
 

Gebruiksaanwijzing voor Alke catalysatorkachels- modellen Minicat en Midicat  
 
Geachte gebruik(st)er, 
 
Op het moment dat u dit leest, zit u waarschijnlijk voor uw tent of caravan op een camping. U geniet van een welverdiende 
vakantie. Tijdens de frisse momenten maakt u gebruik van een Alke campingkachel. Voordat u dit toestel in werking stelt of 
schoonmaakt, raden wij u aan deze gebruiksaanwijzing even door te lezen. U maakt dan optimaal gebruik van uw kachel en 
voorkomt ongelukken. Het kost bovendien maar vijf minuten van uw vrije tijd. Wij wensen u veel gebruiksplezier en een prettige 
vakantie toe. 
 
Alke BV, Postbus 52, 3925 ZH - Scherpenzeel  

 

Minicat 
  
Categorie: I3B/P, I3P, I3+ Diameter inspuiter: 0,45mm  

P (mbar): G30 - 30 G30 - 50 G31 - 30 G31 - 37 G31 - 50 G30/G31 –  28/37 

Qn (kW Hs): 0,83 1,10 0,70 0,80 0,92 0,83 G30 = butaan 

gr/uur: 60 80 50 57 66 60 G31 = propaan 

 

Midicat 
  
Categorie: I3B/P, I3P, I3+ Diameter inspuiter: 0,55mm  

P (mbar): G30 - 30 G30 - 50 G31 - 30 G31 - 37 G31 - 50 G30/G31 –  28/37 

Qn (kW Hs): 1,35 1,75 1,20 1,35 1,50 1,35 G30 = butaan 

gr/uur: 100 125 85 95 110 100 G31 = propaan 

 
Land van bestemming  NL-BE    
PIN    0063 BL 3617 
   
 
 
1. Algemene opmerkingen 
De Alke catalysator kachels zijn niet bestemd voor huishoudelijk gebruik. Wanneer er in de gebruiksaanwijzing gesproken wordt 
over een catalysator kachel dan geldt dit voor de modellen Minicat, Midicat en Maxicat. Voor gebruik van de catalysator kachel 
dient u in het bezit te zijn van een goedgekeurde gasslang en drukregelaar (passend bij de druk van het toestel en geschikt 
voor uw gasfles). 
 
2. Bedrijfsveiligheid en lange levensduur 
Alke gebruikt bij de vervaardiging van de kachels materialen van zeer hoge kwaliteit en onderdelen van bekende fabrikanten. 
Zij garandeert daarom een hoge mate van bedrijfsveiligheid en een lange levensduur. De kachel behoeft geen speciaal 
onderhoud. 
 
3. Aanwijzingen en waarschuwingen 
 Controleer of de regelaar (druk) en de gassoort in de gasfles overeenkomen met de kachel. Raadpleeg hiervoor de 

technische specificaties op de fles, de regelaar en het apparaat. 
 Gebruik de kachel nooit beneden vloers, in kelders e.d. 
 Gebruik ter ondersteuning van de kachel nooit een gedeelte van de gasklep, drukregelaar, aansluitstuk van de gasleiding 

e.d. 
 Monteer de gasslang aan regelaar en kachel met behulp van slangklemmen. 
 Vermijd stress in de gasslang door knikken, belasten e.d. 
 Gebruik het apparaat alleen in een goed geventileerde ruimte. Toestellen zonder oxy-stop (atmosferische beveiliging) nooit 

gebruiken in besloten ruimten voor verwarming van mensen. 
 Bij Minicat minimaal 25m3/uur ventileren, en bij Midicat minimaal 40m3/uur. 
 Plaats de kachel steeds op enige afstand van brandbaar materiaal, zoals houten vloeren en/of wanden, canvas, zeildoek 

of soortgelijke brandbare dekkleden. Houdt een afstand aan van minimaal 80 cm voor het stralings oppervlak van de 
kachel, en minimaal 10 cm voor de overige zijden. 

 Maak dekkleden altijd vast om te voorkomen dat ze in brand vliegen of in aanraking komen met de kachel. 
 Bewegen, aanraken of schoonmaken van de kachel nooit terwijl deze brandt. Blijvende schade aan huidweefsel kan het 

gevolg zijn. 
 Bij waarneming van gaslucht (reuk en/of sissend geluid), de kachel niet gebruiken. Het toestel niet eerder aanzetten totdat 

bekend is waar het gas vandaan komt en het mogelijke lek is hersteld. Raadpleeg de leverancier of winkelier indien het lek 
niet eigenhandig kan worden hersteld. 

 Voorkom het maken van een vlam of een elektrische vonk als u gas ruikt. Zorg direct voor voldoende ventilering om 
opeenhoping van gas te voorkomen. 

 Gebruik de toestellen altijd conform de lokaal geldende voorschriften. Voor vragen of advies over voorschriften kunt u zich 
het beste wenden tot de lokale winkelier. 



 

 
 
 
LET OP: gebruik de kachel nooit in een afgesloten ruimte of ruimte ruimte waar benzine of andere vloeistoffen met 
brandgevaarlijke dampen worden opgeslagen en/of gebruikt, of waar brandbare stoffen aanwezig kunnen zijn. Deze ruimte 
moet bij een Minicat minimaal 25m3/uur ventileren, en bij Midicat minimaal 40m3/uur. 
 
 
Het niet goed of gedeeltelijk opvolgen van deze aanwijzingen en waarschuwingen kan lichamelijk letsel, verstikking, brand en/of 
schade aan eigendommen veroorzaken. Bewaar daarom deze gebruiksaanwijzing om eventueel later nog eens te kunnen 
raadplegen. 
 
4. Het installeren van de catalysator kachel 
De kachel in deze doos is reeds gemonteerd en kan direct worden gebruikt zonder afstelling of verdere montage. 
Veranderingen aan de kachel of vervanging van onderdelen die niet door Alke worden omschreven, maken alle goedkeuringen 
ongeldig. 
 
5. Het functioneren van de catalysator kachel 
Bij gebruik van het apparaat in een tochtige omgeving dient u rekening te houden met warmteverlies. Plaats daarom de kachel 
zoveel mogelijk uit de tocht of draai de voorzijde van de tocht af. Bij een juiste werking gloeit het toestel donkerrood. Dit is waar 
te nemen in een donkere omgeving. Uw kachel is defect indien er gele vlammen en/of vlammen buiten het toestel zichtbaar zijn. 
 
LET OP: inspecteer voor gebruik de gasslang op breuken of scheurtjes. Bij breuk of overmatige slijtage dient de slang 
vervangen te worden voordat de kachel in werking wordt gesteld. Zorg dat de slang (maximum lengte 2 meter) nooit gedraaid is 
of onder spanning staat. 
 
LET OP: de beveiliging op het apparaat is ter voorkoming van brand en/of lichamelijk letsel. Bij gebruik van de kachel dient de 
beveiliging compleet bevestigd en in orde te zijn. Gelieve extra oplettend te zijn indien de kachel gebruikt wordt met kleine 
kinderen in de nabije omgeving. 
 
5.1 Aansteken van de catalysator kachel 
A. Open de fleskraan. 
B. Controleer alle gasaansluitingen op lekkage met een water- en zeepoplossing (gebruik in geen geval open vuur). 

Vervolg bij constatering van lekkage met punt 5.4. 
C. Ontsteek een lucifer of aansteker en breng deze naar de opening in de voorkant van de kachel.  

LET OP: de vlam niet tegen maar vóór de catalysator-mat houden! 
D. Druk de knop op de beveiliging van de kachel in – binnen 30 seconden zal de kachel branden. Bij de kachel met 

regelbare beveiliging: draai de knop eerst op hoogstand (grote vlam) alvorens in te drukken. 
E. Houdt de knop circa 30 seconden ingedrukt en laat deze vervolgens los. 
F. Indien de kachel niet blijft branden, draai dan de gaskraan dicht. Wacht vervolgens 3 minuten en vervolg met 

handeling C. 
 
5.2 Uitschakelen en opslag 
Wanneer u de kachel uit wilt zetten, dient de fleskraan dichtgedraaid te worden. Bij de kachel met regelbare beveiliging dient 
deze eerst op de laagstand (kleine vlam) gedraaid te worden alvorens de fleskraan dicht te draaien. Gelieve de fleskraan 
gesloten te houden totdat de kachel opnieuw gebruikt wordt. Wanneer de kachel voor langere tijd niet wordt gebruikt, is het 
raadzaam deze te bewaren in de oorspronkelijke verpakking of op te bergen in een gesloten, plastic zak. 
 
5.3 Verwisselen van een gasfles 
De gasfles die u gebruikt is naar eigen keuze. Lees echter wel de opmerkingen onder punt 1 van deze gebruiksaanwijzing. 
Alvorens de gasfles te verwisselen, dient u de fleskraan dicht te draaien. Ontkoppel de drukregelaar van de fles, en indien nodig 
de gasslang. Volg voor montage de hierboven beschreven instructies, alleen dan in omgekeerde volgorde. 
 
LET OP: het verwisselen van een gasfles dient te gebeuren in een brand- en vonkvrije omgeving!\ 
 
5.4 Mogelijke oorzaken bij lekkage 
A. De gasslang voldoet niet . Lees hiervoor de genoemde instructies onder punt 5. 
B. De slangklem dicht niet goed af. 
C. De drukregelaar is niet correct op de gasfles gemonteerd. 
D. De kachel is defect. Raadpleeg uw leverancier of winkelier voor reparatie of vervanging. 
 
6. Onderhoud en service 
De catalysator kachel van Alke vereist dankzij de gebruikte materialen geen speciaal onderhoud. Wel is het noodzakelijk ten- 
minste één keer per half jaar de kachel na te lopen op lekkage, scheuren en loszittende onderdelen. Controleer tevens of het 
apparaat nog goed functioneert. Lees hiervoor de genoemde instructies onder punt 5. Bij constatering van defect aan de 
beveiliging, nadat de kachel is ontstoken, gelieve de leverancier of uw winkelier te raadplegen voor reparatie of vervanging. 
 


