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8.2  STORINGSLIJST

PROBLEEM OORZAAK OPLOSSING

Regelpaneel 

start niet

Geen stroomtoevoer naar 

de kachel

Controleer of de stekker aangesloten is

Zekering van printplaat is 

doorgebrand

Vervang de zekering. Enkel door een door 

Qlima goedgekeurde technicus

Regelpaneel is defect Vervang het regelpaneel. Enkel door een 

door Qlima goedgekeurde technicus

Lintkabel is defect Vervang de lintkabel. Enkel door een door 

Qlima goedgekeurde technicus

Printplaat is defect Vervang de printplaat. Enkel door een door 

Qlima goedgekeurde technicus

Hoofdschakelaar is niet 

ingeschakeld

Schakel de hoofdschakelaar in
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Kachel gaat uit, 

alarm getoond 

“AlAr no FirE”

De pellettrechter is leeg Vul de pellettrechter met pellets

De branderpot is vuil Reinig de branderpot.

De motor van de pellet-

schroef is defect

Vervang de motor van de pelletschroef. Enkel 

door een door Qlima goedgekeurde techni-

cus

Elektronische printplaat is 

defect

Vervang de printplaat. Enkel door een door 

Qlima goedgekeurde technicus

De temperatuursensor 

heeft de minimumtem-

peratuursdrempel om te 

starten niet gedetecteerd

Maak de verbrandingskamer leeg en start op-

nieuw, indien het probleem zich blijft voor-

doen. Neem contact op met een door Qlima 

goedgekeurde technicus als het probleem 

zich blijft voordoen. 

Er bereikt onvoldoende 

verbrandingslucht het vuur

Controleer het volgende (door de eindge-

bruiker):

- Mogelijke obstructies van de inlaatbuis van 

de verbrandingslucht aan de achterzijde 

van de kachel. Reinig de inlaatbuis van verse 

lucht.

- Roostergaten van de verbrandingskamer 

verstopt en/of verbrandingskamer met te 

veel as en/of verbrandingskamer te vuil en 

moet gereinigd worden. Enkel door een door 

Qlima goedgekeurde technicus. 

- Warmtewisselaar binnenin de kachel is ver-

vuild. Reinig de warmtewiselaar.

Houten pellets zijn niet van 

goede kwaliteit

Probeer houten pellets van een betere kwa-

liteit

Wormaandrijving is ge-

blokkeerd 

Haal de stekker van de kachel uit het stop-

contact. Verwijder het beschermingsrooster in 

het reservoir, maak het reservoir leeg. Reinig 

zorgvuldig de zichtbare delen van de wor-

maandrijving. Plaats het beschermingsrooster 

terug en start opnieuw. Neem contact op met 

een door Qlima goedgekeurde technicus als 

het probleem zich blijft voordoen.
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De kachel 

geeft 15 minu-

ten na opstart 

de melding 

"ALARM NO 

ACC"

Het ontstekingsmecha-

nisme is kapot

Vervang het ontstekingsmechanisme. 

Enkel door een door Qlima goedgekeurde 

technicus

De temperatuursensor 

heeft de minimumtem-

peratuursdrempel om te 

starten niet gedetecteerd

Maak de verbrandingskamer leeg en start 

opnieuw, indien het probleem zich blijft 

voordoen. Neem contact op met een door 

Qlima goedgekeurde technicus als het 

probleem zich blijft voordoen. 

Buitentemperatuur is te 

laag.

Maak de verbrandingskamer leeg en start 

opnieuw. Neem contact op met een door 

Qlima goedgekeurde technicus als het 

probleem zich blijft voordoen.

Houten pellets zijn nat Gebruik enkel droge houten pellets. 

Temperatuursensor is 

defect

Vervang de sensor. Enkel door een door 

Qlima goedgekeurde technicus

Elektronische printplaat 

is defect

Vervang de elektronische printplaat. Enkel 

door een door Qlima goedgekeurde tech-

nicus

Het reservoir is leeg Vul de pellettrechter.

Houten pellets 

geraken niet 

in verbran-

dingskamer

Wormaandrijving is ge-

blokkeerd 

Haal de stekker van de kachel uit het 

stopcontact. Verwijder het beschermings-

rooster in het reservoir, maak het reservoir 

leeg. Reinig zorgvuldig de zichtbare delen 

van de wormaandrijving. Plaats het be-

schermingsrooster terug en start opnieuw. 

Neem contact op met een door Qlima 

goedgekeurde technicus als het probleem 

zich blijft voordoen.

Motor van wormaandrij-

ving is beschadigd

Vervang de motor. Enkel door een door 

Qlima goedgekeurde technicus

Het reservoir is leeg Vul de pellettrechter.

Het vuur heeft 

een zwakke en 

oranje vlam, 

pellets bran-

den niet cor-

rect en/of het 

glas wordt (te) 

snel zwart.

De uitlaat/rookgas-

leiding/schoorsteen is 

geblokkeerd

Laat de uitlaat/rookgasleiding/schoorsteen 

onmiddellijk reinigen door een goedge-

keurde schoorsteenveger. Neem contact op 

met een goedgekeurde schoorsteenveger.

De branderpot is vuil Reinig de branderpot.

De kachel heeft interne 

obstructies.

De kachel vereist onderhoud. Enkel door 

een door Qlima goedgekeurde technicus

Rookextractor is bescha-

digd

Houten pellets kunnen branden dankzij de 

natuurlijke trek van de schoorsteenrook. 

Laat de ventilator onmiddellijk vervangen 

aangezien het slecht kan zijn voor uw 

gezondheid. Enkel door een door Qlima 

goedgekeurde technicus.

Houten pellets zijn niet 

van goede kwaliteit.

Probeer houten pellets van een betere 

kwaliteit.

De kachel is niet goed 

ingeregeld

Regel de kachel in. Enkel door een door 

Qlima goedgekeurde technicus
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Recirculatie-

ventilator van 

kamerlucht 

blijft werken 

wanneer de 

kachel koud is

Elektronische printplaat 

is kapot

Vervang de printplaat. Enkel door een 

door Qlima goedgekeurde technicus

As op de vloer 

rond de kachel

Rookleidingen zijn niet 

luchtdicht

Enkel door een goedgekeurde schoor-

steeninstallateur: Rookleidingen die niet 

luchtdicht zijn, kunnen gevaarlijk zijn voor 

uw gezondheid. Dicht de fitting van de 

leiding onmiddellijk (met loctite 598 (of 

een gelijkwaardig product) en/of vervang 

de leidingen.

Gebroken, versleten of 

beschadigde dichting van 

de deur

Vervang de dichting. Enkel door een door 

Qlima goedgekeurde technicus

Kachel in 

constante 

toestand, de 

display toont: 

"Eco"

De door de gebruiker 

vereiste kamertempera-

tuur is bereikt

Dit is geen fout. De kachel werkt in eco 

mode. Deze functie is te wijzigen met de 

afstandsbediening

Display toont 

"SERV"

Geen storing. De kachel 

heeft 900 werkuren be-

reikt en heeft onderhoud 

nodig. De kachel zal 

gewoon blijven werken.

De kachel heeft onderhoud nodig. Neem 

contact op met een Qlima erkend service 

technicus. Deze zal onderhoud aan de ka-

chel uitevoeren en de melding resetten.

Display toont 

"Atte"

Er wordt geprobeerd 

de kachel op te starten 

terwijl deze nog in de 

cooldown fase staat.

Wacht totdat de cooldown fase voorbij is 

voordat de kachel opnieuw wordt opge-

start.
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Kachel gaat 

uit. Weerge-

geven alarm is 

“AlAr dEp” en 

de Led's ALF 

en ALC of een 

van beiden 

gaat op het 

bedieningspa-

neel branden.

Druksensor/schakelaar is 

defect

Vervang de drukschakelaar. Enkel door 

een door Qlima goedgekeurde technicus

De uitlaat/rookgas-

leiding/schoorsteen is 

geblokkeerd

Laat de uitlaat/rookgasleiding/schoorsteen 

onmiddellijk reinigen door een goedge-

keurde schoorsteenveger. Neem contact op 

met een goedgekeurde schoorsteenveger.

Elektronische printplaat 

is kapot

Vervang de elektronische printplaat. Enkel 

door een door Qlima goedgekeurde tech-

nicus

Overmatige schoorsteen-

lengte

Raadpleeg een schoorsteenexpert om te 

controleren of de schoorsteen in overeen-

stemming is met de wetgeving. Raadpleeg 

een door Qlima goedgekeurde technicus 

om te controleren of de schoorsteen ge-

schikt is voor de kachel.

Ongunstige weersom-

standigheden 

Wanneer er een sterke wind is, kan er 

een negatieve druk naar de schoorsteen 

plaatsvinden. Controleer en start de kachel 

opnieuw.

Kachel is overhit Te hoge kamertemperatuur. Open deuren 

naar andere kamers. Als het probleem zich 

blijft voordoen, raadpleeg een door Qlima 

goedgekeurde technicus. 

De veiligheidsthermostaat van de kachel is 

aangesprongen. Laat de kachel afkoelen 

en reset vervolgens de veiligheidsthermo-

staat door het verwijderen van het afdek-

kapje (afbeelding 38) en het indrukken 

van de resetknop (afbeelding 39).

De recirculatieventilator 

van de kamerlucht is 

defect

Vervang de ventilator. Enkel door een 

door Qlima goedgekeurde technicus

Tijdelijke stroomuitval Een spanningsval tijdens de werking van 

de kachel kan leiden tot oververhitting 

van de interne kachel. Laat de kachel af-

koelen en start hem opnieuw.

Veiligheidsthermostaat is 

defect

Vervang de veiligheidsthermostaat. Enkel 

door een door Qlima goedgekeurde tech-

nicus

Kachel gaat 

uit. Weerge-

geven alarm is 

“AlAr Sond”

Temperatuursensor van 

rookuitlaat is defect.

Vervang het sensor. Enkel door een door 

Qlima goedgekeurde technicus

De bedrading van de 

rookgassensor zit los.

Herstel de bedrading. Enkel door een door 

Qlima goedgekeurde technicus
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Display toont 

"Cool Fire"

De kachel is handmatig, 

door de ingestelde timer-

functie of de save mode 

uitgeschakeld. De kachel 

staat in de cooldown 

fase.

Geen storing, de cooldown fase stopt 

automatisch wanneer de kachel voldoende 

is afgekoeld.

Stroomonderbreking Nadat de stroomtoevoer is hersteld, start 

de kachel eerst in de cooldown fase. Ver-

volgens kan de kachel opnieuw opgestart 

worden.

Display toont 

"Alar fan fail"

De rookgasventilator is 

defect of de printplaat 

kan de omtreksnelheid 

van de ventilator niet 

meten

De rookgasventilator, de printplaat of de 

omtreksnelheidssensor is defect of de be-

draing is beschadigd of zit los. Herstel het 

defect. Enkel door een door Qlima goed-

gekeurde technicus

9. TECHNISCHE DATA

Model Rosada 103 M-line

Type kachel Pellets

Capaciteit (*) kW 4,25 - 10,30

Stroomverbruik (ontsteking / normale ope-

ratie)
W 300 / 100

Aansluitspanning V/Hz 230/~50

Thermisch rendement bij nominale capaciteit 

/ gereduceerde capaciteit (*)
% 91,4 / 94,3

CO-gehalte bij 13% O2 nominale / geredu-

ceerde capaciteit (*)
% 0,01 / 0,01

Gemiddeld stofgehalte bij 13% O2 mg/Nm³ 3

Voor vertrekken tot** m³ 270

Rookgasuitlaatdiameter mm 80

Rookgastemperatuur bij nominale capaciteit 

/ gereduceerde capaciteit
°C 129 / 74,3

Trek van de schoorsteen nodig Pa 11

Smoorklep voor schoorsteen nodig Mogelijk***

Kan worden toegepast op een schoorsteen-

combinatie met rookkanaal 
Nee

Type brandstof (****) Ø 6 mm Din+/
Önorm+/EN+

Nominale lengte / diameter van de brandstof mm 30 / 06

Inhoud van pellettrechter kg 17

Autonomie (min-max) h 7,5 - 19,0

Hoofdbeluchtingsschuif Ja

Recirculatieventilator Ja

Luchtfilter Nee

Netto gewicht kg 104

(*) Volgens EN 14785

(**) slechts ter indicatie, varieert per land/regio

(***) Te bepalen door een geautoriseerde professionele installateur




