
1 

Gebruiksaanwijzing 
Voor de gespecialiseerde vakman 

SYSTRON 2-22 bis 2-60 
 

SYSTRON 2®  

01/2002 



2 



3 

                   OVERZICHT      Inhoud .................................................................................3 
                                             Algemene richtlijnen .............................................................4 
                                             Productbeschrijving ..............................................................4 
                                             Opstelling ............................................................................4 
                                             Stookoliebrander  EK 01B...L-NH .........................................5 
                                             Stookoliebrander  EK 02...L-NH ...........................................6 
                                             Schakelbord ........................................................................7 
                                             Pompgroepen ......................................................................8 
                    Technische      Maattekening .......................................................................9 
                       gegevens      Levering en transport ...........................................................10 
                                             Opstellen en demonteren .....................................................10 
                                             Mantel openen .....................................................................10 
                                             Afvoer verbrandingsgassen ..................................................11 
                                             Installatie spoelen ................................................................12 
                                             Voelers plaatsen ..................................................................12 
                                             Elektrische installatie ...........................................................13 
                                             Olietoevoer ..........................................................................14 
                        Instelling      Installatie vullen en ontluchten .............................................15 
                                             Circulatiepompen .................................................................15 
                                             Rookgastemperatuur ...........................................................16 
                                             Brander ...............................................................................17 
             Inbedrijfstelling       Controlemaatregelen ...........................................................19 
                                             Werkingsverloop ..................................................................19 
                                             Circulatiepompen .................................................................19 
                                             Brander ...............................................................................19 
                                             Verwarmingsregelaar LOGON M .........................................20 
       Onderhoud en reiniging       ............................................................................................21 
Verhelpen van storingen      ............................................................................................23 

Overzicht  
Inhoud 
 
 
SYSTRON 2®  

1. Isolatie rond ketelblok 
2. Schakelbord 
3. Ketelmantel 
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Algemene inlichtingen 
De installatie, de opbouw, de elektrische 
aansluitingen en de eerste ingangzetting 
moeten door een erkend vakman gedaan 
worden. Deze is dan verantwoordelijk voor 
de juiste uitvoering hiervan. 
 
De waarborgen gegeven door ELCO-
MAT N.V. in het kader van de “Algemene 
verkoopsvoorwaarden” gelden slechts 
onder voorbehoud van de strikte 
toepassing van de actuele voorschriften 
en bestaande vakregels. 
 
Toelichting uit onze 
verkoopsvoorwaarden 
De waarborg vervalt wanneer de 
ingangzetting of het onderhoud van de 
installatie niet volgens de voorschriften 
werd uitgevoerd en ook in het geval: 
• Schade bij een verkeerde inbouw 
• Schade bij een verkeerde instelling 
• Schade bij een onbevoegde 

tussenkomst 
• Schade bij verkeerd gebruik 
 
 
 
Om van de waarborg te genieten moet de 
installatie op de juiste manier gebruikt 
worden rekening houdend met het geleverd 
vermogen en het gebruik van de juiste 
brandstof. 
 
Voor schade, die veroorzaakt wordt door 
overdruk vervalt de garantie. 
 
De waarborg vervalt verder indien de ketel 
opgesteld wordt in ruimtes waar bijtende 
producten gebruikt worden(b.v. haarspray, 
enz.), waar te veel stof is of waar een te 
hoge luchtvochtigheid heerst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Productbeschrijving 
De ELCO-KLÖCKNER compact SYSTRON 
2 stookcentrale wordt als één geheel 
geleverd. In de werkplaatsen worden alle 
onderdelen samengebouwd en 
vooringesteld. Door deze fabricatiemethode 
is men zeker dat alle onderdelen op elkaar 
zijn afgestemd. 
De afvoer van de verbrandingsgassen 
gebeurt volgens het drietreks-principe wat 
de warmteoverdracht fors verbetert. 
 
Kenmerken van de SYSTRON 2-solo 
De ketel-unit bestaat uit 
− Gietijzeren ledenketel met gasafvoer 

volgens drietreks-principe 
− Gietijzer GG 20, corrosiebestendig 
− Lage temperatuurketel 
− Grote links– of rechtsdraaiende deur 
− keteldeur voorzien van hoogwaardig 

keramische isolatie 
− Zeskant T-sleutel SW 8 
− Thermoïsolerende laag omheen het 

ganse ketelblok , dikte 120mm 
− Twee ingebouwde convectieplaten 
− Stevig witgelakte mantel 
− Ketelsokkel,die één geheel vormt met 

de  ketelmantel 
− 4 in de hoogte verstelbare steunpunten 
− Voorgemonteerd en bedraad 

bedieningsbord 
− Vul– en leeglaatkraan voorgemonteerd 
− ketelkuisborstel 
− Voorgemonteerde en vooringesteld 

hogedruk verstuivingsbrander 
− Instructieboek voor onderhoud 
 
Het schakelbord wordt geleverd met 
− Aan/uit schakelaar 
− Veiligheid en regelaquastaat 
− Weersafhankelijke regelaar  LOGON M 
in volgende varianten: 
− Weersafhankelijke basisregelaar G 

voor de sturing van een ééntraps 
brander, één kring verwarming, één 
boilerkring en een sanitaire 
circulatiepomp, allen in tijd gestuurd. 

− Mengmodule Z1  voor uitbreiding van 
de grondregelaar met één bijkomende 
verwarmingskring met mengkraan. 

− Mengmodule Z2  voor uitbreiding van 
de grondregelaar naar twee 
verwarmingskringen met mengkraan 

 
 
 
 

De pompgroepen HYDRON  zijn 
voorgemonteerd en met stekkerverbinding 
bedraad. Deze bestaan uit 3 traps 
circulatiepompen met afsluiters en 
terugslagkleppen, veiligheidsventiel met 
manometer en thermometers. Deze 
pompmodules worden in afzonderlijke 
verpakkingen geleverd. 
 
Keuringen 
 
De SYSTRON stookcentrale: 
⇒ Is gekeurd volgens het K.B. van 11 

maart 1988. 
⇒ Bekwam het OPTIMAZ label 
⇒ Is CE gekeurd 
⇒ Met een geblazen gasbrander is HR+ 

gekeurd 
 
Bericht aan de gebruiker 
 
De veiligheid en werking van het systeem 
blijft behouden, wanneer de installatie 
regelmatig nagekeken wordt en jaarlijks 
onderhouden. 
Om op geregelde tijdstip uit te voeren, is 
het aan te raden een onderhoudscontract 
met uw vakman af te sluiten.  
 

Overzicht 
Algemene richtlijnen 
Productbeschrijving 
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1. Instelschroef lijnregeling 
2. Primaire luchtregeling 
3. Fotocel 
4. Branderautomaat 
5. Ontstekingstransfo 

6. Brandermotor 
7. Oliepomp 
8. Aanzuigleiding 
9. retourleiding 

1. Oliepomp 
2. Oliedrukregelaar 
3. Voorverwarmde lijn 
4. Magneetventiel in lijn 
5. Branderbuis 

6. Vlambuis 
7. Luchtdoostrommel 
8. Sluitende luchtklep 
9. Ventilator 
10. Brandermotor 

Principeschema 

Technische gegevens 
Werking                                      ééntraps 
Netspanning                        230 v / 50 Hz 
Branderautomaat            LOA 26 171B27 
Fotocel                                         QRC 1A 
Motor                      110 W, 230 V / 50 Hz 
Stookoliepomp     AE 45C/ 28l/h bij 18bar 
Sproeier                              80°S,Danfoss 
Olieslang                        DN 4 x 1000 mm 
Ontstekingstransfo         EBI-M 2 x 7,5 kV 
Vermogenopname       Ontsteking 350 W 
                                         Werking 110 W 
 
De kompakte stookcentrales zijn met volgen-
de branders uitgerust 
 
SYSTRON 2-22                     EK 01B.28L-NH 
SYSTRON 2-29                     EK 01B.35L-NH 
 
Opbouw van de brander 
De brander bestaat uit een stevig, onder druk 
gegoten aluminium behuizing. De ventilator 
staat dwars op de as van de branderkop. Het 
geheel wordt door een onder druk gegoten 
aluminium behuizingplaat afgesloten. 
Via een zelfsluitende luchtklep bij stilstand 
van de brander, worden de stilstandverliezen 
vermindert door afkoeling langs de vuur-
haard. 
Dankzij de zijdelingse beugelbevestiging kan 
de brander voor onderhoud hetzij links of 
rechts opgehangen worden. 
De branderstart gebeurd met verminderde 
startlucht, waardoor een soepele start verkre-
gen wordt. 
De injektiebranderkop met rookgas recyclage 
waarborgt een stikstofarme verbranding. De 
door dit systeem verkregen blauwe vlam is 
rookvrij en van uitstekende verbrandingskwa-
liteit. 
 
De branders zijn standaard voorzien van een 
olievoorverwarmingssysteem. Behuizing en 
behuizingsplaat dragen de gehele branderuit-
rusting, bestaande uit: 
 
− Brandermotor 
− Ventilator 
− Oliepomp 
− Ontstekingstransfo 
− Elektrische aansluitingen 
− Mengvoorziening 
− Branderautomaat en vlamvoeler 
Dankzij de zijdelingse beugelbevestiging kan 
de brander voor onderhoud hetzij links of 
rechts opgehangen worden. 
 
 

Overzicht 
Stookoliebrander EK 01B...L-NH 
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1. Instelschroef lijnregeling 
2. Primaire luchtregeling 
3. Fotocel 
4. Branderautomaat 
5. Ontstekingstransfo 

6. Brandermotor 
7. Oliepomp 
8. Aanzuigleiding 
9. retourleiding 

Technische gegevens 
Werking                                       ééntraps 
Netspanning                         230 v / 50 Hz 
Branderautomaat            LOA 26 171B27 
Fotocel                                         QRC 1A 
Motor                       110 W, 230 V / 50 Hz 
Servomotor                        STF 0,15WLM 
Stookoliepomp     AE 45C/ 28l/h bij 18bar 
Sproeier                              80°S,Danfoss 
Olieslang                        DN 4 x 1500 mm 
Ontstekingstransfo             ZM 20/10ENR 
Vermogenopname       Ontsteking 350 W 
                                         Werking 110 W 
 
De kompakte stookcentrales zijn met volgen-
de branders uitgerust 
 
SYSTRON 2-37                       EK 02.50L-NH 
SYSTRON 2-45                       EK 02.58L-NH 
SYSTRON 2-60                       EK 02.71L-NH 
 
Opbouw van de brander 
De brander bestaat uit een stevig, onder druk 
gegoten aluminium behuizing. De ventilator 
staat dwars op de as van de branderkop. Het 
geheel wordt door een onder druk gegoten 
aluminium behuizingplaat afgesloten. 
Via een zelfsluitende luchtklep bij stilstand 
van de brander, worden de stilstandverliezen 
vermindert door afkoeling langs de vuur-
haard. 
Dankzij de zijdelingse beugelbevestiging kan 
de brander voor onderhoud hetzij links of 
rechts opgehangen worden. 
De branderstart gebeurd met verminderde 
startlucht, waardoor een soepele start verkre-
gen wordt. 
De injektiebranderkop met rookgas recyclage 
waarborgt een stikstofarme verbranding. De 
door dit systeem verkregen blauwe vlam is 
rookvrij en van uitstekende verbrandingskwa-
liteit. 
 
De branders zijn standaard voorzien van een 
olievoorverwarmingssysteem. Behuizing en 
behuizingsplaat dragen de gehele branderuit-
rusting, bestaande uit: 
 
− Brandermotor 
− Ventilator 
− Oliepomp 
− Ontstekingstransfo 
− Elektrische aansluitingen 
− Mengvoorziening 
− Branderautomaat en vlamvoeler 
Dankzij de zijdelingse beugelbevestiging kan 
de brander voor onderhoud hetzij links of 
rechts opgehangen worden. 

Overzicht 
Stookoliebrander EK 02...L-NH 
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1 Zekering 6,3 A 
2 Bedrijfslamp (werkt ook bij storing) 
3 Storingslamp 
4 Bedrijfsurenteller (Optie) 
5 Inbouwplaats voor rookgasthermometer 

(Optie) 
6 Weersafhankelijke regeling LOGON M  
7 Schakelaar AAN/UIT 
8 Ontgrendelingsknop 
9 STB-testtoets 
10 Veiligheidsaquastaat 
11 Ketelaquastaat 

Bedieningsbord 
Het bedieningsbord is als een complete unit 
inclusief alle bedieningselementen in de 
ketel geïntegreerd. 
De standaarduitrusting omvat: 
− Ketel aquastaat  
− Veiligheidsaquastaat 
− Testtoets voor STB 
− Aan/uit schakelaar 
− Inbouwplaats voor urenteller 
− Weersafhankelijke regeling LOGON M 
− Bedrijfs –en storingslamp 
− Ontstoringsknop 
 
Bedrijfsurenteller (Optie) 
Om de bedrijfsduur vn de branders te kun-
nen controleren, wordt geadviseerd om een 
bedrijfsurnteller te installeren. Korte be-
drijfstijden van de brander verhogen de 
stilstandsverlierzen.  

 
Rookgastemperatuurindikatie 
Ter kontrole van de  rookgastemperatuur  
wordt de inbouw van een rookgasthermo-
meter aanbevolen. 
 
Beschrijving van de regelaar 
De  opdracht van de regeling LOGON M is 
de regeling van de verwarmingsbedrijf en 
de warmwaterprodiuctie voor douche en 
bad enz. … 
Ook bij dalende  buitentemperaturen wordt 
constant de gewenste  kamertemperatuur 
bereikt. 
LOGON M bied een uitbouwbare regeltech-
niek aan , van een eenvoudige techstreek-
se verwarmingskring tot twee mengkraan-
kringen met warmwaterproduktie en sanitai-
re circulatiepomp 
 
 

 
Toebehoren 
• TA buitenvoeler 
•  TV voorloopvoeler 
• TB boilervoeler  
• TX universeelvoeler 
• AFW analoge afstandbediening 
• DFW digitale afstandbediening 
• eBUS stroomvoorziening 
• Radioklok 
 
 

Overzicht 
Schakelbord 
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Productbeschrijving  
De pompmodule HYDRON onderscheidt zich 
door de modulaire opbouw en de complete 
inkapseling met gelijktijdige doelgerichte pomp-
koeling.  
 
Kenmerken van de pompmodule  
− Vrije plaatsing van de verwarmingcircuits 

van warm water en mengers op verdeler  
− Door opbouw per paar  van voor- en re-

tourloop worden kruisinstallatie voorkomen 
− Simpele handeling door compacte en lichte 

modules  
− Snelmontage systeem door vlakafdichten-

de schroefverbindingen en elektrische 
stekkerverbindingen  

− Verwarmingscircuits, ketelcircuits en circu-
latiepompen kunnen afzonderlijk worden 
afgesloten 

− Kogelkranen met geïntegreerde thermome-
ters en flow-valve blokkering  

− 4-weg mengmengkraan  
De montage, instelling en inbedrijfstelling zijn in 
een aparte bedrijfshandleiding opgenomen. 
Deze wordt met de pompmodule HYDRON 
meegeleverd.  
 
1. lsolatieschalen voorzijde  
2. Servomotor mengkraan 
3. 4-weg mengkraan 
4. Verdeelbalk 
5. Retouraansluiting 
6. Vertrekaansluiting 
7. Ontluchtingsventiel 
8. Veiligheidsklep met manometer 
9. lsolatieschalen achterzijde 
10. Kogelkraan met flow-valve blokkering  
11. Thermometer  
12. Circulatiepomp  

TYPE Werkwijze bij installaties Inbouwbaar bij              
SYSTRON ÖKO PLUS type 

WK met glijdende keteltemperatuur 2-26, 2-34, 2-45               
niet bij 2-53, 2-60 

WKB met glijdende keteltemperatuur en warmwaterproductie 2-26, 2-34, 2-45                  
niet bij 2-53, 2-60 

WKB VT met glijdende keteltemperatuur, warmwaterproductie en verdeel-
blok 

2-26, 2-34, 2-45, 2-53, 2-60 

WKM met glijdende keteltemperatuur en gemotoriseerde 4- weg meng-
kraan 

2-26, 2-34, 2-45                  
niet bij 2-53, 2-60 

WKM 2 HK met glijdende keteltemperatuur, gemotoriseerde 4- weg meng-
kraan, verdeelbalk en 2 verwarmingskringen 

2-26, 2-34, 2-45, 2-53, 2-60 

WKBM met glijdende keteltemperatuur, gemotoriseerde 4- weg meng-
kraan, warmwaterproductie en verdeelbalk 

2-26, 2-34, 2-45                  
niet bij 2-53, 2-60 

WKBM 2 HK met glijdende keteltemperatuur, gemotoriseerde 4- weg meng-
kraan, warmwaterproductie, verdeelbalk en 2 verwarmingskringen 

2-26, 2-34, 2-45, 2-53, 2-60 

Overzicht 
Pompgroep HYDRON 
 
 
SYSTRON 2®  
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Uitvoering  SYSTRON 
2-26 

SYSTRON 
2-34 

SYSTRON 
2-45 

SYSTRON 
2-53 

SYSTRON 
2-60 

Vermogen bereik kW 15-26 25-34 33-45 44-53 52-60 

Aantal ketelleden  3 4 5 6 8 

Rookgasturbulatoren  2 2 2 2 2 

Waterinhoud l 29 35 41 47 59 

Rookgasinhoud dm³ 33 43 53 63 83 

Rookgaszijdige weerstand Pa 15 21 26 30 36 

Max. werkdruk bar 4 4 4 4 4 

Werkdruk veiligheidsventiel bar 3 3 3 3 3 

Gewicht kg 188 219 250 281 340 

Vuurhaarddiepte mm 350 450 550 650 850 

Brandermodel  EK 01B35L-NH EK 02.50L-NH EK 02.59L-NH EK 02.59L-NH EK 02.71L-NH 

Elektrisch vermogen VA 800 800 800 800 800 

Max. temperatuur (STB) °C 90 90 90 90 90 

Rookgasaansluiting mm 129 129 149 149 149 

Technische gegevens 
Maattekening 
 
 
SYSTRON 2®  
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Levering van de stookcentrale 
Ketel met brander en bedieningsbord wordt als 
eenheid verpakt en op een pallet geleverd. 
Leveringsomvang 
− Eenheid:ketel-brander-bedieningsbord 
− Reinigingsborstel 
− Montagesleutel SW 8 
− Buitenvoeler  
− Documentatietas: 

− bedieningshandleiding 
− schakelschema’s 
− lijst van reserveonderdelen 
− afstelprotocol 

Pompgroepen HYDRON 
De pompmodulen worden afzonderlijk geleverd. 
Montage en ingebruikname richtlijnen vindt U in 
bedieningshandleiding HYDRON. 
 
Ook het buizenstel met vertrek– en retourleiding 
wordt in een afzonderlijke verpakking geleverd. 
 
 
 
 
   
 
 
Gereedschap voor het plaatsen 

Volgend gereedschap is nodig voor opstelling 
en montage: 

-    Montagesleutel SW 8(in de ketel) 
-    steeksleutel SW 10                 - 
-    steeksleutel SW 13 
-    steeksleutel SW 16 
-    steeksleutel SW 19 
-    inbussleutel SW 3 
-    inbussleutel SW 4 
-    sproeiersteeksleutel SW 16 
-    schroevendraaier 
-    spanningtester 
-    buizentang 
-    waterpas 

1. Opening voor transportlinten 
2. Instelbare ketelvoetjes 
3. Keteldeksel 
4. Dekselschroeven 2stuks 
5. Geluidsdempende branderkast 
6. Ketel zijwand 
7. Schakelbord afdekking 
8. Clictron  
 
 
 
 
Transport met transportlinten 
Opgelet: de ketel is zwaar 
• de 4 transportlinten gebruiken om de ketel 

van het pallet te heffen 
• naar de montageplaats transporteren 
 
Opstellen en installeren 
• Ketel opstellen 
• transportlinten wegnemen 
• ketel met lichte stijging naar de schoorsteen 

uitlijnen 
• daartoe de ketelvoetjes (2) met SW 13 

inregelen 
 
Geluidsdempende kast wegnemen 
• Branderkast (5) met de clictron (8) van de 

mantelzijkant (6) verwijderen  
• Branderkast naar voor wegnemen 
  
Verwijderen van de bovenste afdekplaat 
• 2 schroeven (4) verwijderen aan de rugzijde 

van de ketel 
• de afdekplaat (3) naar achter schuiven en 

wegnemen 
 
Schakelbord afdekking wegnemen 
• bovenste afdekplaat demonteren 
Schakelbord afdekking (7) volledig naar boven 
afnemen.  

Montage 
Levering, transport 
Opstellen en demonteren 
 
SYSTRON 2®  
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Afvoer verbrandingsgassen 
 
De uitlaatgassen moeten via de kortste 
weg naar de schoorsteen gevoerd worden. 
Gebruik het verbindingsstuk dat een lichte 
helling heeft (45°). Het mag in geen geval 
de schouwdoorsnede vernauwen. 
 
Het verbindingsstuk met voering inde de 
schoorsteenmuur inbrengen, maar in geen 
geval vast inmetselen. In het verbindings-
stuk moet een schoonmaakopening worden 
aangebracht. 
 
Verbindingsstukken, die langer dan één 
meter zijn, moeten tegen 
warmteverliezen geïsoleerd worden. 
 
 

Doorsnede van het verbindingsstuk 
SYSTRON 2-26 + 2-34              Ø 130 mm 
SYSTRON 2-45 tot 2-60            Ø 150 mm 
Ideale isolering                                40 mm 
 
Wanneer de werkingscondities van de 
schoorsteen vrij slecht zijn (zoals b.v. lage 
temperatuur van de uitlaatgassen, te grote 
schoorsteendiameter, gebrek aan 
isolatie, ...), wordt geadviseerd om een 
trekregelaar in te bouwen. 
 
Hierdoor worden optimale 
bedrijfsomstandigheden voor de 
vuurplaats geschapen en wordt 
voorkomen dat de schoorsteen nat 
wordt.  
 

 

Montage 
Afvoer  van de verbrandingsgassen 
 
 
SYSTRON 2®  
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Installatiespoeling 
Voordat de ketel op een bestaande verwar-
mingsinstallatie wordt aangesloten moet deze 
grondig worden doorgespoeld. 
 
Vuil en aanhechtingen komen anders in de ketel 
terecht en leiden tot lawaai en plaatselijke over-
verhitting. 
• Voor beschadigingen aan de ketel die hier-

door ontstaan vervalt de aanspraak op ga-
rantie. 

 
 
 

Pompgroepen HYDRON 
De montage, instelling en inbedrijfstelling zijn in 
een aparte bedrijfshandleiding opgenomen. 
Deze wordt met de pompmodule HYDRON 
meegeleverd.  

Vertrekvoeler monteren 
(allen bij werking met mengkraan) 
1. Voorlooptemperatuurvoeler TV 

• Plaats: minimaal 50 cm boven de 
circulatiepomp op de vertrekbuis 
van de mengkraan 

 

1. Buitentemperatuurvoeler TA 
Deze voeler is niet af fabriek bedraad. 

• Plaats: minimaal 2 meter boven de 
grond, zo mogelijk aan de meest 
noordelijke muur van het gebouw. 

• Erop letten dat de voeler niet wordt 
beïnvloed door schoorstenen, ra-
men enz. 

• Aanbrengwijze: de voeler zo draai-
en dat de kabeldoorvoer vanuit het 
kastje naar onder toe verloopt. 

• Lengte van de kabel: geen begren-
zing bij gebruik van koperleiding 
van 1,5mm²   

Montage 
Installatiespoeling 
Voelers monteren 
 
SYSTRON 2®  
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Richtlijnen elektrische aansluitingen 
 
De elektrische installatie mag uitsluitend 
door een vakman  worden uitgevoerd. De 
e lekt r i c i te i tsvoorschr i f ten moeten 
gerespecteerd worden. 
 
Ketel, schakelpaneel en pompmodule zijn 
op stekkers c.q. bussen bedraad. De 
aansluiting op het net moet via de 
klemverbindingen van het bedieningsbord 
plaatsvinden.  
 
De verwarmingsinstallatie moet met een 
afzonderlijke voedingslijn en nodige 
zekeringen voorzien worden. 
 
Netspanning :            230 V, 50 Hz 
Zekering :                               10 A 

Aansluiting van de ketel aan het net 
 
De voedingskabel met aarding aansluiten 
aan de overeenkomstige klemmen en de 
verbinding goed uitvoeren. 
 
Bijkomende kabels (zoals pompen, ...) 
worden op de voorziene klemmenstrook 
geplaatst en moeten steeds een aarding 
bezitten. 
 
Zekering van het toestel 
 
De zekering (230 V, 6,3 A) bevindt zich op 
een gemakkelijk toegankelijke plaats in het 
bedieningsbord. Een reservezekering is 
bevestigd in het bord.  
 
 

Vervanging van de zekering  
 
• stroom afzetten 
• schroefdop 90° verdraaien 
• schroefdop wegnemen 
• zekering vervangen 
• schroefdop terugplaatsen en 90° 

verdraaien 
• nagaan of schroefdop vast zit 
• stroom aanzetten 
 
 

Montage 
Elektrische installatie 
 
 
SYSTRON 2®  

Stekkerverbinding tussen brander en be-
dieningsbord 
 
De verbindingen van de brander aan het be-
dieningsbord gebeuren via een Wielandstekker 
(7-polige stekker). 
 
 

Stekkerverbinding tussen pompmodule en 
schakelpaneel  
De elektrische aansluiting van pompmodule en 
schakelpaneel is af fabriek voorzien van met 
kleuren gemarkeerde, gecodeerde stekkers en 
bussen.  
 
• De stekkerverbinding in elkaar schui ven tot 

de borgbeugel vast klikt.  
 
Gecodeerde stekkers passen alleen op de bijpas-
sende bussen. Bussen waar geen stekker in kan, 
zijn met een blind plaatje afgedekt.  
 

Indien geen pompgroep gebruikt wordt dan kun-
nen de verwarmingspompen 1 en 2, boilerpomp 
en 4-weg mengkraanmotor met behulp van de 
volgende stekkerkabels op het schakelpaneel 
worden aangesloten:  
 
Afzonderlijk te bestellen kabelset: 
• WIT :set voor circulatiepomp 1 e verwarmings-

kring  
•  GROEN: set voor circulatiepomp 2e verwar-

mingscircuit  
• ZWART:set voor menger met voeler TV 
• ROOD: set voor boilerpomp met voeler TB  
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Montage 
Olietoevoer 
 
 
SYSTRON 2®  

Olietoevoer 
 
De brander is uitgerust met twee soepele 
olieslangen die aan een oliefiltersysteem worden 
aangesloten. 
De maximale lengte en hoogte van de 
toevoerleidingen vindt u in de tabel hiernaast. 
De lengten werden bepaald met inachtneming 
van de drukverliezen voor een afsluitkraan, een 
terugslagklep en 4 bochten alsook van een 
gemiddelde densiteit van 0,825. 
Schroefverbindingen uitsluitend met 
oliebestendige middelen dicht maken. 
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Instelling 
Installatie vullen en ontluchten 
Pompen ontluchten en instellen 
 
SYSTRON 2®  

1. Afsluitkraan 
2. Terugslagklep (onzichtbaar) 
3. Stelling van het pompvermogen 
4. Ontluchtingsplug  

Installatie vullen en ontluchten  
• De terugslagkleppen en afsluitkranen op 

de pompen openen 
• De installatie langzaam via de vul- en 

aftapkraan vullen.         De kraan bevindt 
zichzit aan de achterkant van de ketel 
aan de onderkant van de ketel  

 
 
Pompen ontluchten  
Het ontluchten van de pompen is een we-
zenlijk onderdeel van de inbedrijfstelling:  
• De ontluchtingsplug openen  
Het verdeelblok wordt door middel van de 
automaat ontlucht  
 
Vuldruk van de installatie ca. 0,2 bar ho-
ger dan de statische  hoogte van het ge-
bouw (0,1 bar/m)  
 
Circulatiepompen instellen  
Het vermogen van de pompen kan op drie 
verschillende niveaus worden ingesteld.  
De instelwaarden van het afzonderlijke ni-
veau zijn in de pompvermogens- diagram-
men opgenomen.  
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Instelling 
Temperatuur verbrandingsgassen 
 
 
SYSTRON 2®  
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15                     22                       29                      37                      45                   53                          60 
                                                Ketelvermogen in kW. 

1. Verbrandingsgas regelaar 
2. Keteldeur 
3. Schroeven van de keteldeur  

Temperatuur verbrandingsgassen instellen  
Door het gebruik van verbrandingsgas rege-
laars kan de temperatuur van de verbran-
dingsgassen aan de schoorsteenspecifieke 
omstandigheden worden aangepast.  
 
De temperatuur van de verbrandings- gassen 
kan door het uit/of inbouwen van regelaars 
worden veranderd. Het uitbouwen van ver-
brandingsgas regelaars (paarsgewijs) ver-
hoogt de temperatuur van de verbrandings-
gassen met ca. 15 - 20°C.  
 
Voorzichtig 
• Bij het openen en sluiten van de keteldeur 

met gemonteerde brander, de keteldeur 
licht opheffen, daardoor kan deze pro-
bleemloos worden geopent. 

      De vlambuis stoot soms tegen het  gietij-
zeren blok 
 
 
Procedure  
• De 4 bouten (3) met de montagesieu- tel 

SW 8 losdraaien  
• De keteldeur samen met de brander open 

draaien 
• De verbrandingsgasregelaars (1). paars-

gewijs verwijderen c.q. plaatsen De ketel-
deur sluiten  

• De bouten weer plaatsen en vast- draaien  
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Instelling 
Brander 
 
 
SYSTRON 2®  

Brander Keteltype Ketel-
vermogen 

kW 

Verbruik 
kg/h 

Sproeier 
Danfoss 

80°S 

Pomp-
drukken      

bar 

Lucht-
instelling                             

Lijn-
instelling 

Lucht-
inlaat 

EK01B35L-NH SYSTRON 2-26 15  -  16 2,7 - 2,95 0,55 17 +/-2 11 - 15 7,0 -1 1 

EK02B50L-NH SYSTRON 2-34 26  -  34 3,50 - 3,85 0,75 16,5 +/-2 0,5  - 2,0 4,0 +0,5 1 

EK02B59L-NH SYSTRON 2-45 34  -  37 4,60 - 5,00 1,00 14,0 +/-2 2,0  - 3,5 2,5 +0,5 N 

EK02B59L-NH SYSTRON 2-53 45  -  53 5,55 - 6,15 1,10 16,0 +/-2 3,5  - 5,5 1,5 +0,5 N 

EK02B71L-NH SYSTRON 2-60 53  - 60 6,15 - 6,75 1,25 15,0 +/-2 5,0  - 9,0 1,0 -0,5 N 

De bovenstaande instellingen zijn basis-
instellingen, die onder normale omstandig-
heden het starten van de brander mogelijk 
maken. 
 

Controleer in ieder geval zorgvuldig de in-
gestelde waarden. Afhankelijk van de in-
stallatie kunnen correcties noodzakelijk zijn. 
 
 

Gunstige verbrandingswaarden worden 
verkregen door volgende sproeier te gebrui-
ken: 
Danfoss 80°S 

Pompdruk regeling 
De pompdruk wordt met de regelvijs (3) 
in de pomp ingesteld. Ter controle sluit 
men een drukmanometer aan.(5) 
 
Controle op vacuüm 
De vacuümmeter van de onderdruk te 
meten wordt aangesloten op 4.  Hoogst 
toelaatbare onderdruk is 0,4 bar.  Bij ho-
gere onderdrukken vergast de stookolie, 
waardoor krassende geluiden in de pomp 
ontstaan. 

Oliedrukpomp instellen 
De pompdruk met een schroe-
vendraaier op de regelschroef  (3)
instellen:  
draaien naar  
• rechts: verhoging van de druk  
• links: verlaging van de druk  
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De luchtregeling gebeurt bij de EK01B… 
langs de drukzijde van de ventilator met 
een luchtdossings trommel met schaalaan-
duiding. De brander EK02… is uitgerust 
met een vooraf ingestelde servomotor voor 
een optimalisering bij de start. 
Deze servomotor bedient de luchtklep bij 
start en bij vlamvorming gaat de servomo-
tor over in bedrijfstand, deze bedrijfstand is 
instelbaar. 
 
De luchtregeling bij EK01B… gebeurt via 
de inregelknop (1), bij EK02… door de zes-
kantstaaf na de servomotor instellen met 
een steeksleutel van 10.  
Inregelknop draaien naar 
•  Rechts : het luchtregelmengsel vermin-

derd, meer CO2 
•  Links : het luchtmengsel verhoogt, min-

der CO2 
De ingestelde waarde kan afgelezen wor-
den op de schaalaanduiding. Voor de (2) 
fijne afregeling met de aangepaste meetap-
paratuur moet men CO2 waarde halen van 
12,5 à 13,5 %. 
 
 

Instelling van de recirculatie. Om een 
correcte instelling van de recirculatie van 
de verbrandingsgassen heeft enkel invloed 
op NO- en CO. Door de axiale verschuiving 
van de menginrichting in de branderkop 
wijzigt de recirculatie opening (6). De positi-
onering wordt ingesteld met de inregelvijs 
(3) volgens insteltabel en met behulp van 
de schaalaanduiding (4) afgelezen worden. 
Na het afregelen van de recirculatoren van 
de brander na ca 5 minuten uit bedrijf zet-
ten en dan opnieuw starten. Bij een zware 
start is er een kleine bijregeling nodig. 
 
Opgelet! In geen enkel geval  de recircu-
latie volledig of bijna dicht regelen, want 
hierdoor verhoogt de temperatuur in de 
menginrichting en kan deze volledig 
weg branden of beschadigen. 

De luchtdrukregelvijs (7) kan men de 
luchtdruk in de branderkop instellen (zie 
tabel) 
Instelling 1 = max. luchtdruk 
Instelling 5 = min luchtdruk 
Bij gevallen waar de schoorsteentrek vrij 
hoog is, en de verbrandingskamer in onder-
druk komt, dan kan men deze schijf aanpas-
sen door het lossen van de schroef (8) en 
opnieuw in te stellen. 

Instelling 
Brander 
 
 
SYSTRON 2®  
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Inbedrijfstelling 
Controlemaatregelen 
Brander - circulatiepompen 
 
SYSTRON 2®  

Voortijdig vlamsignaal  
Tijdens de voorspoeltijd / 
voorontstekingstijd mag er in 
principe geen vlamsignaal 
optreden. Wanneer gedurende 
deze tijd een signaal optreedt, 
activeert de ontstekingsautomaat 
na verloop van de voorspoel- en 
veiligheidstijd de 
storingsuitschakeling. Gedurende 
de veiligheidstijd wordt de olie niet 
vrijgegeven,  
 
Starten zonder vlamvorming 
Wanneer aan het einde van de 
veiligheidstijd geen vlam aanwezig 
is, wordt onmiddellijk een 
storingsuitschakeling geactiveerd. 
Deze kan pas na minimaal 30 sec. 
worden opgeheven.  
 
Uitgaan van de vlam tijdens de 
werking  
Wanneer de vlam tijdens de 
normale werking uitgaat, wordt de 
olietoevoer onmiddellijk 
afgesloten en wordt afhankelijk 
van het functieverloop een 
nieuwe startpoging ondernomen.  

lnbedrijfstelling van de brander  
• Voedingsspanning van de 

brander garanderen  
• De installatie inschakelen  
 
De brander is voorzien van een 
sproeier en af fabriek 
vooringesteld. De brander kan 
zonder problemen in bedrijf worden 
gesteld. Voer een eerste 
verbrandingstest uit.  
lnstelwaarden:  
- roetbeeld       0  
- C02-gehalte  min 13 %  

In bedrijf stellen van de 
circulatie- pompen  
De circulatiepompen komen 
automatisch na de vraag om 
warmte van het 
verwarmingssysteem in bedrijf. 
Circulatiepompen ontluchten  
Met behulp van de regelaar de 
functie EMISSIECONTROLE 
selecteren. Alle pompen zijn dan in 
bedrijf  
De ontluchtingspluggen van de 
circulatiepompen kortstondig 
losdraaien en weer vastdraaien. 

Controles die aan de inbedrijfstelling 
vooraf gaan  
Voor de inbedrijfstelling moet de installatie 
op de volgende punten worden gecontro-
leerd:  
• waterdruk in het verwarmingscircuit  
• circulatiepornp in werking 
• trekregelaar bedrijfsklaar  
• voedingsspanning (230 V) naar de ketel 

is beschikbaar  
• voldoende olie in de tank  
• aansluitingen van de olieslangen 

(voorloop/retourloop en afdichting)  
• afsluitelementen van de olietoevoerlei-

ding open 
• instelling van de brandermengvoorzie-

ning (zie insteltabel)  
• instelling van de elektrode  
• instelling van de thermostaten  
 
Beschrijving van de werking  
De installatie wordt ingeschakeld: 
• het regelcircuit sluit  
• de olie wordt door de olievoorverwarmer 

op temperatuur gebracht  
• wanneer de noodzakelijke olietempera-

tuur wordt bereikt (een opwarmtijd van 
max. 2 minuten), wordt de brander vrij-
gegeven 

• de brandermotor begint te draaien 
• de ontsteking wordt in werking gesteld 

en de vuurkamer wordt geventileerd.  

 
De magneetklep blijft gedurende de voor-
ventilatie tijd stroomloos gesloten.  
 
Na de voorventilatietijd: 
• opent de klep zich  
• vlamvorming.  
 
De hoeveelheid lucht die voor de ver bran-
ding noodzakelijk is, wordt overeenkomstig 
de olie flow ingesteld. Wanneer het regel-
circuit open gaat, wordt de brander uitge-
schakeld 
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Inbedrijfstelling 
Verwarmingsregelaar LOGON M 
 
 
SYSTRON 2®  

Kenmerken van de uitrusting 
• LOGON M, een uitbreidbare 

verwarmingsregelaar 
• Compacte behuizing uit kunststof voor  

inbouw in van het schakelbord 
• Digitale uitlezing van de 

instelgegevens 
• Voorgeprogrammeerd zijn het 

standaardprogramma, de 
instelwaarden, de datum en de tijd.  

• Klok met eeuwige kalender voor de 
automatische omschakeling tussen 
zomer- en wintertijd.  

• Vooraf ingesteld standaardprogramma 
voor de verwarming en de bereiding 
van het warm water.  

• Individueel schakelprogramma met 56 
vrije schakeltijden met de 
verwarmingsinstallatie. 

• Vakantieprogramma. 
• Emissiecontrole / schoorsteenveger 

met automatische terugschakeling 
naar het normaal bedrijf. 

• Vloer-droogfunctie (vloerverwarming). 
• Gangreserve tegen stroomuitval 

beveiligde programmaklok > 10 jaar.  
• Basisregelaar LOGON M voor één 

rechtstreekse verwarmingskring, die 
kan worden uitgebreid voor één of 
twee mengkraankringen of twee 
rechtstreekse verwarmingskringen. 

• Regelaar voor twee kringen met 
afzonderlijke instelling van twee 
rechtstreekse verwarmingskringen of 
twee mengkraankringen.   

• Per verwarmingskring kan een 
afstandbediening worden aangesloten 

• Weersafhankelijke of 
ruimteproportionele regeling.  

• Instelling van radiator- of 
vloerverwarmingskringen met 
aanpassing van de programma's.  

• Correctie van de kamertemperatuur en 
automatische aanpassing van de 
verwarmingscurve via ruimtevoeler.  

• Optimalisering van de opwarming. 
• Uitschakeling van de verwarming 

naargelang van de behoeften. 
• Retourregeling via voeler mogelijk. 
• Instelbare minimum en maximum 

ketel -en voorlooptemperaturen. 
• Nadraaitijd op de pomp. 
• Geïntegreerde bedrijfsurenteller. 
• Thermische ontsmetting van het warm 

water kan worden geselecteerd. 
(legionella schakeling). 

• Vorstbeveiliging ketel en installatie. 
• Ketel corrosiebescherming met 

aanloopautomatica 
• eBUS-interface voor 

gegevensoverdracht 
• Aansluiting van een van op afstand 

bedienbare DFU-
gegevensoverbrenging voor de 
meldinguitvoer op een GSM, fax of 
PC.  

• Systeembeheer van de basisregelaar 
via eBUS door de aansluiting van 
bijkomende mengregelaars 

1. Display 
2. Keuzetoets voor het bedrijfsregime 
3. Wijziging van de instelde waarden 
4. Bladeren naar volgende instelwaarden 
5. e-BUS serviceaansluiting 
6. Omschakeling verwarmingskring 
7. Controle schakeltijden 
8. Emissiecontrole 
9. Manuele / automatische schakelaar 

(noodschakelaar) 
10. Weergave van gekozen bedrijfsregime 
11. Weergave van de verwarmingskring 
 
Display 
Bij normaal regime toont het display van bo-
ven naar onder: 
- de keteltemperatuur 
- tijd en dag  
- de gekozen regime 
Op vraag kan nog meer informatie worden 
weergegeven.  
 
Hand-noodschakelaar 
Wanneer de regelaar gestoord si, kan de ver-
warming op deze schakelaar geplaatst wor-
den. De temperatuur wordt geregeld door de 
ketelaquastaat. 
• Gebruik de handschakelaar enkel in 

noodgevallen. 
De richtlijnen voor het gebruik van de LO-
GON M vindt U terug in de afzonderlijke 
handleiding .  
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Servicewerkzaamheden aan de ketel en de 
brander mogen uitsluitend door geschoolde 
verwarmingsmonteurs worden uitgevoerd. 
Om een periodiekuitvoering van onder-
houdswerkzaamheden te kunnen garande-
ren, wordt de gebruiker geadviseerd om een 
onderhoudscontract voor de installatie af te 
sluiten.  
 
Controle van de temperatuur van de verbran-
dingsgassen  
• De temperatuur van de verbrandingsgassen 

controleren. Om de controle te vereenvoudi-
gen wordt geadviseerd om een temperatuur- 
meter voor de verbrandingsgassen te instal-
leren.  

 
Ketelreiniging  
• De vier bouten (1) losdraaien en verwijderen 
• De keteldeur opendraaien  
•  De verbrandingsgas regelaars (2) en, af-

hankelijk van de uitvoering, de vuurkamer 
(3) uitbouwen en schoonmaken  

• De vuurhaard en de rookgaskanalen grondig 
schoonmaken en vuilresten verwijderen 

• Verbrandingsresten uit het verbindingsstuk 
en de roetkamer verwijderen 

• Verbrandingsgas regelaars terugplaatsen 
• De keteldeur weer sluiten  
 
 
Service positie brander 
• De stroom uitschakelen  
• De vier bevestigingsbouten (4) 5-6 omwen-

telingen losdraaien  
• De behuizingsplaat (5) inde voorziening 

hangen (onderhoudspositie)  
 
Onderhoudsdoelen  
F Sproeier (6)  
F Sproeierstangen (8)  
F Vlamvoeler (5) 
F Ontstekingselektrode (10) 
F Luchtpot (1 2)  
F Binnenbehuizing (5) 
F Ventilator(9)  
 
Demontage luchtpot 
• Schroeven (11) uitdraaien 
• Luchtdoos uitnemen 
 
Demontage elektroden 
• Schroeven (13) uitdraaien 
• Elektroden (10) uit de houder nemen 
 

Onderhoud  en reiniging 
 
 
 
SYSTRON 2®  
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De vlambuis demonteren  
Voorzichtig: De branderbuis kan heet zijn 
• De vier bevestigingsbouten (3) losdraai-

en 
• De vlambuis (4) draaien en afnemen

(bajonetsluiting)  
 
 
 
 
 
 
 
 
Plaatsing van de ventilator 
Indien de motor of de ventilator van de 
brander vervangen dient te worden moet 
de aanduiding 0 absoluut gerespecteerd 
worden (zie afbeelding). 
Bevestig de ventilator. Vergewis u ervan 
dat er geen wrijving ontstaat. 
 
 
 
 
 
 
  
Pompfilter reinigen  
• De bevestigingsbouten (8) op de pomp uit-

draaien 
• Het filter verwijderen 
• Voorzichtig schoonmaken/vervangen 
• Filter terug plaatsen 
• De afdichting controleren/vervangen 
• Het pompdeksel monteren  
 
Oliefilter reinigen 
•  De afsluitkraan op het filter sluiten  
• Het filterelement schoonmaken/vervangen 
• Bij het openen van de afsluitkraan de filterin-

stallatie op lekkage controleren.  

De brander uit de aansluitflens trekken  
• De stroom uitschakelen 
• Bij geopende keteldeur vlambuis (1) 

draaien en afnemen (bajonetsluiting) 
• De klembout (2) van de aansluitflens 

draaien. 
• De brander iets optillen en uit de aan-

sluitflens trekken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Insteekdiepte van de branders 
De insteekdiepte  van de branders zo in-
stellen, dat de recirculatieopening niet 
door de keteldeurisolatie bedekt wordt. 
Keteldeur voorzichtig sluiten. 
Let op de vrije zwenkradius van de 
vlambuis (1). 
 

Onderhoud  en reiniging 
 
 
 
SYSTRON 2®  
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Verhelpen van storingen 
 
 
 
SYSTRON 2®  

Oorzaken en opheffen van storingen 
In geval van storingen moeten de prin-
cipiële voorwaarden voor een regelmati-
ge werking worden gecontroleerd: 
1.   Is er spanning ? 
2.   Is er olie in de tank ? 
3.   Zijn alle afsluitkranen open ? 
4.   Zijn alle regel- en beveiligings-

toestellen zoals ketelaquastaat enz., 
afgeregeld of juist ingesteld ? 

Als de storing na controle van de voor-
genoemde punten niet is opgeheven, ve-
rifieer dan de functies die met de afzon-
derlijke branderonderdelen samen-
hangen. 
 
 
Opmerking 
Gebruik alleen originele onderdelen. 
 

Smering 
De ophangingsplaatsen van de bewegen-
de onderdelen van de brander zijn vrij 
van onderhoud. Schade aan de kogella-
gers, die tijdig wordt waargenomen en 
hersteld, beschermt de brander tegen 
grotere beschadiging die daaruit voort-
vloeit. Let bijgevolg op veranderend ge-
luid van de motorlagers. 

Storing Oorzaak Opheffing 

Geen ontsteking Ontstekingselektroden kortgesloten 
Ontstekingselektroden te ver uit elkaar 
Elektrode vervuild en/of vochtig 
Isolatielichaam gesprongen 
Ontstekingstransfo defect 
Ontstekingskabel verbrand 
 
Branderautomaat defect 

Instellen 
Instellen 
Reinigen 
Ontstekingselektrode vervangen 
Vervangen 
1. kabel vervangen 
2. oorzaak opzoeken en verhelpen 
Vervangen 

Motor start niet Tandwiel defect (lager vastgelopen, wikkelingsdefect) 
Condensator defect 

Motor vervangen 
 
Vervangen 

Pomp verplaatst geen olie Tandwielwerk beschadigd 
Voetklep laat door 
Olieleiding laat door 
Afsluitventielen gesloten 
Filter verstopt 
Filter laat door 
Pompdebiet onvoldoende 
Koppeling defect 

Pomp vervangen 
Uitnemen en reinigen of vervangen 
Schroefkoppelingen aantrekken 
Openen 
Reinigen 
Vervangen 
Pomp vervangen 
Vervangen 

Sterk mechanisch geluid Pomp zuigt lucht 
Te hoog vacuüm van de olieleiding 

Schroefkoppelingen aantrekken 
Filter reinigen, ventielen helemaal openzetten 

Ongelijkmatige olieverstuiving Sproeier zit los 
Sproeier verstopt 
Sproeier versleten 
Sproeier met slechte sproeihoek 

Aanschroeven 
Vervangen 
Vervangen 
Vervangen 

Geen doorgang van olie Sproeier verstopt 
Elektromagnetisch ventiel defect 

Vervangen 
Vervangen 

Fotocel geeft geen respons Fotocel vervuild/defect Reinigen of vervangen 

Brander start niet 
Storinglamp brandt 

Branderautomaat Aansluiting van branderautomaat controleren. 
Ontgrendelen en oorzaak van de storing opsporen. 

Menginrichting kleeft van binnen 
Vol olie of is sterk verkoold 

Verkeerde afstelling 
Sproeier met verkeerde afmetingen 
Verkeerde hoeveelheid verbrandingslucht 
Lucht in de zuigleiding (sluit niet af) 
Verwarmingsruimte onvoldoende verlucht 

Instelmaten corrigeren 
Vervangen 
Brander opnieuw afstellen 
Afdichten 
De ventilatie van de verwarmingsruimte moet via een 
niet-afsluitbare opening plaatsvinden waarvan de door-
snede overeenkomt met ten minste 50 % van alle tot de 
installatie behorende schoorsteendoorsneden. 

Brander start met blauwe vlam, haakt 
echter in intervallen af 

Recirculatie te groot Recirculatie licht verkleinen  

Vlam geelkleurig, hoge NO aandeel Recirculatie te klein Recirculatie verder openen 

Vlam bij werking blauw en stabiel, ech-
ter koude start niet mogelijk. 

Recirculatie te groot Recirculatie licht verkleinen  

Zware start 
Roetvorming op sproeier 

Startmoeilijkheden door slechte ontsteking 
Te hoge recirculatie 

Ontstekingselektroden juist  
Recirculatie licht verkleinen  
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