
 
 

 
 

GAS KACHEL – HANDLEIDING 

CAT H – CAT HT 

CAT M – CAT MT 

Katalytisch model – Katalyt kachel met ventilator 
 

TECHNISCHE SPECIFICATIES 

Gas 
Categorie 

Gas 

Minimale 
Vermogen 

(Gas 
consumptie) 

Gemiddelde 
Vermogen 

(Gas 
consumptie) 

Maximale 
Vermogen 

(Gas 
consumptie) 

Werk druk 

G30 I3+ 
2.0Kw 
100g/h 

2.4Kw 
170g/h 

2.9Kw 
210g/h 

28-30 mbar 

Dit apparat is ontwikkeld om gebruikt te worden met Gasflessen voorzien van PLG met een nominale werdruk van 30 
mBar. Voor normaal gebruik is een verse lucht toevoer nodig van 5,8 m3 /uur  

Deze kachel is niet geschikt om gebruikt te worden als primaire kachel! 



Table I 
COMMISSION REGULATION (EU) 2015/1188 (28 April 2015) 

Model specificities: CAT H - CAT HT - CAT M - CAT MT 

Indirect verwarmings funtie: (ja / nee) Nee 

Direct thermisch vermogen [ kW] 2.9 

Indirect thermisch vermogen [ kW] 0 

Brandstof 
Verbranding Emissie om te verwarmen  

NOx  (1) 

Selecteer brandstof type [Vloeibaar gas] [Gespecificeerd] [ mg / kWh input] ( GCV ) 

G30 Gas   NA (2) 

Data Symbool Waarde Unit Data Symbool Waarde Unit 

Thermisch vermogen Gebruikelijke efficientie (NCV) 

Nominaal thermisch 
vermogen P nom 2.9 kW 

Gebruikelijke efficiëntie bij  nominale 
warmte afgifte η th, nom NA (2) % 

Minimaal warmte 
afgifte (indicatie) P min 2,03 kW 

Gebruikelijke efficiëntie bij  minimale 
warmte afgifte (Geindiceerd) η th, min NA (2) % 

Type thermisch vermogen / regeling van de omgevingstemperatuur 

Twee of meer manuele handelingen zonder controle op omgevings temperatuur  Ja 

Vereist vermogen voor de waakvlam P pilot 0.160 kW 

Contact gegevens Bartolini Srl Via G. di Vittorio, 19 - 06038 Spello (PG) 

(1) NO x = Nitraat oxides  

(2) NA = Niet van toepassing (geen referentiestandaard van toepassing op het product, die voorziet in meting van deze parameter) 

Montage instructies   

Montage van de bodem (indien 
nodig)  
- Verwijder de plastic folie (E). 
- Plaats de 2 strippen (F) van de 
bodem in de holtes op de bodem van 
de kachel als aangegeven (D) –
 Plaats de plastic plug in de plastic 
knop in het gat in de bodem van de 
kachel  (E) Voor een stabiele 
verbinding 

 

De montage van de achterwand (indien 
aanwezig)  
A-Draai de gasfles in die positie dat de 
gaskraan makkelijk te bereiken blijft 
middels de opening 
B – Vergewis u ervan dat de gasfles is 
gepositioneerd binnen - tussen de wiel 
bouten  
C- Plaats de achterwand door de 4 haken 
in de daarvoor aanwezige gaten van de 
kachel te hangen.  
- Voor de modellen met een metallic 
achterwand, schroef de schroeven lost, 
plaats de achterwand in positie om de 
fles en schroef de schroeven in de 
daarvoor aanwezige gaten.  
 

Montage van de wielen: Plaats de 
kachel horizontaal op zijn rug met het 
brand panel naar boven. Draai de wielen 
in de 4 gaten.   

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GAS BOTTLE BOTTOM = GASFLES  BODEMPLAAT 
WHELL NUT = WIELTJES 
 
 
 
 
 
BEVESTIGEN VAN DE ACHTERKAP 
 
VOLG STAP A, B en C voor het bevestigen van de achterkap 

A- Plaats de gasfles zo dat de aansluiting van de regelaar naar achteren (richting achterkap) wijst zodat u hier eenvoudig bij kan. 
B- Controleer of de gasfles op het middelpunt van de vier wieltjes is geplaatst. 
C- Plaats de achterkap door de vier haakjes van de achterkap in de gaten van de behuizing van het toestel te plaatsen. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
INSTRUCTIES VOOR HET MONTEREN VAN DE 
BODEMPLAAT 
 

1. Verwijder deel E. Plaats de twee strips (C) in het ronde deel 
van de bodemplaat en klik deze in de uitsparingen (A) van de 
vaste bodemplaat van het toestel (B)  totdat het één vlak 
geheel wordt (D). 

2. Dek de gaten van A en B af door het deze te overlappen met het 
plaatsen van deel E. 
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HANDLEIDING 

   
 

Katalysator rolkachel        Model:  PRIMAVERA  K      

Werkzaam op  :   Gas I3B/P  werkdruk 30 mbar 
Nominale capaciteit: 2,9 kW 
Nominaal verbruik:  210 g/h                                                0051 
Dit toestel heeft een drukregelaar nodig met een werkdruk van 30 mbar LPG. 
 

Fabrikant: BARTOLINI s.r.l. Via G. di Vittorio, 19 - 06038 Spello (PG) - ITALY                                                                     0051 

                         http://www.bartolini-system.com      
  
WAARSCHUWING 

• Gebruik het toestel alleen zoals aangegeven in deze handleiding. Lees deze handleiding aandachtig door en bewaar deze zorgvuldig op 
een veilige plaats. 

• Voor het gebruik van dit toestel zijn een goedgekeurde gasdrukregelaar, gasslang en twee slangklemmen nodig welke voldoen aan de 
normen van het land van gebruik. Niet meegeleverd. Raadpleeg uw dealer of uw gasleverancier. 

• Bij de eerste in gebruik name, plaat de kachel buiten en zet hem in werking gedurende 15 minuten (er kan een geur merkbaar zijn in het 
begin maar die zal naar verloop van tijd verdwijnen) 

• Volg voor installatie de instructies in de UNI CIG 7129- en UNI CIG 7131-normen, paragrafen 3.1 - 3.2 - 5.4 - 6.1 - 6.2 - 6.3. 

• Dit toestel mag alleen gebruikt worden in een goed en permanent geventileerde ruimte. Het gebruik van dit toestel is niet toegestaan in 
ondergrondse ruimtes, badkamers en slaapkamers. De ruimte waarin dit toestel mag worden gebruikt moet minimaal 20 m³ zijn per kW van 
de nominale capaciteit van het toestel voor ruimtes waar mensen/dieren verblijven en 10 m³ voor overige ruimtes. 

• Dit toestel geeft verbrandingsgassen af in de ruimte waar het toestel wordt gebruikt, hierdoor is permanente ventilatie noodzakelijk. 

• De huidige wetgeving verwacht in de ruimtes waar de gastoestellen zijn geïnstalleerd twee openingen, één aan de bovenkant en één aan 
de onderkant met een doorsnede gelijk aan 2500 mm2 per kW vermogen 

• Het beschermrooster verkleind het risico op brand en brandwonden. Dit beschermrooster mag dan ook nooit worden verwijderd. HET 
ROOSTER BIEDT GEEN VOLLEDIGE BESCHERMING VOOR KINDEREN, GEHANDICAPTEN OF DIEREN! Wees hierop heel erg alert 
en laat het toestel nooit zonder toezicht branden. 

• Plaats geen doeken, gordijnen of andere brandbare stoffen in de buurt van het toestel of op/ aan het toestel. Naast de kans op brand zou 
het de correcte werking van het toestel kunnen beïnvloeden. 

• Het toestel mag niet worden verplaatst wanneer het in werking is. Eerst uitzetten en geheel af laten koelen. 

• Plaats het toestel niet vlak langs een muur, stoelen, banken, gordijnen of andere brandbare materialen.. 

• Plaats het toestel altijd richting het centrum van de ruimte. Let erop dat het toestel niet verreden kan worden door een kind of hond e.d. die 
het toestel zou kunnen verrijden. 

• Het toestel moet rondom de volgende vrije ruimte hebben: zijkanten en achterkant 20 cm en 150 cm aan de voorzijde. 

• Speciale voorzorgsmaatregelen moeten worden genomen als de kachel zich in een ruimte bevindt waar deze gemakkelijk kan worden 
verplaatst of geraakt door kinderen of honden, enz. 

• Dit toestel mag niet worden gebruikt in caravans en campers. 

• Dit toestel mag niet gebruikt worden in ruimtes kleiner dan 15 m3 zoals badkamers, kelders, slaapkamers 

• De door u gekochte kachel is uitgerust met veiligheidsvoorzieningen die ingrijpen in geval van storingen tijdens het gebruik van het product. 
In het geval dat de waakvlam per ongeluk wordt gedoofd (voor de brander geplaatst) of als de ruimte niet voldoende wordt geventileerd, 
blokkeert de veiligheidsvoorziening de gasstroom door de kachel uit te schakelen 

 
ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES 

Gasfles 
De kachel is geschikt voor een gasfles met een maximale capaciteit van 15 kg. 
De vervanging van de gasfles mag niet worden uitgevoerd in aanwezigheid van vuur. Gebruik de gasfles alleen en uitsluitend in 
verticale positie. Als een schroef gasdruk regelaar wordt gebruikt, zorg er dan voor dat er een afdichting ring aanwezig is en dat 
deze in goede staat is, vervang deze in geval van twijfel. Plaats vervolgens de Gasfles in de Ruimte voor de gasfles en hang de 
achterklep op. KANTEL DE GASFLES NIET MET DE OPZET OM VOLLEDIGE INHOUD VAN DE GASFLES TE GEBRUIKEN 
Drukregelaar, gasslang en slangklemmen en bevestiging  
Voor het gebruik van dit toestel hebt u een goedgekeurde gasslang nodig van min. 40 cm en een goedgekeurde drukregelaar met slangpilaar 
met een werkdruk van 30 mbar en twee slangklemmen. De ene zijde van de gasslang moet 
VOLLEDIG over de slangpilaar van het toestel geschoven worden. Draai deze verbinding met een 
slangklem stevig vast. De andere zijde van de gasslang bevestigd u op dezelfde manier aan de 
slangpilaar van de drukregelaar en ook deze verbinding draait u stevig vast met een slangklem. 
Controleer de gasslang op eventuele scheurtjes of barstjes en let erop dat deze niet knikt of het 
toestel aanraakt. Controleer de gasslang regelmatig. De gasslang dient elke 5 jaar vervangen te 
worden. 
CONTROLEER of de rubberen gasslang volledig op de slangaansluiting is geplaatst en stevig is 
vergrendeld door de klemmen, in overeenstemming met UNI-CIG 7140-normen en zoals 
aangegeven [G]. 
Controleer regelmatig de vervaldatum en de condities van de slang. 
Controleer altijd de aanwezigheid van de AFDICHTINGSPAKKING specifiek [H], bevestigd op de 
aansluiting van de drukregelaar. 
Wanneer u doorgaat met de aansluiting, volgens UNI-CIG 7131, van het B-type vaste 
drukregelaar 30 mbar, conform UNI-CIG 7141, op de gasfles, vermijd dan buigen en knelpunten op de gasslang, voorkom dan dat de 
slangslang draait of knikt. 
Gaslucht 
Wanneer u een gaslucht ruikt en/of een lekkage vermoedt, draai dan de kraan op de gasfles onmiddellijk dicht en zorg direct voor ruime 
ventilatie door bijv. het openen van het raam. Laat de drukregelaar op de gasfles zitten, deze niet verwijderen. Doof alle open vuren en 
raadpleeg uw gasleverancier. Gebruik het toestel NIET meer voordat het is gecontroleerd door een erkend vakman! Het controleren op 
lekkages mag NOOIT met een vlammetje of lucifer gebeuren, alleen met zeepsop. Bij het zien van luchtbelletjes is er een lekkage.  



 
 

GEBRUIK VAN HET TOESTEL 

Tijdens het eerste gebruik kan het toestel een beetje stinken. Dit is normaal en zal snel verdwijnen. 
Model PRIMAVERA K  Draai de kraan van de gasfles open. Druk de regelknop op het toestel in en draai deze 
naar positie “max” (afbeelding met de grote vlam). Houdt de regelknop voor circa 15 tot 20 seconden ingedrukt en 
druk een paar keer op de piëzo knop. Nu zal het toestel ontsteken, als het goed is ziet u nu een klein vlammetje bij 
de brander aan de voorzijde van het toestel. Houdt vervolgens de regelknop nog 15 tot 20 seconden ingedrukt 
zodat de thermokoppel voldoende warm kan worden. Hierna kunt u de regelknop loslaten. Wanneer het toestel niet 
ontstoken is en u geen vlammetje ziet dient u bovenstaande handeling te herhalen. Laat het toestel minimaal 10 
minuten op deze maximale stand branden. Na deze 10 minuten kunt u de regelknop draaien naar de gewenste 
stand, Medium of Minimum (afbeelding met kleinste vlam). Wanneer het toestel in gebruik is blijft de waakvlam 
branden. Wanneer u het toestel uit wil zetten dient u de gaskraan op de gasfles stevig dicht te draaien.  
Al onze kachels zijn uitgerust met een veiligheidsapparaat (ODS) dat automatisch uitschakelt als het percentage 
CO2 (koolstofdioxide) de wettelijke limiet overschrijdt.  
 
BELANGRIJK 
Controleer voordat u de kachel inschakelt of het voorste scherm niet naar binnen is 
vervormd door transport. In dit geval is het raadzaam om, voordat u de kachel 
inschakelt, lichte druk uit te oefenen op de zijkanten (zijkantenpijl) van het voorpaneel 
om het correct te verplaatsen. Zonodig gebruik een haakje om de ingedeukte 
gedeeltes te corrigeren. 

 
 
 
Infrarood kachel (elektrisch) met ventilator verwarming 
Model met elektrische ventilator heater is voorzien van een elektrische ventilator waarmee de verwarming 1000 W + 1000 W en afzonderlijk de 
prestatie van de kachel door ventilatie kan worden verhoogd. 
 

VOLTAGE FREQUENCY AMPERAGE MAXIMUM POWER 

220-230 V 50 Hz 10.0 A 2000 W 

 
 

Elektrische bediening 
- Controleer voor gebruik of de beschikbare spanning 
overeenkomt met de  getoonde gegevens op de plaat in de 
kachel. 
-Alleen aansluiten op stopcontacten uitgerust met een 
efficiënte aarding en met een capaciteit van 10 / 16A. 
- Schakel de convector in, 4 voorziene posities:  
OFF - uit / FAN -Ventilator / FAN + 1000W / 2000W + 
FAN. 
 
 

SCHOONMAKEN: De katalysatormat in het toestel kan zichzelf reinigen. Tijdens het ontsteken van het toestel 
dient u dan de regelknop 1 tot 2 minuten ingedrukt te houden. Onzuiverheden veroorzaakt door vervuild gas 
worden dan verwijderd. De buitenzijde van het toestel kunt u, wanneer het toestel niet in werking en geheel 
afgekoeld is, voorzichtig afnemen met een zachte, licht vochtige doek. Gebruik geen agressieve 
reinigingsmiddelen. Reparaties en/of technisch onderhoud van het toestel mogen alleen worden uitgevoerd door 
een erkend vakman. 
 
Alle Bartolini kachels zijn voorzien van een veiligheidsvoorziening die de gastoevoer automatisch stopzet 
wanneer het zuurstofgehalte beneden peil komt en het CO2 percentage in de ruimte de waarde van 1,5% 
bereikt. Wanneer deze veiligheidsvoorziening in werking treedt is er dus geen voldoende ventilatie in de 
ruimte. 
Voordat u het toestel opnieuw ontsteekt dient u het toestel af te laten koelen en de ruimte te ventileren en 
zorg te dragen voor een goede en permanente ventilatie. 
 
 
 
 
 



Table II 
COMMISSIE REGULATION (EU) 2015/1188 (28 April 2015) 

Model identificatie Geinterrgreerde thermoventilatie  

Data Symbool waarde Unit   Data Unit 

Thermisch vermogen Type thermisch vermogen / controle van de ruimte temperatuur  

Thermisch vermogen 
nominaal  P nom 2.0 kW   

Twee of meer handelingen zonder controle op de ruimte 
temperatuur.  

Ja 
Thermisch vermogen 
minimal l (Geindiceerd) P min 1.0 kW 

Effectief electrische consumptie 

Nominaal thermisch vermogen  
el max 2,100 kW 

Minimaal thermisch vermogen el min 1,100 kW 

In stand-by mode el SB 0,000 kW 

Contacts Bartolini Srl Via G. di Vittorio, 19 - 06038 Spello (PG) 

 
DIT APPARAAT VOLDOET AAN STANDAARD EN 55014 BETREFFENDE DE ONDERDRUKKING VAN RADIOFREQUENTIE-
INTERFERENTIE 
Lees de instructies aandachtig voordat u de kachel inschakelt. 
 
 
ONDERHOUD 

 neem de kachel af met een zachte natte doek alleen wanneer uitgeschakeld, koud en zonder stekker. 
 Gebruik geen oplosmiddelen of schurende reinigingsmiddelen. 
 Controleer of het stof de inlaat of uitlaat van de luchtopeningen niet belemmert. 
 Gebruik een stofzuiger om te reinigen. 
 Dek het apparaat af en bewaar het op een droge en stofvrije plaats. 
 Neem voor technische en / of onderhoudsproblemen contact op met een erkende dealer. 
 Elke vijf jaar moet een onderhoudscontrole worden uitgevoerd bij een erkend servicecentrum 

 
 

INFORMATIE OVER VERWIJDERING EN RECYCLING  
Aan het einde van de levensduur van het gasfornuis moet het worden gerespecteerd in een omgeving die voldoet 
aan de lokale voorschriften voor de verwijdering van afval en, waar mogelijk, de gescheiden inzameling van 
materialen van het product uitvoeren volgens de onderstaande instructies. 
 

Gooi dit product niet weg als ongesorteerd stedelijk afval 
 
DIT PRODUCT MOET WORDEN VERWIJDERD OP HET NABIJSTE AFVALSORTEER CENTRUM. 
Katalytisch model - Katalytisch model met samenstelling van lucht verhitter: 
Gemengde metalen componenten 80% (ca. 10,9 kg) 
Plastic materialen 6,7% (c.a. 0,9 kg) 
Keramische componenten 13,6% (ca. 1,8 kg) 
 
Instructies voor demontage en scheiding voor verwijdering van verschillende materialen: 
1 Verwijder de rubberen slang door de metalen klemmen los te draaien 
2 Verwijder de ronde bedieningsknop met behulp van een tang, 
3 Schroef de borgmoer van de klep los 
4 Maak de commandogroep (regel knop huis) van kunststofafvoer van onderaf los. 
5 Demonteer de vier wielen van kunststof met behulp van een grote schroevendraaier die naar beneden trekt 
6 Trek aan het beschermrooster 
7 Verwijder het katalytische paneel en verwijder de keramische vezel met handschoenen. 



ERC (Europese afvalcatalogus) 
17 04 07 gemengde metalen 
17 02 03 kunststof 
17 06 04 Keramische componenten verschillend van classificatienummer: 17 06 01 en 17 06 03 
Het katalytische paneel is gemaakt van aardalkalisilicaat (AES Wool), deze producten zijn inerte materialen die na 
verloop van tijd stabiel blijven. Geen schadelijke effecten, veroorzaakt door deze producten, worden geregistreerd 
op het milieu. Volgens Richtlijn 67/548 / EEG is deze vezel een minerale wol die behoort tot de groep "glasachtige 
synthetische vezels (silicaten) met een willekeurige oriëntatie met een aardalkalimetaalgehalte van meer dan 18 
gew.%". De aangegeven vezels zijn niet geclassificeerd als irriterend voor de huid en zijn  Vrijgesteld van de 
classificatie van kankerverwekkende stoffen omdat de biologische persistentie (gemeten volgens het EU-protocol 
ECB / TM / 27 rev.7) in de longweefsels laag is. Ze zijn niet geclassificeerd en hoeven niet te worden geëtiketteerd 
onder de CLP-verordening. 
 
Garantie 
Alle producten van Bartolini worden onderworpen aan nauwkeurige tests en worden gedekt door een garantie van 
24 maanden, zoals vastgelegd in de Europese Richtlijn 2011/83 / EU en de Consumentenwetgeving (wetsbesluit 
206/2005), die het verkoopcontract regelt voor producten die voor niet-professionele producten worden verkocht 
gebruik. 
In geval van gebruik voor commerciële of professionele doeleinden, is de garantie 12 maanden. 
 
De garantie gaat in op de datum van aankoop vermeld op de fiscale bon of ander relevant belastingdocument. 
De fabrikant verbindt zich ertoe die onderdelen te repareren of te vervangen die binnen de garantieperiode een 
fabricagefout hebben. 
De effecten die niet duidelijk te wijten zijn aan het materiaal of aan de productie, worden onderzocht in ons 
technisch assistentiecentrum en gedebiteerd volgens de resultaten. 
Slijtageonderdelen vallen niet onder de garantie 
Uitgesloten van garantie zijn schade als gevolg van transport, verwaarlozing, onjuist gebruik of installatie of niet in 
overeenstemming met de waarschuwingen in het instructieboekje. 
De garantie vervalt als het product is gerepareerd of geknoeid door onbevoegde derden. 
Het vervangen van het apparaat en het verlengen van de garantie als gevolg van een storing is uitgesloten 
Reparaties worden uitgevoerd in onze erkende technische assistentiecentra, alle transportkosten voor rekening 
van de gebruiker. 
De aankoopbon moet worden getoond aan de monteur die de reparatie uitvoert of moet zijn bevestigd aan het 
product dat voor reparatie is verzonden. 
De garantie dekt niet het reinigen van de functionerende onderdelen. 
De fabrikant wijst alle verantwoordelijkheid af voor schade aan personen of eigendommen, veroorzaakt door een 
onjuiste installatie of verkeerd gebruik van het apparaat. 
 
 

TECHNISCHE BIJSTANDCENTRA 

Raadpleeg de lijst met geautoriseerde servicecentra op onze website voor technische ondersteuning van het 

product van Bartolini: 

www.bartolini-system.com 

Neem gerust contact op met uw dealer die bekwaam en voorbereid kan antwoorden over eenvoudige informatie 

over het product en het gebruik ervan 
 

http://www.bartolini-system.com/

