
  Wellstraler WL01 – WL02 

Continuous burning appliance 

Installatievoorschriften WL01 en WL02 - INBOUW 
MD 017/053 

1.MONTEREN EN INSTALLEREN VAN DE KACHEL 

De kachel wordt volledig gemonteerd afgeleverd. Door het transport kunnen 

de gietijzeren brandplaten zijn verschoven. Zorg ervoor dat de gaatjes van 

deze platen overeenkomen met de gaatjes van de kachel. Voor de installatie 

van de kachel zullen sommige onderdelen moeten worden losgemaakt, deze 

dienen nadien op identieke wijze terug gemonteerd te worden opdat de 

kachel zou kunnen functioneren zoals verder beschreven. De garantie zal 

vervallen wanneer een onderdeel op een foutieve manier gemonteerd werd 

(zie garantie). 

De kachel dient te worden geïnstalleerd conform de in voege zijnde wettelijke 

bepalingen. Om deze reden  vragen wij u beroep te doen op een vakman of 

een installateur zodat de kachel kan worden geïnstalleerd op een correcte en 

veilige methode.  

1.1 Installatie van de kachel 

De schouwaansluiting kan worden verplaatst naar de bovenzijde of de 

achterzijde van de kachel indien dit gewenst is (zie demontage van de kachel). 

1.1.1 Demontage van de kachel 

Demontage van de kachel is nodig indien: 

 De schouwaansluiting verplaatst moet worden van de achterzijde 

naar de bovenzijde van de kachel of omgekeerd. 



 En/of indien de kachel wordt ingebouwd en de aansluiting van de 

schouw niet bereikbaar is langs de buitenzijde van de kachel. 

Hoe moet men de kachel demonteren: 

 Alvorens de kachel te demonteren dient men de elektriciteit van 

het toestel uit te schakelen. 

 De inox plaat tegen de bovenzijde aan de binnenkant van de 

kachel is bevestigd door middel van twee bouten, deze dienen te 

worden verwijderd. 

  

 

 

 Na het verwijderen van de inox plaat wordt de schouwaansluiting 

zichtbaar. Hiernaast bevinden zich vier bouten dewelke moeten 

worden verwijderd. 

 



 Eens de verbrandingskamer los is, kan ze uit de mantel worden 

geschoven langs de voorzijde van de kachel. 

 

 
 

 Na het verwijderen van de verbrandingskamer wordt het 

schouwstuk zichtbaar. Dit kan worden omgedraaid na het 

verwijderen van 4 moeren en na het verwijderen van de 

uitdrukbare schijf bovenaan op de mantel (indien nog aanwezig). 

 

 

Let op: laat de kachel nooit steunen op de deur wanneer de 

verbrandingskamer uit de mantel is geschoven. 

 

1.1.2 Elektrische aansluiting van de kachel 



De kachel dient te worden aangesloten op 230V netspanning. 

1.2 Veiligheidsmaatregelen voor installatie 

Voor de algemene veiligheid moeten zowel de voorschriften van de 

handleiding en installatiegids als volgende maatregelen worden opgevolgd.  

Algemeen 

Bij het plaatsten van de kachel moet er rekening worden gehouden met het 

gewicht van de kachel (zie afmetingen en gegevens). De ondergrond en 

structuur van de ondersteuning moet de kachel ten alle tijden kunnen 

dragen. 

Veiligheid afstanden 

Voor de brandveiligheid moet de kachel worden voorzien van hittebestendige 

isolatie (glaswol, rockwol) rondom de kachel. In tabel 1 kan u de minimale 

hoeveelheid isolatie terugvinden voor de kachel. Bij het inbouwen van de 

kachel mogen er tevens geen brandbare materialen worden gebruikt en 

mogen deze zeker niet in contact komen met de kachel of de isolatie rondom 

de kachel. Er mogen zich geen brandbare materialen bevinden binnen een 

afstand van 1 meter van de ruit van de kachel tijdens het branden. 

Type 
kachel 

bovenzijde achterzijde onderzijde zijkant 

WL 01 10 cm 10 cm 3 cm 4 cm 

WL 02 15 cm 15 cm 3 cm 6 cm  
            Tabel 1 
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