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Algemene instructies en bepalingen  
Garantiebepalingen  
 

Algemene instructies  
De installatie, opstelling, elektrische  
aansluiting en de eerste indienst- 
stelling moeten aan een specialist  
worden overgelaten. Die is  
verantwoordelijk voor de juiste  
uitvoering van deze taken. 
 
 
Instructies voor de operator 
De veiligheid en de goede werking  
van de stookketel blijven behouden  
wanneer de installatie regelmatig door  
een verwarmingsspecialist wordt  
onderhouden. Om een regelmatig  
onderhoud te garanderen, is het  
sluiten van een onderhoudscontract  
aan te raden.  
 
Om het apparaat bedieningsvriendelijk  
en duurzaam te bedienen, adviseren  
wij de inbouw van de sokkel uit het  
accessoireprogramma. 

Bepalingen 
Voor een veilig, milieuvriendelijk en  
energiebesparend gebruik, gelieve  
volgende normen in acht te nemen:  
 
DIN 1988 
- Ondergrondse drinkwaterleidings- 
 installaties, technische bepalingen  
 voor bouw en bediening  
 
DIN 18160 
- Schoorsteen  
 
TRGI (DVGW G600) 
- Technische regels gasinstallatie  
 
ATV M 251 
- Lozing van condensaat uit ver- 
 brandingsruimten in openbare  
 rioolstelsels.  
 
Landesbauverordnungen 
TRF 
- Technische regels vloeibaar gas  
 
DVGW G688 
- Werkblad stookketeltechniek 
 
DIN 4701 
- Regels voor de berekening van de  
 verwarmingsbehoeften van  
 gebouwen  
 
DIN 4751 
- Veiligheidstechnische uitrusting  
 van verwarmingsinstallaties met  
 aanvoertemperaturen tot 95°C 
 
Heiz AnlV 
- Verordening voor verwarmings- 
 installaties  

Vóór de TRIGON stookketel mag  
worden geïnstalleerd, moeten de  
nodige toestemmingen worden  
gevraagd aan de gasdistributie- 
maatschappij en de hoof- 
dschoorsteenveger van het district.  
 
Verklaringen bij onze garantie- 
bepalingen  
Voor schade ten gevolge van de  
volgende zaken, geldt geen garantie:  
- ongepast of ondeskundig gebruik  
 of bediening 
- foutieve montage resp. indienst- 
 stelling door de koper of een  
 derde 
- gebruik van onderdelen van een  
 vreemde herkomst 
- bedienen van de installatie met  
 verhoogde druk of buiten de  
 toepassingen die door de fabriek  
 werden omschreven 
- gebruik van ongeschikte  
 brandstoffen 
- niet respecteren van de instructies 
 in de bedieningshandleiding en  
 de op de stookketel aangebrachte  
 stickers 

Voor Oostenrijk geldt ook nog:  
- ÖVGW TR gas (G1) 
- ÖVGW TR vloeibaar gas (G2) 
- ÖNORM H 5152 
 stookketels, hulpplannen  
- ÖNORM M 7443 
 gastoestellen met atmosferische  
 brander – deel 1, 3, 5, 7 
- ÖNORM M 7457 
 gastoestellen met mechanisch  
 ondersteunde voormengbrander  
- ÖNORM H 5195-1 
 warmwaternorm 
- ÖVGW-richtlijnen 
G1 Technische richtlijn voor de  
 opstelling van laagdruk  
 gasinstallaties  
G2 Technische richtlijn voor de  
 opstelling van installaties voor  
 vloeibaar gas  
G41Stookketels op gas, opstelling  
 en aansluiting  
G4 Richtlijn voor verwarmingsruimten  
- Het toestel is toegelaten volgens  
 artikel 15a B-VG en volgens de  
 verordening voor stookinrichtingen 
  VO (FAV 97) 
- Er moet ook met de plaatselijke  
 bouwverordening rekening worden  
 gehouden 
 
Voor Zwitserland geldt ook nog:  
- PROCAL 
 vereniging van leveranciers van  
 verwarmingsmaterialen  
- SVGW 
 zwitserse vereniging van de  
 gas- en watersector  
- BUWAL 
 federaal agentschap voor milieu,  
 bos en landschappen  
- VKF 
 vereniging van kantonale  
 brandverzekeringen 
 
Voor België 
“Referentie van de Belgische installatie  
NORM: referentie: NBN D51-003”. 
 
Duitstalige handleiding op aanvraag  
te verkrijgen  
 
Met deze verklaren we dat de reeks 
toestellen zoals hierna vermeld, in 
overeenstemming zijn met het type 
model beschreven in de CE-verklaring 
van overeenstemming, geproduceerd 
en verdeeld volgens de eisen van het 
K.B. van 8 januari 2004.  
 
Daarnaast moet men met de  
specifieke verordeningen en normen 
van de Länder rekening houden. 
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Kwaliteit van het verwarmingswater  

Kwaliteit van het verwarmingswater  
De samenstelling en de kwaliteit van  
het systeemwater hebben een  
rechtstreekse invloed op de prestaties  
van het totale systeem en de levens- 
duur van de ketel. 
Voor de eerste vulling en het achteraf  
bijvullen van de installatie kan  
normaliter leidingwater met een  
pH-waarde van 7 tot 8 worden gebruikt, 
zolang het niet om sterk corrosief  
(chloridegehalte van meer dan  
150 mg / liter) of zeer hard water  
(meer dan 24° dH, hardheid IV) gaat. 
Bij de bevoegde waterdistributie- 
maatschappij kan een drinkwater- 
analyse worden aangevraagd. 
Als het specifieke installatievolume  
meer dan 20 liter/ kW verwarmings- 
prestatie (vb. door de inbouw van een  
buffervoorraad voor het verwarmings- 
water) bedraagt, moet de maximum  
toegelaten kalktoevoer door het vul- en 
het aanvulwater volgens de  
berekeningsmethode van de  
VDI-richtlijn 2035 worden bepaald.  
Eventueel moet het vulwater worden  
onthard. 
Er mogen geen chemische middelen  
ter bescherming tegen corrosie  
worden gebruikt. 
 
Voor Oostenrijk geldt bovendien ook  
nog ÖNORM H 5195-1. 

Onbekenden waterkwaliteit en  
ruilinstallaties  
Vaak zijn het de stoffen en de  
toevoegsels in het warme water die  
de werking en de levensduur van de  
stookketel beïnvloeden. 
Daarom is het van belang om: 
• bij het vervangen van de  
 installatie het oude systeem op te  
 warmen en daarna leeg te maken  
 of 
• na een vervanging van de  
 installatie het verwarmingsysteem  
 zorgvuldig te spoelen.  
 De installatie wordt het beste  
 onmiddellijk na de eerste  
 opwarming gespoeld. 

Vloerverwarming  
Als er zuurstofdichte buizen worden  
gebruikt, kan een vloerverwarming- 
systeem rechtstreeks worden  
aangesloten. Er moet dan wel een  
temperatuurbeveiliging voor de  
vloerverwarming worden ingebouwd,  
die de buizen/ de vloer tegen  
oververhitting beschermt. 
Als de uitvoering van de vloer- 
verwarming niet bekend is (vb. bij  
ruilinstallaties), moet er door middel  
van een warmtewisselaar (accessoire)  
een systeemscheiding tussen de ketel  
en het vloerverwarmingsysteem 
worden geïnstalleerd. 

Criterium  Toegelaten waarde  Effect bij afwijking  

pH-waarde  < 7 - 8 corrosiegevaar voor componenten van de ketel en  
verwarmingsinstallatie  

hardheidsgraad  < 14 dH - verhoogde kalkafzetting  
- geringe levensduur van de ketel  

chloridegehalte  < 150 mg/liter corrosie legeringsmaterialen  
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Productbeschrijving 
Componenten 
Functiebeschrijving 
Levering 

Productbeschrijving 
De stookketel is  CE-0063B039/2 
goedgekeurd en voldoet daardoor aan 
de volgende normen en richtlijnen: 
- DIN EN 677 
- EN 60 335 
- EN 55 014-1/2 
- 90 / 396 / EWG 
- 89 / 336 / EWG 
- 73 / 23 / EWG 
- 92 / 42 / EWG 
- DIN EN 483 
- DIN EN 297 
- De volgens 1.BimSchV §7 (2)  
 vereiste Nox-grenswaarden  
 worden gerespecteerd. 
 
 

Het TRIGON is een van de  
omgevingslucht onafhankelijk systeem  
met een gesloten verbrandingskamer. 
De verbrandingslucht wordt via een  
luchttoevoersysteem in het apparaat  
geleid. De stookketel wordt voor alle  
warmwaterverwarmingsinstallaties  
gebruikt. De prestaties van de ketel  
worden via de geïntegreerde regeling  
modulerend aan de verwarmings- 
behoeften van het moment aangepast. 
 
 
Brander met metalen cilinder 
De brander bestaat uit een metalen  
cilinder met kleine openingen. Het  
gasluchtmengsel stroomt door deze  
openingen en wordt via een  
ontstekingselektrode aan de  
buitenzijde van de cilinder tot ont- 
branding gebracht. Hierdoor ontstaat  
er een vlammentapijt rond de cilinder.  
De vlam wordt via een ionisatie- 
elektrode bewaakt. 

Warmtewisselaar  
De warmtewisselaar uit edelstaal is uit  
platte spiralen vervaardigd en zorgt  
voor een warmte-overdracht van de  
rookgassen naar het ketelwater. 
 
 
Besturings- en regeleenheid  
Die vervult zowel de functie van de  
verbrandingsautomaat als van de  
regeleenheid van de modulerende  
werkwijze van de ketel, inclusief door  
de weersomstandigheden gestuurde  
verwarmingsregeling met warm- 
waterbereiding die via Clip In met een  
ander mengerverwarmingscircuit kan  
worden uitgebreid. 
Op een display kan men de  
bedrijfstoestand van de ketel aflezen.  
De verbrandingsautomaat stuurt en  
bewaakt het veiligheidstechnische  
verloop. 

Levering  
• TRIGON-stookketel met  
 bedieningspaneel incl.  
 buitensensoren met door de  
 weersomstandigheden gestuurde  
 verwarmingsregeling voor  
 1 verwarmingscircuit en  
 warmwaterbereiding 
• Documentatie  

Accessoires  
• VISTRON boiler 
• Schoorsteensysteem  
• Neutralisatievoorziening/ Bereiding 
 condensaat  
• HYDRON pompgroep 
• Sokkel  
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Productbeschrijving  
 
 
Bedieningspaneel 
Compacte gasbedieningsinstallatie  

1 Reset-toets (ontgrendeling)  
2 Toets werkwijze proceswater  
3 Insteltoets modus werkwijze  
 verwarmingscircuit  
4 Toets ideale temperatuur  
 verwarmingscircuit 
5 Toets ideale temperatuur  
 proceswater  
6 Keuzetoets regel (omhoog) 
7 Keuzetoets regel (omlaag) 
8 Toets instelling (terug)  
9 Toets instelling (voorwaarts) 
10 Informatietoets  
11 LCD-Display 
12 Toets schoorsteenveger  
13 Zekering 6.3 AT  
14 Schakelaar AAN-UIT  
15 Alarm verklikkerlamp  
 bedieningspaneel  
 
 

Bedieningspaneel  
Het bedieningspaneel is met alle  
hierboven opgesomde bedienings- 
elementen in de stookketel  
geïntegreerd. 
De LMU systeemelektronica biedt: 
- beheer van modulerende  
 ketelregeling voor door de  
 weersomstandigheden gestuurde  
verwarmingsregeling voor 1 ver- 
warmingscircuit en voor de warm- 
waterbereiding  
 

Compacte gasbedieningsinstallatie  
De compacte bedieningsinstallatie  
doet enerzijds dienst als veilig- 
heidsafsluitventiel voor het gas en  
anderzijds als regelaar. 
De regelaar werkt als een pneu- 
matische gas/ lucht-gelijkdrukregelaar. 
Hij regelt aan de gasafvoerzijde de  
gasdruk Po in functie van de ver- 
brandingsluchtdruk PL. 
Als er geen luchtdruk wordt opgebouwd 
(PL = 0), dan blijft het gasventiel dicht  
staan. De gas-/ luchtdrukverhouding  
en daardoor ook de gas-/ luchtver- 
houding kunnen worden ingesteld en  
blijven dan via het ingestelde  
lastgebied ongeveer constant. 

Technische gegevens  
Veiligheidsafsluit- 
ventiel     2 stuks  
      Klasse B/C 
Netspanning    AC 230 V 
Stroomopname   0,37 A 
Gasdruksensor- 
instelling    10 mbar 
Gasbediening incl. gasfilter  

             13       14                  2               11                       3 

4  5                1  12    6    7       8    9        10 

15 

 
De warmwatertemperatuur is  
standaard op 55°C ingesteld, maar  
kan wel worden veranderd.  
De karakteristiek van de kenlijnen van  
het verwarmingscircuit is vooraf  
ingesteld en kan aan de specifieke  
installatie worden aangepast. 
Alle instelparameters kunnen via het  
bedieningsvlak of de QAA 73 
thermostaat worden ingesteld. 
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Productbeschrijving 
 
 
 
Technische gegevens  

  TRIGON 22 TRIGON 33 TRIGON 44 
Nominale verwarmingsprestaties bij 75° / 60°C kW 4,9 - 20,2 7,4 - 29,8 9,9 - 40,0 
Nominale verwarmingsprestaties bij 50° / 30°C  5,5 - 22,0 8,3 - 33,0 11,1 - 44,0 
Nominale verwarmingsprestaties bij 40° / 30°C kW 5,6 - 22,3 8,3 - 33,2 11,2 - 44,6 

Nominale warmtebelasting  kW 20,8 30,4 40,9 

Genormaliseerd rendement 75° / 60°C % 106,6 108,0 107,7 
Genormaliseerd rendement 40° / 30°C % 110,5 110,5 110,5 
Reserveverliezen TK = 70°C  1,4 0,3 0,3 
Max. persdruk van de blazer Pa 100 125 300 
Waterinhoud liter  l 2,0 3,0 3,0 

Max. toegelaten waterdruk bar 3 3 3 

Max. toegelaten aanvoertemperatuur  °C 90 90 90 
Hoeveelheid condensaat bij 40° / 30°C (22 kW) ca. l/h 2,5 3,9 5,1 

Gasaansluitings- 
waarde    Aardgas E / H* (Hi = 34,0 MJ/m3)  

m3/h 2,2 3,2 4,3 

    Aardgas LL (Hi = 29,3 MJ/m3) m3/h 2,6 3,7 5,0 
    Vloeibaar propaan-/ butaangas (Hi = 45,6 MJ/kg) kg/h 1,6 2,4 3,2 

Min. gasvloeidruk  aardgas/ vloeibaar gas mbar 20-30/30-50 20-30/30-50 20-30/30-50 

Rookgasmassastroom bij aardgas  g/s 10,0 15,0 20,0 
Rookgastemperatuur netto TV/TR 75/60 °C 71,2 64,0 66,0 
Rookgastemperatuur netto TV/TR 40/30 °C 48 39 43 
Gascategorie   II2ELL3P / II2H3P (12E(S)B*) 
Rookgaswaardegroep   G61 G61 G61 

Constructiewijze – rookgassystemen:  
(B23; C13x; C33x; C43x; C53x; C63x; C83x) 

 allemaal allemaal allemaal 

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

Aansluitingen Lucht / Rookgasbuis  DN 125/80 125/80 125/80 
    Verwarmingstoevoer / Verwarmingsretour DN 3/4“ / 3/4“ 1“ / 1“ 1“ / 1“ 
    Gasaansluiting  DN 1/2“ 3/4“ 3/4“ 
    Aansluiting slang condensaat  mm 25 25 25 
pH-waarde condensaat  pH 3,0 3,0 3,0 
Elektrische aansluiting / Stroomopname 230 V / VAC (Hulpenergie) W 65,0 73 135,0 
CE – identificatienummer   0063B03912 
Gewicht ca. kg 47,0 52,0 52,0 
Geluidsniveau dB (A) 36/48 48/59 48/59 
Nominale warmteprestatie bij 80° / 60°C kW 20,0 29,8 40,1 
Rendement bij nominale warmteprestatie bij 100%, 80° / 60°C % 96,5 98,0 98,0 
Rendement bij deellast bij 30%, 40° / 30°C % 107,7 109,1 109,1 

Retourtemperatuur bij meting van rendement bij deellast 30% % 30,0 30,0 30,0 

Stilstandsverlies % 1,4 0,3 0,3 
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Productbeschrijving  
 
 
 
Afmetingen  

TRIGON 22 

TRIGON 33/44 
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Instructies voor de systeemaansluiting  
 
Schoorsteen 
Afvoer van de rookgassen 
Leidingen voor het condensaat  

9 

Stooktechniek  
Bij de stooktechniek wordt de nog 
beschikbare restwarmte uit de 
rookgassen door afkoeling en 
condensatie onttrokken en naar het 
verwarmingsysteem toegevoerd. Op 
die manier wordt een hoger rendement 
met een lager energieverbruik bereikt. 
 
Instructie voor de schoorsteen 
De uitlaatsystemen moeten in een 
schacht worden ingebouwd die aan 
DIN 18 160, deel 1 voldoet. 
 
Vóór u met de montage van de 
stookketel begint, moet u in ieder 
geval het afvoersysteem voor de 
rookgassen testen. 
 
Minimum diameter van de schachten 
Aanvoer verbrandingslucht igv B23 
(gesloten) DIN 18160  

Diameter  
rookgasleiding  

  

  80  mm > 134 154 

110  mm > 168 188 

De afmetingen zijn alleen van toe- 
passing bij het gebruik van het rook- 
gassysteem uit polypropyleen (PPs)  
met DN 80/ 110; 110/ 150.  
Door de lage temperaturen van de  
rookgassen moeten in de handel  
gebruikelijke rookgasleidingen voor  
stookketels worden gebruikt. 
 
Voorbeelden:  
- schoorstenen die niet gevoelig  
 zijn voor vochtigheid 
- binnenschalen waar het  
 condensaat niet door kan dringen 
- geteste rookgasleidingen 
- diameter van de verbindings- 
 plaatsen (moffen) moet  
 gebaseerd zijn op de minimum  
 diameter van de schachten 

Planning van de rookgasafvoer, 
gesloten AZ systeem  
Maximale schouwlengtes (in meter) 
voor rookgasafvoer en aanvoer van  
verbrandingslucht. (zie tabel)  
 
Open uitvoering  
De waarde van het aantal haakse  
richtingsverandering vermenigvuldigen 
met 1,5.  
 
Dakverwarmingscentrale  
Onafhankelijk van de omgevingslucht  
met een buis met een maximum lengte  
van 4 meter  
 
Afvoer van rookgassen volgt  
- via een door de DIBT (D) resp.  
 VKF (CH) en ÖTZ (A) toegelaten  
 en geteste rookgasleiding 
- naar de schoorsteen  
 
De leidingen en delen van leidingen  
moeten: 
- buiten de schachten vrij  
 toegankelijk en controleerbaar en  
 tegen bevriezing beschermd zijn 
- binnen de schachten verlucht  
 worden  
 
De leidingen voor de rookgassen  
moeten: 
- vochtongevoelig 
- voor rookgastemperaturen van  
 minder dan 40°C geschikt 
 tegen overdruk bestand zijn 
 
Aanbeveling  
Zie accessoires: bouwset rook- 
gasleiding. 
 
De condensaatleidingen mogen niet  
vast worden geïnstalleerd. Het  
condensaat wordt in een trechter  
opgevangen en naar het kanaal- 
systeem gevoerd. 
 
Aanbeveling  
Zie accessoires: neutralisatietoestel  
Technische fiche ATV M 251 bekijken. 

Condensaat 
De condensafvoer (achteraan de ketel) 
dient aangesloten te worden op een 
afvoer. Er moet tevens gecontroleerd  
worden dat de ruimte vorstvrij is.  

Rookgasafvoer  
(Aanvoer-afvoer systeem)  
Voor de uitvoering van de 
rookgasafvoer dient er rekening 
gehouden te worden met de lokale 
voorschriften. De TRIGON compacte 
condensketel mag enkel uitgerust 
worden met goedgekeurde 
schouwaccessoires. De 
schouwvoeringen dienen 
vochtbestendig, corrosiebestendig en 
volledig dicht te zijn, tevens zullen ze 
bestand zijn tegen belasting tijdens 
stilstand en in werking. Bij het 
uitmonden van de schouw mag er 
geen obstakel de vrije loop van de  
rookgasssen verhinderen (regenkapje  
niet aangeraden). De verbindingen  
tussen de schouw en TRIGON moet  
met een helling van minstens 3% naar 
de ketel uyitgevoerd worden.  
Zodoende kan het gevormde condens 
vrij teruglopen via de schouw naar de 
ketel. Deze verbindingen tellen zo min 
mogelijk bochten. De ketel kan zowel 
open als gesloten uitgevoerd worden. 
 
Rookgasafvoerleidingen  
Horizontale leidingen moeten 
vermeden worden om stilstaand 
condens te vermijden.  
Controleer of dat de verschillende 
onderdelen goed met elkaar 
verbonden zijn . 
 
Voor de montage gelieve bochten  
van 45° te gebruiken. De verticale 
gedeelte van de schouw dient 
ondersteund te worden  
 
Elke gebruikte bocht vermindert de 
maximale lengte van de schouw met: 
1 meter voor een bocht van 90° 
0,8 meter voor een bocht van 45°  

 Rookgas- 
afvoer  

Max. 
Lengte  

Systeem 

TRIGON 22 DN 80/110 22 m AZ 

TRIGON 33 DN110/150 22 m AZ 

TRIGON 44 DN110/150 28 m AZ 



Overzicht  
 
 
Pompeenheid 
Hydraulische systemen  

 
1  TRIGON 33/44 stookketel  
2  Ketelcircuitpomp aan AGU 2.514  
3  LMU verbrandingsautomaat  
4  Vertrekvoeler (ingebouwd) (LMU)  
5  Buitensensor QAC 34  
6  Digitale thermostaat QAA 73 met/ zonder  
  kamerinvloed  
8  Vertrekvoeler QAD36 voor AGU 2.500  
9  Veiligheidsventiel met manometer  
10  Sensor rookgastemperatuur (ingebouwd)  
14  Hydraulische evenwichtsfles, anders  
  platenwarmtewisselaar  
15  Expansievat  
16  Kamerverwarming (glijdend)  
16.1 Kamerverwarming (gemengd) 
22  Mengventiel  
23  Verwarmingscircuitpomp  
26  Terugslagventiel  
28  Clip-IN AGU 2.500  
29  Clip-IN AGU 2.514 (ingebouwd) 
 
Opties: 
17  FBH temperatuurbegrenzer  
19  Overstroomventiel (gewenst al naar gelang  
  van het verwarmingsysteem)  
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1  TRIGON 22 stookketel  
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22  Mengventiel  
23  Verwarmingscircuitpomp  
26  Terugslagventiel  
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Opties: 
17  FBH temperatuurbegrenzer  
19  Overstroomventiel (gewenst al naar gelang  
  van het verwarmingsysteem)  



Montage 
 
 
 
Voorbereidingen voor de montage  

Opstelling en afstanden  
Een ongehinderde toegankelijkheid  
voor de bediening en het onderhoud  
is pas mogelijk wanneer men rekening  
houdt met de voorgeschreven 
minimumafstanden. 
 
Plaats van opstelling  
De installatie mag niet in ruimten met  
agressieve dampen (vb. haarspray,  
perchloorethyleen, tetrachloorkoolstof),  
sterke stofontwikkeling of een hoge  
luchtvochtigheidsgraad (vb. wasruimte)  
worden opgesteld. De ruimte waarin de 
installatie wordt opgesteld, moet ook  
vorstveilig zijn. Wanneer geen rekening 
wordt gehouden met deze eisen, kan  
bij beschadigingen geen beroep  
worden gedaan op de garantie- 
regelingen. Bij de montage van het  
apparaat moet erop gelet worden dat  
er geen verontreiniging (vb. boor- 
stof) in de gasstookketel terechtkomen. 
Afdekking voorzien. Aangezien er in de 
verschillende Bundesländer ook  
verschillende voorschriften worden  
gehanteerd, is het aangeraden om vóór 
de installatie van het apparaat te  
overleggen met de bevoegde instanties 
en de bevoegde hoofdschoorsteen- 
veger van het district. 

Gasaansluiting 
De aanleg van de gasleiding en de  
aansluiting op het gasnet mogen  
uitsluitend door een erkende gas- 
installateur worden uitgevoerd. 
Het verwarmingsnet en de gasleiding  
moeten vóór de aansluiting van de  
stookketel op gas – en dan vooral bij  
oudere installaties – worden schoon- 
gemaakt. 
Er moet bij de aanleg vooral op gelet  
worden dat de gasleidingen nergens  
constructief onder spanning komen te  
staan. 
Vóór de indienststelling moeten de  
buisleidingen en de aansluitingen op  
gasdichtheid worden getest. 
De koppelstukken voor het gas- 
systeem aan de brander mogen  
maximum op 150 mbar worden  
afgedrukt. 

Sensor voor de buitentemperatuur  
aanbrengen  
Deze sensor is niet vooraf van een  
schroefdraad voorzien. 
Plaats van montage: 
• minstens 2 meter boven de grond,  
 indien mogelijk aan de noordzijde  
 van het gebouw  
• ervoor zorgen dat de metingen  
 door de sensor niet door de  
 nabijheid van een schoorsteen,  
 een venster enz... kunnen worden  
 beïnvloed 

Wijze van montage:  
• de voeler zo draaien, dat de kabel  
 van boven naar onderen doorheen  
 de kast loopt  
 
Lengte van de leiding: 
• max. 100 meter bij het gebruik  
 van NYM 3 x 1,5 mm²  
 of H05VV-F 3 x 1,5 mm²  

Maat a: 
zonder aanbouwgroep: 250 mm 
met WK60:    300 mm 
met WKB/WKM/ 
WKBM 60:    400 mm 
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Montage 
 
 
Lucht-/ rookgasleiding 
Uitvoeringsvarianten  

Afhankelijk van de omgevingslucht, D 80 PPS 

B23 Aansluiting rookgassen aan de rookgasinstallatie 
Meervoudige werking (onderdruk/ overdruk) 
 
Kelderinstallatie 
Luchttoevoer via opstelruimte 
Afvoer van de rookgassen via het dak  

 

Onafhankelijk van de omgevingslucht, D 80/ 125 PPS/ aluminiumwit  

C13x Afvoer lucht-rookgassen door de buitenwand in hetzelfde drukgebied 
 
Kelder-verdiepingsinstallatie 
Rookgas-toevoerluchtsysteem door de buitenwand 

 

Afvoer lucht-rookgassen door het dak in hetzelfde drukbereik 
 
Kelderinstallatie 
Rookgas-toevoerluchtsysteem tot aan de schoorsteen voor rookgassen 
Afvoer lucht-rookgassen via het dak 
Inbouw van vochtongevoelige schoorsteen voor rookgassen 

 

Afvoer lucht-rookgassen via het dak in hetzelfde drukgebied  
 
Etage-dakinstallatie 
Afvoer lucht-rookgassen via een schuin of een plat dak 

 

C43x Aansluiting op AZ/ LAS (tweetrappen) meervoudige bekleding  constructief  

C53x Toevoer van lucht en afvoer van rookgassen naar buiten in verschillende  
drukgebieden  

constructief  

C63x * Aansluiting lucht-rookgassen op gescheiden geteste en geleverde lucht-/  
rookgasleidingen 
 
Kelder-etage-installatie  
Rookgas-toevoerluchtsysteem door de buitenwand  
Afvoer rookgassen door rookgasleiding met warmte-isolatie of AZ-AW  
Leiding afvoergassen (staande spouw) aan de buitenwand 

 

C83x * Aansluiting rookgassen aan installaties rookgassen, meervoudige  
werking (onderdruk) 
Toevoer verbrandingslucht via afzonderlijke luchtleiding 

constructief  

C33x 

12 
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Montage 
 
 
Leiding lucht en rookgassen 
Uitvoeringsvarianten 

Aansluiting op de vochtongevoelige  
schoorsteen voor rookgassen of  
rookgasinstallatie B23 voor werking  
die onafhankelijk is van de  
omgevingslucht 
De juiste lucht-/ rookgasleiding mag bij 
de installatie aan een schoorsteen voor  
rookgassen niet langer zijn dan  
2 meter. Er mogen maximum drie  
bochten van 90° worden ingebouwd. 
De schoorsteen voor de rookgassen  
moet door DIBT/ VKF/ ÖTZ getest en  
voor deze specifieke toepassing  
toegelaten zijn. 
 
Aansluiting op een niet in  
combinatie met de stookketel op  
gas geteste verbrandingslucht- 
toevoer en rookgassenafvoer C63x 
De juiste lucht-/ rookgasleiding mag bij  
de installatie aan een schoorsteen voor 
rookgassen niet langer zijn dan  
2 meter. Er mogen maximum drie  
bochten van 90° worden ingebouwd. 
De schoorsteen voor de rookgassen  
moet door DIBT/ VKF/ ÖTZ getest en  
voor deze specifieke toepassing  
toegelaten zijn. Wanneer de ver- 
brandingslucht uit de schacht wordt  
ontnomen, mag deze geen 
verontreinigingen bevatten. 
 
 
Meervoudige werking van  
rookgasinstallaties 
(niet in het leveringsprogramma) 
Bij meervoudige werking van de  
rookgasinstallatie moet met de  
berekening, de opstelling en het  
werkingsattest van de fabrikant van  
het schoorsteensysteem rekening  
worden gehouden. 
Rookgasmassastroom  
bij aardgas      20 g/s 
Rookgastemperatuur  
netto TV/TR 75/60   35 - 60°C 
Rookgastemperatuur  
netto TV/TR 40/30   30 - 46°C 
Rookgaswaardegroep   G61 

Voor de uitvoering van de rook- 
gasinstallatie moet met de  
plaatselijke voorschriften rekening  
worden gehouden. 
 
Aansluiting op de leiding voor de  
lucht en de rookgassen 
Voor de concentrische lucht-/ rook- 
gasleiding mogen uitsluitend originele  
accessoiredelen worden gebruikt,  
inclusief het aangeboden glijmiddel  
voor PPS rookgassystemen. 
Stookketels op gas met een lucht-/  
rookgasleiding via het dak mogen  
alleen in de vliering of in ruimten vlak  
onder het dak worden geïnstalleerd. 
 
De lucht-/ rookgasleiding mag niet  
doorheen andere opstelruimten  
worden geleid.  
 
Dit is uitsluitend van toepassing bij  
installaties in Duitsland: 
Wanneer stookketels op gas als  
apparaat aan de buitenwand (lucht-/  
rookgasleiding aan de buitenwand)  
worden geïnstalleerd, moet het  
nominale verwarmingsrendement in  
het verwarmingsbereik tot onder 11 kW 
worden teruggebracht. 
 
Wanneer voor de kap een brand- 
weerstandsduur wordt vereist, moeten  
de leidingen voor de toevoer van de  
verbrandingslucht en de leiding van de  
rookgassen tussen de bovenkant van  
de kap en de bekleding van het dak  
van een bekleding voorzien zijn, die  
eveneens deze vuurweerstandsduur  
heeft en uit niet-brandbare  
componenten bestaat. 
 
Wanneer voor de kap geen vuurweer- 
standsduur wordt verlangd, moeten de 
leidingen voor de toevoer van de  
verbrandingslucht en de leiding voor  
de rookgassen vanaf de bovenkant van 
de kap tot aan de bekleding van het  
dak in een schacht uit niet-brandbaar,  
vormvaste componenten of in een  
metalen beschermingsbuis worden  
aangelegd (mechanische beveiliging). 
De leidingen voor de rookgassen  
moeten over hun vrije dwarsdoorsnede 
kunnen worden getest. 
In de ruimte waar de installatie staat  
opgesteld, moet op zijn minst rekening 
worden gehouden met de overeen- 
komstige revisies en/ of testopening  
na overleg met de bevoegde hoof- 
dschoorsteenveger van het district. 

Verbindingen aan de kant van de rook- 
gassen worden door moffen en  
dichtingen vervaardigd. 
De moffen moet altijd tegen de stroom- 
richting van het condensaat worden  
aangebracht.De leiding voor de lucht  
en de rookgassen moet met een helling 
van 3° naar de stookketel worden  
geleid. De leiding voor de lucht en voor 
de rookgassen mag bij de installatie  
als apparaat aan de buitenwand of  
door het dak niet langer zijn dan  
4 meter. De lengte van de leiding voor  
de lucht en voor de rookgassen wordt  
bepaald door de rechte buisstukken en 
de lengte van de bochten. Voor een  
bocht van 90° wordt een lengte van  
1 meter en voor een bocht van 45°  
een lengte van 0,8 meter berekend. 
 
Om onderlinge beïnvloeding van de  
leidingen voor lucht en rookgassen  
over het dak te vermijden, adviseren  
wij een minimumafstand van 2,5 meter 
voor de leidingen voor de lucht en de  
rookgassen. 
 
Aansluiting op een vochtonge- 
voelige schoorsteen voor lucht en  
rookgassen (AZ), schoorsteen voor  
rookgassen of rookgasinstallatie  
Schoorstenen en rookgasinstallaties  
moeten constructief voor het gebruik  
van stookketels toegelaten zijn  
(DIBT-toelating voor D, VKF voor CH  
en ÖTZ voor A). 
De dimensionering wordt bepaald op  
basis van de berekeningstabellen  
volgens de waardegroep van de  
rookgassen. Er mogen maximum drie  
bochten van 90° worden ingebouwd.  
Voor schoorstenen moet bij de  
berekening rekening worden gehouden 
met een persdruk van 0 Pa. 
 
Aansluiting op vochtongevoelige  
schoorsteen voor lucht en  
rookgassen C43x (AZ) 
De rechte leiding voor lucht en rook- 
gassen mag bij installatie aan een  
schoorsteen voor lucht en rookgassen  
niet langer dan 1,4 meter zijn.  
Er mogen maximum drie bochten van  
90° worden ingebouwd. 
De AZ schoorsteen voor lucht en  
rookgassen moet door het DIBT  
(Deutsches Institut für Bautechnik),  
de VKF (Verein Kantonaler Feuer- 
versicherungen) of de ÖTZ getest en  
voor deze specifieke toepassingen  
toegelaten zijn. 
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Montage 
 
Rookgassysteem, afhankelijk van de  
omgevingslucht  
Voorbeeld: rookgasinstallatie D80 / 110 PPS 

1 Aansluiting op de ketel 
2 T-stuk met deksel 87,5° 
3 Buis met mof 
4 Steungeleider 
5 Steunboog 
6 Buis met mof 
7 Afstandhouder 
8 Afdekking schoorsteenschacht 
10 Revisiestuk 
11 Bocht 30° 
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Montage 
 
 
Opstelling van de stookketel  
Demontage/ montage bekledingsdelen 

Demontage ketelbekleding  
• Inbusschroeven (1) aan het  
 voorpaneel (2) los zetten  
• Voorpaneel naar voren laten  
 kantelen en verwijderen  
• Bekledingsdeksel (4) na het  
 losmaken uit de steunklem (5)  
 naar boven opheffen  
• Zijbekleding (6) rechts en links uit  
 de steunklemmen (7) losmaken  
 en naar boven opheffen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bedieningspaneel demonteren  
• Bevestigingsschroeven (8) aan de 
 bovenkant en rechts en links van  
 de behuizing van het bedienings- 
 paneel los zetten.  
• Complete behuizing van het  
 bedieningspaneel naar boven  
 schuiven en er met behulp van  
 bevestigingsschroeven (9) voor  
 zorgen dat ze niet kan omkantelen  
of 
• Compleet bedieningspaneel  
 afnemen, opzij in de onder- 
 houdspositie plaatsen en met een  
 schroef (10) op zijn plaats houden. 
 

   4                    5 

  6 
 
 
 
 
 
                          7 

8 

8 9 

10 
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Montage 
 
 
 
Montage van sifon, installatie vullen  

Sifon 
• Sifon (1) op de manier zoals op  
 het beeld hiernaast staat  
 weergegeven, opsteken  
 
Afvoer condensaat  
• Delen van de bekleding van de  
 stookketel demonteren 
• Afvoer condensaat resp.  
 neutraliseringsvoorziening  
 (accessoire) met de sifon  
 verbinden  
 

Installatie vullen  
• Waterslang op de KFE-kraan (2)  
 aansluiten  
• Alle radiatorventielen openen  
• Koude installatie tot 1 bar vullen  
• Pomp ontluchten (evt. vleugelwiel  
 met schroevendraaier losdraaien) 
• Condensaatsifon met water vullen 
 (ongeveer 0,5 liter) 
 

1 

2 

Tip 
De condensaatleiding mag niet vast  
met de leiding voor het afvalwater  
verbonden zijn. Het condensaat moet  
ongehinderd in de trechter kunnen  
druppelen. 

 
• Pomp meermaals laten starten  
• Na volledige ontluchting van de  
 installatie tot de definitieve  
 werkdruk vullen 
• Ontluchtingsschroef sluiten en  
 vulslang verwijderen 

3 Kabeltoevoer externe bekabeling  
4* Kabeltoevoersysteem voor  
 pompbouwgroep met inkeping  
 5 stekkers  
5 Gasaansluiting 1/2“ / 3/4“ 
6 Aansluiting toevoer en retour  
7 Aansluiting condensaat  
 
* Na de installatie van de kabel van  
 de pomp moet het kabel- 
 toevoersysteem stevig worden  
 vastgezet. 
 
Er moet op gelet worden dat er geen 
enkele stroomvoerende geleider 
contact maakt met de bodem van de 
ketel.  

3 
 
4 
 
5 

6 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 
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Montage 
 
Aansluitingen en hydraulische  
evenwichtsfles 
TRIGON 33/44 

De aansluiting mag uitsluitend door  
een erkende vakman worden  
uitgevoerd. 
• Hydraulische evenwichtsfles uit  
 het bijartikel halen en volgens de  
 instructies op de tekening op zijn  
 plaats monteren 
• Onderlegplaatjes in kunststof  
 tussen de achterste wand van de  
 ketel en koppelingsplaten van het  
 hydraulische evenwichtsfles  
 monteren 
• Gasleiding aansluiten 
• Leidingen op dichtheid testen  
• Het uiteinde van de leiding van het  
 condensaat mag niet vast (dicht)  
 op het afvalwatersysteem worden  
 aangesloten, maar moet via een  
 met het afvalwatersysteem ver- 
 bonden trechter worden  
 opgevangen  
• Installatie met vuldruk tussen 1 en  
 2 bar vullen  
• Spuidruk veiligheidsventiel: 3 bar 
• Kwaliteit van het water controleren  
• Buis voor de rookgassen (grijze  
 buis) van bovenaan in de daarvoor  
 voorziene opening steken en in de  
 opnamebuis duwen. Hierbij moet  
 u het glijmiddel gebruiken dat voor  
 PPS rookgasbuizen werd  
 ontwikkeld  
• Verzamelaar voor de rookgassen  
 met het rookgassysteem verbinden  
• Steunen monteren  

Ruilinstallatie  
• Installatie zorgvuldig spoelen  
• Verbindingspunten op dichtheid  
 testen  
• Installatie zorgvuldig ontluchten  

1 Hydraulische evenwichtsfles 
2 Toevoer 
3 Retour 
4 Vul- en ontluchtingskraan 
5 Kabeldoorvoer voor  
 aansluiting op het net en  
 constructieve installatie 
6 Toevoer 
7 Kabeldoorvoer voor  
 aansluitingscomponenten  
 die gewoon kunnen worden  
 ingeplugd 
8 Gasaansluiting 
9 Retour 
10 Aansluiting  
 membraanexpansievat  
 (MAG) 

1 Voorgefabriceerde eenheden,  
 die vlakafdichtend werden  
 vastgeschroefd 
2 Pomp ligt er afzonderlijk bij 
3 Aansluiting aan de zijde van  
 MAG (expansievat) 
4 Aansluiting toevoer 
5 Aansluiting retour 

2       1                                  3 

1 

4 
 
5 
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Montage 
 
 
 
Montage elektrische installatie  

Ontwerp van de aansluitleiding op  
het net 
Alle externe aansluitleidingen mogen  
over een afstand van maximum 30 mm  
worden afgestript.  
De stroomgeleidende kabels van de  
trekontlasting tot aan de klemmen  
moeten bij het wegschuiven uit de  
trekontlasting voor de beschermings- 
kabel strak komen te staan. Bij de  
bepaling van de lengte van de kabels  
moet men hiermee rekening houden. 
Extra leidingen (vb. voor systeem- 
aansluitingen) die op de klemlijst in  
het apparaat worden aangesloten, zijn  
door kabelschroefverbindingen met  
VDE/ ÖVE/ SEV-keuring aan het  
apparaat bevestigd. 

Aansluiting op het elektriciteitsnet  
en aansluiting van constructieve  
bedradingen 
Het apparaat is ontworpen voor een  
vaste aansluiting en aansluitings- 
leidingen NYM 3 x 1,5 mm²  
of H05W-F 3 x 1 mm². 
De stookketel en het bedieningspaneel  
zijn bedraad. 
De aansluiting op het netwerk wordt  
aan de klemlijst van het apparaat via  
een daarvoor voorzien en beveiligd  
stroomcircuit uitgevoerd. 
De stookketel moet via aangepaste  
middelen van het elektriciteitsnet  
kunnen worden gescheiden.  
Hiervoor zijn er universele schakelaars 
met een contactopening > 3mm of 
vermogensschakelaars te gebruiken  
Netspanning:    230 V, 50 Hz 
Beveiliging van de aansluiting op  
het elektriciteitsnet:   10 A 
Stroomverbruik:    max. 440 W 

Stekkerverbinding tussen de  
pompeenheid en de LMU  
regeleenheid  
De elektrische aansluiting van de  
pompeenheid en LMU is standaard via  
gemarkeerde en gecodeerde stekkers  
en bussen voorzien. 
• Stekker in LMU/ Clipin aansluiten  
 
De constructief reeds beschikbare  
verwarmingscircuitpompen 1 en 2,  
warmwatervulpomp en driewegs  
motormenger moeten via stekker- 
leidingen op het apparaat worden  
aangesloten. 
De beschermende geleidingswielen  
van de afzonderlijke pompen en  
mengers moeten voor het monteren  
op de daarvoor voorziene PE be- 
schermingsgeleiderklemmen worden  
aangesloten. 
 
* Na het aansluiten van de pomp,  
 moet de verbinding kabel-pomp  
 gedicht worden.  

18 

Algemene tip  
Elektrische installaties en aansluitings- 
werkzaamheden mogen uitsluitend  
door elektrische vakmensen worden  
uitgevoerd. Hierbij dient men rekening  
te houden met de VDE/ ÖVE/ SEV- en 
EVU-voorschriften en bepalingen. 



Indienststelling 
 
 
Controlemaatregelen  
Circulatiepomp  

 UPS 25/40 pomp 

 Trap 1 Trap 2 Trap 3 Trap 1 Trap 2 Trap 3 

Toerental tpm      t/min 750 1200 1850 700 1100 1800 

Prestatieverbruik     Watt 30 55 80 45 65 90 

Stroomverbruik      Amp. 0,17 0,28 0,38 0,20 0,30 0,40 

UPS 25/60 pomp 
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TRIGON 22 UPS 25-60 TRIGON 22 UPS 25-40 
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Indienststelling  
 
 
 
Controlemaatregelen  

De eerste indienststelling van de  
installatie mag uitsluitend door een  
erkende vakman worden uitgevoerd. 
Vóór de indienststelling moeten  
essentieel de volgende controles  
worden uitgevoerd:  
• Stroomtoevoer controleren  
• Druk in de verwarmingsinstallatie  
 controleren  
• Druk aan de gasaansluiting  
 controleren  
• Dichting van de gastoevoerleiding  
 controleren  
• Betrouwbare montage van de  
 accessoires voor de rookgassen  
 testen  
• Condensafvoerleiding op dichtheid 
 controleren  
 
 
Minimum omloophoeveelheid/  
Stromingsbewaking  
Er moet worden gegarandeerd dat het  
apparaat bij de warmtevraag  
hydraulisch wordt doorstroomd.  
Het apparaat is met een stromings- 
beveiliging uitgerust, die de door- 
stroming bewaakt. Om de minimum  
doorstroming te garanderen, adviseren 
wij de inbouw van een overstroom- 
ventiel. 

Vóór de indienststelling moet op de  
volgende elementen worden gelet  
• Voldoende grote dimensionering  
 van het expansievat, om te  
 vermijden dat er onderdruk in de  
 installatie ontstaat en er daardoor  
 lucht in kan doordringen. 
• Tips in verband met de kwaliteit  
 van het water respecteren en  
 eventueel installatie met onthard  
 water bijvullen. 
• De indienststelling van de in- 
 stallatie en de ontluchting moeten  
 meteen na de vulling plaatsvinden,  
 om de vorming van luchtbellen te  
 vermijden. Op die plaatsen  
 ontstaat immers corrosie. 
• Wanneer de indienststelling  
 plaatsvindt bij lage systeem- 
 temperaturen en een maximale  
 doorstroming van de ver- 
 warmingsinstallatie, voorkomt men  
 kalkafzettingen in de verwarmings- 
 ketel. 
• bij revisiewerkzaamheden moet  
 men vermijden dat al het water uit  
 de installatie verdwijnt. Men kan  
 dit doen door een deel van de  
 installatie af te sluiten of door het  
 opgevangen en gefilterde  
 installatiewater opnieuw te  
 gebruiken. 
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Indienststelling  
 
 
Instelling appendages voor het  
gastransport  

Omschakeling aardgas – vloeibaar gas  

Aardgas E / H  TRIGON 22 TRIGON 33 TRIGON 44 

Restrictie mm 5,55 - - 

Aansluitingsdruk gas mbar 20 - 30 20 - 30 20 - 30 

Max. CO2  % 8,8 ± 0,2 8,8 ± 0,2 8,8 ± 0,2 

Min. CO2  % 8,5 ± 0,2 8,5 ± 0,2 8,5 ± 0,2 

Vloeibaar gas  TRIGON 22 TRIGON 33 TRIGON 44 

Restrictie  mm 3,4 5,55 5,55 

Aansluitingsdruk gas  mbar 30 - 50 30 - 50 30 - 50 

Max. CO2  % 9,8 ± 0,2 9,8 ± 0,2 9,8 ± 0,2 

Min. CO2  % 9,5 ± 0,2 9,5 ± 0,2 9,5 ± 0,2 

Het verschil tussen minimum en maximum CO2 waarde moet altijd 0,3% bedragen. 

Aardgas LL  TRIGON 22 TRIGON 33 TRIGON 44 

Restrictie mm 5,55   

Aansluitingsdruk gas mbar 20 - 30 20 - 30 20 - 30 

Max. CO2  % 8,3 ± 0,2 8,3 ± 0,2 8,3 ± 0,2 

Min. CO2  % 8,0 ± 0,2 8,0 ± 0,2 8,0 ± 0,2 

Instelling LL-gas apparaten * 
• Apparaat aansluiten voor water,  
 gas en elektriciteit 
 
Omwille van de verschillende ont- 
stekingskarakteristieken van  
LL aardgas en E aardgas moet het  
gas-luchtmensel worden aangepast. 
Voor uw eigen veiligheid is het 
aangeraden om de klemmenstrook af 
te dichten.  
• Gasmengsel verhogen door het  
 in tegenwijzerzin verdraaien van  
 de instelschroef ( 1) op het  
 venturi. 
• Na ontsteking kan mits het in- 
 stellen van het gasventiel (2) de  
 voorgeschreven CO2-waarde  
 ingesteld worden.  
 
 
*) Voor België  
 Instellingen zijn verzegeld,  
 mogen niet veranderd worden. 
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Indienststelling  
 
 
Bedieningspaneel 
met AGU2.310 bediening  

Beschrijving  
• Toepassing: bediening ketel,  
 verwarming en warm water  
• LCD met achtergrondverlichting  
• Multifunctionele aanduiding van  
 diverse gegevens van de  
 installatie, de ketel, de verwarming 
 en het warme water en storings- 
 melding via LCD-display  
• Omschakelbare aanduidingen met  
 afzonderlijk niveau voor eind- 
 gebruiker en voor vakman  
• Bedieningsfilosofie aansluitend op  
 thermostaat QAA73... 
• Geïntegreerde klokcomponent  
 met schakelprogramma op  
 bepaalde tijdstippen van de dag  
 voor verwarmingscircuit 1 en warm 
 water met drie fasen/ dag  
• Invoeringsmodus parameters van  
 de LMU6... voor TRIGON 

22 

Toets Bedieningselement Functie  

1  Reset-toets (ontgrendeling)  Ontgrendeling LMU... verbrandingsbeheer  

2  Toets werkwijze proceswater   Proceswater AAN/ UIT  

3  Test instelling modus methode  
verwarmingscircuit  

 Omschakeling werkwijze op: 

    Automatische werking  

   h Continubedrijf nominaal  

    Continubedrijf gereduceerd  

   i Stand-by (vorstbescherming)  

4  Toets ideale waarde temperatuur  
verwarmingscircuit  

 Instelling van de gewenste kamertemperatuur 

5  Toets ideale waarde temperatuur  
proceswater  

 Instelling van de gewenste temperatuur  
proceswater 

6 
7 

 Keuzetoets regel (naar onderen) en  
(naar boven)  

 Keuze van de bedieningsregels  

8 
9 

 Toets instelling van de gekozen waarde   Veranderen van de instelparameters  

10  Toets informatie   Wisselen van de informatieweergave  

11  LCD - Display Weergave van de gegevens en de werkwijzen  

12  Functie schoorsteenveger   

    

13  Zekering 6,3 AT   

schoorsteenveger/ regelaarstop (beide toetsen  
indrukken) 

14  Schakelaar Aan-Uit    

15  Alarm lichtje    

Mode

Prog

+-

             13       14                  2               11                       3 

4  5                1  12    6    7       8    9        10 

15 



 Aanduiding  Functie  

2 Aanduiding (groot) Aanduiding huidige waarde 

3 Service Aanduiding functie: 

  Schoorsteenveger actief  

  Regelaarstop actief 

4 Displaysymbolen  Betekenis van symbolen:  

  Aanduiding - Temperatuur proceswater  
     - Proceswaterwerking  

  Aanduiding - Ideale waarde ketelwater  
     - Ideale waarde kamer; 
     - Verwarmingswerking  

 Aanduiding buitentemperatuur  

h  Bedrijfsniveau nominaal  

  Bedrijfsniveau gereduceerd  

  Aanduiding vlam  

  Aanduiding storing  

5 Aanduiding (klein)  Tijdaanduiding, invoer parameters of storingscode  

Werkwijze verwarmingscircuit  Werkwijze is of gaat over naar  

 Automatische werking  

h  Continubedrijf nominaal  

  Continubedrijf gereduceerd (vorstbeveiliging  

i  Stand-by (vorstbeveiliging) 

7 Werkwijze proceswater  Vullen proceswater AAN of UIT 

8 Tijdbalken  Aanduiding tijdschakelprogramma verwarmingscircuit  

6  

7        6 

5 
 
 
 
 
 
3 

4           2         8 

 

Indienststelling  
 
 
Displayweergave in AGU2.310  
bedieningspaneel  
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Aanduidingen  
1 Werkwijzen voor  
 verwarmingscircuit 
2 Werkwijzen voor proceswater 
3 Werkingsniveau verwarmings- 
 circuit 
4 Klok 
5 Reële waarde ketel 
7 Vlammentoestand 
8 Tijdbalk 
9 Werkwijze ketel 

Informatietoets  
Met één druk op de informatietoets  
kan op ieder moment naar een ander  
informatieniveau worden overgestapt. 
Met behulp van de informatietoets  
kunnen de verschillende gegevens  
worden opgeroepen, die op het  
informatieniveau in kwestie ter  
beschikking staan. 

 Betekenis toets  Informatie  

1  Temperatuur proceswater  

2  Geen aanduiding  

3       X. Bedrijfsfase (zie installatie 3) 

4  Buitentemperatuur 

5     Ex ALBATROS-storingscode  

6  Keteltemperatuur 

7  
of        

Terug naar standaard aanduiding  

Als u zich op het informatieniveau  
bevindt, kan er een verdere  
informatiemodus worden opgeroepen. 

 Betekenis toets  Informatie  

1  Beide toetsen gelijktijdig indrukken  

2  Aanduidingsniveau uitkiezen  

3  Aanduidingswaarde van het niveau uitkiezen 

4     
of 
              

Terug naar de informatiemodus 

Indienststelling  
 
 
Standaard aanduiding bedieningspaneel  
AGU2.310  
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Instelling van de ideale temperatuur  
Verwarmingscircuit  
Afhankelijk van de verwarmings- 
installatie wordt de ideale waarde van  
de kamertemperatuur of de  
keteltemperatuur veranderd. 
 
Wanneer er ongeveer 8 minuten lang  
geen toets wordt ingedrukt, wordt er  
automatisch naar de standaard- 
aanduiding teruggekeerd en worden  
de veranderingen opgeslagen. 

 Toets  Aanduiding  Betekenis 

1   Druk op de toets voor de  
temperatuur van de toevoer om  
de ideale waarde voor het  
verwarmingscircuit te kiezen. 

2   Druk op de toets 
om de gewenste temperatuur  
in te stellen  

3  
 
 
 
of 
 
 
of 

 Druk op één van de toetsen om  
naar de standaard waarde terug  
te keren. De veranderingen 
worden in het geheugen  
opgeslagen. 

304

74
94

z3
5/

02
02

Instelling van de ideale waarde voor 
de temperatuur  
Proceswater «TBWSoll» 
Wanneer er ongeveer 8 minuten lang  
geen toets wordt ingedrukt, wordt er  
automatisch naar de standaard  
aanduiding teruggekeerd en worden  
de veranderingen in het geheugen  
opgeslagen. 

 Toets  Aanduiding  Betekenis 

1   Druk op de toets voor de ideale  
waarde van het proceswater  
om de ideale waarde voor het  
proceswater te kiezen. 

2   Druk op de toets 
om de gewenste ideale waarde  
in te stellen.  

3  
 
 
of 

 Druk op één van deze toetsen  
om naar de standaard waarde  
terug te keren; de  
veranderingen worden in het  
geheugen opgeslagen. 

402

74
94

z3
6/

02
02

Indienststelling  
 
 
Instelling ideale temperatuur verwarmingscircuit  
Instelling ideale temperatuur proceswater  
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Instelling voor de individuele  
behoeften van de eindgebruiker 
 
Wanneer er ongeveer 8 minuten lang  
geen toetsen worden ingedrukt, wordt  
er automatisch naar de standaard  
aanduiding teruggekeerd.  
De veranderingen worden niet in het  
geheugen opgeslagen. 

 Toets  Opmerking  

1  Druk op één van de beide toetsen waarmee u de  
regels kunt kiezen. Daarmee komt u rechtstreeks op  
het niveau van de eindgebruiker terecht. 

2  Kies met behulp van de keuzetoets van de regel de  
overeenkomstige regel. Deze wordt in aanduiding  
(1) met “Pxxx” weergegeven.  

3  Stel met behulp van de plus- of min-toets  
de gewenste waarde in.  

De instelling wordt opgeslagen zodra u het  
programmeerniveau verlaat of naar een andere regel  
overstapt. 
In de volgende parameterlijst krijgt u een overzicht  
van alle mogelijke instellingen. 

4  
of 

Wanneer u op één van deze toetsen drukt, verlaat u  
het niveau van de eindgebruiker. Veranderde waarden 
worden niet in het geheugen opgeslagen. 

5  Wanneer u op de informatietoets drukt, verlaat u het  
programmeerniveau. Veranderde waarden worden in  
het geheugen opgeslagen.  

Regel  Functie  Bereik  Eenheid  Oplossing  Basiswaarden  

Tijdstip 

1 Tijdstip 0...23:59  uur / min  1 min  --- 

Ideale waarden  

5 Gereduceerde ideale waarde kamertemperatuur  
“TrSollRed” of gereduceerde ideale waarde  
keteltemperatuur “TvSollRed” 

TRF...TRN  °C  0.5  16.0 

Tijdschakelprogramma HK1 (verwarmingscircuit 1) 

11 Tijdschakelprogramma HK1 inschakeltijd 1ste fase 00:00...24:00  hh:mm  10 Min  06:00 

12 Tijdschakelprogramma HK1 uitschakeltijd 1ste fase  00:00...24:00  hh:mm  10 Min  22:00 

13 Tijdschakelprogramma HK1 inschakeltijd 2de fase 00:00...24:00  hh:mm  10 Min  24:00 

14 Tijdschakelprogramma HK1 uitschakeltijd 2de fase  00:00...24:00  hh:mm  10 Min  24:00 

15 Tijdschakelprogramma HK1 inschakeltijd 3de fase 00:00...24:00  hh:mm  10 Min  24:00 

16 Tijdschakelprogramma HK1 uitschakeltijd 3de fase 00:00...24:00  hh:mm  10 Min  24:00 

31 Tijdschakelprogramma BW 1ste fase in 00:00...24:00  hh:mm  10 Min  06:00 

32 Tijdschakelprogramma BW 1ste fase uit  00:00...24:00  hh:mm  10 Min  22:00 

33 Tijdschakelprogramma BW 2de fase in  00:00...24:00  hh:mm  10 Min  24:00 

34 Tijdschakelprogramma BW 2de fase uit  00:00...24:00  hh:mm  10 Min  24:00 

35 Tijdschakelprogramma BW 3de fase in 00:00...24:00  hh:mm  10 Min  24:00 

36 Tijdschakelprogramma BW 3de fase uit 00:00...24:00  hh:mm  10 Min  24:00 

45 Standaard tijdschakelprogramma voor HK en BW 
(Gedurende drie seconden op de twee toetsen drukken) 
 

 

Neen / Ja --- --- Neen 

Tijdschakelprogramma BW (Tapwater)  

Invoeren van parameters 
Door de eindgebruiker  
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Beschrijving  
schoorsteenvegerfunctie  
Dankzij de schoorsteenvegerfunctie  
kan de ketel tijdens het verwarmen in  
dienst worden gesteld. Ze dient voor  
meetdoeleinden aan de ketel. Daarbij  
wordt een maximale verwarmings- 
prestatie ingesteld tot de temperatuur- 
beveiliging wordt geactiveerd. Om een  
zo groot mogelijke warmteproductie  
mogelijk te maken, produceert de  
schoorsteenvegerfunctie een  
activeringssignaal voor de warm- 
teafvoer.  
 
In werking zetten 
• De toetsen gelijktijdig langer dan 
 
 
 
 
 
 
 drie seconden en korter dan  
 6 seconden indrukken  
• Op het display knippert de pointer  
 van het symbool van de  
 

 schoorsteenveger  
 
 
 
Functie 
• Voortbrengen van een  
 activeringssignaal voor de  
 afvoer van warmte  
• Desactiveren van de PID- en  
 tweepuntenregelaar 
• Uitgave van de maximum  
 warmteprestatie  
• Wanneer de schoorsteen- 
 vegerfunctie actief is, wordt er een  
 overeenkomstige meldingscode  
 uitgegeven 
 
Beëindigen  
• Indrukken van de toetsen  

 
 
     of 
 

• Overstap naar de  
 regelaarstopfunctie 
• Bij overstappen naar de  
 storingsinstelling 

Klokfunctie 
Het verwarmingsprogramma kan pas  
correct functioneren als de schakel- 
klok juist werd ingesteld. 
De instelling van het huidige tijdstip  
gebeurt zoals op de voorzijde is  
beschreven (invoeren van parameters 
door de eindgebruiker) 
 
Uitwerking 
De klok wordt op de huidige waarde  
ingesteld. 
Deze instelling is van belang als u wilt 
dat het verwarmingsprogramma en  
het programma voor het proceswater  
naar wens functioneren. 
 
 
Tip  
• Tijdens het instellen blijft de klok  
 lopen. 
• Bij de tijdinstelling worden bij  
 iedere druk op de toets  
 
   
 
 
 de seconden op 0 ingesteld.  
 

Beschrijving bereiding proceswater 
De bereiding van het proceswater kan  
onafhankelijk van de overige werk- 
wijzen worden in- of uitgeschakeld. 
 
 
Werkwijze  
 

De werkwijze voor het proceswater  
wordt door middel van de toets voor de 
werkwijze voor het proceswater  

 
 in- en uitgeschakeld.  
 
 

 
Uitwerking  
Wanneer de bereiding van het  
proceswater ingeschakeld is, wordt dat 
 

door een balk onder het symbool  
van het proceswater aangeduid. 
 

Het proceswater wordt op dat moment  
volgens de interne instellingen auto- 
matisch bereid. 
Wanneer de bereiding van het  
proceswater uitgeschakeld is, wordt  
dat door een gedoofde balk onder het  
symbool van het proceswater  
aangeduid. 
 
 
Functies bij aangesloten QAA73  
thermostaat 
Wanneer er op de TRIGON een  
thermostaat is aangesloten, worden  
alle functies die erdoor worden  
ondersteund, vanaf AGU2.310…  
tegengehouden of uitgeschakeld. 
 
Het gaat hier bijvoorbeeld om: 
• Instelling klok op het  
 bedieningspaneel AGU2.310…  
 (alleen aanduiding) 
• Tijdschakelprogramma’s  
• Ideale waarden  
 
Er kunnen echter nog altijd para- 
meters worden ingevoerd via het  
bedieningspaneel AGU2.310… 
 
Achtergrondverlichting 
Wanneer er een toets wordt ingedrukt,  
wordt de achtergrondverlichting  
ongeveer 8 minuten lang ingeschakeld. 
 

of 

Schoorsteenvegerfunctie 
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Onderhoud en service  
 
Verwijderen van de bekleding van het  
apparaat 
Apparaat in de servicepositie plaatsen 

De installatie moet één keer per jaar  
worden onderhouden.  
De warmtewisselaar hoeft slechts om  
de twee jaar te worden gereinigd als  
hij niet al te zeer vervuild is. 

Demontage bekleding ketel  
• Bevestigingsschroef (1) op het  
 voorpaneel (2) loszetten  
• Voorpaneel naar voren laten  
 kantelen en afnemen 
• Bekledingsdeksel (4) na het  
 losmaken uit de houdklem (5)  
 naar boven opheffen en los- 
 maken 
• Bekleding aan de zijkant (6)  
 rechts en links uit de houd- 
 klemmen (7) losmaken en naar  
 boven opheffen 
 
Bedieningspaneel demonteren  
• Bevestigingsschroeven (8) rechts  
 en links van de behuizing van het  
 bedieningspaneel losmaken 
• Complete behuizing  
 bedieningspaneel (9) afnemen 
 

4                                5 

6 
 
 
 
 
 
                       7 

8 

9 

8 

Onderhouds- en schoonmaak- 
werkzaamheden mogen uitsluitend  
door erkende vakmensen worden  
uitgevoerd. Die zijn verantwoordelijk 
voor een correcte uitvoering. 

Vóór er aan het apparaat onder- 
houdswerkzaamheden worden  
uitgevoerd, moet het apparaat van  
het elektrische net worden  
gescheiden. 
De gastoevoer, de toevoer en de  
retour moeten worden afgesloten. 
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Onderhoud en service  
 
 
Demontage brander en appendages voor  
het gastransport  

9 
 
 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11 
12 

13 

Demontage brander en appendages 
voor het gastransport 
• Elektrische stekkerverbindingen  
 losmaken  
• Schroefverbinding (13) aan de  
 appendages voor het gastransport  
 losmaken  
• Bevestigingsschroeven (10) aan  
 de brander (11) losmaken  
• Complete brandereenheid inclusief 
 appendages voor het gastransport  
 (12) van de warmtewisselaar  
 afnemen  
 
Na het beëindigen van de werken moet 
de vlakke kabel weer in de originele 
stand terug te plaatsen.  
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Onderhoud  
Reiniging  

Demontage brander en blazer 
• Brander (1) en blazer (2) visueel  
 controleren. Stof dat via de  
 toevoerlucht wordt aangezogen,  
 wordt in normale omstandigheden  
 doorheen de brander geblazen en  
 verbrand.  
 Bij sterke verontreinigingen ten  
 gevolge van bijvoorbeeld  
 constructiestof, moet het metalen  
 net (3) voorzichtig met een  
 stofzuiger worden gereinigd. 

 
• De dichting rondom (4) van de  
 brandplaat en de keramiek- 
 vezeldichting (5) op  
 beschadigingen controleren en  
 eventueel vervangen. 
• Instelling van de elektroden (6)  
 controleren.  

Reiniging warmtewisselaar  
• Isolering verbrandingsruimte (7)  
 verwijderen  
• Warmtewisselaar (8) met helder  
 water uitspoelen (hardnekkig vuil  
 met dunne kunststofborstel  
 verwijderen en uitspoelen)  

2 

1 

6  3  6 5  4 7      8 
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Demontage warmtewisselaar 
• Aanvoer en retouraansluiting (1)  
 loskoppelen 
• Sifon (2) demonteren  

 
• Stekker aanvoer-retourvoeler  
 loskoppelen  
• Warmtewisselaar na het lossen  
 van de schroeven (4) langs voor  
 uitnemen  

 
• Achterzijde warmtewisselaar en  
 Rookgasverzamelaar reinigen  

1 

2 

3 

4 

4 



Onderhoudsinstructies 
 
 
 
TRIGON stookketel  

 

Onderhouds- en schoonmaak- 
werkzaamheden mogen uitsluitend  
door erkende vakmensen worden  
uitgevoerd. Die zijn verantwoordelijk 
voor een correcte uitvoering. 
Vóór er aan het apparaat onder- 
houdswerkzaamheden worden  
uitgevoerd, moet het apparaat van  
het elektrische net worden  
gescheiden. 
De gastoevoer, de toevoer en de  
retour moeten worden afgesloten. 
 
De installatie moet één keer per jaar  
worden onderhouden.  
De warmtewisselaar hoeft slechts om  
de twee jaar te worden gereinigd als  
hij niet al te zeer vervuild is. 

• Meting en interpretatie van de  
 ingestelde emissiewaarden  
• Hoofdschakelaar van de installatie  
 uitschakelen en verhinderen dat ze 
 terug kan aangeschakeld worden, 
 ofwel het apparaat volledig van het 
 net scheiden. 
• Gaskraan sluiten. 
• Bekleding van het apparaat 
 demonteren, bedieningspaneel in  
 de servicepositie plaatsen  
• Blazer, gasventiel en  
 brandereenheid demonteren  
• Ontstekingskabels verwijderen,  
 ontstekingsstekkers op breuk en  
 natheid testen (vochtige of natte  
 exemplaren veroorzaken  
 storingsmeldingen – indien nodig  
 vervangen)  
• Visuele controle van de brander  
 (eventueel met penseel/ nylon- 
 borstel of stofzuiger schoon- 
 maken)  
• Visuele controle van de blazer en  
 de venturi (eventueel met penseel/  
 nylonborstel of stofzuiger  
 schoonmaken)  
• Isolatie van de verbrandingsruimte  
 verwijderen  
• Warmtewisselaar met helder water 
 uitspoelen (hardnekkig vuil met  
 dunne kunststofborstel verwijderen  
 en uitspoelen)  
• Sifon reinigen en vóór montage  
 opnieuw met water vullen  
• Alle condensvoerende leidingen op 
 dichtheid controleren. Eventueel  
 opgetreden condens of vochtigheid 
 verwijderen.  
• Bevestigingsschroeven controleren 
 en indien nodig vervangen  
 

• Gedemonteerde dichtingen voor  
 delen waar water en gas wordt  
 door vervoerd, moeten bij de  
 montage door nieuwe exemplaren 
 worden vervangen. Dit geldt zeker  
 voor o-ringen aan het gasventiel  
 en alle dichtingen voor de  
 brander.  
• Apparaat opnieuw bedrijfsklaar  
 monteren 
• Gasleiding open zetten en op  
 dichtheid testen  
• Hoofdschakelaar verwarming  
 inschakelen  
• Functiecontrole met emissiemeting 
 uitvoeren  
• Waarden instellen volgens de  
 instructies van de constructeur en  
 indien nodig bijstellen  
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