HANDLEIDING VOOR INSTALLATIE,
GEBRUIK & ONDERHOUD

AQUA AIR FLOW 67 - 77

Gefeliciteerd met de aankoop van uw Jidé-haard.
Wij zijn ervan overtuigd dat de Aqua Air Flow voor de gewenste hoeveelheid warmte en comfort in
uw woning zal zorgen. Lees, om een correcte werking van het toestel te garanderen, deze
handleiding grondig door. Volg de instructies en aanbevelingen die er zich in bevinden.

Jidé s.a. – Rue des Meuneries 11 – B-4650 HERVE (Belgique) – Tél. +32 87 31.75.12 – Fax +32 87 31.75.11 – www.jide.be - info@jide.be
AAF - NL

Sept 2014

1

INHOUDSOPGAVE

Page

Inleiding
Algemeen
Technische eigenschappen & conformiteit
Afmetingen
Accessoires en wisselstukken
Componenten – Typeplaat

3
4
5
7
8

Gebruikershandleiding
Ontsteking
Verbranding
Warm water productie
Houtkeuze & gebruik
Algemene aanbevelingen en veiligheidsvoorzorgen

9
10
11
13
14

Handleiding voor de installatie
Voorbereiding – Inrichting
Montage
Plaatsing en afstelling van de vlamkeerplaat
Aansluiting primaire luchttoevoer
Hydraulische aansluiting
Elektrische aansluiting
In gebruik stelling

16
19
19
20
22
24

Onderhoud van de haard
Reinigen & schoorsteenvegen

25

Storingen
Oorzaken - Aanbevelingen

27

Garantie

31

Verklaring van overeenstemming Jidé

33

Jidé s.a. – Rue des Meuneries 11 – B-4650 HERVE (Belgique) – Tél. +32 87 31.75.12 – Fax +32 87 31.75.11 – www.jide.be - info@jide.be
AAF - NL

Sept 2014

2

INLEIDING
Algemeen
Voor een optimale en veilige werking van uw haard is het aangeraden om de installatie
ervan aan uw verkoper/installateur over te laten.
De aansprakelijkheid van de fabrikant beperkt zich tot de levering van het toestel. De
installatie moet volgens regels van het vak, de voorschriften in deze handleiding en de
normen en reglementeringen van de verschillende landen waar de toestellen geplaatst
worden, gebeuren. De fabrikant is niet aansprakelijk voor een slechte installatie. De
reglementeringen bepalen de regels voor het installeren, isoleren en aansluiten van
gesloten haarden die met hout werken in nieuwe of oude gebouwen, alsook de
voorschriften betreffende de schoorsteen. De onderstaande garantie is alleen geldig als het
toestel geïnstalleerd werd volgens de regels van de kunst en gebruikt wordt volgens de
aanbevelingen die voorgeschreven zijn in de handleiding voor montage en gebruik die met
het toestel werd meegeleverd. Het toestel of een component ervan wijzigen, kan gevaarlijk
zijn.
De lijst van onze dealers/installateurs kan u op onze website raadplegen. www.jide.be
Lees, vooraleer u het toestel gebruikt, deze handleiding grondig door. Dit opdat u
vertrouwt geraakt met de verschillende eigenschappen en functies van het toestel, om
een goede werking van het toestel te garanderen.
Controleer, vooraleer u voor de eerste keer stookt, dat er geen ongewenst materiaal in de
haard ligt.
Wanneer u voor de eerste keer stookt, brandt de lak van de kachel in en gaat de lak
uitharden. Deze veroorzaakt reukoverlast en rookvorming. Zorg voor voldoende
kamerventilatie. Wij raden u aan om de eerste keer goed door te stoken en de ramen en
deuren open zetten, om de geur te verminderen.
Gelieve de plastic folie niet te verwijderen om krassen op het toestel te voorkomen. Bij
krassen, best niet schuren maar wachten tot de eerste opstart. De verf hecht zich natuurlijk
aan het metaal.
De Aqua Air Flow kan ofwel ingebouwd worden ofwel vrijstaand als kachel gebruikt
worden.
De AAF-reeks bestaat uit de volgende modellen :
AAF 67
AAF 77
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Technische eigenschappen en certificatie van de verbrandingskamer
Met het oog op bezuiniging en op respect van het milieu heeft Jidé een cv-haard met
buitenluchttoevoer van de verbrandingslucht ontworpen. Het luchtcircuit waarin de primaire
circuleert, is volledig luchtdicht zodat de haard in een mechanisch geventileerde ruimte kan
geplaatst worden.
De klassieke primaire luchttoevoer door de rooster zorgt ervoor dat het vuur snel aanwakkert en
dat er snel een hogere temperatuur bereikt wordt.
De secundaire lucht zorgt voor naverbranding van de rookgassen om het rendement van het
toestel sterk te verhogen.
De tertiaire voorverwarmde lucht veroorzaakt een « turbo-effect » dat voor de reiniging van het
glas zorgt. Hierdoor blijft het vuur branden zonder toevoer van primaire lucht.
Ecologische voordelen: Lage CO2 uitstoot, lage fijne stof uitstoot
Economische voordelen: Verminderd houtverbruik, verhoogd rendement.
De toestellen van Jidé worden getest in erkende laboratoria opdat ze zouden voldoen aan de
Europese normen betreffende veiligheid, rendement en CO² uitstoot.
Resultaten van de testen van de AAF volgens de normen
EN 13240 :2001 - EN 13240/A2: 2004

AAF 67

AAF 77

Totaal vermogen :

8-10 kW

12-16 kW

Vermogen warmwaer CV-installatie :

4 – 5 kW

5 – 7 kW

Stralingsvermogen :

4 – 5 kW

7 – 9 kW

Totaal rendement :

77 %

77 %

CO uitstoot :

0,29 %

0,29 %

Elektriciteitsverbruik (ventilator) :

95 Watt

95 Watt

Diameter rookuitlaat :

ø 150 mm

ø 180 mm

Diameter buitenluchttoevoer :

ø 100 mm

ø 100 mm

Minimum / maximum schoorsteentrek :

12Pa/15Pa

12Pa/15Pa

Brandstof (Vochtigheid < 15 %) :

bois sec

bois sec

Maximaal verbruik droog hout per urr :

3,5 kg/h

4,5 kg/h

Inhoud lucht / water wisselaar :

2,65 l

2,65 l

Afmetingen Breedte – Hoogte - Diepte :

L730-H1250-P490

L830-H1250-P490

Gewicht :

200 kg

220 kg
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Afmetingen

Mogelijkheid voor heen
en retour
wateraansluiting
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Uitgang
water en
elektrische
aansluiting
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Wisselstukken & accessoires

4.

6.
7.
12.
18.
24.
25.
35.

Warmtewisselaar lucht/water
Steun thermostaat en thermostaat
Dubbel mondstuk luchtaanvoer
Deur New Look
Front AAF
Bovenrooster
Onderrooster
Ventilator 750 m³/uur

37.
59.
68.
95.
99.
106.
107.
109.

Steun ventilator
Blokkenhouder
Aslade
AAF
Kit vermiculiet AAF
Vlamkeerplaat staal
Gietijzer rooster
Schroefset 4,2x16
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Componenten - Typeplaat

De verpakking bevat het toestel en volgende elementen :
- Een pook
- Une koud handvat
- Un handschoen
- Inox buisje voor aansluiting rookgassen (voor inbouwmodel)
- Een rookafremmer
- Op de verpakking, een handleiding met typeplaat
- Set vijzen voor rookafremmer
- 4 regelbare voetjes
- Plaat met buisje van Ø 100mm voor aansluiting verbrandingslucht
- Spuitbus verf in toestelkleur
- Stopplaat en schroeven om niet gebruikte luchttoevoer af te dichten

Bij het verlaten van de fabriek krijgen alle inzethaarden van Jidé een identiteitskaart. Dit
vermeldt het vermogen, het rendement en de CO2-uitstoot van het toestel en wordt samen
met de handleiding geleverd. Deze gegevens worden ook in de fabriek bewaard.
Dit plaatje moet u bewaren. Het dient om zo nodig uw toestel in onze bestanden te kunnen
identificeren (naspeurbaarheid).
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GEBRUIKERSHANDLEIDING
Ontsteking

BELANGRIJKE stappen bij de ontsteking van het toestel :
1. Het is verplicht om, bij de ontsteking van het toestel, gedurende 10 tot 15
minuten maximum de deur op een kier te zetten en de buitenluchttoevoer
volledig open te draaien, de tijd die noodzakelijk is om genoeg temperatuur in de
haard te verkrijgen.
2. Sluit de deur volledig af en plaats de buitenluchttoevoer op middelmatig (hendel
in het midden) wanneer het glas warm is, dit om uw houtverbruik te beperken.
De haard functioneert nu optimaal : naverbranding -> maximaal rendement.
De luchttoevoer kan geregeld worden door de hendel naar rechts te verplaatsen
om de gewenste temperatuur te bekomen.
Opgelet: Draai in geval van hoge temperatuur in de haard de luchttoevoer niet
volledig open, dit om te vermijden dat het glas door roet zou worden aangetast.

Inlichtingen - Aanbevelingen
- De haard is ontworpen om na de ontsteking met gesloten deur te werken.
- Wij raden u aan om bij de ontsteking aanmaakblokjes te gebruiken.
Deze zorgen voor een snellere en propere ontsteking.
Gebruik geen ontvlambare vloeistoffen !
- Zodra temperatuur in de convectiekamer 55° bereikt, start de airstat
de ventilator automatisch en bij 75° slaat de circulator aan.
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Verbranding
Verbrandingslucht
Dit lekdicht toestel is uitgerust met buitenluchttoevoer van de verbrandingslucht. (A).
Gebruik de hendel rechts op het toestel om de toevoer van de verbrandingslucht te
regelen:
- Schuif de hendel naar links om de toevoer van de verbrandingslucht (zowel de
primaire lucht onder het rooster als de secundaire lucht via de openingen achteraan
het toestel) volledig te openen.
- Plaats de hendel in het midden om de primaire luchttoevoer af te sluiten. Het toestel
werkt nu enkel met de secundaire verbrandingslucht;
- Schuif de hendel naar rechts om de toevoer van de verbrandingslucht bijna volledig
af te sluiten..

A

B

De schoorsteen
De rookgassen veroorzaakt door de verbranding van het hout worden via de
schoorsteenpijp verwijderd.
Er ontstaat een onderdruk in het kanaal, dit voedt de verbranding en evacueert de
rookgassen.
- Een groot temperatuursverschil tussen de binnenkant en de buitenkant van de
schoorsteen zorgt voor een goede schoorsteentrek.
- Wanneer een schoorsteen te veel trekt, dan zal het toestel niet aan de noodzakelijke
temperatuur voor de verbranding geraken (< 15 Pa).
- Bij een te lage schoorsteentrek is er een risico voor terugslag van de rookgassen
waardoor het glas en de schoorsteenpijp vervuild kunnen worden. (> 12 Pa).
Wij raden u aan voor het onderhoud van de schoorsteen een gecertificeerde
schoorsteenveger te raadplegen.
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Warm water productie
De warme lucht circuleert rond de verbrandingskamer (waardoor de lucht het opgewarmd wordt)
en wordt naar de warmtewisselaar lucht/water geleid. Deze warmtewisselaar zorgt op zijn beurt
voor de productie van warm water. Bij een normale werkint gaat 50% van het veringen naar
straling in de ruimte en 50% naar warm water productie.

Bovenrooster

Onderrooster

Aan de voorzijde bevinden zich twee roosters, één boven en één onderaan het toestel.
Deze zorgen ervoor dat de lucht niet meer over de wisselaar gaat. Zo werkt de kachel 100%
op Air modus.

1) Air modus
Hiermee verwarmt men de ruimte waar het toestel zich bevindt zonder vermogen af te
staan voor warm water productie.
Boven en onder roosters zijn geopend :
- Door de bovenste rooster te openen sluit men de toevoer
naar de warmtewisselaar af.
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- Via de onderste rooster circuleert lucht rechtstreeks door de ventilator, zonder de
warmtewisselaar te passeren. Zodra de temperatuur boven de verbrandingskamer
55° bereikt slaat de ventilator aan.
Doordat de temperatuur aan de warmtewisselaar geen 75° bereikt (geen circulatie
van warme lucht over de warmtewisselaar) zal de circulatiepomp niet opslaan.
Zonder stroom : open de twee roosters en de werking is identiek aan de Air modus,
weliswaar zonder ventilator. De warme lucht verlaat het toestel door natuurlijke
convective via het bovenrooster. Via het onderrooster komt koelere lucht binnen.

2) Water modus
De boven en onder roosters zijn gesloten :
- Zodra de temperatuur boven de verbrandingskamer 55° bereikt, slaat
de ventilator aan. Hij blaast lucht via een kanaal achterin het toestel en deze wordt
verwarmd door de buis van het rookkanaal. De warme lucht circuleert door de
toevoeropeningen (deze blijven open door de bovenste rooster gesloten te houden)
langs de warmtewisselaar die op zijn beurt het water opwarmt. De afgekoelde lucht
wordt door de ventilator opnieuw aangezogen. Zo wordt een gesloten circuit
gecreëerd. Wanner de zonde naast de warmtewisselaar 75° detecteert, start de
circulator en is er warm water productie.

Veiligheidsvoorzieningen
De AAF is voorzien van verschillende elementen die oververhitting in het warm watercircuit
onmogelijk maken. Dankzij deze elementen is de AAF volledig veilig.
1. In geval van stroompanne stopt de ventilator vanzelf waardoor de warme
luchtcirculatie naar de warmtewisselaar lucht/wisselaar onmiddellijk onderbroken
wordt.
2. Indien de circulator in panne valt, zullen twee voelers (die de temperatuur aan de
uitgang van de warmtewisselaar meten) de ventilator stopzetten en de toevoer van
warme lucht naar de warmtewisselaar onderbreken.
3. Wanneer de ventilatie onderbroken wordt, dan zal de primaire luchttoevoer dankzij
een thermostaat stapsgewijs afgesloten worden om oververhitting in de haard te
vermijden.
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Hout : Keuze & gebruik
De Jide-haarden zijn voor de verbranding van droog hout ontworpen.
De kwaliteit van het hout is van groot belang.
« Groen » hout bevat veel water (+/- 50 %).
« Droog » hout, dat 24 maanden buiten (goed verlucht) opgeslaan is, bevat nog steeds 15
tot 16 % water.
Vochtig hout brandt minder goed, vermindert het rendement en vervuilt het milieu.
Vochtige rookgassen verminderen de schoorsteentrek en vervuilen zowel de ruit van het
toestel als de schoorsteen zelf.
Rendement
Ideaalgraad 15 – 16 %

Vochtigheidsgraad
Gebruik gekloofd hout dat geen bewerking heeft ondergaan; geen spaanplaten, gebeitst hout of
brandbaar afval. Beuken, eiken en berken zijn de meest geschikte houtsoorten. Dit zijn
houtsoorten met een grote dichtheid, waardoor u minder hout zal moeten stoken.

Dichtheid
400 – 500 kg per m³
380 – 480 kg per m³
350 – 450 kg per m³
300 – 400 kg per m³
250 – 350 kg per m³

Haagbeuk
Eik
Beuk
Berk
Populier

Hoeveelheid hout in de haard :
Aqua Air Flow 67 : 3,5 kg (maximum) droog hout per uur
Aqua Air Flow 77 : 4,5 kg (maximum) droog hout per uur
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Algemene aanbevelingen & veiligheidsmaatregelen
Ø Rookgassen die niet verbrand worden, vormen zich om tot roet. Zorg er dus voor
dat wanner het toestel werkt, er genoeg vlammen aanwezig zijn in de haard
om goede verbranding van de rookgassen te garanderen.
Ø Stook niet te veel hout in 1 keer. Dit zal het omgekeerde resultaat veroorzaken
ten opzichte van het gewenste effect. Het rendement van het toestel zal dalen
waardoor u meer hout zal verbruiken voor minder warmte
Ø Sommige weersomstandigheden kunnen een negatieve in vloed hebben
op de verbranding in uw haard of op de schoorsteentrek. Pas de luchttoevoer aan.
Ø Let bij het verwijderen van de as erop dat deze lange tijd na het stoken
nog zou kunnen gloeien.
Ø Sluit, in geval van schoorsteenbrand, de deur van het toestel
en de buitenluchttoevoer volledig af (hendel volledig naar rechts schuiven).
Ø Gebruik geen ontvlambaar materiaal om het toestel te reinigen.
Ø Laat geen brandbare vloeistoffen en materialen liggen in de ruimte
waar het toestel geplaatst is.
Ø Gebruik het toestel niet als vuilverbrandingsoven of voor andere doeleinden
dan waarvoor het ontworpen is.
Ø Gebruik enkel de brandstoffen die aangeraden zijn.
Ø Gebruik geen vloeibare brandstoffen.
Ø Raak de warme gedeelten van de haard ( ruit, rookuitlaat) niet aan,
wanneer deze werkt.
Ø Gebruik enkel wisselstukken die door de fabrikant zijn goedgekeurd
en die door hem worden aangeraden.
Ø Breng geen wijzigingen die niet toegelaten zijn aan het toestel aan.
Ø Trek de stekker van de voeding niet uit wanneer het toestel functioneert.
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Ø Laat kinderen niet in de omgeving van het toestel komen terwijl deze functioneert.
Ø Kinderen en mensen ervaring met haarden bedienen/hanteren het toestel best niet.
Ø Laat de haard niet onbewaakt functioneren.
Ø Het is verboden om het onderste compartiment van de haard te openen
terwijl deze functioneert.
Ø Sluit de verbrandingsluchttoevoer af indien er zich een stroompanne voordoet
terwijl het toestel volop werkt.
Ø De leidingen van uw CV-installatie die mogelijks residu van gecorodeerd water
kunnen bevatten dienen regelmatig onderhouden te worden. Het kan de werking
van de warmtewisselaar belemmeen. In dit geval kan Jidé NV onmogelijk
verantwoordelijk gesteld worden voor de aanwezigheid van residu in de leidingen
van uw CV-installatie.
Ø De AAF 67-77 dient in een voldoende grote ruimte geplaatst te worden om de
bekomen warmte makkelijk te kunnen afstaan (AAF67 : 4 tot 5 kW Water modus, 4
tot 5 kW Air modus – AAF77 : 5 tot 6 kW en mode eau, 7 tot 9 kW en mode air).
Het volume van de ruimte (waar het toestel zich bevindt) moet minimum 100 tot
150m³ groot zijn, afhankelijk van de isolatie coëfficiënt.
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HANDLEIDING VOOR DE INSTALLATIE
Voorbereiding - Inrichting
Controleer, bij ontvangst, het toestel voor eventuele schade tijdens het transport.
Plaatsing
Zoek allereerst de optimale plek om het toestel te plaatsen. Hou hierbij rekening met
volgende criteria:
o Mogelijkheid aansluiting voor buitenluchttoevoer.
o Mogelijkheid om rechte schoorsteenpijp te bouwen, liefst evenredig met de
uitlaat van de haard.
o In de buurt van de hydraulische hoofdregelklep collector
o Vlotte toegang tot de haard, de rookgasaansluiting en de schoorsteen voor het
reinigen van deze elementen.
o Zorg ervoor dat het nooit kan vriezen in de ruimte waar het toestel geplaatst
wordt. Dit zou het watercircuit kunnen beschadigen.
Laat een afstand van minimum 1 cm tussen de haard en de wanden eromheen
Het is belangrijk de afstand tot brandbare materialen te respecteren.
Afmetingen van de nis (ingebouwde versie)
De nis moet even groot zijn als het totale volume van het toestel. Voorzie ook een
extra afstand van 5 mm aan de kanten (boven, links & rechts) van het toestel. Dit om
rekening te houden met het uitzettingsfenomeen. Het metselwerk mag zeker niet tot
tegen het toestel komen.
Verluchting rondom toestel
Het is noodzakeijk de nis te verluchten d.m.v. twee roosters onder en bovenaan. De
luchtcirculatie koelt de buitenwanden van de haard af, deze warmte kan u tevens in
de ruimte recuperen.
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Isolatie van de haard
Gebruik geen ontvlambaar materiaal. Bescherm de achterkant, de bovenkant en
beide zijkanten van de haard met isolatiemateriaal dat tegen hoge temperaturen kan.
Indien u geen isolatiemateriaal gebruikt, voorzie dan een minimale afstand van 35cm
voor brandbaar materiaal en van 15 cm voor ontvlambaar materiaal. Raadpleeg
hiervoor uw erkende installateur. De installateur kan een grondplaat voorzien om de
vloer te beschermen tegen gloeiende as-uitstoot.
Ondersteuning van de haard
Wij raden u aan om het toestel op een volle en vlakke oppervlakte te plaatsen. De
oppervlakte moet sterk genoeg zijn om het gewicht van het toestel en van de
schoorsteen te ondersteunen. Het volledige gewicht van de schoorsteen mag niet
enkel op de kachel steunen maar moet tevens hogerop ondersteund worden.
Indien bestaande constructies aan deze criteria niet voldoen, zal men aangepaste
maatregelen moeten treffen (gewichtsverdelingplaat, enz...). Wij raden ook aan om
het toestel aan een muur te bevestigen zodat de stabiliteit verbeterd wordt.
4 regelbare voetjes worden bijgeleverd om het toestel te regelen en oxidatie
onderaan te vermijden.
Uitstraling van de haard
De haard geeft warmte af door uitstraling via het glas, en door convectie (in positie
100% lucht). Het is dus noodzakelijk om met niet brandbare materialen te werken in
de betrokken zone.
Schoorsteenpijp - Bescherming (kap)
Om voor een lekdichte aansluiting, aangepast aan de voorziene installatie, en voor
een goede werking van de haard te zorgen, vragen wij u uw installateur te
raadplegen.
De schoorsteenpijp is een fundamenteel gedeelte voor de goede werking van de
haard. De rookuitlaat van het toestel heeft een diameter van 150mm (AAF67) of 180
mm (AAF77). Ieder toestel moet beschikken over zijn eigen schoorsteenpijp, zonder
introductie van andere stukken (Verwarmingsketel, andere schoorstenen, kachels,
enz...) De afmetingen van de schoorsteenpijp zijn sterk afhankelijk van zijn hoogte.
Deze wordt berekend vanaf de uitlaat van de kachel tot de top van de schoorsteen.
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De afvoerpijp van de verbrandingsgassen afgevoerd met natuurlijke trek, moet aan
volgende condities voldoen:
Ø lekdicht tegenover verbrandingsproducten, waterdicht en correct geïsoleerd en
beschermd.
Ø Worden uitgevoerd in materiaal dat kan weerstaan aan normale mechanische
spanningen, aan de warmte, aan de gevolgen van de verbrandingsproducten of
eventuele condensatie.
Ø Altijd een weg naar boven volgen, na het verticaal segment en tot boven, en dit met
en minimale helling van 45°. Een stuk gericht naar beneden of horizontaal is niet
toegelaten. De lengte van het niet verticale gedeelte mag een vierde van de totale
lengte niet overschrijden. Het mag ook niet meer dan 2 meter bedragen.
Ø Liefst een interne cirkelvormige sectie hebben, de rechthoekige of vierkantige secties
moeten afgeronde hoeken hebben.
Ø Over een interne constante, vrije en zelfstandige sectie beschikken
Ø rechthoekige secties aanbieden met een verhouding van 1,5 tussen de zijden
Ø indien de schoorsteenpijp buiten wordt geïnstalleerd, moet deze worden geïsoleerd
om een te snelle afkoeling van de rookgassen en vorming van condensatie te
vermijden.
Ø Het is niet toegelaten om buizen uit vezelcement te gebruiken om het toestel te
verbinden met de schoorsteen.
Ø De afvoerpijp moet kunnen worden gereinigd.
Ø Het is niet toegelaten om andere afvoerbuizen, of buizen voor invoer van lucht door
de afvoerpijp te laten lopen.
De bescherming die boven de afvoerpijp wordt geplaatst moet voor een goede
verspreiding van de rookgassen kunnen zorgen. De bescherming moet aan volgende
voorwaarden voldoen:
§ een bruikbare sectie hebben die ten minste het dubbele van de afvoerpijp,
waarop hij rust, voorstelt.
§ Een vorm hebben die verhindert dat regen en sneeuw in de afvoerpiip
doordringen
§ Zo worden gebouwd dat zelf, bij hevige wind, komend uit edere hoek of
oriëntatie, de afvoer van de rookgassen verzekerd wordt.
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Montage
Plaatsing en afstelling van de vlamkeerplaat
Een vlamkeerplaat (rookgas deflector) in staal wordt bij het toestel geleverd. Deze wordt
vlak op de steunen geplaatst met de langste lip naar het glas toe. Met een set
meegeleverde schroeven kan men de keerplaat verhogen naargelang de schoorsteentrek.
Door de schroeven in te draaien gaat de helling van de keerplaat verhogen en de
doorstroming van verbrande gassen verminderen om zo de zuigkracht van het rookkanaal
te doen afnemen.
Opgelet : Vermijd terugslag van rookgassen door de keerplaat niet te hoog in te stellen. Wij
raden steeds aan de schoorsteentrek te meten !
Normale positie

Verhoogde helling door regelschroeven

Aansluiting primaire lucht
De haard is voorzien van een aansluiting voor buitenluchttoevoer van Ø 100mm.

De buis voor luchttoevoer kan via de achterkant of de onderkant (kelder) van het toestel
aangesloten worden. De opening die niet gebruikt wordt, kan afgesloten worden met de
plaat die bij het toestel geleverd wordt.
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Hydraulische aansluiting
De aansluiting van uw CV haard moet rationeel te gebeuren met behulp van de
aansluitingen op de warmtewisselaar (in en out Ø 1’’). De minimale sectie om de AAF op
uw CV installatie aan te sluiten bedraagt Ø 3/4" of Ø20.
Alle aansluitingen zijn aan de voorzijde van het onderste vak gebracht. Dit vak is via de
voorkant toegankelijk en er is voldoende ruimte voorzien om makkelijk te kunnen
aansluiten. De warmtewisselaar is vrij op de steunen geplaatst en kan makkelijk naar voren
geschoven worden om op de leidingen aan te sluiten (normale schoefdraad mety teflon of
kemp).
Aansluiting via de achterkant of de bodem van het toestel mogelijk.
De haard kan worden aangesloten op alle bestaande CV ketels en dient te worden uitgerust
met alle noodzakelijke beveiligingen en materiaal die bij de gekozen type van aansluiting
passeN, en dit volgens de regels van het vak.
De maximale druk in het circuit mag nooit 3 bar overschrijden. Aanbevolen druk : 1,2 bar.
Bij aansluiting van de koppelingen, zorg ervoor :
• een steeksleutel op de warmtewisselaar te plaatsen om deze niet te beschadigen;
• om niet in de warmtewisselaar te boren;
• om de beweging van de onderste klep niet te verhinderen.
Bij de AAF is het niet nodig een minimale temperatuur op de retour leiding te hebben, zoals
bij de meeste Hydro haarden. Het is dus niet noodzakelijk een Thermovar en
terugloopbeveiliging. Door de unieke bouw van het systeem koelt de verbrandingskamer
en rookgasafvoer niet af en wordt condensatie vermeden. Het toestel kan zonder risico op
late temperatuur functioneren en zo het beste rendement qua warm-waterproductie
bekomt.
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(beschikbaar : www.jide.be)
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Elektrische aansluiting
Koppel het product aan een stopcontact met aarding (220V – 50 Hz). Vermijd
stopcontacten met schakelaar of timer. Onderbreek de elektrische stroom (aarding
inbegrepen) vooraleer de aansluitingen door te voeren. In het schema voor de aansluiting
hieronder zijn 2 aistats, een ventilator, een waterpomp (niet standaard inbegrepen) en een
snelheidsregelaar (regelaar voor de snelheid van de ventilatie) geïntegreerd.
Bij 100% lucht Modus gebruikt men de snelheidsregelaar m de snelheid en geluid te
reduceren. Bij 100% water Modus is het aan te raden de maximale snelheid te benutten
om het rendement te optimaliseren. Het geluid wordt aanzienlijk verminderd door het
sluiten van zowel boven als onder rooster (circulatie warme lucht in toestel).
Bij de installatie dient u de minimum snelheid van de regelaar in te stellen. Vermijder de
draaiknop aan voorzijde om toegang te krijgen tot de regelschroef. En minimum snelheid
van de ventilator is noodzakelijk om deze niet te veschadigen.
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Schéma voor elektrische aansluiting
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In gebruik stelling

Opvullen van het water circuit (1ste keer)
Eens de kachel aangesloten, het water circuit opvullen.
Verwijder de lucht uit de verschillende componenten van het watercircuit,
lucht/waterwisselaar inbegrepen. De wisselaar beschikt over een ontluchter (links
bovenaan).

Controleer, tijdens de eerste dagen dat het toestel functioneert, of de hydraulische
aansluitingen wel goed lekvrij blijven.

Aanwezigheid elektrische stroom
Een blauw led-lampje, ingebouwd in de snelheidsregelaar van het ventilatiesysteem, duidt
de aanwezigheid van elektrische stroom aan.
De airstat start de ventilator automatisch, wanneer de temperatuur bij de
verbrandingskamer 55° bereikt. Bij 75° start de circulator automatisch, tevens gestuurd
door een airstat.
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ONDERHOUD VAN DE HAARD

Reiniging - Schoorsteenvegen
Onderhoud
De haard moet volledig afgekoeld zijn vooraleer u aan het onderhoud ervan begint.
De metalen onderdelen van het toestel mogen met een droge doek gereinigd worden.
In geval dat de lak of de verf beschadigd raken, kan u bij uw dealer lakbussen en
verfspuitbussen verkrijgen.
Gebruik bij het herstellen enkel originele wisselstukken.

Reiniging van de ruit
Ruiten kunnen met behulp van een vod gedrenkt in een mengeling van water en azijn of
met vochtige doek gedrenkt in de koude assen van uw haard, gereinigd worden. Gebruik
geen schuurspons. In de handel bestaan er eveneens producten die hiervoor geschikt zijn.
Opgelet : sommige agressieve producten kunnen de dichtingen, de kleur van de kachel en
het gescreend glas aantasten.

Verwijderen van de assen
Wij raden u aan om regelmatig de assenbak leeg te maken opdat de verbrandingslucht
continu kan blijven circuleren.
In de bodem van de verbrandingskamer bevindt zich de aslade net onder de rooster voor
primaire luchttoevoer.

Controleer de luchtdichtheid van de deur
Leg een stukje papier op de koord of dichting van de deur
vooraleer u de deur sluit. Indien het stukje papier niet blijft
steken bij aangesloten deur, dan moet de koord vervangen
worden. Uw dealer is geschikt voor het vervangen van deze
koord.
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Reiniging van de ventilatie
Het is verplicht de stroom uit te schakelen alvorens te starten met het onderhoud van de
ventilatie. Verwijder het stof van de ventilatoren. Voer geen druk uit op de schoepen van
de ventilatoren. Indien deze beschadigd zijn kan dit zorgen voor trillingen en onaangenaam
geluid.
Deze handelingen kunnen worden herhaald gedurende het jaar afhankelijk van de
vervuiling.

Schoorsteenvegen
Laat jaarlijks uw schoorsteen vegen om een ophoping van teer in uw schouw te vermijden.
Laat ook de goede staat van de schoorsteen en van de schoorsteenpijp nakijken. Het is
aangeraden om op voorrand voorzichtig de rookafremmer uit het toestel te verwijderen en
deze nadien in zijn oorspronkelijke positie terug te plaatsen.

Zuiveren warmtewisselaar
Zuiver (2x per jaar of systematisch na elke interventie op het watercircuit) de
warmtewisselaar van alle luchtbellen die er zich opstapelen. Draai de zuiveraar los en laat
de luchtbellen ontsnappen totdat het water bovenkomt.
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STORINGEN
Oorzaken - Oplossingen

Vaststellingen

Mogelijke oorzaken

Oplossingen

Problemen bij
ontsteking

- Vochtige branstof

- Gebruik klein hout dat goed droog is
om een bed van houtskool te maken

- Te grote houtblokken

Terugslag van de
rookgassen

- Rookafvoerbuis is te koud

- Warm de buis voor, door klein
aanmaakhout te ontbranden, met
gesloten deur

- Onvoldoende schoorsteentrek

- Controleer de rookafvoerbuis en de
luchttoevoer in de woning
- Meet de schoorsteentrek af

- onvoldoende schoorsteentrek
- Invloed van de wind
- slecht geïsoleerde roekafvoerbuis
- rookafvoerbuis te kort
- rookafvoerbuis niet hermetisch
- te kleine sectie van de buis

- Installateur raadplegen
- Schoorsteentrek meten

- Rookafvoerbuis gedeeltelijk
verstopt door voorwerp of teer

- Kijk de buis na en laat zo nodig de
schoorsteen vegen

- Te krachtige mechanische
ventilatie of afzuigkap (dampkap)

- Controleer de luchttoevoer in de
woning (door een deur of een venster te
openen)
- De woonkamer in lichte overdruk
plaatsen

- Terwijl de deur geopend wordt

- Draai de luchttoevoer open vooraleer
de deur van de kachel te openen
- Open de deur langzaam om te
vermijden dat rookgassen zich
verspreiden in de ruimte
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Vaststellingen

Mogelijke oorzaken

Oplossingen

Weinig warmteafgifte,
het vuur slaat slecht
aan bij normaal
gebruik

- Onvoldoende trek

- Zie hieronder

- Hout te vochtig

- Gebruik hout met een
vochtigheidsgraad tussen 15 en 16 %
- Verzeker u van een voldoende hevige
verbranding vooraleer dik hout in het
toestel te leggen.
- Verhoog het debiet van de primaire
luchttoevoer.

Schoorsteenbrand

- Onvoldoende trek

- Hout met te grote diameter

- Zie hieronder

- Hout te vochtig

Weinig warmteafgifte
bij hevig vuur

De kachel geeft teveel
warmte af, te snelle
verbranding

- De schoorsteen werd niet tijdig
geveegd

- Neem de normale frequentie van het
schoorsteenvegen in acht

- Het toestel en de aansluiting zijn
niet voldoende afgedicht (valse trek)

- controleer de afdichting van het toestel
(dichtingen)

- Overmatige trek

- Beperk de trek in de buis, met name
door een trekonderbreker toe te voegen
zodat een onderdruk tussen 10 en 15
Pa ontstaat

- Er zit teveel brandstof in het
toestel

- Vul het toestel met mate. Bij de hout
lading, u macht ongeveer 1 kg drooghout
per uur voor 3 kW gebruiken.
Ex : 3 kg droog hout voor een toestel
van 9 Kw

- Te klein hout,

- Vergroot de dikte van de houtblokken
- Schud de as minder vaak uit het toestel

- Ouverture trop importante de l’air
de combustion

- Diminuer l’arrivée d’air de combustion
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Vaststellingen

Mogelijke oorzaken

Oplossingen

Terugslag van
rookgassen langs
de ruit

- Onvoldoende trek bij overigens
nominale werking van het toestel

- Open de luchttoevoer lichtjes om het
minimale luchtdebiet dat nodig is om de
kachel goed te laten werken te
garanderen
- Let op bij gebruik van een afzuigkap
(dampkap) in de keuken
- Controleer de positie van de keerplaat
- Controleer of de dichting op de deur
aanwezig is en-of de juiste plaats zit

De ruit wordt zeer snel
vuil

- Vochtige hout

- Gebruik hout met een vochtigheidsgraad
tussen 15 en 16%
- Verhoog de luchttoevoer in het toestel

- Lichtjes onvoldoende trek

- Vergroot het rookgasdebiet door de
luchttoevoer lichtjes open te draaien
- Controleer de positie van de keerplaat

- Werking met primaire lucht niet
afgedicht

- Primaire lucht afsluiten (hendel centraal
plaatsen)

- Te lang laag vuur

- Vermijd te lang op te klein vuur te zetten

- Vochtig hout

- Gebruik hout met een vochtigheidsgraad
tussen 15 en 16 %

- Te lange rookafvoerbuis

- Beperk indien mogelijk de lengte van de
rookafvoer, laat een voering in de
schoorsteen aanbrengen

- Rookafvoerbuis slecht geïsoleerd

- Voeg isolatie toe aan de afvoerbuis (bv.
rotswol...)

- Te lange werking op klein vuur

- We raden aan om het toestel elke dag
eens hevig te laten branden

- Tekort aan luchttoevoer in de
woning

- Controleer de luchttoevoer in de woning
(zet een deur of een venster open)

Vorming van bister
(teer/roet) in
de afvoerbuis en het
toestel

- Controleer het gebruik van een dampkap
in de keuken
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Vaststellingen

Mogelijke oorzaken

Oplossingen

De ventilator
functioneert niet

- Stroompanne

- Controleer de elektrische aansluitingen

- Te hoge temperatuur van het warm - Wachten tot de temperatuur daalt
water circuit (lucht > 85° aan de
uitgang van de wisselaar)
- De temperatuur aan de
verbrandingskamer, gemeten door
de voeler, bedraagt nog geen 60°

- Wachten tot de temperatuur stijgt

De pomp (circulator)
functioneert niet

- Stroompanne

- Controleer de elektrische aansluitingen

- De temperatuur boven de
warmtewisselaar, gemeten door de
voeler, bedraagt nog geen 75°

- Wachten tot de temperatuur stijgt

Geen productie warm
water

- De temperatuur boven de
warmtewisselaar, gemeten door de
voeler, bedraagt nog geen 75°

- Wachten tot de temperatuur stijgt

- De roosters boven en onder staan
volledig open, 100% lucht modus

- De roosters boven en onder sluiten
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GARANTIE
Garantiebepalingen
De onderstaande garantie is alleen geldig als het toestel geïnstalleerd werd volgens de
regels van de kunst en gebruikt wordt volgens de aanbevelingen die voorgeschreven zijn in
de handleiding voor montage en gebruik die met het toestel werd meegeleverd.
De duur van de garantie bedraagt zeven jaar vanaf de leveringsdatum door de installateur
of de verkoper voor de onderstaande onderdelen :
- het verwarmingslichaam van het toestel;
- de buitenmantel.
De garantie is tot twee jaar beperkt voor de volgende onderdelen :
- de ventilatoren, de snelheidsregelaar en de Airstat
en tot 1 jaar voor de wisselaar lucht/water.
Het defecte materiaal zal omgeruild worden, nadat het bij de fabrikant opgestuurd is.
Zijn uitgesloten van de garantie:
- Interne slijtstukken
- De vermiculietpanelen
- De dichtingen van de deur en de asbak
- De ruit: deze staat bloot aan stoten of te hardhandige behandelingen
- Normale slijtage en gebrek aan onderhoud
- Schade te wijten aan een slechte installatie of abnormale schoorsteentrek (max 15
Pa)
- Schade te wijten aan verkeerde herstelling, gebruik van verkeerde accessoires of niet
toegelaten wijzigingen van het toestel.
- Beschadiging te wijten aan gebrek aan toezicht en aan een verkeerd of slecht gebruik
van het toestel :
o Onevenwicht tussen het norminale vermogen van de haard en zijn normale
warmteafgifte
o Verkeerde brandstofkeuze
o Te veel hout in één keer stoken
o Vrijwillige en permanente onderbreking van de ventilatie
o Toestel dat met de aslade open functioneerde
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Er wordt overeengekomen dat de transportkosten, verpakkingskosten, de kosten in
verband met de werklast, en ook de gevolgen van de stillegging van het toestel ten gevolge
van de bewerkingen in het kader van de garantie, ten laste zijn van de klant.
De garantie wordt enkel verzekerd via de verkoper op vertoon van de aankoopfactuur.
Jidé N.V. behoudt zich het recht, wanneer wij het nodig achten, zijn producten en
handleidingen te wijzigingen

MODEL « JIDE » :

Aqua Air Flow

AANKOPER

Naam ……………………. Voornaam…………….…………………

:

Adres …………………………………………………………………………
Postcode …………… Stad ………………………………………….
Stempel verkoper

Plak hier uw kenplaatje

Jidé S.A.
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Verklaring van overeenstemming JIDE
Met deze verklaren we dat de reeks toestellen hierna vermeld, in overeenstemming is met het type
beschreven in de EG verklaring van overstemming, en dat ze geproduceerd en verdeeld wordt
volgens de eisen ven het koninklijk besluit van 12 oktober 2010 tot regeling van de minimale eisen
van rendement en emissieniveaus van verontreinigende stoffen voor verwarmingsapparaten voor
vaste brandstoffen.
De apparaten type AAF met ventilatie inbegrepen - intermittent
Volgens het test rapport uitgezonden door laboratoria K V B G (Koninklijke Vereniging van
Belgische Gasvaklieden) voldoen aan de eisen van de Europese norm 13240, Hij is verklaard:
Het vermogen in kW voor:
AAF 67 van: 8 tot 10 kW
AAF 77 van: 14 tot 16 kW
Het uitstoot van rendement gemeten en berekend volgens de normen is 77%
Het uitstoot van koolmonoxide gemeten volgens de normen is 0.29%
Het uitstoot van deeltjes gemeten volgens de normen is 91 mg.
Voor de waarborg voor de goede werking van het toestel en geen uitstralen van zinnetje in de
sfeer van gevaarlijke verontreinigen de stoffen voor de gezondheid en het milieu, is het
aangeraden de instructies, betreffende geadviseerd brandstoffen te volgen, dat wordt in de
gebruiksaanwijzing van hat apparaat uitgestraald.
Herve, 01/07/13

Algemeen directeur.
Vincent HICK.

NOTES
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