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Algemeen aanwijzingen / Voorschriften
Garantievoorwaarden

De plaatsing, de installatie, de elektri-
sche aansluiting en de eerste inbedrijf-
stelling moeten door een erkende vak-
man worden uitgevoerd. De installateur 
is verantwoordelijk voor een uitvoering 
volgens de regelen der kunst.

Aanwijzingen voor de eindgebruiker
De veiligheid en de werking van het 
apparaat worden gegarandeerd als de 
installatie regelmatig wordt onderhou-
den door een erkend vakman.
Hierom raden wij u aan een onderhou-
dscontract af te sluiten.

Voor u een EURON ketel installeert 
dient u toestemming te verkrijgen 
van het gasbedrijf en de locale 
schoorsteenveger.

Garantievoorwaarden
Onze garantie vervalt bij schade die 
voortvloeit als gevolg van:
- oneigenlijk of niet conform gebruik
- onjuiste montage of inbedrijfstelling 

door gebruiker of derden
- integratie met onderdelen van andere 

fabrikanten
- gebruik van de installatie met 

overmatige druk of met waarden 
die buiten de aangegeven 
fabriekswaarden vallen.

- gebruik van ongeschikte brandstof
- het niet toepassen van de 

aanwijzingen aangegeven in het 
instructieboekje en op de sticker die 
op het apparaat is bevestigd.

Voorschriften
Teneinde een veilige, milieuvriende-
lijke en energiebesparende werking te 
bereiken dient u de volgende Duitse 
normen op te volgen:

DIN 1988
- Technische normen voor de 

plaatsing en het gebruik van 
drinkwaterinstallaties

DIN 18160
- Rookgaskanalen TRGI (DVGW 

G600)
- Technische regels voor gasinstallaties

ATV M 251
- Immissie van condensaten van 

verbrandingsinstallaties in openbare 
rookkanalen

Landesbauverordnungen TRF
- Technische regels voor vloeibaar gas

DVGW G688
- Werkblad condensatietechniek

DIN 4701
- Regels voor het berekenen van de 

warmtevraag van gebouwen

DIN 4751
- Technische veiligheidsvoorzieningen 

voor verwarmingsinstallaties met 
uitgangstemperaturen tot aan 95 °C.

 Heiz AnlV
- Beschikking betreffende 

verwarmingsinstallaties

Voor Oostenrijk gelden bovendien
- ÖVGW TR Gas (G1)
- ÖVGW TR vloeibaar gas (G2)
- ÖNORM M 7443
 Gasapparaten met atmosferische 

brander deel 1, 3, 5, 7
- ÖNORM H 5195-1
 Normen verwarmingswater
- Richtlijnen ÖVGW
 G1 Technische richtlijn voor de 

plaatsing van lagedruk gasinstallaties
 G2 Technische richtlijn voor de 

plaatsing van installaties met 
vloeibaar gas

 G4 Richtlijn betreffende de 
ketelruimte

 Het apparaat is gehomologeerd 
conform het artikel 15a B-VG 
en conform de beschikking op 
verbrandingsinstallaties VO (FAV 97)

- Volg de plaatselijke 
bouwvoorschriften.

Voor Zwitserland gelden bovendien:
- PROCAL
 Associatie van leveranciers van 

verwarmingsmaterialen
- SSIGA Gasrichtlijnen G1:
 Installatie voor gasdistributie.
 Zwitserse Maatschappij voor de Gas- 

en Waterindustrie
- CFSL Richtlijn n. 1942:
 Vloeibare gassen, deel 2
- UFAFP
 Federaal bureau voor het milieu, de 

bossen en het landschap
- AICAA
 Associatie van Kantonnale Instituten 

voor Brandverzekering

Voor België geldt bovendien:
- NBN D51-003
Wij bevestigen dat de hieronder aan-
gegeven serie apparaten overeenkomt 
met het soort constructie dat wordt 
beschreven in de conformiteitsverkla-
ring CE en dat deze is gefabriceerd en 
verhandeld volgens de vereisten be-
schreven in het Belgische Koninklijke 
Besluit van 8 januari 2004.

Bovendien moeten alle voorschriften 
en geldende normen in de verschil-
lende landen worden nageleefd

Walraven
Text Box
Deutsche Anleitung zu bekommenauf Anfrage.
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Normen voor de veiligheid

VOORSCHRIFT RISICO

Installeer het toestel op een stevige muur, die niet aan trillingen 
is blootgesteld.  

Lawaai tijdens bedrijf. 

Tijdens het boren in de muur moet men zorgen dat electrische 
kabels of leidingen niet beschadigd worden. 

Electrische schokken door aanraken van geleiders, die 
onder spanning staan. Explosies, brand of vergiftiging door 
gaslekken van de beschadigde leidingen. 

Beschadiging van bestaande installaties. 
Water uit de beschadigde leidingen over de vloer. 

Maak de electrische aansluitingen met geleiders die een voldoende 
diameter hebben. 

Brand door oververhitting met electrische stroom in te dunne 
kabels. 

Bescherm leidingen en verbindingskabels om ze voor 
beschadiging te behoeden. 

Electrische schokken door aanraken van geleiders, die 
onder spanning staan. 

Explosies, brand of vergiftiging door gaslekken van de 
beschadigde leidingen. 

Water uit de beschadigde leidingen over de vloer. 

Controleer dat het vertrek waar men de installatie uitvoert en het 
net waar men het apparaat op aansluit aan alle voorschriften 
voldoen. 

Electrische schokken door aanraken van niet goed 
geïnstalleerde geleiders, die onder spanning staan. 

Explosies, brand of vergiftiging door onvoldoende ventilatie 
of rookafvoer. 

Beschadiging van het toestel door verkeerde 
bedrijfsomstandigheden

Gebruik geschikte handgereedschappen en werktuigen, in het 
bijzonder moet men controleren dat het werktuig niet beschadigd 
of versleten is en dat het handvat in orde is en er stevig opzit; 
verder moet men het op de juiste manier gebruiken, voorkomen 
dat het valt en berg het na gebruik weer op. 

Persoonlijk letsel door rondvliegende splinters of brokken, 
inademen van stof, wonden door stoten, snijden, prikken of 
schaven. 

Beschadiging van het apparaat zelf of andere voorwerpen 
door rondvliegende splinters, stoten en snijden. 

Gebruik geschikte electrische gereedschappen, in het bijzonder 
moet men controleren dat de kabel en de steker goed zijn en 
roterende onderdelen goed zijn bevestigd; verder moet men ze 
op de juiste manier gebruiken, niet de kabel over plaatsen leiden 
waar anderen er over struikelen, voorkomen dat ze vallen en ze na 
gebruik weer uit het stopcontact halen en opbergen. 

Persoonlijk letsel door rondvliegende splinters of brokken, 
inademen van stof of geluidsoverlast/trillingen, wonden door 
stoten, snijden, prikken of schaven. 

Beschadiging van het apparaat zelf of andere voorwerpen 
door rondvliegende splinters, stoten en snijden. 

Controleer dat verplaatsbare trappen op de juiste manier neer 
worden gezet, dat ze van een degelijke kwaliteit zijn, dat de treden 
heel zijn en niet glad, dat er niet iemand tegenaan kan lopen of 
rijden terwijl er iemand op staat, laat eventueel iemand erbij staan 
om toe te kijken. 

Persoonlijk letsel door vallen of door beklemming (bij een 
vouwtrap). 

Controleer dat trappenplatformen stevig staan, het nodige 
draagvermogen hebben, dat de treden heel zijn en niet glad,  dat 
ze handleuningen hebben bij de treden en op het platform. 

Persoonlijk letsel door vallen. 

Controleer bij het werken op hoge plaatsen (in het algemeen meer 
dan twee meter) dat er railingen zijn langs de loopruimte op de 
werkplek of individuele veiligheidsriemen tegen vallen, dat men 
bij een val niet tegen gevaarlijke} objecten kan vallen en dat een 
eventuele val gebroken wordt door zacht materiaal. 

Persoonlijk letsel door vallen. 

Het niet opvolgen van deze waarschuwing leidt tot risico van verwondingen van personen, die in bepaalde 
omstandigheden ook dodelijk kunnen zijn.

Het niet opvolgen van deze waarschuwing leidt tot risico van beschadiging van voorwerpen, planten of dieren, 
die in bepaalde omstandigheden ook ernstig kunnen zijn.

Verklaring van de symbolen:
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Normen voor de veiligheid

VOORSCHRIFT RISICO

Zorg ervoor dat de werkplaats gezonde condities biedt  wat betreft 
verlichting, ventilatie, stevigheid. Persoonlijk letsel door stoten, struikelen enz. 

Gebruik  geschikt materiaal voor de bescherming van het apparaat 
en de zone rond het werkgebied. 

Beschadiging van het apparaat zelf of nabije voorwerpen 
door stoten, klemmen en snijden. 

Behandel het apparaat  voorzichtig  met de juiste 
beschermingsmaatregelen en voorzichtigheid.  

Beschadiging van het apparaat zelf of nabije voorwerpen 
door stoten, klemmen en snijden. 

Draag tijdens de bewerkingen persoonlijke beschermingsmiddelen 
en –kleding. Persoonlijk letsel door schokken, rondvliegende splinters of 

brokken, inademen van stof, wonden door stoten, snijden, 
prikken, schaven, lawaai of vibraties. 

Organiseer de verplaatsingen van materiaal en gereedschappen 
zodanig, dat dit op een veilige manier kan gebeuren, voorkom dat 
materiaal wordt opgestapeld en kan vallen of schuiven. 

Beschadiging van het apparaat zelf of nabije voorwerpen 
door stoten, klemmen en snijden. 

De werkzaamheden binnen het apparaat moeten voorzichtig 
worden uitgevoerd om niet plotseling tegen scherpe delen aan te 
stoten. 

Persoonlijk letsel door snijden, prikken, schaven. 

Heractiveer alle veiligheidsvoorzieningen en controles, die men 
gedurende een ingreep op het apparaat heeft moeten uitschakelen 
of omzeilen en controleer, voordat men het apparaat weer 
inschakelt, dat deze voorzieningen ook werken. 

Explosies, brand of vergiftiging door gaslekken of 
gebrekkige afvoer van de rook. 

Beschadiging of blokkering van het apparaat doordat men 
het niet meer onder controle heeft.  

Voer geen enkele handeling uit voordat u met een hiervoor 
geschikt instrument heeft gecontroleerd dat er geen gaslekken zijn. 

Explosies, brand of vergiftiging door gaslekken uit 
beschadigde of losgekomen buizen of onderdelen. 

Voer geen enkele handeling uit voordat u heeft gecontroleerd dat 
er geen open vlammen of andere ontstekingsmogelijkheden zijn. 

Explosies of brand door gaslekken uit beschadigde of 
losgekomen buizen of  onderdelen. 

Zorg ervoor dat de afvoerleidingen en ventilatieopeningen niet 
verstopt zijn. 

Explosies, brand of vergiftiging door onvoldoende ventilatie 
of rookafvoer. 

Controleer dat de afvoerleidingen van de rook geen lekken 
vertonen. Vergiftiging door gebrekkige rookafvoer 

Maak de onderdelen die warm water kunnen bevatten leeg, door 
eventuele ontluchtingsgaten te activeren, voordat u ze aanraakt. Persoonlijk letsel door brandwonden. 

Ontkalk onderdelen waar kalk op is afgezet volgens de 
specifi caties in het schema voor de veiligheid van het apparaat; het 
vertrek moet geventileerd zijn, u moet beschermende kleding aan 
hebben, geen verschillende producten met elkaar vermengen, het 
apparaat en voorwerpen in de buurt  beschermen. 

Persoonlijk letsel door contact van huid of ogen met 
zuurhoudende substanties, inademen of  inslikken van 
schadelijke chemische stoffen

Beschadiging van het apparaat zelf of voorwerpen in de 
buurt vanwege corrosie door zuurhoudende stoffen. 

Sluit de ruimten, die worden gebruikt voor het lezen of regelen van 
de gasdruk, hermetisch af . 

Explosies, brand of vergiftiging door uitstromend gas dat uit 
opengelaten gaten is gestroomd. 

Controleer dat de branderkopjes en branders geschikt zijn voor het 
gas dat u gebruikt. 

Beschadiging van het toestel door verkeerde verbrandingso
mstandigheden. 

In het geval u een brandlucht waarneemt of rook uit het toestel ziet 
komen, moet u de electrische voeding uitschakelen, de gaskraan 
dichtdraaien, de ramen openen en een technicus erbij roepen. 

Persoonlijk letsel door brandwonden,  inademen van rook, 
vergiftigin

In het geval u een sterke gaslucht waarneemt, moet u de gaskraan 
dichtdraaien, de ramen openen en een technicus erbij roepen. Explosies, brand of vergiftiging. 
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Beschrijving van het product

Overzichtstekening
Euron HA

Legenda 
 1. krans rookgasafvoer
 2. rookthermostaat
 3. thermostaat oververhitting
 4. ionisatie electrode
 5. brander
 6. spuitstukken gas
 7. NTC sonde uitgaande leiding
 8. pressostaat minimum
 9. gasklep
 10. manometer
 11. CV-pomp met ontluchter
 12. ontstekingselektroden
 13. verbrandingskamer
 14. primaire warmtewisselaar
 15. rookkap
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Euron HSA

Legenda 
 1. krans rookgasafvoer
 2. rookthermostaat
 3. thermostaat oververhitting
 4. ionisatie electrode
 5. brander
 6. spuitstukken gas
 7. gemotoriseerde omleidklep
 8. NTC sonde uitgaande leiding
 9. NTC sonde tapwater
 10. pressostaat minimum
 11. secundaire warmtewisselaar
 12. gasklep
 13. ingangsfi lter voor koud water
 14. manometer
 1 5. CV-pomp met ontluchter
 16. stromingsschakelaar tapwater
 17. ontstekingselektroden
1 8. verbrandingskamer
 20. rookkap
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Euron HG  

Beschrijving van het product

Overzichtstekening

Legenda 
 1. luchtaanzuigopeningen
 2. aanzuigcollector lucht/

rookgasafvoer
 3. pressostaat rookgas
 4. thermostaat oververhitting
 5. ionisatie electrode
 6.  brander
 7. spuitstukken gas
 8. NTC sonde uitgaande leiding
 9. pressostaat minimum
 10. gasklep
 11. manometer
 12. CV-pomp met ontluchter
 13. ontstekingselektroden
 14. verbrandingskamer
 15. primaire warmtewisselaar
 16 . ventilator
 17. venturi
 18. rookanalyseaansluitingen
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Euron  HSG
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Legenda 
 1. luchtaanzuigopeningen
 2. aanzuigcollector lucht/

rookgasafvoer
 3. pressostaat rookgas
 4. thermostaat oververhitting
 5. ionisatie electrode
 6. brander
 7. spuitstukken gas
 8. driewegklep
 9. NTC sonde uitgaande leiding
 10. NTC sonde tapwater
 11. pressostaat minimum
 12.  secundaire warmtewisselaar
 13. gasklep
 14. ingangsfi lter voor koud water
 15. manometer
 1 6. CV-pomp met ontluchter
 17. stromingsschakelaar tapwater
 18. ontstekingselektroden
 19. verbrandingskamer
 20. primaire warmtewisselaar
 21 . ventilator
 22. venturi
 23. rookanalyseaansluitingen
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AL
G

. 
PM

ER
KI

NG
EN

. Modelnaam HA 18 HA 26
CE Certifi catie (pin) 0085BQ0403 0085BQ0403

Type ketel B11bs B11bs

E
N

E
R

G
E

TI
S

C
H

 R
E

N
D

E
M

E
N

T

Nominale thermische capaciteit max/min (Hi) KW 18,0/12,0 25,8/12,0

Nominale thermische capaciteit max/min (Hs) KW 20,0/13,3 28,7/13,3

Thermisch vermogen max/min KW 16,3/10,8 23,6/10,9

Verbrandingsrendement (rook) % 92,0 92,6

Rendement bij nominale thermische doorstroomsnelheid (60/80°C)    Hi/Hs % 90,3/81,3 91,4/82,3

Rendementssterren (richtlijn 92/42/EEC) * * * *
Maximaal verlies van warmte bij mantel (T=50°C) % 1,7 1,2

Verlies als de branderhaard in werking is % 8,0 7,4

Verlies als de branderhaard uit is % 0,4 0,4

E
M

IS
S

IE
S

Maximale doorstroming rookgassen G20 Kg/h 53,4 69,0

Temperatuur rookgassen G20 °C 115 113,1

CO2  gehalte G20 % 4,65 5,16

CO gehalte (0%O2) ppm 24,2 18

O2  gehalte % 12,1 11,2

NOx klasse 5 5

Minimale temperatuur woonruimte °C 5 5

Minimale ionisatiestroom �A 0,5 0,5

V
E

R
W

A
R

M
IN

G
S

C
IR

C
U

IT

Drukverval waterzijde (max) T=20°C mbar 200 200

Installatierestdruk bar 0,25 0,25

Minimale installatievuldruk bar 0,8 0,8

Maximale druk bij verwarming bar 3 3

Inhoud expansievat l 12 12

Eigen druk van expansievat bar 1 1

Maximale waterinhoud van de CV-installatie l 130 130

Verwarmingstemperatuur max/min °C 82/42 82/42

EL
EK

TR
IS

CH
E

G
EG

EV
EN

S Netspanning/netfrequentie V/Hz 230/50 230/50

Totaal opgenomen elektrisch vermogen W 105 105

Beschermingsgraad elektrische installatie IP X4D X4D

Gewicht kg 30 30

Afmetingen (L x H x D) mm 450/750/372 450/750/372

Speciale eigenschappen voor het berekenen van het rendementspercentage van 
de installatie volgens DIN V4701-10
Nominaal thermisch vermogen
Rendement bij nominaal thermisch vermogen
Rendement onder gedeeltelijke belasting
Temperatuur retourleiding met meting van 30% rendement onder gedeeltelijke belasting
Warmteverlies in stand-by
Hulpenergie: ketel + pomp geïntegreerde verwarming 

Qn (kW)
h100% (%)
h30% (%)
T30% (C)

QB,70 (%)
PHE (W)

16,2
90,3
91,3
47
1,8
105

23,5
91,4
91,9
47
1,2
105

Beschrijving van het product

Technische gegevens

Hi = onderste verbrandingsvermogen Hs = bovenste verbrandingsvermogen
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AL
G

. 
PM

ER
KI

NG
EN

. Modelnaam HSA 26
CE Certifi catie (pin) 0085BQ0403

Type ketel B11bs

E
N

E
R

G
E

TI
S

C
H

 R
E

N
D

E
M

E
N

T

Nominale thermische capaciteit max/min (Hi) KW 25,8/12,0

Nominale thermische capaciteit max/min (Hs) KW 28,7/13,3

Thermisch vermogen max/min KW 23,4/10,4

Verbrandingsrendement (rook) % 92,6

Rendement bij nominale thermische doorstroomsnelheid (60/80°C)    Hi/Hs % 91,4/82,3

Rendementssterren (richtlijn 92/42/EEC) * *
Maximaal verlies van warmte bij mantel (T=50°C) % 1,2

Verlies als de branderhaard in werking is % 7,4

Verlies als de branderhaard uit is % 0,4

E
M

IS
S

IE
S

Maximale doorstroming rookgassen G20 Kg/h 69,0

Temperatuur rookgassen G20 °C 113,1

CO2  gehalte G20 % 5,16

CO gehalte (0%O2) ppm 18

O2  gehalte % 11,2

NOx klasse 5

Minimale temperatuur woonruimte °C 5

Minimale ionisatiestroom �A 0,5

V
E

R
W

A
R

M
IN

G
S

C
IR

C
U

IT

Drukverval waterzijde (max) T=20°C mbar 200

Installatierestdruk bar 0,25

Minimale installatievuldruk bar 0,8

Maximale druk bij verwarming bar 3

Inhoud expansievat l 12

Eigen druk van expansievat bar 1

Maximale waterinhoud van de CV-installatie l 130

Verwarmingstemperatuur max/min °C 82/42

TA
P

W
AT

E
R

C
IR

C
U

IT

Temperatuur tapwater max/min °C 60/36

Specifi eke doorstroomsnelheid tapwater (10 min. met ∆=30°C) l/min 7,7

Hoeveelheid warm water ∆T=25°C l/min 13,4

Hoeveelheid warm water  ∆T=35°C l/min 9,6

Minimale aftaphoeveelheid van warm tapwater l/min 2,5

Tapwaterdruk max/min bar 6,0/0,2

EL
EK

TR
IS

CH
E

G
EG

EV
EN

S. Netspanning/netfrequentie V/Hz 230/50

Totaal opgenomen elektrisch vermogen W 105

Beschermingsgraad elektrische installatie IP X4D

Gewicht kg 30

Afmetingen (L x H x D) mm 450/750/372

Speciale eigenschappen voor het berekenen van het rendementspercentage 
van de installatie volgens DIN V4701-10
Nominaal thermisch vermogen
Rendement bij nominaal thermisch vermogen
Rendement onder gedeeltelijke belasting
Temperatuur retourleiding met meting van 30% rendement onder gedeeltelijke 
belasting
Warmteverlies in stand-by
Hulpenergie: ketel + pomp geïntegreerde verwarming 

Qn (kW)
h100% (%)
h30% (%)
T30% (C)

QB,70 (%)
PHE (W)

23,5
91,4
91,9
47
1,2
105

Beschrijving van het product

Technische gegevens

Hi = potere calorifero inferiore      Hs = potere calorifero superiore
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AL
G

. 
PM

ER
KI

NG
EN

.. Modelnaam 18  HG 26  HG
CE Certifi catie (pin) 0085BQ0402 0085BQ0402

Type ketel                                                                                                                               (C12  C32  C42  C52  C62  C82  B22  B32)

E
N

E
R

G
E

TI
S

C
H

 R
E

N
D

E
M

E
N

T

Nominale thermische capaciteit max/min (Hi) KW 24,0 / 12,0 28,0 / 14,0

Nominale thermische capaciteit max/min (Hs) KW 26,7 / 13,3 31,1 / 15,5

Thermisch vermogen max/min KW 22,3 / 10,8 26,0 / 12,6

Verbrandingsrendement (rook) % 94,5 94,5

Rendement bij nominale thermische doorstroomsnelheid (60/80°C)    Hi/Hs % 92,7 / 83,6 92,8 / 83,6

Rendementssterren (richtlijn 92/42/EEC) * * * * * *

Maximaal verlies van warmte bij mantel (T=50°C) % 0,1 0,1

Verlies als de branderhaard in werking is % 5,5 5,5

Verlies als de branderhaard uit is % 0,4 0,4

E
M

IS
S

IO
N

I

Maximale doorstroming rookgassen (G20) Kg/h 48,7 56,0

Afzuigrestdruk mbar 1,02 1,02

Temperatuur rookgassen G20 °C 119 119

CO2 gehalte G20 % 7,1 6,9

CO gehalte (0%O2) ppm 46,2 48,9

O2  gehalte % 8,2 8,0

NOx klasse 5 5

Minimale temperatuur woonruimte °C 5 5

Minimale ionisatiestroom �A 0,5 0,5

V
E

R
W

A
R

M
IN

G
S

C
IR

C
U

IT

Drukverval waterzijde (max) T=20°C mbar 250 250

Installatierestdruk bar 0,25 0,25

Minimale installatievuldruk bar 0,8 0,8

Maximale druk bij verwarming bar 3 3

Inhoud expansievat l 12 12

Eigen druk van expansievat bar 1 1

Maximale waterinhoud van de CV-installatie l 130 130

Verwarmingstemperatuur max/min °C 82 / 42 82 / 42

EL
EK

TR
IS

CH
E

G
EG

EV
EN

S Netspanning/netfrequentie V/Hz 230/50 230/50

Totaal opgenomen elektrisch vermogen W 137 137

Beschermingsgraad elektrische installatie IP X4D X4D

Gewicht kg 35 35

Afmetingen (L x H x D) mm 450x750x372 450x750x372

Speciale eigenschappen voor het berekenen van het rendementspercentage van 
de installatie volgens DIN V4701-10
Nominaal thermisch vermogen
Rendement bij nominaal thermisch vermogen
Rendement onder gedeeltelijke belasting
Temperatuur retourleiding met meting van 30% rendement onder gedeeltelijke belasting
Warmteverlies in stand-by
Hulpenergie: ketel + pomp geïntegreerde verwarming 

Qn (kW)
h100% (%)
h30% (%)
T30% (C)

QB,70 (%)
PHE (W)

22,3
92,7
90
47
0,8
137

26
92,8
90,1
47
0,7
137

Beschrijving van het product

Technische gegevens

Hi = potere calorifero inferiore      Hs = potere calorifero superiore
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AL
G

. 
PM

ER
KI

NG
EN

.. Modelnaam HSG 18 HSG 26
CE Certifi catie (pin) 0085BQ0402 0085BQ0402

Type ketel                                                                                                                               (C12  C32  C42  C52  C62  C82  B22  B32)

E
N

E
R

G
E

TI
S

C
H

 R
E

N
D

E
M

E
N

T

Nominale thermische capaciteit max/min (Hi) KW 24,0 / 12,0 28,0 / 14,0

Nominale thermische capaciteit max/min (Hs) KW 26,7 / 13,3 31,1 / 15,5

Thermisch vermogen max/min KW 22,3 / 10,8 26,0 / 12,6

Verbrandingsrendement (rook) % 94,5 94,5

Rendement bij nominale thermische doorstroomsnelheid (60/80°C)    Hi/Hs % 92,7 / 83,6 92,8 / 83,6

Rendementssterren (richtlijn 92/42/EEC) * * * * * *

Maximaal verlies van warmte bij mantel (T=50°C) % 0,1 0,1

Verlies als de branderhaard in werking is % 5,5 5,5

Verlies als de branderhaard uit is % 0,4 0,4

E
M

IS
S

IO
N

I

Maximale doorstroming rookgassen (G20) Kg/h 48,7 56,0

Afzuigrestdruk mbar 1,02 1,02

Temperatuur rookgassen G20 °C 119 119

CO2 gehalte G20 % 7,1 6,9

CO gehalte (0%O2) ppm 46,2 48,9

O2  gehalte % 8,2 8,0

NOx klasse 5 5

Minimale temperatuur woonruimte °C 5 5

Minimale ionisatiestroom �A 0,5 0,5

V
E

R
W

A
R

M
IN

G
S

C
IR

C
U

IT

Drukverval waterzijde (max) T=20°C mbar 250 250

Installatierestdruk bar 0,25 0,25

Minimale installatievuldruk bar 0,8 0,8

Maximale druk bij verwarming bar 3 3

Inhoud expansievat l 12 12

Eigen druk van expansievat bar 1 1

Maximale waterinhoud van de CV-installatie l 130 130

Verwarmingstemperatuur max/min °C 82 / 42 82 / 42

TA
P

W
AT

E
R

C
IR

C
U

IT

Temperatuur tapwater max/min °C 60 / 36 60 / 36

Specifi eke doorstroomsnelheid tapwater (10 min. met ∆=30°C) l/min 10,6 12,4

Hoeveelheid warm water ∆T=25°C l/min 12,8 14,9

Hoeveelheid warm water  ∆T=35°C l/min 9,1 10,6

Minimale aftaphoeveelheid van warm tapwater l/min 2,5 2,5

Tapwaterdruk max/min bar 6,0 / 0,2 6,0 / 0,2

EL
EK

TR
IS

CH
E

G
EG

EV
EN

S Netspanning/netfrequentie V/Hz 230/50 230/50

Totaal opgenomen elektrisch vermogen W 137 137

Beschermingsgraad elektrische installatie IP X4D X4D

Gewicht kg 35 35

Afmetingen (L x H x D) mm 450x750x372 450x750x372

Speciale eigenschappen voor het berekenen van het rendementspercentage 
van de installatie volgens DIN V4701-10
Nominaal thermisch vermogen
Rendement bij nominaal thermisch vermogen
Rendement onder gedeeltelijke belasting
Temperatuur retourleiding met meting van 30% rendement onder gedeeltelijke 
belasting
Warmteverlies in stand-by
Hulpenergie: ketel + pomp geïntegreerde verwarming 

Qn (kW)
h100% (%)
h30% (%)
T30% (C)

QB,70 (%)
PHE (W)

22,3
92,7
90
47
0,8
137

26
92,8
90,1
47
0,7
137

Beschrijving van het product

Technische gegevens

Hi = potere calorifero inferiore      Hs = potere calorifero superiore
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Euron NOx   26 HSA

Legenda:
A = Uitgaande leiding van de installatie
B = Uitgangsleiding warm tapwater
C = Ingang Gas
D = Koudwateringang
E = Retourleiding van de installatie
G = Afvoer van de veiligheidsklep

(*)  Verbindingsleidingen water
(**) Verbindingsleidingn gas

26HSA  (A) = 130

Beschrijving van het product

Afmetingen
Euron NOx  18 / 26 HA

Legenda:
A = Uitgaande leiding van de   
  installatie
C = Ingang Gas
E = Retourleiding van de installatie
G = Afvoer van de veiligheidsklep

(*)  Verbindingsleidingen water
(**) Verbindingsleidingn gas

18HA (A) = 110
26HA (A) = 130

450

93 132 132 4647

70
0

75
0

16 6

34 G
120** (Gas)

100*

86

(A) 184
372

450
184

93 65 65 464767 67

70
0

75
0

86
16 6

34 G
120** (Gas)

100*

372
(A)
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Euron NOx  18 / 26 HG

Beschrijving van het product

Afmetingen

Legenda:
A = Uitgaande leiding van de installatie
C = Ingang Gas
E = Retourleiding van de installatie
G = Afvoer van de veiligheidsklep

(*)  Verbindingsleidingen water
(**) Verbindingsleidingn gas

125
450

183,5

93 4647132 132

ø60

125

70
0

75
0

57
16 6

34

ø100

G
120** (Gas)

100*

372

125
450

183,5

93 65 65 464767 67

ø60

125

70
0

75
0

57
16 6

34

ø100

G
120** (Gas)

100*

372 Euron NOx  18 / 26 HSG
Legenda:
A = Uitgaande leiding van de installatie
B = Uitgangsleiding warm tapwater
C = Ingang Gas
D = Koudwateringang
E = Retourleiding van de installatie
G = Afvoer van de veiligheidsklep

(*)  Verbindingsleidingen water
(**) Verbindingsleidingn gas
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Legenda:

A - Aan/uit knop
B - Led aanwijzing temperatuur van  
  heengaande leiding/foutmeldingen
C - Led (groen): werking ketel
D - Led (groen) werking brander
E - Reset-toets
F - Toets schoorsteenveegfunctie
G - Led (groen) werking ketel tapwater
H - Led (groen) werking ketel verwar 
  ming
I -  Regelknop temperatuur uitgaande  
  leiding verwarming/modus werking  
  zomer/winter
L - Regelknop temperatuur van het  
  tapwater

Beschrijving van het product

Bedieningspaneel

30 40 50 60 70 80

Reset

O       IPower

EURON  NOx

B C D

GHILA

E

F
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Installatie

Waarschuwingen vóór de installatie
De ketel dient om het water te 
verwarmen tot een temperatuur onder 
het kookpunt.
Hij moet worden aangesloten op een 
verwarmingssysteem en tapwaternet 
die beiden qua prestaties en vermogen 
bij de ketel passen.
Voordat u de ketel aansluit dient u het 
volgende te doen:
- spoel de leidingen van de installatie 

grondig door zodat eventuele resten 
van gesneden schroefdraden, 
soldeerwerk en ander vuil, die de 
normale werking van de ketel kunnen 
verhinderen, verwijderd worden;

- controleer of de ketel geschikt is voor 
werking met het beschikbare type 
gas (lees het etiket op de verpakking 
of het typeplaatje op de ketel);

- controleer dat er in het rookgaskanaal 
geen vernauwingen zitten en er 
geen rookgasafvoeren van andere 
apparaten op uitkomen, behalve 
als deze bestemd is voor meerdere 
gebruikers, volgens de geldende 
voorschriften;

- controleer dat bij het aansluiten op 
al bestaande rookgaskanalen deze 
perfect schoon zijn en dat er geen 
afzettingen in zitten, aangezien deze 
los kunnen raken en zodoende de 
doorgang kunnen verhinderen. Dit 
kan gevaarlijke situaties veroorzaken;

- controleer dat bij aansluiting op niet 
geschikte rookgaskanalen deze 
ingebouwd zijn;

- bij zeer hard water bestaat het risico 
dat er kalkafzetting optreedt en het 
rendement van alle onderdelen van 
de ketel als gevolg afneemt.

Toestellen van het type C, waarvan 
de verbrandingskamer en de 
verbrandingsluchttoevoer volledig 
gesloten zijn ten opzichte van de 
omgeving, stellen geen enkele eis 
aan de ventilatie en de grootte van de 
kamer.
De apparaten van het type B11bs zijn 
apparaten die worden aangesloten 
op een open systeem. Zij worden 
verbonden aan een rookgaskanaal 
dat verbrandingsproducten buiten het 
vertrek afvoert. De verbrandingslucht 
wordt direct aan het vertrek onttrokken 
waar de ketel is geïnstalleerd. 
De rookgasafvoer wordt door middel 
van een natuurlijke trek uitgevoerd. Dit 
soort verwarmingsketel mag daarom 
niet in een ruimte worden geïnstalleerd 
die niet voldoet aan de geldende 
voorschriften betreffende ventilatie.
Om het normale bedrijf van de 
ketel niet te verhinderen moet de 
temperatuur op de installatieplaats 
binnen de daarvoor aangegeven 
grenzen blijven en mogen 
weersinvloeden niet direct tot de ketel 
doordringen.
De ketel is ontworpen om aan de muur 
gemonteerd te worden en mag niet op 
planken of vloeren worden geplaatst.
De ketel moet op een geschikte en 
gave muur worden gemonteerd, die 
het gewicht ervan kan dragen. De 
muur moet de toegang verhinderen tot 
die onderdelen die onder elektrische 
spanning staan en via de achterkant 
van het frame te bereiken zijn.
Bij het maken van een kast bij de ketel 
moet men de minimale afstanden 
respecteren die de toegang tot de 
onderdelen van de ketel mogelijk 
maken.
OPGELET
Installeer het apparaat op een 
stevige muur, die niet aan trillingen 
is blootgesteld.
Geen enkel ontvlambaar voorwerp 
mag zich in de nabijheid van de 
ketel bevinden
Controleer dat het vertrek waar men 
de installatie uitvoert en het net 
waar men het apparaat op aansluit 
aan alle voorschriften voldoen.
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A 
-B

82
9 

m
in

450

min  300
max 350

Om het onderhoud op de ketel 
gemakkelijk uit te kunnen voeren, moet 
men de minimale afstanden in het 
schema respecteren.
 
Dimensionering 
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 u de 
ketel aan de beugel.

A = 200 (zonder expansievat)
B = 500 (met expansievat)

BELANGRIJK
Alleen indien u in de toekomst een 
expansievat wilt installeren moet u een 
minimale afstand van 500 mm in acht 
houden.

Installatie

Minimum afstanden

A 
- B

30
0

450

50 50
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Gasaansluiting
De ketel is ontworpen voor het gebruik 
van gas in de categorieën zoals in de 
volgende tabel wordt aangegeven

LAND CATEGORIE

AT II2H3B/P 

BE I2E+ 
I3+

CH II2H3P 
II2H3B/P 

DE II2ELL3P 
II2ELL3B/P 

DK/SE/NO II2H3P 

ES II2H3+ 

FR II2E+3+ 

GB II2H3+ 

IT II2H3+ 

IE II2H3+ 

LU II2E3B/P 
II2E3P 

NL II2L3P 

PT II2H3+

CZ II2H3P 

HU II2H3P 

PL II2H3P 

Controleer op de typeplaatjes 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 gastoevoerleiding moet ontwikkeld 
en aangepast worden volgens de 
betreffende voorschriften en in 
overeenkomst met het maximale 
vermogen van de ketel; controleer ook 
de juiste maten en aansluiting van de 
gaskraan.
Vóór de installatie wordt aangeraden 
een zorgvuldige reiniging van de 
gasleidingen uit te voeren om 
eventuele vuilresten te verwijderen 
die de werking van de ketel zouden 
kunnen belemmeren.
Controleer dat het geleverde gas 
overeenkomt met het gas waarvoor de 
ketel bestemd is (zie typeplaatje op de 
ketel).

Ook is het belangrijk om de gasdruk 
(aardgas of LPG) voor de voeding van 
de ketel te controleren omdat een te 
lage druk het vermogen van het toestel 
doet afnemen wat tot problemen voor 
de gebruiker kan leiden. 

Hydraulische aansluiting 
In de afbeelding ziet men de 
verbindingsstukken voor de water- en 
gasaansluitingen van de ketel.
Controleer dat de maximale druk 
van de waterleiding niet boven de 6 
bar uitkomt; anders moet men een 
drukregelaar monteren.
De minimale bedrijfsdruk voor de 
werking van de voorzieningen die de 
productie van warm tapwater regelen 
is 0,2 bar.
In de nabijheid van de 
stromingsschakelaar tapwater is een 
doorstroombegrenzer ingevoerd (8 
liter/minuut).
Voor de dimensionering van de 
leidingen en de radiatoren van het 
verwarmingssysteem moet men 
rekening houden met de restdruk, 
afhankelijk van de gewenste 
doorstroomsnelheid en volgens de 
grafi eken van de CV-pomp.

Reiniging van het 
verwarmingssysteem
Bij installatie op oude 
verwarmingssystemen is er vaak 
sprake van stoffen en toevoegingen 
in het water die een negatieve invloed 
kunnen hebben op de werking en 
de levensduur van de nieuwe ketel. 
Voordat men met de installatie begint 
moet men het systeem grondig 
doorspoelen om eventuele resten 
of vuil te verwijderen die de goede 
werking ervan kunnen verhinderen. 
Controleer dat het expansievat 
de correcte inhoud heeft voor de 
hoeveelheid water die in het systeem 
zit.

Installatie

Aansluitingen

HSG/HSA

LEGENDA
A =  Uitgaande leiding van de 

installatie
B = Uitgangsleiding warm tapwater
C = Ingang Gas
D = Koudwateringang
E = Retourleiding van de installatie
G = Afvoer overdrukmechanisme

HG/HA

A B D E

G

C

A E

G

C
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EURON HA
Legenda 

 1. rookkap
 2. rookthermostaat
 3. primaire warmtewisselaar
 4. thermostaat oververhitting
 5. NTC sonde uitgaande leiding
 6. ionisatie electrode
 7. brander
 8. gasklep
 9. pressostaat minimum
 10. automatische by-pass
 11. veiligheidsklep 3 bar
12. Manometer
13. CV-pomp
14. automatische ontluchter
15. ontstekingselektrode
16. verbrandingskamer
17. expansievat (optioneel)

Installatie

Hydraulische schema’s

EURON HSA
Legenda 

 1. rookkap
 2. rookthermostaat
 3. primaire warmtewisselaar
 4 thermostaat oververhitting
 5. NTC sonde uitgaande leiding
 6. ionisatie electrode
 7. brander
 8. gasklep
 9. motor driewegklep
 10. driewegklep
 11. pressostaat minimum
1 2. NTC sonde tapwater
 13. secundaire warmtewisselaar
14.  stromingsschakelaar tapwater15.

doorstroombegrenzer tapwater
 16. automatische by-pass
 17. veiligheidsklep 3 bar
 18. Manometer
 19. CV-pomp
 20. automatische ontluchter
 21. ontstekingselektrode
 22. verbrandingskamer
 23. expansievat (optioneel)

A C E

1

2

4
5

6

7

8

9

3

11

12

13
14

15

16

17

10

A B C D E

1

2

4
5

6

7

8

10

9

11

3

17

18

19
20

21

22

23

13 15 161412
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Installatie

Hydraulische schema’s
EURON HG
Legenda 

 1. rookgasafvoer
 2. lucht pressostaat
 3. primaire warmtewisselaar
 4. thermostaat oververhitting
 5. NTC sonde uitgaande leiding
 6. ionisatie electrode
 7. brander
 8. gasklep
 9. pressostaat minimum
 10. automatische by-pass
 11. veiligheidsklep 3 bar
12. Manometer
13. CV-pomp
 14. automatische ontluchter
15. ontstekingselektrode
 16 verbrandingskamer
 17 expansievat (optioneel)
18. ventilator
19. aanzuiging lucht

A C E

1

2

4
5

6

7

8

9

3 18

11

10

12

13
14

15

16

19

17

A B C D E

1

2

4
5

6

7

8

10

9

11

3 24

17

18

19
20

21

22

25

23

13 15 161412

EURON HSG
Legenda 

 1. rookgasafvoer
 2. lucht pressostaat
 3. primaire warmtewisselaar
 4. thermostaat oververhitting
 5. NTC sonde uitgaande leiding
 6. ionisatie electrode
 7. brander
 8. gasklep
 9. motor driewegklep
 10. driewegklep
 11. pressostaat minimum
12. NTC sonde tapwater
13. secundaire warmtewisselaar
14. stromingsschakelaar tapwater
15. doorstroombegrenzer tapwater
16. automatische by-pass
17. veiligheidsklep 3 bar
18. Manometer
19. CV-pomp
20. automatische ontluchter
21. ontstekingselektrode
22. verbrandingskamer
23. expansievat (optioneel)
24. ventilator
25. aanzuiging lucht
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Installatie

CV-pomp
Restdruk cv-pomp

18 HSG 18 HG/HA 26 HSG/HSA 26 HG/HA
Doorstroom-
snelheid [l/h]

V3 [mbar] V2 [mbar] V3 [mbar] V2 [mbar] V3 [mbar] V2 [mbar] V3 [mbar] V2 [mbar]

1400 - - - - 209 - - - - - - 206 - -
1300 182 - 260 - - - - - 248 - -
1200 236 - 302 - - 209 - - 292 - -
1100 292 - 343 125 258 - - 338 128
1000 335 115 387 179 300 110 375 171
900 393 182 424 233 346 180 410 230
800 435 240 458 290 381 237 444 279
700 473 293 484 335 416 290 478 326
600 504 339 505 374 448 335 505 366
500 531 380 520 409 474 377 520 399
400 550 413 530 439 505 412 541 429
300 564 440 533 464 535 440 560 461
200 580 463 551 482 552 461 565 477
100 586 465 553 486 551 460 566 487
0 600 491 578 508 576 490 594 515

Grafi sche afbeelding van de restdruk van de CV-pomp

grafiek restdruk  18 HG/HA 
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0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 [l/h]
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Daling V3 [mbar] Daling V2 [mbar]

grafiek restdruk  18 HSG/HSA 
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grafiek restdruk  26 HSG/HSA 
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grafiek restdruk  26 HG/HA 
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Installatie

Elektrische aansluitingen
Voor een grotere veiligheid moet u 
de elektrische installatie zorgvuldig 
laten controleren door een vakkundige 
monteur.
De fabrikant is niet aansprakelijk voor 
eventuele schade die veroorzaakt 
wordt door het niet op aarde aansluiten 
van de installatie of door storingen in 
de netvoeding.
Controleer dat de installatie geschikt is 
voor het maximale vermogen dat door 
de ketel wordt opgenomen en dat op 
het typeplaatje aangegeven wordt.
Controleer dat de doorsnede van de 
kabels groot genoeg is, in ieder geval 
niet minder dan 1,5 mm2.
De correcte aansluiting op een 
deugdelijk aardsysteem is essentieel 
om de veiligheid van het toestel te 
kunnen garanderen.
De ketel is voorzien van een 
netvoedingskabel zonder stekker.
De voedingskabel moet worden 
aangesloten op een net van 230V--
50Hz. Belangrijk!
De aansluiting op het elektrische 
net moet met een vaste aansluiting 
worden uitgevoerd (niet met een 
losse stekker) en voorzien worden 
van een tweepolige schakelaar met 
openingsafstand tussen de contacten 
van tenminste 3 mm.
In het geval van vervanging van 
de elektrische voedingskabel 
moet u contact opnemen met 
een gekwalifi ceerde monteur; 
voor het aansluiten van de 
ketel moet de aardgeleider 
(groen/geel) langer zijn dan de 
voedingsgeleiders (zie tekening).

Meervoudige stekkers, verlengsnoeren 
of adapters zijn verboden.
Het is verboden om de leidingen 
van het hydraulische systeem, het 
verwarmingssysteem en het gas te 
gebruiken voor de aardaansluiting van 
het toestel.
De ketel is niet beschermd tegen de 
gevolgen van blikseminslag.
Indien u de netzekeringen moet 
vervangen, dient u snelzekeringen van 
2A te nemen.

OPGELET
Voordat u ingrepen op de ketel 
uitvoert moet u de elektrische 
voeding uitschakelen door 
middel van de externe 
dubbelpolige schakelaar.
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Elektrische aansluitingen HA/HSA
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Installatie

Elektrische aansluitingen HG/HSG
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Installatie

Elektrische aansluitingen randapparatuur
OPGELET
De 230 V aansluitingen moeten 
met de betreffende kabels 
aan de LINKERKANT van de 
instrumentendoos worden gemaakt.

Secundaire CV-pomp of zoneklep
-  De secundaire cv-pomp of de 

zoneklep worden uitsluitend beheerd 
door de afstandsbediening QAA73/
QAA53

- Sluit de secundaire CV-pomp of de 
zoneklep aan op de connector X1-02.

 

OPGELET
De laagspanningsaansluitingen 
moeten met de betreffende kabels 
aan de RECHTERKANT van de 
instrumentendoos worden gemaakt.

Afstandsbediening (QAA73) (QAA53)
- De aansluiting van de afstandsbediening 

moet worden uitgevoerd met een kabel 
van tenminste 2x0,5mm2

- De “BUS” kabel (20-30 V) van de 
afstandsbediening moet apart van 
de kabels voor 230V/50Hz worden 
geïnstalleerd.

- Sluit de afstandsbediening aan op de 
connector X10-01.

- Verwijder de geleiderbrug van de 
kamerthermostaat op de connector X10-
02.

Afzuigkap keuken (alleen HA/HSA)
- De aansluiting van de afzuigkap 

moet worden uitgevoerd met een 
kabel van tenminste 3x1,5mm2

- Sluit de afstandsbediening aan op de 
connector X4-01.

Externe gasklep
- De aansluiting van de externe 

gasklep moet worden uitgevoerd met 
een kabel van tenminste 3x1,5mm2

- Sluit de externe gasklep aan op de 
connector X4-01.

X1

1 1
2

3
4

5

Stromversorgung
~ 230V  50 Hz

Hauptschalter

L

N

N
L

Umwälzpumpe
oder Zonenventil

230VAC

X 10

12
11

10
9

8
7

6
5

4
3

2
1

Aussenfühler
QAC34

Raumthermosta

Fernwähler
QAA73/QAA 53

Speicherfühler

Externe sonde QAC34)
- De aansluiting van de externe sonde 

moet worden uitgevoerd met een 
kabel van tenminste 2x0,5mm2

- De plaatsing hiervan moet, indien 
mogelijk, op een hoogte van 2-2,5 m 
van de vloer worden uitgevoerd en, 
indien mogelijk, richting het noorden. 
In ieder geval mag hij niet direct aan 
zonnestralen worden blootgesteld.

- Sluit de externe sonde aan op de 
connector X10-06.

Kamerthermostaat 
- Verwijder op de elektronische kaart 

de geleiderbrug van de connector 
X10-02 en zet daarvoor in de plaats 
de kamerthermostaat (ON/OFF).

X 10

12
11

10
9

8
7

6
5

4
3

2
1

Aussenfühler
QAC34

Raumthermosta

Fernwähler
QAA73/QAA 53

Speicherfühler

X 10

12
11

10
9

8
7

6
5

4
3

2
1

Aussenfühler
QAC34

Raumthermostat

Fernwähler 
QAA73/QAA 53

Speicherfühler

230VAC

X 4

Dunstabzugshaube

X 4

externes
Flüssiggasventil 
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Installatie

Aansluiting luchttoevoer en rookgasafvoer
De ketels EURON HG/HSG
zijn geschikt voor werking in 
modaliteit B waarbij lucht uit de 
kamer wordt gebruikt, en in modaliteit 
C waarbij lucht van buitenaf wordt 
aangezogen. Het luchtaanzuig- en 
rookafvoersysteem moet makkelijk 
bereikbaar zijn voor inspectie.
Bij het installeren van de 
rookgasafvoer moet men goed letten 
op de luchtdichtheid hiervan om 
te voorkomen dat de rookgassen 
in het circuit voor de luchtaanvoer 
terechtkomen.
De horizontaal geïnstalleerde buizen 
moeten een helling van 3% naar boven 
hebben om een verzameling van 
condenswater te voorkomen.
Om de veiligheid van het 
rookafvoersysteem te garanderen 
is de EURON HG/HSG voorzien 
van een temperatuursensor op de 
afvoercollector.
In lokalen met risico van 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.

De ketels EURON HA/HSA
zijn geschikt voor de werking in de 
modus B11 bs op een open systeem. 
Zij onttrekken de lucht direct vanuit 
het vertrek waar het apparaat is 
geïnstalleerd en voeren hem naar 
buiten af door middel van een 
rookafvoersysteem met natuurlijke trek.
Het vertrek waarin de ketel wordt 
geïnstalleerd moet zijn voorzien van 
een geschikte ventilatieopening, zoals 
aangegeven door de geldende normen.

Aansluiting luchttoevoer en 
rookgasafvoer
Voor de realisatie van coaxiale 
aanzuig-/afvoersystemen wordt het 
gebruik van originele ELCO onderdelen 
aanbevolen.
De aanzuig-/afvoersystemen mogen 
niet door de andere vertrekken van de 
woning lopen.
Indien men gasketels met afvoer 
aan de buitenwand installeert, 
moet het nominale thermische 
verwarmingsvermogen lager zijn dan 
11 kW (alleen voor Duitsland).

Respecteer de geldende normen 
voor de veiligheidsafstanden van 
ontvlambare materialen en het 
passeren door ontvlambare structuren. 
In het geval van aanzuig-/
afvoersystemen 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 gastoestellen die worden 
geïnstalleerd in ruimten waar het 
plafond tevens het dak is, moet aan de 
volgende eisen worden voldaan:
- lindien de eis bestaat dat de 

dakstructuur een bepaalde 
brandwerendheid heeft, moeten 
de kanalen van het aanzuig-
/afvoersysteem, waar deze door 
deze dakstructuur heenlopen, een 
bekleding hebben met dezelfde 
brandwerendheid als de structuur 
zelf.

- Wanneer dat niet het geval is 
moeten de kanalen van het 
aanzuig-/afvoersysteem door 
een vuurvaste doos lopen, die 
mechanisch voldoende stabiel is, of 
in een metalen beschermingsbuis 
(als mechanische bescherming). 
Ook moet men de vrije doorsnede 
van de aanzuig-/afvoersystemen 
controleren. In het vertrek 
waar de installatie plaatsvindt, 
moet een opening zijn voor de 
inspectie/controle van het aanzuig-
/afvoersysteem, in overeenstemming 
met de plaatselijk verantwoordelijke 
schoorsteenveegdienst. 
De aansluiting tussen de 
afvoerkanaalstukken moet met 
mannelijke/vrouwelijke uiteinden 
en gasdichte afdichtingen worden 
uitgevoerd. De insteekaansluitingen 
moeten in tegenovergestelde richting 
lopen ten opzichte van de richting 
waarin de condens loopt. Aangeraden 
wordt om op het dak een minimale 
afstand van 2,5 m tussen de aanzuig-
/afvoersystemen te handhaven, 
om de wederzijdse beïnvloeding te 
voorkomen.

 

Rookgaskanaal
De rookgasafvoerkanalen moeten 
gehomologeerd worden door 
de bouwinspectiedienst voor 
condensatie verbrandingstoestellen 
(homologatie DIBT, Duits Instituut voor 
Bouwtechniek).
Voor de dimensionering dient 
men gebruik te maken van de 
rekentabellen voor rookgasafvoer. 
Bij de berekeningen betreffende 
rookgaskanalen moet de toevoerdruk 
beginnen bij 0 Pa.

Soorten aansluitingen van de ketel 
op het rookgaskanaal
- aansluiting van de ketel op het 

rookgaskanaal van luchttoevoer/
afvoer (AZ),

- aansluiting van de ketel op het 
rookgasafvoerkanaal en luchttoevoer 
van buitenaf,

- aansluiting van de ketel op het 
rookgasafvoerkanaal en luchttoevoer 
vanuit het vertrek.

Bij het aansluiten van de ketel 
op het rookgaskanaal moeten 
condensbestendige producten 
worden gebruikt. Voor de lengten 
en richtingsveranderingen van de 
aansluitingen moet u de tabel voor 
de verschillende soorten afvoer 
raadplegen
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Voor de realisatie van coaxiale 
aanzuig-/afvoersystemen wordt 
het gebruik van originele ELCO 
onderdelen aanbevolen..  
 
De aansluitingskits voor de luchttoe-
voer/rookgasafvoer worden apart van 
het apparaat geleverd, afhankelijk van 

Tabellen soorten afvoerkanalen
  

Soort
rookgasafvoer

Lengte van de toevoer-/afvoerbuizen (m)
Diameter 
kanalen 

(mm)
18 HSG/HG     

MIN
(diafragma ø 36 mm)

MAX
(diafragma ø 36 mm)

COAXIALE 
SYSTEMEN

C12   C32   C42 1 4 ø 60/100

C12   C32   C42 1 11 ø 80/125

B32 1 4 ø 60/100

DUBBELE 
SYSTEMEN

C12   C32   C42  0,5 = S1   ;   0,5 = S2   18 = S1   ;  18 = S2 ø 80/80

C52  C82  0,5 = S1   ;   0,5= S2   30 = S1   ;  30 = S2 ø 80/80

B22  0,5 = S2 29 = S2 ø 80

Installatie

Aansluiting luchttoevoer en rookgasafvoer,
dimensionering en soorten

de verschillende installatiemogelijkhe-
den. De ketel is bestemd voor de 
aansluiting op een coaxiaal aanzuig-
/rookafvoersysteem.
De aansluiting van de ketel op het 
afvoerkanaal wordt voor alle toestel-
len uitgevoerd met coaxiale buizen 
ø60/100, ø80/125 of dubbele buizen 
ø 80/80.

Voor elke bocht van 90° moet 1,5 m van 
de totale kanaallengte worden afgetro-
kken.
De extra weerstand moet worden mee-
geteld in de boven genoemde dimensio-
nering.
Bij installatie van de EURON HA of HSA 
 moet de minimale lengte van het afvoe-
rkanaal 1 m zijn.

S1: verbrandingslucht - gelijk aan de lengte in meters van de buis voor de luchttoevoer
S2: rookgasafvoerkanaal - gelijk aan de lengte in meters van de buis voor de verbrandingslucht

Verbrandingslucht afkomstig vanuit het vertrek, ø80 PPS

B11 bs Afvoer rookgas in het afvoerkanaal, luchttoevoer vanuit het vertrek

  

Soort
rookgasafvoer

Lengte van de toevoer-/afvoerbuizen (m)
Diameter 
kanalen 

(mm)
26 HSG/HG     

MIN
(diafragma
ø 39 mm)

MAX

(diafragma ø 39 mm) (diafragma ø 42 mm)

COAXIALE 
SYSTEMEN

C12   C32   C42 1 2  4 ø 60/100

C12   C32   C42 1 5,7 10,7 ø 80/125

B32 1 2 4 ø 60/100

DUBBELE 
SYSTEMEN

C12   C32   C42  0,5 = S1
0,5 = S2

7 = S1
7 = S2

20 = S1
20 = S2 ø 80/80

C52   C82  0,5 = S1 
0,5 = S2

18 = S1
18 = S2

40 = S1
40 = S2 ø 80/80

B22   0,5 = S2 17 = S2 39 = S2 ø 80
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Verbrandingslucht afkomstig vanuit het vertrek, ø80 PPS

B22 Afvoer rookgas in het afvoerkanaal, luchttoevoer vanuit het vertrek
Eindstuk voor de rookafvoer op het dak

Verbrandingslucht afkomstig vanuit het vertrek, ø80/125 PPS/Alu

B32 Afvoer rookgas in het afvoerkanaal, luchttoevoer vanuit het vertrek
Eindstuk voor de rookafvoer op het dak

C12
C12x

Rookgasafvoer en luchttoevoer door externe muur in hetzelfde 
drukveld

C32
C32x

Rookgasafvoer en luchttoevoer in hetzelfde drukveld door 
rookgaskanaal
Verticaal eindstuk rookgasafvoer

C42 
C42x

Luchttoevoer en rookgasafvoer door kanalensysteem dat deel 
uitmaakt van het gebouw

C52 
C52x

Luchttoevoer en rookgasafvoer naar buiten toe in zones met 
verschillende druk
Verticaal eindstuk rookgasafvoer

C62
C62x

Gehomologeerd toestel voor aansluiting met aanvoer- en 
afvoersystemen die afzonderlijk zijn goedgekeurd (verboden in België)

C82
C82x

Luchttoevoer van buiten het gebouw, afvoer rookgas in afvoerkanaal

Installatie

Aansluiting luchttoevoer en rookgasafvoer
Soorten
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2

1
3

2

3

4

5

6

B22
-  Rookgasafvoer op het dak

Basiskit
Pos Beschrijving

1 adapter van ø 60/100 tot ø 80

2 bocht 90° ø 80 alu

3 rookgasafvoer ø 80 alu 1 m

4 afstandshouder

5 schoorsteen

6 bocht 45° ø 80 alu

monteerinstructies

OPGELET
Voor de lengten en 
richtingsveranderingen van de 
aansluitingen moet u de tabel voor 
de verschillende soorten afvoer 
raadplegen.
De luchttoevoeropening naar buiten 
voor de ventilatie van het vertrek moet 
de afmetingen hebben die door de 
geldende normen wordt vastgesteld.

Installatie

Rookgasafvoer, ø 80 Alu verbrandingslucht afkomstig 
vanuit het vertrek
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2

1

3

54

C12 
- verbrandingscircuit volledig 

afgesloten van het vertrek van 
plaatsing en omgeven door 
verbrandingslucht

- rookgasafvoer en luchttoevoer door 
externe muur in hetzelfde drukveld

Kit 
Pos Beschrijving
1 verbindingsstuk
2 bocht 90° ø 60/100 alu/galva
3 rookgasafvoer ø 60/100 alu 

1 m
4 set muurdoorvoer
5 eindstuk

accessoires ø 60/100 Alu/Galva
buis rookgasafvoer 0,5 m
bocht 45°
bevestigingsbeugel ø 100
condensafvoer ø 60/100

C32 
- verbrandingscircuit volledig 

afgesloten van het vertrek van 
plaatsing en omgeven door 
verbrandingslucht

- rookgasafvoer en luchttoevoer door 
plafond in hetzelfde drukveld

Kit
Pos Beschrijving
1 verbindingsstuk
2 rookgasafvoer ø 60/100 alu/

galva 1 m
4 afwerking dak
5 eindstuk
6 platte afwerking dak

accessoires ø 60/100 Alu/Galva
buis rookgasafvoer 0,5 m
bocht 45°
bevestigingsbeugel ø 125
condensafvoer ø 60/100

OPGELET
Indien men gasketels met afvoer 
aan de buitenwand installeert, 
moet het nominale thermische 
verwarmingsvermogen lager zijn dan 
11 kW. (Enkel voor Duitsland)

Installatie

Coaxiale rookgasafvoer ø 60/100 Alu/Galva

6
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C32s
-  verbrandingscircuit volledig 

afgesloten van het vertrek van 
plaatsing en omgeven door 
verbrandingslucht

- rookgasafvoer en luchttoevoer in 
hetzelfde drukveld

- rookgasafvoer op het dak

Basiskit
Pos Beschrijving

1 adapter van ø 60/100 tot ø 80

2 bocht 90° ø 80 alu

3 rookgasafvoer ø 80/125 alu 1 m

4 bocht 90° ø 80 alu

5 rookgasafvoer ø 80 alu 1 m

6 afstandshouder

7 schoorsteen

monteerinstructies

accessoires ø 80/125 Alu/Galva
buis rookgasafvoer 0,5 m ø 80
bocht 45° ø 80

OPGELET
Voor de lengten en 
richtingsveranderingen van de 
aansluitingen moet u de tabel voor 
de verschillende soorten afvoer 
raadplegen.

4

5

6

7

2

1

3

Installatie

Coaxiale luchttoevoer en
rookgasafvoer ø 60/100 Alu/Galva
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2

1

3

4

Installatie

Installatie rookgasafvoer ø 80/125 Alu/Galva
C42 
- verbrandingscircuit volledig afgesloten 

van het vertrek van plaatsing en 
omgeven door verbrandingslucht

- rookgasafvoer en luchttoevoer in 
hetzelfde drukveld

- luchttoevoer en rookgasafvoer door 
kanalensysteem dat deel uitmaakt 
van het gebouw

Basiskit
Pos Beschrijving

1 adapter van ø 60/100 tot ø 80

2 bocht 90° ø 80/125 alu/galva

3 rookgasafvoer ø 80/125 alu 1 m

4 rookgasafvoer ø 80 1 m

monteerinstructies

accessoires ø 80/125 Alu/Galva
buis rookgasafvoer 0,5 m ø 80
bocht 45° ø 80

OPGELET 
Voor de lengten en 
richtingsveranderingen van de 
aansluitingen moet u de tabel voor 
de verschillende soorten afvoer 
raadplegen.
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C82 
-  verbrandingscircuit volledig 

afgesloten van het vertrek van 
plaatsing en omgeven door 
verbrandingslucht

- luchtinvoer van buiten het gebouw, 
afvoer rookgas in afvoerkanaal

Basiskit
Pos Beschrijving

1 adapter van ø 60/100 tot ø 80 alu

2 bocht 90° ø 80 pp

3 bocht 90° ø 80 alu

4 buis luchttoevoer ø 80 pp 1 m

5 rookgasafvoer ø 80 alu 1 m

monteerinstructies

accessoires ø 80 PP
buis rookgasafvoer 0,5 m ø 80
bocht 45° ø 80

accessoires ø 80 Alu
buis rookgasafvoer 0,5 m ø 80
bocht 45° ø 80

1

5324

Installatie

Installatie rookgasafvoer ø 80/80 Alu/PP

OPGELET 
Voor de lengten en 
richtingsveranderingen van de 
aansluitingen moet u de tabel voor 
de verschillende soorten afvoer 
raadplegen. De rookgasafvoer moet 
voldoen aan de DIBT normen
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Aansluiting externe boiler
De ketels HA en HG zijn bestemd voor 
gebruik met een Kit voor de regeling van 
de warm tapwaterproductie door middel 
van een boiler.
De ketels hebben reeds de nodige 
bekabeling voor aansluiting op de 
externe gemotoriseerde driewegklep 
door middel van de connector (afb. A) 
en de boilersonde (afb. B).
Voor meer gedetailleerde informatie 
wordt verwezen naar het instructieblad 
in de boiler Kit ELCO.

Installatie

Aansluiting en werking met externe boiler
Werking met externe boiler
Nadat u de hydraulische en elektrische 
aansluiting heeft uitgevoerd tussen 
de boiler en de ketel moet u de 
microschakelaar “S800 - 1” op de 
elektronische kaart verplaatsen 
van stand A naar stand B, en de 
microschakelaars “S 800-2 / S 800-3 / 
S-800-4” in stand A zetten.
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Sonda esterna
QAC34

Termostato
ambiente

Controllo remoto
QAA73/QAA 53
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Om de veiligheid en de juiste werking 
van de ketel te kunnen garanderen, 
moet de inbedrijfstelling worden 
uitgevoerd door een bevoegde 
monteur, die een door de wet erkende 
kwalifi catie bezit.

Het vullen van de hydraulische 
circuits.
Ga als volgt te werk:
-  open de ontluchtingskleppen van de 

radiatoren van de installatie;
- draai de dop van de automatische 

klep voor de ontluchting los die op de 
CV-pomp zit;

- open geleidelijk de kraan voor 
het vullen van de ketel en sluit de 
ontluchtingskleppen op de radiatoren 
zodra er water uit komt. Sluit de 
kraan voor het vullen van de ketel 
wanneer de druk op de watermeter 1 
bar aangeeft

Gastoevoer 
Ga als volgt te werk:
-  controleer dat het type geleverd 

gas overeenkomt met dat wat op 
het typeplaatje van de ketel is 
aangegeven;

- open deuren en ramen;
- voorkom vonken en open vlammen;
- controleer de gasdichtheid van de 

installatie met de gaskraan naar 
de ketel eerst dicht en daarna 
open, terwijl de gasklep dicht is 
(uitgeschakeld); controleer 10 
minuten lang dat de gasmeter niet 
loopt

Elektrische voeding
-  Controleer dat spanning en 

frequentie van de netvoeding 
overeenkomen met de gegevens op 
het typeplaatje van de ketel;

- controleer dat de aansluiting 
overeenkomt met de polariteit L-N;

- controleer de deugdelijkheid van de 
aardaansluiting.

Eerste ontsteking
1. Controleer dat:
- de dop van de automatische 

ontluchtingsklep op de CV-pomp los 
zit;

- de indicatie van de druk op de 
installatie op de manometer zich 
bevindt tussen de 1 en 1,5 bar;

- de gaskraan gesloten is;
- de elektrische aansluiting op een 

correcte manier is uitgevoerd.
Controleer in elk geval dat de groen/

gele aarddraad is aangesloten op 
een goed aardingssysteem.

Voor de ontluchting van de installatie 
moet u als volgt te werk gaan:

- Draai de knop “A” op het frontplaatje 
van de besturingsdoos in de 
positie “I” (aan). De pomp van de 
ketel wordt gestart en er vindt een 
ontstekingspoging van de brander 
plaats. Als na deze poging de vlam 
niet wordt waargenomen zal het 
elektronische mechanisme het 
apparaat blokkeren en gaat de led 
“B” 30°C knipperen.

- laat de pomp werken totdat alle 
lucht uit de installatie is verdwenen.

- laat de lucht uit de radiatoren lopen
- open het warme tapwater totdat alle 

lucht uit het circuit is verdwenen
- controleer de druk van de installatie. 

Als deze is verminderd moet u hem 
weer met water vullen tot hij op 1 
bar staat.

2. Controleer het rookgaskanaal van 
de verbrandingsproducten.

3. Controleer dat de eventueel 
noodzakelijke ventilatieopeningen 
in het vertrek open zijn (installaties 
van het type B).

4. Open de gaskraan en controleer dat 
de aansluitingen gasdicht zijn, ook 
die van de ketel. Controleer hierbij 
dat de gasmeter niet loopt.

Dicht eventuele lekken.
5. Deblokkeer de ketel door te drukken 

op de deblokkeringsknop RESET 
“E”.

De brander slaat aan: als dat niet 
tijdens de eerste poging lukt, moet 
u doorgaan totdat de vlam wordt 
ontstoken

Inbedrijfstelling

Voorbereidingen voor de inbedrijfstelling
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Ontstekingsprocedure
Draai de knop POWER “A” op de stand 
“I”. De led “C” gaat aan.

Winter- en zomerwerking
De overgang van winterwerking naar 
zomerwerking of omgekeerd wordt 
uitgevoerd door middel van de knop “I”.
De zomerwerking wordt ingesteld door 
de knop “I” tegen de klok in te draaien 
tot u het symbool “zon” bereikt

Afregeling temperatuur verwarming
U kunt de watertemperatuur in het 
verwarmingscircuit regelen met de 
knop “I” en een selectie maken tussen 
temperaturen van 42°C t/m 82°C. 

Weergave temperatuur van uitgaan-
de verwarmingsleiding
De temperatuur van de uitgaande ve-
rwarmingsleiding wordt weergegeven 
door middel van de ontsteking van de 
leds “B”

Regelknop temperatuur van het 
tapwater (HSA-HSG)
U kunt de watertemperatuur van het 
tapwater regelen met de knop “L” en 
een selectie maken tussen temperatu-
ren van 35°C t/m 60°C. 

OPMERKING:
de ingestelde temperatuurwaarden 
voor de verwarming en het tapwater 
blijven zelfs na een stroomstoring 
opgeslagen.

Stilstand van de ketel
Na een storing zal de ketel in verband 
met de veiligheid tot stilstand komen. 
De storing zal worden aangegeven 
door het knipperen van één of meer 
leds “B”.
Breng de ketel weer in bedrijf door de 
deblokkeringsknop RESET “E” circa 
2 seconden lang ingedrukt te houden. 
Als de blokkering opnieuw optreedt 
moet u controleren dat de gaskraan en 
de kranen die eventueel in de uitgaan-
de en retourleiding van het tapwater 
gemonteerd zijn open staan en dat de 
waterdruk van de ketel juist is. Als de 
blokkering voortduurt moet u contact 
opnemen met het plaatselijke service-
centrum.

Ontstekingssequentie
De ketel doet vier ontstekingspogingen, 
behalve in de volgende gevallen:
-  ontsteking door middel van knop A
- ontsteking na een RESET door 

middel van toets E
- bij afwezigheid van de vlam tijdens 

de normale werking
  
Gebruik van de schoorsteen-
veegtoets
De schoorsteenveegtoets “I” mag 
uitsluitend gebruikt worden door de 
onderhoudstechnicus om de kalibratie 
en de noodzakelijke controles uit te 
voeren die nodig zijn voor een goede 
werking van het apparaat.

Inbedrijfstelling

Voorbereidingen voor de inbedrijfstelling

30 40 50 60 70 80

Reset

O       IPower

EURON  NOx

B C D

GHILA

E

F

Legenda:

A - Aan/uit knop
B - Led aanwijzing temperatuur van  
  heengaande leiding/foutmeldingen
C - Led (groen): werking ketel
D - Led (groen) werking brander
E - Reset-toets
F - Toets schoorsteenveegfunctie
G - Led (groen) werking ketel tapwater
H - Led (groen) werking ketel verwar 
  ming
I  - Regelknop temperatuur uitgaan 
  de  leiding verwarming/modus   
  werking zomer/winter
L - Regelknop temperatuur van het  
  tapwater

Functie sanitair comfort
De comfort functie zorgt dat de ketel 
op temperatuur blijft (op basis van de 
temperatuur die is ingesteld met de 
knop L, of met de afstandsbediening 
mits aanwezig).
De wachttijd bij het aftappen van 
sanitair water wordt op deze manier 
ingekort.
De comfort functie wordt geactiveerd 
door de microschakelaar “S800-2” van 
stand “A” op stand “B” te zetten en de 
microschakelaars S-800-1 / S-800-3 / 
S-800-4 op stand “A” te zetten.
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A

B

Inbedrijfstelling

Instelling van de verwarmingskromme
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Instelling van de stooklijn zonder 
afstandsbediening
Als de externe sonde wordt gebruikt, 
berekent de elektronische kaart de 
temperatuur van de uitgaande ketelleiding, 
afhankelijk van de externe temperatuur.
De relatie tussen deze temperaturen wordt 
aangegeven door de verwarmingskrommen 
van fi guur A. De meest geëigende keuze is 
afhankelijk van de ontwerptemperatuur en 
van het type gebouw.
Om een nieuwe kromme in te stellen 
draait u met een schroevendraaier 
aan de vermogensafregeling “TRIM 3” 
(CH SLOPE) op de elektronische kaart 
(afbeelding C).

Instelling van de stooklijn met 
afstandsbediening
Als de externe sonde en de 
afstandsbediening worden gebruikt, 
berekent de elektronische kaart 
de temperatuur van de uitgaande 
ketelleiding, afhankelijk van de externe 
temperatuur.
De relatie tussen deze temperaturen 
wordt aangegeven door de krommen 
van fi guur A.
De meest geëigende keuze is 
afhankelijk van de ontwerptemperatuur 
en van het type gebouw en wordt 
uitgevoerd door middel van de 
afstandsbediening.

Regelen van de ingestelde 
stooklijn zonder afstandsbediening 
(afbeelding B)
Zodra u de kromme heeft gevonden 
die de kamertemperatuur constant 
houdt, dient u de waarden ervan te 
controleren. Als de kamertemperatuur 
niet overeenkomt met de gewenste 
waarde dient u de kromme parallel te 
verplaatsen.
Om de verwarmingskromme te 
verplaatsen gebruikt u de knop “I” die 
zich op het bedieningspaneel bevindt.

Regelen van de ingestelde 
stooklijn met de afstandsbediening 
(afbeelding B)
Zodra u de kromme heeft gevonden 
die de kamertemperatuur constant 
houdt, dient u de waarden ervan te 
controleren. Als de kamertemperatuur 
niet overeenkomt met de gewenste 
waarde, dient u de kromme parallel 
te verplaatsen met behulp van de 
afstandsbediening.

C
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Controle van de gasregelingen en 
verbrandingsanalyse
Om een verbrandingsanalyse 
uit te voeren dient u de 
schoorsteenveegfunctie te activeren 
met de toets “F” (houdt de toets 3 
sec. lang ingedrukt). De activering 
van de schoorsteenveegfunctie wordt 
aangegeven door het knipperen 
van de leds “G” en “H” op het 
bedieningspaneel.
Als deze actief is, zal de driewegklep 
naar de installatie toe schakelen, de 
temperatuurgrenzen van de ketel 
worden gedesactiveerd en alleen 
de maximale veiligheidstemperatuur 
(82°C) blijft actief.
De schoorsteenveegfunctie 
wordt automatisch na 5 minuten 
uitgeschakeld.
Na de schoorsteenveegfunctie 
worden 3 minuten post-circulatie 
uitgevoerd met de driewegklep in 
verwarmingsfase.

Verbrandingsanalyse tapwater
De verbrandingsanalyse wordt in 
verwarmingsbedrijf uitgevoerd; als 
het echter niet gewenst is om de 
verwarming op dat moment te gebruik, 
kunt u het warm tapwater systeem op 
de volgende manier gebruiken:
- draai het bedieningspaneel naar 

voren
- met een schroevendraaier maakt u 

de bevestigingsveer van de motor 
van de driewegklep los. Houdt 
daarbij de motor met een hand vast

- schakel de motor uit, open een of 
meerdere warmwaterkranen om de 
door de ketel geproduceerde warmte 
tijdens het afstellen af te voeren en 
voer de verbrandingsanalyse uit 
zoals hierna beschreven.

 Na de analyse moet u de kranen 
afsluiten, de motor terugzetten en 
naar beneden duwen. Tenslotte zet 
u de bevestigingsveer weer op zijn 
plaats terug.

Inbedrijfstelling

Controle gasregelingen
Voorbereidingen voor het uitvoeren 
van de verbrandingsanalyse 
(HG/HSG)
De ketel heeft op de externe 
rookgascollector twee putjes om de 
verbrandingsanalyse uit te voeren.
Voor toegang tot bovengenoemde 
putjes moet u de schroef aan de 
voorkant (zie afbeelding) losdraaien 
en het metalen plaatje met pakking 
verwijderen.
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De ketel kan worden omgebouwd 
van aardgas (G20) naar G25 of 
naar vloeibaar gas (G30 en G31) of 
omgekeerd. Dit moet door de fabrikant 
te worden uitgevoerd.
De uit te voeren handelingen zijn:

ombouw van aardgas naar LPG
1.  Schakel de spanning van het 

toestel uit
2. Draai de gaskraan dicht en leeg de 

installatie
3. Demonteer de mantel om toegang 

te krijgen tot de gasdichte kamer.
4. schroef de buis los die de gasklep 

aan de brander verbindt (foto A en 
B)

5. draai de twee 
bevestigingsschroeven van de 
spuitkopcollector los (foto C)

6. trek de collector uit zijn plaats (foto 
D)

9. vervang de collector
10. zet de collector weer op zijn plaats 

terug
11. draai de twee 

bevestigingsschroeven van de 
collector vast

12. schroef de buis vast die de gasklep 
aan de brander verbindt

13. vul de installatie met water
14. draai de bevestigingsschroeven 

van het deksel van het 
bedieningspaneel los

15. verwijder het deksel van het 
bedieningspaneel om toegang 
te krijgen tot de microschakelaar 
“S300-1”

16. verplaats de microschakelaar 
“S300-1” van stand A naar stand B 
(foto E)

17. doe het deksel van het 
bedieningspaneel weer op zijn 
plaats terug

18. zet spanning op het toestel
19. draai de gaskraan open
20. zet het toestel in bedrijf 

volgens de instructies van de 
gebruiksaanwijzing.

21. controleer de dichtheid aan de 
gaszijde.

22. doe de mantel weer op zijn plaats
23. voer de verbrandingsanalyse en 

de afstelling van het minimale en 
maximale thermische vermogen 
uit.

24. vervang het typeplaatje met de 
gasaanduiding

Inbedrijfstelling

Overschakelen op ander gas / Verboden in België

A

B

C

D

ombouw van LPG naar aardgas
1. Volg de procedure voor ombouw 

van aardgas naar LPG
2. verplaats de microschakelaar 

“S300-1” van stand B naar stand A 
(foto E)

ombouw van aardgas naar G25
1.  Schakel de spanning van het toestel 

uit
2. Draai de gaskraan dicht en leeg de 

installatie
3. Demonteer de mantel om toegang te 

krijgen tot de gasdichte kamer.
4. schroef de buis los die de gasklep 

aan de brander verbindt (foto A en B)
5. draai de twee bevestigingsschroeven 

van de spuitkopcollector los (foto C)
6. trek de collector uit zijn plaats (foto 

D)
9. vervang de collector
10. zet de collector weer op zijn plaats 

terug
11. draai de twee bevestigingsschroeven 

van de collector vast
12. schroef de buis vast die de gasklep 

aan de brander verbindt
13. vul de installatie met water
14. zet spanning op het toestel
15. draai de gaskraan open
16. zet het toestel in bedrijf 

volgens de instructies van de 
gebruiksaanwijzing.

17. controleer de dichtheid aan de 
gaszijde.

18. doe de mantel weer op zijn plaats
19. voer de verbrandingsanalyse en 

de afstelling van het minimale en 
maximale thermische vermogen uit.

20. vervang het typeplaatje met de 
gasaanduiding

OPGELET
In België is de ombouw van het 
ene naar het andere type gas niet 
toegestaan, mag enkel uitgevoerd 
worden door de fabrikant.

E
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OPGELET
Voor elke ingreep op de ketel 
moet u de elektrische voeding 
uitschakelen door middel van de 
externe dubbelpolige schakelaar en de 
gaskraan dichtdraaien.

Voor toegang tot de binnenkant van de 
verwarmingsketel moet u:
1. De 4 bevestigingsschroeven van de 

mantel losdraaien die zich aan de 
onderkant bevinden

2. De haken in het bovenste deel van 
de mantel losmaken.

3. De mantel naar u toe trekken.
4. Het frontpaneel naar u toe draaien 

zoals in de fi guur wordt aangegeven.

Inspectie van de ketel

Aanwijzingen voor het openen van de mantel en
inspectie van de binnenkant

1 3

2

4
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Beschermingssystemen ketel
De ketel wordt door interne functies 
op de elektronische kaart met 
microprocessor tegen storingen 
beschermd. Indien noodzakelijk zal 
deze het apparaat in verband met de 
veiligheid stopzetten.
In het geval van een blokkering van 
het apparaat zullen enkele leds op 
het bedieningspaneel beginnen te 
knipperen. Deze geven het type 
blokkering en de oorzaak ervan aan.
(zie tabel foutmeldingen)

Er bestaan twee soorten blokkeringen:
- VEILIGHEIDSSTOP: dit type 

blokkering is “VLUCHTIG “, dat wil 
zeggen dat hij automatisch overgaat 
wanneer de reden die de blokkering 
heeft veroorzaakt is opgeheven.

 Zodra de oorzaak van de blokkering 
verdwijnt start het apparaat weer 
en hervat het zijn normale werking. 
Terwijl de ketel in de veiligheidsstop 
verkeert kan men proberen hem 
weer op te starten door het toestel 
uit- en weer in te schakelen.

- BLOKKERINGSSTOP: dit type 
blokkering is “NIET VLUCHTIG”: 
het apparaat zal in dit geval niet 
automatisch weer opstarten.

 De ketel kan worden gedeblokkeerd 
door het drukken op de reset-toets 
“E” die zich op het bedieningspaneel 
bevindt. Als na een paar 
deblokkeringspogingen de ketel 
weer geblokkeerd raakt moet u een 
bevoegde installateur inschakelen.

Inbedrijfstelling

Controle veiligheid van de ketel

Fout A /E Led 
30°C

Led 
40°C

Led 
50°C

Led 
60°C

Led 
70°C

Led 
80°C

Vlam ontbreekt A x

Oververhitting A x x

Interventie rooksonde 
(alleen op HA/HSA) A x x

Storing rookpressostaat 
(alleen op HG/HSG) E x

Snelheid ventilator te 
laag (alleen op HG/
HSG)

E x x

Water ontbreekt E x

Storing tapwatersonde E x

Storing
verwarmingssonde E x

Interne fout elektroni-
sche kaart A x

(x) = knipperende led

Tabel foutmeldingen

A = blokkeringsstop
E = veiligheidsstop
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Het onderhoud is essentieel voor de 
veiligheid, de normale werking 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 vervuilende 
emissies van de ketel te controleren, 
in overeenstemming met de 
geldende voorschriften.

Legen van de installatie
Het legen van de 
verwarmingsinstallatie moet op de 
volgende wijze worden uitgevoerd:
zet de ketel uit, zet de externe 

dubbelpolige schakelaar in de stand 
OFF en sluit de gaskraan af;

- draai 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 van de 
installatie (waar mogelijk).

Indien men de installatie uitgeschakeld 
wil houden in de zones waar de 
kamertemperatuur tijdens de winter 
kan dalen tot onder de 0°C, dan wordt, 
om te voorkomen het systeem telkens 
weer te moeten legen, aangeraden 
antivries aan het water van de 
verwarmingsinstallatie toe te voegen. 
De hoeveelheden zijn die door de 
fabrikant van het antivries worden 
aangegeven. Wanneer u antivries 
gebruikt dient u te controleren of 
dit compatibel is met de materialen 
waaruit de ketel is gemaakt.
Controleer regelmatig de pH waarden 
van het mengsel antivries/water in 
het ketelcircuit en vervang dit als de 
waarde lager is dan de grenswaarde 
die door de antivries-fabrikant wordt 
voorgeschreven.
MENG NOOIT VERSCHILLENDE 
SOORTEN ANTIVRIES DOOR 
ELKAAR.
De fabrikant is niet aansprakelijk voor 
schade die wordt veroorzaakt aan het 
toestel of aan 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 u overgaat tot de 
onderhoudshandelingen:
-- de elektrische voeding uitschakelen 

door de externe dubbelpolige 
schakelaar in de stand OFF te zetten;

- draai het gas en tevens de kranen 
van de verwarmings- en de 
tapwaterinstallatie dicht.

Na afl oop moeten de oorspronkelijke 
afstellingen weer worden hersteld.

OPGELET
Leeg de onderdelen die warm tapwater 
kunnen bevatten door eventuele 
ontluchtingsgaten te activeren voordat 
u ze aanraakt.
Ontkalk onderdelen waar kalk op is 
afgezet volgens de specifi caties in 
de veiligheidskaart van het gebruikte 
product. Het vertrek moet geventileerd 
zijn, u moet beschermende kleding 
dragen, geen verschillende producten 
mengen, het apparaat en omliggende 
voorwerpen beschermen.
Sluit de ruimten die worden gebruikt 
voor het afl ezen of regelen van de 
gasdruk hermetisch af.
Controleer dat het spuitkopje bij het 
geleverde gas past.
In het geval men  brandlucht ruikt, een 
sterke gaslucht waarneemt of rook 
uit het apparaat ziet komen, moet u 
de stroom afzetten, het gas afsluiten, 
de ramen openen en de installateur 
inschakelen.

Onderhoud

Controles
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Onderhoud

Controles
Algemene opmerkingen
Aanbevolen wordt om minstens 

eenmaal per jaar de volgende 
controles uit te voeren:

1.Controle van de lekdichtheid van 
het watercircuit met eventuele 
vervanging van de afdichtingen en 
herstel van de lekdichtheid.

2. Controle van de lekdichtheid van het 
gascircuit met eventuele vervanging 
van de afdichtingen en herstel van 
de lekdichtheid.

3. Visuele controle van de algemene 
toestand van het apparaat.

4. Visuele controle van de verbranding 
en eventueel demonteren en 
reinigen van de brander en van de 
injectoren.

5. Reiniging van de primaire 
warmtewisselaar rookzijde.

6. Controle van de werking van 
de veiligheidssystemen van de 
verwarming:

 - veiligheidsvoorziening 
grenstemperatuur.

7. Controle van de werking 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 de werking 
van het apparaat.

10.Verwijdering van het oxide van de 
detectorelektrode door middel van 
schuurlinnen

Bedrijfstest
Na het onderhoud te hebben 
uitgevoerd vult u het verwarmingscircuit 
op een druk van ongeveer 1,0 bar en 
ontlucht u de installatie.
Vul ook het tapwatercircuit.
- U kunt nu het apparaat in werking 

stellen.
- Indien noodzakelijk ontlucht u de 

verwarmingsinstallatie opnieuw.
- Controleer de instellingen en de 

goede werking van alle besturings-, 
afregelings- en controlesystemen.

- Controleer de lekdichtheid en de 
werking van de rookgasafvoer 
en de aanzuiging van de 
verbrandingslucht.
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Legenda:

  1. Merk
2. Fabrikant
3. Model - code ketel
4. Serienummer - Homologatienummer
5. Land van bestemming - gascategorie
6. Gasinstelling
7. Type ketel
8. Elektrische gegevens
9. Maximale druk van het tapwatercircuit
10.Maximale druk verwarming
11.NOx klasse
12.Rendement
13.Thermisch leveringsvermogen max - min
14.Thermisch vermogen max - min
15.Kamertemperatuur van de werking max/min
16.Max. temperatuur verwarming
17.Geschikte gassoorten

Symbolen op het typeplaatje
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