


Algemene instructies en voorschriften  
 
⋅ Alle locale voorschriften, inclusief diegene refererend aan nationale en Europese standaarden 

moeten in acht worden genomen bij installatie van het toestel. 
⋅ Zorg voor voldoende ventilatie / luchttoevoer in de ruimte waar de haard de verbrandingslucht 

vandaan haalt. Wanneer geen gebruik wordt maakt van muur- of voetbeluchting, is dat de ruimte 
waar de haard zich bevind. 

⋅ De haard is niet geschikt voor een gedeeld afvoersysteem. 
⋅ Het toestel moet worden geplaatst op een vloer met voldoende draagkracht. 
⋅ Zorg voor voldoende toegang voor het reinigen van het toestel, de rookgasaansluiting en de 

schoorsteen. 
⋅ Houdt bij plaatsing van de haard rekening met de minimale afstanden tot de muur i.v.m. 

brandgevaar. De minimale afstanden staan weergegeven in onderstaand figuur. 
 
 
 

 
 
 
 
Specificaties 
 
⋅ Nominaal vermogen; 9,0 kWatt/uur 
⋅ Afvoergas massastroom; 11,06 g/s 
⋅ Massa toestel; 180kg 
⋅ Minimale schoorsteentrek; 8,0 Pa 
⋅ Rookgastemperatuur direkt boven de haard; 348°C 

 



Algemene instructies en voorschriften  
⋅ Het installeren van de Boxer dient te geschieden door een vakkundig installateur in dienst van 

een door Harrie Leenders Haardkachels erkende dealer. 
⋅ De haard is krasgevoelig, voorzichtigheid is geboden. 
⋅ Stook de haard na plaatsing m.b.v. aanmaakhout om de trek te controleren. 
 
Veiligheidsvoorschriften 
⋅ Glas is erg breukgevoelig en gebroken glas is erg scherp. Neem voldoende 

veiligheidsmaatregelen. 
⋅ Voor de algemene veiligheid verwijzen we naar de VCA-richtlijnen. 
 
Benodigde materialen en gereedschappen 
⋅ Steekwagen 
⋅ Waterpas 
⋅ Schroevendraaier platbek 
⋅ Muurpluggen en schroeven (wanneer plafond- of muurplaat wordt gebruikt) 
⋅ Afvoermateriaal (met bijbehorende bevestigingsmiddelen) 
⋅ Klemband Ø150 met uitsparing voor de klepsleutel 
 

                                                                              
 

2. Plaatsing 
⋅ Plaats de Boxer op de gewenste positie op minimaal 10cm 

van de muur van de achterzijde en 50cm van de zijkant. 
⋅ Wanneer de muur uit brandbaar materiaal bestaat resp. 

 
 
 
 
 

 

1. Vervoer 
⋅ Plaats de Boxer met de achterzijde op een  

steekwagen. 
⋅ Vervoer de Boxer naar de gewenste lokatie. 
25cm en 100cm aanhouden.  
           

                                                        

Klemband 

3. Aansluiten 
⋅ Maak het afvoermateriaal op maat en bevestig het met 

bijbehorend bevestigingsmateriaal.  

4. Klemband 
⋅ Bevestig de klemband. 
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