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Algemene informatie, voorschriften,
garantievoorwaarden

Algemene Waarschuwingen
Installatie, plaatsing, elektrische
aansluitingen en eerste
inbedrijfstelling dienen alle te
worden uitgevoerd door een ervaren
installateur. De installateur is
verantwoordelijk voor een correcte
uitvoering van deze handelingen.
Aanwijzingen voor de beheerder
De veiligheid en de werking van
de condensatieketel worden
gegarandeerd als de installatie
regelmatig wordt onderhouden
door een in verwarmingen
gespecialiseerde installateur. Om
onderhoud te garanderen op basis
van de werkdiensten, raden wij u aan
een onderhoudscontract af te sluiten.
Om het apparaat veilig en eenvoudig
te activeren raden wij u aan de
sokkel te monteren die is voorzien in
het accessoiresprogramma.
Vóór de installatie van de
condensatieketel TRIGON S dient
u toestemming te vragen aan
het gasbedrijf en het plaatselijke
schoorsteenveegbedrijf.
Aanwijzingen betreffende onze
garantievoorwaarden
Onze garantievoorwaarden vervallen
bij schade als gevolg van:
- onjuist of niet conform gebruik
of gebruik dat niet het beoogde
doel heeft
- gebrekkige inbedrijfstelling of
montage door koper of door
derden
- gebruik van niet originele
onderdelen
- gebruik van de installatie met
overmatige druk of druk die
niet valt binnen de aangegeven
fabriekswaarden
- gebruik van niet geschikte
brandstoffen
- het niet in acht nemen van de
instructies van de handleiding
of van de typeplaatjes op de
condensatieketel
Normen
Voor een veilige werking, in het
respect van het milieu en voor
een laag verbruik, dient u zich te
houden aan de volgende normen en
voorschriften:
Voor Duitsland:
DIN 1988
- Installaties voor drinkwater

in gebouwen, technische
normgeving voor constructie en
werking
DIN 18160
- Schoorstenen
TRGI (DVGW G600)
- Technische regels voor
gasinstallaties
ATV M 251
- Invoer van condensaten van
verbrandingsinstallaties in
openbare leidingen
Landbouwvoorschriften TRF
- Technische regels voor vloeibaar
gas
DVGW G688
- Werkblad condensatietechniek
DIN EN 12831
- Regels voor het berekenen van
de energiebehoefte in gebouwen
DIN EN 12828
- Technische veiligheidsapparatuur
voor verwarmingsinstallaties met
temperaturen uitgaande leiding
tot aan 95°C
Heiz AnlV
- Richtlijnen betreffende
verwarmingsinstallaties
Voor Italië:
De montage, het onderhoud en de
controle van de condensatieketel
moeten worden uitgevoerd door
gekwalificeerde monteurs die zich
moeten houden aan de normen
en veiligheidsvoorschriften. In het
bijzonder moeten de volgende
voorschriften en daaropvolgende
wijzigingen worden opgevolgd:
Wet nr. 46 van 05.03.1990
- Voorschriften betreffende de
veiligheid van de installatie
Norm UNI-CIG 7131
- Installaties met vloeibaar gas
voor huishoudelijk gebruik die
niet worden gevoed door het
distributienet
Norm UNI-CIG 7129
- Installaties met vloeibaar gas
voor huishoudelijk gebruik
die worden gevoed door het
distributienet
Norm UNI-CIG 11071
- Installaties met gas voor
huishoudelijk gebruik voor
condensatieketels en dergelijke
Ministeriële beschikking van
12.04.1996
Trigon S 44:
- Authorisatie van de technische
voorschriften voor brandpreventie
tijdens de planning, bouw en werking
van condensatie-installaties gevoed
door gasvormige brandstoffen

Voor Oostenrijk gelden bovendien:
- ÖVGW TR Gas (G1)
- ÖVGW TR Vloeibaar gas (G2)
- ÖNORM H 5152
Condensatie
verbrandingsinstallaties,
middelen t.b.v. de planning
- ÖNORM M 7443
Gasapparaten met atmosferische
branders, delen 1, 3, 5, 7
- ÖNORM M 7457
Gasapparaten met ketels met
mechanische voormenging
- ÖNORM H 5195-1
Regeling verwarming
- Richtlijnen ÖVGW
G1 Technische richtlijn voor de
montage van gasinstallaties op
lage druk
G2 Technische richtlijn voor de
montage van installaties op
vloeibaar gas
G41Installaties op gascondensatie,
montage en aansluiting
G4 Richtlijn ketels
- Het apparaat is goedgekeurd
in overeenstemming met
artikel 15a B-VG en met
de beschikking betreffende
verbrandingsinstallaties VO (FAV
97)
- het is noodzakelijk zich te
houden aan de plaatselijke
bouwverordeningen.
Voor Zwitserland gelden
bovendien:
- PROCAL
Vereniging van leveranciers van
verwarmingsmaterialen
- SSIGA Richtlijn Gas G1:
Gasinstallaties. Zwitserse
Vennootschap voor de Gas- en
Waterindustrie
- EKAS - Form, 1942:
Richtlijn vloeibare gassen, deel 2
- BUWAL
Federaal bureau voor het milieu,
de bossen en het landschap
- AICAA
Vereniging van
Kantonnale Instituten voor
Brandverzekeringen
- Waterzuivering
Houdt u aan de richtlijn SWKI
nr. 97-1: Behandeling van water
voor verwarmingsinstallaties
Voor België geldt bovendien:
- NBN D51-003
Men moet bovendien de specifieke
regionale voorschriften en normen
opvolgen.



Kwaliteit warm water

Kwaliteit warm water
Zowel de samenstelling als de
kwaliteit van het water hebben een
directe invloed op het rendement
van het hele systeem en op de
levensduur van de ketel.
Voor de eerste vulling en de
daaropvolgende bijvullingen
van de installatie kan men over
het algemeen stromend water
gebruiken met een pH waarde van
7-8, mits het geen uitzonderlijk
corrosief water is (chloridegehalte
> 150 mg/l), noch zeer hard water
(>14°dH; waterhardheid IV). Een
analyse van het drinkwater kan
worden opgevraagd bij het locale
waterbedrijf.
Als het specifieke volume van
de installatie meer is dan 20
liter/kW verwarmingsvermogen
(bijvoorbeeld bij de inbouw van
een warmwater buffertank) mag
de maximaal toegestane bijdrage
van kalksteen door het water bij
het vullen en bijvullen van de ketel
worden bepaald op basis van de

berekeningsmaatstaven van de
richtlijn VDI 2035. Het gebruikte
water moet eventueel worden
onthard. Er mogen geen chemische
anticorrosiemiddelen worden
gebruikt.
Voor Oostenrijk geldt bovendien de
ÖNORM H 5195-1.
Waterkwaliteit en
uitwisselinginstallaties niet
bekend
Vaak bevinden zich in het warme
water materialen en additieven die
de werking en de levensduur van de
condensatieketel beïnvloeden.
Daarom moet u:
• voor u de installatie vervangt het
oude systeem verwarmen en het
daarna volledig legen, of
• na de vervanging
van de installatie het
verwarmingssysteem zorgvuldig
omspoelen. Het is aan te raden
de installatie direct vóór de eerste
verwarming te reinigen.

Vloerverwarming
In aanwezigheid van zuurstofdichte
buizen kunt u direct een
vloerverwarming aansluiten.
Over het algemeen is het
noodzakelijk een elektronisch
controlemechanisme te installeren
voor de vloerverwarming die ervoor
zorgt dat de buizen/bekledingen van
de vloer worden beschermd tegen
oververhitting.
Als u de versie van de
vloerverwarming niet kent
(bijvoorbeeld in het geval van
vervangende installaties), dient
u een systeemscheider te
installeren tussen de ketel en
de vloerverwarming, d.m.v. een
warmtewisselaar (accessoire).

Maatstaf

Toegestane waarde

Effect in geval van afwijking

pH waarde

<7-8

Corrosiegevaar voor de onderdelen van de ketel en de
verwarmingsinstallatie

Waterhardheid

< 14 dH

- Grotere kalkaanslag
- Kortere levensduur ketel

Chloridegehalte

< 150 mg/l

Corrosie van gelegeerde materialen

Levering

Operating Instructions
for Qualified Persons
TRIGON S

05/2007



Item code 12 040 872

Beschrijving van het product
Onderdelen Beschrijving van de
functies Uitrusting

Beschrijving van het product
De condensatieketel TRIGON S
bezit het CE-0085BR0127 kenmerk
en voldoet daarom aan de volgende
normen en voorschriften:
DIN EN 677
EN 60 335
EN 55 014-1/2
90 / 396 / CEE
89 / 336 / CEE
73 / 23 / CEE
92 / 42 / CEE
DIN EN 483
DIN EN 297
De NOX grenswaarden
voorzien door de BundesImmissionsschutzgesetz
1.BlmSchV,§ 7 (2) [Duitse wet
betreffende luchtverontreiniging,
geluid, trillingen en dergelijke
gebeurtenissen] worden
gerespecteerd.

De condensatieketel TRIGON S is
een systeem dat onafhankelijk is
van de omgevingslucht en bezit een
afgesloten verbrandingskamer. De
verbrandingslucht dringt het apparaat
in d.m.v. een luchttoevoersysteem.
De condensatieketel kan
worden gebruikt bij alle
waterverwarmingsinstallaties.
Het vermogen van de ketel wordt
aangepast op de thermische
behoefte van het moment d.m.v.
een geïntegreerde, gemoduleerde
regeling.
Brander met metaalvezel
De brander bestaat uit een cilinder
met een bekleding van metaalvezel.
Het mengsel gas/lucht vloeit door
deze vezels en wordt ontstoken
m.b.v. een ontstekingselektrode aan
de buitenkant van de cilinder, waarna
een vlam rondom de cilinder wordt
gevormd.
De vlam wordt gecontroleerd met
een ionisatie-elektrode.

Warmtewisselaar
De roestvrijstalen warmtewisselaar
is vervaardigd uit platte spiralen en
garandeert een warmtetransmissie
van de rookgassen naar het water
van de ketel.

De controle- en regeleenheid
functioneert als automatisch systeem
van de verbrandingsinstallatie en
regelt alsmede de modulerende
werking van de ketel inclusief de
regeling van de vooringestelde
verwarming op basis van de
klimaatsomstandigheden met
productie van warm water, en kan
worden gedemonteerd d.m.v. de
Clip-In op een ander circuit van
mengverwarming. Een weergave op
het display geeft de status van de
werking van de ketel weer.
Het automatische systeem van de
verbrandingsinstallatie controleert
en beheert de technische
veiligheidswerking.

Uitrusting
• Condensatieketel TRIGON
S met bedieningspaneel,
inclusief de externe sensor met
vooringestelde regeling van de
verwarming op basis van de
klimaatsomstandigheden voor
1 of 2 verwarmingscircuits en
warmwaterproductie.
• Documentatie

Optionele accessoires
• VISTRON accumulator
• Pompgroep
• Sokkel



Beschrijving van het product

Bedieningspaneel, compacte gasaansluiting
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Bedieningspaneel
Het bedieningspaneel is geïntegreerd
in de condensatieketel met alle
bedieningselementen die boven
worden beschreven.
De LMU systeemelektronica biedt:
- de controle van de regeling van
de modulerende ketel.
Vooringestelde regeling van de
verwarming op basis van de
klimaatsomstandigheden voor
1 of 2 verwarmingscircuits en
warmwaterproductie.

6

7

8

9

10

De temperatuur van het water staat
vanuit de fabriek ingesteld op 55°C,
maar kan worden gewijzigd.
De curves van het verwarmingscircuit
zijn vooraf ingesteld en kunnen
worden geregeld aan de hand van
de installatie en kunnen worden
aangepast voor de verschillende
installaties.
Alle parameters van de regeling
kunnen worden aangepast via de
interface van de controle of de
interne eenheid QAA73.

Compacte kraan
De compacte kraan werkt als
blokkeringsklep van de gasveiligheid
en als regelaar.
De regelaar werkt als pneumatische
regelaar bij gelijke druk van gas/
lucht. Hij regelt op de zijde van de
gasafvoer de gasdruk P0op basis van
de druk van de verbrandingslucht
PL. Als er geen luchtdruk is (PL = 0),
blijft de gasklep dicht. De verhouding
tussen gasdruk en luchtdruk - en
dus ook de verhouding tussen de
druk gas/lucht en als gevolg ook de
verhouding tussen de hoeveelheden
gas/lucht kunnen worden geregeld
en blijven zo goed als constant in het
ingestelde lastbereik.
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Resettoets (deblokkeren)
Toets modus werking tapwater
Toets Set-Mode modus werking
verwarmingscircuit
Toets nominale temperatuur
verwarmingscircuit
Toets nominale temperatuur
tapwatercircuit
Toets selecteren regel (naar
beneden)
Toets selecteren regel (naar
boven)
Toets regelen (terug)
Toets regelen (vooruit)
Toets Info
LCD Display
Toets schoorsteenvegerfunctie
Zekering 6,3 AT
Schakelaar ON - OFF
Controlelampje alarm

Technische Gegevens:
Veiligheidsklep
2 stuks
Klasse B/C
Netspanning
AC 230 V
Stroomopname
0,37 A
Instellingen
manometer gas
10 mbar
Kraan inclusief gasfilter

Beschrijving van het product

Technische gegevens TRIGON S
22.1

33.1

44.1

Thermisch vermogen 80/60°C

kW

3,6-20,3

6,4-29,7

8,3-39,8

Thermisch vermogen 50/30 °C

kW

5,5-22,0

8,3-33,0

11,1-44,0

Thermisch vermogen 40/30 °C

kW

5,6-22,3

8,3-33,2

11,2-44,6

Min./max. nominaal thermisch vermogen

kW

3,8-20,8

6,6-30,4

8,6-40,9

Genormaliseerd rendement bij 75/60 °C

%

106,6

108

107,7

Genormaliseerd rendement bij 40/30 °C

%

110,5

110,5

110,5

Beschikbaarheidsverlies bij TK = 70° C

%

0,4

0,4

0,4

Max. inlaatdruk van de ventilator

Pa

100

125

110

Waterinhoud (warmtewisselaar)

l

2,0

3,0

3,0

Max. bedrijfsdruk

bar

3,0

3,0

3,0

Max. bedrijfstemperatuur

°C

85,0

85,0

85,0

Hoeveelheid condensaat bij 40/30 °C

circa l/h

2,2

3,6

4,9

m3/h

6,4

8,5

9,5

Verbruik bij nominaal vermogen vloeibaar gas

Kg/h

4,8

6,3

7,1

Nominale druk aardgas (G 20)

mbar

20

20

20

Nominale druk vloeibaar gas (G 31)

mbar

37

37

37

°C

71,2

64

66

Netto temperatuur rookgassen (40/30° C)

°C

48

39

43

Rookgasmassastroom

g/s

10

14

19

Verbruik bij nominaal vermogen aardgas L

Netto temperatuur rookgassen (80/60° C)

Categorie gas

IT: II2H3+, DE: II2ELL3P, AT/CH: II2H3P, BE: I2E(R)B, I3P
B23, C13X, C33X, C43X, C53X, C63X, C83X

Rookgasafvoersystemen - structuur
Ionisatiestroom min.

μA

15,0

15,0

15,0

Aansluiting buis luchttoever/rookafvoer

mm

125/80

125/80

125/80

Aansluiting uitgaande leiding verwarming

R / Rp

3/4”

1”

1”

Aansluiting retourleiding verwarming

R / Rp

3/4”

1”

1”

Gasaansluiting

R / Rp

1/2”

3/4”

3/4”

Afvoer condensaat

mm

25,0

25,0

25,0

PH waarde van het condensaat

PH

3,0

3,0

3,0

W

65,0

Elektrische aansluiting
Max. opgenomen vermogen

230-240 V, 50 Hz

CE nummer

135,0

135,0

0085BR0127

Gewicht (zonder verpakking)

kg

47,0

52,0

52,0

Gewicht (met verpakking)

kg

55,0

60,0

60,0

dB (A)

48

59

59

Temperatuur retourleiding met meting rendement
van de gedeeltelijke lading bij 30%

°C

40,0

40,0

40,0

Verlies bij aangesloten brander

%

2,1

1,6

1,8

Beschikbaarheidsverlies

%

1,4

0,3

0,3

Temperatuur rookgassen in verwarmingsmodus

°C

65,3

55,6

60,4

Maximale temperatuur rookgassen

°C

85,0

85,0

85,0

Geluidshinder

H H H H

Efficiëntieklasse (92/42/EG),
NOx klasse

5

CO2 in droge rookgassen (verbranding G20)
Technisch rendement

5

% vol

8,8

8,7

8,6

%

97,9

98,4

98,2

IPX2D

IPX2D

IPX2D

Elektrische veiligheidsklasse
Afmetingen

5

Hoogte (met / zonder sokkel)

mm

1056 / 656

Breedte

mm

480

Lengte

mm

537
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Maattekening
Trigon S 22,1

Sokkel
(facultatief)

Trigon S 33,1
Trigon S 44.1

Sokkel
(facultatief)



Beschrijving van het product

Maattekening
Trigon S 33.1 / S 44.1 met evenwichtsfles

Trigon S 33.1 / S 44.1 met externe warmtewisselaar



Montage

Voorbereidingen voor de montage

2 ÷ 2,5m

Afmeting “a“
zonder verbredingseenheid
met een pompgroep:
met een pompgroep
en een collector:

250 mm
300 mm
500 mm

Installatie en afstanden
Een eenvoudige toegang voor
controle en onderhoud is alleen
mogelijk als u de minimum afstanden
respecteert.

Gasaansluiting
De plaatsing van de gasleiding en
de betreffende aansluiting behoren
tot de exclusieve taken van de
geautoriseerde installateur.

Installatieruimte
Monteer de installatie niet in
vertrekken vaar agressieve
dampen vrijkomen (bijvoorbeeld
lakken, perchlooretheen,
tetrachloorkoolstof), intens stof of
hoge luchtvochtigheid (bijvoorbeeld
stomerijen). De installatieruimte
moet goed geventileerd zijn. Als
deze voorwaarden niet worden
nageleefd vervalt de garantie voor
de eventueel daaropvolgende
schade. Tijdens de montage van het
apparaat dient u ervoor te zorgen
dat in de condensatieketel geen
vreemde onderdelen terecht komen
(bijvoorbeeld stof dat tijdens het
boren is vrijgekomen). Plaats een
deksel op het apparaat. Aangezien
er contrasterende voorschriften
bestaan, raden wij u aan voor de
installatie van het apparaat informatie
op te vragen bij de bevoegde
instanties en de plaatselijke
schoorsteenveger.

Reinig eventuele residuen van het
verwarmingsnet en van de gasleiding
voor u de condensatieketel aansluit,
in het bijzonder wanneer de
installatie wat ouder is.

Het bevestigen van de externe
temperatuursensor
Deze sensor is niet voorbekabeld.
Installatieplek:
• Zorg ervoor dat de sensor
niet wordt beïnvloed door
schoorstenen, ramen, enz.

Voor elke ingreep op de ketel dient
u de elektrische voeding af te
sluiten d.m.v. de externe bipolaire
noodschakelaar.

Externe sensor (QAC 34)
•

•

•

10

De aansluiting van de externe
sensor vindt plaats m.b.v. een
kabel van minstens 2 x 0,5 mm²,
zodat een lengte van 50 m wordt
bereikt.
Hij moet liefst op een hoogte van
2-2,5 m van de vloer worden
geplaatst en mogelijkerwijs
richting het noorden. Hij mag
nooit direct aan de zonnestralen
worden blootgesteld.
Verbind de externe sensor aan
de connector X10-06 van de
LMU (gebruik een afgeschermde
kabel).

Controleer dat de gasleidingen
spanningvrij geplaatst worden.
Voor de inbedrijfstelling dient u de
impermeabiliteit van de leidingen
en van de gasaansluitingen te
controleren.
De gaskranen op de brander mogen
een druk van maximaal 150 mbar
ondergaan.

Soort installatie:
• Draai de sensor zodat de
kabeldoorvoer van het doosje
naar beneden wijst.
Lengte lijn:
• Max. 100 m met gebruik van
NYM 3 x 1,5 mm² of H05VV-F 3 x
1,5 mm²

Aanwijzingen voor de aansluiting van het systeem
Aansluiting van rookkanaal, afvoer,
leidingen condensatieketel
Condensatietechniek
Bij de condensatietechniek van de
rookgassen wordt de overblijvende hitte
afgekoeld en gecondenseerd waarna
deze in het verwarmingssysteem
wordt teruggevoerd.
Zo bereikt men een zeer hoog
rendement tegenover een beperkt
energieverbruik.
Aanwijzingen bij de rookkanalen
De
rookafvoersystemen
moeten
in een schacht worden ingebouwd
overeenkomstig DIN 18 160, deel 1
Voor de installatie van de
condensatieketel dient u altijd het
rookafvoerkanaal te controleren.
Minimum doorsnede van de
schacht
Schacht met ventilatie aan achterzijde,
volgens DIN 18160, in de uitvoering
B23 (omgevingslucht).
Rookafvoerkanaal
Ø
80 mm

> 134

154

110 mm

> 168

188

De afmetingen gelden alleen als u een
rookgasafvoersysteem gebruikt van
polypropyleen (PP) met DN 110/150.
De lage temperaturen van de
rookgassen vereisen de overal
verkrijgbarespecifiekerookgasleidingen
voor condensatieketels.
Voorbeelden:
- niet vochtgevoelige schoorstenen
- interne huls bestand tegen
condensaat
- goedgekeurde rookafvoerkanalen
- respecteer de diameters van de
verbindingspunten (moffen) in de
kleinere diameters van de schacht
Dimensionering
van
het
rookafvoersysteem:
Systeem AZ, afhankelijk van de
omgevingslucht.
Maximale lengte van de buizen (meters)
voor rookgassen en verbrandingslucht
(vgl. tabel 1).
Tabel
1

Diameter
buis

Max.
lengte

Systeem

Trigon
S 22,1

DN 80/125

22 m

AZ

Trigon
S 33,1

DN 80/125

22 m

AZ

Trigon
S 44.1

DN 80/125

22 m

AZ

Structuur afhankelijk van de
omgevingslucht
De waarden in de kolom moeten
bij richtingswissel met 1,5 worden
vermenigvuldigd.
Dakverwarmingscentrale
Niet afhankelijk van de omgevingslucht
max. lengte leiding 4 m.
De rookgasafvoer vindt plaats
- door een goedgekeurde en DIBT
(D) of VKF (CH) of ÖTZ (A)
gehomologeerde afvoerbuis;
- in de schoorsteen
De buizen en betreffende diameters
moeten:
toegankelijk
en
- makkelijk
controleerbaar zijn aan de
buitenkant van de schachten en
beschermd zijn tegen vrieskou;
- aan de achterzijde geventileerd
zijn aan de binnenkant van de
schachten.
De rookgasafvoerbuizen moeten
- niet vochtgevoelig zijn;
- geschikt
zijn
voor
rookgastemperaturen van minder
dan 40°C en beschermd zijn tegen
overspanning.
Waarschuwing:
Accessoires Kit rookafvoerkanaal (zie
prijslijst).
De condensaatleidingen mogen
niet vast worden geïnstalleerd. Het
condensaat wordt in een trechter
opgevangen en in de kanalisatie
gevoerd.
Waarschuwing:
Accessoires Neutralisatieapparaten
Houdt u aan het informatieblad ATV M
251 (zie prijslijst).
Rookafvoerkanaal systeem voor
luchttoevoer/rookgasafvoer
Voor het vervaardigen van de

Tabel 2
COAXIAAL
SYSTEEM

TWEEPIJPSYSTEEM

gasafvoerinstallatie moet u de
betreffende
plaatselijke
normen
handhaven. De compacte centrale
Trigon S kan alleen in werking worden
gesteld in aanwezigheid van een
goedgekeurd rookgasafvoersysteem.
De afvoerinstallaties die door de
opdrachtgever
worden
geleverd
moeten bestand zijn tegen vocht en
corrosie, moeten condensafstotend zijn
en moeten voldoen aan de statischeen functioneringseisen. De afvoer van
rookgassen moet bij de uitgang van
de schoorsteen niet worden gehinderd
(een deksel boven de schoorsteen
wordt afgeraden).
De verbinding tussen de schoorsteen
en de TRIGON S moet worden
vervaardigd met een helling van 3%.
Zo kan het aanwezige condensaat
wegvloeien uit het rookgaskanaal.
Deze aansluiting moet zo min mogelijk
bochten bevatten.
In de rookgasafvoerbuis moeten,
de
officiële
normen,
volgens
inspectieopeningen
worden
vervaardigd.
Het is bovendien mogelijk een
rookafvoersysteem
te
gebruiken
dat
onafhankelijk
is
van
de
omgevingslucht.
Rookafvoerkanalen
Vermijd horizontale buizen om afzetting
van condensaten te voorkomen.
De aansluiting tussen de verschillende
onderdelen moet goed afgedicht zijn.
Voor de montage dient u bochtstukken
van
45°
te
gebruiken.
De
rechtopstaande delen moeten met
beugels worden bevestigd.
Elk gebruikt bochtstuk vermindert de
maximaal mogelijk lengte, zoals onder
wordt aangegeven:
1m
Bochtstuk 90°
Bochtstuk 45°
0,8 m
Maximale lengte buizen
toevoer/afvoer (m)
22.1

33.1

44.1

Diameter
buizen
(mm)

C13 C13x

16

16

16

ø 80/125

C13, C13x, C33,
C33x, C43, C43x

35
(S1 = S2)

25
(S1 = S2)

12
(S1 =
S2)

ø 80/80

C53, C53x
C83, C83x

50
(S1+ S2)

40
(S1+ S2)

22
(S1+ S2)

ø 80/80

B23

50 (S2)

40 (S2)

22

ø 80

Soort
rookafvoerkanaal

Condens
Leid het condenswater (achter de
ketel) weg d.m.v. een helling van de

kanalisatie.
Controleer bovendien dat er geen
bevriezingsgevaar bestaat.
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Installatie
Luchttoevoer/rookgasafvoer, verschillende
uitvoeringen
Afhankelijk van de omgevingslucht, D 80 PPS
B23

Aansluiting rookafvoerkanaal op rookgassysteem
Meervoudige bezetting (depressie/overdruk)
Installatie ketel
Luchttoevoer via het vertrek
Rookgasafvoer door het dak

Onafhankelijk van de omgevingslucht, D 80/125 PPS/wit aluminium
C13
C13x

Luchttoevoer/rookgasafvoer door buitenwand in hetzelfde
drukbereik
Installatie kelder/etage
Rookgasfvoer/luchttoevoersysteem via buitenwand

C33
C33x

Luchttoevoer/rookgasafvoer boven het dak in hetzelfde
drukbereik
Installatie kelder/etage
Rookgasfvoer/luchttoevoersysteem tot aan schoorsteen
Luchttoevoer/rookgasafvoer via dak
Invoeren in niet vochtgevoelige schoorsteen

Luchttoevoer/rookgasafvoer boven het dak in hetzelfde
drukbereik
Installatie etages/dak
Rookgasfvoer/luchttoevoersysteem op schuin of plat dak

C43
C43x

Aansluiting naar AZ / LAS (dubbele zuiging) meervoudige
bezetting

opdrachtgever

C53
C53x

Luchttoevoer en rookgasafvoer naar de buitenkant in
verschillende drukbereiken

opdrachtgever

C63 *
C63x *

Aansluiting luchttoevoer/rookgasafvoer op bijgeleverde
buizen voor luchttoevoer/rookgasafvoer die afzonderlijk zijn
gecontroleerd

opdrachtgever

Installatie kelder/etage
Rookgasfvoer/luchttoevoersysteem via buitenwand
Rookgasafvoer via thermisch geïsoleerde rookgasafvoerbuis
of AZ-AW
Rookafvoerkanaal (stationaire luchtlaag) via buitenwand
C83 *
C83x *

Verbindingsstuk rookgasafvoer op rookgassysteem,
meervoudige bezetting (depressie), toevoer verbrandingslucht
via een afzonderlijke buis

*) niet toegestaan voor België
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opdrachtgever

Installatie
Luchttoevoer/rookgasafvoer,
verschillende uitvoeringen
Voor het vervaardigen van de
gasafvoerinstallatie moet u altijd
de betreffende plaatselijke normen
handhaven.
Aansluiting van luchttoevoer/
rookgasafvoer
Voor de concentrische luchttoevoer/
rookgasafvoer moet u uitsluitend
originele accessoires gebruiken,
inclusief het smeermiddel dat
wordt aangeboden voor de
PPS rookgasafvoersystemen.
De condensatiegasketels met
luchttoevoer/rookgasafvoer mogen
alleen op zolder worden gebruikt of
in vertrekken waarboven zich slechts
de dakstructuur bevindt.
De luchttoevoer/rookgasafvoer mag
niet door andere vertrekken lopen.
Geldt uitsluitend voor installaties in
Duitsland:
Als u de condensatieketel aan de
buitenwand installeert (toevoer/
afvoer via buitenwand) dan moet
het nominale thermische vermogen
onder de 11 kW worden beperkt in
de verwarmingsmodus.
Als het plafond brandwerend moet
zijn dienen de leidingen voor de
luchttoevoer en de rookgasafvoer
een bedekking hebben tussen de
bovenrand van het plafond en de
bedekking van het dak en gemaakt
zijn van brandwerend materiaal.
Als het plafond niet brandwerend
hoeft te zijn moeten de leidingen
voor de luchttoevoer en de
rookgasafvoer worden geplaatst
vanaf de bovenrand van het plafond
tot aan de bedekking van het dak
in een schacht van niet brandbaar,
vormvast materiaal of in een metalen
beschermingsbuis (mechanische
bescherming).
De rookafvoerkanalen moeten in
een vrije doorsnede kunnen worden
gecontroleerd. In het vertrek moet
men minstens een inspectie- en/of
controleopening maken, op basis van
de aanwijzingen van het plaatselijke
schoorsteenveegbedrijf.

De aansluitingen aan de
rookgaszijde moeten worden
vervaardigd met mof en afdichting.
De moffen moeten altijd tegen de
richting van de stroom van het
condensaat worden geplaatst. De
luchttoevoer/rookgasafvoer moet
worden gemonteerd met een helling
van 3° t.o.v. de condensatieketel.
De lengte van de toevoer/afvoer
mag de 4 m niet overschrijden bij
installatie van het apparaat aan de
buitenwand of bij toevoer/afvoer via
het dak.
De gecalculeerde lengte van de
toevoer/afvoer wordt berekend door
het optellen van de lengte van de
rechte buis plus de lengte van de
bochtstukken. Een bochtstuk van
90° wordt gecalculeerd als 1 m, een
bochtstuk van 45° als 0,8 m.
Om een wederzijdse invloed van de
toevoer/afvoerbuizen te vermijden
raden we u aan een minimum
afstand tussen de buizen te hanteren
van 2,5 m.
Aansluiting op niet vochtgevoelig
toevoer-/afvoerkanaal (AZ),
rookgasafvoer op rookgassysteem
Alle rookgasafvoeren op
rookgassystemen moeten zijn
goedgekeurd voor condensatieinstallaties:
- Homologatie van het Duitse instituut
voor bouwtechniek DIBT voor "D";
- Homologatie van de Vereniging
van Kantonnale Instituten voor
Brandverzekeringen VKF voor "CH";
- Oostenrijkse homologatie ÖTZ voor
"A".
De dimensionering vindt plaats
d.m.v. de rekentabellen volgens de
waardegroep van de rookgassen. Er
kunnen maximaal drie omleidingen
van 90° ingebouwd worden. Voor
rookkanalen moet u in de berekening
de voedingsdruk gebruiken met 0 Pa.
Aansluiting naar het niet
vochtgevoelige toevoer-/
afvoerkanaal C43x (AZ)
De rechte toevoer/afvoer mag
niet langer zijn dan 1,4 m in
het geval van installatie op een
toevoer/afvoerkanaal. Er kunnen
maximaal drie omleidingen van 90°

ingebouwd worden. Het toevoer/
afvoerkanaal AZ moet door het
DIBT worden goedgekeurd (Duits
instituut voor bouwtechniek), het
VKF (Vereniging van Kantonnale
Instituten voor Brandverzekeringen),
het ÖTZ (Oostenrijkse homologatie)
en geschikt zijn voor werking bij
condensatie.
Aansluiting naar niet
vochtgevoelig afvoerkanaal of
rookgassysteem B23 voor werking
op basis van omgevingslucht
De rechte toevoer/afvoer mag niet
langer zijn dan 2 m in het geval van
installatie op een afvoerkanaal. Er
kunnen maximaal drie omleidingen
van 90° ingebouwd worden.
Het afvoerkanaal AZ moet zijn
goedgekeurd door DIBT/VKF/
ÖTZ en geschikt voor werking bij
condensatie.
Aansluiting op toevoer
verbrandingslucht en afvoer
rookgassen niet goedgekeurd
voor gasketels C63x
De rechte toevoer/afvoer mag
niet langer zijn dan 2 m in het
geval van installatie op een kanaal
voor toevoer verbrandingslucht
en rookgasafvoer. Er kunnen
maximaal drie omleidingen van
90° ingebouwd worden. Het
afvoerkanaal moet zijn goedgekeurd
door DIBT/VKF/ÖTZ en geschikt
voor werking bij condensatie. Als de
verbrandingslucht wordt verkregen
uit een schacht moet deze vrij zijn
van onzuiverheden.
Meervoudige bezetting van
rookgassystemen
(niet in leveringsprogramma)
In het geval van een meervoudige
bezetting van het rookgassysteem
moet u rekening houden met de
berekeningen, de planning en het
bewijs van werking door de fabrikant
van het schoorsteensysteem.
Rookgasmassastroom
20 g/s
bij aardgas
Netto temperatuur rookgassen
TV/TR 75/60
35 -60°C
Netto temperatuur rookgassen
TV/TR 40/30
30 -46°C
Waardegroep rookgassen G61
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Installatie

Rookgassysteem ø 80, afhankelijk van de omgevingslucht
Installatie van het type B23
Installatie ketel, inbouw in rookgaskanaal, afvoer rookgassen via dak
Voor verdere uitvoeringen van het rookgassysteem kunt u ook de prijslijst vergelijken, hoofdstuk "Accessoires
rookafvoerkanaal"
Basiskit
Pos.

Beschrijving

1

Aansluiting ketel
TRIGON® S met
meetopening,
smeermiddel

2

T-verbindingsstuk met
deksel 87,5°

3

Buis met mof 0,5 meter

4
5
6

7
8

8

Kit stijgleiding 7 m,
bestaande uit:
- steunrails
- steunbochtstuk 87,5°
- 3 stuks buis met mof
1,95 m
-1 stuk buis met mof
1,00 m
- 3 stuks afstandsleiders
- deksel schacht
rookkanaal met
bevestiging

10

inspectiedeel met
schroefdeksel

11

bochtstuk 30°

12

ventilatiediagram

7

6

2
1

14

12
5
3

4

Installatie
Systeem voor rookafvoer/luchttoevoer AZ, ø 80/125 en
110/150 PPS, onafhankelijk van de omgevingslucht
Installatie van het type C13, C13x
Installatie etage ketel, toevoer/afvoer via buitenwand
Voor verdere uitvoeringen van het rookgassysteem kunt u ook de prijslijst vergelijken, hoofdstuk "Accessoires
rookafvoerkanaal"
Basiskit
Pos.

Beschrijving

1

Ketelaansluiting
met meetopening,
schroeven, afdichting,
smeermiddel,
documentatie

2

T-verbindingsstuk met
deksel 87,5°

3

buis met mof 0,5 m

4
5

Bevestiging buitenwand
(incl. 2
muurdiafragma's)

3
2
1

5

4
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Installatie
Systeem voor rookafvoer/luchttoevoer AZ, ø 80/125 en
110/150 PPS, onafhankelijk van de omgevingslucht
Installatie van het type C33, C33x
Installatie ketel, inbouw in niet vochtgevoelig rookkanaal, toevoer-afvoer rookgassen via dak
Voor verdere uitvoeringen van het rookgassysteem kunt u ook de prijslijst vergelijken, hoofdstuk "Accessoires
rookafvoerkanaal"
Basiskit
Pos.

Beschrijving

1

Ketelaansluiting
met meetopening,
schroeven, afdichting,
smeermiddel,
documentatie

2

T-verbindingsstuk met
deksel 87,5°

3

buis met mof 0,5 m

4
5
6

7
8

8

10

Kit stijgleiding 7 m,
bestaande uit:
- steunrails
- steunbochtstuk 87,5°
- 3 stuks buis met mof
1,95 m
-1 stuk buis met mof
1,0 m
- 3 stuks afstandsleiders
- deksel schacht
rookkanaal met
bevestiging

10

inspectiedeel met
schroefdeksel

11

bochtstuk 30°

12

Muurdiafragma ø125 of
150 wit

7

6

2
1

16

3

14
5
4

Installatie
Systeem voor rookafvoer/luchttoevoer AZ, ø 80/125 en
110/150 PPS, onafhankelijk van de omgevingslucht
Installatie van het type C33, C33x
Installatie dak/etages, toevoer/afvoer op schuin-plat dak
Voor verdere uitvoeringen van het rookgassysteem kunt u ook de prijslijst vergelijken, hoofdstuk "Accessoires
rookafvoerkanaal"
Basiskit
Pos.

Beschrijving

1

Ketelaansluiting
met meetopening,
schroeven, afdichting,
smeermiddel,
documentatie

2

Inspectiedeel met
deksel

3

Buis 0,5 m

4

Universele dakpan
schuin dak, voor
doorgang naar dak,
zwart

5

Doorgang naar dak AZ
met windscherm zwart

4

Universele dakpan
schuin dak, voor
doorgang naar dak,
rood

5

Doorgang naar dak AZ
met windscherm rood

6

Kraag plat dak voor
doorgang dak ø125

7

Buis 1,0 m

6

3
1

2

2
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Installatie
Systeem voor rookafvoer/luchttoevoer AZ, ø 80/125 en
110/150 PPS, onafhankelijk van de omgevingslucht
Installatie van het type C43, C43x
Aansluiting naar AZ / LAS (dubbele zuiging) meervoudige bezetting
Voor verdere uitvoeringen van het rookgassysteem kunt u ook de prijslijst vergelijken, hoofdstuk "Accessoires
rookafvoerkanaal"
Oplossing van opdrachtgever!
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Installatie
Systeem voor rookafvoer/luchttoevoer AZ, ø 80/125 en
110/150 PPS, onafhankelijk van de omgevingslucht
Installatie van het type C53, 63x
Luchttoevoer en rookgasafvoer naar de buitenkant in verschillende drukbereiken
Voor verdere uitvoeringen van het rookgassysteem kunt u ook de prijslijst vergelijken, hoofdstuk "Accessoires
rookafvoerkanaal"
Oplossing van opdrachtgever!
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Installatie
Rookgasafvoer/luchttoevoer AZ, ø 80/125 en 110/150 PPS, en
SEM VARIO 80 roestvrij staal - onafhankelijk van omgevingslucht
Installatie van het type C63, 63x
Installatie kelder/etage, onafhankelijk van de omgevingslucht
Toevoer-afvoer via buitenwand, rookgasafvoer via thermisch geïsoleerde afvoerbuis op buitenwand
Voor verdere uitvoeringen van het rookgassysteem kunt u ook de prijslijst vergelijken, hoofdstuk "Accessoires
rookafvoerkanaal"
Basiskit
Pos.

Beschrijving

1

Ketelaansluiting
met meetopening,
schroeven, afdichting,
smeermiddel,
documentatie

2

T-verbindingsstuk met
deksel 87,5°

3

Buis 1,0 m

4

Muurdiafragma
ø125 wit, incl.
bevestigingsschroeven

5

Adapter AZ-AW
(overgang naar
buitenwandsysteem)

6

Bochtstuk AW 87°

7

Luchtaanzuigstuk AZAW

8

Recht inspectiedeel
AZ-AW

9

Buis AZ-AW 1,95 m
(aantal delen naar
behoefte)

10

Regelbare wandlus DN
125 (afstand wand helft buis, 115-170 mm)

11

Mof AZ-AW (doorgang
dak)

12

Universele dakpan
schuin dak, voor
doorgang naar dak,
zwart

13

Doorgang naar dak AZ
met windscherm zwart

14

Bochtstuk AZ-AW-30°

15

Buis AZ-AW 0,5 m

16

Bovenste
verbindingsstuk AZ-AW

20

A

Verplaatsing

300

B

Middelste
lengte:

507

C

Hoogte

650

Installatie
Systeem voor rookafvoer/luchttoevoer AZ, ø 80/125 en
110/150 PPS, onafhankelijk van de omgevingslucht
Installatie van het type C83, 83x
Verbindingsstuk rookgasafvoer op rookgassysteem, meervoudige bezetting (depressie)
Verbrandingsluchttoevoer via afzonderlijke luchtbuis
Voor verdere uitvoeringen van het rookgassysteem kunt u ook de prijslijst vergelijken, hoofdstuk "Accessoires
rookafvoerkanaal"
Oplossing van opdrachtgever!
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Installatie
Installatie van de condensatieketel montage/
demontage delen van de mantelbekleding

2

1

Fase 1

Fase 2

Demontage van de
mantelbekleding van de ketel
Fase 1:
Draai de inbussleutel los (1) om de
mantelbekleding aan de voorzijde te
verwijderen (2).
Fase 2:
Verwijder de kap door hem naar
achteren te kantelen.
Fase 3:
Til het deksel naar boven (4) om de
bevestigingspennen los te maken (5)
en verwijder het.
Fase 4:
Draai de vier schroeven van de
zijdelingse bekleding los (11).

4
11

11

11

11
Fase 4

5

Fase 3

7
6
8

Fase 5

9
8
9

Fase 7
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Fase 6

Demontage van het
bedieningspaneel
Fase 5:
Til de zijdelingse mantelbekleding
naar boven (6) om de twee
bevestigingspennen los te maken (7)
en verwijder hem.
Fase 6:
Draai de twee schroeven (8) op het
bedieningspaneel los en verwijder ze.
Fase 7:
Draai de schroef (8) los. Verwijder
de schroef (9) en duw het
bedieningspaneel naar boven. Doe
de schroef (9) in de opening aan de
bovenzijde.

Installatie

Monteren van de sifon, vullen van de installatie
Sifon
•
Doe de sifon (1) op zijn plaats
zoals aangegeven in de
afbeelding hiernaast.
Condensaatafvoer
•
Demonteer de delen van
de mantelbekleding van de
condensatieketel.
Verbind de condensaatafvoer
•
of het neutralisatiemechanisme
(accessoires) met de sifon.

1

Vullen van de installatie
•
Verbind de waterleiding aan de
kraan KFE (2);
•
open alle verwarmingskleppen;
•
vul de koude installatie tot aan 1
bar;
ontlucht de pomp (draai
•
eventueel aan de schroef met de
schroevendraaier);
•
vul de condensaatsifon met
water (circa 0,5 l);

2

S 22.1

3

4*
6

4
3

7

5

5

6
7
*

S 33.1
S 44.1

N.B.
De condensaatleiding mag niet vast
met de afvalwaterleiding verbonden
zijn.
Het condensaat moet vrijuit in een
trechter kunnen druppelen.

•
•

•

laat de pomp meerdere malen
draaien;
na de complete ontluchting
van de installatie moet u hem
opnieuw vullen tot aan de
definitieve bedrijfsdruk;
sluit de ontluchtingsschroef en
verwijder de vulbuis.

Invoeren ext. kabel Bekabeling
linkerzijde: Pg 13,5
rechterzijde: Pg 16
systeem voor het invoeren van
de kabel voor pompgroepen met
een 5voudige stekker
gasaansluiting:
Trigon S 22.1 - 1/2”
Trigon S 33.1 / S44.1 - 3/4”
aansluiting uitgaande-/
retourleiding
condensaataansluiting
Na de installatie van de
pompkabel dient u het
kabelinvoersysteem hermetisch
af te sluiten.

Controleer dat er zich geen leidingen
op de vloer bevinden.
4
3
6
7

5
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Installatie
Aansluitingen en evenwichtsfles
TRIGON S 33.1 / S 44.1
1
2
3
4
5

Evenwichtsfles
Uitgaande leiding (3/4")
Retourleiding (3/4")
Vul- en leegkraan
Doorgang kabel voor
aansluiting op net en
installatie opdrachtgever
(Pg 13,5 e Pg 16)
6 Uitgaande leiding (3/4")
7 Doorgang kabel
stekkerklare
aansluitingsonderdelen
(Rust 5)
8 Gasaansluiting (3/4")
9 Retourleiding (3/4")
10 Aansluiting
membraanexpansievat
(MAG)

1

1
2
3

4
5
4
5

2
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1

3

Geprefabriceerde
eenheden, met
oppervlakkige
impermeabiliteit en
vastgeschroefd
De pomp is los
Aansluiting
opdrachtgever MAG
(Expansievat)
Aansluiting uitgaande
leiding
Aansluiting retourleiding

De aansluitingen dienen
uitsluitend door een erkend
vakman te worden uitgevoerd.
•
Haal de evenwichtsfles uit de
verpakking en monteer hem
volgens de tekening.
•
Bevestig de plastic sluitringen
tussen de achterwand van de
ketel en de bevestigingslipjes
van de evenwichtsfles.
•
Voer de aansluiting uit met de
gasleiding
Controleer de dichtheid van de
•
leidingen.
•
Het uiteinde van de
condensaatleiding mag
niet vast (hermetisch)
worden aangesloten op het
waterafvoersysteem maar dient
door een trechter te worden
opgevangen die is aangesloten
op het kanalisatiesysteem.
Vul de installatie met een
•
vuldruk tussen de 1 en de 2 bar.
•
Afvoerdruk, veiligheidsklep: 3 bar.
•
Controleer de kwaliteit van het
water.
•
Steek de rookgasafvoerbuis
(grijze buis) vanaf boven in de
daarvoor bestemde opening en
druk hem in de ondersteunende
buis. Gebruik een geschikt
smeermiddel voor PPS
rookgasafvoerbuizen.
•
Verbind de rookcollector met het
rookgasafvoersysteem.
•
Doe de dragers op hun plaats.
Vervangende installatie
•
Reinig de installatie zorgvuldig
(zie pagina 4).
Controleer de dichtheid van de
•
verbindingspunten.
•
Ontlucht de installatie
zorgvuldig.

Installatie
Aansluitingen en evenwichtsfles
TRIGON S 33.1 / S 44.1
Algemene aanwijzingen
De aansluitings- en
installatiewerkzaamheden van
hydraulische installaties mogen
uitsluitend door ervaren elektriciens
worden uitgevoerd. De normen VDE/
ÖVE/SEV en EVU en betreffende
voorschriften moeten nauwkeurig
worden nageleefd.

Afstandsbediening
•
De afstandsbediening moet
worden aangesloten d.m.v. een
kabel van minstens 2 x 0,5 mm2.
•
De BUSkabel van de
afstandsbediening (20-30 V)
moet los van de 230V/50Hz
kabels worden geïnstalleerd.
Verbind de afstandsbediening
aan de connector X10-01
(gebruik de afgeschermde kabel).
De thermostaatbrug op X10-02
moet worden verwijderd bij gebruik
van de QAA 73 afstandsbediening.

De aansluiting op het elektrische
net en de verbinding van de kabels
zijn op last van de opdrachtgever
Het apparaat is geconfigureerd
voor een vaste aansluiting en
aansluitingsleidingen NYM 3 × 1,5
mm² of H05W-F 3 x 1 mm².
De condensatieketel en het
bedieningspaneel zijn bekabeld.
De aansluiting op het net wordt
uitgevoerd op de klemmenstrook
van het apparaat d.m.v. een speciaal
ontwikkeld en beschermd circuit.
De condensatieketel moet kunnen
worden losgekoppeld van het net
m.b.v. geschikte middelen. Om
die reden moet men meerpolige
schakelaars gebruiken met een
opening tussen de contacten
van > 3 mm, of automatische
krachtstroomschakelaars.
Netspanning:
230-240 V, 50 Hz
Veiligheid van de aansluiting
op het elektrische net: 10 A
Opgenomen vermogen: max. 440 W

Dimensionering van de
netaansluitleiding
Alle externe aansluitleidingen moeten
max. 30 mm worden geïsoleerd. . De
stroomgeleiders vanaf de kabelklem
tot aan de klemmen moeten voor de
beschermingsgeleider gespannen zijn
in het geval de kabelklem wegglijdt.
De lengte van de geleiders moet als
gevolg daarvan worden gekozen.
Andere lijnen (bijvoorbeeld voor de
aansluiting van het systeem), die op
de klemmenstrook van het apparaat
worden aangesloten, moeten aan de
kabel worden bevestigd door de kabel
te draaien m.b.v. de kabelklem, zoals
bepaald wordt door de VDE/ÖVE/
SEV normen.
Aansluiting via stekker tussen de
pompgroep en de regeleenheid
LMU
De elektrische aansluiting van de
pompgroep en de LMU is door de
fabriek voorzien van gecodeerde
en gemarkeerde stekkers en
contactdozen.
• Steek de stekker in de LMU/Clip-in.
Pompgroepen voorzien door
opdrachtgever
De pompen van het verwarmingscircuit
1 en 2, de warmwaterpomp en de
3-wegsmotormenger die door de
opdrachtgever zijn voorzien moeten
op het apparaat worden aangesloten
via de betreffende aansluitingen.
De beschermingsleidingen van
de afzonderlijke pompen en
van de menger moeten worden
aangesloten voor ze in de speciale
beschermingsklemmenstrook PE
worden gestoken.
De stroomtoevoerkabel mag alleen
door een erkende technicus worden
vervangen. De aardaansluiting
(geel/groen), die langer is dan de
stroomkabels (zie tekening) dient te
worden gebruikt voor de aansluiting
van de ketel.

Dubbelstekkers, verlengsnoeren en
adapters zijn niet toegestaan. Voor
de aardaansluiting van het apparaat
is het verboden de leidingen van
de hydraulische installatie, de
verwarming of het gas te gebruiken.
De ketel is niet beschermd tegen de
gevolgen van blikseminslag. Om de
netzekeringen te vervangen dient u
snelzekeringen van 2 A te gebruiken.
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Installatie
Aansluiting van een externe
zekerheids-elektromagnetische klep
Netconnector voor
AGU2. 5 1 4
N

1

2

LMU

Contactdoos

X50

X1-02
L

TRIGON S 22,1
Om op de Trigon S 22.1 een externe
zekerheids-elektromagnetische klep
(230 V, gesloten zonder stroom) aan
te sluiten moet u een AGU Clip-In
2.514 installeren volgens het schema
dat hiernaast staat aangegeven.

ClipIn
AGU2.500

X50

1

AGU2.500
X52-01

De externe zekerheidselektromagnetische klep wordt in de
X52-03 stekker van de AGU Clip-In
2.514 gestoken.

X51-01

X52-02

2

1

2

X52-03

2

1

Zekerheids-elektromagnetische klep
230 V gesloten, zonder stroom

1

2

L

N

Steek de Clip-In 2.514 in de LMU en
verbind hem op de netaansluiting.
Vorm een busverbinding tussen de
Clip-In en de LMU (X50). De ingang
van de sensor van de Clip-In 2.14
mag niet bezet zijn.

3

Onderdeel van het schema voor TRIGON S 22.1

Netconnector voor
AGU2. 5 1 4
Contactdoos
L

N

1

2

LMU

X50

X1-02

TRIGON S 33.1 / S 44.1
De externe zekerheidselektromagnetische klep (230 V,
gesloten, zonder stroom) wordt
aangesloten op de Trigon S 33.1
en 44.1 op AGU Clip-In 2.514 die al
standaard is aangesloten in de stand
X52-03.

ClipIn
AGU2.500

X50

1

AGU2.500
X52-01
1

2

X51-01

X52-02
1

2

Zekerheids-elektromagnetische klep
230 V gesloten, zonder stroom

X52-03
1

2

L

N

Onderdeel van het schema voor TRIGON S 33.1 / S 44.1
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2

3

Daarom moet het elektrische schema
K 01.1.0183 dat zich bij het apparaat
bevindt, worden gerespecteerd.
In alle apparaten Trigon S moet de
parameter QAA 620 (config uitgang
2R) geherprogrammeerd worden op
1 (gasklep F).

Inbedrijfstelling

Controlemaatregelen, circulatiepomp
TRIGON S 22.1 UPS 25-40

TRIGON S 22.1 UPS 25-40

Weerstand ketel

Drukverlies (kPa)

Drukverlies (kPa)

Drukverlies (kPa)

Weerstand ketel

Volumestroom (m3/h)

Volumestroom (m3/h)

TRIGON S 33.1 / S 44 .1 UPS 25-40

TRIGON S 33.1 / S 44 .1 UPS 25-60

Weerstand ketel

Drukverlies (kPa)

Drukverlies (kPa)

Weerstand ketel

Volumestroom (m3/h)

Volumestroom (m3/h)

Pomp UPS 25/40

Pomp UPS 25/60

1e niveau

2e niveau

3e niveau

4e niveau

5e niveau

6e niveau

Aantal toeren		

1/min.

750

1200

1850

700

110

180

Opgenomen vermogen

Watt

30

55

80

65

65

900

Stroomopname		

Amp.

0,17

0,28

0,38

0,30

0,30

0,40
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Inbedrijfstelling

Controlemaatregelen
De eerste inbedrijfstelling mag
uitsluitend door een erkend
technicus worden uitgevoerd.
Voro de inbedrijfstelling moeten
de volgende controles worden
uitgevoerd:
•
controle van de stroomtoevoer;
•
controle van de druk in de
verwarmingsinstallatie;
•
controle van de druk in de
gasaansluiting;
controle van de dichtheid van
•
de gastoevoerleiding;
•
controle van de correcte
montage van het accessoire
voor de rookgasafvoer;
•
controle van de dichtheid van
de condensafvoerleiding;
Minimum hoeveelheid recirculatie/
controle stroming
Men moet kunnen garanderen dat
het apparaat op hydraulische wijze
doorstroomt bij een warmteaanvraag.
Het apparaat beschikt over een
stroombeveiliging die de doorstroom
controleert. Om de minimum
doorstroom te kunnen handhaven
raden wij u aan een drukbegrenzer.
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Voor de inbedrijfstelling moet het
volgende worden gecontroleerd:
er moet een voldoende
•
dimensionering worden
gegarandeerd van het
expansievat om een depressie
in de installatie te voorkomen
en te vermijden dat lucht
binnendringt.
•
Houdt u aan alle aanwijzingen
betreffende de waterkwaliteit.
Vul eventueel met onthard
water (zie pagina 4).
•
De inbedrijfstelling van de
installatie en de ontluchting
moeten direct na het vullen
plaatsvinden, om te voorkomen
dat zich vaste luchtbellen
vormen welke een potentiële
corrosiebron vormen.
•
Door een inbedrijfstelling bij
lage systeemtemperaturen en
een maximale doorstroming van
de verwarmingsinstallatie kan
men kalkafzetting voorkomen.
•
Tijdens de
keuringswerkzaamheden moet
u voorkomen dat het water in
de installatie volledig wordt
vervangen. Dit kan plaatsvinden
d.m.v. gedeeltelijke blokkering
of door het water van de
installatie op te vangen en te
filteren en weer te gebruiken.

Inbedrijfstelling

Instellingen gaskraan
Instellingen voor LL*
gasapparaten
Sluit het apparaat aan op het
water-, gas- en elektriciteitsnet.
Als gevolg van het verschillende
ontstekingsgedrag van LL-aardgas
en E-aardgas, moet het gas/
luchtmengsel worden aangepast.
De elektrische klemmenstrook moet
voor uw eigen veiligheid worden
bedekt.
Stel de minimum CO2 waarde
in door te draaien aan de
regelschroef (1) van de Venturi
(circa 2 wentelingen tegen de
klok in).
Na de ontsteking kunt u
de voorgeschreven CO2
waarde instellen door aan de
regelschroef (2) te draaien op
de gasklep.

1
2

*)

Geldt alleen voor België.
De instellingen staan vast
en kunnen niet worden
gewijzigd.

Ombouwen aardgas - vloeibaar gas
Aardgas E / H (G20)
Diafragma
Trekregelaar

mm

TRIGON S 22,1

TRIGON S 33,1

TRIGON S 44.1

5,55

-

-

mm

-

27

-

mbar

20 - 30

20 - 30

20 - 30

CO2 max.

%

8,25 ± 0,25

8,45 ± 0,25

8,45 ± 0,25

CO2 min.

%

8,25 ± 0,25

8,45 ± 0,25

8,45 ± 0,25

Ontsteking Soft-Light (parameter 608)

%

35

35

35

TRIGON S 22,1

TRIGON S 33,1

TRIGON S 44.1

Druk gasaansluiting

Aardgas LL (G25)
Diafragma

mm

5,55

-

-

Trekregelaar

mm

-

27

-

Druk gasaansluiting

mbar

20 - 30

20 - 30

20 - 30

CO2 max.

%

8,35 ± 0,25

8,55 ± 0,25

8,55 ± 0,25

CO2 min.

%

8,35 ± 0,25

8,55 ± 0,25

8,55 ± 0,25

Ontsteking Soft-Light (parameter 608)

%

35

35

35

TRIGON S 22,1

TRIGON S 33,1

TRIGON S 44.1

Vloeibaar Gas (G31)
Diafragma

mm

3,6

5,55

5,55

Trekregelaar

mm

23

23

32

Druk gasaansluiting

mbar

30 - 50

30 - 50

30 - 50

%

12,25 ± 0,25

12,25 ± 0,25

12,25 ± 0,25

CO2 min.

%

12,25 ± 0,25

12,25 ± 0,25

12,25 ± 0,25

Ontsteking Soft-Light (parameter 608)

%

35

35

35

CO2 max.

De CO2 min. en max. waarden moeten altijd een verschil van 0,3% punten tonen
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Inbedrijfstelling
Bedieningspaneel met
controlepaneel AGU2.311
13

14

2

4 5

1 12

11

Beschrijving
• Toepassing: Controle ketel,
verwarming en warm water
• LCD met achtergrondverlichting
• Multifunctie weergave van de
verschillende gegevens van de
installatie, van de ketel, van de
verwarming en het warme water.
Weergave van de storingscodes
via het LCD display
• Omschakelbare weergave met
gebruikersniveau en technisch
niveau
• Bedieningsfilosofie toegepast op
de eenheid QAA73...
• Geïntegreerde klokmodule met
dagelijkse tijdsprogrammering
voor het verwarmingscircuit 1 en
warm water met 3 fases per dag
• Parametermodus van LMU6...
voor TRIGON S

3

15
6 7

8

9

10

13 Toets

Bedieningselement

Functie

1

Resettoets (deblokkeren)

Deblokkeren LMU... Beheren verbranding

2

Toets modus werking tapwater

Tapwater ON/OFF
Mode

Omschakelen modus werking op:
Auto
3

Automatische Werking

Toets Set-Mode modus werking verwarmingscircuit

Continue nominale werking
Gereduceerde continue werking
Standby (antivorstbescherming)

4

Toets nominale temperatuur van het
verwarmingscircuit

Instellen gewenste kamertemperatuur

5

Toets nominale temperatuur van het tapwatercircuit

Regelen gewenste tapwater temperatuur

6
7

Toets selecteren regel (naar beneden) en (naar
boven)

8
9

Toetsen regeling geselecteerde waarde

10

Infotoets

11

LCD Display

12

Schoorsteenveger

13

Zekering 6,3 AT

14

Schakelaar aan uit

15

Controlelampje alarm

30

Prog

-

+

Selecteren bedieningsregel
Verplaatsen parameters regeling
vooruit - achteruit
Veranderen weergave info

Weergave gegevens en werkingsmodus

Schoorsteenvegerfunctie/regelstop
(druk op beide toetsen)

Inbedrijfstelling
Display van het
bedieningspaneel AGU2.311
7

6

5

3

4

2

8

Weergave

Functie

2

Weergave (groot)

Weergave van de huidige waarden

3

Servicedienst

Weergave functie:
Schoorsteenveger actief
Regelstop actief

4

Symbolen display

Betekenis van de symbolen:
Weergave

- temperatuur van het tapwatercircuit
- tapwaterproductie

Weergave

- temperatuur water ketel
- nominale waarde kamertemperatuur;
- werking in verwarmingsmodus

Weergave buitentemperatuur
Nominaal werkingsniveau
Gereduceerd werkingsniveau
Weergave vlam
Weergave storing
5

Weergave (klein)

Weergave tijd, parameters of storingscode

6

Werkingsmodus verwarmingscircuit

Werkingsmodus is of verandert in
Auto

Automatische Werking
Continue nominale werking
Gereduceerde continue werking (antivorstbescherming)
Standby (antivorstbescherming)

7

Werkingsmodus tapwater

Vullen van het tapwater ON ofwel OFF

8

Tijdbalk

Weergave tijdsprogrammering verwarmingscircuit
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Inbedrijfstelling
Standaard weergave bedieningspaneel
AGU2.311
Weergave
1
Werkingsmodus
verwarmingscircuit
Werkingsmodus tapwater
2
3
Niveau werking
verwarmingscircuit
4
Tijd
5
Daadwerkelijke waarde ketel
7
Status vlam
8
Tijdbalk
9
Werkingsmodus ketel

Informatietoets
Door op de infotoets te drukken kunt
u op elk gewenst moment toegang
krijgen tot het informatieniveau.
Door nogmaals op de informatietoets
te drukken kunt u de verschillende
beschikbare informaties opvragen.

Infotoets

Betekenis

1

Temperatuur tapwater

2

geen weergave

X.

3

Buitentemperatuur

4

Ex

5

Als u zich in het informatieniveau
bevindt, kunt u de uitgebreide
informatiemodus opvragen.

Storingscode ALBATROS
Temperatuur ketel

6

7

Fase werking (zie bijlage 3)

of

Terug naar standaard weergave

Infotoets

Betekenis

1

Druk op beide toetsen tegelijk

2

Selecteer het weergaveniveau

3

Selecteer de weergavewaarde van het
niveau

4

Terug naar de info modus
of

Waarschuwing: De weergave (AGU2.311) beschikt niet over een jaarlijkse klok.
Daarom moet u de omschakeling tussen zomer- en wintertijd handmatig uitvoeren.
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Inbedrijfstelling
Instelling van de nominale temperatuur van het verwarmingscircuit
Instelling van de nominale temperatuur van het tapwatercircuit

Instelling van de theoretische
temperatuur van het tapwater
“TBWSoll“
Als er ongeveer 8 min. lang op geen
enkele toets wordt gedrukt, keert u
automatisch terug naar de standaard
weergave en zullen de wijzigingen
worden opgeslagen.
Belangrijk: Als er geen
tapwatercircuit is aangesloten dan
zal deze toets geen enkele functie
bezitten.

Waarschuwing: Als er
geen tapwatercircuit is
voorzien dan zal deze
toets geen enkele
functie bezitten!

Weergave

Betekenis
7494z35/0202

Toets

1

304

Druk op de toets van
de temperatuur van de
uitgaande leiding om de
nominale waarde van de
verwarmingscircuits te
selecteren.

2

Druk op de toetsen
om
de gewenste temperatuur in
te stellen.

3

Druk op een van deze
toetsen om terug te
keren naar de standaard
weergave; de wijzigingen
worden opgeslagen.

of

Toets

Weergave

Betekenis
7494z36/0202

Instelling van de nominale
temperatuur van het
verwarmingscircuit
Aan de hand van het soort
verwarmingsinstallatie moet
de nominale waarde van de
kamertemperatuur of van de
keteltemperatuur worden gewijzigd!
Als er ongeveer 8 min. lang op geen
enkele toets wordt gedrukt, keert u
automatisch terug naar de standaard
weergave en zullen de wijzigingen
worden opgeslagen.

1
402

Druk op de toets van de
nominale waarde van het
tapwater om de nominale
waarde van het tapwater te
selecteren.

2

Druk op de toetsen
om de gewenste nominale
waarde in te stellen.

3

Druk op een van deze
toetsen om terug te
keren naar de standaard
weergave; de wijzigingen
worden opgeslagen.

of
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Parameterisatie
Eindgebruiker

Instellen individuele
behoeften eindgebruiker
Nadat u circa 8 min. op geen
enkele toets heeft gedrukt,
keert u automatisch terug
naar de standaard weergave.
De wijzigingen worden niet
opgeslagen.

Toets
1

Druk op een van de twee toetsen van de regelselectie. Op deze
manier bereikt u direct het eindgebruikersniveau.

2

Selecteer met de toetsen van de regelselectie de overeenkomende
regel. Deze verschijnt op het display (1) als "Pxxx".

3

Stel de gewenste waarde in met een van de twee toetsen
.
De instelling wordt opgeslagen zodra u de programmeringsfunctie
verlaat of u overgaat naar een andere regel.

4

Door op een van deze toetsen te drukken verlaat u het
programmeringsniveau "Eindgebruiker". De gewijzigde waarden
worden niet opgeslagen!

of
5

Regel

Betekenis

Door op de info toets te drukken verlaat u het
programmeringsniveau.
De gewijzigde waarden worden wel opgeslagen!

Functie

Bereik

Eenheid

Resolutie

Basiswaarde

0...23:59

Uur / Min

1 Min

---

Tijd
1

Tijd

2

Huidige weekdag (1=maandag)

1-7

1

Nominale waarden
5

Gereduceerde nominale waarde kamertemperatuur "TrSollRed" of
gereduceerde nominale waarde keteltemperatuur "TvSollRed"

TRF...TRN

°C

0.5

0-9

------

1

16.0

Tijdsprogrammering HK1 (verwarmingscircuit 1)
10

Weekprogrammering HK1 (0; 1-7; 1-5; 6-7)

11

Tijdsprogrammering HK1 inschakeltijd verwarming 1e fase

00:00...24:00

hh:mm

10 Min

06:00

12

Tijdsprogrammering HK1 uitschakeltijd verwarming 1e fase

00:00...24:00

hh:mm

10 Min

22:00

13

Tijdsprogrammering HK1 inschakeltijd verwarming 2e fase

00:00...24:00

hh:mm

10 Min

24:00

14

Tijdsprogrammering HK1 uitschakeltijd verwarming 2e fase

00:00...24:00

hh:mm

10 Min

24:00

15

Tijdsprogrammering HK1 inschakeltijd verwarming 3e fase

00:00...24:00

hh:mm

10 Min

24:00

16

Tijdsprogrammering HK1 uitschakeltijd verwarming 3e fase

00:00...24:00

hh:mm

10 Min

24:00

Tijdsprogrammering HK2 (verwarmingscircuit 2)
20

Weekprogrammering HK2 (0; 1-7; 1-5; 6-7)

0-9

------

1

21

Tijdsprogrammering HK2 inschakeltijd verwarming 1e fase

00:00...24:00

hh:mm

10 Min

06:00

22

Tijdsprogrammering HK2 uitschakeltijd verwarming 1e fase

00:00...24:00

hh:mm

10 Min

22:00

23

Tijdsprogrammering HK2 inschakeltijd verwarming 2e fase

00:00...24:00

hh:mm

10 Min

24:00

24

Tijdsprogrammering HK2 uitschakeltijd verwarming 2e fase

00:00...24:00

hh:mm

10 Min

24:00

25

Tijdsprogrammering HK2 inschakeltijd verwarming 3e fase

00:00...24:00

hh:mm

10 Min

24:00

26

Tijdsprogrammering HK2 uitschakeltijd verwarming 3e fase

00:00...24:00

hh:mm

10 Min

24:00

Tijdsprogrammering BW (tapwater)
30

Weekprogrammering BW (0; 1-7; 1-5; 6-7)

31

Tijdsprogrammering BW 1e fase ON

00:00...24:00

hh:mm

10 Min

06:00

32

Tijdsprogrammering BW 1e fase OFF

00:00...24:00

hh:mm

10 Min

22:00

33

Tijdsprogrammering BW 2e fase ON

00:00...24:00

hh:mm

10 Min

24:00

34

Tijdsprogrammering BW 2e fase OFF

00:00...24:00

hh:mm

10 Min

24:00

35

Tijdsprogrammering BW 3e fase ON

00:00...24:00

hh:mm

10 Min

24:00

36

Tijdsprogrammering BW 3e fase OFF

00:00...24:00

hh:mm

10 Min

24:00

45

Standaard tijdsprogrammering voor HK en BW
)
(Druk twee maal 3 sec lang op de toets

Nee / Ja

---

---

Nee
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Schoorsteenvegerfunctie

Beschrijving van de
schoorsteenvegerfunctie
Met de schoorsteenvegerfunctie
stelt u de ketel in werking in de
verwarmingsmodus.
Deze dient om de ketelwaarden op
te meten. De verwarming wordt op
maximaal vermogen ingesteld totdat
het controlemechanisme van de
temperatuur in werking treedt.
Om een zo groot mogelijke
warmteafname toe te
staan, produceert de
schoorsteenvegerfunctie het
verplichte signaal voor de
warmteafvoer.
Actievering
• Druk tegelijkertijd op de toetsen

voor langer dan 3 en minder dan
6 sec
•

op het display knippert
het symbool van de

Tijdfunctie
Teneinde de functie van het
verwarmingsprogramma
te garanderen, moet de
programmeringsklok van het
verwarmingsprogramma op de juiste
tijd worden ingesteld.
Het instellen van de juiste tijd vindt
plaats zoals beschreven in de
voorgaande pagina (Parameterisatie
eindgebruiker).
Effect
De tijd wordt op de juiste waarde
ingesteld.
Deze instelling is belangrijk
om ervoor te zorgen dat het
verwarmingsprogramma en het
tapwater goed werken.
Waarschuwing
• Tijdens het instellen van de juiste
tijd blijft de klok lopen.
• Tijdens het instellen van de tijd
worden, elke keer dat u op de
toetsen
of

schoorsteenveger
Functie
• Voortbrengen van een verplicht
signaal voor de warmteafvoer
• Uitschakelen van de PIDregelaar
en de 2 puntenregelaar
• Afgifte van de maximale
verwarmingsdruk
• Terwijl de
schoorsteenvegerfunctie actief is
hoort u een speciale meldcode

Einde
• Druk op de toetsen
of
•
•

Overgang naar regelstopfunctie
In de overgang naar de
storingstand

drukt, de seconden
teruggebracht naar 0.

Beschrijving van de
tapwaterproductie
De tapwaterproductie kan
onafhankelijk van de andere functies
worden in- of uitgeschakeld.
Werkingsmodus
De werkingsmodus tapwater wordt
in- of uitgeschakeld door te drukken
op

toets modus werking tapwater.

Effect
Productie tapwater ON verschijnt met
een balk onder het symbool tapwater
.
Het tapwater wordt daarna
automatisch geproduceerd aan de
hand van de interne instellingen.
Productie tapwater OFF verschijnt
met een gewiste balk onder het
symbool tapwater.
Functies met de eenheid QAA73
Als u een eenheid op de TRIGON
S aansluit worden alle functies die
door deze eenheid worden beheerd
geblokkeerd door AGU2.311 door het
betreffende signaal uit te schakelen.
Hieronder bevinden zich:
• De regeling van de tijd op het
bedieningspaneel AGU2.311...
(alleen weergave)
• Tijdsprogrammeringen
• Theoretische waarden
De parameters kunnen
worden ingesteld m.b.v. het
bedieningspaneel AGU2.311.
Achtergrondverlichting
Als u op een toets drukt wordt de
achtergrondverlichting voor circa 8
minuten geactiveerd.
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Onderhoud en service
Demonteren van delen van de mantelbekleding
Apparaat in de bedrijfspositie brengen
De onderhouds- en
reinigingswerkzaamheden mogen
uitsluitend door een vakman worden
uitgevoerd. Deze is verantwoordelijk
voor een correcte uitvoering van
deze handelingen.

2

1

Fase 1

Fase 2

4
11

11

5

11
Fase 4

11

Fase 3

7
6
8

Fase 5

9
8
9

Fase 7
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Fase 6

Voor het uitvoeren van onderhoud
dient u het apparaat los te
koppelen van het elektriciteitsnet.
De gastoevoer zoals ook de
uitgaande- en de retourleiding
dienen te worden geblokkeerd.
De onderhoudswerkzaamheden
dienen een maal per jaar plaats
te vinden. De reiniging van de
condensatieketel kan worden
overgeslagen indien er weinig vuil
aanwezig is, maar moet in ieder
geval om de 2 jaar plaatsvinden.
Demontage van de
mantelbekleding van de ketel
Fase 1:
Draai de inbussleutel los (1) om de
mantelbekleding aan de voorzijde te
verwijderen (2).
Fase 2:
Verwijder de kap door hem naar
achteren te kantelen.
Fase 3:
Til het deksel naar boven (4) om de
bevestigingspennen los te maken (5)
en verwijder het.
Fase 4:
Draai de vier schroeven van de
zijdelingse bekleding los (11).
Demontage van het
bedieningspaneel
Fase 5:
Til de zijdelingse mantelbekleding
naar boven (6) om de twee
bevestigingspennen los te maken (7)
en verwijder hem.
Fase 6:
Draai de twee schroeven (8) op het
bedieningspaneel los en verwijder
ze.
Fase 7:
Draai de schroef (8) vast. Verwijder
de schroef (9) en duw het
bedieningspaneel naar boven. Doe
de schroef (9) in de opening aan de
bovenzijde aan de achterkant.

Onderhoud en service

Demonteren brander en gaskraan

13

13

9
13
11
13
12
11
13
13

10
14

Demonteren brander en gaskraan
• Maak de elektrische
steekverbindingen los;
• til het bedieningspaneel op (9) in
de onderhoudspositie;
• maak de schroefverbinding (10)
op de gaskraan los;
• draai de schroef (11)
los en verwijder de
ontstekingstransformator (12);
• draai de bevestigingsschroeven
(13) op de plaat van de brander
los;
• verwijder de gehele
brandereenheid inclusief
de gasklep (14) van de
warmtewisselaar.
Aan het einde van het onderhoud
bevestigt u de platte kabel weer in
zijn oorspronkelijke houder.

3 - 4 mm
6 - 7 mm

6 - 7 mm

Afmeting van ionisatie-elektrode
en de ontstekingselektrode
Bij het demonteren van de brander
moet u altijd de stand van de
elektroden controleren en eventueel
corrigeren (zie afbeelding).
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Normaal onderhoud
Reinigen

6

3

6

5

4

7

8

1

2

Demonteren brander en ventilator
• Voer een visuele controle uit
van de brander (1) en van de
ventilator (2). Het stof dat via de
toevoerlucht binnendringt wordt
door de brander verwijderd en
verbrand bij het normale gebruik
van het apparaat. Bij een grotere
aanwezigheid vuil, bijvoorbeeld bij
bouwwerkzaamheden, moet u met
een stofzuiger het metaalweefsel
(3) zorgvuldig reinigen.

• Controleer de aanwezigheid
van eventuele schade op de
afdichting rond de omtrek (4) van
de plaat van de brander en op de
afdichting in keramiekvezel (5) en
vervang ze indien noodzakelijk.
• Controleer de instellingen van de
elektroden (6).

Reinigen van de warmtewisselaar
• Verwijder de haardisolatie (7).
• Spoel de warmtewisselaar (8) met
schoon water (verwijder bijzonder
grof vuil met een plastic borstel en
spoel af).

3

4

2

4
1

Demontage van de
warmtewisselaar
• Maak de aansluitingen van de
uitgaande-/retourleiding los (1).
• Demonteer de sifon (2).

38

• Maak de stekker van de
sensorkabel van de uitgaande/retourleiding los (3).
• Trek de warmtewisselaar naar
voren nadat u alle schroeven heeft
losgedraaid (4).

• Reinig de achterzijde van de
warmtewisselaar en van de
rookcollector.

Onderhoudsinstructies

Condensatieketel TRIGON S
De onderhouds- en
reinigingswerkzaamheden mogen
uitsluitend door een vakman
worden uitgevoerd. Deze is
verantwoordelijk voor een correcte
uitvoering van deze handelingen.
De onderhoudswerkzaamheden
dienen een maal per jaar plaats
te vinden. De reiniging van de
warmtewisselaar kan worden
overgeslagen indien er weinig vuil
aanwezig is, maar moet in ieder
geval om de 2 jaar plaatsvinden.

• Meten en vaststellen van de
ingestelde emissiewaarden
• De hoofdschakelaar van de
verwarming uitschakelen en
zorgen dat hij niet opnieuw kan
worden ingeschakeld, ofwel
het apparaat aan alle polen
loskoppelen van het elektrische
net.
• De gaskraan afsluiten.
• Demonteer de mantelbekleding
van het apparaat en zet
het bedieningspaneel in de
servicepositie.
• Demonteer de ventilator, het
gasventiel en de brandereenheid.
• Verwijder de ontstekingskabel.
Controleer eventuele breuken
of vochtige delen op de
ontstekingsstekker (vochtige/natte
ontstekingsstekkers veroorzaken
alarmsignalen - vervang de
ontstekingsstekkers).
• Visuele controle van de brander
(reinig eventueel met een nylon
kwast/borstel of stofzuiger).
• Visuele controle van de ventilator
of venturi (reinig eventueel
met een nylon kwast/borstel of
stofzuiger).
• Verwijder de haardisolatie.
• Spoel de warmtewisselaar met
schoon water (verwijder bijzonder
grof vuil met een kleine plastic
borstel en spoel af).
• Reinig de sifon en vul hem
opnieuw met water voor u hem
weer monteert.
• Controleer alle aansluitingen
tussen de componenten die
condens vervoeren op lekkage.
Verwijder ontsnapte condens of
andere vochtigheidssignalen.
• Controleer de
bevestigingsschroeven en vervang
ze indien noodzakelijk.

• De verwijderde afdichtingen voor
de onderdelen waar gas en water
doorheenlopen moeten tijdens de
montage vervangen worden met
nieuwe afdichtingen. Dit geldt in
het bijzonder voor de O-ring op de
gasklep en alle afdichtingen van
de brander.
• Monteer het apparaat opnieuw
zodat het klaar is om in bedrijf te
worden gesteld.
• Open de gastoevoerleiding en
controleer er de dichtheid van.
• Sluit de hoofdschakelaar van de
verwarming aan.
• Controleer de functies en voer een
meting uit van de emissies.
• Stel de waarden in op basis van
de fabriekswaarden en regel ze
eventueel.
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Symbolen typeplaatje

Q

BE
DE
ES
FR
GB
IT
PT

= Belgium
= Germany
= Spain
= France
= United Kingdom
= Italy
= Portugal

8
9

3

4

R

2

T

Tmax

5

xxxxxxxxx
Q
MAX
MIN
T
Tmax
E
GAS

mbar

7

P

COND 3O-O3 R

1

E
6

P

P
kW
kW
°C
VAC

D
Hz

8O/6O°C
kW
kW

P

5O/3O°C
kW
kW
PMS
bar
l
l/min C
W
IP

P

4O/3O°C
kW
kW
PMW
bar
V
l
NOx Cl.

IT II2h3+
G2O
G3O/G31
2O
28-3O/37

PMS
PMW

V
NOx

C
D

IT II2h3+
G2O
G3O/G31
2O
28-3O/37

10

2H G2O 2Ombar

xxxxxxxxxx

Q
- Thermische belasting (kW)
P
- Thermisch vermogen (kW)
R
- Classificatie
		 Vermogen ketel
		 (92/42 CEE)
T
- Type apparaat
PMS - Max. bedrijfsdruk (bar)
PMW - Max. druk tapwatercircuit
(bar)*
Tmax - Max. temperatuur
verwarming (°C)
D
- Specifiek vermogen
tapwater (ΔT=30°C, l/min) *
C
- Waterinhoud (l)
V
- Vermogen boiler (l) **
E
- Voeding (VAC, Hz),
max. opgenomen
vermogen (W), elektrisch
beschermingsniveau
NOx - NOx emissieklasse
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P

1
- Type apparaat
2
- Artikelnummer
3		 - Type ketel
(STD = geen condensatie;
COND = condensatie)
4
- Productiedatum
5
- Homologatienummer
6
- Landcode
7
- Categorie gas
8
- Type gebruikt gas
9
- Druk gasaansluiting
10
- Apparaat getest met gas
11
- Serienummer

*
**

11

- met verwarming tapwater
- Gereed voor aansluiting
accu

Inbedrijfstellingsprotocol

Klant / Beheerder van de installatie

Producent van de installatie

Klantcode

Datum inbedrijfstelling

Naam / Bedrijf

Naam / Bedrijf

Adres / huisnum-

Adres / huisnummer

mer

Postcode / Plaats

Postcode / Plaats

Telefoon

Telefoon

Contactpersoon

Contactpersoon
Andere onderdelen van
de installatie

Beschrijving installatie
Type apparaat
Productiedatum
Datum eerste inbedrijfstelling
Ingestelde gassoort
kW h/m3

Verwarmingswaarde HiB
Regeling verwarming
Soort rookafvoerkanaal

Tweepijpsysteem
LAS
Schacht
Afzonderlijke buisgeleider
Ander

c
c
c
c
c

De volgende werkzaamheden zijn uitgevoerd

gecontroleerd

c Opmerking:
c Opmerking:

Elektrische aansluiting gecontroleerd
Regeling verwarming ingesteld

c Opmerking:

Hydraulisch systeem van de installatie

Doorstroomdruk gasaansluiting

mbar

CO2 bij maximum nominaal thermisch vermogen
CO2 bij minimum nominaal thermisch vermogen

Producent van de installatie

%
%

Datum:

Condenssifon gevuld

c

Verbrandingslucht/rookgassen gemeten

c

Controle dichtheid gaszijde en waterzijde uitgevoerd

c

Controle van de functies uitgevoerd

c

Klant/beheerder van de installatie opgeleid voor gebruik van het apparaat

c

Datum:

Documentatiemateriaal van het apparaat overhandigd

c

Handtekening:

Handtekening:

Klant / Beheerder van
de installatie
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Aantekeningen
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ELCO Italia S.p.A.
IT - 31023 Resana - TV

Servicedienst:

ELCO GmbH
D - 64546 Mörfelden-Walldorf
ELCO Austria GmbH
A - 2544 Leobersdorf
ELCOTHERM AG
CH - 7324 Vilters
ELCO-Rendamax B.V.
NL - 1410 AB Naarden
ELCO Belgium n.v./s.a.
B - 1731 Zellik

