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VOORWOORD / KWALITEITSFILOSOFIE

U hebt gekozen voor een Spartherm product. Wij danken u hartelijk voor uw 
vertrouwen.

In een wereld van overvloed en massaproductie verbinden wij onze naam met 
het credo van onze eigenaar, de heer Gerhard Manfred Rokossa:

"Hoge technische kwaliteit gecombineerd met actueel design en uitstekende 
service voor onze klanten, die hierdoor tevreden zijn en ons verder aanbeve-
len." Wij bieden u samen met onze handelspartners eersteklas producten die 
emotioneel raken en gevoelens aanspreken als geborgenheid, veiligheid en 
behaaglijkheid. Om dit ook waar te maken, adviseren wij u om de gebruiks-
handleiding aandachtig te lezen, zodat u uw inbouwhaard snel en grondig 
leert kennen.

Naast informatie over de bediening bevat deze handleiding ook belangrijke 
verzorgings- en gebruiksaanwijzingen voor uw veiligheid en voor het waar-
debehoud van uw inbouwhaard, alsook waardevolle tips en ondersteuning. 
Bovendien laten we u zien hoe u uw product met respect voor het milieu kunt 
gebruiken.

Als u nog vragen hebt, neem dan contact op met uw leverancier.

Uw Spartherm-team, G.M.

G.M. Rokossa
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De haard mag manueel worden gebruikt of met geschikte ontstekingsre-
gelingen en overeenkomstige instellingen. Hiervoor moeten wanneer nodig 
afspraken worden gemaakt met Spartherm Feuerungstechnik GmbH.

1.1 LEVERINGSOMVANG

Renova B gekeurd conform DIN EN 13229 WA met volgende kenmerken:
• Haard met chamottebekleding en klapdeur
• Draaghulp
• Afvoeraansluiting
• Verbindingsstuk voor verbrandingslucht
• Materialen die met vuur in aanraking komen uit temperatuurbestendig 

staal tot 1200°C

De volgende componenten zijn verkrijgbaar als optie:
• S-Thermatik, stookregeling met weergave van de buffervattemperatuur
• Draaglagers
• Naverwarmingsaggregaat (NSHF)

1. ALGEMENE AANWIJZINGEN

Overleg met een erkende schoorsteenveger voordat uw haard Renova B 
wordt opgesteld en geïnstalleerd. Hij kan u adviseren over bouwkundige 
voorschriften en de geschiktheid van uw schoorsteen en een inspectie van 
de geïnstalleerde haard uitvoeren. De schoorsteenberekening gebeurt con-
form DIN EN 13384 met de in deze handleiding (zie technische gegevens) 
aangegeven waardentripel.

ONZE INBOUWHAARD IS GEKEURD VOLGENS DIN EN 13229 EN VOL-
DOET AAN DE EISEN VAN DE RICHTLIJN BOUWPRODUCTEN (BAUPRO-
DUKTRICHTLINIE). (DE PRESTATIEVERKLARING KUNT U BEKIJKEN EN 
VERKRIJGEN OP WWW.SPARTHERM.COM)

Kleine kinderen, ouderen of invaliden: net als bij alle verwarmingstoe-
stellen is het zinvol een beschermingssysteem aan te brengen voor deze 
groepen van personen, omdat de ruit en de bekledingsdelen van de haard 
erg heet kunnen worden! Gevaar voor brandwonden! Laat zulke personen 
nooit zonder toezicht achter bij een brandende of pas gedoofde haard! 
Nationale en Europese normen, de landelijke en plaatselijke richtlijnen en 
voorschriften, in het bijzonder de geldende stookverordening in uw regio, 
moeten in acht worden genomen bij de plaatsing en het gebruik van uw 
inbouwhaard en de aansluiting op de schoorsteen. 

De haard moet in principe worden gebruikt met een zelfsluitende deur. Aan-
passen van de sluitinrichting is niet toegestaan! In het verbindingskanaal 
met de schoorsteen mogen naverwarmplaten, enz. worden geïntegreerd. 
Deze nageschakelde verwarmingsplaten mogen de rookgastemperatuur 
slechts doen dalen zover dit mogelijk is voor een veilige en geschikte wer-
king van de rookgasinstallatie!
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1.2 TECHNISCHE GEGEVENS

Renova B

Gewicht (incl. bekleding van de verbrandingskamer) 142 kg

Nominaal vermogen met NSHF* 8,8 kW

Gemiddelde verwarmingsgastemperatuur bij de aansluiting: 357 °C

Gemiddelde rookgastemperatuur na NSHF 208 °C

Benodigde min. opvoerdruk ** 12 Pa

Rookgasdebiet 9,4 g/s

Houtopleghoeveelheid NWL/maximaal 2,7 kg/70 min

Voor andere vulvolumes

max. opleghoeveelheid 7 kg/60 min

Tripelwaarde voor 8 kg/60 min 15 Pa

Gemiddelde rookgastemperatuur bij de aansluiting: 590 °C

Rookgasdebiet 25 g/s

Gemiddelde rookgastemperatuur bij de aansluiting na NSHF 316 °C

Tussen de tripelwaarden na de keuring (2,7 kg) en de max. vulhoeveelheid van 7 kg kan worden 
geïnterpoleerd. De bepaling van de lengte dient te gebeuren door de installateur op basis van de 

omstandigheden, de materialen en de uitvoering. Een beoordeling kan een treklengte van 50-80 K/m 
opleveren. d.w.z. 590 °C - 180 °C = 410 K / 60 K = 6,8 m

*   De aangegeven waarden zijn gemiddelden bij een verbranding. Deze 
waarden zijn gemeten onder proefomstandigheden bij een nominaal ver-
warmingsvermogen, wanneer in 70 min een hoeveelheid hout van ca. 
2,7 kg in de vorm van droge blokken beukenhout wordt verbrandt, en 
de metalen naverwarmingskast (naverwarmingsaggregaat) van de firma 
Spartherm is geïnstalleerd.

**  Druk in de aansluiting van de inbouwhaard. Verhoogde opvoerdrukken 
kunnen met geschikte maatregelen, bijv. door een extra luchtinrichting of 
een smoorklep worden gereduceerd tot minder dan 25 Pa.

Noodzakelijke minimale isolatie (Silca 250 KM)

Aanbouwwand (zijdelings/achter) mm 100

Plafond mm 160

Plaatsingsvloer (alleen onder de metalen naverwarmingskast) mm 20

Vereiste minimale afstanden tot de verbrandingskamer/onderdelen

Convectieruimte afstand (zijdelings / achter) mm 100

Afstand tot plaatsingsvloer mm 140

Naverwarmingsplaat tot verbrandingskamerwand mm 100

Verbindingskanaal naar plafond van verwarmingskamer mm 200

Minimumafstand in het stralingsbereik van de ruit

brandbare onderdelen mm 800

Brandbare onderdelen achter stralingsbescherming mm 400

Bereik van niet brandbare vloerbedekking naar voren mm 500

Bereik van niet brandbare vloerbedekking naar opzij mm 300

Stralingsbeschermingsplaat

Tussen de inzethaard en de verwarmingskamerwand moet een stralingsbeschermingsplaat worden voor-
zien op de diepte van de inbouwhaard 1,0 m x 1,0 m, 25 cm over de bovenrand van de installatiebodem. 
Als alternatief kan de afstand tussen het verwarmingstoestel en de verbrandingskamerwand tot 130 mm 
worden verhoogd of kan de isolatiesterkte tot 120 mm worden verhoogd. Bij gebruik van de metalen 
naverwarmingskast (naverwarmingsaggregaat) moet onder het grondvlak daarvan een stralingsbescher-
mingsplaat, of een 20 mm sterke isolatie worden voorzien

De isolatiesterkten worden bepaald conform DIN EN 13229 met geopende 
luchtroosters in de verwarmingskamer. Indien een gesloten verwarmingska-
mer moet worden opgesteld, moeten de isolatiesterkten worden verhoogd 
via een detectiemethode. Bij gebruik van de gekeurde buitenstookinrichting 
moet deze zijn omgeven door 100 mm geschikte brandwerende isolatie (zie 
materiaalvoorschriften  minimale isolatiesterkte) ten opzichte van andere 
componenten.
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2. MONTAGE

De installatie moet worden uitgevoerd door een gespecialiseerde firma en 
moet voldoen aan de onderstaande eisen. Bij de montage van de conform 
DIN EN 13229 gekeurde haard bestaat de mogelijkheid nageschakelde 
keramische of metalen rookgaskanalen te gebruiken. Indien een gesloten 
installatie (hypocaust) moet worden gebouwd, moet het volgende worden 
verzekerd: 

• Correcte bouw van de hypocaust volgens de regels van het vak
•  Isolatie van te beschermen componenten. De in deze handleiding aan-

gegeven isolatiedikten voldoen aan de vereisten van de norm DIN EN 
13229 bij een warmeluchtinstallatie, d.w.z. bij geopende toevoer- en 
omgevingsluchtopeningen.

•  Bij het inbouwen van kabels, armaturen, regelingen of watervoerende 
componenten mogen de max. omgevingstemperaturen hiervan niet wor-
den overschreden.

• Indien frontplaatjes moeten worden aangebracht, moeten deze aan 
de kant van de verbrandingskamer worden verlucht, zodat ze worden 
gekoeld en niet kunnen vervormen.

Bij de installatie, aansluiting en werking van de haard Nova F moeten alle 
vereiste nationale en Europese normen zoals de plaatselijke voorschriften 
(DIN, DIN EN, bouwverordeningen, stookverordeningen, enz.) worden in acht 
genomen en toegepast!

HeizAnlV:  Verordening voor verwarmingsinstallaties
FeuVo:    Stookverordening van de regio
1. BlmschV   Duitse immisieverordening
EnEV   Energiebesparingsverordening
TR-OL    Vakregels voor haarden en luchtverwarming
DIN 1298 / EN 1856:  Verbindingsstukken voor stookinstallaties

DIN EN 13229   Inbouwhaarden inclusief open haarden voor vaste 
brandstoffen

DIN EN 50165  Elektrische uitrusting van niet-elektrische apparaten 
voor huishoudelijk gebruik en gelijkaardige doelein-
den - Veiligheidseisen

DIN EN 13384  Rookgasinstallaties berekeningsmethode
DIN 18160-1/2  Rookgasinstallaties/Huisschoorstenen
DIN EN 12828 / Verwarmingsinstallaties in gebouwen
DIN 4751  Planning van warmwaterinstallaties
LBO   Toepasselijke nationale bouwverordening

Deze opsomming van richtlijnen beoogt niet volledig te zijn. 
Opgelet: In de bevestigingspunten voor de draaghulp (4x voor, 4x achter) 
zijn kunststof stoppen gebruikt. Deze moeten na de installatie worden ver-
wijderd, zodat ze tijdens het stoken niet opbranden of verdampen.

2.1 MINIMUMDIAMETER CONVECTIELUCHT

De minimumdiameters voor de convectielucht (toegevoerde lucht en omge-
vingslucht) in de bekleding resp. de verwarmingskamer moeten als volgt 
worden uitgevoerd. 

Warme lucht:  1500 cm² bij de bovenste delen van de bekleding
Koude lucht:  1700 cm² bij de onderste delen van de bekleding

De minimumdiameter mag over meerdere openingen worden verdeeld. Aan-
vullend moet rekening worden gehouden met de vakregels voor haarden en 
luchtverwarming (TR-OL 2006).



NL 8

2.2  SCHOORSTEENAANSLUITING/VERBINDINGSSTUK

De Renova B wordt met verbindingsstukken uit min. 2 mm dik plaatstaal 
met de schoorsteen verbonden. Deze moeten voldoen aan DIN 1298 resp. 
DIN EN 1856-2 en conform DIN 18160 resp. de landspecifieke voorschrif-
ten worden aangesloten op de schoorsteen/rookgasinstallatie. Er dient op 
te worden gelet, dat het rookgaskanaal wordt geïnstalleerd in een zo kort 
mogelijk, stijgend, traject naar de schoorsteen. Probeer hierbij indien moge-
lijk geen bochten in het rookkanaal te maken. Bovendien moet het rook-
gaskanaal met een ingemetselde wanddoorvoer op de schoorsteen worden 
aangesloten en worden afgedicht. Eventueel moet het rookgaskanaal met 
klemmen worden bevestigd om te garanderen dat het stevig genoeg vast zit.

Ook eventuele verbindingsstukken moeten worden afgedicht! Als de rook-
gasbuis doorheen componenten met brandbare materialen voert, moet deze 
buis overeenkomstig de voorschriften worden geïsoleerd. De verbindings-
leiding moet zodanig worden gemonteerd, dat deze op ieder moment kan 
worden gereinigd. Dit dient te worden gegarandeerd door een voldoende 
aantal reinigingsopeningen te voorzien. Om de schoorsteenonderdruk te 
meten moet een meetaansluiting worden ingebouwd op een toegankelijke 
plek in de verbindingsleiding.

2.3  INBOUW DRAAISCHIJF / LUCHTINSTELLINGSHEN-
DEL / STELMOTOR VOOR S-THERMATIK

Na de levering kan de montage van de draaischijf/luchtregeling nodig zijn 
doorheen de verbrandingskamer in de bodemruimte van de haard. (bijv. 
uitvoering met S-Thermatik). De montage gebeurt niet in de fabriek, omdat 
zowel de steradapter (krachtsluiting tussen de stelmotor en de draaischijf), 
en de stelmotor voor de S-Thermatik naar onder uit het toestel uitsteken. 
Tijdens het transport en de montage zouden deze worden beschadigd.

Voor de montage is de uitbouw van de voorste chamotten van de ver-
brandingskamer  (chamottesteen nr. 7 en 8 afb. 4) en de bodem van de 

verbrandingskamer vereist (zie 2.4). Het inbouwen van het luchtmechanisme 
dient te gebeuren zoals afgebeeld in afb. 2. De luchtinstellingshendel moet 
in de stand „gesloten“ staan (luchtinstellingshendel tegen linker aanslag), 
om de primaire luchtklep te kunnen gebruiken. Na de montage moet de 
werking van de luchtregeling worden gecontroleerd voordat de bodem van 
de verbrandingskamer wordt teruggeplaatst.

Steradapter
voor 
krachtsluiting

Draaischijf

VA Glijplaat

Gaten voor de houder van de stelmotor (alleen bij 
S-Thermatik).
Het onderaan inbouwen van de stelmotor gebeurt 
via de grote uitsnede in de grondplaat.

Grondplaat

Het gat van de gelede arm 
moet op de bout van de 
luchtverstellingshendel 
worden gestoken. 

Afb. 2
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2.4  AANSLUITING VERBRANDINGSLUCHT / INBOUW 
MOTOR S-THERMATIK / LUCHTKAST

Inbouwvolgorde aansluiting verbrandingslucht:

Stap 2.4
Inbouwen in omgekeerde volgorde. Tijdens de montage moet het correct 
openen en sluiten van de draaischijf worden gecontroleerd! Zie hiervoor 
punt 2.3 op pagina 8.

2.5  AANSLUITING EN POSITIE VAN DE 
ROOKGASTEMPERATUURSENSOR

De temperatuursensor bevindt zich bij de Renova B aan de linkerzijde in de 
rookkanaalaansluiting. (M10 binnenschroefdraad).

2.6 WIJZIGING VAN DE DEURAANSLAG

Indien de deuraanslag moet worden gewijzigd, dan is dit ook mogelijk nadat 
de installatie volledig is geplaatst. Hiervoor moet onder opgave van het 
ordernummer een nieuwe deur worden besteld, die wegens de universele 
deurlijst kan worden vervangen. Om de deur uit te bouwen zijn de volgende 
stappen vereist.

Stap 1.1:
Draai de schroeven uit de bodem van de verbrandingska-
mer. Als de bekleding van de verbrandingskamer reeds is 
gemonteerd, moeten eerst de drempelsteen en de voorste 
bodemsteen worden uitgebouwd. 

De bodemplaat heeft twee inkepingen in de achterzijde, 
waarachter een schroevendraaier kan worden geplaatst 
voor het uitnemen.

Stap 1.2: 
Voor de realisatie van de luchtaansluiting moeten vier inbus-
schroeven  worden uitgedraaid. Daarna moet de verbinding-
shendel   van de luchtinstellingshendel worden gehaald.. 
Daarna ligt de volledige luchtregeling vrij en kan deze uit de 
verbrandingsruimte worden genomen. 
De verbrandingsluchtleiding kan nu aan de aansluiting van 125 
mm of 150 mm onder de gegalvaniseerde luchtkast worden 
vastgeschroefd.

Inbouwvolgorde motor S-Thermatik en luchtkast:

Stap 2.1:
Om de stelmotor van de S-Thermatik in of uit te bouwen, 
moeten de hierboven beschreven stappen 1 en 2 worden 
doorgevoerd. Daarna moeten de steradapter of de spanstift, de 
draaischijf en vervolgens het glijlager worden uitgenomen. Zie 
ook afbeelding 2, pagina 8.

Stap 2.2
Na het uitbouwen van de delen van de luchtregeling wordt 
de motor S-Thermatik onder de bodem van het toestel 
aangeschroefd. 

Stap 2.3
Aansluitend moet/kan de aansluitingskast van de verbran-
dingslucht opnieuw worden aangeschroefd. Wanneer de ver-
brandingslucht moet worden aangesloten op de aansluitkast, 
moet de aansluitkabel van de stelmotor door de kabeldoorvoer 
worden gestoken. Om de toevoer van niet afsperbare lucht te 
reduceren, moet de afdekking zo strak mogelijk rond de kabel 
worden gedraaid. Aanbevolen wordt om deze “klep” met tem-
peratuurbestendige tape te bevestigen.
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1. Uitbouwen van de „oude“ deur
a.)  Eerst verwijdert u de veiligheidsclip van de bovenste penscharnier.

b)  Open vervolgens de deur zo ver mogelijk en deactiveer het type A1. Zet 
daartoe de stifttap, die zich onderaan de scharnierkant bevindt, met een 
inbussleutel vast.

Verwijder aansluitend de haarddeur uit de haard. Til daarvoor de deur aan 
de scharnierkant op en trek ze naar beneden.

2. De grendelbout vervangen
c)  Demonteer de grendelbout met een steeksleutel.

d)  Monteer de grendelbout aan de tegenoverliggende zijde, waar het gat is 
voorzien.

3.  Plaatsen van de „nieuwe“ deur 
Plaats de „nieuwe“ deur. Schuif daartoe de deur met de bovenste pen-
scharnier in de voorziene gaten. Open de deur vervolgens 90° en steek 
de onderste penscharnier (zeshoekig) in het daarvoor voorziene gat. 

e)    Activeer type A1 opnieuw. Zet daartoe de stifttap, die zich onderaan de 
scharnierkant bevindt, los met een inbussleutel van 3 mm.

Ga nu na of de deur correct werkt! Als de deur niet zelfstandig sluit, moet 
ze worden bijgeregeld. Gebruik met een niet-zelfsluitende deur is niet 
toegestaan.

f)  Ten slotte brengt u de vei l igheidscl ip terug aan op de bovenste 
penscharnier.

a+f)

c) d)

b+e)
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Monteren van de bekleding van de verbrandingskamer

De aparte chamottestenen van de bekleding 
van de verbrandingskamer moeten worden 
geplaatst volgens de nummering, begin-
nend met (1). De achterste impactplaat (10) 
moet schuin en tot boven de zijwanden in 
de verbrandingskamer worden ingevoerd. 
Daarna moet de impactplaat in de vri je 
ru imte boven de z i js tenen hor izontaal 
worden gedraaid en in het midden op de 
zijstenen worden gelegd. Belangrijk hierbij 
is dat de bovenkant van de keerplaat de 
ruwe kant is. De voorste impactplaat (10) 
moet op dezelfde manier worden geplaatst.

Het uitbouwen van de bekleding van de verbrandingskamer gebeurt in 
omgekeerde volgorde.

Belangrijk: Bij het in- en uitbouwen moet 
erop worden gelet, dat de chamotten niet 
tegen randen stoten, omvallen, enz. Door 
mechanische schade wordt de levensduur 
van de bekleding van de verbrandings-
ruimte verkleind.
Als vervangchamotten nodig zijn, kunnen 
deze door de installateur met de overeen-
komstige bestelnummers worden besteld.

2.7 BEKLEDING VAN DE VERBRANDINGSKAMER

Pos.-nr. en inbouwnr. SAP-NR. Hoeveelheid

1 10 14 546 1

2 10 14 554 1

3 10 14 555 1

4 10 14 556 1

5 10 14 551 1

6 10 14 553 1

7 10 14 550 1

8 10 14 552 1

9 10 14 547 1

10 10 14 549 2

11
10 14 548 (bij deurhoogte 510)
10 14 557 (bij deurhoogte 570)

1
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werking van de warmtewisselaar moet de Renova B zo gelijkmatig moge-
lijk worden gestookt en vaak leegbranden.

• Dubbele beglazing (IR-spiegeling): door het aanbrengen van oxyderende 
lagen op het glasoppervlak worden, worden infrarode delen van de stra-
ling uit de verbrandingskamer grotendeels gereflecteerd. Deze lagen 
wekken (regenboogachtige) interferentiekleuren op, de zogenaamde 
IR-spiegeling. Door deze verkleuring is het kwaliteitskenmerk van de 
"IR-spiegeling“ zichtbaar, resp. te herkennen. Deze verkleuring kan niet 
worden verwijderd.

• Voor het gebruik van de haard aan het nominale verwarmingsvermogen, 
zijn de volgende voorwaarden vereist.

     - Het stoken moet met gesloten deur gebeuren.
     - Schoorsteentrek:   12 Pa
     -  Een onderdruk van meer dan 20-25 Pa kan een invloed hebben op de 

correcte werking. Hierbij kan vuilafzetting op de ruiten of geluidsvor-
ming worden versterkt.

     - Hout:     droge blokken beukenhout; (vochtgehalte < 18%)
     - Houtopleghoeveelheid:  2,7 kg;  verdeeld over  dr ie  gel i jkaard ige 

houtblokken.
     - Luchtinstelling:      bijna middelste stand, moet afhankeli jk van de 

omstandigheden ter plaatse eventueel l icht jes 
worden aangepast (z ie voorbeeld). Ti jdens de 
stookfase kan de luchthendel gedurende enkele 
minuten worden geopend.

     -  Bij een stooktijd van ca. 70 minuten heeft de inbouwhaard een vermo-
gen van ongeveer 10 kW afgeleverd.

3. EERSTE INBEDRIJFSTELLING

Installaties die warmte opwekken mogen alleen door gespecialiseerde 
firma's worden geïnstalleerd en gemonteerd. De inbedri jfstel l ing mag 
alleen worden uitgevoerd door een deskundige van het installatiebedrijf. 
De eigenaar/gebruiker van de installatie moet een attest krijgen waarin de 
correcte inbouw en de juiste instelling/werking van alle regelsystemen en 
veiligheidscomponenten wordt bevestigd.
Bovendien moet de gebruiker uitvoerig worden geïnstrueerd over de bedie-
ning, de werking en het onderhoud van de totale installatie met inbegrip van 
alle extra modulen. Ook moeten aan de gebruiker de maatregelen worden 
meegedeeld voor het in stand houden van een veilige werking van de instal-
latie. De uitgevoerde instructie moet worden gedocumenteerd in het rapport 
van ingebruikname! De montage- en gebruikshandleiding moet absoluut 
worden bewaard en in de nabijheid van de Renova B worden gelegd op een 
makkelijk bereikbare plek.

4. WERKING

Let bij het gebruik op de aanwijzingen van de gebruikshandleiding voor 
inbouwhaarden. De aanwijzingen in deze montage- en gebruikshandleiding 
hebben betrekking op de specifieke werking van een inbouwhaard zoals de 
Renova B.
• De deur van de inbouwhaard wordt in principe uitgevoerd als een zelf-

sluitende deur. Dit betekent dat de verbrandingskamerdeur in principe 
gesloten is. De deur mag worden geopend om brandhout bij te vullen 
of, in afgekoelde toestand, om de haard te reinigen. Aanpassen van de 
sluitinrichting is niet toegestaan.

• De afstand tussen brandbare componenten/meubels en de ruit moet 
minstens 80 cm bedragen!

• De haard is geconcipieerd voor de verbranding van blokken droog, onbe-
handeld hout met schors en houtbrikketten.

• Warmtewisselaar omgeleid. De rookgasklep gaat open zodra de rook-
gastemperatuur opnieuw onder deze temperatuur zakt. Voor een beter 

Voorbeeld van een houtoplegging 
met luchtinstelling
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5. REINIGING EN ONDERHOUD

Let bij de reiniging op de aanwijzingen van de gebruikshandleiding voor 
inbouwhaarden. Wij bevelen aan de opening van de inbouwhaard met een 
folie of doek tegen vervuiling te beschermen.

5.1 REINIGING VAN DE DUBBELE BEGLAZING

De reiniging van de dubbele beglazing door de gebruiker mag alleen gebeu-
ren in overeenstemming met de gebruikshandleiding, aan de kant van de 
verbrandingskamer en van de opstellingsruimte. Indien de binnenste ruiten 
in de holte vervuild zijn, mogen deze alleen worden gereinigd door de klan-
tendienst of geschoold vakpersoneel. Door het gebruik kan er een lichte, 
heldere glans tussen de glazen ruiten optreden. Deze afzetting vormt echter 
geen reden voor een klacht.

6. BRANDSTOF

De stichting „Wald in Not (Bos in nood)" formuleert het in een informatiebro-
chure treffend als volgt: "Hout maakt geen schulden bij de natuur. Hout is 
opgeslagen zonne-energie. Zonlicht, water en koolstofdioxide zijn de bouw-
stenen waaruit hout ontstaat. Een boomleven lang wordt zonlicht chemisch 
vastgehouden. Zonne-energie wordt opgeslagen in lignine en cellulose. Bij 
het verbranden komt ze opnieuw vrij." Meer informatie vindt u op de website 
www.wald-in-not.de.
Inbouwhaarden mogen alleen worden gestookt met brandstoffen die voldoen 
aan BlmSchV 1. Hieronder vallen voor de inbouwhaarden Renova en Nova 
houtblokken met een vochtgehalte van ca. 18% en lager of producten uit 
geperst hout conform DIN 51731.
Andere brandstoffen mogen niet worden gebruikt!

Niet toegestaan is het verbranden van:
• gelakt of met kunststof bekleed hout
• spaanderplaten of met houtbeschermingsmiddelen behandeld hout
• hout van europallets
• afval, restafaval, oude kleren
• papier, papierbriketten, karton
• vochtig hout (vochtgehalte groter dan 20%)
• alle kunst-/schuimstoffen
• alles wat vast of vloeibaar en geen hout is
Het is verboden deze en andere niet geschikte materialen in uw inbouw-
haard te verbranden. De garantie vervalt wanneer de inbouwhaard Nova of 
Renova wordt gestookt met niet-toegestane brandstoffen!

7. TYPEPLAATJE

Wegens de erg hoge temperaturen van het basislichaam wordt het type-
plaatje van het toestel op de luchtregeling gekleefd. Deze is echter alleen 
toegankelijk wanneer de bodem van het toestel wordt geopend. Zie pagina 
9, 2.4. Als alternatief wordt hieronder het typeplaatje op identieke wijze 
weergegeven.
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8. ALGEMENE GARANTIEVOORWAARDEN

8.1 TOEPASSINGSBEREIK

Deze algemene garantievoorwaarden gelden voor de relatie tussen de 
fabrikant, de firma Spartherm Feuerungstechnik GmbH, en de handelaar/
tussenhandelaar. Ze komen qua dekking niet volledig overeen met de con-
tract- en garantievoorwaarden die de handelaar/tussenhandelaar individu-
eel doorgeeft of kan doorgeven aan zijn klant.

8.2 ALGEMENE INFORMATIE

Dit product is een kwalitatief hoogstaand product dat wordt vervaardigd volgens 
de recentste technische inzichten. De gebruikte materialen werden zorgvuldig 
geselecteerd en worden, net als ons volledige productieproces, ononderbroken 
gecontroleerd. Voor het opstellen of inbouwen van dit product is gespecialiseerde 
vakkennis vereist. Daarom mogen onze producten alleen worden geïnstalleerd 
en in bedrijf gesteld door gespecialiseerde firma's onder naleving van de gel-
dende wettelijke bepalingen.

8.3 GARANTIEPERIODE

De algemene garantievoorwaarden gelden alleen in de Bondsrepubliek 
Duitsland en de Europese Unie. De garantieperiode en de omvang van de 
garantie worden in het kader van deze voorwaarden toegekend, buiten de 
wettelijke garantie, die onaangetast blijft. De firma   Spartherm Feuerungs-
technik GmbH geeft een garantie van 5 jaar op

• Basislichaam inzethaard
• Basislichaam kachel
• Basislichaam inbouwhaard
• Basislichaam haarddeuren

De firma Spartherm Feuerungstechnik GmbH geeft 24 maanden garantie 
op schuiftechniek, bedieningselementen zoals handgrepen, verstelhendels, 
schokdempers, elektronische en elektrische onderdelen, zoals ventilatoren, 
toerentalregelaars, originele vervangonderdelen, alle accessoires en veilig-
heidstechnische systemen.

De firma Spartherm Feuerungstechnik GmbH geeft 6 maanden garantie op 
slijtageonderdelen in het vuurbereik, zoals chamotten, vermiculiet, vuur-
roosters, dichtingen en glaskeramiek.

8.4  RECHTMATIGHEIDSEIS VOOR DE GARANTIE

De garantieperiode begint vanaf de datum van levering aan de vakhandel/
tussenhandelaar. Dit dient te worden gestaafd door een schriftelijk bewijs, 
zoals de rekening met leveringsbevestiging door de vakhandel/tussen-
handelaar. Het bij het product behorende garantiecertificaat dient door de 
indiener van de claim te worden voorgelegd bij de aanvraag.
 
Zonder voorlegging van dit bewijs is de Firma Spartherm Feuerungstechnik 
GmbH tot geen enkele garantieprestatie verplicht.

8.5 UITGESLOTEN VAN GARANTIE

De garantie omvat niet:
• de slijtage van het product
• Chamotten/vermiculiet: zijn een natuurproduct, dat bij iedere opwarming 

wordt blootgesteld aan uitzetting en krimp. Hierdoor kunnen scheuren 
ontstaan. Zolang de bekleding in de verbrandingskamer op zijn plaats 
blijft en niet afbreekt, is deze volledig functioneel.

• de oppervlakken: verkleuringen in de lak of op de gegalvaniseerde opper-
vlakken, die te wijten zijn aan thermische belasting of overbelasting.

• het schuifmechanisme: bij niet naleving van de installatievoorschriften en de 
daarmee gepaard gaande oververhitting van riemschijven en lagers
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• de dichtingen: niet meer goed afdichten door thermische belasting en 
verduring.

• het glaskeramiek: vervuiling door roet of ingebrande resten van ver-
brande materialen, en kleurveranderingen en andere optische verande-
ringen vanwege de thermische belasting.

• foutief transport en/of foutieve opslag
• verkeerde hantering van breekbare onderdelen zoals glas en keramiek
• verkeerde hantering en/of ondeskundig gebruik
• nalatig onderhoud
• foutieve inbouw of aansluiting van het toestel
• niet-naleving van de montage- en bedieningshandleiding
• technische wijzigingen aan het toestel door niet-bedrijfspersoneel 

8.6 CORRIGERENDE MAATREGELEN/REPARATIE

Onafhankelijk van de wettelijke garantie, die binnen de wettelijke garantieter-
mijn voorrang heeft op de beloofde garantie, worden in het kader van deze 
garantie alle gebreken kosteloos opgelost, als deze zijn terug te voeren op een 
materiaalfout of op een fout van de fabrikant en als de overige voorwaarden 
van deze garantiebelofte zijn nageleefd. In het kader van deze garantiebelofte 
behoudt de firma Spartherm Feuerungstechnik GmbH zich het recht voor 
ofwel de gebreken te corrigeren ofwel het toestel kosteloos te vervangen. 
Corrigerende maatregelen hebben voorrang.

Deze garantiebelofte omvat uitdrukkelijk niet een verdergaande schadever-
goeding, die uitgesloten is bovenop de wettelijke garantie.

8.7 VERLENGING VAN DE GARANTIEPERIODE

Als een prestatie onder de garantiebelofte is uitgevoerd, of het nu gaat om 
corrigerende maatregelen of om de vervanging van een toestel, dan wordt 
de garantietijd voor het vervangen toestel/onderdeel verlengd.

8.8 VERVANGONDERDELEN

Als vervangonderdelen mogen uitsluitend vervangonderdelen die door de 
fabrikant worden geproduceerd of door deze worden aanbevolen worden 
gebruikt..

8.9 AANSPRAKELIJKHEID

Schade en claims voor schadevergoeding waarvan de oorzaak niet ligt in 
een toestel dat met gebreken is afgeleverd door de Firma Spartherm Feu-
erungstechnik GmbH, worden uitgesloten en maken geen deel uit van deze 
garantie.

Dit geldt niet voor wetteli jke garantieclaims, als deze zich in bepaalde 
gevallen zouden voordoen.

8.10 SLOTOPMERKING

De vakhandel/distributeur staat u graag bij met raad en daad, bovenop deze 
garantievoorwaarden en -toezeggingen. Het wordt uitdrukkelijk aanbevo-
len haardinstallaties en kachels regelmatig te laten controleren door een 
kachelinstallateur.

Technische wijzigingen en vergissingen voorbehouden.
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9. RAPPORT VAN INGEBRUIKNAME

Datum
Apparaatnr.: 
(zie typeplaatje)

Naam en handtekening van de gebruiker van de haard/kachel

Naam en handtekening

Installatiebedrijf verwarming:
Naam en handtekening

Installateur

Verwarmingsinstallatie ontlucht:  ja neen

Controle van de effectieve opvoerdruk uitgevoerd?

Een onderdruk van meer dan 20-25 Pa kan van invloed zijn op 

de correcte werking. Hierbij kan vuilafzetting op de ruiten of 

geluidsvorming worden versterkt.

 ja neen

Bedrijfsdruk gecontroleerd:  ja neen           
Installatie gecontroleerd op 

dichtheid:
 ja neen

Alle veiligheidsinrichtingen

(TAS, veiligheidsventiel, MAG) gecontroleerd:
 ja neen

 ja neen

Geef de temperaturen in tussen de haard en de retourverhoging:

Retourtemperatuur in °C

Voorlooptemperatuur in  °C

Optische inspectie van de verwarmingsinstallatie:  ja neen

Werkingscontrole doorgevoerd:  ja neen

De gebruiker van de houtkachel is geïnstrueerd over de bediening  

en de montage- en bedieningshandleiding is overhandigd.

Handtekeningen

Monteur         /         Gebruiker         /          Installateur
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AANTEKENINGEN
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AANTEKENINGEN
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HET WERELDMERK VOOR UW HUISKAMER

The Global brand for your living room | La référence mondiale pour votre salon | Il marchio mondiale per il vostro soggiorno

La marca mundial para su salón | Het merk van wereldformaat voor uw woonkamer | Światowa marka do Państwa salonu 

Торговая марка № 1 для Вашего дома

D Ihr Fachhändler | UK Your specialist dealer | F Votre revendeur spécialisé
IT Il vostro rivenditore specializzato | E Sus comercios especializados

NL Uw vakhandelaar | PL Państwa sprzedawca | РУС Ваш дилер

SPARTHERM Feuerungstechnik GmbH · Maschweg 38 · D-49324 Melle · 
 Tel. +49 (0) 5422-9441-0 · Fax +49 (0) 5422-9441-14· www.spartherm.com


