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Betreft artikel nummers 1021xxxxxxxxx 
 
Standen schakelaar 
De ventilator kachels zijn voorzien van een 5 standen schakelaar: 

1. Uit 
2. Ventilator 
3. ½ Ventilator + ½ verwarming 
4. Ventilator + ½ verwarming 
5. Ventilator + Verwarming 

 
Thermostaat 
De ventilator kachels zijn voorzien van een capillair thermostaat die de 
omgevingslucht meet en hiermee de verwarmingselementen aanstuurt. Dit is een 
handbediende draaiknop met schaalverdeling 0-40grC. De thermostaat heeft een 
automatische reset. 
 
Limiter 
De ventilator kachels zijn voorzien van een maximaal thermostaat, de limiter. Deze 
limiter staat vast ingesteld op 165 graden Celsius en meet de uitgaande lucht. Als de 
temperatuur te hoog wordt worden de verwarmingselementen uitgeschakeld. De 
limiter moet handmatig worden gereset door het indrukken van het rode knopje. Dit 
rode knopje bevindt zich langs de thermostaatknop. Alvorens de limiter te resetten 
zal men zich ervan moeten overtuigen dat de oorzaak van uitschakelen is verholpen. 
Mogelijk oorzaak is een defecte ventilator. 
 
Plaatsing 
De ventilatorkachel kan op de vloer geplaatst worden of kan worden opgehangen 
aan de wand. Zorg er voor dat de ventilatorkachel stabiel staat en zorg ervoor dat er 
geen belemmeringen zijn voor de ingaande en uitgaande luchtstroom.  
 

Installatie 
Als de ventilatorkachel is voorzien van een aansluitsnoer met steker, dan kan die in 
een daarvoor geschikt stopcontact worden gestoken. Let hierbij wel op de juiste 
voedingsspanning en aansluitvermogen. Als de ventilatorkachel niet is voorzien van 
een aansluitsnoer met steker, dan moet hij op het elektriciteitsnet worden 
aangesloten door een daarvoor bevoegd persoon en met inachtneming van de 
plaatselijk geldende normen.  
 
Onderhoud 
Periodiek dient de ventilatorkachel geïnspecteerd te worden. Als de interne delen 
zoals de motor en verwarmingselementen vuil zijn moeten die worden 
schoongemaakt.  
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