes, deur en hendels kunnen tijdens het stoken zeer heet 
worden. Waarschuw kinderen over deze gevaren en houd hen uit de buurt 
van de verwarmde houtkachel. 

14. Zorg ervoor dat u de aslade er altijd volledig insteekt. Het is belangrijk nooit 
heet as uit de houtkachel te verwijderen (brandgevaar). 

15. De luchtstroom van de schoorsteen kan in overgangsperioden minder 
krachtig raken, wat tot een onvolmaakte aanzuiging van het rookkanaalgas 
leidt. Vul de houtkachel in deze gevallen met kleinere hoeveelheden 
brandstof, bij voorkeur houtspaanders of houtwol en stel het voorzichtig in 
bedrijf aan de hand van de luchtstroomstabilisatie van de schoorsteen. 
Houd het vuurrooster altijd schoon. 

16. Wij raden aan de houtkachel door een expert te laten inspecteren nadat het 
koude seizoen is afgelopen. Het is tevens raadzaam het rookkanaal en de 
pijpen te reinigen. 

17. Indien reparatie of speciaal onderhoud is vereist, neem dan a.u.b. bijtijds 
contact op met uw dealer en vermeld nauwkeurig het artikel- en 
serienummer. Uitsluitend originele Faber onderdelen mogen worden 
gebruikt. 

18. Omdat de lucht vereist voor het branden uit de kamer wordt getrokken waar 
de houtkachel is geïnstalleerd, dient u voor voldoende luchttoevoer te 
zorgen via de openingen van ramen en externe deuren. Zorg ervoor dat er 4 
m3 lucht wordt verstrekt voor elke kW nominale prestatie. Dit betekent voor 
deze houtkachel dat het kamervolume minstens 32 m2 moet zijn. Als de 
kamer kleiner is, kunt u voor voldoende luchttoevoer zorgen door 
luchtverbindingen met andere kamers te maken die voorzien zijn van 
luchtopeningen (minstens 150 cm2). 

19. Zorg voor gepaste afstanden tussen de zij- en achterkant van de houtkachel 
en ontbrandbare onderdelen en materialen. De voorgeschreven waarden 
staan vermeld in deze gebruikshandleiding of op het modelplaatje. 

20. De houtkachel mag niet worden gemodificeerd. 
21. Aansluiting van de houtkachel op de schoorsteen is niet toegestaan als de 

effectieve hoogte van de schoorsteen minder is dan 4 m, of 5 m met 
meerdere belastingen.  

22. In het geval van een schoorsteenbrand, dient u onmiddellijk alle openingen 
van de houtkachel te sluiten en de brandweer te bellen. Laat de 
schoorsteen hierna altijd door een expert inspecteren. 



1. Gebruik 
1.1 De houtkachel 

 
Externe luchttoevoer 
aansluiting 
 

 
 

Type plaatje op de achterwand
 

 
 Boven en Achternaansluiting  
  

Deur van de 
verbrandingskamer

Wanden van de 
verbrandingskamer 
 

Deurknop
Asbak 

Hoofd luchtregelingen  
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1.2 Installatie  
Brandstoffen 
De houtkachel kan worden gebruikt met de hieronder beschreven brandstoftypes. 
Op deze manier kan een “weinig rook” en probleemloze werking worden 
gegarandeerd. Gebruik uitsluitend droog hout met een vochtgehalte van maximaal 
20%. 

Brandstoftypes Benaderde 
verwarmingswaarde in KJ/kg 

Hard hout 19,500 
Zacht hout 14,600 
Bruinkool 11,500 

Tabel 1 
Vulhoeveelheden 
-Gekloofde stammetjes: max. lengte: max. 2 gekloofde stammetjes per vulling, ca. 
1,7 kg 
Bruinkoolbriket: max. 1,7 kg (ca. 2 stuks). 
 

Brandstof Instellingen van de 
hoofdluchtregelaar

Verwarming, aanmaakhout III/II 
Hout Nominale 

verwarmingvermogen II/I 

Bruinkool Nominale 
verwarmingvermogen III/II 

Buiten bedrijf stellen I 
Tabel 2 

 
HET IS NIET TOEGESTAAN afval, fijne spaanders, schors, hout behandeld met 
beschermende chemicaliën, papier en karton te verbranden. Gebruik voor 
aanmaakhout a.u.b. houtschraapsel of speciale haardstarter, maar nooit vloeibare 
middelen! 
 
• Verwijder vóór installatie het beschermelement voor transportbeveiliging van de 

afschermplaat over de verbrandingsruimte (Afbeelding 6). 
 
Waarschuwing! Bij ontsteking van het eerste aanmaakhout, kan er wat rook 
of een onprettig luchtje worden afgegeven. Zorg altijd voor voldoende 
ventilatie van de kamer (door ramen en deuren te openen), en verhit de 
houtkachel op maximum nominale verwarmingvermogen. Als de 
maximum temperatuur bij het eerste gebruik niet wordt bereikt, kunnen de 
bovengenoemde effecten later ook optreden. 
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• Open de deur door het hendel op te heffen (Afbeelding 2). Gebruik geïsoleerde 

handschoenen als de apparatuur heet is.  
• Open de hoofd luchtregelaars (Afbeelding 3). 
• Plaats licht hout of houtschraapsel op het vuurrooster. Plaats eerst kleine stukjes 

hout en vervolgens grotere stukken, steek ze aan en sluit de deur weer. Voeg meer 
hout toe zodra het hout snel brandt en voldoende gloeiende sintels achterlaat. Stel 
hierna de hoofd luchtregelaars (Afbeelding 3) en de brandstofscheiding in volgens 
de tabel op pagina 20. 

Het eerste aanmaakhout moet “fijntjes” worden gedaan met slechts weinig brandstof, 
zodat de onderdelen van de houtkachel zich aan de hitte kunnen aanpassen. Bij 
ontsteking van het eerste aanmaakhout, kan er een luchtje vrijkomen. Dit is normaal 
en absoluut ongevaarlijk. 
1.3 Buiten bedrijf stellen 
• Laat de gloeiende sintels tot as verbranden totdat de houtkachel koud is. 
• Leeg de brandkamer en asbak. 
• Sluit de deuren en druk de hoofdregelaar volledig naar links. 
1.4 Verwarminginstructies  
Houtkachels met gesloten brandkamer hebben zelfvergrendelende 
brandkamerdeuren. Deze mogen alleen worden geopend voor aanmaakhout en 
bijvullen of wanneer de brandkamer moet worden gereinigd (anders kunnen er 
tochtproblemen optreden voor andere apparatuur aangesloten op dezelfde 
schoorsteen). 

Waarschuwing! 
Wanneer u de deur van de houtkachel opent, kan incorrecte hantering of 
onvoldoende luchtstroom rook veroorzaken. Zorg er voor de deur altijd 
geleidelijk aan te openen, eerst slechts een beetje, en na enkele seconden 
pas volledig. Als u bovendien extra brandstof in het vuur wilt werpen, 
dient u de deur pas te openen wanneer er slechts gloeiende sintels over 
zijn, d.w.z. geen zichtbare vlammen. 
De secundaire luchtstroom in de houtkachel zorgt voor een volledige verbranding 
van achtergebleven hout en sintels. 
Dit betekent in feite rook- en roetarm branden, wat een bijdrage levert aan de 
bescherming van ons milieu. Als u de houtkachel in bedrijf wilt stellen in een 
overgangsperiode, dient u eerst de luchtstroom van de schoorsteen te controleren, 
omdat het voornamelijk zwak kan zijn bij hoge buitentemperaturen. Controleer dit 
door een brandende lucifer in de ietwat geopende toevoerdeur te houden. Als de 
vlam niet duidelijk door de tocht wordt aangetrokken, dan dient u een zogenaamd 
startvuur te maken. Brand hiervoor spaanders/wol in de houtkachel of het 
reinigingsgat van de schoorsteen. Het brandrooster moet worden schoongemaakt 
vóór elk gebruik van aanmaakhout om een goede luchtinstroom te garanderen voor 
het branden. De asbak dient regelmatig te worden geleegd (Afbeelding 4). Mocht de 
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houtkachel extreem heet zijn, gebruik dan de meegeleverde handschoen. Zorg 
ervoor geen gloeiende materialen in de afvalbak te gooien. 
Zorg ervoor de asbak volledig in het apparaat te steken. 
Waarschuwing! Zorg ervoor de lucht schoon te houden en de houtkachel te 
beschermen door nooit de gespecificeerde maximum brandstofhoeveelheid te 
overschrijden, dit kan namelijk tot oververhitting en mogelijke beschadiging van de 
apparatuur leiden. Dit soort schade wordt door geen enkele garantie gedekt. 
Uitsluitend een enkele laag brandstof mag worden voorbereid in de houtkachel. 
Probeer een lagere verwarmingprestatie alleen te bereiken door het 
brandstofvolume te verlagen en nooit door de hoofdluchttoevoer te onderbreken. 
1.5 Reiniging en onderhoud 
Wij raden aan de houtkachel en rookgaspijpen na het koude seizoen zorgvuldig te 
reinigen. Een verlaging in verwarmingprestatie ligt vrijwel altijd aan een zware 
vervuiling van het rookkanaal. Trek de brandplaat (Afbeelding 7) naar voren om te 
kunnen reinigen. U kunt het rookkanaal op deze manier van binnenuit reinigen of – 
na de rookkanaal gaspijp te verwijderen – van bovenuit. Zorg ervoor na reiniging de 
brandplaat (Afbeelding 7) weer volledig terug te drukken. 
Waarschuwing! 
Het is raadzaam de houtkachel na elk koud seizoen grondig te inspecteren. Indien 
reparatie of speciaal onderhoud is vereist, neem dan a.u.b. bijtijds contact op 
met uw dealer en vermeld nauwkeurig het artikel- en serienummer. 
Buitenoppervlakten mogen alleen worden onderhouden nadat de houtkachel is 
afgekoeld, en na de eerste inbedrijfstelling. Gebruik koud water om te reinigen of 
gebruik in ernstige gevallen zeep of wasmiddel en veeg alles grondig droog. Reinig 
vóór het eerste gebruik het glas met een nat en schoon doekje, pas vervolgens een 
aantal druppels glas-keramiek reiniger toe op beide zijden van het glas en spreid de 
druppeltjes uit met wat keukenrol. Dit bedekt het waardevolle oppervlakte van het 
glas met een onzichtbaar laagje. ROBAX S voor lichtjes vervuilde oppervlaktes – een 
commercieel verkrijgbaar reinigingsmiddel voor glazen oppervlaktes – kan ook 
worden gebruikt voor het reinigen van medium of ernstig vervuild glas van de 
houtkachel. Spuit hiervoor een klein beetje van het middel op de koude oppervlaktes, 
spreid het uit, was het af met een nat doekje en maak alles grondig droog met een 
schoon, zacht doekje. Als er plakkerige brandstofresten op deze oppervlaktes zitten, 
kunt u deze afschrapen met een krabber voor keramische platen in een gestrekte 
hoek, maak de oppervlaktes vervolgens schoon zoals hierboven beschreven. 
Keramische oppervlaktes reinigen: verwijder vuil en vet met wat zeep en water. 
Speksteen reinigen: speksteen is een natuursteen, waardoor het wat verkleurd kan 
raken. Dit is normaal en mag niet de basis vormen voor klachten over kwaliteit! 
Verwijder vuil en vet van speksteen met wat zeep en water. Kleine krasjes kunnen 
worden verwijderd met schuurpapier (korrelgrootte 240). 
Waarschuwing: Gebruik in geen enkel geval sponsjes, schuurmiddel, 
agressieve of krassende reinigingsproducten! Verwijder het rooster voor 
reiniging als het zodanig is geblokkeerd dat de apparatuur niet meer zoals bedoeld 
kan functioneren. 



Afbeelding 2 Afbeelding 3 

  
Afbeelding 4 Afbeelding 5 

  
Karton voor transportbeveiliging  

 
 

Afbeelding 6 Afbeelding 7 
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1.6 Mogelijke problemen en oplossingen 

Type probleem Mogelijke oorzaak Oplossing 
Geurhinder Verharding van de 

toegepaste 
beschermlaklaag. 
Resten van olie. 

Gebruik de houtkachel enkele 
uren op een laag 
verwarmingsniveau volgens de 
gebruiksaanwijzingen. Stel de 
haard vervolgens voor enkele 
uren in op maximale prestatie. 

Te lage 
verwarmingprestatie 

• Te lage verbranding  
• Te lage luchtstroom in 

de schoorsteen. 

• Laat de verwarmingsvereisten 
van de kamer controleren door 
een expert. 

• De trek in de schoorsteen moet 
minstens 11 Pa zijn. 

• Controleer de nauwheid van uw 
schoorsteen en tevens of de 
deuren van andere houtkachels 
richting dezelfde schoorsteen 
gesloten en goed verzegeld zijn. 
Controleer of de 
reinigingsopeningen van de 
schoorsteen goed zijn 
verzegeld. 

 • Te lange en lekkende 
rookbuis. 

• Alle knooppunten van de 
rookbuis moeten goed 
verzegeld en vuurvast 
geïsoleerd zijn. 

 • Lekkage via het 
deurglas. 

• Controleer de verzegeling, sluit 
de deur goed. De verzegelflap is 
mogelijk aan vervanging toe. 

 • Gebruik van nat hout. • Gebruik uitsluitend goed 
gedroogd hout. 

Acties in geval van schoorsteenbrand 
Een schoorsteenbrand kan ontstaan wegens onjuiste reiniging van de schoorsteen, 
gebruik van ongeschikte brandstoffen (bijv. teveel nat hout) of onjuiste afstelling van 
de verbrandingslucht. Onderbreek in dit geval de verbrandingslucht richting het vuur 
en bel de brandweer. 

Probeer het vuur nooit met water te blussen! 
 
 



2. Plaatsing 
2.1 Voorschriften 
Wanneer u de houtkachel plaatst en aansluit op het rookkanaal, moet u zich houden 
aan de vereisten voor brandveiligheid van de relevante constructievoorzieningen. 
Voor een probleemloze werking van de apparatuur, moet de schoorsteen waarop de 
houtkachel is aangesloten in perfecte staat verkeren. 
2.2 Installatie 
Omdat de lucht vereist voor het branden uit de kamer wordt getrokken waar de 
houtkachel is geïnstalleerd, dient u voor voldoende luchttoevoer te zorgen via de 
openingen van ramen en externe deuren. Zorg ervoor dat er 4 m3 lucht wordt 
verstrekt voor elke kW nominale prestatie. Dit betekent voor deze houtkachel dat 
het kamervolume minstens 28 m moet zijn. Als de kamer kleiner is, kunt u voor 
voldoende luchttoevoer zorgen door luchtverbindingen met andere kamers te 
maken die voorzien zijn van luchtopeningen (minstens 150 cm2). 
2.3 Afstanden 
Alle ontbrandbare materialen, bijv. meubilair of decoratieve materialen, dicht in de 
buurt van de houtkachel moeten beschermd zijn tegen de hitte. 
Meubilair in de stralingzone 
Houd minimaal 80 cm (A) afstand tussen de voorrand van de houtkachel en 
ontbrandbare voorwerpen, zoals meubilair of decoratieve materialen in de kamer. 
Een veilige afstand kan ook 40 cm (B) zijn als u een hitteschild vóór de te 
beschermen voorwerpen plaatst (zie voorbeeld in Afbeelding 8). 
Meubilair rondom de stralingzone 
De muren naast en achter de houtkachel mogen niet uit ontbrandbare materialen 
bestaan of met dergelijke materialen zijn bedekt als de afstand tot de zijkanten 
minder dan 40 cm is, of 30 cm tot de achterzijde. De afstand tot houten en 
kunststof meubilair vanaf de zijkanten dient bovendien minsten 40 cm te zijn (zie 
Afbeelding 9). 
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Afbeelding 8  Afbeelding 9 



Vloer vóór en onder de houtkachel 
Vloeren vervaardigd van ontbrandbare materialen, zoals tapijt, parket of kurk, 
moeten worden beschermd door een schild van niet-ontbrandbaar materiaal – 
bijvoorbeeld keramiek, steen, glas of staal – geplaatst onder de houtkachel zodat het 
vooraan tot 50 cm uitstrekt en aan de zijkanten tot 30 cm. 
2.4 Aansluiting van de schoorsteen 
WAARSCHUWING: 
Vraag een bekwame schoorsteenveger om advies voordat u de houtkachel op 
de schoorsteen aansluit! 
De aansluitelementen moeten goed verzegeld en stabiel op de apparatuur en op 
elkaar worden aangesloten. Ze mogen niet in de ongeblokkeerde doorsnede van de 
schoorsteen hangen. Het montagestuk tussen de schoorsteen en houtkachel moet 
dezelfde doorsnede hebben als de uitlaatstomp van de houtkachel. Horizontale 
aansluitstukken moeten op een hoek van 0° de schoorsteen omhoog gaan. Pijpen 
die niet hitte beveiligd zijn of niet verticaal lopen, mogen niet langer zijn 1 m. 
Er moet een minimale afstand van 40 cm worden behouden tussen de 
aansluitstukken van de houtkachel en ontbrandbare materialen in het gebouw. 
Vooropgesteld dat de montagestukken een niet-ontbrandbare deklaag hebben van 
minimaal 2 cm, mag de afstand tot ontbrandbare materialen minstens 10 cm zijn. Als 
de montagestukken door apparatuur of meubilair vervaardigd van ontbrandbare 
materialen worden gearrangeerd, moeten ze worden afgedekt met een 
beschermende buis gemaakt een willekeurig niet-ontbrandbaar materiaal binnen 
een afstand van minstens 20 cm, of ze moeten worden voorzien van een deklaag 
van een niet-ontbrandbaar materiaal met een lage hittegeleiding in een minimum 
bereik van 20 cm. 
Kleinere afstanden tot ontbrandbare materialen zijn toegestaan als ervoor wordt 
gezorgd dat de nominale prestatie van de houtkachel niet boven de 85°C kan komen 
bij de ontbrandbare apparatuur en meubilair. 
WAARSCHUWING: 
De aansluiting van de houtkachel op de schoorsteen is niet toegestaan als de 
effectieve hoogte van de schoorsteen minder is dan 4 m, of 5 m met meerdere 
belastingen. 
Er mogen maximaal twee andere houtkachels of kachels worden aangesloten 
op de schoorsteen waarmee deze houtkachel is verbonden. O2 

De houtkachel kan gewoonlijk in een 
boog op de schoorsteen worden 
aangesloten. 

 

Wanneer de luchtstroom van de 
schoorsteen zwak is, moet de 
houtkachel via een verticale buis op 
de schoorsteen worden aangesloten. 
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Goed  Niet goed 
 
 

min.50cm 

m
in

.5
m

 

 

 
Lager dan de top van het 
dak 
 
 
 
 
Lager dan 5m 

 

 

 

 

 
Nauwere doorsnede van de 
schoorsteen omdat de 
rookbuis te ver in de 
schoorsteen is gestoken 

 
 
 

min.30cm 

 

 

 

 
Obstructie wegens naar 
elkaar gerichte rookkanalen 

 

 

 

 

Incorrecte tocht omdat de 
deur van een (ongebruikte) 
houtkachel open is 

 

 

 

 

Valse lucht wegens een 
open buisknooppunt 

 

 

 

 

Valse lucht wegens een 
lekkend buisknooppunt 

 

 

  
Valse lucht wegens een 
open houtkacheldeur 
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3. Technische gegevens 
3.1 Maattekeningen 

 
3.2 Afmetingen 
 
Type Faber Andor 
Nominale prestatie 7,0 kW 
Verwarmingscapaciteit (m3) 
-gunstig  
-minder gunstig  
-ongunstige 
verwarmingsomstandigheden 
Conform richtlijnt 18893/TAB2 DIN 

 
148 
86 
59 

Rookgaswaarden:                    Brandstof:
Rookgasstroom: 
Rookgastemperatuur: 
Min. winddruk op nominale prestatie: 
Stofdeeltje (gemeten op 13% O2): 
CO (gemeten op 13% O2): 
Rendement: 

hout / bruinkool 
6.6/6.7 g/s 
270/322˚C 

12 Pa 
<40mg/m3 

0.08 % 
> 78% 

De genoemde details dienen slechts ter informatie! 
Wij behouden het recht modificaties te maken voor verbetering van de 
technische constructie en kwaliteit. 
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3.2 EC Verklaring van Conformiteit 
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