
Sfeervol, exclusief en betaalbaar

INSTALLATIE EN STOOKVOORSCHRIFTEN
RENY INZETHAARDEN
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INSTALLATIE EN GEBRUIKSAANWIJZING
Front 53 Panorama 
Front 60 Panorama, Front 60 Vlak
Front 70 Panorama, Front 70 Vlak 
Hoek 90°

Van harte gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe RENY inzethaard. Uw keuze bewijst dat
u veel waarde hecht aan kwaliteit en functioneel ontwerp. Om van uw haard lang plezier en
warmte te ontvangen, verzoeken wij u dit schrijven zorgvuldig door te lezen. Het bevat
belangrijke aanwijzingen en nuttige tips.

Beschrijving
De volledig uit plaatstaal opgebouwde haard bestaat uit een buitenmantel en binnenbak. De
haard is met behulp van de modernste technieken geconstrueerd en geproduceerd. Het
stookgedeelte (binnenbak) is ter isolatie verder nog voorzien van gietijzeren lamellen en vuurvaste
stenen bekleding. Het hitteschild zorgt ervoor dat de rookgassen in de binnenbak extra rond
worden geleidt. Zo verdwijnt niet alle warme verbrandingslucht direct in het rookkanaal, maar
wordt er een extra naverbranding gecreëerd. Dit zorgt voor een hoger rendement. De overdracht
van de warmte van de haard bestaat uit convectiewarmte (70%) en stralingswarmte (30%). De
haard kan optioneel voorzien worden van ventilatoren met een frequentieregelaar. De
ventilatoren zuigen koude lucht aan de onderzijde aan. Vervolgens wordt deze lucht via de
achterzijde naar boven verplaatst om uiteindelijk aan de voorzijde weer naar buiten te komen.
Tijdens deze circulatie rondom de binnenbak wordt de lucht verwarmd. Hierdoor zal de omgeving
sneller opgewarmd zijn. Reny heeft als eerste fabrikant het Schoon Glas Injectie systeem
toegepast. De haard is zo ontworpen dat er een luchtstroom vlak langs de ruiten gecreëerd wordt.
Zo ontstaat daar een optimale verbranding, waardoor de ruiten niet zwart blakeren maar
uitzonderlijk schoon blijven. Zo kunt u optimaal genieten van het sfeervolle vlammenspel.
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Installatie

Laat uw haard alleen door een erkende installateur plaatsen. Deze kan uw specifieke situatie
beoordelen en een passend advies uitbrengen.

• Schoorsteen:
Eén van de belangrijkste onderdelen van de haard is de schoorsteen. Laat deze daarom vooraf
door de installateur inspecteren. De onderdruk in de schoorsteen moet ongeveer 10-12 Pa
bedragen. Daarnaast moet de schoorsteen schoon, lekdicht en over de gehele lengte een
minimale diameter van 200 mm zijn. Een goed functionerende schoorsteen voorkomt vele
problemen, zoals daar zijn:

� Weinig warmte overdracht.
� Roet aanslag op de ruiten.
� Rook in de kamer.
� Schoorsteenbrand.

• Gereed maken voor installatie:
� Om de installatie van de haard eenvoudiger te laten verlopen is het aan te bevelen de

deuren, hitteschild, aslade, tandenrek, schudroosterschijf, vuurbak en gietijzeren lamellen
uit te nemen.

• Plaatsen:
� De haard dient geplaatst te worden volgens de nationale brandveiligheidsvoorschriften.
� Laat de schoorsteen vegen en controleren op kwaliteit en afmeting 

(doorsnede minimaal 200 mm).
� Om de haard goed te kunnen laten functioneren is voldoende luchttoevoer van groot

belang. Het kan noodzakelijk zijn om de ruimte van extra luchttoevoer te voorzien. Vooral
bij goed geïsoleerde woningen en woningen met mechanische afzuiging en of
luchtverwarming.

� Verwijder de eventuele afsluitklep naar het rookkanaal of zorg er voor dat deze altijd open
blijft staan.

� Breng een brandvrije isolatiedeken (ca. 3 cm. dik) aan tegen de wanden van de haard. Dit
zorgt voor warmte isolatie en is tevens ter voorkoming van luchtlekkages langs de
inzethaard naar het rookkanaal.

� Plaats de omlijsting om de haard. Schuif deze boven tegen de rand en onder tussen de
lippen.

� Indien het een haard met ingebouwde ventilatoren betreft, leg dan een geaard stopcontact
aan bij de haard en boor een gat door plateau of wand t.b.v. de kabeldoorvoer.

� Plaats de haard in de schouw.
� Gebruik keramisch koord of ander brandvrij isolatiemateriaal om de haard rondom goed

af te laten sluiten op de opening in de schouw.
� Plaats alle gedemonteerde onderdelen weer terug in de haard. 
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Gebruik

• Brandstoffen
� Zuiver winddroog (vochtgehalte ca 15 %) hout. 
� Bruinkoolbriketten.
� Gebruik nooit afval, andere brandbare materialen en of brandbare vloeistoffen. Dit zal uw

schoorsteen en haard beschadigen. 

• Aanmaken
� Zorg voor voldoende ventilatie.
� Bij de eerste keer stoken kan er een onaangename geur en rookontwikkeling ontstaan. Dit

is vanwege het inbranden van de lak. Stook daarom de eerste keren de haard geleidelijk
op en laat deze gedurende twee uur volop branden.

� Zet de luchttoevoer onder, schudroosterschijf, luchttoevoer boven, en klep volledig open.
� Bouw een luchtige stapel winddroog zuiver hout met rondom een paar proppen papier en

wat aanmaakhout .
� Steek dit geheel aan.
� Als de brandstof goed brand kunnen de deuren gesloten worden. Laat de haard goed op

temperatuur komen en regel daarna de verbranding.

• Stoken
� Met de klep boven in het toestel kan de trek in het toestel geregeld worden.
� Afhankelijk van de trek in de schoorsteen kan de klep gedeeltelijk of geheel gesloten

worden. Hoe groter de trek (onrustige fel gele vlam) des te verder de klep dicht mag totdat
er een rustige vlam (donker geel) ontstaat. Bij het openen van de deuren moet de klep
volledig open staan. Anders bestaat de kans dat er rook in de kamer komt.

� De vuurbak kan bij hout stoken geheel of gedeeltelijk gesloten worden, door bediening van
de schudstang.

� Stook regelmatig kleinere hoeveelheden hout, zodat de vuurhaardtemperatuur constant
blijft en rookaanslag op de ruiten voorkomen wordt.

� De luchttoevoer onder kan tijdens het stoken geheel of gedeeltelijk gesloten worden. De
drie luchttoevoeren boven dienen nooit gesloten te worden, daar het glas anders beroet.

� Alle grepen kunnen tijdens het stoken heet worden. Gebruik daarom een vuurvaste
handschoen.

Houtsoort Droogtijd 
Den, Populier 1 jaar 
Linde, Wilg, Spar, Berk, Es, Els 1,5 jaar 
Fruitboom, Beuk 2 jaar 
Eik 2,5 jaar 
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Onderhoud

• Rookkanaal
Veeg tweemaal per jaar het rookkanaal, eenmaal halverwege en eenmaal aan het einde van
het stookseizoen.

• Vuurbak en aslade 
Leeg regelmatig de aslade. Voorkom dat er zoveel as in de aslade zit dat de as onder tegen de
vuurbak komt. De vuurbak wordt dan niet meer gekoeld en kan doorbranden. Veeg zo nu en
dan het asladehuis schoon. 

• Lak
Beschadigingen en of verkleuringen aan de haard en of rookkanaal kunnen met speciale
hittebestendige lak worden bijgewerkt.

• Glas
Het glas kan schoon gemaakt worden met een vochtige doek of met een niet krassend
reinigingsmiddel. Het glas mag alleen schoon gemaakt worden zodra het glas koud is. Dit om
breuk te voorkomen.

• Ventilatoren
Wanneer de ventilatoren schoon gemaakt of vervangen moet worden, zijn deze te bereiken
via de voorzijde van de haard. Verwijder hiertoe de twee roosters. Deze kunnen m.b.v. een
smal plat voorwerp (bijvoorbeeld een schroevendraaier) los gewrikt worden. Daarna kunnen
de ventilatoren eenvoudig gedemonteerd worden.

• Draaiende delen
Alle draaiende delen, zoals de scharnieren en sluiting, dienen eenmaal per jaar licht geolied
te worden.

• Buiten gebruik stelling
Wanneer de haard voor een langere tijd niet gebruikt wordt, dient deze geconserveerd te
worden. Dit om slecht functioneren en corroderen van de haard te voorkomen. Ventileer de
haard en zet zonodig vochtveters in de haard.

• Garantie
Zorg ervoor dat de haard bij aanschaf voorzien is van een compleet ingevuld garantiebewijs.
Daarin staan de bijbehorende garantiebepalingen toegelicht.

Bij eventuele onduidelijkheden en of problemen kunt u ten alle tijden contact opnemen met uw
dealer. Zij staan u graag te woord. Tot slot wensen wij u veel warmte en genot van uw RENY
kachel.
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Garantiebewijs 
 

Kachel / haard  
 
Type  :………………………………………… 

 
Serienummer :………………………………………… 
 

Aankoopdatum :………………………………………… 
 

Dealer        Gebruiker 

 

Naam  :…………………………………………  Naam  :………………………………………… 
 
Straat  :…………………………………………  Straat  :………………………………………… 

 
Postcode  :…………………………………………  Postcode  :………………………………………… 
 

Plaats  :…………………………………………  Plaats  :………………………………………… 
 
Land  :…………………………………………  Land  :………………………………………… 

 
Telefoon  :…………………………………………  Telefoon  :......................................................... 
 

Fax  :…………………………………………  Fax  :......................................................... 
 
E-mail  :…………………………………………  E-mail  :………………………………………… 

 
Handtekening :…………………………………………   Handtekening :……………………………………....... 

 
 
 
 
 
Garantiebepalingen 
 
Reny Openhaardenindustrie b.v. garandeert gedurende 5 jaar na aankoopdatum een goede werking van het complete toestel. 
 
Het toestel dient geplaatst en geïnstalleerd te worden door een erkende installateur. De installatie dient te geschieden volgens 

de landelijke voorschriften c.q. de bijgevoegde installatie- en gebruikershandleiding. 
 
Klachten kunnen uitsluitend in behandeling worden genomen, wanneer deze via de dealer bij Reny worden ingediend. Daarbij 

dient het volledig ingevulde garantiebewijs en de aankoopnota te worden opgestuurd. Uw schadegeval wordt door ons 
zorgvuldig behandeld en bepaald of er aanspraak gemaakt kan worden op garantie. 
 

Indien zich, ondanks normaal gebruik volgens de installatie- en gebruikershandleiding, binnen de gestelde garantietermijn een 
storing voordoet, die het gevolg is van een materiaal- en/of fabricagefout, dan wordt via de dealer het defecte onderdeel 
vervangen door een nieuw exemplaar. 

 
Voor die materialen waarvoor garantie geldt, worden de loon- en materiaalkosten niet in rekening gebracht. Eventuele 
transportkosten worden niet vergoed. Reparaties worden af fabriek uitgevoerd. 

 
De onderstaande onderdelen hebben een afwijkende garantietermijn: 

• Glas     geen garantie; 

• Lak    geen garantie; 
• Speksteen   geen garantie; 
• Beslag (messing, brons)  1 jaar; 

• Elektrische onderdelen  1 jaar; 
• Gietijzeren onderdelen  1 jaar; 
• Glasvezelkoord   1 jaar. 

• Vuurvaste stenen   1 jaar; 
 
De garantie vervalt indien: 

 
• Aan de bovenstaande voorwaarden niet, of slechts ten dele, voldaan is; 
• Niet is geïnstalleerd volgens de landelijke voorschriften en bijgevoegde installatie- en stookvoorschrift; 

• Het toestel verwaarloosd en/of ruw behandeld is; 
• De richtlijnen van het installatie- en stookvoorschrift niet zijn opgevolgd; 
• Er een verkeerde brandstof gebruikt is; 

• De kachel / haard niet door een geselecteerde Reny dealer geïnstalleerd is.  
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RENY ®

Openhaardenindustrie
Ganzestaartsedijk 14   Fax: 0497-518111
5525 KC Duizel          Website: www.reny.nl
Tel. 0497-513125      E-mail:    info@reny.nl

Deze houtkachel voldoet aan de milieu-eisen overeenkomstig DIN 18.895
en de veiligheidseisen van de beoordelingsrichtlijnen 1.3 van 1-11-’93

van de Vereniging Haard en Rookkantaal (VHR) en staat onder
voortdurende controle van TNO Certification.
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