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HD1978CT 2/3 Kw. Broeikas kachel 
 

Deze Camplex kachel is gemaakt om aan uw verwarmingswens te voldoen. 
De kachel heeft drie schakelaars, waarmee U kunt ventileren of verwarmen met 2000 / 3000 
Watt. 
 
Het verwarmings element is sterk en veilig o.a. door het ingebouwde bimetaal, dat bij 
oververhitting het verwarmings element uitschakelt. 
 
Deze kachel is uitgerust met een vloeistof thermostaat, deze heeft een bereik van 0 tot 35 
graden. De temperatuur is goed instelbaar door de schaalverdeling op de kachel . 
 
Een rood lampje geeft aan dat de kachel is aangesloten op het lichtnet . 
 
De glijlagers waarmee de motor is uitgevoerd zorgen er voor dat de motor niet meer gesmeerd 
hoeft te worden. (het is wel raadzaam om de kachel aan de binnenkant af en toe eens schoon 
te maken). 
 
Dit alles is verpakt in een geplastificeerde stalen casco welke in twee kleuren is gespoten. 
 
De kachel wordt geleverd met een snoer en een stekker en is spat waterdicht. Wij adviseren u 
om de kachel aan te sluiten aan een geaarde vrije groep van minimaal 16 Amp. 
 
Mocht in de toekomst het verwarmings element kapot gaan, dan kan deze vervangen worden. 
 
 
Technische specificaties: 
 
Warmte afgifte                          : 2000 of 3000 Watt. 
Opgenomen vermogen motor   : 32 Watt. Per uur 
Spanning                                   : 220/240 volt/50 Hz. 
Bereik thermostaat                    : 0 tot 35 graden 
Afmetingen L x B x H              : 33 x 18 x 13 cm. 
Garantie                                     : een vol jaar na aankoop 
Prijs                                           : €…op aanvraag 
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Gebruiksaanwijzing HD1978CT 2/3 Kw. Broeikas kachel 
 

 
 
De kachel kan het beste in de lengte richting van de kas blazen om het beste resultaat te 
krijgen. 
 
De kachel kan het beste op de grond staan zodat hij de kou aanpakt waar deze vandaan komt. 
+/- 40 cm. vanaf de achterwand (ruiten). 
 
Op de kachel zit een draaiknop van de thermostaat. Om deze knop zit een graad verdeling, 
waar mee U de kachel kunt instellen op de gewenste temperatuur. 
 
Bij het instellen van de temperatuur kunt u met een Min/ Max. Thermometer de temperatuur 
controleren, of deze niet te veel afwijkt. 
 
Belangrijk is dat de grondtemperatuur niet onder de nul graden komt, dus een gemiddelde 
temperatuur van 8 graden is aan te raden. 
 
De kachel heeft drie schakelaars. Als U de eerste omzet begint de kachel te ventileren (koele 
lucht). De tweede schakelaar is voor het verwarmingselement van 2000 watt. en de derde 
erbij, dan blaast de kachel met 3000 watt. de kas lekker warm.  
 
Natuurlijk heeft het zin om de kas te isoleren met bv. Piepschuimplaten, Noppenfolie en 
Energiedoek. En ook de inhoud verkleinen heeft veel zin, hierdoor kunt u de stookkosten 
reduceren. 
 
Wij wensen U veel plezier en genoegen met de door u gekochte kachel. Mocht u problemen 
krijgen dan moet u altijd even bellen. 
 
Met vr. gr. van jan Graafland. 
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Het schoon maken van een Camplex kachel 
 
Verwijder de afdek kap zodat u in de kachel kunt kijken. 
 
Blaas het geheel uit zodat stof en vuil verwijderd is. 
 
Als u met perslucht werk dan moet u ventilator vast houden (deze mag niet als een gek in de 
ronde draaien). 
 
Kijk of het verwarmings element heel is (de draden mogen niet gebroken zijn). 
 
Als de draden gebroken zijn kan het element vervangen worden. 
 
Geef de lagertjes een beetje olie en controleer of de ventilator lekker soepel rond draait. 
 
Laat de kachel even proefdraaien controleer de thermostaat, kijk of het element  2000 en 3000 
watt. aan warmte afgeeft en controleer of het lampje goed voor de lens zit 
 
Bij het opstarten moet de ventilator vlot opstarten en mag het element niet rood worden. 
 
Plaats de kap op de juiste manier terug, zet de schroeven vast en klaar is kees. 
 
Bij vragen kunt u altijd even bellen 
 
Met vr. gr. van Jan Graafland 
 
 
 
 


