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Pelletreservoir
Grote laadcapaciteit, wat zorgt 
voor een grote autonomie. Het res-
ervoir kan tot 20 kg pellets bevat-
ten.

Programmeerbare warmte
Het bedieningspaneel maakt het 
mogelijk alle kachelfuncties weer te 
geven en te beheren, zoals de tem-
peratuur, het geleverde vermogen 
en alle operationele functies.

Maximale afdichting
De binnendeur is gemonteerd op 4 De binnendeur is gemonteerd op 4 
onafhankelijke veren, die zorgen 
voor een volledige afdichting 
tussen de deur en de vuurhaard, 
wat indringende lucht via de deur 
naar de vuurhaard uitschakelt.

Kinderbeveiliging
Om te voorkomen dat per ongeluk 
de deur wordt geopend, werd de 
traditionele greep vervangen door 
een verwijderbare sleutel die zich be-
vindt naast het pelletsreservoir.

Explosiebeveiliging
Alle kachels van FlumenFire beschik-
ken standaard op een anti-
explosieventiel dat autonoom tussen-
komt in geval van overdruk.

Veilige warmte
De voorzijde van de kachel is niet zo 
heet; ze is volledig geïsoleerd van 
vuurhaard. Zo vermijdt men elk risico 
op brandwonden.

Verzameling van de as
De aslade is gemakkelijk te reinigen 
en z’n grote capaciteit maakt een 
grote autonomie mogelijk.

Gemakkelijke reiniging
De periodieke reiniging gebeurt 
door het in- en uitschuiven van de 2 
staven; deze schrapen het opperv-
lak van de warmtewisselaar 
schoon.

Automatische reiniging van de verbrandingspot
De FlumenFire-kachels zijn naast de automa-
tische ventilatie uitgerust met een mechanisch 
apparaat om de verbrandingspot te reinigen. 
Men vermijdt hiermee obstructies te wijten aan 
slakafzetting.

De rookgassen worden uit de ruimte onttrokken en afgevoerd via de opening aan de 
achterzijde van de kachel; de uitdrijving van de verbrandingsrookgassen en de hoeveel-
heid gebruikte pellets voor de werking van de kachel worden geregeld a.d.h.v. een elek-
tronische chipkaart om een verbranding met hoog rendement en verhoogd vermogen te 
verkrijgen.

DEKSEL VAN HET RESERVOIR
PELLETRESERVOIR
AANVOERVIJZEL
VERBRANDINGSRUIMTE
WARMTEWISSELAAR
ROOKGASVENTILATOR
VENTILATOR KAMERLUCHTVENTILATOR KAMERLUCHT
GIETIJZEREN VERBRANDINGSPOT
RUIT IN VITROKERAMIEK
ROOKGASUITGANG Ø 100MM
UITGANG WARME LUCHT
ASLADE

INGANG KOUDE LUCHT

INGANG WARME LUCHT

ROOKGASUITGANG

De FlumenFire-kachels werken volgens een eenvoudig maar erg efficiënt 
principe: de verbranding van de houtpellets wordt op elektronische wijze 
door de kachel beheerd.

Het reservoir bevindt zich in het bovenste gedeelte van de kachel, om het 
bijvullen via het ergonomisch deksel gemakkelijker te maken. De brandstof, 
uit het reservoir genomen door een automatische vijzel, wordt naar de ver-
brandingspot getransporteerd, waar de ontsteking plaatsvindt.

EENVOUD EN VEILIGHEID


