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Algemene instructies en bepalingen  
Garantiebepalingen  
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Algemene instructies  
De installatie, opstelling, elektrische  
aansluiting en de eerste indienst- 
stelling moeten aan een specialist  
worden overgelaten. Die is  
verantwoordelijk voor de juiste  
uitvoering van deze taken. 
 
 
Instructies voor de operator 
De veiligheid en de goede werking  
van de stookketel blijven behouden  
wanneer de installatie regelmatig door  
een verwarmingsspecialist wordt  
onderhouden. Om een regelmatig  
onderhoud te garanderen, is het  
sluiten van een onderhoudscontract  
aan te raden.  
 
Om het apparaat bedieningsvriendelijk  
en duurzaam te bedienen, adviseren  
wij de inbouw van de sokkel uit het  
accessoireprogramma. 

Bepalingen 
Voor een veilig, milieuvriendelijk en  
energiebesparend gebruik, gelieve  
volgende normen in acht te nemen:  
 
DIN 1988 
- Ondergrondse drinkwaterleidings- 
 installaties, technische bepalingen  
 voor bouw en bediening  
 
DIN 18160 
- Schoorsteen  
 
TRGI (DVGW G600) 
- Technische regels gasinstallatie  
 
ATV M 251 
- Lozing van condensaat uit ver- 
 brandingsruimten in openbare  
 rioolstelsels.  
 
Landesbauverordnungen 
TRF 
- Technische regels vloeibaar gas  
 
DVGW G688 
- Werkblad stookketeltechniek 
 
DIN 4701 
- Regels voor de berekening van de  
 verwarmingsbehoeften van  
 gebouwen  
 
DIN 4751 
- Veiligheidstechnische uitrusting  
 van verwarmingsinstallaties met  
 aanvoertemperaturen tot 95°C 
 
Heiz AnlV 
- Verordening voor verwarmings- 
 installaties  
 
 
Voor Oostenrijk geldt ook nog:  
- ÖVGW TR gas (G1) 
- ÖVGW TR vloeibaar gas (G2) 
- ÖNORM H 5152 
 stookketels, hulpplannen  
- ÖNORM M 7443 
 gastoestellen met atmosferische  
 brander – deel 1, 3, 5, 7 

Vóór de EURON stookketel mag  
worden geïnstalleerd, moeten de  
nodige toestemmingen worden  
gevraagd aan de gasdistributie- 
maatschappij en de hoof- 
dschoorsteenveger van het district.  
 
Verklaringen bij onze garantie- 
bepalingen  
Voor schade ten gevolge van de  
volgende zaken, geldt geen garantie:  
- ongepast of ondeskundig gebruik  
 of bediening 
- foutieve montage resp. indienst- 
 stelling door de koper of een  
 derde 
- gebruik van onderdelen van een  
 vreemde herkomst 
- bedienen van de installatie met  
 verhoogde druk of buiten de  
 toepassingen die door de fabriek  
 werden omschreven 
- gebruik van ongeschikte  
 brandstoffen 
- niet respecteren van de instructies 
 in de bedieningshandleiding en  
 de op de stookketel aangebrachte  
 stickers 

- ÖNORM M 7457 
 gastoestellen met mechanisch  
 ondersteunde voormengbrander  
- ÖNORM H 5195-1 
 warmwaternorm 
- ÖVGW-richtlijnen 
G1 Technische richtlijn voor de  
 opstelling van laagdruk  
 gasinstallaties  
G2 Technische richtlijn voor de  
 opstelling van installaties voor  
 vloeibaar gas  
G41Stookketels op gas, opstelling  
 en aansluiting  
G4 Richtlijn voor verwarmingsruimten  
- Het toestel is toegelaten volgens  
 artikel 15a B-VG en volgens de  
 verordening voor stookinrichtingen 
  VO (FAV 97) 
- Er moet ook met de plaatselijke  
 bouwverordening rekening worden  
 gehouden 
 
Voor Zwitserland geldt ook nog:  
- PROCAL 
 vereniging van leveranciers van  
 verwarmingsmaterialen  
- SVGW-norm gasleidingen G1: 
 Gasinstallaties 
 Zwitserse vereniging van de  
 gas- en watersector  
- EKAS - Form, 1942: 
 Richtlijnen voor propaan 
- BUWAL 
 federaal agentschap voor milieu,  
 bos en landschappen  
- VKF 
 vereniging van kantonale  
 brandverzekeringen 
 
Voor België 
“Referentie van de Belgische installatie  
NORM: referentie: NBN D51-003”. 
 
Duitstalige handleiding op aanvraag  
te verkrijgen  
 
Met deze verklaren we dat de reeks 
toestellen zoals hierna vermeld, in 
overeenstemming zijn met het type 
model beschreven in de CE-verklaring 
van overeenstemming, geproduceerd 
en verdeeld volgens de eisen van het 
K.B. van 8 januari 2004.  
 
Daarnaast moet men met de  
specifieke verordeningen en normen 
van de Länder rekening houden. 
 
Deutsche Anleitung zu bekommen 
auf Anfrage. 
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Kwaliteit van het verwarmingswater  
De samenstelling en de kwaliteit van  
het systeemwater hebben een  
rechtstreekse invloed op de prestaties  
van het totale systeem en de levens- 
duur van de ketel. 
Voor de eerste vulling en het achteraf  
bijvullen van de installatie kan  
normaliter leidingwater met een  
pH-waarde van 7 tot 8 worden gebruikt, 
zolang het niet om sterk corrosief  
(chloridegehalte van meer dan  
150 mg / liter) of zeer hard water  
(meer dan 24° dH, hardheid IV) gaat. 
Bij de bevoegde waterdistributie- 
maatschappij kan een drinkwater- 
analyse worden aangevraagd. 
Als het specifieke installatievolume  
meer dan 20 liter/ kW verwarmings- 
prestatie (vb. door de inbouw van een  
buffervoorraad voor het verwarmings- 
water) bedraagt, moet de maximum  
toegelaten kalktoevoer door het vul- en 
het aanvulwater volgens de  
berekeningsmethode van de  
VDI-richtlijn 2035 worden bepaald.  
Eventueel moet het vulwater worden  
onthard. 
Er mogen geen chemische middelen  
ter bescherming tegen corrosie  
worden gebruikt. 
 
Voor Oostenrijk geldt bovendien ook  
nog ÖNORM H 5195-1. 

Onbekenden waterkwaliteit en  
ruilinstallaties  
Vaak zijn het de stoffen en de  
toevoegsels in het warme water die  
de werking en de levensduur van de  
stookketel beïnvloeden. 
Daarom is het van belang om: 
• bij het vervangen van de  
 installatie het oude systeem op te  
 warmen en daarna leeg te maken  
 of 
• na een vervanging van de  
 installatie het verwarmingsysteem  
 zorgvuldig te spoelen.  
 De installatie wordt het beste  
 onmiddellijk na de eerste  
 opwarming gespoeld. 
Vloerverwarming  
Als er zuurstofdichte buizen worden  
gebruikt, kan een vloerverwarming- 
systeem rechtstreeks worden  
aangesloten. Er moet dan wel een  
temperatuurbeveiliging voor de  
vloerverwarming worden ingebouwd,  
die de buizen/ de vloer tegen  
oververhitting beschermt. 
Als de uitvoering van de vloer- 
verwarming niet bekend is (vb. bij  
ruilinstallaties), moet er door middel  
van een warmtewisselaar (accessoire)  
een systeemscheiding tussen de ketel  
en het vloerverwarmingsysteem 
worden geïnstalleerd. 

Criterium  Toegelaten waarde  Effect bij afwijking  

pH-waarde  < 7 - 8 corrosiegevaar voor componenten van de ketel en  
verwarmingsinstallatie  

hardheidsgraad  < 14 dH - verhoogde kalkafzetting  
- geringe levensduur van de ketel  

chloridegehalte  < 150 mg/liter corrosie legeringsmaterialen  
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13 14 15  16  17   18 

EURON HSG 

EURON HG / HSG  
 
Legende 
1 Luchtaanzuigopeningen  
2 Aanzuigcollector lucht/ 
 rookgasafvoer  
3 Handbediende luchtaflaatklep  
4 Verbindingsstuk rookgasafvoer  
5 Brander  
6 Warmtewisselaar  
7 Afvoerleiding voor condenswater  
8 NTC sonde heengaande leiding  
9 NTC sonde retourleiding  
10 3-wegomschakelventiel 
11 Sifon condenswaterafvoer  
12 NTV-voeler sanitair warm water  
13 Drukregelaar minimum  
14 Verbindingsbuis geluidsdemper  
15 Platenwarmtewisselaar sanitair  
 warm water  
16 Filter aan koud water ingang  
17 Flussostaat sanitair warm water  
18 Waterdrukmeter  
19 CV-pomp met ontluchting  
20 Gasklep  
21 Collector lucht/gasmengsel  
22 Modulerende ventilator  
23 Ionisatie-electrode  
24 Ontstekings-electrode  
25 Ontstekingstransfo  
26 STB-rookgas 85°C  
27 Meetopening voor rookgassen  
 en verse lucht  
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EURON HG 12 

EURON HSG 

EURON HG 18/24/30 
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  HG 12 HG 18 HG 24 HG 30 
(enkel 
voor  

B/CH) 
Nominale thermische capaciteit max/min bij 80° / 60°C kW 2,9-11,3 4,5-17,7 5,8-22,8 6,9-28,1 

Nominale thermische capaciteit max/min bij 50° / 30°C kW 3,1-11,9 4,7-18,5 6,1-23,6 7,2-29,2 

Thermisch vermogen max/min  kW 3,0-11,5 4,6-18,0 6,0-23,0 7,1-28,5 

Rendement bij nominale thermische capaciteit 75° / 60°C % 107,1 107,4 107,2 107,1 

Rendement bij nominale thermische capaciteit 40° / 30°C % 108,1 108,1 108,6 108,5 

Stilstandsverliezen TK = 70°C % 0,1 0,1 0,1 0,1 

Restopvoerdruk van de ventilator  Pa 90 90 110 90 

Waterinhoud liter l 1,5 1,8 1,8 1,8 

Max.toelaatbare waterdruk  bar 3 3 3 3 

Max. toelaatbare vertrektemperatuur  °C 82 82 82 82 

Debiet condensaat 40° / 30°C (22 kW) ca. l/h 0,92 2,0 1,58 2,95 

Gassoort Aardgas E / H* (Hi = 34,0 MJ/m3)  m3/h 1,22 1,90 2,43 3,01 

   Aardgas LL (Hi = 29,3 MJ/m3) m3/h 1,41 2,21 2,83 3,50 

   Vloeibaar propaan-/ butaangas (Hi = 45,6 MJ/kg) kg/h 0,91 1,42 1,81 2,25 

Gasvloeidruk Norm 
Gasvloeidruk min./max. 

mbar 
mbar 

Debiet rookgassen igv Aardgas  g/s 4,78 7,81 10,19 12,47 

Rookgastemperatuur  °C 64 66 74 71 

Gascategorie   DE - II2ELL3B/P 
BE-I2E(S)B 

Constructiewijze - Rookgasafvoersystemen (niet voor België) (B23; C13x; C33x; C43x; C53x; C63x; C83x) 

Min. Ionistaiestroom  µΑ 1 1 1 1 

Aansluitingen  Lucht/Rookgas  DN 80/125 80/125 80/125 80/125 

     Verwarmingstoevoer /  
     Verwarmingsretour 

DN 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 

     Gasaansluiting DN 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 

     Aansluiting slang condensaat  mm 28 28 28 28 

pH-waarde condensaat  pH 3,2 3,2 3,2 3,2 

Elektrische aansluiting / Stroomopname 230 V / VAC  
(Hulpenergie) 

W 129 129 129 129 

CE – identificatienummer   0085BP0033 

Breedte x Hoogte x Diepte  mm 450 x 750 x 378 

Gewicht ca. kg 31 33 35 37 

Geluidsniveau Min.en Max. vermogen  dB (A) 36 - 44 

Productparameters voor de berekening van de 
kosten van de installatie volgens DIN V4701-10:  
Nominaal thermisch vermogen  
Rendement bij nominaal thermisch vermogen  
Rendement bij deellast  
Retourtemperatuur bij 30% deellast  
Warmteverlies bij stilstand  
Hulpstroom: Ketel + geïntegreerde pomp verwarmingskring  

 
 

Qn (kW) 
h100% (%) 
h30% (%) 
T 30% (C) 
q B,70 (%) 
PHE (W) 

 
 

11,3 
97,9 
108,7 

30 
2,1 
129 

 
 

17,7 
97.7 
108,0 

30 
2,3 
129 

 
 

22,8 
98,4 

107,8 
30 
2,6 
129 

 
 

28,1 
97,8 
107,4 

30 
2,2 
129 

20 Aardgas / 50 Vloeibaar 
17,4/25 Aardgas / 50 Vloeibaar 

Elektrische beschermingsklasse IPX4D 

NOx klasse 5 
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  HSG 24 Combi HSG 30 Combi 
(enkel voor België) 

Nominale thermische capaciteit max/min bij 80° / 60°C kW 5,8-22,8 6,9-28,1 
Nominale thermische capaciteit max/min bij 50° / 30°C kW 6,1-23,6 7,2-29,2 
Thermisch vermogen max/min  kW 6,0-23,0 7,1-28,5 
Rendement bij nominale thermische capaciteit 75° / 60°C % 107,2 107,1 
Rendement bij nominale thermische capaciteit 40° / 30°C % 108,6 108,5 
Stilstandsverliezen TK = 70°C % 0,1 0,1 
Restopvoerdruk van de ventilator  Pa 110 90 
Toelaatbare vertrektemperatuur max./min. °C 60/35 60/35 

Tapwaterdebiet ∆T=40°C l/min./60°C 8,0 10,0 

Minimum afname warm water  l/min./60°C 2,5 2,5 
Toelaatbare waterdruk max./min. bar 6/0,8 6/0,8 
Waterinhoud liter l 1,8 2,5 
Max.toelaatbare waterdruk  bar 3 3 
Max. toelaatbare vertrektemperatuur  °C 82 82 
Debiet condensaat 40° / 30°C (22 kW) ca. l/h 1,58 2,95 
Gassoort Aardgas E / H* (Hi = 34,0 MJ/m3)  m3/h 2,43 3,01 
   Aardgas LL (Hi = 29,3 MJ/m3) m3/h 2,83 3,50 

   Vloeibaar propaan-/ butaangas (Hi = 45,6 MJ/kg) kg/h 1,81 2,25 

Gasvloeidruk Norm 
Gasvloeidruk min./max. 

mbar 
mbar 

20 Aardgas / 50 Vloeibaar 
17,4/25 Aardgas / 50 Vloeibaar 

Debiet rookgassen igv Aardgas  g/s 10,19 12,47 
Rookgastemperatuur  °C 74 71 
Gascategorie   DE - II2ELL3B/P / BE-I2E(S)B 
Constructiewijze - Rookgasafvoersystemen (niet voor België)  (B23; C13x; C33x; C43x; C53x; C63x; C83x) 

Min. Ionistaiestroom µΑ 1 1 

Aansluitingen  Lucht/Rookgas  DN 80/125 80/125 

    Verwarmingstoevoer /  
    Verwarmingsretour/Gasaansluiting 

DN 3/4" 3/4" 

    Aansluiting slang condensaat  mm 28 28 

pH-waarde condensaat  pH 3,2 3,2 

Elektrische aansluiting / Stroomopname 230 V / VAC  
(Hulpenergie) 

W 129 129 

CE – identificatienummer   0085BP0033 0085BP0033 
Breedte x Hoogte x Diepte  mm 450 x 750 x 378 
Gewicht ca. kg 35 37 
Geluidsniveau Min.en Max. vermogen  dB (A) 36 - 44 

Productparameters voor de berekening van de 
kosten van de installatie volgens DIN V4701-10:  
Nominaal thermisch vermogen  
Rendement bij nominaal thermisch vermogen  
Rendement bij deellast  
Retourtemperatuur bij 30% deellast  
Warmteverlies bij stilstand  
Hulpstroom: Ketel + geïntegreerde pomp verwarmingskring  

 
 

Qn (kW) 
h100% (%) 
h30% (%) 
T 30% (C) 
q B,70 (%) 
PHE (W) 

 
 

22,8 
98,4 
107,8 

30 
1,6 
129 

 
 

28,1 
97,8 

107,4 
30 
2,2 
129 

Elektrische beschermingsklass  IPX4D 
NOx  klasse 5 
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EURON 24 HSG Combi 
EURON 30 HSG Combi enkel vor  
België  
 
Legende 
A Uitgaande leiding 3/4" 
B Vetrek warm water 1/2" 
C Ingang Gas 3/4" 
D Koudwateringang 1/2" 
E Retourleiding3/4" 
G Afvoerleiding condenswater 28mm 
H Sifon 
 
(*) Aansluiting voor het water  
(**) Aansluiting voor het gas  

 

 

EURON 12 / 18 / 24 HG  
EURON 30 HG enkel vor B/CH 
 
Legende 
A Uitgaande leiding 3/4" 
C Ingang Gas 3/4" 
E Retourleiding 3/4" 
G Afvoerleiding condenswater 28mm 
H Sifon 
 
(*) Aansluiting voor het water  
(**) Aansluiting voor het gas  
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Minimale afstanden  
Om het onderhoud op de ketel  
gemakkelijk uit te kunnen voeren,  
moet men de minimale afstanden in  
het schema respecteren.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bevestig aan de muur 
Bepaal de juiste plaats voor de ketel  
door middel van de speciale sjabloon  
en een waterpas.  
Bevestig de metalen beugel met de  
expansiepluggen aan de muur; de  
pluggen moeten op de juiste manier  
geplaatst worden; daarna hangt men  
de ketel aan de beugel. 
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Gasaansluiting  
De ketel werd ontworpen voor het  
gebruik van gas in de categorieën  
zoals in de volgende tabel aan- 
gegeven is.  

Land CATEGORIEËN 

AT II2H3B/P 

BE I2E(S)B 
I3B/P 
I3P 

CH II2H3P 
II2H3B/P 

DE II2ELL3P 
II2ELL3B/P 

DK/SE/NO II2H3P 

ES II2H3P 
II2H3B/P 

FR II2Er3P 
II2Er3B/P 

GB II2H3P 
II2H3B/P 

IT II2H3B/P 
II2H3P 

IE II2H3P 
II2H3B/P 

LU II2E3P 
II2EP 

NL II2L3P 

PT II2H3P 
II2H3B/P 

CZ II2H3P 

HU II2H3P 

PL II2H3P 

Controleer op de etiketten van de  
verpakking en het toestel dat: 
de ketel bestemd is voor het land waar 
deze geïnstalleerd wordt en dat de  
categorie gas, waar de ketel voor  
ontworpen is, overeenkomt met een  
van de categorieën gas die in het land  
toegestaan is.  
 
De gasleidingen moeten gemaakt en  
gedimensioneerd zijn volgens de  
betreffende voorschriften en in  
overeenkomst met het maximale  
vermogen van de ketel; controleer ook  
de juiste dimensionering en aansluiting 
van de gasklep.  
 
Voor de installatie wordt aangeraden  
een zorgvuldige reiniging van de  
gasleidingen uit te voeren omdat  
vuilresten de werking van de ketel  
zouden kunnen belemmeren.  
Men moet controleren dat het  
geleverde gas overeenkomt met het  
gas waarvoor de ketel bestemd is  
(zie plaatje in de ketel):  
Ook is het nodig om de gasaanvoer- 
druk (aardgas of LPG) te controleren  
omdat een te lage druk het vermogen  
van de ketel doet afnemen en tot  
ongemak van de gebruiker kan leiden. 

Wateraansluiting 
In de afbeelding ziet men de ver- 
bindingsstukken voor de water- en  
gasaansluitingen van de ketel.  
Controleer dat de maximale druk van  
de waterleiding niet boven 6 bar  
uitkomt; anders moet men een  
drukreductor monteren.  
 
De voor de goede werking minimale  
bedrijfsdruk van de voorzieningen die  
de productie van warm tapwater  
regelen is 0,2 bar.  
 
Voor de dimensionering van de  
leidingen en de radiatoren van het  
verwarmingssysteem moet men  
rekening houden met de restdruk,  
afhankelijk van de gewenste door- 
stroomsnelheid en volgens de  
grafieken van de CV-pomp.  
 
Bij de combi-toestellen (Type HSG) is  
er een debietbeperker ingebouwd, dit  
om een constant debiet van sanitair  
warm water te verzorgen.  
(EURON 24 HSG = 8 liter/minuut  
EURON 30 HSG (enkel voor België) 
     = 10 Liter/Minuut). 
 
 
 
Vloerverwarmingen  
Bij vloerverwarmingsinstallaties moet  
men een geschikte veiligheidsthermo- 
staat op de heengaande leiding van  
het systeem monteren.  
- Verwijder de draadbrug van het  
 klemmenblok (X3-01) aan de  
 linkerkant van het instrumentenvak  
 en sluit er de veiligheidsthermo- 
 staat van de vloerverwarmings- 
 installatie op aan.  
 
Een te hoge temperatuur van het water  
in de heengaande leiding zal de tap- 
water- en de verwarmingsfunctie van  
de ketel blokkeren: op de display ziet  
men de foutcode “110”. Men kan de  
ketel weer in bedrijf brengen door te  
wachten tot de temperatuur van het  
water in de heengaande leiding is  
gezakt en dan op de toets RESET “6”  
te drukken. 
In het geval dat er geen thermostaat  
kan worden geïnstalleerd moet men  
het vloerverwarmingssysteem be- 
schermen met een thermostatische  
klep, welke voorkomt dat er te warm  
water in stroomt.  
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EURON HG / HSG 
 
Legende 
1 Handbediende luchtaflaatklep  
2 Primaire warmtewisselaar  
3 Brander  
4 Collector lucht/gasmengsel  
5 Modulerende ventilator  
6 Injector  
7 Gasklep  
8 NTC sonde heengaande leiding  
9 Motor 3-wegenklep  
10 3-wegenklep  
11 Drukregelaar minimum  
12 NTC sonde tapwater  
13 Secundaire warmtewisselaar  
14 Regelaar doorstroomsnelheid  
 tapwater  
15 Doorstroombegrenzer tapwater  
16 Automatische by-pass  
17 Veiligheidsklep 3 bar  
18 Waterdrukmeter  
19 CV-pomp  
20 Automatische klep voor ontluchting  
21 Sifon condenswater  
22 NTC sonde retourleiding  
23 Collector rookgasafvoer  
24 Expansievat (optional)  
25 Sensor rookgasafvoer  
26 Rookgassendiafragma 
 
 
A Vetrek 3/4" 
B Uitgangsleiding warm water1/2" 
C Ingang gas 3/4" 
D Koudwateringang 1/2" 
E Retourleiding 3/4" 
 

EURON HG 

EURON HSG 
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Restdruk CV-pomp bij snelheid 2+3  

Grafische afbeelding van de restdruk CV-pomp bij snelheid 2+3  

 18/24 HSG/HG 30 HSG/HG 
enkel voor B/CH 

Doorstroom- 
snelheid 

l/h 

V3  
(mbar) 

V2  
(mbar) 

V3  
(mbar) 

V2  
(mbar) 

V3  
(mbar) 

V2  
(mbar) 

1300     152  

1200 127,5    195  

1100 162,5  119  241  

1000 221  190  283 91 

900 280 83 252  332 122 

800 325 142,5 308 102 367 171 

700 373,5 207 361 165 408 200 

600 419,5 269 409 231 445 248 

500 459,5 320 463 287 476 295 

400 491,5 365 503 343 510 341 

300 522 408,5 548 394 542 383 

200 547 440 561 440 568 422 

100 568 470 588 467 587 452 

0 584 494 601 491 600 476 

12 HG Legende: 
 
V2 Snelheid 2 CV pomp  
V3 Snelheid 3 CV pomp  
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m bar
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12 HG 

 18/24 HG/HSG 

 30 HG/HSG 

 18/24 HG/HSG 

12 HG 
 30 HG/HSG 

Snelheid 3 

Snelheid 2 
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Elektrische aansluitingen  

 

Algemene richtlijnen  
Elektrische installaties en aans- 
luitingen dienen uitsluitend door een  
vakman uitgevoerd te worden.  
De VDE/ÖVE/SEV –en EVU voor- 
schriften zijn hier van een toepassing .  
 
Aansluiting op het net  
De aansluiting op het electrische net  
moet met een vaste aansluiting  
(NYM 3 x 1,5 mm² of H05W-F  
3 x 1 mm²) worden uitgevoerd (niet  
met een losse steker) en voorzien  
worden van een dubbelpolige  
schakelaar met openingsafstand  
tussen de contacten van tenminste  
3 mm. 
 
Netspanning:  230 V, 50 Hz 
 
 
Aansluiting van de netaansluiting  
Van alle externe aansluitleidingen mag 
max. 30 mm van de isolatie verwijderd  
worden.  
De stroomvoerende geleiders  
moetenin geval dat ze loskomen ,  
teruggeplaatst worden met behulp van  
een trekontlasting. Bijkomende  
leidingen die op de klemmenstrook  
worden aangesloten, dienen te worden 
gezekerd m.b.v. een trekontlasting. 

In het geval van vervanging van de  
electrische voedingskabel moet men  
contact opnemen met gekwalificeerd  
personeel; voor het aansluiten van de  
ketel moet de aardgeleider (groen/geel) 
langer zijn dan de voedingsgeleiders  
(zie afbeelding  

Meervoudige stekerblokken,  
verlengsnoeren of adapters zijn  
verboden.  
Het is verboden om de leidingen van  
de tapwater, verwarmingssysteem en  
het gas te gebruiken voor de  
aardaansluiting van het toestel.  
 
De ketel is niet beschermd tegen de  
gevolgen van blikseminslag.  
Indien men de netvoedingszekeringen  
moet vervangen, dient men snelle  
zekeringen van 2A te nemen.  

Afstandsbediening (QAA73) 
- De aansluiting (1) van de afstands- 
 bediening moet worden uitgevoerd  
 met een kabel van tenminste  
 2 x 0,5mm2 . 
- De “BUS” kabel (20-30 V) van de  
 afstandsbediening moet apart van  
 de kabels voor 230V/50Hz worden  
 gelegd. Sluit de afstandsbediening  
 aan op de connector X10-01 
 (beschermde kabel gebruiken). 
- Wanneer de afstandsbediening  
 QAA73 gebruikt wordt ,moet de  
 brug op X10-02(2) verwijderd  
 worden. 
 
Externe sonde (QAC34) 
- De aansluiting (3) van de externe  
 sonde moet worden uitgevoerd  
 met een kabel van tenminste  
 2 x 0,5mm2: met deze doorsnede  
 kan men zich een maximale lengte  
 veroorloven van 50 m.  
- De positionering hiervan moet, als  
 het mogelijk is, op een hoogte van  
 2 - 2,5 m van de vloer worden  
 uitgevoerd en naar het noorden,  
 indien mogelijk. In ieder geval mag  
 het niet direct aan zonnestraling  
 worden blootgesteld. 
- Sluit de externe sonde aan op  
 connector X10-06 
 (beschermde kabel gebruiken). 
 
Voor elke ingreep schakelt u de  
stroomtoevoer van het verwarmings- 
toestel uit met behulp van een twee- 
polig externe verwarmingsnood- 
schakelaar.  
 
Veiligheidsthermostaat van de 
vloerverwarmingsinstallatie 
- Verwijder de draadbrug van de  
 klem op de linkerkant van de  
 instrumentendoos, sluit hier de  
 veiligheidsthermostaat van de  
 vloerverwarmingsinstallatie  
- Verbindingsklem naar printplaat  
 X3-01. 

3 
 
2 
1 

13 
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Elektrische schema 
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Algemeen 
Aansluiting kanalen luchtaanvoer en rookgasafvoer  
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Luchtaanvoer en rookgasafvoer  
De ketel is geschikt voor bedrijf in 
type B waarbij lucht uit de kamer wordt 
gebruikt en in type C waarbij lucht van  
buiten wordt aangezogen. Het 
luchtaanzuig en rookafvoersysteem 
moet bereikbaar zijn voor inspectie.  
 
Bij het installeren van de rookgasafvoer 
moet men goed letten op de lucht- 
dichtheid hiervan om te voorkomen  
dat de rookgassen in het circuit voor  
de luchtaanvoer terecht komen.  
 
De horizontaal geïnstalleerde buizen  
moeten een helling van 3% naar boven 
hebben om verzameling van  
condenswater te voorkomen.  
 
Om de veiligheid van het rook- 
afvoersysteem te garanderen is de  
EURON voorzien van een  
temperatuursensor (ingesteld op 85°C)  
op de afvoercollector.  
 
Bij een installatie van het type B moet  
het lokaal, waarin de ketel wordt  
geïnstalleerd, voorzien zijn van een  
geschikte ventilatieopening, zoals  
de voorschriften gebieden. In lokalen  
met bijtende dampen (bijvoorbeeld  
waslokalen, kapsalons, ruimten waar  
galvanische processen plaatsvinden  
enz.) is het bijzonder belangrijk om  
installaties van het type C te gebruiken, 
waarbij verbrandingslucht van buiten  
aan wordt gezogen.  
Op die manier beschermt men de ketel  
tegen de gevolgen van corrosie.  
 
Afvoer van het condenswater  
Het hoge energetische rendement leidt  
tot condenswater dat moet worden  
afgevoerd. Daartoe moet men een  
plastic buis gebruiken die zodanig  
wordt gemonteerd dat het condens- 
water zich niet kan verzamelen in de  
ketel. De buizen moeten worden  
aangesloten op een sifon en afvoer,  
die met het oog kan worden  
geïnspecteerd. Respecteer de  
nationale regelgeving voor installatie  
en eventuele voorschriften van de  
plaatselijke autoriteiten of gezond- 
heidsdiensten.  
Voordat men de ketel in gebruik neemt 
moet men eerst de sifon hiervan vullen 
met water (afschroeven, vol laten 
lopen en weer monteren). 

Aansluiting kanalen luchtinvoer en  
rookgasafvoer  
Voor de realisatie van coaxiale  
aanzuig/afvoersystemen wordt het  
gebruik van originele onderdelen van  
ELCO aanbevolen. 
Bij bedrijf met het nominale thermische 
vermogen bereikt men bij de afvoer  
geen temperaturen boven 80°C,  
nochthans moet men de van kracht  
zijnde voorschriften ten aanzien van  
de veilige afstanden tot materialen en  
de passage door brandbare structuren  
respecteren. 
De aanzuig/afvoersystemen mogen  
niet door de andere woonruimten  
lopen.  
In het geval van aanzuig/afvoer- 
systemen met uitgang boven het dak  
mogen de betreffende kanalen niet  
door de lokalen boven de ketel lopen  
maar moeten afgesloten worden in  
ruimten die een bestendigheid tegen  
vuur hebben van 90 minuten (bij  
gebouwen met meer dan drie  
verdiepingen) of 30 minuten (bij  
gebouwen met minder dan drie  
verdiepingen).  
Bij de gastoestellen die worden  
geïnstalleerd in ruimten waar het  
plafond tevens het dak is, moet aan de 
volgende eisen worden voldaan:  
Indien de eis bestaat dat de dak- 
structuur een bepaalde bestendig- 
heidsduur tegen vuur heeft, moeten  
de kanalen van het aanzuig/afvoer- 
systeem, waar deze door die dak- 
structuur heenlopen, een bekleding  
hebben met dezelfde bestendig- 
heidsduur tegen vuur.  
Is dat niet het geval, dan moeten de  
kanalen van het aanzuig/afvoersysteem 
door een vuurbestendige doos lopen,  
die mechanisch voldoende stabiel is,  
of in een beschermingsbuis van  
metaal (als mechanische  
bescherming).   

Ook moet men de vrije doorsnede van  
de aanzuig/afvoersystemen  
controleren. In het lokaal waar de  
installatie plaats vindt, moet er een  
opening zijn voor de inspectie/controle 
van het aanzuig/afvoersysteem, in  
overeenstemming met de plaatselijk  
verantwoordelijke schoorsteen- 
veegdienst. De aansluiting tussen de  
afvoerkanaalstukken moet met  
man/vrouw uiteinden en gasdichte  
afdichtingen worden uitgevoerd.  
De insteekaansluitingen moeten in  
tegenovergestelde richting lopen ten  
opzichte van de richting waarin de  
condens naar beneden loopt. De  
horizontaal geïnstalleerde buizen  
moeten een helling van 3% naar  
boven hebben om verzameling van  
condenswater te voorkomen.  
Aangeraden wordt om op het dak een  
minimale afstand van 2,5 m tussen de  
aanzuig/afvoersystemen te hand- 
haven, om de wederzijdse  
beïnvloeding te voorkomen.  
 
Aansluiting van waterdichte  
rookgasafvoer  
De rookgasafvoerkanalen moeten  
gehomologeerd worden door de  
bouwinspectiedienst voor ver- 
brandingstoestellen met condensatie  
(homologatie DIBT, Duitse Instituut  
voor Bouwtechniek).  
Voor de dimensionering dient men  
gebruik te maken van de rekentabellen 
voor rookgasafvoer.  
Er mogen max. 3 bochten van 90°  
gebruikt worden;bij de berekeningen  
betreffende rookgaskanalen moet de  
toevoerdruk beginnen met 0 Pa . 
 
Aansluiting van waterdichte  
rookgasafvoer  
Aansluiting van waterdichte rook- 
gasafvoer of rookgasinstallatie B23. 
De juiste lucht/rookgasvoering mag bij  
installatie van een rookgasschoor- 
steen niet langer zijn als 2m.  
Ze mogen maximaal drie bochten van  
90°C ingebouwd worden. 
De rookgasschoorsteen moet door  
DIBT gekeurd worden en voor  
bedrijven toegelaten zijn. 
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soorten en dimensionering 
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Voor de realisatie van coaxiale  
aanzuig/afvoersystemen wordt het  
gebruik van originele onderdelen  
van ELCO aanbevolen. 
 
De aansluitingskits voor de lucht- 
toevoer/rookgasafvoer worden apart  
van het toestel geleverd, afhankelijk  
van de verschillende installatie- 
mogelijkheden.  

De ketel is bestemd voor de aansluiting 
op een coaxiaal aanzuig/rookafoer- 
systeem.  
De aansluiting van de ketel op het  
afvoerkanaal wordt voor alle toestellen  
uitgevoerd met coaxiale buizen  
ø80/125 of dubbele buizen ø 80/80. 
 

Voor elke bocht van 90° moet 1,5 m  
van de totale kanaallengte af worden  
getrokken.  
De extra weerstand moet worden  
meegeteld in de boven genoemde  
dimensionering.  

Uitvoeringsvarianten en dimensionering (niet voor België) 

 Soorten van rook- 
gasafvoer  

Maximale lengte van  
aanzuig/afvoerbuizen (m)  

24 HSG/HG (30 HSG/HG*) 

Minimum Maximum 

COAXIAAL- 
SYSTEMEN  

C13x 0,7 15,7 ø 80/125 

B33 0,7 15,7 ø 80/125 

PARALLELLE 
SYSTEMEN  

C13x C33x C43x 0,5=S1  :  0,5=S2 20=S1  :  20=S2 ø 80/80 

C53x C83x 1=S1  :  0,5=S2 1=S1  :  32=S2 ø 80/80 

B23 0,5=S2 33=S2 ø 80 

Diameter kanalen  
(mm) 

 Soorten van rook- 
gasafvoer  

Maximale lengte van  
aanzuig/afvoerbuizen (m)  

12 HG / 18 HG 

Minimum Maximum 

COAXIAAL- 
SYSTEMEN  

C13x 0,7 15,7 ø 80/125 

B33 0,7 15,7 ø 80/125 

PARALLELLE  
SYSTEMEN  

C13x C33x C43x 0,5=S1  :  0,5=S2 20=S1  :  20=S2 ø 80/80 

C53x C83x 1=S1  :  0,5=S2 1=S1  :  32=S2 ø 80/80 

B23 0,5=S2 33=S2 ø 80 

Diameter kanalen  
(mm) 

*) enkel voor B/CH 
 
S1 Verbrandingslucht 
 Lengte van de verbrandingsluchtaanvoer  
S2 Rookgasafvoer 
 Lengte vande rookgasafvoer  
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Verbrandingslucht afkomstig vanuit het lokaal, ø 80 PPS 

B23 Afvoer rookgas in het afvoerkanaal, luchtinvoer vanuit het lokaal. 
Rookafvoereindstuk boven het dak. 

 

Verbrandingslucht afkomstig vanuit het lokaal, ø 80/125 PPS/Alu 

B33 Afvoer rookgas in het afvoerkanaal, luchtinvoer vanuit het lokaal. 
Rookafvoereindstuk boven het dak. 

 

C13x Rookgasafvoer en luchtaanvoer door externe muur in hetzelfde  
drukveld. 

 

C33x Rookgasafvoer en luchtaanvoer in hetzelfde drukveld door  
rookgaskanaal. 
Verticaal eindstuk rookgasafvoer. 

 

C43x Luchtaanvoer en rookgasafvoer door kanalensysteem dat deel  
uitmaakt van het gebouw. 

 

C53x Luchtaanvoer en rookgasafvoer naar buiten toe in zones met  
verschillende druk. 
Verticaal eindstuk rookgasafvoer. 

 

C63x** Gehomologeerd toestel voor aansluiting met aanvoer en afvoersystemen 
die afzonderlijk zijn goedgekeurd. 

 

C83x** Luchtinvoer van buiten het gebouw, afvoer rookgas in afvoerkanaal  

Onafhankelijk van de omgevingslucht, D 80/ 125 PPS/ aluminiumwit  
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B23 
- Rookgasafvoer langs het dak  
 
 
Basiskit 

Pos. Beschrijving  

1b T-verbindingsstuk van 87,5° met  
deksel 

2 Buis met aanpasstuk  

 Monteeraanwijzingen 
 

 
 
 
3 
4 
 
 
5 
6 

Kit verticale buis 7 m  
bestaand uit:  
- steunbasis  
- steunbocht van 87,5°  
- 3 buizen met aanpasstuk  
 1,95 m  
- 1 buis met aanpasstuk 1 m  
- 3 afstandshouders  
- schoorsteen  

 Buis met aanpasstuk 1 m  

 Buis met aanpasstuk 1,95 m  

10 Verbindingsstuk voor inspectie met 
schroefdeksel  

11 Bocht 30° 

 Bocht 45° 

 Bocht 87,5° 

5 Afstandshouder (nodig elke 2 m) 

 

1a Rookgasafluiting voor B23  

Bij het aansluiten van de ketel op het  
rookgaskanaal moeten condens- 
bestendige producten worden 
gebruikt. 
Voor de lengten en richtings- 
veranderingen van de aansluitingen  
moet men de tabel pag 16 voor de  
verschillende soorten afvoer raad- 
plegen. Het rookgasafvoerkanaal moet  
in overeenstemming zijn met de DIBT  
voorschriften en gehomologeerd voor  
de afvoer van verbrandingstoestellen  
met condensatie.  
De luchtaanvoeropening naar buiten  
voor de ventilatie van het lokaal moet  
de afmetingen hebben die door de  
van kracht zijnde normgeving wordt  
voorgeschreven.  
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B33 
- Rookgasafvoer op het dak  
 
 
Basiskit 

Pos. Beschrijving  
1 T-verbindingsstuk van 87,5° met  

deksel 

2 Buis met aanpasstuk 0,5 m 

 Monteeraanwijzingen  
 

 
 
 
3 
4 
 
 
5 
6 

Kit verticale buis 7 m  
bestaand uit  
- Steun 
- Bocht van 87,5° 
- 3 buizen met aanpasstuk  
 1,95 m  
- 1 buis met aanpasstuk 1 m  
- 3 afstandshouders  
- Schoorsteen  

 Buis met aanpasstuk 1 m  

 Buis met aanpasstuk 1,95 m 

10 Verbindingsstuk voor inspectie  
met schroefdeksel 

11 Bocht 30° 

 Bocht 45° 

 Bocht 87,5° 

5 Afstandshouder (nodig elke 2 m)  

 

14 Muurplaat incl.  
bevestigingsschroeven  

Bij het aansluiten van de ketel op het  
rookgaskanaal moeten condens- 
bestendige producten worden 
gebruikt. 
Voor de lengten en richtings- 
veranderingen van de aansluitingen  
moet men de tabel pag 16 voor de  
verschillende soorten afvoer raad- 
plegen. Het rookgasafvoerkanaal moet  
in overeenstemming zijn met de DIBT  
voorschriften en gehomologeerd voor  
de afvoer van verbrandingstoestellen  
met condensatie.  
De luchtaanvoeropening naar buiten  
voor de ventilatie van het lokaal moet  
de afmetingen hebben die door de  
van kracht zijnde normgeving wordt  
voorgeschreven.  
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C13x (C..x enkel voor Duitsland) 
- Verbrandingscircuit volledig  
 afgesloten van het lokaal van  
 plaatsing en omgeven door  
 verbrandingslucht. 
- rookgasafvoer en luchtaanvoer  
 door externe muur in hetzelfde  
 drukveld. 
 
Basiskit 

Pos. Beschrijving  

1 T-verbindingsstuk van 87,5° met  
deksel 

2 Buis 0,5 m 

3 
4 

verbindingsstukken voor buitenmuur 
2 kransen 

 

 Buis 1 m 

 Bocht van 87,5° 

 Verbindingsstuk voor inspectie met  
schroefdeksel  

4 Muurdeksel ø 125 wit, met  
bevestigingsschroeven 

 Bevestigingsbandje DN 125  

 afstelbaar muurbandje DN 125 
(afstand muur – halve buis  
115-170 mm) 

 Verlängerung für Wandschelle 
(afstand muur – halve buis  
165 -228 mm of 
215 - 275 mm of 
270 - 333 mm 

 Bocht van 45° 

Indien men condenserende gasketels  
met afvoer aan de buitenwand  
installeert, mag het nominale  
thermische verwarmingsvermogen  
niet meer bedragen dan 11 kW 
(* niet geldig voor België). 
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C33x (C..x enkel voor Duitsland) 
- Verbrandingscircuit volledig  
 afgesloten van het lokaal van  
 plaatsing en omgeven door  
 verbrandingslucht  
- Rookgasafvoer en luchtaanvoer  
 in hetzelfde drukveld  
- Rookgasafvoer op het dak  
 
 
 
Basiskit 

Pos. Beschrijving  

1 T-verbindingsstuk van 87,5° met  
deksel  

2 Buis 0,5 m 

14 Muurdeksel ø 125 wit  

 
 
 
3 
4 
 
 
5 
6 

Kit verticale buis 7 m 
bestaand uit:  
- Steunbasis  
- Bocht van 87,5° met steun 
- 3 buizen met aanpasstuk  
 1,95 m  
- 1 buis met aanpasstuk 1,0 m  
- 3 afstandshouders  
- Schoorsteen  

 

 Buis 1 m 

 Bocht  87,5° 

 Bocht 45° 

 Bevestigingsbandje DN 125  

 Afstelbaar muurbandje DN 125  
(afstand muur – halve buis  
115-170 mm)  

 Verlengstuk voor muurbandje  
(afstand muur – halve buis  
165 -228 mm of 
215 - 275 mm of 
270 - 333 mm 

 Buis met aanpasstuk 0,5 m 

 Buis met aanpasstuk 1,0 m  

 Buis met aanpasstuk 1,95 m  

10 Verbindingsstuk voor inspectie  
met schroefdeksel  

11 Bocht 30° 

5 Afstandshouder (nodig elke 2 m)  

 

Bij het aansluiten van de ketel op het  
rookgaskanaal moeten condens- 
bestendige producten worden 
gebruikt. 
Voor de lengten en richtings- 
veranderingen van de aansluitingen  
moet men de tabel pag 16 voor de  
verschillende soorten afvoer raad- 
plegen. Het rookgasafvoerkanaal moet  
in overeenstemming zijn met de DIBT  
voorschriften en gehomologeerd voor  
de afvoer van verbrandingstoestellen  
met condensatie.  
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C33x (C..x enkel voor Duitsland) 
- Verbrandingscircuit volledig  
 afgesloten van het lokaal van  
 plaatsing en omgeven door  
 verbrandingslucht  
- Rookgasafvoer en luchtaanvoer  
 in hetzelfde drukveld  
- Rookgasafvoer op het dak  
 
 
 
Basiskit 

Pos. Beschrijving  

1 Verbindingsstuk voor inspectie met  
schroefdeksel  

2 Buis 0,5 m 

4 Universele dakpan voor hellend  
dak, voor dakuitvoering  

5 "Uitvoering" AZ dak met  
windbreker 

 

Pos. Beschrijving 

4 Universele kromme dakpan voor  
hellend dak, voor dakuitvoering,  

5 "Uitvoering" AZ dak met  
windbreker 

6 Krans voor plat dak, voor dakuit- 
voering ø 125  

 

Expansie  

Pos. Beschrijving 

 Buis 1 m 

 T-verbindingsstuk van 87,5° met  
deksel  

 Bocht 90° 

 Bocht 45° 

 Bevestigingsbandje DN 125  

 Bevestigingsbandje DN 125 
(afstand muur – halve buis 
115-170 mm)  

 Verlengstuk voor muurbandje 
(afstand muur – halve buis 
165 -228 mm of 
215 - 275 mm of 
270 - 333 mm 

 Beschermingsdoos of -buis  
F30/F90 extern 

 

Overig  
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C43x (C..x enkel voor Duitsland) 
- Verbrandingscircuit volledig  
 afgesloten van het lokaal van  
 plaatsing en omgeven door 
 verbrandingslucht  
- Rookgasafvoer en luchtaanvoer in  
 hetzelfde drukveld  
- Luchtaanvoer en rookgasafvoer  
 door kanalensysteem dat deel  
 uitmaakt van het gebouw  
 
Deze oplossing wordt op aanvraag  
geleverd. 
 
Bij het aansluiten van de ketel op het  
rookgaskanaal moeten condens- 
bestendige producten worden gebruikt. 
Voor de lengten en richtings- 
veranderingen van de aansluitingen  
moet men de tabel pag 16 voor de  
verschillende soorten afvoer raad- 
plegen. Het rookgasafvoerkanaal moet  
in overeenstemming zijn met de DIBT  
voorschriften en gehomologeerd voor  
de afvoer van verbrandingstoestellen  
met condensatie.  
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C53x (C..x enkel voor Duitsland) 
- Verbrandingscircuit volledig  
 afgesloten van het lokaal van  
 plaatsing en omgeven door  
 verbrandingslucht  
- Luchtaanvoer en rookgasafvoer  
 naar buiten toe in zones met  
 verschillende druk  
- Rookgasafvoer op het dak  
 
Deze oplossing wordt op aanvraag  
geleverd  
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C83x** 
- Verbrandingscircuit volledig  
 afgesloten van het lokaal van  
 plaatsing en omgeven door  
 verbrandingslucht  
- Luchtinvoer van buiten het  
 gebouw, afvoer rookgas in  
 afvoerkanaal  
 
Deze oplossing wordt op aanvraag  
geleverd  
 
Bij het aansluiten van de ketel op het  
rookgaskanaal moeten condens- 
bestendige producten worden gebruikt. 
Voor de lengten en richtings- 
veranderingen van de aansluitingen  
moet men de tabel pag 16 voor de  
verschillende soorten afvoer raad- 
plegen. Het rookgasafvoerkanaal moet  
in overeenstemming zijn met de DIBT  
voorschriften en gehomologeerd voor  
de afvoer van verbrandingstoestellen  
met condensatie.  
 
**) niet toegelaten in België  
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Externe boiler 
Met behulp van een hydraulische  
aansluitkit kan men de ketel uitrusten  
met een externe boiler voor de  
productie van sanitair warm water.  
De kit dient voor de aansluiting van  
de ketel op een boiler. 
De ketel heeft reeds de nodige  
bekabeling voor aansluiting op de  
externe gemotoriseerde driewegklep  
en de boilervoeler. 
Voor meer gedetailleerde informatie  
wordt verwezen naar het instructie- 
blad in de Kit. 

Legende 
 
C Koud water   3/4" 
D Warmwater   3/4" 
H Leegloop   3/4" 
K Dompelhuls voeler 
Q Vertrek CV   3/4" 
R Retour CV   3/4" 
T Recirculatie    3/4" 

Technische gegevens  

Boilerinhoud        V120 C.RM 
          V150 C.RM 

120 l 
150 l 

Max.Toelaatbare druk warm water  10 bar 

Max.Toelaatbare watertemp. 90°C 

Max. toelaatbare druk verwarmingsmedium 10 bar 

Max. toelaatbare temp. van het verwarmingsmedium  120°C 

Oppervlakte warmtewisselaar    V120 C.RM 
          V150 C.RM 

0,93 m2 
1,07 m2 

Gewicht gevuld       V120 C.RM 
          V150 C.RM 

178 kg 
215 kg 

Warmwater aansluiting R 3/4" 

Koudwater aansluiting R 3/4" 

Recirculatieaansluiting (optioneel) R 3/4" 

Retour CV R 3/4" 

Vertek CV R 3/4" 

Leegloop R 3/4" 

V150 C.RM niet voor België  
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Algemeen  
Om de veiligheid en de juiste werking  
van de ketel te kunnen garanderen,  
moet de in bedrijf stelling worden  
uitgevoerd door een technicus, die  
een door de wet erkende kwalificatie  
heeft. 
 
Controle  
1. Controleer of de rookgasklep in  
 ondersteuning is ingebouwd 
2. Afsluitstoppen aan de conden- 
 satieaansluiting verwijderen. 

Controleer dat:  
- De dop van de automatische  
 ontluchtingsklep op de CV-pomp  
 los zit. 
- De drukindicatie op de drukmeter  
 meer is dan 1 bar  
- De gaskraan gesloten is  
- De electrische aansluiting op de  
 correcte manier is uitgevoerd  
Controleer in elk geval dat de aard- 
draad (groen/geel) is aangesloten op  
een goed aardsysteem.  
 
Voor de ontluchting van de installatie  
gaat men als volgt te werk:  
- Zet de keuzeschakelaar “10” op  
 het frontplaatje van de besturin- 
 gsdoos in de positie “I” (aan).  
 De pomp van de ketel start op en  
 zal drie keer proberen om de  
 brander aan te steken. Na de  
 derde poging wordt de ketel  
 electronisch geblokkeerd, aan- 
 gezien het gas is afgesloten; op  
 de display ziet men “133” ver- 
 schijnen.  
- Laat de pomp werken totdat alle  
 lucht uit de installatie is  
 verdwenen.  
- Laat de lucht uit de radiatoren  
 ontsnappen  
- Open het warme tapwater totdat  
 alle lucht uit de installatie is  
 verdwenen. 
- Controleer de druk van de in- 
 stallatie en indien deze is ver- 
 minderd moet men weer met  
 water vullen tot 1 bar.  
 

Controleer dat de eventueel nood- 
zakelijke ventilatieopeningen in het  
locaal open zijn (installaties van het  
type B. ) Vul de beker van de sifon  
voor condenswaterafvoer van de ketel  
met water. 
 
NB. In het geval men het  
apparaat lang niet gebruikt moet de  
sifon worden gevuld voordat men  
hem opnieuw aansteekt. Als men de  
sifon niet met water vult bestaat het  
risico dat er rookgassen in het lokaal  
komen.  
 
Open de gaskraan en controleer dat  
de de aansluitingen gasdicht zijn, ook  
die van de ketel. Controleer hierbij dat  
de gasmeter niet loopt. Dicht eventuele 
lekken.  
Deblokkeer de ketel door een druk op  
de deblokkeringsknop RESET “6”.  
De brander slaat aan: als dat niet de  
eerste keer al lukt, moet men door- 
gaan totdat de vlam ontsteekt.  
 
 
Gastoevoer 
Men moet als volgt te werk gaan: 
- Controleer dat het type geleverde  
 gas overeenkomt met het type dat  
 op het typeplaatje van de ketel is  
 aangegeven. 
- Open deuren en ramen 
- Voorkom vonken en open  
 vlammen  
 
Elektrische voeding 
- Controleer dat spanning en  
 frequentie van de netvoeding  
 overeenkomen met de gegevens  
 op het typeplaatje van de ketel. 
- Controleer dat de polariteit L-N  
 van de aansluiting goed is aan- 
 gesloten. 
- Controleer de deugdelijkheid van  
 de aardaansluiting. 

sifon voor condenswater 

Eerste ontsteking  
 
Vullen van hydraulische circuits  
Men moet als volgt te werk gaan: 
- Open de ontluchtingskleppen van  
 de radiatoren van de installatie en  
 tevens die op de primaire warmte- 
 wisselaar. 
- Draai de dop van de automatische 
 klep voor de ontluchting los, die  
 op de CV-pomp zit. 
- Open geleidelijk de vulkraan van  
 de ketel en sluit de ontfluchtings- 
 kleppen van de hoofdwarmte- 
 wisselaar en de  radiatoren zodra  
 er water uitkomt. 
 Sluit de vulkraan van de ketel  
 wanneer de druk op de drukmeter  
 1 bar is.  
 

Foto folgt ! 
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Ontstekingsprocedure  
Zet de knop POWER  “10” in de stand  
“I”, de display licht op en na enkele  
seconden is de ketel bedrijfsklaar. 
 
 
Winter- en zomerbedrijf  
De ketel is voorzien van een toets  
MODE “9”, waarmee men kan over- 
schakelen tussen winter- en zomer- 
bedrijf en omgekeerd. 
Het actief zijn van winterbedrijf wordt  
aangegeven door de led “13”. 
Indien de ketel verbonden is met de  
externe sonde, kan de overschakeling  
van winterbedrijf (verwarming + tap- 
waterverwarming) naar zomerbedrijf  
(alleen tapwaterverwarming) auto- 
matisch geschieden wanneer de  
externe berekende temperatuur hoger  
is dan 20 °C. 

In dat geval moet men de toets  
MODE “9” ingedrukt houden tot de led 
AUTO “14” aan gaat.  
Om de automatische overschakeling  
te disactiveren moet men opnieuw op 
de MODE toets drukken tot de led  
AUTO “14” uit gaat. 
 
 
Opmerking: 
De ingestelde temperatuurwaarden  
voor de verwarming en het tapwater  
blijven bewaard, zelfs na een stroom- 
storing.  
 
De instellingen van de tempera- 
turen van de CV en het tapwater  
van de QAA 73, indien aangesloten  
hebben voorrang op de instellingen 
op het bedieningsbord.  

 

Legende 
1 Display 
2 LED (groen) Branderwerking  
3 LED (rood) Alarm, blokkering  
4 LED (groen) Vertrektemperatuur  
 Display  
5 LED (groen) Werkingstoestand  
 Ketel  
6 Reset toets 
7 Toets Display instelling 
8 Toets schorosteen veger functie 
9 Toest Zomer-/Winter of  
 Automatische werking  
10 Draaiknop AAN-UIT 
11 Draaiknop voor de instelling van  
 de tapwatertemperatuur  
12 Draaiknop  voor de instelling van  
 de Keteltemperatuur  
13 LED winterstand 
14 LED (groen) Automatische  
 werking  
 
 

 1 2 3 4 5 

 

 

6 

7 

8 

9 

10 11 12 13 14 
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Weergave Display  
Bij bedrijf zal de digitale display de  
temperatuur van de heengaande  
ketelleiding aangeven en de led “4“  
is aan. 
Drukt men op de toets SELECT “7”  
dan kan men om de beurt zien: 
- Tapwatertemperatuur (led “4“  
 knippert) 
- geen enkele weergave (op de  
 display ziet men -.-) 
- bedrijfsfase van de ketel (leds “4”  
 en “5” zijn uit), de actieve toestand 
 op dat moment wordt aangegeven  
 door codes met de volgende  
 betekenissen: 
0 Pauze 
1 Geen warmtevraag  
2 Versnelling ventilator 
3 Voorventilatie 
4 Overgang van voorventilatie naar  
 ontstekingscyclus  
5 Eerste vonk  
6 Veiligheidstijd ontsteking  
10 Modaliteit verwarming van de  
 installaties  
11 Modaliteit warm tapwaterproductie  
20 Na-ventilatie  
22 Vertraging ventilator volgend op  
 na-ventilatie  
99 Ketel in veiligheidsblokkering 
- blokkeercode of informatie over  
 de bedrijfstoestand van de ketel 
 
Als men opnieuw op de toets “7” drukt  
zal de display terugkeren naar de  
tapwatertemperatuur. 
Na enkele minuten verschijnt de  
keteltemperatuur weer. 

Stilstand van de ketel  
Als gevolg van een storing zal de ketel 
voor de veiligheid tot stilstand komen,  
de storing zal door het aangaan van  
led “3” aangegeven worden. 
Breng de ketel weer in bedrijf door de  
deblokkeringsknop RESET “6” circa  
2 seconden ingedrukt te houden.  
Als de blokkering opnieuw optreedt  
dan moet men controleren dat de  
gaskraan en de kranen die eventueel  
in de uitgaande en retourleiding van  
het tapwater gemonteerd zijn open  
staan en dat de waterdruk van de  
ketel juist is; als hij nu nog niet uit de  
blokkering komt dan moet men  
contact opnemen met het plaatselijke  
servicecentrum. 
 
 
 

Schoorsteenveegknop  
De schoorsteenveegknop “8” mag  
uitsluitend gebruikt worden door de  
onderhoudstechnicus om de calibratie  
en de controles uit te voeren, die nodig 
zijn voor een normaal bedrijf van het  
toestel. 
Als men deze per ongeluk indrukt, dan  
mag men geen enkele andere knop  
indrukken maar men moet de ketel  
met knop “10” uit- en weer  
inschakelen. 
 

 1 2 3 4 5 

 

 

6 

7 

8 

9 

10 11 12 13 14 
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Bedrijf met boiler  
Nadat men de water- en electrische  
aansluitingen tussen ketel en boiler  
heeft uitgevoerd, moet men de  
volgende parameters met de  
afstandsbediening QAA73 instellen. 

Niveau QAA 73 Parameter Functie In te stellen waarde  

552 HydrSystem Kies het type hydraulische  
installatie  

67 Verzamelboiler, een direct  
 verwarmingscircuit  

508 TbwSmin Minimale temperatuur boiler  40 °C 
OEM Parameter 

509 TbwSmax Maximale temperatuur boiler  
 

70 °C 
OEM Parameter 

510 TuebBw Verhoging set-point heengaande  
verwarmingsleiding 

18 °C 

Wordt er geen QAA73 aangesloten,  
dan worden de instellingen van de  
ketel overgenomen. 
 
Men kan de tapwatertemperatuur van  
de boiler regelen met de knop “11”. 
De ingestelde waarde wordt enkele  
seconden direct op de display  
weergegeven, daarna komt de  
keteltemperatuur weer terug. 
 
Opmerking: 
De instelingen voor de temperatuur  
voor het tapwater blijven bewaard,  
zelfs na een stroomstoring. 

Opgelet 
Bij de modellen HG zonder aansluiting  
op een boiler kan de knop „11“ niet  
door de eigenaar worden gebruikt.  
In deze configuratie dient deze knop  
„11“ alleen voor de technicus, die er  
het minimale vermogen mee kan  
afregelen.  

Instellingen met QAA73  



Indienststelling 
 
Parameterinstelling mbv  
afstandsbediening QAA73  
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5       6        7 

8 
 
 
 

1 
2 
 

9 

10 

4 
3 

11 

12 

Legende 
1 Programmatoets beneden  
2 Programmatoets boven  
3 Instelling Min  
4 Instelling Plus  
5 Toets bereiding sanitair warm  
 water  
6 LCD Display  
7 Toets werkingstoestand  
8 Parameter 
9 Draaiknop gewenste temp. 
10 Parameter waarde  
11 Info-toets  
12 Toets aanwezigheid/afwezigheid  

1     2         3        4 

Als men de EURON gaat uitrusten  
met de afstandsbediening QAA73  
moet men met behulp van de  
functietoets”Set-Mode” de  
werkingstoestand “winter”  
selecteren. 

In het gewenste parameterbereik worden:  
- De parameters gekozen mbv 1 en 2  
- De waarden veranderd mbv3 en 4  
 
Terug via de INFO -toets  

Niveau  Toetsen  Parameter Bereik  

QAA73  Programmeertoets 2 keer drukken  Eindgebruiker-parameters 1-50  

 Programmatoetsen 1 en 2 ca. 5 sec. ingedrukt houden  Vakman-Parameters 51-98  

 
Terug via INFO-toets  

Toetsen indrukken in deze volgorde: 
Toets 4 ingedrukt houden samen met toets 1,  
ca. 5 seconden  

Initialisering LMU parameters 516-727  

Aansluiten 
Programma toetsen 1 en 2 5 sec. gelijktijdig indrukken  

Vakman parameters 501-755 

LMU 
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Voordat men men met enige ingreep  
op de ketel begint moet men de  
electrische voeding afschakelen met  
de externe dubbelpolige schakelaar  
en de gaskraan dichtdraaien.  
Voor toegang tot de binnenkant van  
de verwarmingsketel moet u: 

Draai de 4 bevestigingsschroeven uit  
de mantel, men vindt deze aan de  
onderkant  

Open de haken in het bovenste deel  
van de mantel.  

Trek de mantel naar u toe.  

Draai het frontpaneel naar u toe zoals 
in de figuur wordt aangegeven. 
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Controle van de veiligheidsvoor- 
zieningen van de ketel  
Voor de controle van de veiligheids- 
voorzieningen van de ketel gebruikt  
men de schoorsteenveegknop “8”.  
Druk op de schoorsteenveegknop “8”  
totdat de rode led “3” aangaat, als  
men hem nu loslaat zal de led “3”  
gaan knipperen, de display zal nu  
afwisselend de temperatuur van de  
uitgaande leiding en de tekst “SF”   
weergeven. 
Vanaf dat moment zal het toestel op  
het maximale ingestelde vermogen,  
dat is ingesteld in verwarmingsbedrijf  
werken totdat de veiligheidsvoor- 
ziening van de ketel in werking treedt  
(de ketel gaat in de blokkering van- 
wege het bereiken van de  
temperatuurgrens, de rode led “3”  
zal doorgaan met knipperen en op de  
display ziet men de veiligheidscode  
111). 
 
Breng de ketel weer in bedrijf door de  
deblokkeringsknop RESET “6” in te  
drukken, nadat de keteltemperatuur  
is gezakt. 

Beschermingssystemen ketel  
De ketel wordt door interne functies  
op de electronische kaart met  
microprocessor tegen storingen  
beschermd. Indien noodzakelijk zal  
deze het apparaat stopzetten. 
In het geval van blokkering van het  
apparaat ziet men op de display een  
code die het type stop en de oorzaak  
hiervoor aangeeft. 
Er zijn twee soorten stop:  
 
- VEILIGHEIDSSTOP deze soort  
 fout is van het type “VLUCHTIG “,  
 dat wil zeggen dat hij automatisch  
 overgaat wanneer de reden, die  
 het heeft veroorzaakt, zich niet  
 meer voordoet. Zodra de oorzaak  
 van de stop verdwijnt start het  
 apparaat weer in het normale  
 bedrijf. Terwijl de ketel in de  
 veiligheidsstop verkeert kan men  
 proberen hem weer op te starten  
 door het toestel uit- en weer in te  
 schakelen. 
- Bij het meerdere malen optreden  
 van een veiligheidsstoring, gelieve 
 de klantendienst op de hoogte te  
 stellen. 
 
- BLOKKERINGSSTOP  dit type  
 stop is “NIET VLUCHTIG”: het  
 toestel zal in dit geval niet auto- 
 matisch op gang komen.  
 De ketel kan weer uit de ge- 
 blokkeerde status komen door op  
 toets “6” te drukken.  
 
Als het probleem zich herhaalt na  
enkele pogingen om de ketel weer op  
gang te brengen dan moet men de  
Gekwalificeerde Technicus erbij  
roepen. 
We geven nu een lijst van de mogelijke 
stops en de op het display weer- 
gegeven codes, die hierbij horen. 
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Parameters die alleen gelezen 
kunnen worden: 
Om de parameters van de ketel te  
lezen gebruikt men de toets  
SELECT “7”: 
• Indrukken totdat men op het  
 display “[  ]” ziet (circa 5 sec)  
• Loslaten 
• Opnieuw indrukken totdat men op  
 het display “b0” ziet (circa 5 sec)  
• Loslaten 
• Bij elke druk op de knop ziet men  
 de volgende parameters op de  
 display  
• Om eruit te komen moet men  
 drukken totdat men op het display  
 “-.-.” ziet (circa 4 sec) 
• Loslaten 
• De display keert terug naar de  
 standaardweergave (temperatuur  
 van het heengaande verwarmings- 
 water). 
 
In ieder geval zal hij hier na circa  
8 minuten na de laatst uitgevoerde  
handeling automatisch terugkeren.  

De reeks parameters, die alleen  
gelezen kunnen worden en waar  
men toegang toe heeft, zijn de  
volgende: 
A0 Geeft de huidig actieve fout weer  
A1 Lezen van temperatuur uitgaande  
 leiding ketel (°C)  
A2 Weergave tapwatertemperatuur  
 (°C) 
A3 niet in gebruik  
A4 Weergave bedrijfsfase ketel  
b0 Interne code bij fout  
b1 Weergave van temperatuur  
 retourleiding ketel (°C)  
A3 niet in gebruik  
b3 Weergave temperatuur rooksonde  
b4 Weergave externe temperatuur  
 (°C)  
b5 niet in gebruik  
b6 niet in gebruik  
b7 Circuittemperatuur van de tweede 
 zone (°C)  
C1 Weergave van de ionisatiestroom  
 (µΑ). 
C2 Weergave toerental van de  
 ventilator (duizenden en  
 honderden)  
C3 PWM ventilator (%)  
C4 Weergave relatieve thermische  
 vermogen van de ketel (%)  
C5 niet in gebruik  
C6 niet in gebruik  
d1 Setpoint berekend op grond van  
 bedrijf in tapwaterbereiding of in  
 verwarming  
d2 berekende temperatuurwaarde  
 van uitgaande ketelleiding (°C)  
d3 Weergave van de ingestelde  
 kamertemperatuurwaarde (°C);  
 als de externe sonde er niet is  
 dan is de waarde vast: 20 °C.  
d4 Instelling temperatuurwaarde van  
 tapwater (°C)  
d5 niet in gebruik  
d6 Maximale snelheid ventilator in  
 functie verwarming (duizenden  
 en honderden)  
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Service en onderhoud 
 
 
Controles en inspecties 

Het onderhoud is essentieel voor de 
veiligheid, een normaal bedrijf en  
de levensduur van de ketel. 
Het moet worden uitgevoerd in  
overeenstemming met de van  
kracht zijnde voorschriften. 
Het is raadzaam om regelmatig de  
verbrandingsanalyse uit te voeren  
om het rendement en de ver- 
vuilende emissies van de ketel te  
controleren, in overeenstemming  
met de voorschriften. 
 
Legen van de installatie  
Het legen van de verwarmings- 
installatie moet op de volgende wijze  
worden uitgevoerd: 
- Men moet de ketel uitzetten, de  
 externe dubbelpolige schakelaar  
 in de stand “OFF” zetten en de  
 gaskraan sluiten. 
- Maak de automatische  
 ontluchtingsklep los. 
- Open de afvoerkraan van de  
 installatie en vang het water dat  
 naar buiten komt op in een vat. 
- Leeg vanuit de laagste punten  
 (waar mogelijk). 
 
Indien men de installatie uitgeschakeld 
wil houden in de zones waar de  
temperatuur in de winterperiode in de  
woonruimte kan dalen tot onder 0°C,  
dan wordt aangeraden antivor- 
stvloeistof aan het water van de  
verwarmingshoofdkraan toe te voegen  
om te voorkomen dat men het systeem 
telkens weer moet legen; in het geval  
dat men een dergelijke vloeistof  
gebruikt moet men zorgvuldig  
controleren dat het geen schade kan  
veroorzaken aan de ketelonderdelen  
van roestvrij staal. 
 

De fabrikant is niet aansprakelijk voor  
schade die wordt veroorzaakt aan het  
toestel of de installatie doordat  
ongeschikte antivriesmiddelen of  
toevoegingen worden gebruikt. 
 
 
Legen tapwaterinstallatie  
Elke keer dat er gevaar bestaat voor  
vorst, moet de tapwaterinstallatie op  
de volgende manier worden geleegd: 
- Sluit de kraan van de waterleiding  
- Open alle kranen van het warme  
 en koude water  
- Leeg vanuit de laagste punten  
 (waar mogelijk).  
 
 
Voordat men begint met de  
onderhoudshandelingen: 
- De electrische voeding uit- 
 schakelen door de externe  
 dubbelpolige schakelaar in stand  
 “OFF” te zetten  
- Draai het gas en tevens de kranen 
 van de verwarmings- en de  
 tapwaterinstallatie dicht. 
 Na afloop moeten de oors- 
 pronkelijke afstellingen weer  
 worden hersteld.  
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Controles en inspecties 

Algemene opmerkingen  
Aanbevolen wordt om tenminste  
eenmaal per jaar de volgende  
controles uit te voeren:  
1. Controle van afzettingen aan de  
 waterzijde met eventuele  
 vervanging van de afdichtingen  
 en herstel van de lekdichtheid. 
2. Controle van afzettingen aan de  
 gaszijde met eventuele vervanging 
 van de afdichtingen en herstel van  
 de lekdichtheid. 
3. Controle met het oog van de  
 algemene toestand van het  
 apparaat. 
4. Controle met het oog van de  
 verbranding, eventueel  
 demonteren en reinigen van de  
 brander.  
5. .Reiniging van de primaire  
 warmtewisselaar. 
6. Controle van het bedrijf van de  
 veiligheidssystemen van de  
 verwarming:  
 - Geiligheidsvoorziening  
  grenstemperatuur 
7. Controle van het bedrijf van de  
 veiligheidssystemen van het gas:  
 - veiligheidsvoorziening  
  afwezigheid gas of vlam  
  (ionisatie).  
8. Controle van het rendement van  
 de tapwaterproductie (controle  
 van de doorstroomsnelheid en  
 van de temperatuur).  
9. Algemene controle van het bedrijf  
 van het apparaat.  
10. Verwijdering van de oxide van de  
 opnemerelectrode met een  
 speciale doek. 
11. Controleer de correcte plaatsing  
 van de ontstekings- en ionisatie  
 electroden volgens tekening. 

Reiniging van de primaire  
warmtewisselaar  
Reiniging Rookzijde. 
Men kan bij de binnenkant van de  
warmtewisselaar komen door de  
brander uit elkaar te halen. 
Men kan deze reiniging uitvoeren met  
water en zeep, werk met een niet  
metalen kwast en spoel met water.  
 
 
Reiniging Sifon  
Men kan bij de sifon komen door de  
condensverzamelbeker met de klok  
mee te draaien, men vindt deze beker  
linksonder het blad. Men kan deze  
reinigen met water en zeep. 
Monteer de beker weer na afloop op  
zijn plaats.  
NB: in het geval men het apparaat  
lang niet gebruikt moet de sifon  
worden gevuld voordat men hem  
opnieuw aansteekt. 
 
Als men de sifon niet met water vult  
bestaat het risico dat er rookgassen 
in het lokaal komen. 

Bedrijfstest  
Na het onderhoud te hebben uit- 
gevoerd, vult men het verwarmings- 
circuit op een druk van ongeveer  
1,0 bar en ontlucht de installatie. 
Vul ook het tapwatercircuit.  
- Men kan nu het apparaat in  
 bedrijf brengen  
- Indien noodzakelijk ontlucht men  
 de verwarmingsinstallatie opnieuw. 
- Controleer de instellingen en de  
 werking van alle besturings-,  
 afregelings- en de controle- 
 organen.  
- Controleer de lekdichtheid en de  
 werking van de afzuiginstallatie  
 van rook en de aanzuiging van  
 verbrandingslucht. 
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Storingsberichten 
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Blokkeringsstop 

Display Interne Code (b0) Oorzaak 

91  EEPROM - fout 

92  Hardwarefout van de electronische kaart  

110 129 Ingreep thermostaat van vloerverwarmingsinstallatie  

110 422 Blokkering door oververhitting  

113 506 Interventie sonde verbrandingsgassen  

133 102 Blokkering door gasgebrek  

151  Interne blokkering electronische kaart  

151 97 Aanwezigheid vlam bij eerste reset  

152  Programmeerfout  

153 259 Interne stop electronische kaart en resetknop “6” ingedrukt tijdens bedrijf  

154 425 Temperatuur heengaande leiding loopt te snel op of het water stroomt niet door  

160 83 Ventilatorsnelheid ontsteking niet bereikt  

160 282 Ventilator geblokkeerd  

161 110 Gemeten ventilatorsnelheid groter dan maximaal  

183 105 Printplaat in programmeermodus 

Veiligheidsstops 

Display Interne Code (b0) Oorzaak 

20 142 Sonde uitgaande leiding in kortsluiting  

20 143 Sonde uitgaande leiding open circuit  

40 144 Sonde retourleiding in kortsluiting  

40 145 Sonde retourleiding open circuit  

50 146 Sonde tapwater of boiler in kortsluiting  

50 147 Sonde tapwater of boiler open circuit  

111 141 Temperatuur heengaande leiding hoger dan grenstemperatuur (95°C)  

119 140 Water ontbreekt 

135 84 Ventilatorsnelheid niet juist  

154 401 Retourtemperatuur hoger dan die van heengaande leiding  

154 433 ∆t heengaande leiding te hoog  
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Display Interne Code (b0) Oorzaak 

10 150 Externe sonde in kortsluiting  

10 151 Externe sonde open circuit  

61  Signaal afstandsbediening of kamersonde verstoord  

62  Aansluiting van een afstandsbediening of van een klok niet passend  

92  Hardwarefout van de electronica  

133 101 Vlam niet gedetecteerd aan einde van veiligheidstijd  

134 98 Vlam stijgt op tijdens bedrijf  

180 168 Schoorsteenveegbedrijf actief  

Informationscode 
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Toestelbekleding afnemen  
Toestel in service positie brengen  
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De onderhoudswerken moeten 1 keer  
per jaar uitgevoerd worden.  
De reiniging van de warmtewisselaar   
kan bij de minste vervuiling uitvallen,  
toch moet het ten minste alle 2 jaar  
plaatsvinden.  

Demontage van de frontkap  
• 4 veiligheidsschroeven (1)  
 onderaan de bekleding lossen  
• Snelsluitingen boven aan de  
 frontkap openen  
• Frontkap naar voren afnemen  
• Bedieningspaneel naar voren  
 uitklappen  
• Na het lossen van de 5 schroeven  
 en het afnemen van de afdekplaat  
 is de bedrading van het  
 bedieningspaneel vrij toegankelijk 
 
 

Onderhouds- en reinigingswerken  
worden uitsluitend door de  
geautoriseerde vakman uitgevoerd.  
Hij draagt de verantwoordelijkheid  
voor de vakkundige doorvoering.  

Voor onderhoudswerken maakt  
men het toestel los van het  
elektrische net. Gastoevoer, zowel  
voor- en terugloop zijn af te sluiten.  
 

1 
1 

5       4       6   5 

1 

2 

3 
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Demontage brander en warmtewisselaar  

40  

Demontage brander  
Cilindrische Brander  
• Elektrische verbindingen lossen 
• De dichtingschroeven van de  
 verzamelbuis lossen 
• Ionisatie-elektrode en ontstekings- 
 elektrode losmaken van de  
 bevestigingsschroeven  
• Bevestigingsschroeven van de  
 brander losmaken 
• De brandereenheid van  
 warmtewisselaar afnemen 
• Omlopende dichting van de  
 branderplaat zoals de keramieke  
 dichtingen, op beschadiging testen  
 en eventueel omwisselen 
 
Demontage warmtewisselaar 
• Toestel waterzijdig ledigen  
• Condensatie-afloopbuis lossen 
• Vertrek en retourleiding (15)  
 losschroeven  
• Beide bevestigingsclips (17)  
 losmaken  
• Bevestigingsschroeven van de  
 warmtewisselaar lossen 
• Warmtewisselaar naar voren  
 afnemen 
• Vuurvaste isolering verwijderen 
• Warmtewisselaar met water  
 afspoelen (hardnekkig vuil met  
 dunne kunststof borstel verwijderen 
 en afspoelen)  
• Rookgasverzamelaar (14) reinigen  
 en dichting (18) controleren  
• De montage van alle componenten 
 in omgekeerde volgorde monteren  

8    7                9 
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• Meting en registrering van de  
 vastgestelde emissiewaarden 
• Verwarmingshoofdschakelaar  
 uitstellen en tegen de  
 wederinschakeling verzekeren,  
 of het toestel dubbelpolig van het  
 net scheiden 
• Gaskraan sluiten 
• Toestelbekleding demonteren,  
 bedieningspaneel in servicepositie  
 brengen  
• Blaastoestel, gasventiel en  
 brandercomponent demonteren 
• Ontstekingskabel verwijderen.  
 Ontstekingssteker op breuk,  
 vochtigheid testen (vochtige / natte  
 ontstekingssteker veroorzaken  
 foutmeldingen – ontstekingssteker  
 omwisselen) 
• Zichttest van de brander  
 (eventueel met penseel / nylon- 
 borstel of stofzuigen reinigen) 
• Zichttest van het blaastoestel en  
 de venturi (eventueel met  
 penseel / nylonborstel of  
 stofzuigen reinigen) 

Onderhouds- en reinigingswerken  
worden uitsluitend door de  
geautoriseerde vakman uitgevoerd.  
Hij draagt de verantwoordelijkheid  
voor de vakkundige doorvoering.  
Voor onderhoudswerken maakt men  
het toestel los van het elektrische  
net. Gastoevoer, zowel voor- en  
terugloop zijn af te sluiten.  

De onderhoudswerken moeten 1 keer  
per jaar uitgevoerd worden.  
De reiniging van de warmtewisselaar   
kan bij de minste vervuiling uitvallen,  
toch moet het ten minste alle 2 jaar  
plaatsvinden.  

• Vuurvaste isolatie verwijderen  
• Warmtewisselaar met water  
 afspoelen (hardnekkig vuil met  
 dunne kunststof borstel ver- 
 wijderen en afspoelen) 
• Siffon reinigen en voor montage  
 terug met water vullen 
• Alle verbindingen die in aanraking  
 komen met condensatie moeten  
 op dichtheid gecontroleerd worden. 
 Eventuele optredende condensatie  
 of andere vochtigheid moeten  
 verwijderd worden.  
• Bevestigingsschroeven testen en  
 indien noodzakelijk omwisselen  

• Gedemonteerde dichtingen voor  
 gas en watervoerende delen zijn  
 bij de terugbouw tegen nieuwe  
 dichtingen te verwisselen; dat  
 geld in het bijzonder voor O-ringen  
 aan het gasventiel en alle  
 branderdichtingen 
• Toestel opnieuw gebruiksklaar  
 monteren 
• Gasleiding openen en op dichtheid  
 testen 
• Verwarmingshoofdschakelaar  
 inschakelen 
• Controle met emissiemeting  
 uitvoeren 
• Waarden naar voorschriften  
 eventueel aanpassen 



Verklaringen van typeplaatje 
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Legende: 
1 model – toestelcode 
2 serienummer – vergunnings- 
 nummer 
3 voorgestelde gassoort 
4 efficiëntie 
5 warmtebelasting max. - min. 
6 warmteprestatie max. - min. 
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Notities 



 ELCO GmbH 
D - 64546 Mörfelden-Walldorf 
 
ELCO Austria GmbH 
A - 2544 Leobersdorf 
 
ELCOTHERM AG 
CH - 7324 Vilters 
 
ELCO-Rendamax B.V. 
NL - 1410 AB Naarden 
 
ELCO Belgium n.v./s.a. 
B - 1731 Zellik 

Service: 


