
52

BE

53

BE

Algemeenheden
 .......................................................................................................... 3

Normen voor de veiligheid
 .......................................................................................................... 4

Beschrijving van het product
 Overzichtstekening ........................................................................... 6
 Technische gegevens ....................................................................... 8
 Afmetingen.......................................................................................11
 Sjabloon en aansluitingskit ............................................................. 12
 Bedieningspaneel ........................................................................... 14

Installatie
 Waarschuwingen voor de installatie ............................................... 15
 Minimale afstanden ........................................................................ 16
 Aansluitingen .................................................................................. 17
 Hydraulische schema’s................................................................... 18
 CV-pomp......................................................................................... 19
 Electrische aansluitingen................................................................ 20
 Aansluiting kanalen luchtinvoer en rookgasafvoer ......................... 23
 

 
Kanalen luchtinvoer en rookgasafvoer, types en dimensionering

 ........................................................................................................ 24
 Kanalen luchtinvoer en rookgasafvoer, types................................. 25
 Aansluiting externe boiler ............................................................... 34

In bedrijf brengen
 Voorbereiding voor het bedrijf......................................................... 35
 Eerste ontsteking............................................................................ 35
 Bedrijf met boiler............................................................................. 37
 Instelling van de verwarmingskromme ........................................... 38
 Controle van de gasafstellingen en analyse van de verbranding ... 39
 Controle veiligheid van de ketel...................................................... 43
 Parameters ..................................................................................... 44
 Overgang op ander gas.................................................................. 45

Inspectie van de ketel
 Aanwijzingen voor het openen van de ketelbehuizing
 en inspectie van de binnenkant ...................................................... 47

Onderhoud
 Beschermingssystemen ketel ......................................................... 48
 Controles en inspecties .................................................................. 49
 Symbolen op karakteristieke typeplaatje ........................................ 51

Inhoudsopgave



52

BE

53

BEAlgemeenheden

Algemene opmerkingen 
De installatie en de eerste 
ontsteking van de ketel 
moeten door gekwalificeerd 
personeel worden uitgevoerd, 
overeenkomstig de geldige nationale 
normgevingen voor installatie 
en eventuele voorschriften van 
de locale autoriteiten en van 
overheidsinstellingen voor de 
volksgezondheid. 

Waarschuwingen voor de 
installateur 
Dit toestel dient voor de productie van 
warm water voor huishoudelijk gebruik. 
Het moet worden aangesloten op 
een centrale verwarming en op een 
leidingsnet voor warm tapwater. Deze 
moeten qua prestaties en vermogen bij 
dit toestel passen. 
Het is verboden om het toestel voor 
andere doeleinden te gebruiken dan 
waarvoor deze gespecificeerd is. De 
fabrikant kan niet verantwoordelijk 
worden gesteld voor eventuele schade 
die voortkomt uit oneigenlijk, fout of 
onredelijk gebruik, of voor het niet 
opvolgen van de aanwijzingen in deze 
handleiding. 
De installatie, het onderhoud en elke 
willekeurige andere ingreep moeten 
worden uitgevoerd met inachtneming 
van de geldende normen en de door 
de fabrikant gegeven aanwijzingen.  
Een foute installatie kan schade of 
letsel veroorzaken aan personen, 
dieren en dingen waarvoor de fabrikant 
niet aansprakelijk is.  De ketel wordt 
geleverd in een kartonnen verpakking; 
nadat men deze heeft verwijderd, moet 
men controleren of het apparaat in 
orde is en of alle onderdelen die erbij 
horen aanwezig zijn. Als dit niet zo is, 
moet men contact opnemen met de 
leverancier. 
De verschillende delen van de 
verpakking (nietjes, plastic zakken, 
piepschuim enz) mogen niet in 
het bereik van kinderen worden 
achtergelaten aangezien ze een bron 
van gevaar zijn. 
In het geval van storing en/of verkeerd 
functioneren moet men het toestel 
uitdoen, de gaskraan sluiten en niet 
zelf aan het apparaat knutselen maar 
zich tot het bevoegde personeel 
wenden. 
Voor elke ingreep van onderhoud of 
reparatie aan de ketel moet men eerst 

de electrische voeding uitschakelen 
door de externe dubbelpolige 
schakelaar in stand “OFF” te zetten 
Eventuele reparaties moeten altijd 
met originele onderdelen en door 
gekwalificeerd personeel worden 
uitgevoerd. 
Het veronachtzamen van het 
bovenstaande kan de veiligheid van 
het apparaat in gevaar brengen en 
sluit iedere aansprakelijkheid van de 
fabrikant uit. 
In het geval van werkzaamheden 
of onderhoud van structuren in 
de buurt van de leidingen of de 
luchtafvoersystemen en toebehoren 
moet men het toestel uitschakelen; 
als dan de werkzaamheden zijn 
afgelopen moet men de leidingen 
en luchtafvoersystemen door een 
bevoegde installateur laten controleren. 
Na afloop van de werkzaamheden 
moet men de efficientie van de 
kanalen en andere voorzieningen door 
een gekwalificeerde technicus laten 

controleren. 
Om de uitwendige onderdelen schoon 
te maken moet men de ketel uitzetten 
door de externe schakelaar in de stand 

“OFF” te zetten. 
Reinig met een doek die in zeepwater 
vochtig is gemaakt. Gebruik geen 
bijtende middelen, insecticiden of 

andere giftige producten. 

Normen 
Navolging van de volgende 
voorschriften maakt het mogeljk om 
veilig, energiezuinig en milieubewust te 

werken. 

DIN 1988 – Toestellen voor drinkwater, 
technische voorschriften voor de 

constructie en de bedrijfsvoering. 

DIN 18160 - Rookgaskanaal 

TRGI (DVGW G600) – Technische 
regels voor de installatie van 

gastoestellen. 

TRF – Technische regels voor 

toestellen met vloeibaar gas. 

DIN 4701 – Rekenregels voor de 

warmtevraag van gebouwen. 

DIN 4751 -  Veiligheidsvoorzieningen 
voor verwarmingsinstallaties met 

uitgangstemperaturen tot 95°C. 

Heiz AnlV – Voorschriften voor 
verwarmingsinstallaties 

VDE-0100 – Verordeningen voor de 
installatie van hoogspanningssystemen 
met nominale spanningen tot 1000V 

VDE 0105 – Werking van 
hoogspanningssystemen, algemene 
verordeningen 

EN 60335-1 – Electrische 
veiligheidsapparaten voor huishoudelijk 
gebruik en soortgelijke toepassingen. 

Voor de installatie in Oostenrijk zijn ook 

de ÖVE van toepassing 

- ÖVGW TR-Gas (G1) 

- ÖVGW-RTF (G2) 
- en de plaatselijke voorschriften 

Voordat men de Euron installeert moet 
men de goedkeuring verkrijgen van 
het gasbedrijf en van de plaatselijke 
schoorsteenveegdienst. 
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BENormen 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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BENormen 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 
specificaties 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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Legenda

 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.  zwanehals condenswaterafvoer 
11.  drukregelaar minimum 
12.  verbindingsbuis geluidsdemper 
13.  waterdrukmeter 
14.  CV-pomp met ontluchting 
15.  gasklep 
16.  collector lucht/gasmengsel 
17.  modulerende ventilator 
18.  Detectorelectrode 
19.  ontstekings-electrode 
20.  aansteker 
21.  rooksonde 
22.  rookanalyseaansluitingen 

Euron HG  18/24/30

Euron  HG 12

Legenda 

 1.  luchtaanzuigopeningen 
 2.  aanzuigcollector lucht/

rookgasafvoer 
 3.  handbediende luchtaflaatklep 
 4.  NTC sonde heengaande leiding 
 5.  verbindingsstuk rookgasafvoer 
 6.  brander 
 7.  warmtewisselaar 
 8.  afvoerleiding voor condenswater 
 9.  NTC sonde retourleiding 
10.  zwanehals condenswaterafvoer 
11.   drukregelaar minimum 
12. verbindingsbuis geluidsdemper 
13.  waterdrukmeter 
14.  CV-pomp met ontluchting 
15.  gasklep 
16.  collector lucht/gasmengsel 
17.  modulerende ventilator 
18.  Detectorelectrode 
19.  ontstekings-electrode 
20.  aansteker 
21.  rooksonde 
22.  rookanalyseaansluitingen
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Beschrijving van het product

Overzichtstekening
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Euron HSG 24/30 

HSG 24/30 del 23/03/04
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Beschrijving van het product

Overzichtstekening

Legenda 

 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. gemotoriseerde omleidklep 
 11.  zwanehals condenswaterafvoer 
 12. NTC sonde tapwater 
 13.  drukregelaar minimum 
 14. verbindingsbuis geluidsdemper 
 15.  secundaire warmtewisselaar 
 16. ingangsfilter voor koud water 
 17. regelaar doorstroomsnelheid 

tapwater 
 18. waterdrukmeter 
1 9. CV-pomp met ontluchting 
 20. gasklep 
 21.  collector lucht/gasmengsel 
 22. modulerende ventilator 
 23. Detectorelectrode 
 24. ontstekings-electrode 
 25.  aansteker 
2 6. rooksonde 

 27. rookanalyseaansluitingen 
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. Modelnaam HG 12 HG 18

Certificatie CE (pin) 0085BP0033 0085BP0033

Type ketel C C

E
N

E
R

G
E

T
IS

C
H

E
 P

R
E

S
TA

T
IE

S

Nominale thermische capaciteit max/min (Hi) KW 11,5/3 18,0/4,6

Nominale thermische capaciteit max/min (Hs) KW 12,8/3,3 20,0/5,1

Thermisch vermogen max/min KW 11,3/2,9 17,7/4,5

Verbrandingsrendement (rook) % 97,9 97,7

Rendement bij nominale thermische capaciteit (60/80°C)                                         Hi/Hs % 98,3/88,5 98,3/88,5

Rendement bij nominale thermische capaciteit (30/50°C) (condensing)                   Hi/Hs % 103,5/88,5 102,8/88,5

Rendement bij 30% en 30°C (condensing)                                                                Hi/Hs % 108,7/93 108,0/93

Rendimento al 30%  a 47°C                                                                                      Hi/Hs % 102,5/92,3 101,8/91,7

Rendement bij minimum (Hi)                                                                                     Hi/Hs % 96,7/87,1 97,8/88,1

Rendements-sterren (richtlijn  92/42/EEC) * * * * * * * *
Maximaal verlies van warmte aan mantel  (∆T=50°C) % 0,1 0,1

Verliezen als de branderhaard in bedrijf is % 2,1 2,3

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

E
M

IS
S

IE
S

Maximale doorstroming rookgassen  G20 Kg/h 17,2 28,1

Afzuigrestdruk mbar 0,9 0,9

Temperatuur rookgassen  G20  (GPL) °C 63,7 (65,5) 66,1 (66,6)

Gehalte CO
2
   G20 (GPL) % 9,33 (11,19) 8,94 (11,35)

Gehalte CO (0%O
2
) ppm 95,3 83,8

Gehalte O
2
 % 3,9 4,6

NOx klasse 5 5

Luchtovermaat 23,0 27,9

Minimale temperatuur woonruimte °C 5 5

V
E

R
W

A
R

M
IN

G
S

C
IR

C
U

IT

Drukverval waterkant (max)  ∆T=20°C mbar 250 250

Installatierestdruk bar 0,25 0,25

Minimale installatievuldruk bar - - - -

Maximale druk bij verwarming bar 3 3

Inhoud expansievat l - - - -

Eigen druk van expansievat bar - - - -

Maximale waterinhoud van de CV-installatie l 130 130

Verwarmingstemperatuur max/min (range hoge temperatuur) °C 82/30 82/30

Verwarmingstemperatuur max/min (range lage temperatuur) °C - - - -

TA
P

W
A

T
E

R
C

IR
C

U
IT

Temperatuur tapwater max/min °C - - - -

Doorstroomcapaciteit met tapwater (10 min. met  ∆T=30°C) l/min - - - -

Hoeveelheid warm water  ∆T=25°C l/min - - - -

Hoeveelheid warm water  ∆T=35°C l/min - - - -

Sterren comfortprestaties (EN13203) - - - -

Minimale aftaphoeveelheid van warm water l/min - - - -

Tapwaterdruk max/min bar - - - -

C
O

N
D

. Maximale condenswaterproductie l/h 0,92 2

PH van condenswater PH

ELE
CT

RIS
CH

E G
EG

EV
EN

S. Netspanning/frequentie V/Hz 230/50 230/50

Totaal electrisch opgenomen vermogen W 128,6 128,6

Beschermingsgraad electrische installatie IP X4D X4D

Gewicht kg 31 33

Afmetingen (L x A x P) mm 450x750x372 450x750x372

Beschrijving van het product

Technische gegevens

Hi = onderste verbrandingsvermogen   Hs = bovenste verbrandingsvermogen
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. Modelnaam HG 24 HG 30

Certificatie CE (pin) 0085BP0033 0085BP0033

Type ketel C C

E
N

E
R

G
E

T
IS

C
H

E
 P

R
E

S
TA

T
IE

S

Nominale thermische capaciteit max/min (Hi) KW 23/6 28,5/7,1

Nominale thermische capaciteit max/min (Hs) KW 25,5/6,7 31,6/7,9

Thermisch vermogen max/min KW 22,8/5,8 28,1/6,9

Verbrandingsrendement (rook) % 98,4 97,8

Rendement bij nominale thermische capaciteit (60/80°C)                                         Hi/Hs % 99,1/89,2 98,6/88,8

Rendement bij nominale thermische capaciteit (30/50°C) (condensing)                   Hi/Hs % 102,6/89,2 102,5/88,8

Rendement bij 30% en 30°C (condensing)                                                                Hi/Hs % 107,8/93,8 107,4/93

Rendimento al 30%  a 47°C                                                                                      Hi/Hs % 101,7/91,6 101,4/91,3

Rendement bij minimum (Hi)                                                                                     Hi/Hs % 96,7/87,1 97,2/87,5

Rendements-sterren (richtlijn  92/42/EEC) * * * * * * * *
Maximaal verlies van warmte aan mantel  (∆T=50°C) % 0,1 0,1

Verliezen als de branderhaard in bedrijf is % 1,6 2,2

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

E
M

IS
S

IE
S

Maximale doorstroming rookgassen  G20 Kg/h 36,7 44,9

Afzuigrestdruk mbar 1,1 0,9

Temperatuur rookgassen  G20  (GPL) °C 73,4 (73,8) 70,3 (69,1)

Gehalte CO
2
   G20 (GPL) % 8,74 (11,35) 8,86 (11,28)

Gehalte CO (0%O
2
) ppm 83,8 96,4

Gehalte O
2
 % 4,9 4,7

NOx klasse 5 5

Luchtovermaat 30,6 29

Minimale temperatuur woonruimte °C 5 5

V
E

R
W

A
R

M
IN

G
S

C
IR

C
U

IT

Drukverval waterkant (max)  ∆T=20°C mbar 250 250

Installatierestdruk bar 0,25 0,25

Minimale installatievuldruk bar 0,6 0,6

Maximale druk bij verwarming bar 3 3

Inhoud expansievat l - - - -

Eigen druk van expansievat bar - - - -

Maximale waterinhoud van de CV-installatie l 130 130

Verwarmingstemperatuur max/min (range hoge temperatuur) °C 82/30 82/30

Verwarmingstemperatuur max/min (range lage temperatuur) °C - - - -

TA
P

W
A

T
E

R
C

IR
C

U
IT

Temperatuur tapwater max/min °C - - - -

Doorstroomcapaciteit met tapwater (10 min. met  ∆T=30°C) l/min - - - -

Hoeveelheid warm water  ∆T=25°C l/min - - - -

Hoeveelheid warm water  ∆T=35°C l/min - - - -

Sterren comfortprestaties (EN13203)

Minimale aftaphoeveelheid van warm water l/min - - - -

Tapwaterdruk max/min bar - - - -

C
O

N
D

. Maximale condenswaterproductie l/h 1,58 2,95

PH van condenswater PH

ELE
CT

RIS
CH

E G
EG

EV
EN

S. Netspanning/frequentie V/Hz 230/50 230/50

Totaal electrisch opgenomen vermogen W 128,6 128,6

Beschermingsgraad electrische installatie IP X4D X4D

Gewicht kg 35 37

Afmetingen (L x A x P) mm 450x750x372 450x750x372

Beschrijving van het product

Technische gegevens

Hi = onderste verbrandingsvermogen   Hs = bovenste verbrandingsvermogen
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 G

E
N

. Modelnaam HSG 24 HSG 30

Certificatie CE (pin) 0085BP0033 0085BP0033

Type ketel C C

P
R

E
S

TA
Z

IO
N

I  
E

N
E

R
G

E
T

IC
H

E

Nominale thermische capaciteit max/min (Hi) KW 23/6 28,5/7,1

Nominale thermische capaciteit max/min (Hs) KW 25,5/6,7 31,6/7,9

Thermisch vermogen max/min KW 22,8/5,8 28,1/6,9

Verbrandingsrendement (rook) % 98,4 97,8

Rendement bij nominale thermische capaciteit (60/80°C)                                         Hi/Hs % 99,1/89,2 98,6/88,8

Rendement bij nominale thermische capaciteit (30/50°C) (condensing)                   Hi/Hs % 102,6/89,2 102,5/88,8

Rendement bij 30% en 30°C (condensing)                                                                Hi/Hs % 107,8/91,6 107,4/93

Rendimento al 30%  a 47°C                                                                                      Hi/Hs % 101,6/91,5 101,4/91,3

Rendement bij minimum (Hi)                                                                                     Hi/Hs % 96,7/87,1 97,2/87,5

Rendements-sterren (richtlijn  92/42/EEC) * * * * * * * *
Maximaal verlies van warmte aan mantel  (∆T=50°C) % 0,1 0,1

Verliezen als de branderhaard in bedrijf is % 1,6 2,2

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

E
M

IS
S

IO
N

I

Maximale doorstroming rookgassen  G20 Kg/h 36,7 44,9

Afzuigrestdruk mbar 1,1 0,9

Temperatuur rookgassen  G20  (GPL) °C 73,4 (73,8) 70,3 (69,1)

Gehalte CO
2
   G20 (GPL) % 8,74 (11,35) 8,86 (11,28)

Gehalte CO (0%O
2
) ppm 83,8 96,4

Gehalte O
2
 % 4,9 4,7

NOx klasse 5 5

Luchtovermaat 30,6 29

Minimale temperatuur woonruimte °C 5 5

C
IR

C
U

IT
O

  R
IS

C
A

LD
A

M
E

N
T

O

Drukverval waterkant (max)  ∆T=20°C mbar 250 250

Installatierestdruk bar 0,25 0,25

Minimale installatievuldruk bar 0,6 0,6

Maximale druk bij verwarming bar 3 3

Inhoud expansievat l - - - -

Eigen druk van expansievat bar - - - -

Maximale waterinhoud van de CV-installatie l 130 130

Verwarmingstemperatuur max/min (range hoge temperatuur) °C 82/30 82/30

Verwarmingstemperatuur max/min (range lage temperatuur) °C - - - -

C
IR

C
U

IT
O

  S
A

N
IT

A
R

IO

Temperatuur tapwater max/min °C 60/35 60/35

Doorstroomcapaciteit met tapwater (10 min. met  ∆T=30°C) l/min 10,9 13,4

Hoeveelheid warm water  ∆T=25°C l/min 13,1 16,1

Hoeveelheid warm water  ∆T=35°C l/min 9,3 11,5

Sterren comfortprestaties (EN13203)

Minimale aftaphoeveelheid van warm water l/min 3 3

Tapwaterdruk max/min bar 6/0,8 6/0,8

C
O

N
D

. Maximale condenswaterproductie l/h 1,58 2,95

PH van condenswater PH

D
A

T
I E

LE
T

T
R

. Netspanning/frequentie V/Hz 230/50 230/50

Totaal electrisch opgenomen vermogen W 128,6 128,6

Beschermingsgraad electrische installatie IP X4D X4D

Gewicht kg 35 37

Afmetingen (L x A x P) mm 450x750x372 450x750x372

Beschrijving van het product

Technische gegevens

Hi = onderste verbrandingsvermogen   Hs = bovenste verbrandingsvermogen
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Euron Plus 24 / 30 HSG

Euron Plus 12 / 18 / 24 / 30 HG

Legenda:
A = Uitgaande leiding van de CV-  

installatie
C = Ingang Gas
E = Retourleiding van de installatie

(*) Verbindingsleidingen voor het water
(**) Verbindingsleidingen voor het gas

Beschrijving van het product

Afmetingen

125

93 132 4647132

ø80

125

75
0

74
16 6

33

ø125

G

183,5

120** (Gas)

100*

125

183,5

93 65 65 464767 67

ø80

125

75
0

74
16 6

33

ø125

G
120** (Gas)

100*

Legenda:
A = Uitgaande leiding van de CV-  

installatie
B = Uitgangsleiding warm water
C = Ingang Gas
D = Koudwateringang
E = Retourleiding van de installatie
G = Afvoerleiding condenswater

(*) Verbindingsleidingen voor het water

(**) Verbindingsleidingen voor het gas
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KIT DI INSTALLAZIOE
DENTRO MURO

KIT DI INSTALLAZIONE
FUORI MURO

3/4"3/4"

ECA

3/4"
GAS

GAS

3/4"

A C E
3/4" 3/4"

132132

75
0
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5 15

5

125 125

ø 80

ø 125

ø
80ø 80

72
67
2

7
305

168 168

92

57 57

36 36

16

2

26

450

17

Euron Plus HG

Beschrijving van het product

Sjabloon en aansluitingskit
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Euron Plus HSG

Beschrijving van het product

Sjabloon en aansluitingskit
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B C D E F

MNOPA

G

H

I

L

Legenda:

A - Aan/uit-knop
B - Display
C - Led (groen): brander werkt
D - Led (rood): alarmblokkering
E - Led (groen):   
  temperatuurindicator op de display  
  van heengaande leiding
F - Led (groen): ketel in bedrijf/ 
  diagnostiek
G - Reset-toets
H - Toets display setting
I - Functietoets   
  schoorsteenveger
L - Toets bedrijfsmodus zomer/ 
  winter/auto
M - Led (groen): ketel in   
  automatisch bedrijf
N - Led (groen): ketel in   
  verwarmingsbedrijf
O - Regelknop temperatuur van  
  het verwarmingswater
P - Regelknop temperatuur van  
  het tapwater

Beschrijving van het product

Bedieningspaneel
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Waarschuwingen voor 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 men de ketel aansluit moet het 
volgende uit worden gevoerd: 
-  spoel de leidingen van het 
verwarmingssysteem grondig door 
zodat eventuele resten van gesneden 
schroefdraden, soldeerwerk en ander 
vuil, dat het normale bedrijf van de 
ketel kan verhinderen, verwijderd 
worden. 
-  controleer of de ketel geschikt 
is voor 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 reeds bestaande 
rookgaskanalen deze perfect schoon 
zijn en dat er geen afzettingen in zitten, 
aangezien deze los kunnen raken en 
dan de doorgang verhinderen, wat 
gevaarlijke situaties kan opleveren; 
-  controleer dat bij aansluiting 
op niet geschikte rookgaskanalen deze 
met buizen worden gevoerd; 
-  bij zeer hard water bestaat het 
risico dat er kalkafzetting optreedt en 
het ketelrendement 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. 
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 tot de ketel 
doordringen. 
De ketel is bestemd om aan de muur 
gemonteerd te worden en mag niet op 
tafels of vloeren worden geïnstalleerd. 
De ketel moet op een geschikte muur 
worden gemonteerd, die het gewicht 
ervan kan dragen, verder moet de 
muur de toegang verhinderen tot 
de onderdelen die onder electrisch 
spanning staan en aan de achterkant 
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 toestel 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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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 men 
de ketel aan de beugel.

(*) Alleen indien men in de toekomst 
een expansievat wil installeren moet 
men een minimale afstand van 500 mm 
nemen.
 

OPGELET 
De installatie en de eerste 
ontsteking van de ketel 
moeten door gekwalificeerd 
personeel worden uitgevoerd, 
overeenkomstig de geldige nationale 
normgevingen voor installatie 
en eventuele voorschriften van 
de locale autoriteiten en van 
overheidsinstellingen voor de 
volksgezondheid. 

Installatie

Minimale afstanden
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Gasaansluiting 
De ketel werd ontworpen voor het 
gebruik van gas in de categorieën 
zoals in de volgende tabel aangegeven 
is. 

NAZIONE CATEGORIE 

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 II2E3B/P 
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 
gasaanvoerdruk (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 
verbindingsstukken 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 
doorstroomsnelheid en volgens de 
grafieken van de CV-pomp. 

Reiniging van het 
verwarmingssysteem 
Bij installatie in 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 kunnen verhinderen. 
Controleer dat het expansievat de 
goede inhoud heeft ten opzichte van de 
hoeveelheid water die in het systeem 
zit. 

vloerverwarmingen 
Bij vloerverwarmingsinstallat
ies moet men een geschikte 
veiligheidsthermostaat 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 veiligheidsthermostaat van 
de vloerverwarmingsinstallatie op aan. 
Een te hoge temperatuur van het 
water in de heengaande leiding zal de 
tapwater- 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 “G” te drukken 

Euron Plus  HSG

LEGENDA
A = Uitgaande leiding van de 

CV-installatie 
B = Uitgangsleiding warm water 
C = Ingang gas 
D = Koudwateringang 
E = Retourleiding van de CV-

installatie 
G = Afvoervoorziening 

voor overdruk/afvoer 
condenswater 

H = Zwanehals 

Euron Plus  HG

H

A B D E

G

C

H

A E

G

C

Installatie

Collegamenti
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EURON HG
Legenda 

 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.  regelaar doorstroomsnelheid 

tapwater 
 10. automatische by-pass 
 11. veiligheidsklep 3 bar 
 12. waterdrukmeter 
 13. CV-pomp 
 14.  automatische klep voor 

ontluchting 
15.  zwanehals condenswater 
16. NTC sonde retourleiding 
17.  collector rookgasafvoer 
18. expansievat (optional) 
19.  sensor rookgasafvoer 
20.  rookgassendiafragma 

Installatie

Hydraulische schema’s

EURON HSG
Legenda 

 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.  zwanehals condenswater 
22.  NTC sonde retourleiding 
23.  collector rookgasafvoer 
24.  expansievat (optional) 
25.  sensor rookgasafvoer 
26.  rookgassendiafragma

A B C D E

1

2
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5
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7
8
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11

3
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25

17
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24

13 15 161412
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16
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CV-pomp

Restdruk CV-pomp bij snelheid 3

18/24 HSG/HG 30 HSG/HG 12 HG

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

Grafische afbeelding van de restdruk CV-pomp bij snelheid 3
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Electrische aansluitingen

Voor een hogere veiligheid moet men 
de electrische installatie zorgvuldig 
laten controleren door gekwalificeerd 
personeel. 
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. 
Let erop 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 maar zonder steker. 
De netvoedingskabel moet worden 
aangesloten op een net van 230V-
50Hz en de polen L-N moeten niet 
worden verwisseld; ook de aardleiding 
moet op de goede klem worden 
aangesloten. 
Belangrijk! 
De aansluiting op het electrische 
net moet met een vaste aansluiting 
worden uitgevoerd (niet met een 
losse steker) en voorzien worden 
van een dubbelpolige schakelaar met 
openingsafstand tussen de contacten 
van tenminste 3 mm. 
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. 

OPGELET
Voordat men men met enige ingreep 
op de ketel begint moet men de 
electrische voeding afschakelen met 
de externe dubbelpolige schakelaar.

X50
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Electrische aansluitingen

OPGELET
Voordat men men met enige ingreep 
op de ketel begint moet men de 
electrische voeding afschakelen met 
de externe dubbelpolige schakelaar.

Voor een hogere veiligheid moet men 
de electrische installatie zorgvuldig 
laten controleren door gekwalificeerd 
personeel. 
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.  Let erop 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 maar zonder steker. 
De netvoedingskabel moet worden 
aangesloten op een net van 230V-
50Hz en de polen L-N moeten 
niet worden verwisseld; ook de 
aardleiding moet op de goede klem 
worden aangesloten. 
Belangrijk! 
De aansluiting op het electrische 
net moet met een vaste aansluiting 
worden uitgevoerd (niet met een 
losse steker) en voorzien worden 
van een dubbelpolige schakelaar met 
openingsafstand tussen de contacten 
van tenminste 3 mm. 
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 zekeringen moet 
vervangen, dient men snelle zekeringen 
met dezelfde waarde te nemen.

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

Veiligheidsthermostaat van de vloer
verwarmingsinstallatie  
-  Verwijder de draadbrug van de 

klem op de linkerkant van de 
instrumentendoos, sluit hier de 
veiligheidsthermostaat van de 
vloerverwarmingsinstallatie (hoge 
spanning) op aan (connector X3-
01). 

CV-pomp tweede zone of zoneklep 
-  Sluit de CV-pomp van de tweede 

zone of zoneklep aan op de 
connector  X2-03. 

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

Afstandsbediening  
(QAA73) 
- De aansluiting van de 

afstandsbediening moet worden 
uitgevoerd met een kabel van 
tenminste 2x0,5mm2: met deze 
doorsnede kan men zich een 
maximale lengte veroorloven van 
500 m. 

- 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.

 
Externe sonde 
(QAC34) 
- De aansluiting van de externe 

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

Kamerthermostaat 
- Verwijder op de electronische kaart 

de draadbrug van de connector 
X10-02 en zet daarvoor in de plaats 
de kamerthermostaat (ON/OFF). 
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Aansluiting kanalen luchtinvoer
en rookgasafvoer

De EURON ketel is geschikt voor 
bedrijf in modaliteit B waarbij lucht 
uit de kamer wordt gebruikt en in 
modaliteit 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 luchtdichtheid 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 
rookafvoersysteem te garanderen 
is de EURON voorzien van 
een temperatuursensor 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. 

Aansluiting kanalen luchtinvoer en 
rookgasafvoer 
Voor de realisatie van coaxiale 
aanzuig/afvoersystemen wordt het 
gebruik van originele onderdelen van 
ELCO-Klöckner aanbevolen.  
De aanzuig/afvoersystemen mogen 
niet door de andere woonruimten 
lopen. 
Indien men condenserende gasketels 
met afvoer aan de buitenwand 
installeert, mag het nominale 
thermische verwarmingsvermogen niet 
meer bedragen dan 11 kW.
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.
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 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 dakstructuur een bepaalde 
bestendigheidsduur tegen vuur 
heeft, moeten de kanalen van het 
aanzuig/afvoersysteem, waar deze 
door die dakstructuur heenlopen, 
een bekleding hebben met dezelfde 
bestendigheidsduur 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 
schoorsteenveegdienst.  De aansluiting 
tussen de afvoerkanaalstukken 
moet met male/female uiteinden 
en gasdichte afdichtingen worden 
uitgevoerd.  De insteekaansluitingen 
moeten in tegenovergestelde richting 
lopen ten opzichte van de richting 
waarin de condens naar beneden 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 
verbrandingstoestellen met 
condensatie (homologatie DIBT, Duitse 
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 met 0 Pa. 

Soorten aansluitingen van de ketel 
op het rookgaskanaal
- aansluiting van de ketel op het 
rookgaskanaal van luchtinvoer/afvoer 
(AZ), 
- aansluiting van de ketel op 
het rookgasafvoerkanaal en luchtinvoer 
van buiten,
- aansluiting van de ketel op 
het rookgasafvoerkanaal en luchtinvoer 
vanuit het lokaal.
Bij het aansluiten van de ketel 
op het rookgaskanaal moeten 
condensbestendige producten 
worden gebruikt. Voor de lengten 
en richtingsveranderingen van de 
aansluitingen moet men de tabel 
voor de verschillende soorten afvoer 
raadplegen. 

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 condenswater zich 
niet kan verzamelen in de ketel. 
De buizen moeten worden aangesloten 
op een zwanehals en afvoer, die met 
het oog kan worden geïnspecteerd. 
Als de lengte van deze rookgasafvoer 
meer is dan 5 m dan moet het 
condenswater dat zich in de leiding 
vormt apart worden afgevoerd. 
Respecteer de nationale regelgeving 
voor installatie en eventuele 
voorschriften van de plaatselijke 
autoriteiten of gezondheidsdiensten. 
Voordat men de ketel EURON in 
gebruik neemt moet men eerst de 
zwanehals hiervan vullen met water 
(afschroeven, vol laten lopen en weer 
monteren). 
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Voor de realisatie van coaxiale 
aanzuig/afvoersystemen wordt het 
gebruik van originele onderdelen 
van ELCO-Klöckner aanbevolen.  
 
De aansluitingskits voor de 
luchttoevoer/rookgasafvoer worden 
apart van het toestel geleverd, 

TABEL MET SOORTEN VAN AFVOER

  

Soorten van rookgasafvoer

Maximale lengte van aanzuig/
afvoerbuizen (m) Diameter kanalen

(mm)24 HSG/HG     30 HSG/HG

MIN MAX

COAXIAAL-
SYSTEMEN

C13x 0,7 15,7 ø 80/125

B33 0,7 15,7 ø 80/125

DUBBELE-  
SYSTEMEN

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

C53x   C83x 1,5 (=1+S2) 33 (=1+S2) ø 80/80

B23 0,5 (=S2) 33 (=S2) ø 80

Installatie

Aansluiting luchtinvoer en rookgasafvoer, soorten en 
dimensionering

afhankelijk van de verschillende installa
tiemogelijkheden. 
De ketel is bestemd voor de 
aansluiting op een coaxiaal aanzuig/
rookafvoersysteem. 
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. 

  

Soorten van rookgasafvoer

Maximale lengte van aanzuig/
afvoerbuizen (m) Diameter kanalen

(mm)12 HG     18 HG

MIN MAX

COAXIAAL-
SYSTEMEN

C13x 0,7 15,7 ø 80/125

B33 0,7 15,7 ø 80/125

DUBBELE-  
SYSTEMEN

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

C53x   C83x 1,5 (=1+S2) 33 (=1+S2) ø 80/80

B23 0,5 (=S2) 33 (=S2) ø 80
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Verbrandingslucht afkomstig vanuit het lokaal, ø80 PPS

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

Verbrandingslucht afkomstig vanuit het lokaal, ø80/125 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

Installatie

Aansluiting luchtinvoer en rookgasafvoer
Soorten
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B23
-  Rookgasafvoer op het dak

Basiskit

Pos Beschrijving 

1 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)

OPGELET 
Bij het aansluiten van de ketel 
op het rookgaskanaal moeten 
condensbestendige producten 
worden gebruikt. Voor de lengten 
en richtingsveranderingen van de 
aansluitingen moet men de tabel 
voor de verschillende soorten afvoer 
raadplegen. 
De luchtaanvoeropening naar buiten 
voor de ventilatie van het lokaal moet 
de afmetingen hebben die door de 
van kracht zijnde normgeving wordt 

voorgeschreven. 

Installatie

Rookgasafvoer, ø 80 PPS
verbrandingslucht afkomstig vanuit het lokaal
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B33
-  Rookgasafvoer op het dak

Kit base

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)

OPGELET 
Bij het aansluiten van de ketel 
op het rookgaskanaal moeten 
condensbestendige producten 
worden gebruikt. Voor de lengten 
en richtingsveranderingen van de 
aansluitingen moet men de tabel 
voor de verschillende soorten afvoer 
raadplegen. 
De luchtaanvoeropening naar buiten 
voor de ventilatie van het lokaal moet 
de afmetingen hebben die door de 
van kracht zijnde normgeving wordt 
voorgeschreven. 

1 2
3

4

5

6

Installatie

Rookgasafvoer, ø 125/80 PPS
verbrandingslucht afkomstig vanuit het lokaal
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1 2

34

C13x 

- verbrandingscircuit volledig 
afgesloten van het lokaal van 
plaatsing en omgeven door 
verbrandingslucht 

- rookgasafvoer en luchtaanvoer door 
externe muur in hetzelfde drukveld 

Kit base

Pos Beschrijving

1 T-verbindingsstuk van 87,5° 
met deksel

2 buis 0,5m

3
4

verbindingsstukken voor 
buitenmuur
2 kransen

Pos Beschrijving

buis  1 m

bocht van  87°

bocht van  45°

verbindingsstuk voor inspectie 
met schroefdeksel

4 muurdeksel ø 125 wit, met 
bevestigingsschroeven

bevestigingsbandje DN 125

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

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

OPGELET 
Indien men condenserende gasketels 
met afvoer aan de buitenwand 
installeert, mag het nominale 
thermische verwarmingsvermogen niet 

meer bedragen dan 11 kW. 

Installatie

Coaxiale rookgasafvoer ø 125/80 PPS/Alu
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C33x 
-  verbrandingscircuit volledig 

afgesloten van het lokaal van 
plaatsing en omgeven door 
verbrandingslucht 

-  rookgasafvoer en luchtaanvoer in 
hetzelfde drukveld 

- Rookgasafvoer op het dak

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 1,0 m 

bocht  87,5° 

bocht  45° 

bevestigingsbandje DN 125 

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

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)

OPGELET 
Bij het aansluiten van de ketel 
op het rookgaskanaal moeten 
condensbestendige producten 
worden gebruikt. Voor de lengten 
en richtingsveranderingen van de 
aansluitingen moet men de tabel 
voor de verschillende soorten afvoer 
raadplegen.

1 2

3

4

5

6

Installatie

Luchtinlaat
en coaxiale rookgasafvoer ø 125/80 PPS/Alu
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C33x 
-  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 0,5m

4 universele dakpan voor hellend 
dak, voor dakuitvoering, zwart

5 uitvoering AZ dak met windbreker, 
zwart

Alternatief

Pos Beschrijving

4 universele kromme dakpan voor 
hellend dak, voor dakuitvoering, 
rood

5 uitvoering AZ dak met windbreker, 
rood

6 krans voor plat dak, voor 
dakuitvoering ø 125

Expansie

Pos Beschrijving

Buis 1m

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)

overig

beschermingsdoos of -buis F30/
F90 extern

6

Installatie

Luchtinlaat
en coaxiale rookgasafvoer ø 125/80 PPS/Alu
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Rookgasafvoersysteem ø 125/80 PPS

C43x 
- 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

OPGELET 
Bij het aansluiten van de ketel 
op het rookgaskanaal moeten 
condensbestendige producten 
worden gebruikt. Voor de lengten 
en richtingsveranderingen van de 
aansluitingen moet men de tabel 
voor de verschillende soorten afvoer 
raadplegen. Het rookgasafvoerkanaal 
moet in overeenstemming zijn 
met de DIBT voorschriften en 
gehomologeerd voor de afvoer 
van verbrandingstoestellen met 
condensatie. 
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C53x 
- 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

Installatie

Rookgasafvoersysteem ø 80/125 PPS
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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

OPGELET 
Bij het aansluiten van de ketel 
op het rookgaskanaal moeten 
condensbestendige producten 
worden gebruikt. Voor de lengten 
en richtingsveranderingen van de 
aansluitingen moet men de tabel 
voor de verschillende soorten afvoer 
raadplegen. Het rookgasafvoerkanaal 
moet in overeenstemming zijn 
met de DIBT voorschriften en 
gehomologeerd voor de afvoer 
van verbrandingstoestellen met 
condensatie. 

Installatie

Rookgasafvoersysteem ø 80/125 PPS
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De ketel is bestemd voor de 
montage en het bedrijf met een 
Kit voor de regeling van de warm 
tapwaterproductie, door middel van 
een boiler
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 driewegenklep 
en de boilerthermostaat.
Voor meer gedetailleerde informatie 
wordt verwezen naar het instructieblad 
in de Kit.

Installatie

Aansluiting externe boiler

Vaso espansione
La caldaia è predisposta per il 
montaggio di un vaso espansione.
Per informazioni più dettagliate leggere 

il foglio istruzioni contenuto nel Kit.
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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.

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 
warmtewisselaar; 

-  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 ontluchtingskleppen 
van de hoofdwarmtewisselaar en de  
radiatoren zodra er water uitkomt; 

 Sluit de vulkraan van de ketel 
wanneer de druk op de drukmeter 1 
bar is. 

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; 
-  Open de gaskraan en controleer dat 

de de aansluitingen gasdicht zijn, met 
de gaskraan naar de ketel eerst dicht 
en daarna open, terwijl de gasklep 
dicht is (gedisactiveerd); controleer 
10 minuten dat de gasmeter niet 
loopt. 

Electrische 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 aangesloten; 

- controleer de deugdelijkheid van de 
aardaansluiting. 

Eerste ontsteking 
1. 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 aarddraad (groen/geel) 
is aangesloten op een goed 
aardsysteem. Voor de ontluchting 
van de installatie gaat men als volgt 
te werk: 

-  Zet de keuzeschakelaar “A” op het 
frontplaatje van de besturingsdoos 
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, 
aangezien het gas is afgesloten; 
op de display ziet men “133” 
verschijnen. 

-  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 installatie 
en indien deze is verminderd moet 
men weer met water vullen tot 1 bar.

2. Controleer het afzuigkanaal van de 

verbrandingsproducten. 
3. Controleer dat de eventueel 

noodzakelijke ventilatieopeningen in 
het locaal open zijn (installaties van 
het type B. 

4. Vul de beker van de zwanehals voor 
condenswaterafvoer van de ketel 
met water. NB. In het geval men het 
apparaat lang niet gebruikt moet de 
zwanehals worden gevuld voordat 
men hem opnieuw aansteekt. 
Als men de zwanehals niet met 
water vult bestaat het risico dat er 
rookgassen in het lokaal komen. 

5.  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. 

6.  Deblokkeer de ketel door een druk 
op de deblokkeringsknop RESET 
“G”. De brander slaat aan: als dat 
niet de eerste keer al lukt, moet men 
doorgaan totdat de vlam ontsteekt. 

In bedrijf brengen

Voorbereiding voor het bedrijf
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B C D E F

MNOPA

G

H

I

L

Ontstekingsprocedure
Zet de knop POWER  “A” 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 “L”, waarmee men kan 
overschakelen tussen winter- en 
zomerbedrijf en omgekeerd.
Het actief zijn van winterbedrijf wordt 
aangegeven door de led “N”.
Indien de ketel verbonden is met de 
externe sonde, kan de overschakeling 
van winterbedrijf (verwarming + 
tapwaterverwarming) naar zomerbedrijf 
(alleen tapwaterverwarming) 
automatisch geschieden wanneer de 
externe berekende temperatuur hoger 
is dan 20 °C. In dat geval moet men 
de toets MODE “L” ingedrukt houden 
tot de led AUTO “M” aan gaat. Om 
de automatische overschakeling te 
disactiveren moet men opnieuw op de 
MODE toets drukken tot de led AUTO 
“M” uit gaat.

Afregeling temperatuur verwarming
Men kan de watertemperatuur in het 
verwarmingscircuit regelen met de 
knop “O”.
De ingestelde waarde wordt enkele 
seconden direct op de display 
weergegeven, daarna komt de 
keteltemperatuur weer terug.
Indien de ketel verbonden is met de 
externe sonde, zal gedurende de 
handeling enige seconden de correctie 

van de berekende kamertemperatuur 
verschijnen, daarna komt de 
keteltemperatuur weer terug.

Regelknop temperatuur van het 
tapwater
Men kan de tapwatertemperatuur 
regelen met de knop “P”. De ingestelde 
waarde wordt enkele seconden direct 
op de display weergegeven, daarna 
komt de keteltemperatuur weer terug.

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

Weergave Display
Bij bedrijf zal de digitale display de 
temperatuur van de heengaande 
ketelleiding aangeven en de led “E“ is 
aan.
Drukt men op de toets SELECT “H” 

dan kan men om de beurt zien:
- Tapwatertemperatuur (led “E“ 

knippert)
- geen enkele weergave (op de 

display ziet men –.–)
- 

 
bedrijfsfase van de ketel (leds “E” 

en “F” zijn uit), de actieve toestand 
op dat moment wordt aangegeven 
door codes met de volgende 
betekenissen:

 0 pauze
  geen warmtevraag
 2 versnelling ventilator
 3 voorventilatie

 4 overgang van voorventilatie  
 naar ontstekingscyclus

 5 eerste vonk
 6 veiligheidstijd ontsteking
 10 modaliteit verwarming van de i 

 nstallaties
 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 “H” 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 “D” aangegeven worden.
Breng de ketel weer in bedrijf door de 
deblokkeringsknop RESET “G” 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 “I” 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 “A” uit- en weer inschakelen.

In bedrijf brengen

Voorbereiding voor het bedrijf
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Funzionamento con bollitore
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 QAA73 Parameter Functie In te stellen waarde

552 HydrSystem Kies het type hydraulische installatie 3   (verzamelboiler, een direct verwarmingscircuit)
35 (verzamelboiler, twee directe verwarmingscircuits)
51   (verzamelboiler, een direct verwarmingscircuit een 

een gemengd verwarmingscircuit)

508 TbwSmin Minimale temperatuur boiler 40 °C

509 TbwSmax Maximale temperatuur boiler 70 °C

510 TuebBw Verhoging set-point heengaande 
verwarmingsleiding

10 °C

Men kan de tapwatertemperatuur van 
de boiler regelen met de knop “P”.
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 „P“ niet door 
de eigenaar worden gebruikt. 
In deze configuratie dient deze knop 
„P“ alleen voor de technicus, die er het 
minimale vermogen mee kan afregelen. 

In bedrijf brengen

Bedrijf met boiler
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Instelling van de 
verwarmingskromme
Als de externe sonde wordt gebruikt, 
berekent de electronische kaart 
de temperatuur van de uitgaande 
ketelleiding, afhankelijk van de externe 
temperatuur.
De relatie tussen deze temperaturen 
vindt men in het diagram in figuur A.

De beste keuze is afhankelijk van de 
ontwerptemperatuur en van het type 
gebouw.
Om een nieuwe kromme in te stellen 
gaat men als volgt te werk (zie 
“instelbare parameters”):
- ga naar parameter P5
- stel de gewenste waarde in
- sla de ingestelde waarde op

Aanpassing van de ingestelde 
verwarmingskromme
Om de verwarmingskromme aan te 
passen gebruikt men de parameter 
P6; op deze manier verplaatst men de 
verwarmingskromme parallel en wijzigt 
men de berekende temperatuur van de 
uitgaande leiding.
Voor het instellen van de verschuiving 
gaat men als volgt te werk (zie 
“instelbare parameters”):
- ga naar parameter P6
- stel de gewenste waarde in
- sla de ingestelde waarde op
 figuur B.

Om de verwarmingskromme nog 
eens aan te passen, moet men 
de draaiknop (voor het kiezen van 
de Verwarmingstemperatuur) “O” 
gebruiken. 
Met de draaiknop in de middenpositie 
is de berekende kamertemperatuur 
ongeveer 20°C.
Vanuit deze positie kan men door 
draaien van deze knop een variatie van 
de berekende kamertemperatuur van 
±10°C verkrijgen, zie figuur C.
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In bedrijf brengen

Instelling van de verwarmingskromme
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Controle van de gasafstellingen en 
verbrandingsanalyse
Om de verbrandingsanalyse uit te 
voeren moet men een speciale functie 
activeren met de schoorsteenveegknop 
“I”. 
Als deze actief is, zal de driewegklep 
naar de installatie toe schakelen, 
de  temperatuurgrenzen van de ketel 
worden gedisactiveerd en alleen de 
maximale veiligheidstemperatuur  
(95°C) is nog actief.

OPGELET
In het geval van een installatie met 
stralende vloerverwarmingspanelen 
moet de warmte in het 
tapwatercircuit worden gedissipeerd 
om te voorkomen dat de panelen 
water met een te hoge temperatuur 
krijgen. Indien de ketel model 
HG (alleen verwarming) met 
vloerverwarming gebruikt wordt, 
dan moet men de ketel stoppen als 
de temperatuur boven 45°C uitkomt 
en weer aanzetten als het systeem is 
afgekoeld.

Voer de voorbereidingen uit voor de 
verbrandingsanalyse
Verwijder de schroefdop van de 
opening voor de verbrandingsanalyse 
op de rookgasafvoer-/
kuchtaanvoerkrans van de ketel (zie 
afbeelding) en steek er de sonde van 
de rookgassenanalysator in.

In bedrijf brengen

Controle gasafregelingen

De verbrandingsanalyse wordt in 
verwarmingsbedrijf uitgevoerd; als 
het echter niet gewenst is om de 
verwarming op dat moment te gebruik 
(bijvoorbeeld omdat het zomer is of met 
vloerverwarmingspanelen), dan kan 
men het warm tapwatersysteem op de 
volgende manier daarvoor gebruiken:
-  draai het bedieningspaneel naar 

voren 
-  met een schroevendraaier haakt 

men de bevestigingsveer van de 
motor van de driewegklep af, houd 
daarbij de motor vast met een hand

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

Na de analyse moet men de kranen 
sluiten, de motor terugzetten en naar 
beneden duwen, tenslotte zet men de 
bevestigingsveer weer op zijn plaats 
terug.
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Controle gasafregelingen

Verbrandingsanalyse en afstelling 
van het maximale thermische 
vermogen
Zet de ketel op maximaal vermogen 
door de schoorsteenveegknop “I” 
ingedrukt te houden totdat de rode 
led “D” gaat knipperen, de display zal 
nu afwisselend de temperatuur van 
de uitgaande leiding, het nummer 
1 en het nummer 00 weergeven; 
vanaf dit moment werkt de ketel op 
100% van zijn maximale vermogen in 
verwarmingsmodus.
Wacht totdat het bedrijf stabiel is en 
voer de verbrandingsanalyse uit, 
controleer de CO

2
 waarde zoals in de 

volgende tabel:

30 HSG/HG 24 HSG/HG

CO
2
 [%] CO

2
 [%]

G20 8.8÷9.2 8.7÷9.1

G25 9.0÷9.4 8.8÷9.2

G31 10.8÷11.2 10.7÷11.1

G30 11.2÷11.6 11.6÷12.0

18 HG 12 HG

CO
2
 [%] CO

2
 [%]

G20 8.9÷9.3 9.3÷9.7

G25 8.8÷9.2 9.0÷9.4

G31 10.9÷11.3 10.7÷11.1

G30 11.3÷11.7 11.1÷11.5

Als de gevonden waarden anders 
zijn, moet men op de volgende manier 
ingrijpen:
-  Draai aan de regelknop 2 van 

de gasklep: in de richting van de 
klok om te vermeerderen, tegen 
de richting van de klok in om de 
CO2-waarde van de uitlezing te 
verminderen (gezien de gevoeligheid 
van de schroef hoeft men maar een 
klein beetje te draaien);

-  wacht enkele seconden totdat de 
CO2 stabiel is, controleer dan de 
waarde en herhaal, indien nodig, de 
handelingen.
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Verbrandingsanalyse en afstelling 
van het maximale thermische 
vermogen
Zet de ketel op maxImaal vermogen 
door de schoorsteenveegknop “I” 
ingedrukt te houden totdat de rode 
led “D” gaat knipperen, de display zal 
nu afwisselend de temperatuur van 
de uitgaande leiding, het nummer 
1 en het nummer 00 weergeven; 
vanaf dit moment werkt de ketel op 
100% van zijn maximale vermogen in 
verwarmingsmodus.
Om de ketel op het minimale vermogen 
te zetten draait men de draaiknop voor 
de temperatuurregeling van warm 
tapwater “P” tegen de richting van de 
klok in, totdat men niet meer verder 
kan, draai langzaam om storingen van 
de brander te voorkomen (de display 
zal nu afwisselend de temperatuur van 
de uitgaande leiding en het nummer 0 
weergeven); vanaf dit moment werkt 
de ketel op zijn minimale vermogen. 
Wacht totdat het bedrijf stabiel is en 
voer de verbrandingsanalyse uit, 
controleer de CO

2
 waarde zoals in de 

volgende tabel:

30 HSG/HG 24 HSG/HG

CO
2
 [%] CO

2
 [%]

G20 9.0÷9.4 9.3÷9.7

G25 9.6÷10.0 9.2÷9.6

G31 10.8÷11.2 10.9÷11.3

G30 11.6÷12.0 11.7÷12.1

18 HG 12 HG

CO
2
 [%] CO

2
 [%]

G20 9.0÷9.4 9.2÷9.6

G25 9.0÷9.4 9.2÷9.6

G31 11.1÷11.5 10.9÷11.3

G30 11.6÷12.0 11.2÷11.6

Als de gevonden waarden anders 
zijn, moet men op de volgende manier 
ingrijpen:
-  Draai aan de drukregelknop 1 van 

de gasklep (zie foto van de gasklep): 
in de richting van de klok om te 
vermeerderen, tegen de richting van 
de klok in om de CO

2
-waarde van 

de uitlezing te verminderen (gezien 
de gevoeligheid van de schroef 
hoeft men maar een klein beetje te 
draaien);

-  wacht enkele seconden totdat de 
CO

2
 stabiel is, controleer dan de 

waarde en herhaal, indien nodig, 
de handelingen. Na afloop van de 
ijking, moet men de CO2-waarden 
bij het maximale vermogen weer 
controleren. Als de gevonden 
waarden binnen de grenzen van de 
tabellen blijven, dan hoeft verder 
geen ijking meer uitgevoerd te 
worden.

Het is verstandig om na deze 
handelingen het gasverbruik te 
controleren door de gasmeter af te 
lezen en deze te vergelijken met 
de aanwijzingen in de tabel met 
technische gegevens.

N.B.: Na afloop van de controles moet 
men de ketel met de hand weer in 
het normale bedrijf terugzetten, druk 
hiertoe de schoorsteenveegknop “I” 
totdat de rode led “D” definitief uitgaat.

In bedrijf brengen

Controle gasafregelingen
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Afstelling van het maximale 
verwarmingsvermogen
Men kan het maximale 
verwarmingsvermogen regelen 
tussen de maximaal voor het toestel 
toegestane waarde en de minimale 
waarde. De in de fabriek afgestelde 
waarde is maximaal.
Om de afstelling uit te voeren zet 
men de ketel op maximaal vermogen 
door de schoorsteenveegknop “I” 
ingedrukt te houden totdat de rode 
led “D” gaat knipperen, de display zal 
nu afwisselend de temperatuur van 
de uitgaande leiding van de ketel, 
het nummer 1 en het nummer 00 
weergeven; met de regelknop “P” voor 
de tapwatertemperatuur kan men het 
maximale verwarmingsvermogen op 
de gewenste waarde afstellen (zie 
grafiek).
Om de afstellingswaarde op te slaan 
moet men de toets “I” indrukken totdat 
de rode led “D” uitgaat.

Met de parameter “d6” kan men het 
maximale ingestelde toerental van de 
ventilator bij verwarmingsbedrijf zien.

In bedrijf brengen

Controle gasafregelingen
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Controle van de 
veiligheidsvoorzieningen van de 
ketel
Voor de controle van de 
veiligheidsvoorzieningen van de ketel 
gebruikt men de schoorsteenveegknop 
“I”. 
Druk op de schoorsteenveegknop “I” 
totdat de rode led “D” aangaat, als 
men hem nu loslaat zal de led “D” 
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 veiligheidsvoorziening 
van de ketel in werking treedt (de ketel 
gaat in de blokkering vanwege het 
bereiken van de temperatuurgrens, 
de rode led “D” zal doorgaan met 
knipperen en op de display ziet men de 
veiligheidscode 111).

Breng de ketel weer in bedrijf door de 
deblokkeringsknop RESET “G” in te 
drukken, nadat de keteltemperatuur is 

gezakt.

In bedrijf brengen

Controle veiligheid van de ketel

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.
- BLOKKERINGSSTOP  dit type stop 
is “NIET VLUCHTIG”: het toestel zal 
in dit geval niet automatisch op gang 
komen. De ketel kan weer uit de 
geblokkeerde status komen door op 
toets “G” 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 
weergegeven 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 
“H”:
1- indrukken totdat men op het 

display “[  ]” ziet (circa 5 sec)
2- loslaten
3- opnieuw indrukken totdat men op 

het display “b0” ziet (circa 5 sec)
4- loslaten
5- bij elke druk op de knop ziet men 

de volgende parameters op de 
display

6- om eruit te komen moet men 
drukken totdat men op het display 
“-.-.” ziet (circa 4 sec)

7- loslaten
8- de display keert terug naar 

de standaardweergave 
(temperatuur van het heengaande 
verwarmingswater).

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)
b2- 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 

(µA)
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)

Instelbare parameters:
Om de parameters te zien en te 
veranderen moet men de toets 
SELECT “H” gebruiken en de volgende 
handelingen uitvoeren:
1- indrukken totdat men op het 

display “[  ]” ziet (circa 5 sec)
2- loslaten
3- opnieuw indrukken totdat men op 

het display “b0” ziet (circa 5 sec)
4- loslaten
5- opnieuw indrukken totdat men op 

het display “P” ziet (circa 10 sec)
6- loslaten
7- wacht tot er “P3” op de display 

komt
8- bij elke druk op de knop zal de 

display de volgende parameters 
weergeven, totdat hij bij de 
gekozen parameter komt (P5 of 
P6)

9- als de display de vooringestelde 
waarde van de gekozen parameter 
weergeeft moet men de toets 
indrukken totdat de groene led “F” 
aan gaat

10- bij elke druk op de toets zal 
de waarde van de parameter 
veranderen

11- stel de gewenste waarde in
12- druk op de toets totdat de leds 

“E” en “F” uitgaan om de nieuwe 
instelling op te slaan (circa 5 sec)

13- na de opslag geeft de display 
“P5” of “P6” weer, daarna “-
.-.” en keert tenslotte naar 
de standaardweergave 
(temperatuur van het heengaande 
verwarmingswater).

14- om weg te gaan drukt men op de 
knop totdat men “-.-.” op de display 
ziet (circa 6-7 sec)

15- loslaten
16- de display keert terug naar 

de standaardweergave 
(temperatuur van het heengaande 
verwarmingswater).

De reeks instelbare parameters is de 
volgende:

P3 - niet in gebruik
P4 - niet in gebruik
P5 - Hellingwaarde van de 

verwarmingskromme
P6 - Waarde van de parallelle 

verschuiving van de 
verwarmingskromme

In bedrijf brengen

Parameters



94

BE

95

BE

De ketel kan worden omgebouwd 
van aardgas (G20) naar G25 of 
naar vloeibaar gas (G30 en G31) 
of omgekeerd, dit moet door een 
Gekwalificeerd servicecentrum 
worden uitgevoerd. De uit te voeren 
handelingen zijn: 

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

toestel af 
2.  Draai de gaskraan dicht 
3.  Demonteer het frontpaneel zodat 

men in de gasdichte kamer kan 
komen 

4.  demonteer de eenheid ventilator/
venturi/gasklep 

5.  maak de gasklep van de venturi 
los 

6.  doe het gasdiafragma erin 
(geleverd met de ombouwkit), 
zoals getoond in de voorgaande 
foto’s 

7.  monteer de eenheid ventilator/
venturi/gasklep weer in de ketel 

8.  verwijder het rookgasdiafragma 
dat zich in de krans bevindt 

9.  doe het nieuwe diafragma voor 
LPG (zie tabel) in de rookgaskrans 

10. zet spanning op het toestel 
11. draai de gaskraan open 
12. zet het toestel in bedrijf 

volgens de instructies van de 
gebruiksaanwijzing. 

13. controleer de dichtheid aan de 
gaskant. 

14. zet het frontpaneel weer op de 

verbrandingskamer 
15. voer de verbrandingsanalyse en 

de afstelling van het minimale en 
maximale thermische vermogen 

uit.
16. vervang het typeplaatje met de 

gasaanduiding 
17. (uitsluitend voor de 18HG) bij 

het ombouwen van aardgas 
(G20) naar G30 moet men het 
aansteekvermogen van 35% 
naar 70% veranderen, dit doet 
men met parameter 608 van de 
afstandsbediening QAA.

ombouw van aardgas naar G25
1.  voer de verbrandingsanalyse en 

de afstelling van het minimale en 
maximale thermische vermogen 
uit. 

In bedrijf stellen

Overgang op ander gas
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3

0
 H

G
/H

S
G

Onderste Wobbe index
(15°C, 1013 mbar)  (MJ/m3)

45,7 37,38 35,25 29,80 35,60 80,58 70,69

Consumi max/min                          max
(15°C, 1013 mbar) 
(G.N.= m3/h) (GPL = Kg/h)             min

3,01 3,01 3,50 3,50 4,19 3,64 2,25 2,25 2,21

0,75 0,75 0,87 0,87 1,04 0,91 0,56 0,56 0,55

Gasverbruik na 10 min.
(bij 70% van het maximale vermogen)
(G.N.= m3/h) (GPL = Kg/h) 

0,35 0,35 0,41 0,41 0,49 0,42 0,26 0,26 0,26

2
4

 H
G

/H
S

G

Onderste Wobbe index
(15°C, 1013 mbar)  (MJ/m3)

45,67 37,38 35,25 29,8 35,6 80,58 70,69

Consumi max/min                          max
(15°C, 1013 mbar) 
(G.N.= m3/h) (GPL = Kg/h)             min

2,43 2,43 2,83 2,82 3,38 2,93 1,81 1,81 1,79

0,63 0,63 0,74 0,74 0,88 0,77 0,47 0,47 0,47

Gasverbruik na 10 min.
(bij 70% van het maximale vermogen)
(G.N.= m3/h) (GPL = Kg/h) 

0,28 0,28 0,33 0,33 0,39 0,34 0,21 0,21 0,21

1
8

 H
G

Onderste Wobbe index
(15°C, 1013 mbar)  (MJ/m3)

45,67 37,38 35,25 29,80 35,60 80,58 70,69

Consumi max/min                          max
(15°C, 1013 mbar) 
(G.N.= m3/h) (GPL = Kg/h)             min

1,90 1,90 2,21 2,21 2,65 2,30 1,42 1,42 1,40

0,49 0,49 0,57 0,56 0,68 0,59 0,36 0,36 0,36

Gasverbruik na 10 min.
(bij 70% van het maximale vermogen)
(G.N.= m3/h) (GPL = Kg/h) 

0,22 0,22 0,26 0,26 0,31 0,27 0,17 0,17 0,16

In bedrijf stellen

Overgang op ander gas

1
2

 H
G

NATUURLIJKE GASSEN GPL

G20 (GZ50)
koppel

G20/G25
G25 G25.1 GZ35 GZ41.5 G30

koppel
G30/G31

G31
(propano)

Onderste Wobbe index
(15°C, 1013 mbar)  (MJ/m3)

45,65 37,,38 35,25 29,8 35,6 80,58 70,69

Verbruiken max/min                       max
(15°C, 1013 mbar) 
(G.N.= m3/h) (GPL = Kg/h)             min

1,22 1,22 1,41 1,41 1,69 1,47 0,91 0,91 0,89

0,32 0,32 0,37 0,37 0,44 0,38 0,24 0,24 0,23

Gasverbruik na 10 min.
(bij 70% van het maximale vermogen)
(G.N.= m3/h) (GPL = Kg/h) 

0,14 0,14 0,16 0,16 0,20 0,17 0,11 0,11 0,10

Vermogen Type gas Diafragma Gas
Diafragma 

lucht
Diafragma 
rookgas

Afstelling ventilatorsnelheid  
[rpm]

Langzame 
ontsteking

[%]
MIN  MAX

30 HSG/HG

G20/G25 NO NO ø 40 mm 1500 5500 35

G31 ø 4,6 mm NO ø 33 mm 1500 5500 35

G30 ø 4,6 mm NO ø 33 mm 1500 5500 35

24 HSG/HG

G20/G25 NO NO ø 34 mm 1500 5500 35

G31 ø 4,6 mm NO ø 24 mm 1500 5500 35

G30 ø 4,6 mm NO ø 24 mm 1500 5500 35

18 HG

G20/G25 NO SI ø 34 mm 1500 5500 35

G31 ø 4,6 mm SI ø 24 mm 1500 5500 35

G30 ø 4,6 mm SI ø 24 mm 1500 5500 70

12 HG

G20 - G20/G25 - G25 ø 4,6 mm SI ø 27 mm 1500 5500 70

G31 ø 3,40 mm SI ø 21 mm 1500 5500 70

G30 ø 3,40 mm SI ø 21 mm 1500 5500 70

overzichtstabel gasombouw

OPGELET
In België is de ombouw van het 
ene naar het andere type gas niet 

toegestaan
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OPGELET
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:
1. Draai de 4 bevestigingsschroeven 

uit de mantel, men vindt deze aan 
de onderkant

2. Open de haken in het bovenste 
deel van de mantel.

3. Trek de mantel naar u toe.
4. Draai het frontpaneel naar u 

toe zoals in de figuur wordt 
aangegeven.

Inspectie van de ketel

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

1

2

3

4
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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 “G” 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 scheda in modo programmazione

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

BLOKKERINGSSTOP

VEILIGHEIDSSTOPS

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

STORINGSBERICHTEN

Onderhoud

Beschermingssystemen ketel
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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 vervuilende 
emissies van de ketel te controleren, 
in overeenstemming met de 
voorschriften.

Legen van de installatie
Het legen van de 
verwarmingsinstallatie 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 
antivorstvloeistof 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.
Men beveelt het gebruik aan van 
antivorstvloeistoffen met GLICOLEN 
van het type PROPILEEN, corrosievrij 
(zoals bijvoorbeeld CILLICHEMIE 
CILLIT CC 45, dit is niet giftig en is 
tegelijkertijd een antivorstvloeistof, 
antiafzettings en –corrosiemiddel), 
gebruik het in de door de fabrikant 
voorgeschreven dosis, afhankelijk van 
de voorziene minimale temperatuur.
Controleer regelmatig de pH waarde 
van de het mengsel van antivriesmiddel 
en water in het ketelcircuit en vervang 
het als de waarde lager is dan de 
grenswaarde die door de fabrikant 
wordt voorgeschreven.

MEN MAG NIET VERSCHILLENDE 
TYPEN ANTIVRIESMIDDEL MET 
ELKAAR MENGEN.
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 uitschakelen 

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 oorspronkelijke 
afstellingen weer worden hersteld.

OPGELET
Maak de onderdelen die warm water 
kunnen bevatten leeg, door eventuele 
ontluchtingsgaten te activeren, voordat 
u ze aanraakt.
Ontkalk onderdelen waar kalk op is 
afgezet , volgens de specificaties in 
het schema voor de veiligheid van het 
apparaat; het vertrek moet geventileerd 
zijn, u moet beschermende kleding aan 
hebben, geen verschillende producten 
mengen, het apparaat en voorwerpen 
in de buurt  beschermen.
Sluit de ruimten, die worden gebruikt 
voor het lezen of regelen van de 
gasdruk, hermetisch af .
Controleer dat het gaskopje bij het 
geleverde gas past.
In het geval dat 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 erbij 
roepen.

Onderhoud

Controles

Plaatsing elektroden 
Controleer de elektroden zoals 
aangegeven in de afbeelding.

5.5�1

6�
0.
5

5.5�1
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Controles

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. Na afloop van controle 3 eventueel 
de verbrandingskamer demonteren 
en reinigen.

6. Na afloop van controle 4 eventueel 
de brander en de injector 
demonteren en reinigen.

7. Reiniging van de primaire 
warmtewisselaar.

8. Controle van het bedrijf van 
de veiligheidssystemen van de 
verwarming:

 - veiligheidsvoorziening 
grenstemperatuur.

9. Controle van het bedrijf van de 
veiligheidssystemen van het gas:

 - veiligheidsvoorziening 
afwezigheid gas of vlam (ionisatie).

10. Controle van het rendement van 
de tapwaterproductie (controle van 
de doorstroomsnelheid en van de 
temperatuur).

11. Algemene controle van het bedrijf 
van het apparaat.

12. Verwijdering van de oxide van de 
opnemerelectrode met een speciale 
doek.

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 zwanehals
Men kan bij de zwanehals 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 
zwanehals worden gevuld voordat 
men hem opnieuw aansteekt.
Als men de zwanehals niet met 
water vult bestaat het risico dat er 
rookgassen in het lokaal komen.

Bedrijfstest 
Na het onderhoud te hebben 
uitgevoerd, vult men het 
verwarmingscircuit 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 controleorganen.

-  Controleer de lekdichtheid en de 
werking van de afzuiginstallatie 
van rook en de aanzuiging van 
verbrandingslucht.
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Legenda:
1. Model - code ketel
2. Serienummer - 

homologatienummer
3.  Gasinstelling
4. Rendement
5. Thermisch leveringsvermogen 

max - min
6. Thermisch vermogen max - 

min

(0085 ) DVGW

1 0694 04

IT II2H3B/P

NL I2L

STD Q

P

D

TMIN= +5�C

Theating=82�C

PMS=3 bar PMW=6 bar

NOx 5

G20 G25 G31

20 20 50

C13 C33 C43 C53 C83 B23

230V-AC-50Hz-128,6-IPX4D

DE II2ELL3B/P AT II2H3B/P CH II2H3B/P BE I2E+,I3+

2

MIN MAX

4

3

5
6

7

kW kW

kW

l/min

kW

ELCO - Mat N.V.
Researchpark Pontebeeklaan 53 B - 1731 Zellik
ELCO Klöckner
Heiztechnik GmbH D - 72379 Hechingen
Heiztechnik GmbH A - 2544 Leobersdorf
ELCOTHERM - CH - 7324 Vilters
ELCO - NL - 1410 AB Naarden

Symbolen op plaatje met eigenschappen 


