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Algemene richtlijnen, bepalingen 
Garantiebepalingen 

Algemene richtlijnen 
Installatie, opstelling, elektrische 
aansluiting en een eerste inbedrijf- 
stellingen moeten door een vakman  
uitgevoerd worden. Deze is verant- 
woordelijk voor een deskundige 
uitvoering.  
 
Tips voor de gebruiker 
De veiligheid en werking van de  
condenserende gasketel blijven 
behouden, wanneer de installatie 
regelmatige door een vakman wordt 
onderhouden. Voor de regelmatige  
uitvoering daarvan wordt aangeraden 
een onderhoudscontract af te sluiten. 

Bepalingen 
Met het oog op een veilig, milieuvrien- 
delijk en energiebesparend gebruik 
moet u rekening houden met de 
volgende normen: 
 
DIN 1988 
- drinkwaterleidingsinstallaties op 
 terreinen, technische bepalingen 
 voor aanleg en bedrijf. 
 
DIN 18160 + EN 13 384 
- Schoorsteen 
 
TRGI (DVGW G600) 
- Technische regels voor gas- 
 gestookte installaties 
 
ATV A 251 
- Afvoer van condens uit ver- 
 warmingsketels naar de openbare 
 riolering 
 
Geldende bouwregelgeving 
 
TRF 
- Technische regels voor vloeibaar 
 gas 
 
DVGW G688 
- Procesblad techniek conden- 
 serende installaties 
 
EN 12 831 
- Regels voor het berekenen van de 
 warmtebehoefte van gebouwen  
 
EN 12 828 
- Veiligheidstechnische uitrusting 
 van verwarmingsinstallaties 
  met voorlooptemperaturen tot 
 95°C  
 
- EnEV 
 
- FeuVO 

Voor de installatie van de conden- 
serende gasketel moeten het 
gasbedrijf en de verantwoordelijke  
schoorsteenveger goedkeuring 
verlenen. 
 
Toelichting bij onze garantie- 
bepalingen 
Schade die ontstaat door de volgende 
oorzaken, valt buiten onze garantie: 
- ongeschikt of ondeskundig 
 gebruiken of bediening  
- verkeerde montage resp. 
 inbedrijfstelling door de koper of 
 derden 
- gebruik van onderdelen van andere 
 fabrikanten  
- gebruiken van de installatie met 
 een te hoge druk of met andere 
 dan door de fabriek bepaalde 
 prestatiegegevens.  
- gebruik van ongeschikte brand- 
 stoffen 
- niet opvolgen van de richtlijnen die 
 in de handleiding en op de stikkers 
 op de condenserende gasketel 
 staan  

Voor Oostenrijk geldt bovendien: 
- ÖVGW TR Gas (G1) 
- ÖVGW TR vloeibaar gas (G2) 
- ÖNORM H 5152 
 condenserende installaties, 
 ontwerptips  
- ÖNORM M 7443 
 gasgestookte installaties met 
 atmosferische brander deel 1, 3, 
 5, 7  
- ÖNORM M 7457 
 gasgestookt installaties met  
 mechanisch ondersteunde 
 premixbrander  
- ÖNORM H 5195 norm inzake 
 verwarmingswater  
- ÖVGW-richtlijnen 
 G1 - technische richtlijn voor het 
 installeren van lagedruk gas- 
 installaties  
 G2 - technische richtlijn voor het 
 installeren betreffende de installatie 
 van vloeibaargas-installaties  
 G41 - condenserende ver- 
 warmingsinstallaties, opstelling en 
 aansluiting  
 G4 - Richtlijn betreffende 
 stookruimte  
- Het toestel is toegelaten op grond 
 van artikel 15a B-VG en het 
  voorschrift inzake verwarmings- 
 installaties VO (FAV 97) 
- u dient de plaatselijk geldende 
 bouwvoorschriften op te volgen.  
 
Voor Zwitserland geldt verder: 
- PROCAL 
 bond van leveranciers van 
 verwarmingsmaterialen  
- SVGW-norm gasleidingen G1: 
 Gasinstallaties 
 Zwitserse vereniging van de  
 gas- en watersector  
- EKAS - Form, 1942: 
 Richtlijnen voor propaan 
- BUWAL 
 federaal agentschap voor milieu,  
 bos en landschappen  
- VKF 
 vereniging van kantonale  
 brandverzekeringen 
- Waterbehandeling  
 volg de richtlijnen van  
 SWKI Nr. 97-1 Waterbehandeling  
 voor verwarmingsinstallaties  
 
Daarnaast dient u de specifieke  
nationale verordeningen en normen 
op te volgen.  
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Kwaliteit van het verwarmingswater 

Kwaliteit van het verwarmingswater 
De samenstelling en de kwaliteit van 
het water in het systeem hebben een 
directe invloed op de prestaties van het 
hele systeem en op de levensduur van 
de ketel. Voor het vullen en later 
bijvullen van de installatie kunt u 
normaal gesproken leidingwater met 
een pH-waarde 7-8 gebruiken, voor 
zover het geen corrosief (chloride- 
gehalte > 150 mg/l) of zeer hard water 
(>14°dH; hardheidsbereik IV) is. 
Bij het waterbedrijf kunt een drinkwater- 
analyse aanvragen. 
Als het specifieke installatievolume 
groter is dan 20 liter/kW verwarmings- 
vermogen (bijv. door het inbouwen van 
een buffervat voor de verwarming), 
dient u de max. toegestane kalk- 
afzetting door het vul- en bijvulwater  
volgens de berekening van de 
VDIrichtlijn 2035 te bepalen. Indien 
nodig het vulwater ontharden. 
Er mogen geen chemische corrosie- 
werende middelen worden ingezet.  
 
Voor Oostenrijk geldt bovendien 
ÖNORM H 5195-1. 
 
Voor Zwitserland geldt bovendien: 
SWKI Nr. 97-1 

Onbekende waterkwaliteit en 
aansluiting op bestaande installaties 
Vaak bevat verwarmingswater stoffen 
en toevoegingen die de werking en de 
levensduur van de condenserende 
gasketel beïnvloeden. Voer daarom 
een van de volgende stappen uit: 
 
• Verwarm het oude systeem  
 voordat u de ketel vervangt en tap  
 het vervolgens volledig af. 
 

of  
 

• Spoel het verwarmingssysteem  
 zorgvuldig door, nadat u de nieuwe  
 ketel heeft aangesloten. Het beste  
 tijdstip om de installatie door te  
 spoelen is direct nadat het systeem  
 de eerste keer is verwarmd.  
 
Vloerverwarming 
Bij oude installaties, vloerver- 
warmingssystemen en bij proble- 
matisch vulwater raadt ELCO u aan om 
de warmtewisselaar uit ons 
toebehorenprogramma te installeren. 

Criterium Toelaatbare waarde Effect van afwijking 

pH-waarde 7 - 8 
 

Corrosiegevaar voor onderdelen van de ketel en de  
verwarmingsinstallatie 
 

Hardheidsgraden < 14 dH - Verhoogde kalkafzetting  
- Korte levensduur van de ketel  
 

Chloridegehalte  < 150 mg/l Corrosie van gelegeerde materialen  
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Productbeschrijving 
Componenten 
Functiebeschrijving 
Leveringsomvang 

1 Rookgasafvoeraansluiting  
2 Luchttoevoerleiding  
3 Gastemperatuurvoeler  
4 Warmtewisselaar  
5 Ontstekingstransformator  
6 Ventilator  
7 Regelaar  
8 Aan-/uitschakelaar  
9 Automatische ontluchter  
10 Geluiddemper (types 65 en 85)  
11 Gasventiel  
12 Venturibuis  
13 Ketelpomp 
 (bij types 100 en 120 behalve de 
 ketel) 

Productbeschrijving  
De condenserende gasketel 
RENDAMAX 30 heeft als kenmerk 
CE- 0063BQ3192 en voldoet zodoende 
aan de volgende normen en richtlijnen: 
- DIN EN 677 
- EN 60 335 
- EN 55 014-1/2 
- 90 / 396 / EWG 
- 89 / 336 / EWG 
- 73 / 23 / EWG 
- 92 / 42 / EWG 
- DIN EN 483 
- DIN EN 297 
- DIN EN 656 
- De NOX-grenswaarden voldoen  
 aan 1.BImSchV §7 (2) 
 
De condenserende gasketel  
RENDAMAX 30 heeft een gesloten 
systeem met afgesloten verbrandings- 
ruimte. De verbrandingslucht komt via 
een luchttoevoersysteem in het toestel. 
De condenserende gasketel is bedoeld 
voor gesloten warmwaterverwar- 
mingsinstallaties. Het ketelvermogen  
wordt met de geïntegreerde regeling  
modulerend aangepast aan de  
momentele warmtebehoefte. 

Warmtewisselaar 
De roestvrijstalen warmtewisselaar is  
opgebouwd uit meerdere vlakke  
spiralen en zorgt voor een optimale  
warmteoverdracht van de rookgassen  
aan het ketelwater. De condensatie  
vindt plaats in het bovenste gedeelte  
van de warmtewisselaar. De condens  
die ontstaat wordt achterin de warm- 
tewisselaar naar beneden afgevoerd.  
 
Stuur- en regeleenheid 
De stuur-en regeleenheid zorgt voor  
de functie van de branderautomaat en  
voor de regeling van de modulerende  
werking van de ketel en verwarmings- 
regeling met warmwaterbereiding. 
Op de display kan men de bedrijfs- 
toestand van de ketel aflezen.  
De branderautomaat stuurt en bewaakt  
de veilige werking van de ketel.  

Leveringsomvang 
• Condenserende gasketel met 
 bedieningspaneel   
• Documentatie  
 
Toebehoren 
• Boiler VISTRON  
• Schoorsteensystemen  
• Neutralisatie-inrichting/condens- 
 afvoer  
• Pompgroep 
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Productbeschrijving 
 
 
Bedieningspaneel 
Compact gasblok  

Bedieningspaneel 
Het bedieningspaneel is met alle  
bovengenoemde bedieningselementen  
in de condenserende gasketel  
geïntegreerd. 
Het elektronische systeem KM628 
zorgt voor: 
- Management voor modulerende 
 ketelregeling 
- Warmwaterbereiding. 

Compact-gasblok 
Het compacte gasblok werkt als gas- 
veiligheidsblokkeerventiel en als 
regelaar. De regelaar werkt als pneu- 
matische gas-/lucht-differentiedruk- 
regelaar. 
Deze regelt gasuitgangszijdig de 
gasdruk Po in functie van de verbrand- 
ingsluchtdruk PL. Als er geen luchtdruk 
is opgebouwd (PL=0), blijft de gasklep 
dicht. De drukverhouding gas/lucht en 
als gevolg daarvan de hoeveelheids- 
verhouding gas/lucht kan worden 
ingesteld en blijft vervolgens voor het 
hele belastingsbereik nagenoeg 
constant. 

Technische gegevens 
Veiligheidsafsluiters  2 stuks,  
      Klasse B/C  
Netspanning 
Type 65-100    AC 24 V 
Type 120    AC 230 V 
Opgenomen stroom 
Type 65-100    0,42 A 
Type 120    0,09 A 
Gasblok incl. gasfilter 

6  

1 Modus 
 i Standby 
 q Automatische stand 
 F Zomerstand 
 j Schoorsteenveegstand 
2 Moduskeuzeschakelaar 
3 Storingsindicatie E 
4 Voorlooptemperatuur 
5 Storingscode (knipperend) 
6 Verwarmingscirculatiestand 
 C Nachtstand 
 B Dagstand 
  (knipperend) Brander aan 
7 Servicestand 
 jI Servicestand min. brander- 
  vermogen 
 jII Servicestand max. brander- 
  vermogen 

5   6    7   4    3                                2 
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Productbeschrijving 
 
 
 
Technische gegevens  

RENDAMAX 30 
65 85 100 120 

Nominaal verwarmingsvermogen bij 75° / 60°C Max. / Min.  kW 58,8/8,3 77,5/15,5 87,2/17,4 108,9/21,8 

Nominaal verwarmingsvermogen bij 40° / 30°C  kW 65,1/9,2 85,8/17,2 96,5/19,3 120,5/24,1 

Nominale warmtebelasting kW 60,7/8,6 80,0/16,0 90,0/18,0 112,4/22,5 

Normrendement 75° / 60°C  % 106,3 106,3 106,3 106,3 

Normrendenement 40° / 30°C  % 110,1 110,1 110,1 110,1 

Stilstandverliezen TK = 70°C  % < 0,3 < 0,3 < 0,3 < 0,3 

Max. persdruk van de ventilator  Pa 140 140 140 200 

Waterinhoud  l 6,6 8,4 10,3 12,0 

max. toelaatbare waterdruk  bar 6 6 6 6 

max. toelaatbare voorlooptemperatuur   °C 90 90 90 90 

Condensaatdebiet bij 40° / 30°C  ca. l/h 9,7 12,8 14,4 18,0 

Gasaansluitwaarde  aardgas E / H* (Hi = 10,9 kWh/m3)  m3/h 5,6 7,3 8,2 10,3 

      Aardgas LL (Hi = 8,1 kWh/m3) m3/h 7,5 9,9 11,1 13,9 

      Vloeibaargas propaan / butaan 
      (Hi = 12,8 kWh/kg) 

kg/h 4,7 6,3 7,1 8,8 

Min. gasstroomdruk  aardgas  
      vloeibaar gas  

mbar 
mbar 

20 
50 

20 
50 

20 
50 

20 
50 

Afvoergasstroomhoeveelheid bij aardgas  g/s 31 41 46 58 

Afvoergastemperatuur netto TV/TR 75/60  °C 70 70 70 70 

Afvoergastemperatuur netto TV/TR 40/30  °C < 55 < 55 < 55 < 55 

Gascategorie   II2ELL3P / II2H3P 

Afvoergas waardegroep   G61 G61 G61 G61 

Bouwwijze - afvoergassystemen 
(B23; C13; C33; C43; C53; C63; C83) 

 Alle Alle Alle Alle 

Ionisatiestroom min.  μΑ 15,0 15,0 15,0 15,0 

Aansluitingen lucht-/afvoergasbuis (concentrisch)  DN 80/125 110/150 110/150 110/150 

    Lucht- /afvoergasbuis (parallel)  DN 80/80 100/100 100/100 100/100 

    Verwarmingsvoorloop / Verwarmingsretourloop 
    (binnen/buiten)  

DN 25/32 25/32 25/32 25/32 

    Gasaansluiting  DN 20 20 20 20 

    Condensslangaansluiting  mm 25 25 25 25 

pH - waarde condensaat  pH 3,0 3,0 3,0 3,0 

Elektrische aansluiting / opgenomen vermogen 230 V / VAC 
(* Types 100 en 120 zonder ketelcirculatiepomp)  

W 230 255 130* 215* 

CE - Identificatienummer   0063BO3192 

Gewicht ca.  kg 55 65 80 90 

Nominaal verwarmingsvermogen bij 80° / 60°C kW 59,2 77,8 88,2 109,0 

Rendement bij nominaal verwarmingsvermogen bij 100%, 
80° / 60°C    

% 97,5 97,3 98 97,7 

Rendement bij deellast bij bei 30%, 40° / 30°C    % 108,1 108,1 108,1 108,1 

Stilstandverliezen bij 70°C gem. keteltemperatuur  % < 0,3 < 0,3 < 0,3 < 0,3 

Hulpenergie ketel + ingebouwde ketelpomp 
(* Types 100 en 120 zonder ketelpomp)  

W 147 171 83* 137* 
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Productbeschrijving 
 
 
 
Maattekening  

8  

Type R30/65 R30/85 R30/100 R30/120 

B1   mm 120 140 140 140 

D   mm 80 100 100 100 

D1   mm 80 100 100 100 

G R 3/4" R 3/4" R 3/4" R 3/4" 

L   mm 405 510 560 670 

L1   mm 90 90 90 90 

W R 11/4" / Rp 1" R 11/4" / Rp 1" R 11/4" / Rp 1" R 11/4" / Rp 1" 



Richtlijnen voor integratie in het systeem 
 
Schoorsteen 
Rookgasafvoergeleiding 
Condensafvoerleidingen  

Condenserende installaties 
Bij condenserende installaties wordt de 
resterende warmte uit de rookgassen  
gehaald door afkoeling en condensatie; 
en aan het verwarmingssysteem 
toegevoerd.  
Op die manier wordt een hoge rende- 
mentsgraad met een laag energie- 
verbruik bereikt.  
 
Instructies voor de schoorsteen 
Afvoersystemen moeten worden 
gemonteerd in een schacht die voldoet 
aan DIN 18 160 / deel 1.  
 
Voordat u de condenserende 
gasketel monteert, dient u de  
rookgasafvoerleiding te controleren. 
 
Afmetingen gelden alleen bij 
toepassing van het afvoersysteem van 
polypropyleen (PPs) DN 110/150. 
Door de lage gastemperaturen zijn er 
speciale rookgasafvoergeleidingen voor 
condenserende ketels nodig, die in de 
handel verkrijgbaar zijn. Voorbeelden: 
- vochtbestendige schoorstenen  
- binnenste buis die geen condens 
 doorlaat  
- gekeurde rookgasafvoerleidingen  
- de verbindingsdelen (moffen) 
 moeten in de schacht passen met 
 de geringste doorsnede.  

Installatie van de ketel op zolder 
Gesloten uitvoering lengte rookgas- 
afvoerleiding max. lengte van leiding 
4 m 
 
De afvoer van het rookgas vindt 
plaats 
- via een rookgasafvoerleiding die 
 voldoet aan DIBT (Duitsland), resp. 
 VKF (Zwitserland)- ÖTZ 
 (Oostenrijk) 
- in de schoorsteen  
 
Leidingen en leidingdelen moeten 
- buiten schachten toegankelijk en  
 controleerbaar zijn en beschermd 
 zijn tegen ijsafzetting. 
- in schachten zwevend gemonteerd 
 zijn 
 
Rookgasafvoerleidingen moeten 
- vochtbestendig 
- geschikt voor rookgastemperaturen 
 onder de 40 °C 
- bestand tegen overdruk zijn. 
 
Aanbeveling: 
Toebehoren montageset rookgas- 
afvoerleiding 
 
 
Condensleidingen mogen niet 
vast geïnstalleerd worden. De condens 
wordt in een trechter opgevangen en 
afgevoerd in de riolering.. 
 
Aanbevolen: 
Toebehoren neutralisatietoestel; volg 
procesblad ATV A 251 op.  
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Rookgasafvoergeleidingen  
lucht-/rookgasafvoersysteem 
De uitvoering van de rookgas- 
afvoerinstallatie moet voldoen aan de 
ter plekke geldende voorschriften. De 
condenserende installatie mag alleen 
in combinatie met goedgekeurde 
rookgasafvoersystemen worden 
gebruikt. Ter plaatse aanwezige 
rookgasafvoerinstallaties moeten 
vochtbestendig en corrosiewerend zijn, 
mogen geen condens doorlaten en 
moeten berekend zijn op de bouw- 
kundige en praktische vereisten. De 
rookgassen moeten de schoorsteen 
aan de bovenkant ongehinderd kunnen 
verlaten; (gebruik van een schoor- 
steenkap wordt daarom afgeraden). De 
verbinding tussen de schoorsteen en 
condenserende installatie moet licht 
aflopend (3%) worden uitgevoerd, 
zodat de condens uit de rookgasafvoer 
kan weglopen. Deze verbinding moet 
met zo min mogelijk bochten uitgevoerd 
worden. De rookgasafvoer moet 
volgens de voorschriften van inspectie- 
openingen zijn voorzien. Toepassing 
van een gesloten rookgasafvoer- 
systeem is ook mogelijk.  
 
 
Rookgasafvoerleidingen 
De leidingen mogen niet horizontaal 
gelegd worden om te voorkomen dat er 
in de leidingen condens ontstaat. De 
onderdelen moeten zodanig 
geïnstalleerd worden dat ze perfect op 
elkaar aansluiten. Gebruik bij de  
montage 45°-bochten. De verticale  
onderdelen dienen met klemmen  
bevestigd te worden.  

Condens 
De aansluiting van de condensafvoer  
(onder de ketel) moet licht aflopend in 
de rookgasafvoerleiding gevoerd 
worden.  
Ook moet gevaar voor bevriezing 
uitgesloten zijn.  

Voorbeeld van installatie van aparte 
condensafvoerleiding op de  
rookgasafvoerleiding.  



Montage 
 
 
 
Voorbereidingen voor de montage  

Opstelling en afstanden 
Onbelemmerde toegang voor bediening 
en onderhoud is alleen mogelijk als de 
minimale afstanden aangehouden  
worden.  
 
 
Installatieplaats 
Installeer de installatie niet in ruimten 
met agressieve dampen (bijv. haar- 
spray, perchloorethyleen, tetrachloor- 
koolstof) of in zeer stoffige of vochtige 
ruimten (bijv. waskeuken). De 
installatieplaats moet vorstvrij zijn. 
Indien deze eisen niet worden na- 
geleefd, vervalt de garantie voor daaruit 
voortvloeiende schade. Zorg er bij de 
montage van het toestel voor dat er 
geen vuil (bijv. stof van het boren) in de 
condenserende gasketel terechtkomt. 
Dek het toestel daartoe af. Aangezien 
de voorschriften in de afzonderlijke 
deelstaten verschillend zijn, dient u 
voorafgaand aan de installatie van het 
toestel te overleggen met de bevoegde 
instanties en de verantwoordelijke 
schoorsteenveger.  
 
 
Gasaansluiting 
Het leggen van de gasleiding en de 
gaszijdige aansluiting mogen alleen 
door een erkende gasinstallateur 
worden uitgevoerd. Reinig de 
cv-leidingen en de gasleiding voordat u 
de condenserende gasketel aansluit; 
dit is vooral van belang bij oudere 
systemen. Zorg er bij het leggen van de 
gasleidingen voor dat er geen spanning 
op staat. Voor de inbedrijfstelling dient 
u de buisleidingen en de aansluitingen 
gaszijdig op lekken te controleren. 
De max. druk voor het afpersen van 
de gasblokken aan de brander is 
150 mbar.  
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Montage 
 
 
Lucht-/rookgasafvoergeleiding 
Mogelijke uitvoeringen  

Open uitvoering  

B23 Rookgasaansluiting op rookgasafvoerinstallatie 
Meervoudige werking (onderdruk/overdruk) 
 
Installatie in de kelder 
Luchttoevoer via opstellingsruimte  
Rookgasafvoergeleiding via het dak 
 
Minimale doorsneden schacht 
Zwevende montage conform  
DIN 18160 voor uitvoering B23 (open systeem)  

 

Gesloten uitvoering, PPS/aluminium wit   

C33x Lucht-/rookgasafvoergeleiding via het dak met dezelfde drukwaarden 
 
Installatie in de kelder 
Rookgasafvoer-/luchttoevoersysteem tot het rookgasafvoerkanaal  
Lucht-/rookgasafvoergeleiding via het dak 
Inbouw in vochtbestendig rookgasafvoerkanaal 

 

Lucht-/rookgasafvoergeleiding via het dak met dezelfde drukwaarden  
 
Installatie op een verdieping/op zolder 
Rookgasafvoer-/luchttoevoersysteem via schuin of plat dak 

 

C43x Aansluiting op AZ/LAS (dubbel uitgevoerd) meervoudige werking  ter plaatse 

C53x Luchttoevoer en rookgasafvoer naar buiten met verschillende 
drukwaarden  

ter plaatse 

C63x Aansluiting luchttoevoer/rookgasafvoer op apart gekeurde  
en geleverde luchttoevoer-/rookgasafvoerleidingen  
 
Installatie in de kelder of op een verdieping  
Rookgasafvoer-/luchttoevoersysteem door de buitenmuur  
Rookgasafvoergeleiding door geïsoleerde rookgasafvoerleiding 
of AZ-AW  
Rookgasafvoerleiding (zwevend gemonteerd) aan de buitenmuur 

 

C83x Aansluiting rookgasafvoer op rookgasafvoerinstallatie,  
meervoudige werking (onderdruk) Toevoer van verbrandingslucht  
via aparte luchttoevoerleiding  

ter plaatse 
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Rookgas- 
afvoerleiding Ø 

  

110           mm > 168 188 



Montage 
 
 
Lucht-/rookgasafvoergeleiding 
Mogelijke uitvoeringen  

Aansluiting op vochtbestendige  
luchttoevoer-/rookgasafvoer- 
schoorsteen C43x (AZ) 
De rechte lucht-/rookgasafvoer- 
geleiding mag bij installatie op een 
luchttoevoer/rookgasafvoerschoorsteen 
niet langer zijn dan 1,4 m. U mag niet 
meer dan drie 90°-bochten installeren. 
De luchttoevoer-/rookgasafvoer- 
schoorsteen AZ moet door DIBT 
(Deutsches Institut für Bautechnik); 
VKF (vereniging van kantonale  
brandverzekeringen) ÖTZ zijn 
goedgekeurd voor condenserende  
ketels. 
 
Aansluiting op vochtbestendige  
rookgasafvoerschoorsteen of  
rookgasafvoerinstallatie B23 voor  
gesloten werking 
De rechte lucht-/rookgasafvoer- 
geleiding mag bij installatie op een 
rookgasafvoerschoorsteen niet langer 
zijn dan 2 m. U mag niet meer dan drie  
90°-bochten installeren.  
De rookgasafvoerschoorsteen moet  
door DIBT/ VKF/ÖTZ zijn goedgekeurd  
voor condenserende ketels.  
 
Aansluiting op een verbrandings- 
luchttoevoer-/rookgasafvoer- 
geleiding C63x die niet met het  
gasgestookte toestel is gekeurd  
De rechte lucht-/rookgasafvoer- 
geleiding mag bij installatie op een 
verbrandingsluchttoevoer- en rookgas- 
afvoerleiding niet langer zijn dan 2 m. 
U mag niet meer dan drie 90°-bochten 
installeren.  
De rookgasafvoerinstallatie moet door 
DIBT/ VKF/ÖTZ zijn goedgekeurd voor 
condenserende ketels. Als de  
verbrandingslucht uit de schacht wordt  
gehaald, dient deze schoon te zijn.  
 
Meervoudige werking van rookgas- 
afvoerinstallaties  
(niet leverbaar) 
Bij meervoudige werking van de rook- 
gasafvoerinstallatie dient u rekening te 
houden met de berekening, het 
ontwerp en het keuringsrapport van de 
fabrikant van de schoorsteensystemen.  

De uitvoering van de rookgasafvoer- 
installatie moet voldoen aan de ter  
plekke geldende voorschriften.  
 
Aansluiting op lucht-/rook- gas- 
afvoergeleiding  
Voor de concentrische lucht-/rookgas- 
afvoergeleiding mogen uitsluitend 
originele onderdelen gebruikt worden,  
inclusief het verkrijgbare glijmiddel voor  
PPS-rookgasafvoersystemen.  
Condenserende gastoestellen met een  
lucht-/rookgasafvoergeleiding via het  
dak mogen alleen geïnstalleerd worden  
op zolder of in ruimten waarvan het  
plafond ook als dak dient of waar 
boven het plafond alleen nog de 
dakconstructie is.  
 
De lucht-/rookgasafvoergeleiding mag  
niet door andere ruimten lopen.  
 
Als het plafond een bepaalde brand-  
bestendigheid moet hebben, moeten  
de leidingen voor de verbrandings-  
luchttoevoer en de rookgasafvoer- 
geleiding tussen de bovenkant van het 
plafond en het dak zijn voorzien van 
bekleding die dezelfde brandbestendig- 
heid als het plafond heeft en uit niet- 
brandbaar materiaal bestaat.  
 
Als het plafond geen bepaalde brand-  
bestendigheid hoeft te hebben, moeten  
de leidingen voor de verbrandings-  
luchttoevoer en de rookgasafvoerge-  
leiding tussen de bovenkant van het  
plafond en het dak worden  
geïnstalleerd in een schacht van  
niet-brandbaar, vormvast materiaal of  
in een metalen buis (mechanische  
bescherming). 
Rookgasafvoerleidingen moeten op 
vrije doorgang gecontroleerd kunnen  
worden. In de installatieruimte moet 
daarvoor in overleg met de verant- 
woordelijke schoorsteenveger  
tenminste één inspectie- en/of  
controle-opening worden aangebracht.  

Gebruik voor rookgaszijdige  
verbindingen moffen en dichtingen.  
Plaats moffen altijd tegen de stromings- 
richting van de condens in. Installeer  
de lucht-/rookgasafvoergeleiding licht  
aflopend (3°) ten opzichte van de  
condenserende gasketel.  
De te berekenen lengte van de  
lucht-/rookgasafvoergeleiding mag bij  
installatie als wandketel of als de  
lucht-/rookgasafvoergeleiding door het  
dak loopt niet groter zijn dan 4 m.  
De berekende lengte van de  
lucht-/rookgasafvoergeleiding bestaat  
uit de lengte van de rechte stukken en  
de lengte van de bochten. Daarbij telt  
een 90°-bocht als 1 m en een 45°-bocht  
als 0,8 m. 
 
Om te voorkomen dat de luchttoevoer  
en de rookgasafvoergeleiding elkaar  
boven het dak beïnvloeden, adviseren  
wij een minimumafstand van 2,5 m  
tussen luchttoevoer en rookgas- 
afvoergeleiding. 
 
Aansluiting op vochtbestendige  
luchttoevoer-/rookgasafvoer- 
schoorsteen (AZ), rookgasafvoer- 
schoorsteen of rookgasafvoer- 
installatie 
Schoorstenen en rookgasafvoer-  
installaties moeten volgens de  
bouwregelgeving zijn goedgekeurd 
voor condenserende ketels 
(DIBT-keuring voor Duitsland, VKF voor 
Zwitserland, ÖTZ voor Oostenrijk).  
Voer de dimensionering uit met de  
rekentabellen aan de hand van de  
rookgasgroep.U mag niet meer dan  
drie 90°-bochten installeren. Ga voor  
schoorstenen bij de berekening uit van  
een opvoerdruk van 0 Pa. 
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 Temperatuur [°C]  Debiet [m3/h]  Massastroom [g/s]  Opvoerdruk [Pa]  
RENDAMAX 30 Max. / Min. Max. / Min. Max. / Min. Max. / Min. 

65 70 / 55 113 / 16 31 / 4 140 / 10 

85 70 / 55 149 / 30 41 / 8 140 / 15 

100 70 / 55 168 / 34 46 / 9 140 / 15 

120 70 / 55 209 / 42 58 / 12 200 / 15 



Montage  
 
 
Rookgasafvoersysteem, open uitvoering  
Voorbeeld: rookgasafvoerinstallatie  

1 Ketelaansluiting  
2 T-verloopstuk met deksel 87,5°  
3 Buis met mof  
4 Steunrail  
5 Ondersteunde bocht  
6 Buis met mof  
7 Afstandhouder  
8 Schoorsteenkap  
10 Inspectiestuk  
11 Bochtstuk 30°  
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Montage 
 
 
Opstelling van de condenserende gasketel 
Demontage/montage van de bekledingsdelen  

Demontage van de ketelbekleding  
• Schroeven (1) van de voorplaat (2) 
 losdraaien.  
• Klap de voorplaat naar voren en  
 neem hem eraf.  
• Spansluitingen (3) van de 
 zijbekleding (4) losmaken 
• Zijbekleding rechts en links 
 neerklappen en uit de clips (5) 
 tillen 
• Dekselklem (6) op de afdekplaat 
 aan voorkant (7) openen 
• Afdekplaat verwijderen 
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1 

1 

3                                    3 

4 
4 

5 

6 

7 

1. 

2. 

4 



Montage 
 
 
 
Aansluiting van apparatuur, installatie vullen  

Installatie vullen  
• Sluit de waterslang aan op de  
 vul-en aftapkraan (zelf aanleggen)  
• Draai alle radiatorkranen open.  
• Vul de installatie in koude toestand  
 tot 1 bar bereikt is.  
• Zorg voor de juiste waterkwaliteit.  
• Ontlucht de pomp (draai indien  
 nodig de waaier los met een  
 schroevendraaier).  
• Vul de condenssifon met water  
 (ca. 0,5 l). 
• Pomp een aantal keren starten  
• Na volledige ontluchting installatie 
 tot aan definitieve einddruk vullen. 
• Ontluchtingsschroef sluiten en 
 vulslang verwijderen  
 
Vervangende installatie 
• Spoel de installatie zorgvuldig 
 door.  
• Controleer de verbindingen op  
 lekken.  
• Ontlucht de installatie zorgvuldig 

1 Sifon 
2 Condensaansluiting 
3 Kabelinvoer ext. bekabeling 
4 Gasaansluiting  3/4“ 
5 Voorloopaansluiting 
6 Retouraansluiting 
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De aansluiting mag uitsluitend  
door een bevoegd vakman worden  
uitgevoerd.  
 

Sifon en condensafvoer 
• Sifon (1) demonteren, vullen en 
 weer monteren.  
• Condensafvoer resp. neutralisatie- 
 installatie (accessoire) met sifon 
 verbinden.  
 

Aanwijzing  
De condensleiding (2) mag geen vaste  
verbinding met de riolering hebben. De  
condens moet vrij in een trechter  
kunnen lopen.  

• Sluit de ketel aan op de gasleiding.  
• Controleer de leidingen op lekken.  
• Breng de betreffende rookgasaans- 
 luitplaat (concentrisch/parallel) aan.  
• Plaats het ketelaansluitstuk  
 (concentrisch of parallel) van de  
 bovenkant in de daartoe bestemde  
 opening en duw het in de  
 aansluitingsbuis. Gebruik hierbij 
 het glijmiddel dat voor PPS- 
 rookgasafvoeren geschikt is.  
• Sluit de rookgascollector aan op  
 het rookgasafvoersysteem.  
• Monteer de mof  

1 2 

  5                  1                 4                          2          6 

3 



Montage  
 
 
 
Elektrische installatie  

Algemene opmerking 
De elektrische installatie en de  
aansluitingen mogen slechts door een  
elektricien worden uitgevoerd. 
Daarbij moeten de VDE/ÖVE/SEV- en  
EVU-voorschriften en bepalingen  
worden nageleefd. 
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Installeren van de leiding voor de  
netaansluiting ter plekke 
Het toestel is ontworpen voor vaste  
aansluiting en aansluitleidingen  
NYM 3 x1,5 mm2 of H05W-F 3 x 1 mm2.  
De condenserende gasketel en het  
bedieningspaneel zijn voorzien van  
bedrading.  
De aansluiting op het net gebeurt met  
klemmen (3) op het toestel via een  
daarvoor voorziene en beveiligde  
stroomkring.  
De condenserende gasketel moet met  
gepaste middelen van het net kunnen  
worden gescheiden. Daarvoor moeten  
alpolige schakelaars met een contact- 
opening > 3 mm of veiligheids-  
schakelaars worden gebruikt.  
 
Netspanning:    230 V, 50 Hz 
Zekering voor de netaansluiting: 10 A 
Opgenomen vermogen: max. 420 W 
 
Opgenomen vermogen systeempomp 
Max. schakelstroom KM628 1 A/relais, 
max. 2,5 A in totaal  
 
Het schakelpaneel (1) kan na het eruit 
draaien van de veiligheidsschroef (2) 
naar beneden worden geklapt.  

1       2 

3 



Inbedrijfstelling  
 
 
Controlemaatregelen  
Circulatiepomp  
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De ketel is standaardmatig 
voorzien van een pomp- 
schakeling. Bij vrijgave van de 
ketel wordt de pomp 
ingeschakeld.  
Na het uitschakelen van de 
brander blijft de pomp nog enige 
minuten lopen. Deze nalooptijd 
kan ingesteld worden. 
Standaard zijn dat twee minuten.  

Type �t 20K Pompgegevens  

Nominale 
door- 
stroming  

Ketel- 
weer- 
stand  

Pomptype WILO  Pomp- 
positie  

Druk- 
hoogte 
bij Q  

Reste- 
rende 
druk- 
hoogte 
bij Q  

Max. 
opgenomen 
vermogen * 

m3/h kPa   kPa kPa W 

R30/65 2,57 20 RS 25/7 PWM 3/C max. 49 29 132 

R30/85 3,38 25 RS 25/7 PWM 3/C max. 40 15 132 

R30/100 3,78 28 TOP-S 30/7 *** 3 52 24 195 

R30/120 4,70 30 TOP-S 30/7 *** 3 42 12 195 

*) Max. opgenomen pompvermogen afgegeven in pomppositie 3  
***) Pomp als optie leverbaar  

Waterdoorloopsnelheid en pompgegevens R30  



Inbedrijfstelling 
 
 
 
Controlemaatregelen  

De eerste opstart mag uitsluitend  
door een bevoegd vakman worden  
uitgevoerd. 
Voorafgaand aan de inbedrijfstelling  
moeten altijd de volgende controles  
worden uitgevoerd:  
 
• Controleer de stroomtoevoer.  
• Controleer de druk in de  
 verwarmingsinstallatie.  
• Controleer de druk bij de  
 gasaansluiting.  
• Controleer de gasleiding op lekken.  
• Controleer of het rookgas- 
 afvoertoebehoren correct 
 gemonteerd is.  
• Controleer de condens- 
 afvoerleiding op lekken.  
 
Minimale circulatiehoeveelheid/ 
doorstromingsbewaking  
Bij warmtevraag moet er een hydrau-  
lische doorstroming door het toestel  
plaatsvinden. Het toestel is voorzien  
van een doorstromingsbeveiliging,  
waarmee de doorstroming wordt  
bewaakt. Om te garanderen dat de  
minimale doorstroming plaatsvindt,  
adviseren wij u om de evenwichtsfles of  
de platenwarmtewisselaar te installeren  
(beide zijn verkrijgbaar als toebehoren)  
of om de RENDAMAX 30 aan te sluiten 
op een open verdeler.  

Voor de inbedrijfstelling moet gelet 
worden op  
• De capaciteit van het expansievat  
 moet voldoende zijn. Volg de  
 voorschriften voor de kwaliteit van  
 het water op, vul het systeem 
 indien nodig met onthard water.  
• Voer de inbedrijfstelling en het  
 ontluchten van de installatie direct  
 uit nadat deze gevuld is, anders  
 kunnen er luchtbellen ontstaan die  
 tot corrosie kunnen leiden.  
• Als u de verwarmingsinstallatie bij  
 een lage systeemtemperatuur en  
 maximale doorstroming in bedrijf  
 stelt, voorkomt u kalkafzetting in de  
 ketel.  
• Vervang bij onderhoudswerkzaam-  
 heden niet al het verwarmings-  
 water. Sluit daartoe delen van het  
 systeem af of gebruik het opge- 
 vangen en gefilterde verwarmings- 
 water opnieuw.  

18  



Inbedrijfstelling  
 
 
 
Instellen van het gasblok  

Instelwaarden aardgas  

Aardgas L / H RENDAMAX 30 

Gasdruk mbar 20 

CO2 max. 65/85/120 % 8,8 ± 0,2  

CO2 min. 65/85/120 % 8,2 ± 0,2  

De min. en max. CO2-waarden moet  
altijd minstens 0,3% van elkaar  
verschillen.  

CO2 max. 100 % 9,4 ± 0,2  

CO2 min. 100 % 8,8 ± 0,2  

Instellen van de verbrandings-  
kwaliteit  
• Sluit het toestel waterzijdig, 
 gaszijdig en elektrisch aan. 
 
Door het afwijkende ontstekingsgedrag 
van aardgas LL en aardgas H moet het 
gasluchtmengsel worden aangepast. 
• Als de ontsteking heeft plaatsge- 
 vonden, kunt u met de instel- 
 schroef (2) op de gasklep de  
 voorgeschreven CO2-waarde bij  
 vollast instellen.  
• Stel de CO2-waarde bij deellast in 
 met de instelschroef (1) op het  
 gasblok.  

 19 

1 

Omschakeling van aardgas op  
vloeibaar gas  
Voor het ombouwen van aardgas op  
vloeibaar gas dient u de volgende 
kleppen te gebruiken (verkrijgbaar als 
set) 
R30 65:  6,0 mm 
R30 85:  6,0 mm 
R30 100: 6,8 mm 

Instelwaarden vloeibaar gas 

Vloeibaar gas RENDAMAX 30 

Gasdruk mbar 50 

CO2 max. 65/85/120 % 9,8 ± 0,2  

CO2 min. 65/85/120 % 9,0 ± 0,2  

De min. en max. CO2-waarden moet  
altijd minstens 0,3% van elkaar  
verschillen. 

CO2 max. 100 % 10,4 ± 0,2  

CO2 min. 100 % 9,6 ± 0,2  

2 



Inbedrijfstelling 
 
 
Schakelpaneel 
met bedieningsveld KM628  

20  

Bedieningsfuncties (klep dicht) 
Bij gesloten klep kan door het draaien 
van de draaischakelaar (2) naar links 
of rechts de gewenste bedrijfsstand 
gekozen worden:  

i Stand-by       Ketel buiten werking, vorstbescherming actief  

q Automatische stand     Ketel in werking voor verwarming en warmwatergebruik  

F Zomerstand       Ketel in zomerstand (alleen voor warmwatergebruik) 

jI Schoorsteenvegerstand    Minimale belasting van ketel in werking, minimale belasting 

jII Schoorsteenvegerstand    Maximale belasting ketel in werking, maximale belasting. 

1 Modus 
 i Standby 
 q Automatische stand 
 F Zomerstand 
 j Schoorsteenveegstand 
2 Moduskeuzeschakelaar 
3 Storingsindicatie E 
4 Voorlooptemperatuur 
5 Storingscode (knipperend) 
6 Verwarmingscirculatiestand 
 C Nachtstand 
 B Dagstand 
  (knipperend) Brander aan 
7 Servicestand 
 jI Servicestand min. brander- 
  vermogen 
 jII Servicestand max. brander- 
  vermogen 



Inbedrijfstelling 
 
 
Display-aanduiding 
op het bedieningsveld KM628  
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1 Parameteraanduiding 
 P1 actuele/instellen voorlooptemperatuur 
 P2 actuele/instellen gebruikswatertemperatuur 
 *P3 gewenste voorlooptemperatuur 
 P5 actuele buitentemperatuur 
 P6 actuele rookgasafvoertemperatuur 
 P9 actueel brandervermogen 
 P10 Wachtwoord 
2 Optische interface 
3 Reset/programmeertoets 
4 Alarm LED 
5 Parameterkiezer 
6 Bedrijftoestand uitgangen 
7 Overeenkomstige actuele meetwaarde 
8 Storing/parameter indicatie 
9 Bedrijfstoestand ingangen  
 
* P3 gewenste belasting (bij KKM cascademanager) 

Overzicht van de symbolen  
 
Ingangsymbolen 
H  Vlamionisatie actief 
RT  Ketelvrijgave door externe 
  regelaar 
Bus Databus actief. 
 
Uitgangssymbolen 

 Spanning hoofdgasklep 
 ingeschakeld 
 Spanning ontstekingstrafo 
 ingeschakeld 
 Ketelventilatorvrijgave 
 

Z  Spanning ketelpomp 
  ingeschakeld 
F  Spanning warmwaterlaadpomp 
  ingeschakeld. 

Instelling van de gewenste 
voorloop temperatuur voor 
verwarmingsactiviteit  
Slechts van toepassing zonder 
weeraanpassing of 0 - 5 V-signaal.  
• Klep openen (de pijl aan de 
 onderzijde van de LCD-display 
 geeft parameter 1 aan) 
• Reset/programmeertoets (3) 
 indrukken, Alarm LED is verlicht, 
 de draaischakelaar (5) links of 
 rechtsom draaien tot de gewenste 
 voorlooptemperatuur op het display 
 verschijnt. 
• Reset/programmeertoets (3) 
 indrukken, Alarm LED gaat uit 
• Klep sluiten.  
 
Instelling van de gewenste water- 
temperatuur voor gebruiksfunctie 
voor warm water 
Alleen toepasbaar bij gebruiksfunctie 
voor warm water van de ketel. 
• Klep openen 
• Draaischakelaar rechtsom draaien 
 tot de pijl aan de onderkant van de 
 LCD display parameter 2 aangeeft 
• Reset/programmeertoets (3) 
 indrukken, Alarm LED is verlicht, 
 de draaischakelaar (5) links of 
 rechtsom draaien tot de gewenste 
 warmwatertemperatuur in het 
 display verschijnt.  
• Reset/programmeertoets (3) 
 indrukken, Alarm LED gaat uit 
• Klep sluiten.  

Informatiefuncties 
(Klep open) 
Informatiemenu 
Bij geopende klep en door gebruik van 
de draaischakelaar (5) is het mogelijk 
informaties uit te lezen. Er staan tien 
menu’s ter beschikking. Met behulp van 
de draaischakelaar kan een keuze 
gemaakt worden. Een pijl aan de 
onderzijde van de LCD-display geeft 
aan welke parameter is gekozen.  
 
Nr. parameteraanduiding 
P1  actuele/instelling voorloop- 
  temperatuur 
P2  actuele/instelling temperatuur 
  warm water voor gebruik  
P3  gewenste voorlooptemperatuur 
  (gewenste belasting bij KKM 
  cascademanager) 
P5  actuele buitentemperatuur 
P6  actuele rookgasafvoer- 
  temperatuur 
P9  actuele brandervermogen 
P10  alleen voor geschoolde  
  technici.  



Onderhoud en service 
 
 
 
Bekleding van het toestel verwijderen  

De onderhoudswerkzaamheden dienen 
1 keer per jaar te worden uitgevoerd. 
De reiniging van de warmtewisselaar  
kan bij geringe vervuiling vervallen,  
maar moet echter tenminste om de 
2 jaar plaats vinden.  

Onderhouds- en reinigings- 
werkzaamehden worden uitsluitend 
door de geautoriseerde vakman  
uitgevoerd. Hij draagt de 
verantwoording voor de deskundige 
uitvoering.  

Voor onderhoudswerkzaamheden  
dient het apparaat van het 
elektriciteitsnet te worden  
gescheiden. Gastoevoer, en ook  
voor- en retourloop moeten worden 
afgesloten.  
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Demontage ketelbekleding 
• 2 schroeven (1)voor de frontplaat 
 (2) losdraaien 
• Frontplaat naar boven schuiven en 
 eraf nemen 
• Clips (3) van de zijplaten (4) 
 losdraaien 
• Zijplaten rechts en links naar  
 beneden klappen en uit de clips  
 (5) tillen 
• Dekselklem (6) aan de afdekplaat 
 aan de voorkant (7) openen 
• Afdekplaat verwijderen 
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Onderhoud 
Reiniging  

Reinigen van brander en aanjager  
• Controleer de brander (4) en de  
 aanjager (2). Bij normaal gebruik  
 van het toestel wordt aangevoerd  
 stof met de toegevoerde lucht door  
 de brander geblazen en verbrand.  
 Als het toestel vuiler dan normaal  
 is. bijv. door stof van bouwwerk- 
 zaamheden, dient u het metalen  
 rooster (5) voorzichtig met de  
 stofzuiger te reinigen.  
• Controleer de pakkingen (6) van 
 de branderplaat en de afdichting 
 van keramische vezel (7) op  
 beschadiging en vervang deze  
 indien nodig.  
• Controleer de instelling van de  
 elektroden (8).  
 Reinigen van de warmtewisselaar 
 
Reiniging warmtewisselaar 
• Spoel de warmtewisselaar (9) met  
 schoon water uit; verwijder  
 (hardnekkig vuil met een dunne  
 kunststofborstel en spoel de  
 warmtewisselaar vervolgens uit).  
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Demontage van de brander  
• Maak de elektrische  
 stekkerverbindingen los.  
• Draai de 4 schroefverbindingen (1)  
 van de aanjager (2) los.  
• Draai de bevestigingsschroeven (3)  
 van de brander (4) los.  
• Haal de complete branderunit van  
 de warmtewisselaar af. 

5 

6            7                                    8 

9 

3 - 4 mm 
5 - 10 mm 

1 

2 

3 

4 

3 



Richtlijnen voor het onderhoud 
 
 
 
Condenserende gasketel RENDAMAX 30  

• Meet en registreer de ingestelde  
 emissiewaarden.  
• Schakel de hoofdschakelaar van 
 de ketel uit en borg deze tegen  
 opnieuw inschakelen of verbreek  
 de verbinding tussen ketel en  
 elektriciteitsnet volledig.  
• Draai de gaskraan dicht.  
• Demonteer de bekleding van het  
 toestel.  
• Demonteer de aanjager, de 
 gasklep en de branderunit.  
• Verwijder de ontstekingskabel.  
 Controleer of de ontstekingsstekker 
 beschadigd of nat is; (vochtige/ 
 natte ontstekingsstekkers 
 veroorzaken foutmeldingen. 
 Vervang in dat geval de 
 ontstekingsstekker).  
• Kijk of de brander in orde is; reinig  
 deze indien nodig met een  
 kwast/nylonborstel of stofzuiger.  
• Kijk of de aanjager en de 
 venturibuis in orde zijn; (reinig  
 deze indien nodig met een 
 kwast/nylonborstel of stofzuiger.)  

Onderhouds- en reinigingswerk-  
zaamheden mogen enkel door  
bevoegde vakman worden  
uitgevoerd. Deze is verantwoor- 
delijk voor een deskundige 
uitvoering.  

De installatie moet één keer per jaar  
onderhouden worden. Als de  
warmtewisselaar niet echt vuil is  
geworden, hoeft deze niet gereinigd te  
worden; reiniging moet wel op zijn  
minst om de twee jaar plaatsvinden.  

• Verwijder de isolatie van de  
 vuurhaard.  
• Spoel de warmtewisselaar met  
 proper water uit; (verwijder  
 hardnekkig vuil met een dunne  
 kunststofborstel en spoel de  
 warmtewisselaar vervolgens uit.)  
• Reinig de sifon en vul deze voor  
 montage weer met water.  
• Controleer alle verbindingen van  
 condensvoerende onderdelen op  
 lekken.  
 Als er condens of ander vocht  
 gelekt is, verwijder dit dan.  
• Controleer de bevestigings-  
 schroeven, vervang deze indien  
 nodig.  
• Controleer de installatiedruk, het  
 expansievat en het veiligheids- 
 ventiel. 

• Als u pakkingen voor gas-en  
 watervoerende onderdelen heeft  
 gedemonteerd, dient u deze bij de  
 montage te vervangen door nieuwe  
 pakkingen; dit is vooral van belang  
 bij de O-ringen van de gasklep en  
 bij alle branderpakkingen.  
• Monteer het toestel opnieuw, zodat  
 het gereed voor bedrijf is.  
• Draai de gasleiding open en  
 controleer deze op lekken.  
• Schakel de hoofdschakelaar van  
 de ketel in.  
• Voer een werkingscontrole met  
 emissiemeting uit.  
• Controleer of de waarden 
 overeenkomen met de waarden 
 van de fabrikant, corrigeer deze 
 indien nodig.  
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Storingsmeldingen die via de 
KM 628 worden aangegeven  
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Storingsmeldingen 
Bij een storing verschijnt knipperend 
het E–symbool en een storingscode 
verschijnt in de display. Voor een 
ontstoring wordt uitgevoerd, moet de 
oorzaak voor de storing gezocht en  
worden opgeheven. 
Het werksignaal houdt op wanneer een 
storing vaker dan twee keer binnen zes 
minuten opgetreden is (storingscode 
wordt op het display weergegeven, 
daarboven een „3”), of bij een storing, 
die langer dan zes minuten actief is.  
 
 
1. Maximale thermostaat (STB) is 
geactiveerd 
De voorlooptemperatuur heeft de 
daarvoor instelde waarde 
overschreden. Wacht tot de 
voorlooptemperatuur tenminste een  
minuut lang onder de ingestelde  
waarde ligt, activeer dan de  
veiligheidsfunctie door op de resettoets 
te drukken.  
 
2/3. Blokkerende ingang werd 
onderbroken  
Een externe zekering, aangesloten op 
de klemmen (ST 9.3-9.4) heeft  
gereageerd. 
Controleer en test deze zekering.  
 
4. Vlamstoring 
Bij de start van de brander werd binnen 
de ingestelde zekeringstijd geen vlam 
herkend. Indien de betreffende  
programmering heeft plaatsgehad is  
een nieuwe start mogelijk.  
 
5. Vlammen verzwakken gedurende 
de werking  
Terwijl de brander functioneert, was de 
betreffende ioniseringsstroom onder de 
1 μA. Controleer en activeer deze  
veiligheidsfunctie, door op de resettoets 
te drukken.  
 
6. Maximale temperatuursensor is 
geactiveerd  
De voorlooptemperatuur heeft de 
daarvoor ingestelde waarde 
overschreden of de waterstroom is te 
gering. 
 
7. Maximum rookgasthermostaat is 
ingeschakeld 
De rookgastemperatuur heeft de 100°C 
overschreden. 
Herstel de fout en druk op de reset.  

11. Fout vlamsignaal 
Er werd een ioniseringsstroom boven 
de 1 μA gemetem, terwijl de brander in 
bedrijf was. 
Herstel de fout en druk op de resttoets. 
 
12. Defecte voorlooptemperatuur- 
sensor 
De gemeten weerstandswaarde van de 
temperatuursensor ligt buiten het bereik 
tussen -10 en 126°C. 
Herstel de fout en druk op de resttoets. 
 
13. Defecte rookgastemperatuur- 
sensor/vergrendelde ingang werd 
onderbroken  
De gemeten weerstandswaarde van de 
rookgassensor ligt buiten het bereik 
tussen –10 en +126°C. Herstel de fout 
en druk op de resttoets. 
Een externe zekering, aangesloten aan 
de klemmen  (1-3), heeft gereageerd. 
Controleer en vervang de zekering. 
 
14. Defecte gebruikswatersensor 
De gemeten weerstandswaarde van de 
gebruikswatersensor ligt buiten het 
bereik tussen –39 en +110C. 
Herstel de fout en druk op de resttoets.  
 
15. Defecte buitensensor 
De gemeten weerstandswaarde van de 
buitensensor ligt buiten het bereik  
tussen -39 en +110°C. 
Herstel de fout en druk op de resttoets. 
 
20/21. Fout in de gasklepaansturing 
Nadat de brander werd uitgeschakeld,  
werd 5 seconden lang geen 
ioniseringsstroom gemeten, die groter 
dan 1 μA was. 
Herstel de fout en druk op de resttoets. 
 
 
24. Foute minimale toerental van 
ventilator 
Bij het voorspoelen wordt een bepaald 
minimaal ventilatortoerental niet  
bereikt. 
Herstel de fout en druk op de resttoets. 

25. Foute maximale toerental van  
ventilator 
Voor de ontsteking is een bepaald  
maximaal ventilatortoerental niet te  
laag geweest. 
Herstel de fout en druk op de resttoets. 
 
26. Fout stilstandventilatortoerental  
Bij uitgeschakelde ventilator is het 
gekozen toerental te hoog 
(300 omwentelingen / min. 
Herstel de fout en druk op de resttoets.  
 
 
30. CRC-fout in de stuurtechnische 
parameter 
Er heeft zich een EEPROM-fout in de 
opgeslagen regeltechnische 
parameters voorgedaan. 
Controleer en wijzig deze parameter- 
reeks.  
 
31. CRC-fout in veiligheidsrelevante 
parameters  
Er heeft zich een EEPROM-fout in de 
opgeslagen veiligheidsrelevante  
parameters voorgedaan. 
Controleer en wijzig deze parameter- 
reeks.  
 
32. Fout in de laagspannings- 
stroomvoorziening 
De laagspanningsstroomvoorziening is 
te gering of de zekering is defect.  
Herstel de fout en druk op de  
resettoets.  
 
x.y. Interne fout 
Er werd een interne fout in de  
elektronica geconstateerd. Controleer 
en vervang deze zekering.  
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