
Algemeen  
• De toestellen zijn gemerkt met het  
 desbetreffende geldige  
 CE-nummer en voldoen bijgevolg  
 aan de volgende normen en  
 richtlijnen: 
 pr EN 677, EN 60 335, 
 DIN VDE 0722, EN 50 082, 
 90 / 396 / EWG, 89 / 336 / EWG, 
 73 / 23 / EWG, 93 / 68 / EWG, 
 92 / 42 / EWG, DIN EN 437, 
 pr EN 483, DIN EN 297 
• Vóór de aansluiting van de  
 gasverbruiker dienen de  
 montagetechnische voorschriften  
 te worden nageleefd. TRGI, TRF,  
 richtlijnen van de GVU. 
 (voor Oostenrijk: ÖVGW TR Gas, 

ÖVGW TR Flüssiggas)  
 

Gebruik van de installatie  
• Zie DIN 4756 "Gasverbruikers in  
 verwarmingsinstallaties". 
• Voor de bediening van de  
 stookinstallatie zijn de  
 gebruiksaanwijzingen van  
 toepassing. 
 

Gassoorten 
• Aardgas E, aardgas LL en  
 vloeibaar gas propaan 
 

Vooraleer u de installatie inschakelt 
Controleer of er voldoende water  
 in het verwarmingssysteem zit. 
• Controleer of de afsluitkranen van  
 de verwarming geopend zijn.  
• De wijzer van de drukregelaar  
 mag zich niet in het rode gebied  
 (gesloten installaties volgens  
 DIN 4751, blad 2) bevinden. 
• Open de gasafsluitkraan  
 

Voor de ingebruikneming van de  
installatie en voor het begin van  
elke stookperiode 
• De verwarmingsinstallatie grondig  
 laten controleren door de  
 onderhoudsdienst.  
• Bij storingen onmiddellijk de  
 serviceafdeling van de leverancier  
 op de hoogte brengen. 
 

Ingebruikneming  
• Zet de installatie aan met de  
 noodschakelaar  
• De installatie is gebruiksklaar  
• Controleer of de circulatiepomp  
 van de verwarmingsinstallatie  
 of de boilerlaadpomp draait  
 

Storingen  
• Bij storingen contact opnemen  
 met de serviceafdeling. 

Het toestel werkt niet  
• Controleer alle punten die worden 
 aangehaald in het gedeelte “Voor  
 u de installatie uitschakelt”.  
• Als u de oorzaak niet kunt vinden, 
 breng dan de serviceafdeling op  
 de hoogte.  
 

Onregelmatigheden  
• Installaties die gebreken  
 vertonen, mogen niet gebruikt  
 worden. Regelmatige controle  
 door gekwalificeerd personeel is  
 dan ook noodzakelijk. 
 

Herstelwerken 
• Aan het toestel of de afzonderlijke  
 delen ervan worden uitsluitend  
 uitgevoerd door de desbetreffende  
 fabrikant. 
• Bij ingrepen van derden vervallen  
 onze garantieverplichtingen. Wij  
 weigeren elke vorm van  
 aansprakelijkheid voor hieruit  
 voortvloeiende gevolgen.  
 

De installatie stilleggen  
1. Schakel de noodschakelaar uit  
 (bevindt zich in principe niet in de  
 stookruimte). 
2. Sluit de gasafsluitkraan. 
3. Reinig de ketel. 
4. Maak de installatie NIET leeg. 
5. Maak de installatie leeg bij  
 vorstgevaar.  
 

Onderhoud  
• Laat de installatie periodiek,  
 naargelang de vervuilingsgraad  
 minstens één keer per jaar, door  
 de serviceafdeling controleren.  
 

Reiniging 
• Wordt in principe uitgevoerd door  
 de serviceafdeling.  
 

Bij schoorsteenreiniging  
• Het toestel uitschakelen  
 

Vorstgevaar  
• Zet radiatoren in ongebruikte  
 ruimtes nooit volledig af. 

Gebruiksaanwijzingen  
 
THISION 
Gasgestookte condensatieketel  

• Als de stookmodus wordt  
 onderbroken, moeten omwille van  
 het vorstgevaar alle radiator- 
 kleppen opengezet worden en  
 moet het water uit de installatie  
 worden gelaten. 
• Open eventueel de ventilatie- en  
 ontluchtingsvoorzieningen aan de  
 radiatoren.  
• Zorg voor een duidelijk zichtbare  
 aanwijzing dat de installatie is  
 leeggemaakt en niet mag worden  
 gebruikt. Laat de aftapkranen  
 open staan terwijl de installatie  
 stilligt. 
 

Schoorsteenveegfunctie  
• De schoorsteenveegfunctie dient  
 om aan de ketel te meten. Daarbij  
 wordt de maximale verwarmings- 
 capaciteit ingesteld waarop de  
 temperatuurbewaker wordt  
 geactiveerd.  
 

Activering  
• Houd de schoorsteenvegertoets  
 langer dan 3 sec. en minder  
 dan 6 sec. ingedrukt.  
• Op het scherm verschijnt „SF“ als  
 bevestiging. Daarnaast knippert  
 het alarmlampje één keer per  
 tijdseenheid. In de “SF”-modus  
 wordt op het scherm afwisselend  
 “SF” en "keteltemperatuur”  
 weergegeven.  
 

Functie  
• Genereren van een druksignaal 

voor warmteafvoer. 
• Uitschakelen van de PID- en  
 2-punts regelaar. 
• Weergeven van de maximale  
 verwarmingscapaciteit (bepaald  
 door parameter PhzMaxAkt). 
• Als de schoorsteenvegerfunctie  
 actief is, wordt daarvoor een  
 meldingscode weergegeven. 
 

Beëindigen 
• Houd de schoorsteenvegertoets  
 langer dan 1 sec. ingedrukt.  
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Digitale display  
Vlamcontrole (groene LED aan)  
 

Reset-toets  
 

Alarmlampje (rode LED aan)  
Sensor warmwatertemperatuur  
Info-toets  
Installatiedruk  
Schoorsteenvegertoets  
Automatische modus  
Functietoets  
Wintermodus (LED aan)  
Zomermodus (LED uit)  
 
Instelling verwarmingswatertemperatuur  
Instelling warmwatertemperatuur  


