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Overzicht 
 
 
Algemene richtlijnen 
Bepalingen en voorschriften  
Algemene richtlijnen 
De installatie, opstelling, elektrische  
aansluitingen en eerste inbedrijfstelling  
moeten door een erkende vakman  
uitgevoerd worden.  
Deze is verantwoordelijk voor een  
deskundige uitvoering. 
 
Bepalingen 
Met het oog op een veilig, milieu- 
vriendelijk en energiebesparend  
gebruik moet u de volgende normen  
naleven:  
 
HeizAnlV Voorschriften inzake  
verwarmingsinstallaties  
 
1.BImschV Eerste voorschrift inzake  
de toepassing van de Federale Wet op  
de bescherming tegen emissies  
(voorschrift voor kleine verwarmings- 
installaties)  
 
FeuVo Voorschriften inzake ver- 
warmingsinstallaties van de federale  
staten  
 
DIN 1988 Technische regels voor drink- 
waterinstallaties (TRWI)  
 
DIN 4109 Geluidsisolatie in hoogbouw  
 
DIN 4702 T1 Verwarmingsketels:  
definities, vereisten, beproeving,  
kenmerken; T2 Verwarmingsketels:  
regels voor de verwarmingstechnische  
beproeving  
 
DIN 4705 Berekening van schoor- 
steenafmetingen  
 
EN 12 828 Verwarmingssystemen in  
gebouwen; planning van warm- 
waterverwarmingsinstallaties  
 
DIN 4753 Waterverwarmers en  
waterverwarmingsinstallaties voor  
drink- en industriewater 
 
DIN 4755 Oliestookinstallaties  
DIN 18160 Huisschoorstenen  
 
DIN 18380 Verwarmingsinstallaties en  
centrale waterverwarmingsinstallaties 
(VOB)  
 
DIN 40050 IP-beschermings- 
categorieën; bescherming tegen  
aanraking, onreinheden en water voor  
elektrische bedieningsmiddelen 
 

DIN 51603 Vloeibare brandstoffen 
VdTÜV Richtlijnen, vereisten voor  
ketel- en toevoerwater 
 
VDI 2035 Richtlijnen ter voorkoming  
van schade door corrosie en steen- 
afzetting in warmwaterverwarmings- 
installaties  
 
VDI 2715 Geluidsreductie bij warm- en  
heetwaterverwarmingsinstallaties  
 
73/23EWG EG-Richtlijn voor laag- 
spanning  
 
89/336/EWG EG-Richtlijn voor  
elektromagnetische verdraagbaarheid  
 
EN 303 T1 Verwarmingsketel met  
ventilatorbrander: definities, algemene  
vereisten, beproeving en kenmerken;  
T2 verwarmingsketel met ventilator- 
brander: speciale vereisten voor  
verwarmingsketels met oliever- 
stuivingsbranders 
 
 
EN 267 Olieverstuivingsbranders 
 
EN 12 828 Veiligheidstechnische  
uitrusting voor warmwaterver- 
warmingsinstallaties  
 
EN 13384 Afvoergasinstallaties,  
berekeningen  
 
EN 50165 Elektrische uitrusting voor  
niet-elektrische toestellen voor  
huishoudelijk en soortgelijk gebruik  
 
EN 60335 Veiligheid van elektrische  
toestellen voor huishoudelijk en  
soortgelijk gebruik 
 
VDE 0100 Installeren van sterk- 
stroominstallaties met nominale  
spanningen tot 1000 V 
 
VDE 0105 Bediening van sterkstroom- 
installaties, algemene bepalingen  
 
VDE 0116 Elektrische uitrusting voor  
verwarmingsinstallaties  
 
 
 
 

Voor installaties in Oostenrijk gelden 
bovendien: 
ÖVE-voorschriften en plaatselijke  
voorschriften 
ÖNORM H 5195 Norm inzake  
verwarmingswater 
ÖNORM C 1109 Extra lichte stookolie 
Het toestel is toegelaten op grond van  
artikel 15a B-VG en het voorschrift  
inzake verwarmingsinstallaties  
VO(FAV 97) 
De regionale wetten zoals bouw- 
voorschriften, oliestookwetten,  
voorschriften inzake mineralen, wetten  
en voorschriften inzake lucht- 
verontreiniging moeten nageleefd  
worden. 
 
 
Voor Zwitserland moeten de  
volgende wettelijke voorschriften  
nageleefd worden: 
- Voorschrift inzake  
 luchtverontreiniging LRV 92 
- Wet op de milieubescherming 
- Wet ter bescherming van de  
 waterkwaliteit  
- Voorschrift ter bescherming van  
 de waterkwaliteit  
- Waterleidraad SVGW 
- Aanbeveling inzake de minimale  
 hoogtes van schoorstenen 
- Richtlijnen inzake brandveiligheid  
 VKF 
- Richtlijnen SWKI 
- Voorschriften van SEV en ESTI  
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Overzicht 
 
 
Richtlijnen 
Productbeschrijving  

 

Installatieplaats 
Plaats de installatie niet in ruimten met  
agressieve dampen (bijv. haarlak, 
perchloorethyl, tetrachloorkoolstof),  
veel stof of een hoge luchtvochtig- 
heid (bijv. spoelkeukens). 
De installatieruimte moet vorstvrij en  
goed geventileerd zijn. Indien deze  
eisen niet nageleefd worden, vervalt  
de garantie voor daaruit voortvloeiende 
ketelschade. 
 
Toelichtingen bij onze garantie- 
bepalingen 
Schade die ontstaat door volgende  
oorzaken, valt buiten onze garantie: 
- ongeschikt of ondeskundig  
 gebruik 
- verkeerde montage resp.  
 inbedrijfstelling door de koper of  
 derden, incl. gebruik van  
 onderdelen van andere fabrikanten 
- gebruiken van de installatie met te  
 hoge druk. 
De voorwaarden voor de garantie zijn: 
- de correcte bediening van de ketel 
- het gebruik van de installatie  
 binnen de in de fabriek bepaalde  
 prestatiegegevens 
- het gebruik van geschikte  
 brandstoffen.  

Productbeschrijving 
De STELON verwarmingsketels met  
lage temperatuur voldoen aan de  
vereisten van BImSchV met een  
ketelrendement gaande tot 92,8 %,  
voor een glijdend gereduceerde  
bedieningswijze met een keteltempera- 
tuur van 45 °C. 
Geprefabriceerde units, voor installatie  
in de kelder met behulp van kranen,  
transportstangen of transportrollen,  
bestaande uit: 
- stalen verwarmingsketel met  
 verbrandingsruimte met geribde  
 naden, beproefd volgens EN 303,  
 ketel met lage temperatuur  
 overeenkomstig de voorschriften  
 inzake verwarmingsinstallaties 
- eenfasige olieventilatorbrander  
 met luchtafsluiting, bedraad  
 volgens VDE en vooraf ingesteld 
- bedieningspaneel met  
 weersgestuurde verwarmings- 
 regeling en geïntegreerde  
 pompschakellogica ter vermijding 
 van condensaatvorming in het  
 onderste gedeelte 
- grote keteldeur die naar beide  
 kanten draait 
- speciale verbrandingsruimte in  
 edelstaal voor verbranding met  
 weinig uitstoot van schadelijke  
 stoffen 
- demonteerbare afvoergas- 
 regelaars/thermostatische buis om  
 de afvoergastemperatuur aan de  
 schoorsteenverhoudingen aan te  
 passen 
- isothermische omhulling voor  
 warmte-isolatie en minimalisering  
 van afvoergasverliezen 
- ketelbekleding met poederlaag en  
 geluidsdemping 
- ketelvoeten die in de hoogte  
 regelbaar zijn 
- bedieningspaneel dat voor onder- 
 houd opgeklapt kan word  
 
De toevoer van het verwarmingsgas  
gebeurt volgens het driekanaals- 
principe. Het ketellichaam heeft aan  
alle kanten een goed aansluitende  
warmte-isolatie. 
Daarvoor wordt een reflecterende volle  
warmte-isolatie gebruikt. 
De niet door water gekoelde vlakken  
worden voorzien van een  
hoogwaardige keramische isolatie. 
 

Het bedieningspaneel wordt geleverd  
met: 
- afstandsbediening 
- in/uitschakelaar 
- temperatuurregelaar en  
 veiligheidstemperatuurbegrenzer 
- geïntegreerde bedrijfsurenteller 
- weersgestuurde, volledig digitale  
 verwarmingsregelaar met duidelijk  
 display met achtergrondverlichting,  
 in uitvoering: LOGON B G1Z1 
 
De levering omvat verder: 
- technische documentatie 
- buitensensor 
- montagesleutel 
- ketelreinigingsborstel. 
 
De pompgroep is voorgemonteerd  
met bedrading en stekkers. De groep  
bestaat uit 3-fasige, resp. regelbare  
circulatiepompen met afsluiter en  
terugslagklep, drukmeter, veilig- 
heidsklep en thermometer. 
De pompmodule wordt geleverd als  
een afzonderlijk verpakte unit. 
 
Tip voor de gebruiker 
De veiligheid en werking van het  
systeem blijven behouden wanneer 
de installatie regelmatig per jaar  
onderhouden wordt. 
Voor de regelmatige uitvoering daarvan 
wordt aangeraden een onderhouds- 
contract af te sluiten. 
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Overzicht 
 
 
Lichte oliebranders 
VECTRON ECO L01.34 / L01.75  

 

Technische gegevens 
Eenfasige bedrijfsmodus 
Verwarmingsinstallatie SH 113 
Vlamsensor MZ 770 S 
Brandermotor 230 V, 50 Hz   85-110 W 
Oliepomp AS47D 28l/u bij 18 bar 
Sproeiers: Danfoss 45° H 
Olieslangen DN 6 x 1000 mm 
Ontstekingstransformator  
EBI-M 2 x 7,5 kV 
Verbruik ontsteking 350 W 
 
De stalen verwarmingsketels zijn met  
de volgende branders uitgerust: 
 
STELON 17 - 36 
 VECTRON ECO L01.34 
 
STELON 44 - 63 
 VECTRON ECO L01.75 

Constructie van de brander 
De brander bestaat uit een  
spuitgegoten, licht metalen behuizing.  
De ventilatorwaaier staat in een rechte  
hoek ten opzichte van de branderkopas 
en wordt door een spuitgegoten  
behuizingsplaat afgesloten. 
Nastromen van koude lucht bij een  
branderstilstand wordt voorkomen door  
een luchtafsluitklep. Op die manier  
wordt het afkoelen van de ketel tot een  
minimum beperkt. 
 
De brander is standaard uitgerust met  
een verwarmde sproeierbuis.  
De behuizingsplaat draagt de hele  
branderuitrusting, bestaande uit: 
- brandermotor 
- ventilatorwaaier 
- oliepomp 
- ontstekingstransformator 
- elektrische aansluitingen 
- menginrichting 
- verwarmingsinstallatie en 
 vlamsensor. 
 
De gedemonteerde behuizingsplaat  
kan bij onderhoud aan de behuizing  
opgehangen worden. 

1 Instelling luchtmengsel 
2 Schaal – luchtregeling in de branderkop 
3 Luchtregeling in de branderkop 
4 Luchtdruknippel 
5 Ontstekingstransformator 
6 Branderbehuizing 
7 Brandermotor 

8 Luchtvat 
9 Olieslangen 
10 Oliepomp 
11 Verwarmingsinstallatie  
12 Ontgrendelingsknop 
13 Elektromagnetische klep 
14 Vlamdoofveiligheid  

1
 Oliebranderpomp kpl.     7 Stuwschijf 
2 Oliedrukregelaar       8 Lineaire lucht- 
3 Oliebranderpomp       doseertrommel 
4 Elektromagnetische klep     9 Luchtafsluitklep 
5 Sproeierbuisverwarming     10 Ventilator 
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Overzicht 
 
 
Bedieningspaneel 
met verwarmingsregelaar LOGON B G1Z1  

 

1          2      3     4      5                        6     7                                        8       9 

10                 11                     12                        13           14     15  16   17 

1 In/uitschakelaar 
2 Weergave branderstoring 
3 Ontgrendelingstoets brander  
 (reset) 
4 STB-storingsweergave 
 (veiligheidstemperatuurbegrenzer) 
5 STB-testknop (TÜV) 
6 Verwarmingsregelaar 
7 Bedrijfsmodustoets gebruikswater 
8 Bedrijfsmodustoets  
 verwarmingskring(en)  
9 Informatietoets 

10 Ontgrendelingstoets STB 
 (veiligheidstemperatuurbegrenzer) 
11 Regelknop 
 Max. keteltemperatuur 
12 Veiligheid voor zwakstroom 
13 ESC-toets (terug) 
14 Regelknop kamertemperatuur 
15 OK-toets (bevestigen) 
16 Functietoets handmatige bediening 
17 Functietoets schoorsteenveger  
 
 
 

Bedieningspaneel 
Het bedieningspaneel is met alle  
bedieningselementen als unit aan de  
ketel gemonteerd. 
 
Bedrading 
Bij de bedrading van het toestel moeten 
de kabels onder laagspanning en  
netspanning afzonderlijk gelegd  
worden. De leidingen mogen niet  
samen in een kabel of een installatie- 
buis ondergebracht worden (VDE- 
richtlijn). Inductiespanningen kunnen  
bovendien storingen van de regeling  
veroorzaken. 
 

Toebehoren 
Sensor buitentemperatuur 
 QAC 34 NTC = 1 k? 
Sensor vertrektemperatuur 
 QAD 36 NTC = 10 k? 
Sensor boilertemperatuur: 
 QAZ 36 NTC = 10 k? 
Sensor collectortemperatuur 
Kamertoestel:  
 QAA 75 met tweedraadsverbinding 
 QAA 78 voor radioverbinding 
Radiozender:  
 voor sensor buitentemperatuur  
 QAC 34 
Radio-ontvanger: 
 voor sensor buitentemperatuur  
 QAC 34  en/of kamertoestel  
 QAA 78  

Beschrijving 
Verwarmingsregelaar LOGON G1Z1 
• verwarmingsprogramma’s voor  
 3 weken  
 Weekprogramma 1 
 voor verwarmingskring 1 
 Weekprogramma 3/P te kiezen  
 voor pompverwarmingskring of  
 circulatiepomp voor gebruikswater.  
• Afzonderlijk weekprogramma voor  
 het bereiden van gebruikswater  
 mogelijk 
• Temperatuurinstelling met  
 draaiknop 
• Automatische toets voor een  
 economisch verbruik tijdens  
 elk seizoen 
• Schoorsteenvegerfunctie met een  
 druk op de toets 
• Handmatige bediening met een  
 druk op de toets 
• Eenvoudige keuze van de  
 bedrijfsmodus met druktoetsen 
• Uitgangs- en ingangstesten voor  
 eenvoudige inbedrijfstelling en  
 functietesten  
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Technische Daten 
Maattekening  

 

   STELON 
17 

 STELON 
22 

 STELON 
29 

 STELON 
36 

 STELON 
44 

 STELON 
53 

 STELON 
63 

Nominaal warmtevermogen KW 
Ingesteld nominaal warmteverm. KW 
Type thermische buis 
Type afvoergasregelaar  

15 - 17 
16 
1 
1 

18 - 22 
20 
1 
1 

23 - 29 
26 
1 
1 

30 -36 
33 
2 
2 

37 – 44 
40 
2 
2 

45 - 53 
49 
3 
3 

54 - 63 
59 
3 
3 

Weerstand van het water bij nominale 
belasting in mbar     ∆T 15k 
                                                      ∆T 20k 

 
28 
16 

 
35 
19 

 
42 
29 

 
30 
20 

 
34 
24 

Warmwaterinhoud in l 
Gasinhoud in dm3 

Massastroom afvoergas stookolie EL, 
CO2 = 13% Vol.                                g/s 
Afvoergastemperatuur bij nominaal  
vermogen,, 
55 °C gemiddelde ketelwatertemp. 
 20 °C kamertemperatuur             °C 
Nodige manometerdruk in Pa 
Toegelaten max. bedrijfsdruk in  bar 
ingestelde bedrijfsdruk aan veilig- 
heidskraan in bar 
Gewicht in kg  
Brandertype VECTRON 
Max. elektrische aansluitwaarde in VA 
Vertrektemperatuur in °C 
toegelaten vertrektemp. (STB) in °C  
AAansluiting afvoergasbuis Ø in mm 
Aansluiting VL / RL 
Lengte verbrandingsruimte in mm 
Doormeter verbrandingsruimte in mm 

32 
38 

 
6,9 -7,8 

 
 
 

115-140 
0 
3 
 
3 

120 
L01.34 

800 
90 
110 
130 
1“ 

385 
330 

32 
38 

 
8,4 -10,3 

 
 
 

115-160 
0 
3 
 
3 

125 
L01.34 

800 
90 
110 
130 
1“ 

385 
330 

32 
38 

 
10,8 -13,8 

 
 
 

130-160 
0 
3 
 
3 

127 
L01.34 

800 
90 
110 
130 
1“ 

385 
330 

67 
63 
 

13,9-16,7 
 
 
 

130-160 
0 
3 
 
3 

175 
L01.34 

800 
90 
110 
150 
1 ¼“ 
615 
330 

60 
88 
 

17,2-20,5 
 
 
 

140-160 
0 
3 
 
3 

190 
L01.75 

800 
90 
110 
150 
1 ¼“ 
615 
400 

70 
103 

 
20,8-24,5 

 
 
 

140-160 
0 
3 
 
3 

210 
L01.75 

800 
90 
110 
150 
1 ¼“ 
720 
400 

70 
103 

 
25,0-29,2 

 
 
 

140-160 
0 
3 
 

3  
216  

L01.75 
800 
90 

110 
150 
1 ¼“ 
720 
400 

 
7 
4  

Aansluitingen:  
VL = ketelvertrek 
RL = ketelretour  
2 = kraan ½“ voor vullen en  
  ledigen  

Maten 
in mm  

STELON       
17, 22, 29 

STELON       
36 

STELON       
44 

STELON       
53, 63 

Maat A 108 108 75 75 

Maat B 485 470 490 490 

Maat C 620 630 650 650 

Maat D 692 705 725 725 

Maat E 217 255 255 255 

Maat F 980 980 980 980 

Maat H 605 605 605 605 

Maat L 870 1165 1165 1265 

7 



Montage 
 
Levering en transport 
Opstellen en afstellen 
Bekledingsdelen verwijderen 
Levering  
De ketel met brander en bedieningspa-
neel wordt als unit verpakt en op een 
pallet geleverd.  
 
Leveringsomvang  
• Unit: Ketel-branderbedienings- 
 paneel 
• Reinigingsborstel  
• Montagesleutel 
• Buitentemperatuursensor 
• Technische documentatie 

Pompgroep 
De pompgroep moet apart besteld  
worden en wordt afzonderlijk geleverd. 
Montage en inbedrijfstelling dienen  
volgens de handleiding te gebeuren. 
Deze wordt geleverd met de pomp- 
groep. 

Gereedschap voor de opstelling 
Het volgende gereedschap is nodig  
voor de opstelling en montage van de  
verwarmingscentrale: 
- Montagesleutel SW 8 
 (geleverd met de ketel) 
- Gaffelsleutel SW 10 
- Gaffelsleutel SW 13 
- Gaffelsleutel SW 16 
- Gaffelsleutel SW 19 
- Zeskantschroevendraaier SW 4 
- Zeskantschroevendraaier SW 6 
- Sproeiersteeksleutel SW 16 
- Schroevendraaier 
- Spanningstester 
- Buistang 
- Waterpas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Branderkap demonteren 
• De bevestigingsschroeven (2)  
 losdraaien met de schroevendraaier. 
• De branderkap (3) naar voor  
 wegtrekken en naar boven toe v 
 erwijderen. 
 
Keteldeksel demonteren 
• De afdekking van het  
 bedieningspaneel (4) naar achter  
 opklappen tot de aanslag, door  
 draaien losmaken. 
• Het voorste keteldeksel (5) naar  
 boven wegtrekken. 
• De 2 plaatschroeven (6) aan de  
 achterkant van de ketel losdraaien. 
• Het achterste keteldeksel (7) naar  
 achter schuiven en verwijderen. 
 
 
 
Transport met transportstaven 
• De branderkap demonteren. 
• De transportstaven (bijv. 3/4“-buis)  
 door de openingen in de voor- en  
 achterwand (8) schuiven. 
• De ketel naar de installatieplaats  
 voeren. 
 
Transport met kraanhaken 
• Het keteldeksel demonteren.  
• De bovenste ketelisolatie zover  
 samendrukken tot de lasthaak  
 zichtbaar wordt.  
• De kabel of hefogen bevestigen en  
 de ketel naar de installatieplaats  
 voeren. 

2 3 

5                                 4 

8                                            8 

6          7             6 
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Montage 
 
 
Levering en transport 
Opstellen en afstellen  
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Montage 
 
Levering en transport 
Opstellen en afstellen 
Bekledingsdelen verwijderen  

Bedieningspaneel demonteren 
• De branderkap, de afdekking van  
 het bedieningspaneel en het ketel- 
 deksel demonteren. De elektrische  
 stekkerverbinding van de brander  
 losdraaien. De STB-, KTR- en  
 ketelsensoren uit de dompelhuls  
 (links achteraan) trekken. 
• De bevestigingsschroeven (1) links/ 
 rechts uitdraaien. 
• Het bedieningspaneel (2) naar  
 achter klappen. 
• De linkse en rechtse zijbekleding  
 van de ketel lichtjes naar buiten  
 drukken tot de lagertappen (3) de  
 ophanging van het bedienings- 
 paneel vrijmaken. 
• Het bedieningspaneel verwijderen.  

Zijbekleding demonteren 
• De transportbeveiligingen rechts/ 
 links (4) (4 schroeven) verwijderen. 
• De bodemplaat (5) naar voor lostr. 
• De linkse en rechtse zijbekleding  
 (6) naar boven lostrekken. 

Brander demonteren  
• De inbusschroef (7) aan de brander- 
 flens (8) losdraaien (niet ver- 
 wijderen).  
• De brander naar links uit de  
 sluiting losdraaien (bajonetsluiting).  
• De brander naar achter lostrekken  
 uit de branderflens. 

Opstellen en afstellen  
• Het installatievlak, resp. de funde- 
 ring moet gelijk en volledig water- 
 pas zijn. 
• De branderdeur werd in de fabriek  
 links gemonteerd, maar kan ook  
 rechts gemonteerd worden. 
• De ketel licht opgaand naar de  
 schoorsteen toe plaatsen. 
• Daarvoor de ketelvoeten (9) met de 
 gaffelsleutel SW 19 aanpassen. 
• De plastic doppen (10) (bijartikel)  
 op de schroefkoppen van de  
 ketelvoeten steken om lawaai en  
 warmte te dempen. De oliefilter  
 (11) monteren op de linkse of  
 rechtse ketelbekleding in de buurt  
 van de afvoeropening. 
• Daarvoor de voorgeponste  
 uitsnijdingen (12) in het zijgedeelte 
 uitbreken en de breukkanten met  
 boordband (13) (bijartikel)  
 bedekken. 
• De branderslangen door de  
 afvoeropeningen vooraan, resp. de 
 zijbekleding drukken en aan de  
 oliefilter aansluiten. Daarbij letten  
 op de correcte aansluiting (vertrek/ 
 retour). 

1                                                                                                          1 

2 

3                                                              3 

4 

5 

6                                             6 

8 

7 

12 

13                        11                  9                  10                9 

10 
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Montage 
 
Levering en transport 
Opstellen en afstellen 
Bekledingsdelen verwijderen  

 

Aanwijzing: 
Plaats eventueel bijkomende compo- 
nenten, zoals bijv. warmwaterboilers,  
buisverbindingen, geluiddempers of  
pompgroepen op een zo groot  
mogelijke afstand van de wand. 
 
 
 

Wandafstanden 
De verwarmingsketel moet indien  
mogelijk met de aanbevolen afstand  
van de wand gemonteerd worden.  
Indien de afstand kleiner is, is de ketel  
nog moeilijk toegankelijk: 

 aanbevolen minimaal 

Maat A 1000 700 

Maat B 700 400 

Maat C 400 100 

Maat L s. „Technische 
gegevens“  
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Montage 
 
 
 
Gasafvoer 

 

1 Bijkomende luchtinrichting 
2 Binnenbekleding 
3 Verbindingsstuk 
4 Reinigingsopening 
5 Opvanginrichting afvoergas 
6 Veegdeur 

Gasafvoer 
De afvoergassen moeten via de kortste 
weg naar de schoorsteen afgevoerd  
worden. Het verbindingsstuk wordt  
oplopend in de schoorsteen gebracht.  
Het mag de doorsnede van de  
schoorsteen evenwel niet kleiner  
maken. 
 
Het verbindingsstuk met de binnen- 
bekleding in de schoorsteenwand  
brengen, maar zeker niet vast in- 
metselen. In het verbindingsstuk moet  
u een reinigingsopening aanbrengen. 
 
Verbindingsstukken met een lengte  
van meer dan een meter moeten tegen 
warmteafstralingen geïsoleerd worden.  
 
Verbindingsstuk 
STELON 17 tot 29 met Ø130 mm. 
STELON 36 tot 63 met Ø130 mm. 
Aanbevolen isolatiedikte: 40 mm  
 
Bij ongunstige bedrijfsomstandigheden  
van de schoorsteen (bijv. lage afvoer- 
gastemperatuur, te grote doorsnede  
van de schoorsteen, te weinig warmte- 
isolatie) wordt aanbevolen een  
bijkomende luchtinrichting te gebruiken. 
Dit is beter voor de stookplaats en  
daardoor wordt te veel vocht en roet  
in de schoorsteen vermeden. 
 

Controle van de afvoeras- 
temperatuur 
Om de ketelvervuiling te controleren 
wordt aanbevolen om een afvoergas- 
thermometer te installeren. Een te hoge  
afvoergastemperatuur leidt tot een  
slecht ketelrendement. Op die manier  
kan geen optimaal energieverbruik  
gegarandeerd worden. 
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Montage 
 
 
Installatie spoelen 
Sensoren monteren  

 

Installatie spoelen 
Vóór de ketel wordt aangesloten op een 
bestaande verwarmingsinstallatie, moet 
deze grondig gespoeld worden. Vuil en  
modder stapelen zich anders op in de  
ketel en veroorzaken geruis en plaatse- 
lijke oververhitting. 
Voor ketelschade die daardoor zou  
ontstaan, vervalt elke garantie. 
 
  
  
  
  
 
  
 Sensoren monteren 
(alleen voor gebruik met menginrichting) 
1. Vertrektemperatuursensor TV 
• Montageplaats: min. 50 cm boven  
 de circulatiepomp aan de vertrek- 
 buis van de verwarming van de  
 menginrichting. 
 
  
  
  
  
 
  
  
  
22. Buitentemperatuursensor AF 
Deze sensor is niet voorbedraad. 
• Montageplaats: ten minste 2 m  
 boven de grond en indien mogelijk  
 tegen de noordmuur van het  
 gebouw. 
• Let op dat de sensor niet beïnvloed 
 wordt door schoorstenen, vensters  
 enz. 
• Montagewijze: de sensoren zo  
 draaien dat de kabeldoorvoer va- 
 nuit het kastje naar onder loopt. 
• Leidinglengte: wanneer koperen  
 leidingen van 1,5 mm2 worden  
 gebruikt, is er geen beperking op  
 de lengte. 

Pompgroep 
Montage en inbedrijfstelling gebeuren  
dienen volgens de handleiding te  
gebeuren. Deze wordt geleverd met  
de pompgroep. 
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Montage 
 
 
 
Elektrische installatie  

 

Kabelkanalen 
In de binnenkant van de bekleding zijn  
2 kabelkanalen voorzien voor de  
elektrische verbindingen. 
230V-leidingen en sensorleidingen  
moeten van elkaar gescheiden in de  
kabelkanalen gelegd worden. 
 

1 
 
2 

De verwarmingsregeling is volledig  
voorbedraad in de fabriek, ter plaatse  
moeten geen aansluitingen meer  
gemaakt worden. 
 
Na het verwijderen van het keteldeksel  
is de bovenste afdekking van de  
regeling toegankelijk. 
De 4 schroeven van de afdekking van  
de verwarmingsregeling en de  
afdekking verwijderen. 
 
De nettoevoerleiding moet op de  
netaansluitklemmen gemonteerd  
worden. 

Aanwijzing: 
De elektrische installatie en de aans-
luitingen mogen enkel door een e-
lektricien uitgevoerd worden. 
Daarbij moeten de VDE-, EN-,  EVU- 
en alle nationale voorschriften en bepa-
lingen nageleefd worden. 
 
In het algemeen mag het toestel enkel  
door een vakman geopend worden. 
 
De ketel, het bedieningspaneel en de  
pompgroep zijn voorzien van bedrade  
stekkers. De aansluiting op het net  
gebeurt met 3-polige klemmen (1) in  
het bedieningspaneel via een daarvoor  
voorziene en beveiligde stroomkring.  
De leiding moet met een ingebouwde  
spanningsontlaster (2) beveiligd  
worden. 
 
De verwarmingscentrale moet met  
gepaste middelen van het net ge- 
scheiden kunnen worden. Daarvoor  
moeten schakelaars met een contact- 
opening van >3mm of veiligheids- 
schakelaars gebruikt worden . 
 
Netspanning: 230 V, 50 Hz 
 
Zekering voor de netaansluiting: 10 A 
 

Stekkerverbinding tussen 
pompgroep en bedieningspaneel 
De elektrische aansluiting van de  
pompgroep en het bedieningspaneel  
gebeurt in de fabriek door middel van  
gecodeerde stekkers aan de  
LOGON B. 
 
Alle externe leidingen (zoals bijv. voor  
de systeeminbinding), die aangesloten  
moeten worden aan de schroefstekkers 
van de LOGON B, moeten beveiligd  
worden met de ingebouwde  
spanningsontlasters aan de ketel.  
 
De ter plaatse aanwezige warmte- 
kringpompen 1 en 2, de opslaglaad- 
pomp en de gemotoriseerde meng- 
kraan moeten aangesloten worden op  
het bedieningspaneel met overeen- 
komstige stekkerleidingen 

Toestelzekering 
De toestelzekering (230 V, T 6,3 A)  
bevindt zich goed toegankelijk in het  
bedieningspaneel (  T  6,3 A). 
De totaliteit van alle elektrische  
stromen mag niet meer zijn dan 6,3 A! 
 
Vervangen toestelzekering 
- de stroom van het bedienings- 
 paneel uitschakelen 
- de zekeringhouder 90° draaien en  
 met de toestelzekering verwijderen 
- de zekering vervangen 
- de zekeringhouder terugsteken en  
 90° draaien 
- controleren of de zekering vastzit 
- de stroom inschakelen; het lampje  
 van de netschakelaar moet  
 branden.  
 
Stekkerverbinding tussen brander  
en bedieningspaneel 
De brander en het bedieningspaneel  
moeten door middel van de overeen- 
komstige stekkerverbindingen met  
elkaar verbonden worden. 
1. kabel met 7-polige branderstekker 
2. kabel met 2-polige stekker voor  
 branderontgrendeling. 

Als nettoevoer voor het toestel moet  
een vastgelegde kabel met een mini- 
male doorsnede van 3 x 1,0 mm2   
gebruikt worden. 
Daarvoor moet de kabelschroefdraad  
PG 11 aan de achterkant van het  
toestel gebruikt worden. 
 
Installeren van de leiding voor de  
netaansluiting 
De stroomleidingen van de spannings- 
ontlaster tot de klemmen moeten bij  
het glijden uit de spanningsontlaster  
vóór de beveiligingsleiding strak  
worden. De lengte van de leiding moet  
dienovereenkomstig bepaald worden. 
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Montage 
 
 
 
Olietoevoer 

 

Olietoevoer 
De brander is voorzien van twee 
flexibele olieslangen die aangesloten  
worden op een oliefiltersysteem. 
De maximale lengte en hoogte van de  
toevoerleidingen vindt u in de tabellen. 
De lengten werden bepaald rekening  
houdende met de drukverliezen voor  
een afsluitkraan, een terugslagklep en  
4 leidingbochten, alsook een  
gemiddelde dichtheid van 0,825. 
De schroefverbindingen mogen enkel  
met oliebestendige middelen afgedicht  
worden (bijv. met teflonbanden). 
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Leidingafmetingen DN4  

gestrekte lengte van de totale aanzuigleiding (m) 

Eénpijpsinstallatie 
in verbinding met een 
enkele filter en retourtoevoer  
 



Instelling 
 
 
Installatie vullen en ontluchten 
Circulatiepompen ontluchten en instellen 

 

1 Afsluitkraan 
2 Terugslagklep (ingebouwd) 
3 Instelling van het pompvermogen 
4 Ontluchtingsschroef  

Installatie vullen en ontluchten 
• De terugslagkleppen en afsluit- 
 kranen aan de circulatiepompen  
 openen. 
• De installatie langzaam vullen via  
 de vul- en afvoerkraan. De kraan  
 bevindt zich aan de achterkant van  
 de ketel onderaan. 
 
Circulatiepompen ontluchten 
Bij de inbedrijfstelling moet 
de pomp ontlucht worden. 
• De ontluchtingsschroef opendraaien. 
• De verdeelbalk ontluchten via de  
 daar ingebouwde ontluchtingsdop  
 
Vuldruk van de installatie ca. 0,2 bar 
over stat. hoogte (pro m 0,1 bar).  
 
Circulatiepompen instellen 
Het vermogen van de pompen (UPS)  
kan ingesteld worden (pos. 3). 
 
De verwarmingscirculatiepompen (UPE  
en ALPHA) worden automatisch door  
verandering van het toerental, resp.  
elektronisch aan het verwarmings- 
systeem aangepast. 
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Instelling 
 
 
 
Afvoergastemperatuur  

 

Afvoergastemperatuur instellen 
Door afvoergasregelaars (1) en ther- 
mische buizen (2) te gebruiken, kan de  
afvoergastemperatuur aangepast worden  
aan de specifieke vereisten van de  
schoorsteen. 
 
De afvoergastemperatuur kan door het  
uit-, resp. inbouwen van regelaars, resp.  
thermische buizen veranderd worden.  
Door de uitbouw van de afvoergas- 
regelaar wordt de afvoergastemperatuur  
ongeveer 10-15 °C hoger. De uitbouw  
van de thermische buis doet de afvoer- 
gastemperatuur ongeveer 5-10 °C dalen. 
 
Aanwijzing: bij de werkwijze met  
minimaal ketelvermogen en minimale  
systeemtemperaturen van tV/tR  45/35  
mogen de thermische buis noch de  
afvoergasregelaar gedemonteerd  
worden. 
 
De regelaar en thermische buis bevinden  
zich in het 3de gasafvoerkanaal (3) van de  
ketel.  
 
Voorzichtig 
Alvorens de keteldeur of het  
3de gasafvoerkanaal te openen, eerst  
de branderstekker uittrekken.  
 
Regelaar/thermische buis demonteren 
• De branderstekker (4) uittrekken. 
• De bekledingsplaat (5) naar boven  
 wegtrekken en de warmte-isolatie  
 verwijderen. 
• De 4 messingmoeren van de  
 afdekking (6) met de montagesleutel  
 SW 13 losdraaien. 
• Het afvoergasdeksel (7) wegtrekken. 
• De regelaar verwijderen, resp.  
 invoegen. 
• De thermische buis uittrekken, resp.  
 tot de aanslag inschuiven (de spleet  
 moet in de stand 1200 staan. 
• Het afvoergasdeksel aanbrengen en  
 met de 4 messingmoeren van de  
 afdekking opnieuw dichtschroeven.  
 Daarvoor mogen alleen de originele  
 messingmoeren gebruikt worden. 
 
Om verwisseling van de regelaars te  
vermijden, zijn ze overeenkomstig  
gemarkeerd (8): 
STELON 17 - 22: geen boring 
STELON 29:  1 boring 
STELON 36 -44:  geen boring 
STELON 53 -63: 2  boringen 

2 

1 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 

3 

6 

6 

7 
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Instelling 
 
 
 
Afvoergastemperatuur 

 

Aanwijzing 
Wanneer de ketel met maximaal ver- 
mogen gebruikt wordt, moet de  
thermische buis zoals hierboven  
beschreven gedemonteerd worden  
om de diagramwaarden te bereiken.  
(dit leidt tot een vermindering van de  
afvoergastemperatuur van ongeveer  
5….10 K)  
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STELON met LOGON B G1Z1 
Diagram van de afvoergastemperatuur  

STELON met LOGON B G1Z1 
Diagram van de afvoergastemperatuur  

STELON met LOGON B G1Z1 
Diagram van de afvoergastemperatuur  

ketelvermogen in kW 

ketelvermogen in kW 

ketelvermogen in kW 



Instelling 
 
 
 
Brander 

 

Regeling oliedruk 
De oliedruk en daarmee het brander- 
vermogen worden ingesteld met de  
oliedrukregelaar (5) in de pomp.  
Draaien naar  
 
• rechts: hogere druk 
• links: lagere druk  
 
Ter controle moet aan de drukmete- 
raansluiting (6) een drukmeter aan- 
gebracht worden, schroefdraad R1/8". 
 
Onderdrukcontrole 
De vacuümmeter voor de onderdruk- 
controle moet aangesloten worden op  
de aansluiting (7), R1/8". Maximum  
toegelaten onderdruk 0,4 bar. Bij een  
hogere onderdruk wordt de stookolie  
vergast, waardoor er in de pomp een  
krassend geluid ontstaat. 
 

Brander Keteltype 
 

Ketel- 
vemogen  
kW 

Stookolie- 
doorvoer 
kg/u  

Sproeiers 
45° HF 
gal/u  

Pomp- 
druk 
bar  

Luchtho-
eveelheid 
Schaal 
(Pos.2)  

Sproeier-
buis 
Schaal 
(Pos.4, Y)  

Brander-
dompel 
diepte 
(maat T)  

VECTRO
N ECO 
L01.34 

STELON 17 16 1,45 0,5 10 1 3 32 

STELON 22 
18 1,63 0,5 10 8 2,5 32 
20 1,81 0,55 9 6 3 32 
22 2,0 0,55 12 10 3,5 32 

STELON 29 
23 2,09 0,6 10 11 4,0 32 
26 2,36 0,6 11 8 7 32 
29 2,63 0,75 11 15 5,0 32 

STELON 36 
30 2,72 0,75 12 16 5,5 15 
33 2,99 0,75 13 12 8 15 
36 3,26 0,85 11 18 6,5 15 

VECTRO
N ECO 
L01.75 

STELON 44 
37 3,35 0,85 12 1 2 15 
40 3,63 1,0 10 3 7 15 
44 3,99 1,0 12 4 4 15 

STELON 53 
45 4,08 1,1 11 5 5 15 
49 4,44 1,1 11 6 11 15 
53 4,81 1,25 10 9 8 15 

STELON 63 
54 4,90 1,25 11 10 9 15 
59 5,35 1,35 11 10 14 15 
63 5,71 1,35 12 14 11 15 

De hierboven gegeven instelgegevens  
zijn basisinstellingen. De in de fabriek  
ingestelde gegevens zijn in het vet ge- 
markeerd. Met deze instellingen kan de 
brander normalerwijze in bedrijf gesteld 
worden. 

Controleer in ieder geval de instel- 
waarden nauwkeurig. Het kan nodig  
zijn correcties aan de installatie aan  
te brengen. 

Gunstige verbrandingswaarden worden 
alleen bereikt met gebruik van de  
volgende sproeiers: 
Fluidics 45° H 
(aanbevolen door de fabriek). 

T 

5 
 
7 
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Instelling 
 
 
 
Brander 

 

Instelling hoeveelheid lucht 
De luchtregeling gebeurt bij L01.34 en  
L01.75 aan de drukzijde van de  
ventilator door middel van een  
luchtdoseertrommel met lineaire  
regeling. 
 
De hoeveelheid lucht wordt veranderd  
door draaien van de regelknop (1). 
Regelknop draaien naar 
 
rechts:  minder lucht 
  meer CO2 
links: meer lucht 
  minder CO2 
 
De instelwaarde volgens de insteltabel  
kan op de regelschaal (2) afgelezen  
worden. 
 
Voor fijnafstelling moet een aangepast  
meetinstrument gebruikt worden. Stel  
een CO2-waarde van 12,0 - 13,5 % in. 
 
Instelling van de hercirculatie 
Voor een correcte instelling van de  
hercirculatiehoeveelheid moet een  
NO- en CO-meettoestel aangesloten  
worden. 
De hoeveelheid hercirculerend  
afvoergas wordt ingesteld door een  
axiale verschuiving van de  
menginrichting in de branderbuis. 
De positionering gebeurt aan de  
instelschroef (3) volgens de in de tabel  
opgegeven waarde. Deze waarde kan  
op de schaal (4) afgelezen worden. 
Na het regelen van de hercirculatie  
moet na een bedrijfspauze van onge- 
veer 5 minuten een nieuwe startpoging  
gedaan worden. Als de brander niet of  
te laat start, moet de hercirculatie  
ingesteld worden op een kleinere  
schaalwaarde tot een zekere start  
gegarandeerd is. 

Roest aan de vlambuis en ont- 
stekingselektroden wijst meestal op  
een te geringe hercirculatie. 
 
Instelling van de aanzuiglucht 
De aanzuiglucht (5) werd in de fabriek  
ingesteld op stand 1. 
 
• Stand 1: max. ventilatiedruk 
• Stand 5: min. ventilatiedruk 
 
Ingeval een hogere ventilatiedruk  
nadelig is, bijv. bij een sterke onderdruk 
in de verbrandingsruimte, kan de druk  
verminderd worden door de aan- 
zuiglucht te regelen. 
 
• De bevestigingschroef (6) los- 
 draaien. 
• De aanzuiglucht op de nieuwe  
 waarde instellen. 
• De schroef opnieuw aandraaien. 

5 
6 
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Inbedrijfstelling 
 
Controlemaatregelen, functieverloop 
Brander 
Circulatiepompen 

 

Controles vóór inbedrijfstelling 
Vóór de inbedrijfstelling moet u de  
volgende punten van de installatie  
controleren:  
- Waterdruk in de verwarmingskring 
- Circulatiepomp bedrijfsklaar 
- Bijkomende luchtinrichting in de  
 schoorsteen bedrijfsklaar 
- Stroomvoorziening (230 V) naar  
 de ketel OK 
- Voldoende olie in de tank 
- Olieslangen aangesloten (vertrek/ 
 retour, dichtheid) 
- Afsluitingen in de toevoerleiding  
 open 
- Instelling van de menginrichting  
 van de brander (zie insteltabel) 
- Instelling van de ontstekings- 
 elektroden 
- Instelling van de thermostaten  
 
Functiebeschrijving 
De installatie wordt ingeschakeld:  
- De regelkring wordt gesloten. 
- De olie wordt in de olievoorver- 
 warmer verwarmd. 
- Van zodra de vereiste olietempera- 
 tuur bereikt is (tot 2 minuten  
 opwarmtijd), wordt de brander  
 vrijgegeven. 
- De brandermotor start. 
- De ontsteking wordt gestart 
 en de verbrandingsruimte wordt  
 geventileerd. 
 
De elektromagnetische klep blijft tijdens  
de voorbeluchtingstijd gesloten. 
 
Na de voorbeluchtingstijd: 
- De klep gaat open. 
- De vlammen worden gegenereerd. 
- Van zodra de vlamsensor een vlam  
 registreert, wordt klem 7  
 spanningsloos  
 
De hoeveelheid verbrandingslucht is  
ingesteld volgens de oliedoorvoer. 
Als de regelkring geopend wordt, wordt  
de brander uitgeschakeld. 
 

Voortijdig vlamsignaal 
Tijdens de voorspoeltijd, resp.  
voorontstekingstijd mag er in principe  
geen vlamsignaal zijn. Is er tijdens die  
periode wel een vlamsignaal, dan  
schakelt de verwarmingsinstallatie na  
afloop van de voorspoel- en beveili- 
gingstijd de storingsuitschakeling uit.  
Tijdens de beveiligingstijd wordt er  
geen olie vrijgegeven. 
 
Aanloop zonder vlam 
Wanneer er geen vlam is op het einde  
van de beveiligingstijd, dan wordt het  
toestel onmiddellijk wegens storing  
uitgeschakeld. 
 
Doven van de vlam tijdens de  
werking 
Wanneer tijdens de werking de  
vlammen doven, wordt de brandstof- 
toevoer onmiddellijk gestopt en wordt  
een nieuwe startpoging ondernomen  
met behoud van het functieverloop. 
 

Ingebruikname van de brander 
- De stroomtoevoer naar de brander  
 controleren. 
- De installatie inschakelen. 
 
De brander is voorzien van een in de  
fabriek ingestelde sproeier. De brander  
kan probleemloos in werking gesteld  
worden. 
U moet een eerste verbrandingstest  
uitvoeren. 
 
Instelwaarde:  
- Roestvorming:  0 
-  CO2-gehalte:  > 12 % 
 
Inbedrijfstelling van de circulatie- 
pompen 
De circulatiepompen worden  
automatisch in werking gesteld door  
de warmtevraag van het ver- 
warmingssysteem. 
 
Circulatiepompen ontluchten 
- De bedrijfsmodus „handmatige  
 bediening“kiezen via de ver- 
 warmingsregelaar. 
- Alle circulatiepompen (behalve de  
 collectorpomp) zijn dan in bedrijf. 
- De ontluchtingsschroeven van de  
 circulatiepompen kort losdraaien  
 en terug aandraaien. 
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Inbedrijfstelling 
 
 
Functie 
Verwarmingsinstallatie SH 113  
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 Drukt u op de  
knop R 
gedurende... 
 

… leidt tot …  

... minder dan 9  
seconden …  

ontgrendeling of  
vergrendeling  
van de installatie  

… tussen 9 en 13  
seconden …  

wissen van de  
statistieken van  
de installatie  

… meer dan 13  
seconden …  
 

geen uitwerking  
op de installatie  

Knipperende code Oorzaak van de fout  

I I I Wacht op vrijgave van de therm. van de voorverwarmer  

I I I I Voorbeluchtings- / voorontstekingstijd  

I I I I I Geen vlamsignaal na de beveiligingstijd  

I I  I I I Vreemd licht gedurende de voorbeluchtings- / 
voorontstekingstijd  

I I  I I I - I I I I I Manuele storingsuitschakeling (zie ook vergrendeling)  

Code 
I 
I 
- 

Verklaring 
Kort lichtsignaal 
Lang lichtsignaal 
Pauze  

Vereiste ingangssignalen 
 

Uitgangssignalen 

Temperatuurregelaar  Voorverwarmer    Brandermotor        Olieklep Ontstekingstrans- Vlamdoofveiligheid      Storing  Ontgrendeling  
              formator  

 1 Inschakelen van de installatie   4 Vlamcontrole  
 (en van de voorverwarmer)   5 Uitschakelen van de ontstekingstransformator, tw Wachttijd bij de voorverwarmer  
2 Inschakelen van de motor,     daarna brandermodus      tv1 Voorbeluchtings- en voorontstekingstijd  
 van de transformator    0 Regeluitschakeling van de brander uit   ts Beveiligingstijd  
3 Inschakelen van de brandstofklep 10 Storingsmodus        tn Naontstekingstijd  

 De verwarmingsinstallatie op olie SH 113 stuurt en con- 
troleert de ventilatorbrander. Het microprocessor-ge- 
stuurde programmaverloop leidt tot uiterst stabiele tijden,  
onafhankelijk van schommelingen van de netspanning of  
de omgevingstemperatuur. De verwarmingsinstallatie  
is beveiligd tegen onderspanning, waardoor de  
werking van de installatie ook bij extreme spanningsuit- 
vallen niet in gevaar gebracht wordt. Wanneer de net- 
spanning onder de vereiste minimumwaarde ligt, wordt  
de installatie zonder een foutsignaal uitgeschakeld.  
Wanneer terug een normale spanning bereikt wordt,  
start de installatie terug automatisch op.  
Informatiesysteem 
Het ingebouwde visuele informatiesysteem informeert  
over de oorzaken van de storingsuitschakeling.  
De laatste foutoorzaak wordt in het toestel opgeslagen  
en kan ook na een spanningsuitval bij het opnieuw in- 
schakelen van het toestel gereconstrueerd worden. In  
geval van een fout licht de lichtdiode in de ontstorings- 
knop R permanent op tot de fout opgelost wordt, d.w.z. 
de installatie storingsvrij gemaakt wordt. Alle  
10 seconden wordt dit oplichten onderbroken en ver- 
schijnt er een knipperende code die inlichtingen over de  
oorzaak van de storing geeft. Via het als toebehoren te  
verkrijgen uitleestoestel kunnen verdere uitvoerige  
inlichtingen over werkings- en storingsprocessen van de  
installatie bekomen worden.  
Vergrendeling en ontgrendeling 
De installatie kan via de ontstoringsknop R vergrendeld  
(in storing gebracht) en ontgrendeld (ontstoord) worden,  
voorzover de installatie op de netspanning aangesloten  
is. Indien de knop in normale werking of bij de start  
ingedrukt wordt, gaat het toestel in de storingsstand.  
Indien de knop in geval van een storing ingedrukt wordt,  
wordt de installatie ontgrendeld.  

 
 
 
 

Maak vóór de montage of demontage van de installatie  
het toestel spanningsvrij. De installatie mag niet ge- 
opend of gerepareerd worden.  



Inbedrijfstelling 
 
 
 
Verwarmingsregelaar LOGON G1Z1  

 

Weersgestuurde regeling met de 
volgende uitrustingskenmerken  
• Verlicht display voor status- en  
 functieweergave in duidelijke tekst 
• Voorinstelling standaardpro-

gramma, nominale waarden,  
 datum en tijd 
• Automatisch omschakelen zomer-/ 
 wintertijd 
• Vooringestelde standaard  
 tijdprogramma’s voor verwarming  
 en warmwaterbereiding 
• Individueel schakelprogramma met 
 max. 84 vrije schakeltijden volgens 
 de regelaar-toestelconfiguratie 
• Vakantieprogramma  
• Emissiecontrole / schoorsteen- 
 veger met zelfstandig terug- 
 schakelen naar normale werking 
• Vloer-droogfunctie 
• Tweekringsregelaar met ge- 
 scheiden instelling voor een  
 directe verwarmingskring en een  
 gemengde verwarmingskring 
• Kamertemperatuurregeling door  
 middel van toebehoren QAA 75 of  
 QAA78 
• Instelling van verwarmingskringen  
 met radiatoren of vloerverwarming  
 met aanpassing van de pro- 
 gramma’s 
• Automatische aanpassing van de  
 verwarmingscurven mogelijk 
• Optimale opwarming met snel  
 opwarmen mogelijk 
• Verwarming uitgeschakeld volgens 
 behoefte 
• Retourverhoging of retourregeling  
 met configureerbare multifunc- 
 tionele uitgang 
• Instelbare minimale en maximale  
 vertrektemperaturen 
• Pompnaloop 
• Geïntegreerde bedrijfsurenteller 
• Thermisch desinfecteren van  
 warm water mogelij 
 (legionellaschakeling) 
• Vorstbescherming ketel en  
 installatie 
• Bescherming van de ketel tegen  
 corrosie met automatische start 
• 2-draadsbusinterface voor  
 regelingstoebehoren 
• Aansluiting van een remote box,  
 storingsmelding op handy of  
 service cent  

1         2    3    4    5                          7                                 8     9 

IN/UITschakelaar (1) 
Schakelt de stroomvoorziening voor  
de regeling / regelingstoebehoren /  
pompgroepen en brander in en uit. 
 

Storingsweergave brander (2) 
Brandt wanneer de automatische  
brander vergrendeld is. 
 

Reset-toets brander (3) 
Om de brander te ontgrendelen. 
 

STB-storingsweergave (4) 
Als de keteltemperatuur bij een defect  
boven 110 °C stijgt, dan zal de  
beveiligingstemperatuurbegrenzer  
(STB) de brander vergrendelen; de  
storingsweergave gaat branden. 
 

Ontgrendelingsknop STB (10) 
Als de keteltemperatuur na de ver- 
grendeling tot 70 °C gedaald is, dan  
kan de STB met deze knop ontgren- 
deld worden. 
 

STB-Testknop (TÜV) (5) 
Voor het testen van de STB-functie  
door inspectieorganen; zolang deze  
toets ingedrukt wordt, worden de  
regelaars overbrugd en verwarmt de  
brander de ketel tot 110 °C. 
 

Regelknop 
max. keteltemperatuur (11) 
Om de max. keteltemperatuur in te  
stellen. 
 

Veiligheid voor zwakstroom (12) 
Voor de elektrische beveiliging van de  
hele ketel. 
 

Bedrijfsmodustoets drinkwater (7) 
Om de drinkwaterbereiding in te  
schakelen (balk in het display onder  
de waterkraan). 
 

Bedrijfsmodustoets  
verwarmingskring(en) (8) 
Om 4 verschillende bedrijfsmodi voor  
de verwarming in te stellen: Auto uur:  
automatische modus volgens tijd- 
programma Zon 24 uur: verwarmen  
met nominale comforttemperatuur 
Maan 24 uur: verwarmen met  

gereduceerde temperatuur 
Werking met vorstbescherming:  
verwarming uitgeschakeld, vorst- 
bescherming aan 
 

Regelknop kamertemperatuur (14) 
• Om de comfortabele kamertem 
 peratuur te veranderen. 
• Met deze draaiknop kunnen bij het  
 programmeren instellingen ge- 
 kozen en veranderd worden.  
 

Informatietoets (9) 
Oproepen van de volgende informatie  
zonder invloed op de regeling: 
temperaturen, bedrijfsmodus ver- 
warming/drinkwater, foutmeldingen. 
 

Functietoets handmatige bediening  
(16) 
Met deze toets gaat de regelaar naar  
handmatige bediening. Alle pompen  
draaien. De menginrichting wordt niet  
meer aangestuurd. De brander wordt  
geregeld op 60 °C. (weergave door  
middel van schroevendraaiersymbool) 
 

Functietoets schoorsteenveger (17) 
Deze toets kort indrukken; de ketel gaat  
naar de bedrijfstoestand voor de  
emissiemeting. Door opnieuw de toets  
in te drukken, resp. automatisch na  
15 minuten, wordt deze functie opnieuw 
uitgeschakeld (weergave door middel  
van schroevendraaiersymbool).  
 

Bevestigingstoets OK (15) 
Terugtoets ESC (13) 
Deze beide toetsen worden samen met  
de grote draaiknop gebruikt voor het  
programmeren en configureren van de  
regeling. Instellingen die niet bediend  
kunnen worden met de bedienings- 
elementen, gebeuren via de pro- 
grammering. Door de ESC-toets in te  
drukken gaat u telkens een stap terug;  
gewijzigde waarden worden daarbij  
niet overgenomen. 
 

Om naar het volgende bedienings- 
niveau te gaan of om de gewijzigde  
waarde op te slaan, de OK–toets  
indrukken.  

10              11                 12                        13    14   15  16     17 
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Drinkwatermodus kiezen  
 
Verwarmingsmodus kiezen 
 
 
 

 
 

         Menu verlaten 
 
             Kiezen 
(naar rechts/links draaien)  
            Bevestigen 
 
 
              Infotoets  

Handmatige bediening  Toets schoorsteenveger    Aanwezigheidstoets  

Verwarmen met de ingestelde comfortwaarde  
 

Verwarmen met de ingestelde gereduceerde  
waarde  
Verwarmen met de ingestelde vorst- 
beschermingswaarde  
 

Proces bezig – a.u.b. wachten  
 
Batterij vervangen  
 

Brander in werking (enkel olie-/gasketel)  
 

Foutmeldingen  
 
Infoniveau geactiveerd  
 
Programmering geactiveerd  
 
Verwarming tijdelijk uitgeschakeld; ECO-
functie actief  
 

Vakantiefunctie actief  
 

Verwarmingskring  
 
Onderhoud / speciale modus  

Basisweergave 
(toetsen)  

Eindgebruiker  

- de gewenste instelling  
 kiezen  
- met de toets OK  
 bevestigen  
- met de toets ESC terug  
 naar de basisweergave  

Inbedrijfstelling  Installateur 

- het gewenste gebruikersniveau kiezen  
- met de toets OK bevestigen  
- de gewenste instelling kiezen  
- met de toets OK bevestigen  
- met de toets ESC terug naar de basisweergave  

Toets OK indrukken (1 x ) 
Toets OK indrukken (1 x ) 
Toets INFO indrukken (4 sec.)  



Gebruik van de toetsen 
 
 
 
Basisweergave  
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Toets Actie Werkwijze Weergave / functie 

    

 Gewenste kamer-temperatuur 
instellen  

- Draaiknop links/rechts 
  bedienen 
- Draaiknop opnieuw draaien 
- Opslaan met de toets OK 
  of 5 sec. wachten  of: 
 
- Druk op de toets           ESC  

Ingestelde comfortwaarde met knipperende 
temp.weergave 
Knipperende temperatuurweergave in stappen van 0,5 °C  
van 10,0 … 30 

Ingestelde comfortwaarde aangenomen 
 
Ingestelde comfortwaarde niet aangenomen 
- Na 3 sec. verschijnt de basisweergave  

 Drinkwatermodus AAN of UIT 
 zetten  

- Druk op de toets  Drinkwatermodus aan/uit 
(segmentbalk onder drinkwatersymbool zichtbaar/niet zichtbaar) 
- Aan: drinkwaterbereiding volgens schakelprogramma 
- Uit: geen drinkwaterbereiding  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bedrijfsmodus veranderen  

Fabrieksinstelling: 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 1 x druk op de toets 
 
 
 
 
- Herhaalde druk op de toets 
 
 
 
 
 
 
- Herhaalde druk op de toets 

Automatische modus aan, met: 
- Verwarmingsmodus volgens tijdprogramma 
- Ingestelde temperatuurwaarden volgens  
 verwarmingsprogramma 
- Beschermingsfuncties actief 
- Automatische omschakeling zomer/winter actief 
- ECO-functies actief 
 (segmentbalk onder overeenkomstig symbool zichtbaar) 
 
Continue comfortverwarming aan, met: 
- Verwarmingsmodus zonder tijdprogramma met  
 ingestelde comfortwaarde 
- Beschermingsfuncties actief 
 
Continue gereduceerde verwarming aan, met: 
- Verwarmingsmodus zonder tijdprogramma met  
 ingestelde gereduceerde waarde 
- Beschermingsfuncties actief 
- Automatische omschakeling zomer/winter actief 
- ECO-functies actief 
 
Beschermingsmodus aan, met: 
- Verwarmingsmodus uitgeschakeld 
- Temperatuur volgens vorstbescherming 
- Beschermingsfuncties actief  

 Weergave van verschillende  
inlichtingen  

- 1 x druk op de toets 
- Herhaalde druk op de  
 toets 
- Herhaalde druk op de  
 toets  
 
 
 
 
 
 
 
 

- Druk op de toets ESC  

INFO-segment wordt ingevoegd 
- Status ketel    - Kamertemperatuur 
- Status zonnesysteem - Kamertemperatuur min. 
- Status drinkwater  - Kampertemperatuur max. 
- Status kring 1   - Buitentemperatuur 
- Status kring 2   - Buitentemperatuur min. 
- Status kring P   - Buitentemperatuur  max. 
- Uur / datum    - Drinkwatertemperatuur 1 
- Foutmelding   - Keteltemperatuur 
- Onderhoudsmelding  - Vertrektemperatuur 
- Speciale modus   - Telefoon klantendienst 

(weergave van de inforegels is afhankelijk van het 
regelaartype) 

 
Terug naar de basisweergave: INFO-segment verdwijnt  



Gebruik van de toetsen 
 
 
 
Basisweergave  

 

 

Toets Actie Werkwijze Weergave / functie 

  
 
Bedrijfsmodus volgens 
manueel in te stellen waarden 
 
 
Wijziging van de in de fabriek 
ingestelde ketel-temperatuur  

- Druk op de toets  
 
 
 
 

- Druk op de toets  
- Druk op de toets  
- Draaiknop links/rechts  
 bedienen 

- Opslaan met de toets  

- Druk op de toets  
- Druk op de toets  

 handsymbool  

Handmatige bediening aan (schroevendraaiersymbool 
zichtbaar) 
- Verwarmingsmodus met vooraf ingestelde  
 ketel-temperatuur (instelbaar van 40 … 80 °C, 
 fabrieksinstelling = 60 °C) 
 
301: Handmatige bediening Waarde handmatige  
bediening instellen? 
Knipperende temperatuurweergave 
Gewenste waarde instellen 
 
 
Status ketel Handmatige bediening actief 
Handmatige bediening uit  

 Activering van de 
schoorsteenvegerfunctie  

- Druk op de toets (< 3 sec.) 
- Herhaalde druk op de  
 toets (< 3 sec.)  

Schoorsteenvegerfunctie aan 
Schoorsteenvegerfunctie uit  

 Korte verlaging van de 
kamertemperatuur  

- Druk op de toets 
- Herhaalde druk op de  
 toets  

Verwarmen met ingestelde gereduceerde waarde 
Verwarmen met ingestelde comfortwaarde  

 

 = bevestiging    =afbreken resp. terug naar basisweergave  

26 

• Basisweergave “keteltemperatuur” 
• 1 x OK–toets indrukken 
• Info-toets > 5 sec. indrukken 
• Met de +-draaiknop bijv. „niveau ingebruikname of vakman“ kiezen 
• 1 x OK–toets indrukken  
• Met de +-draaiknop bijv. in het menu drinkwater „parameter 1612 gereduceerde nominale temperatuur“ kiezen 
• 1 x OK–toets indrukken  
• Met de +-draaiknop de huidige waarde veranderen 
• 1 x OK–toets indrukken -> de waarde wordt opgeslagen 
• 2 x ESC-toets terug naar de basisweergave „keteltemperatuur“.  
 

Overzicht van de parameters voor ingebruikname 
De grijs onderstreepte parameterregels zijn alleen zichtbaar in het niveau ingebruikname. 
De volledige parameterlijst is zichtbaar in het niveau vakman. 



Parameterinstellingen verwarmingsinstallateur  
 

 

Menukeuze Bedienings- 
regel 

Keuzemogelijkheid Een- 
heid 

Min. Max. Fabrieks- 
instelling 

 
 
 
 
Uur en datum  

1 Uren/minuten hh:mm 00:00 23:59 --.-- 

2 Dag/maand tt.MM 01.01 31.12 --.-- 

3 Jaar jjjj 2004 2099 --.-- 

5 Begin zomer dag/maand tt.MM 01.01 31.12 25.03 

6 Einde zomer dag/ maand tt.MM 01.01 31.12 25.10 

 
 
 
 
 
 
 
Bedieningseenheid  

20 Taalkeuze - Engels, Duits, Frans, Italiaans, 
Nederlands  

Duits 
 

22 Info - Tijdelijk Permanent Tijdelijk 

26 Bediening blokkeren - Aan Uit Uit 

27 Programmering blokkeren - Aan Uit Uit 

44 Bediening VK 2 -  
Samen met 

VK 1  

 
Onafhankelijk  

 
Samen met 

VK1  46 Bediening VK P - 

70 Installatieversie - 0  99.9  -  

 
 
 
 
 
 
 
 
Tijdprogramma verwarmings- 
kring 1  

500 Voorinstelling  -  Ma-zo  ma-vr  za-zo 
Ma, di, wo, do, vr, za, zo  

Ma-zo  

501 Ma-zo: 1ste fase aan  
 
 
 

hh:mm  

 
 
 
 

00:00  

 
 
 
 

24:00  

6:00 

502 Ma-zo: 1ste fase uit 22:00 

503 Ma-zo: 2de fase aan --.-- 

504 Ma-zo: 2de fase uit --.-- 

505 Ma-zo: 3de fase aan --.-- 

506 Ma-zo: 3de fase uit --.-- 

516 Standaardwaarden - Ja Neen Neen 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tijdprogramma 3 / VKP  

540 Voorinstelling -  Ma-zo  ma-vr  za-zo 
Ma, di, wo, do, vr, za, zo  

Ma-zo 

541 Ma-zo:1ste fase aan  
 
 
 

hh:mm 

 
 
 
 

00:00 

 
 
 
 

24:00 

6:00 

542 Ma-zo: 1ste fase uit 22:00 

543 Ma-zo: 2de fase aan --.-- 

544 Ma-zo: 2de fase uit --.-- 

545 Ma-zo: 3de fase aan --.-- 

546 Ma-zo: 3de fase uit --.-- 

556 Standaardwaarden - Ja Neen Neen 

 
 
 
 
 
 
Tijdprogramma 4 / drinkwater- 
modus  

560 Voorinstelling -  Ma-zo  ma-vr  za-zo 
Ma, di, wo, do, vr, za, zo  

Ma-zo 

561 Ma-zo: 1ste fase aan  
 
 
 

hh:mm 

 
 
 
 

00:00 

 
 
 
 

24:00 

6:00 

562 Ma-zo: 1ste fase uit 22:00 

563 Ma-zo: 2de fase aan --.-- 

564 Ma-zo: 2de fase uit --.-- 

565 Ma-zo: 3de fase aan --.-- 

566 Ma-zo: 3de fase uit --.-- 

576 Standaardwaarden - Ja Neen Neen 

642 / 662 Begin dag/maand tt.MM 01.01 31.12 --.-- 

643 / 663 Einde dag/maand tt.MM 01.01 31.12 --.-- 

648 / 668 Werkingsniveau - Vorst- 
bescherming 

Gereduceerd Vorst- 
bescherming 

Verwarmingskring 1 vakantie  
(642-648) 
 
Verwarmingskring P vakantie  
(662-668)  

27 
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Menukeuze Bedienings- 
regel 

Keuzemogelijkheid Een- 
heid 

Min. Max. Fabrieks- 
instelling 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ketel verwarmingskring 1  
(710 – 860) 
 
of 
 
Verwarmingskring 3/P 
(1310 – 1460) 

710 / 1310 Ingestelde comfortwaarde °C W. uit regel 712 Waarde inst. 
regel 716 

 20.0 

712 / 1312 Ingestelde gereduceerde waarde °C W. uit regel 714 W. uit regel 710 16 

714 / 1314 Ingestelde vorstbeschermings-waarde °C 4 W. uit regel 712 10.0 

716 / 1316 Ingestelde comfortwaarde maximum °C W. uit regel 710 35 35.0 

720 / 1320 Karakteristiek steilheid - 0.10 4.00 1.50 

721 / 1321 Karakteristiek verschuiving °C -4.5 4.5 0.0 

726 / 1326 Karakteristiek adaptatie  Aan Uit Uit 

730 / 1330 Verwarmingsgrenzen zomer/winter °C - - - / 8 30 20 

732 / 1332 Dagverwarmingsgrenzen °C - - - / -10 10 -3 

740 / 1340 Ingestelde vertrekwaarde minimum °C 8 W. uit regel 741 8 

741 / 1341 Ingestelde vertrekwaarde maximum °C W. uit regel 740 95 80 

750 / 1350 Invloed van de kamer % - - - / 0 100 20 

760 / 1360 Kamertemperatuurbegrenzing °C - - - / 0.5 4 1 °C 

770 / 1370 Snelle opwarming °C - - - / 0 20 2 °C 

780 / 1380  Snelle temperatuurdaling   
-  

Uit 
Tot ingestelde gereduceerde waarde 
Tot ingestelde vorstbeschermings  
waarde  

Tot  
ingestelde  
gereduceerde 
waarde  

790 / 1390 Inschakeloptimalisering max. min 0 360 0 

791 / 1391 Uitschakeloptimalisering max. min 0 360 0 

800 / 1400 Gereduceerde verhoging begin °C - - - / 30 10 - - - 

801 / 1401 Gereduceerde verhoging einde °C -30 W. uit regel 800 -15 

820 / 1420 Bescherming tegen oververhitting 
pompkring  

- Aan Uit Aan 

830 / 1430 Verhoging menginrichting °C 0 50 6 

832 / 1432 Type aandrijving - 0 1 1 

833 / 1433 2-punts schakelverschil °C 0 20 2 

834 / 1434 Looptijd aandrijving s 30 873 120 

 
850 / 1450 

 
Vloerfunctie 

 
-  

Uit, functioneel verwarmen, rijpings- 
warmte, functioneel verwarmen /  
rijpingswarmte, manueel 

 
Uit  

851 / 1451 Ingestelde vloerfunctie manueel °C 0 95 25 

860 / 1460 Circulatiekoeling boiler  Uit  Verwarmingsmodus Altijd  Uit  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Drinkwater  

1610 Ingestelde nominale waarde °C W. uit regel 1612 65 55 

1612 Ingestelde gereduceerde waarde °C 8 W. uit regel 1610 40 

 
1620 

 
Vrijgave 

 
- 

24 h/dag 
Tijdprogramma verwarmingskringen 
Tijdprogramma 4  

Tijdprogr. 
verwarmings- 

kringen 

1630 Laadvoorrang - Absoluut / Glijdend / Geen 
MK glijdend, PK absoluut  

MK glijdend, 
PK absoluut 

1640 Legionellafunctie - Uit / Periodiek / Vaste weekdag  Uit 

1641 Legionellafunctie periodiek dagen 1 7 3 

1642 Legionellafunctie weekdag - Maandag  dinsdag woensdag 
donderdag  vrijdag 
zaterdag  zondag  

Maandag  

1644 Legionellafunctie tijdstip hh:mm - - - / 00:00 23:50 - - - 

1645 Legionellafct ingestelde waarde °C 55 95 65 

1646 Legionallafunctie duur min - - - / 10 360 10 

1647 Legionallafunctie circulatiepomp - Aan Uit Aan 
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Menukeuze Bedienings- 
regel 

Keuzemogelijkheid Een- 
heid 

Min. Max. Fabrieks- 
instelling 

1660 Circulatiepomp vrijgave - Tijdprogramma 3/VKP 
Vrijgave drinkwater / 
Tijdprogramma 4/drinkwatermodus  

Vrijgave 
drinkwater  

1661 Circulatiepomp slagwerking - Aan Uit Uit 

1663 Ingestelde circulatiewaarde - 8 80 45 

 
 
Ketel  

2210 Minimum ingestelde waarde °C 45 Ingestelde w. 
manuele bediening 

 
45 

2212 Maximum ingestelde waarde °C Ingestelde w.  
manuele bediening 

85 80 

 
 
 
 
 
 
 
Zonnesysteem  

3810 Temperatuurverschil AAN wisselaar 1  °C W. uit regel 3811  40 8 

3811 Temperatuurverschil UIT wisselaar 1  °C 0 W. uit regel 3810 4 

3812 Laadtemperatuur min. wisselaar 1 °C UIT - - - 95 30 

3830 Startfunctie collector min UIT - - - 60 10 

3831 Minimum looptijd collectorpomp sec 5 120 30 

3840 Collector vorstbescherming °C UIT - - - / 20 + 5 - - - 

3850 Vorstbescherming collectorleiding °C UIT - - - / 30 200 90 

3860 Verdamping warmtedrager °C UIT - - - / 60 200 110 

 
 
 
 
 
 
 
 
Drinkwaterboiler 

5020 Verhoging ingestelde vertrekwaarde °C 0 30 16 

5022 Laadwijze - Met B3 
Met B3/B31 
Met B3, legio B3/B31  

Met B3  

5056 Circulatiekoeling ketel/VK - Aan Uit Uit 

5057 Circulatiekoeling collector - Uit   Zomer  Altijd Altijd 

5060 Elektr. bijverwarming bedrijfsmodus - Vervanging Zomer  Altijd Vervanging 

5061 Elektrische bijverwarming vrijgave - 24 h/dag 
Vrijgave drinkwater 
Tijdprogramma 4/drinkwatermodus  

Vrijgave  
drinkwater  

5062 Elektrische bijverwarming regeling - Externe thermostaat 
Drinkwatersensor  

Drinkwater- 
sensor  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Configuratie  

5710 Verwarmingskring 1 - Aan Uit Aan 

5715 Verwarmingskring 2 - Aan Uit Aan 

5730 Drinkwatersensor B3 - Sensor Thermostaat Sensor 

5731 Instelorgaan drinkwater Q3 - Geen laadpomp   Omkeerklep  Laadpomp  

 
 
 
 
 

5890 
5891  

 
 
 
 
 
Relaisuitgang QX1 
Relaisuitgang QX2  

 
 
 
 
 
- 

Geen 
Circulatiepomp Q4 
Elektrische bijverwarming 
drinkwater-modus K6 
Collectorpomp Q5 
H1-pomp Q15 
Ketelpomp Q1 
Bypasspomp Q12 
Alarmuitgang K10 
2de pomptrap VK1 Q21 
2de pomptrap VK2 Q22 
2de pomptrap VKP Q23 
Pomp verwarmingskring VKP Q20 
H2-pomp Q18   

 
 
 
 
 

Geen 

 
5930 

 
5931 

 
Sensoringang BX1 
 
Sensoruitgang BX2  

 
 
- 

Geen 
Drinkwatersensor B31 
= retoursensor zonnesysteem 
Collectorsensor B6 
Retoursensor B7 
= ketelretour  

 
 

Geen 

 
 
 
 
 
 

5950 

 
 
 
 
 
 
Functie ingang H1  

 
 
 
 
 
 
- 

BA-omschakeling VK + drinkwatermodus  
BA-omschakeling VK  
BA-omschakeling VK1  
BA-omschakeling VK2  
BA-omschakeling VKP  
Toestel blokkeren  
Fout / alarmmelding  
Minimale ingestelde vertrekwaarde  
Warmtevraag  
Drukmeting  

BA-
omschakeling 
verwarmings- 
kringen 
+ 
drinkwater- 
modus  

 
 
 
Drinkwater  



Parameterinstellingen verwarmingsinstallateur  

 30 

Menukeuze Bedienings- 
regel 

Keuzemogelijkheid Een- 
heid 

Min. Max. Fabrieks- 
instelling 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Configuratie 
 

5956 Drukwaarde 3.5V H1 bar 0.0 10 5.0 

6100 Correctie buitensensor °C -3.0 3.0 0.0 

6110 Tijdconstante gebouw h 0 50 5 

6120 Vorstbescherming installatie - Aan Uit Aan 

6200 Sensor opslaan - Ja Neen Neen 

6205 Parameter terugstellen - Ja Neen Neen 

6212 Controlenummer toestel 1 - 0 199999 - 

6215 Controlenummer boiler - 0 199999 - 

6217 Controlenummer verwarmingskringen - 0 199999 - 

6220 Softwareversie - 0 99.9 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fouten  

6710 Reset alarmrelais  Ja Neen Neen 

6740 Vertrektemperatuur 1 alarm min - - - / 10 240 - - - 

6741 Vertrektemperatuur 2 alarm min - - - / 10 240 - - - 

6743 Keteltemperatuur alarm min - - - / 10 240 - - - 

6800 Historie 1  
 
 
 
 
 
 

-  

 
 
 
 
 
 
 

  0     255  

Enkel 
weergave 
 
datum 
uur 
foutcode 
soort fout  

6802 Historie 2 

6804 Historie 3 

6806 Historie 4 

6808 Historie 5 

6810 Historie 6 

6812 Historie 7 

6814 Historie 8 

6816 Historie 9 

6818 Historie 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
Onderhoud / service  

7040 Branderuren interval h - - - /10 10000 - - - 

7041 Branderuren sinds onderhoud Reset? h 0 10000 0 

7042 Branderstarts interval - - - - / 60 65535 - - - 

7043 Branderstarts sinds onderhoud Reset? - 0 65535 0 

7044 Onderhoudsinterval maanden - - - / 1 240 - - - 

7045 Tijd sinds onderhoud   Reset? maanden 0 240 0 

7130 Schoorsteenvegerfunctie - Aan Uit Uit 

7140 Handmatige bediening - Aan Uit Uit 

7150 Simulatie buitentemperatuur °C -50.0 50.0 - - - 

7170 Telefoon klantendienst - Vrije keuze  - 

 
 
 
 
 
 
In-/uitgangstest  

7700  Relaistest  - Geen test 
Alles uit 
1ste brandertrap T2 
Drinkwaterpomp Q3 
Pomp verwarmingskring Q2 
Menginstallatie verwarmingskring op  
Y1 / QX1 
Menginstallatie verwarmingskring  
naar Y2 
Relaisuitgang QX1   

Geen test  

7730 Buitentemperatuur B9 °C -50.0 50.0 -  

7732 Vertrektemperatuur B1 °C 0.0 140.0 

5954 Warmtevraag 10V H1 °C 5 130 100 

5952 Minimale ingestelde vertrekwaarde H1 °C 8 80 70 

5951 Soort contact H1 - Rustcontact Werkcontact Werkcontact 
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Menukeuze Bedienings- 
regel 

Keuzemogelijkheid Een- 
heid 

Min. Max. Fabrieks- 
instelling 

 
 
 
 
 
 
In-/uitgangstest  

- 7750 Drinkwatertemperatuur B3 °C 0.0 140.0 

7760 Keteltemperatuur B2 °C 0.0 140.0 

7820 Sensortemperatuur BX1 °C -28.0 200.0 

7821 Sensortemperatuur BX2 °C -28.0 200.0 

7840 Spanningssignaal H1 volt 0.0 10.0 

7841 Contacttoestand H1 - Open Gesloten 

7870 Branderstoring S3 - 0V 230V 

7881 1ste brandertrap E1 - 0V 230V 

 
 
 
Status  

8000 Status verwarmingskring 1  
 
 
 
-  

 
 
 
 

Verschillende statusmeldingen   

8002 Status verwarmingskring P 

8003 Status drinkwater 

8005 Status ketel 

8007 Status zonnesysteem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diagnose fabrikant 

8300 1ste brandertrap T2  - Aan Uit  
 
- 8310 Keteltemperatuur 

Ingestelde ketelwaarde 
°C 0.0 140.0 

8314 Ketelretourtemperatuur °C 0.0 140.0 

8330 Bedrijfsuren 1ste trap h 0 65535 0 

8331 Startteller 1ste trap °C 0 199 999 - 

8510 Collectortemperatuur 1 °C -28.0 200.0 - 

8511 Collectortemperatuur 1 max. °C -28.0 200.0 0 

8512 Collectortemperatuur 1 min. Reset? °C -28.0 200.0 0 

8513 dT collector 1 / wisselaar 1 °C -28.0 200.0 - 

8530 Bedrijfsuren zonnerendement h 00:00 15:00 - 

8531 Bedrijfsuren oververhitting collector h 00:00 15:00 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diagnose verbruiker  

8700 Buitentemperatuur °C -50.0 50.0  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

8703 Buitentemperatuur gedempt Reset? °C -50.0 50.0 

8704 Buitentemperatuur gemengd °C -50.0 50.0 

8730 Pomp verwarmingskring Q2 - Aan Uit 

8731 Menginstallatie verwarmingskring op  
Y1/QX2 

- Aan Uit 

8732 Menginstallatie verwarmingskring  
naar Y2 

- Aan Uit 

8740 Kamertemperatuur 1 
Ingestelde kamerwaarde 1 

°C 0.0 50.0 

8743 Vertrektemperatuur 1 
Ingestelde vertrekwaarde 1 

°C 0.0 140.0 

8800 Kamertemperatuur P 
Ingestelde kamerwaarde P 

°C 0.0 50.0 

8803 Ingestelde vertrekwaarde P °C 0.0 140.0 

8820 Drinkwaterpomp Q3 - Aan Uit 

8830 Drinkwatertemperatuur 1 
Ingestelde drinkwaterwaarde 

°C 0.0 140.0 

8832 Drinkwatertemperatuur 2 °C 0.0 140.0 

8835 Drinkwatertemperatuur circulatie °C 0.0 140.0 

8950 Vertrektemperatuur geleider 
Ingestelde vertrekwaarde geleider 

°C 0.0 140.0 

9000 Ingestelde vertrekwaarde H1 °C 5.0 130.0 

9005 Waterdruk H1 bar 0.0 10.0 

9031 Relaisuitgang QX1 - Aan Uit 



Onderhoud en reiniging 
 
 
 
Ketel 
Onderhoudswerken aan de ketel en  
brander mogen uitsluitend door  
geschoolde vakmensen uitgevoerd  
worden. Voor een regelmatig  
onderhoud wordt de gebruiker van  
de installatie aangeraden een  
onderhoudscontract af te sluiten. 
 
Opgelet 
Voor onderhouds- en reinigingswerken  
de stroomtoevoer uitschakelen. 
 

Voor een betere toegankelijkheid  
van de verbrandingsruimte kunnen  
ook de zijbekledingen gedemonteerd 
en het bedieningspaneel naar achter  
geklapt worden 
• Gebruik alleen de meegeleverde  
 reinigingsborstel. 
• De branderkap demonteren. 
• De brander demonteren. 
• De 4 schroeven van de keteldeur  
 (3) losdraaien en verwijderen. 
• De keteldeur naar buiten draaien  
 (4).  
• Eventueel de reinigingskuip (10) 
 (optioneel) aanbrengen. 
• De afvoergasregelaar (5) de- 
 monteren en reinigen. 
• De branderkamer (7) uittrekken  
 en reinigen. 
• De verbrandingsruimte (8) en het  
 3de gasafvoerkanaal (9) grondig  
 reinigen en resten verwijderen. 
• De dichting van het afsluitdeksel  
 (3de gasafvoerkanaal) op slijtage 
 controleren. 
• De afvoergasregelaar opnieuw  
 installeren en het 3de gasafvoer- 
 kanaal met deksel opnieuw  
 grondig vergrendelen (10 Nm).  
 Daarvoor alleen de 4 originele  
 messingmoeren gebruiken. 
• Eventueel de reinigingskuip (10)  
 (optioneel) verwijderen. 
• De dichting van de keteldeur op  
 slijtage controleren. 
• De keteldeur met 4 schroeven  
 opnieuw vergrendelen (10 Nm). 
• Eventueel zijbekledingen opnieuw  
 monteren en het bedieningspaneel  
 opnieuw naar onder klappen. 
• De brander opnieuw monteren en  
 elektrisch verbinden met het  
 bedieningspaneel. 

9 
 
 
 
8 

7                             5 

Controle van de 
afvoergastemperatuur 
• Regelmatig de afvoergas 
 temperatuur controleren. 
• De ketel reinigen wanneer de  
 afvoergastemperatuur de waarde  
 van inbedrijfstelling met meer dan  
 30 K overschrijdt. 
• Gebruik voor eenvoudige controle  
 een afvoergastemperatuurmeter.  
 

Ketelreiniging  
Alvorens de keteldeur te openen,  
moet de brander uit de branderflens  
getrokken worden (1 + 2  

10 
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Onderhoud en reiniging 
 
 
 
Brander 

Te onderhouden onderdelen  
- Sproeier (13) 
- Sproeierbuis (7) 
- Vlamdoofveiligheid (8) 
- Elektrodenblok (10) 
- Ventilatorwaaier (15) 
- Stuwschijf (14) 
- Vlambuis 
 
Na het losdraaien van de beves- 
tigingsschroeven (1) kan de be- 
huizingsplaat in 2 onderhoudsstanden  
opgehangen worden.  
 
Onderhoudsstand 1 voor de volgende 
onderhoudswerkzaamheden:  
• Alle olietoevoerende componenten  
 (slangen, pomp, sproeiertoevoer- 
 leiding) en de verbindingen ervan  
 controleren op lekken of slijtage;  
 indien nodig vervangen. 
• Elektrische aansluitingen en ver- 
 bindingskabels controleren op  
 beschadigingen; indien nodig ver- 
 vangen. 
• Pompfilter controleren en indien  
 nodig reinigen.  
 
Indien de sproeierbuis niet geledigd  
mag worden, moet onderhoudsstand  
2 gekozen worden. 
 
Onderhoudsstand 2 voor de volgende 
onderhoudswerkzaamheden:  
• De oliesproeier vervangen. 
• De menginrichting controleren en  
 reinigen. 
• De stuwschijf demonteren. 
• De ventilatorwaaier en de behuizing 
 reinigen en controleren op be- 
 schadigingen. 
• De ontstekingselektroden con- 
 troleren, eventueel bijregelen of  
 vervangen. 

Montage van de ventilatorwaaier 
Wanneer de motor en de ventilator- 
waaier vervangen worden, moet het  
positioneringsschema nageleefd  
worden. 
De binnenflens A van de ventilator- 
waaier moet aangebracht worden ter  
hoogte van de gereedschapsplaat B.  
Daarvoor een liniaal of soortgelijk  
tussen de vleugels van de ventilator- 
waaier steken en A en B op dezelfde  
hoogte brengen. Daarna de borgpen  
van de ventilatorwaaier opnieuw vast  
aandraaien.  

1 Bevestigingsschroeven  
2 Ophangopening  
3 Ontstekingstransformator  
5 Oliestookinstallatie  
6 Oliebranderpomp 
7 Sproeierbuis  
8 Vlamdoofveiligheid  
9 Elektrische aansluiting sproeierbuis  
10 Elektrodenblok  
11 Regelschroef branderkop  
12 Olieaansluiting sproeierbuis  
13 Sproeier  
14 Stuwschijf  
15 Ventilatorwaaier  

De brander opnieuw in gebruik  
nemen na onderhoud  
• Eventueel de menginrichting  
 monteren. Daarbij letten op de  
 instelwaarden (zie insteltabel). 
• De behuizingsplaat opnieuw  
 monteren met bevestigings- 
 schroeven (1). 
• De brander starten, de afvoergas- 
 gegevens controleren, de brande- 
 rinstellingen indien nodig  
 corrigeren. 
• De werking van de vlamdoof- 
 veiligheid (zie hierna) controleren. 
 
Werking van de vlamdoofveiligheid  
controleren 
Controleer de veilige werking van de  
vlamdoofveiligheid zowel bij de eerste  
inbedrijfstelling als na onderhoud of  
lange stilstand van de installatie: 
• Startpoging met donkere vlam- 
 doofveiligheid: na het einde van  
 de beveiligingstijd moet de ver- 
 warmingsinstallatie een storing  
 aangeven. 
• Startpoging met verlichte vlam- 
 doofveiligheid:  na 10 seconden  
 voorbeluchting moet de ver- 
 warmingsinstallatie een storing  
 aangeven.  33 



Onderhoud en reiniging 

Branderbuis demonteren 
Voorzichtig: de branderbuis kan heet  
zijn  
• De brander uit de keteldeur/ 
 branderflens trekken. 
• De 4 bevestigingsschroeven (1)  
 losdraaien. 
• De branderbuis draaien en uit de  
 behuizing trekken. 
• De bevestigingsschroef van de  
 klemring (2) losdraaien en de  
 klemring uit de branderbuis trekken. 
 
 
 
Dompeldiepte van de brander  
• De branderbuis op de  
 branderbehuizing schroeven. 
• De klemring op de branderbuis  
 schuiven en de bevestigingsschroef 
 van de klemring in de positie 900-   
 zetten. 
• De dompeldiepte van de brander  
 instellen volgens maat T (zie tabel). 
• De bevestigingsschroef (2) aan- 
•  draaien. 
• De brander in de keteldeur/ 
 branderflens schuiven en de  
 bajonetsluiting vastdraaien  
 
Oliepompfilter reinigen  
De filter van de oliepomp bevindt zich 
onder het pompdeksel (4).  
• De 4 bevestigingsschroeven (3)  
 losdraaien. 
• Het pompdeksel demonteren. 
• De filter verwijderen en reinigen. 
• De afdichting van het pompdeksel  
 controleren en indien nodig  
 vervangen. 
 
Olieleidingsfilter reinigen  
• De afsluitkraan aan de filter sluiten. 
• Het filterelement reinigen / ver- 
 vangen. 
• De afsluitkraan opnieuw openen  
 en het filtertoestel controleren op  
 lekken.  

1 

2 

T 

4 
 
 
 
 
3 
 
4 

4 
 
 
 
 
 
 
4 
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Verhelpen van storingen  

Oorzaken en oplossingen 
Bij storingen moeten de basisvereisten  
voor een normale werking gecontroleerd 
worden: 
1. Is de stroomtoevoer OK? 
2. Zit er olie in de tank? 
3. Zijn alle afsluitkranen geopend? 
4. Zijn alle regel- en veiligheids- 
 toestellen zoals ketelthermostaat, 
 beveiliging tegen drooglopen,  
 eindschakelaar enz. ingesteld?  

Kan de storing na de controle van de  
hiervoor genoemde punten niet ver- 
holpen worden, dan moet u de werking  
van de afzonderlijke brander- 
componenten controleren. 
Aanwijzing 
Gebruik altijd originele onderdelen, om 
elektromagnetische problemen  
(verdraagbaarheid) te vermijden. 
 

Smeren 
De lagers van de bewegende delen 
van de brander moeten niet onder- 
houden worden. Beschadigingen aan  
kogellagers die op tijd gevonden en  
verholpen worden, voorkomen grote  
schade aan de brander. Let daarbij  
eventueel op geruis van de motor- 
lagers. 
 

Storing Oorzaak Oplossing 

Geen ontsteking   ontstekingselektroden kortgesloten 
ontstekingselektroden te ver uit elkaar 
ontstekingselektroden vuil en/of vochtig 
isolatielichaam gesprongen 
ontstekingstransformator defect 
ontstekingskabel versmeuld 
verwarmingsinstallatie defect  

instellen 
instellen 
reinigen 
ontstekingselektrode vervangen 
vervangen 
1. kabel vervangen 
2. oorzaak bepalen en verhelpen 
vervangen  
 

Brandermotor werkt niet  
  

brandermotor defect 
(lager vastgelopen) 
condensator defect  

brandermotor vervangen 
  
vervangen  
 

Oliepomp levert geen olie  
  

aandrijving beschadigd 
aanzuigklep lekt 
olieleiding lekt 
afsluitkleppen gesloten 
filter verstopt 
filter lekt 
geen oliepompvermogen 
koppeling defect  

oliepomp vervangen 
demonteren en reinigen of vervangen 
schroefverbindingen aandraaien 
openen 
reinigen 
vervangen 
oliepomp vervangen 
vervangen  
 

Sterk mechanisch geruis oliepomp zuigt lucht 
te hoog vacuüm in de olieleiding 

schroefverbindingen aandraaien 
filter reinigen, kleppen volledig openen 
 

Ongelijkmatige olieverstuiving sproeier los 
sproeier verstopt 
sproeier versleten 
sproeier met verkeerde sproeihoek 

vastschroeven 
vervangen 
vervangen 
vervangen 
 

Geen oliedoorvoer sproeier verstopt vervangen 
Vlamsensor wordt niet geactiveerd vlamsensor vuil/defect reinigen, resp. vervangen 
Brander start niet 
 
Verklikkerlampje brandt 

verwarmingsinstallatie 
  

aansluiting van de verwarmingsinstallatie 
controleren 
ontgrendelen en de oorzaak van het 
defect zoeken 
 

Menginrichting is van binnen sterk  
vervuild met olie of heeft veel  
cokesaanslag 

verkeerde instelling 
sproeier met verkeerde afmeting 
hoeveelheid verbrandingslucht niet  
goed 
lucht in de aanzuigleiding (lek) 
verbrandingsruimte onvoldoende  
geventileerd 
  

instellingen corrigeren 
vervangen 
brander opnieuw instellen 
afdichten 
de ventilatie van de verbrandingsruimte  
moet gebeuren via een niet-afsluitbare  
opening  met een doorsnede van ten  
minste 50 % van alle 
bij de installatie horende  
schoorsteendoorsneden 
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