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Gebruiksaanwijzing 
Voor de gespecialiseerde vakman 
 
 

UNON 2®  

Ketel – brander – Unit 
Unon 2 

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

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

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

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

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

ganse ketelblok 
− Twee ingebouwde convectieplaten 
− Stevig witgelakte mantel  
− 4 in de hoogte verstelbare steenpunten 
− Voorgemonteer en bedraad 

bedieningsbord 
− Vul– en leeglaatkraan voorgemonteerd 
− Clictron, kunststof stokje om mantel 

onbeschadigd te openen 
− ketelkuisborstel  
− Instructieboek voor onderhoud 
 
Kenmerken van de UNON 2 unit 
De ketel-brander-unit bestaat uit 
− Idem als UNON 2-solo 
− Voorgemonteerde en vooringesteld 

hogedruk verstuivingsbrander 
 
Opmerking  
Wegens zijn gewicht wordt de UNON 2-60, 
zowel in solo als unit versie, geleverd 
alsvolgt :  
− Gietijzerenblok op pallet 
− 1 karton met mantel 
− 1 karton met schakelbord 
− 1 karton met brander (unit versie)  
 
 
 
 
 
 
Opties voor het schakelbord 
• Uitbreidingsset boilervoorrang-

schakeling RB-EM 

• Uitbreidingset weersafhankelijke 
regeling LOGON-PLUS of LOGON-E 

 
Opties voor UNON 2 
• Pompmodules HYDRON  
• Boilers VISTRON  
 
Keuringen 
 
De UNON stookcentrale:  
⇒ Is gekeurd volgens het K.B. van 11 

maart 1988. 
⇒ Bekwam het OPTIMAZ label  
⇒ Is CE gekeurd 
⇒ In uitvoering solo met een geblazen 

gasbrander is HR+ gekeurd 
 

Algemene richtlijnen 
Produktbeschrijving 
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Uitvoering  UNON 
2-26 

UNON 
2-34 

UNON 
2-45 

UNON 
2-53 

UNON 
2-60 

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

Aantal ketelleden  3 4 5 6 8 

Rookgasturbulatoren  2 2 2 2 2 

Waterinhoud l 29 35 41 47 59 

Rookgasinhoud dm³  33 43 53 63 83 

Rookgaszijdige weerstand Pa 10 13 16 19 0 

Max. werkdruk bar 4 4 4 4 4 

Werkdruk veiligheidsventiel bar 3 3 3 3 3 

Gewicht kg 201 231 269 305 355 

Vuurhaarddiepte  mm 350 450 550 650 850 

Brandermodel  EK 01.B3L EK 01.B4L EK 01.B4L EK 01.9L EK 01.9L 

Elektrisch vermogen VA 800 800 800 800 800 

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

Rookgasaansluiting mm 129 129 149 149 149 

Technische gegevens 
Maattekening 
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 1                  2                3   4    5         6                   7 

  8                        9                      10                               11       12 

Technische gegevens 
Werking                                    ééntraps 
Netspanning                      230 v / 50 Hz 
Branderautomaat                       LOA 24 
Motor                      80 W, 230 V / 50 Hz 
                                            2.850 tr/min 
Stookoliepomp met                   AS 47 D 
magneetventiel  
Olieslang                     DN 6 x 1500 mm 
Ontstekingstransfo           EBI 2 x 7,5 kV 
 
Posities 
1 Fotocel 
2 Luchtklepregeling 
3 Instelling sproeierlijn 
4 Luchtdrukmeetnippel 
5 Branderhuis 
6 Ontstekingstransfo  
7 Branderkop 
8 Branderautomaat 
9 Oliepomp met magneetventiel 
10 Motor 
11 Luchtdoos 
12 olieslangen 
 

Installatie                                met brander 
UNON 2-26                                EK 01 B3 L 
UNON 2-34                                EK 01 B4 L 
UNON 2-45                                EK 01 B4 L 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opbouw van de brander 
De brander bestaat uit een stevig, onder 
druk gegoten aluminium behuizing. De 
ventilator staat dwars op de as van de 
branderkop. Het geheel wordt door een 
onder druk gegoten aluminium 
behuizingsplaat afgesloten.  
Via een zelfsluitende luchtklep bij stilstand 
van de brander, worden de 
stilstandsverliezen vermindert door 
afkoeling langs de vuurhaard.  
Dankzij de zijdelingse beugelbevestiging 
kan de brander voor onderhoud hetzij links 
of rechts opgehangen worden.  

Stookoliebrander 
VECTRON® EK 01 B3/4 L  
 
 
UNON 2®  
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  7                       8                        9                   10          11       12 

Technische gegevens 
Werking                                    ééntraps 
Netspanning                      230 v / 50 Hz 
Branderautomaat                       LOA 24 
Motor                     80 W, 230 V / 50 Hz 
                                            2.850 tr/min 
Stookoliepomp met                  AS 47 D 
magneetventiel  
Olieslang                     DN 6 x 1500 mm 
Ontstekingstransfo           EBI 2 x 7,5 kV 
 
Posities 
1 Branderautomaat 
2 Instelling sproeierlijn 
3 Fotocel 
4 Branderplatine 
5 Branderhuis 
6 Branderflens 
7 olieslangen 
8 Oliepomp met magneetventiel  
9 Motor 
10 Luchtklepregeling  
11 Ontstekingstransfo  
12 Luchtdoos 
 

Installatie                                met brander 
UNON 2-53                                   EK 01.9 L 
UNON 2-60                                   EK 01.9 L 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opbouw van de brander 
De brander bestaat uit een stevig, onder 
druk gegoten aluminium behuizing. De 
ventilator staat dwars op de as van de 
branderkop. Het geheel wordt door een 
onder druk gegoten aluminium 
behuizingsplaat afgesloten.  
Via een zelfsluitende luchtklep bij stilstand 
van de brander, worden de 
stilstandsverliezen vermindert door 
afkoeling langs de vuurhaard.  
Dankzij de zijdelingse beugelbevestiging 
kan de brander voor onderhoud hetzij links 
of rechts opgehangen worden.  

Stookoliebrander 
VECTRON® EK 01.9 L  
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1 Zekering 6,3 A 
2 Schakelaar AAN/UIT 
3 STB-testtoets  
4 Veiligheidsaquastaat 
5 Ketelaquastaat 
6 Thermometer ketelwater  
7 Omschakeling zomer/winterregime  
8 Inbouwplaats voor regeling “RB-EM” 

of “LOGON-PLUS” 

Bedieningsbord 
Het bedieningsbord “RB” maakt integraal 
deel uit van de ketel en is vooraf in de 
werkplaatsen tot één geheel samen-
gebouw en getest.  
De standaarduitrusting omvat:  
− Een ingebouwde ketel aquastaat  
− Een aanduiding van de 

kelteltemperatuur 
− Een veiligheidstemperatuurbegrenzer 
− Een testtoets voor STB 
− Een aan/uit schakelaar 
− Een sanitaire boilerlading via een 

boileraquastaat door de gebruiker te 
regelen.(boileraquastaat is optioneel)  

 
Werkingswijze 
Het bedieningsbord “RB” is geschikt voor 
installaties met constante 

ketelwatertemperatuur van minimaal 55°C. 
Wenst men via dit schakelbord een boiler  
op temperatuur te brengen dan moet de 
ketelwatertemperatuur op minstens 60 à 
70°C staan en moet men de 
boilertemperatuur begrenzen met een 
externe boileraquastaat.  
 
Schema 1 : installatie met constante 
keteltemperatuur, kamerthermostaat stuurt 
C.V. pomp, boileraquastaat stuurt 
boilerpomp. 
Schema 2 : installatie met constante 
keteltemperatuur, kamerthermostaat stuurt 
de brander. C.V. pomp werkt constant.  
Schema 3 : installatie met constante 
keteltemperatuur, kamerthermostaat stuurt 
de brander. C.V. pomp begrenst door 
middel van een aquastaat ingesteld op 30°

C. 
 
Zomer-/winterregime  
Met behulp van de schakelaar (SUMMER) 
op het bedieningsbord wordt met de hand 
omgeschakeld.  
 
Zomerregime aan 
Boilerlading bij vraag van de externe 
ingestelde boileraquastaat.  
 
Winterregime 
De verwarming werkt via conqtante 
ketelwatertemperatuur. Boilerlading –
voorrangschakeling bij vraag van de 
externe ingestelde boileraquastaat.  

Bedieningsbord RB 
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*   Voor warmwaterbereiding een boiler thermo
    staat S2 met wisselkontakt aansluiten. Brug 
    tussen klem 2 en 4 verwijderen. 
Zonder warmwaterbereiding, brug tussen klem 2 
en klem 4 niet verwijderen.  

F   Algemene zekering (extern) 
S   Algemene schakelaar stookruimte (extern)  
F10     Zekering schakelbord 
F1 Veiligheidsaquastaat 
S1 Schakelaar AAN/UIT 
S1.1    Testschakelaar veiligheidsaquastaat 
S2 Boileraquastaat 
RTKamerthermostaat 
S3 Schakelaar zomer/winter 
S6 Ketelthermostaat 
X1+2   Klemmenrij in schakelbord 
X5B/S Stekkerverbinding voor opties 
X6 Wielandstekker brander 

Schema 1 
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*    Bij het aansluiten van een kamerthermostaat, 
brug tussen de klemmen 1-2 en 2-4 
verwijderen. Sluit de thermostaat aan op de 
klemmen 1 en 2 en plaats een brug tussen 1 
en 4. 

F   Algemene zekering (extern) 
S   Algemene schakelaar stookruimte   (extern) 
F10     Zekering schakelbord 
F1 Veiligheidsaquastaat 
S1 Schakelaar AAN/UIT 
S1.1    Testschakelaar veiligheidsaquastaat 
RTKamerthermostaat 
S3 Schakelaar zomer/winter 
S6 Ketelthermostaat 
X1+2   Klemmenrij in schakelbord 
X5B/S Stekkerverbinding voor opties 
X6 Wielandstekker brander 
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*     Bij het aansluiten van een kamerthermo-
staat , brug tussen de klemmen 1-2 en 2-4 
verwijderen. Sluit de thermostaat aan op de 
klemmen 1 en 2 en plaats een brug tussen 1 
en 4. 

*** Om de verwarmingspomp te stoppen, plaats 
 een klemaquastaat, aansluiten met het nor
 maal open contact op klem 1 en 4. 

F   Algemene zekering (extern) 
S   Algemene schakelaar (extern) 
F10     Zekering schakelbord 
F1 Veiligheidsaquastaat 
S1 Schakelaar AAN/UIT 
S1.1    Testschakelaar veiligheidsaquastaat 
RTKamerthermostaat 
S3 Schakelaar zomer/winter 
S6 Ketelthermostaat 
X1+2   Klemmenrij in schakelbord 
X5B/S Stekkerverbinding voor opties 
X6 Wielandstekker brander 
PT Klemaquastaat 
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Bedieningsbord met 
Boilervoorrangschakeling RB-EM 
 
 
UNON 2®  

  1      2      3     4        5             6                        11       8 

  9    10 

1 Zekering 6,3 A 
2 Schakelaar AAN/UIT 
3 STB-testtoets  
4 Veiligheidsaquastaat 
5 Ketelaquastaat 
6 Thermometer ketelwater  
7 - 
8 Regeling “RB-EM” boilervoorrang-

schakeling 
9 Instelpotentiometer boilertemperatuur 
10 Instelpotentiometer keteltemperatuur 
11 OPTIE : analoog schakelklok SUL 184 
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Bedieningsbord met “RB-EM” module  
Bij deze uitvoering moet de ketelaquastaat 
(5) steeds op de 75° C ingesteld blijven.  
De keteltemperatuur verlaging kan via de 
potentiometer (9) worden ingesteld en 
anderzijds kan men via de potentiometer 
(10) de boilertemperatuur regelen.  
 

Aanpassingen aan de RB-EM module 
Klemmenstrook module :  
A.   Brug plaatsen tussen 1-2 indien geen 
min. Ketelsteuntemperatuur nodig.  
B.   Brug plaatsen tussen 4-5 indien men 
wenst dat C.V. pomp en boilerpomp 
gelijktijdig draaien. 
 

Inbouwen module 
Zie elektrische richtlijnen.  
 

F           Zekering van stookruimte (extern)  
S           Algemene schakelaar  (extern) 
F10       Zekering schakelblok 
F1         Veiligheidsaquastaat 
SQ1      Schakelaar AAN/UIT 
S1.1     Testschakelaar veiligheids-

aquastaat 
A5        Module RB-EM 
S6        Ketelthermostaat 
X1        Klemmenrij in schakelbord 
X3        Klemmenrij voor pompen 
X5B/S  Stekkerverbinding voor opties 

X6         Wielandstekker brander 
TB        Boilervoeler 
TK        Ketelvoeler 
M1        Verwarmingspomp  
M2        Boilerpomp  
RT        Kamerthermostaat 
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Bedieningsbord met 
Comfortregelaar LOGON®–PLUS 
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1 Zekering 6,3 A 
2 Schakelaar AAN/UIT 
3 STB-testtoets  
4 Veiligheidsaquastaat 
5 Ketelaquastaat 
6 Thermometer ketelwater  
7 - 
8 Comfortregeling “LOGON-PLUS” 

weersafhankelijke regeling 
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Bedieningsbord met "LOGON- PLUS" 
regelaar 
Bij deze uitvoering moet de ketelaquastaat 
(5) steeds op de 75° C ingesteld blijven.  
De keteltemperatuur verlaging gebeurt via 
de weersafhankelijke regelaar LOGON-

PLUS. 
 
Inbouwen regelaar 
Zie elektrische richtlijnen. 
 
 

 
 
 
 
 
 

A4         Regelaar LOGON PLUS 
TA         Buitenvoeler 
TB         Boilervoeler 
TK         Ketelvoeler 
TV         Vertrekvoeler 
FWd       Afstandsbediening 
F           Algemene zekering (extern) 
S           Algemene schakelaar (extern) 

F10       Zekering schakelbord 
F1         Veiligheidsaquastaat 
S1         Schakelaar AAN/UIT 
S1.1     Testschakelaar veiligheids-

aquastaat 
S6         Ketelthermostaat 
X1         Klemmenrij in schakelbord 
X3         Klemmenrij voor pompen 

X4         Klemmenrij voor voelers 
X5B/S   Stekkerverbinding voor opties 
X6         Wielandstekker brander 
M1        Verwarmingspomp kring 1 
M2        Verwarmingspomp kring 2 
M3        Boilerpomp  
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Richtlijnen elektrische aansluitingen 
 
De elektrische installatie mag slechts door 
een vakman gedaan worden. De 
e lek t r i c i t e i t svoorschr i f ten  moeten 
gerespecteerd worden. 
 
De aansluiting op het net moet via de 
klemverbindingen van het bedieningsbord 
plaatsvinden. 
 
De verwarmingsinstallatie moet met een 
afzonderlijke voedingslijn en nodige 
zekeringen voorzien worden.  
 
Netspanning :              230 V, 50 Hz 
Zekering :                                  10 A 
 
Aansluiting van de ketel aan het net 
 
De voedingskabel met aarding aansluiten 
aan de overeenkomstige klemmen en de 
verbinding goed uitvoeren.  
 
Bijkomende kabels (zoals pompen, ...) 
worden op de voorziene klemmenstrook 
geplaatst en moeten steeds een aarding 
bezitten. 
 
Stekkerverbinding tussen brander en 
bedieningsbord 
 
De verbindingen van de brander aan het 
bedieningsbord gebeuren via een Wieland-
stekker (7-polige stekker). 
 
De stekker van het bedieningsbord moet 
slechts met deze van de brander 
verbonden worden. 
 
 
Zekering van het toestel 

 
De zekering (230 V, 6,3 A) bevindt zich op 
een gemakkelijk toegankelijke plaats in het 
bedieningsbord. Een reservezekering is 
bevestigd in het bord.  
 
Vervanging van de zekering (4) 
 
• stroom afzetten 
• schroefdop 90° verdraaien 
• schroefdop wegnemen 
• zekering vervangen 
• schroefdop terugplaatsen en 90° 

verdraaien 
• nagaan of schroefdop vast zit 
• stroom aanzetten 
 
 

Montage 
Elektrische installatie 
 
 
UNON 2®  

4 
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BOILERVOORRANGSCHAKELING 
RB-EM 
De "RB-EM" module is een elektronische 
boilervoorrangschakeling, uitgerust met 
lichtdioden die de sturing van het apparaat 
visualiseren en twee uitwendig instelbare 
potentiometers.  
 
Met deze potentiometers kan enerzijds de 
temperauur van het ketelwater (vertrek) 
ingesteld worden en anderzijds kan via de 
tweede potentiometer de watertemperatuur 
van het warmwater worden begrensd.Bij de 
boilerlading evenals bij de ketelwerking 
blijven de verwarmingspompen nadraaien, 
behalve indien een andere kring warmte 
vraagt. De nadraaitijd kan ingesteld 
worden. 
De module bezit de mogelijkheid beide 

verwarmingspompen tegelijk te sturen en 
men kan al of niet de 
ketelsteuntemperatuur inschakelen.  
 
De mogelijkheid bestaat een analoge 
schakelklok SUL 184 in te bouwen en dit 
om de warmwaterproduktie in de tijd te 
begrenzen. 
1.     LED groen: onder spanning 
2.     LED geel: brander in werking 
3.     LED geel : C.V. pomp in werking 
4.     LED geel : Boiler pomp in werking 
5.     Instel potentiometer keteltemperatuur 
6.     Instel potentiometer boilertemperatuur 
7.     Uurwerk SUL 184  (optie) 
 
 
 
 
Inbouwen boilervoorrangschakeling  
 
Deze inbouwset is een vóórbedraad 
geheel, welke door middel van een 
stekkerverbinding en bijhorende klem-
menstrook op eenvoudige wijze wordt 
aangesloten. 
 
Leveringsomvang 
-  inbouwmodule RB-EM 

-  klembeugel voor module 
-  voorbedrade stekkerset 
-  « TK » ketelvoeler 
-  « TB » boilervoeler  
-  elektrisch schema 
 
Uitvoering dient als volgt te verlopen: 
-  verwijder in het standaardbord de 

klemmenstrook « X2 » 
-  maak de roodbruine verbindingsstekker 

« X5B/S » los. Verwijder de afdekplaat 
met de zomer/winter schakelaar.  

Plaats vervolgens: 
-  de inbouwmodule RB-EM in het bord, 

gebruik de klembeugel 
-  sluit de nieuwe roodbruine 

stekkerverbinding « X5B/S » aan 
-  bevestig de nieuwe aansluitklemmen 

« X3 en X4 » op de klemmensteun 
-  kleef de meegeleverde zelfklevers op de 

steun 
-  trek vervolgens de ketelvoelers uit de 

dompelhuls en vervang de lege 
voelerhouder door de TK voeler 

-  monteer vervolgens opnieuw het 
bedieningsbord.  

Bedieningsbord 
regeling 
 
 
UNON 2®  

WEERSAFHANKELIJKE REGELING 
LOGON-PLUS  
 
Weersafhankelijk gestuurde 
keteltemperatuur door het in- of 
uitschakelen van de brander of via een 
gemotoriseerde mengkraan en met 
bijkomende glijdende ketelring.  
 
Instelbaar : ketelsteuntemperatuur, 
boilervoorrangschakeling, stooklijnen, dag- 
en nachttemperatuur, vakantieschakeling, 
zomer/winter schakeling, 
onderhoudsschakeling, anti -
blokkeersysteem voor de pompen en 
mengkraan, anti-vriessysteem en anti-
legionellenschakeling. Tevens bezit de 

regelaar een diagnosesysteem.  
U beschikt over 3-standaard 
verwarmingsprogramma’s, 5 standaard 
warmwaterprogramma’s en de mogelijke 
programmatie van een specifiek 
programma voor verwarming en 
warmwater.  
Bij stroomuitval garandeert een 8-jarige 
litiumbatterij het behoud van alle door U 
geprogrammeerde programma’s.  
Leveringsomvang : 
 
Inbouwen regeling "LOGON PLUS" 
 
Deze inbouwset is een voorbedraad 
geheel, dat door middel van een 
stekkerverbinding en bijhorende 
klemmenstrook op eenvoudige wijze 
wordt aangesloten. 
 
Leveringsomvang : 
-  inbouw weersafhankelijke regelaar 

LOGON PLUS 
-  klembeugel voor dito  
-  voorbedrade stekkerset 
-  TK ketelvoeler 
-  TB boilervoeler 
-  TV voorloopvoeler 

-  TA buitenvoeler  
-  elektrisch schema 
 
Uitvoering dient als volgt te verlopen::  
-  verwijder in het standaardbord de 

klemmenrij « X2 » 
-  maak de roodbruine verbindingsstekker 

los (X5B/S) 
-  verwijder de afdekplaat met de zomer/

winter schakelaar 
Plaats vervolgens: 
-  de regelaar LOGON PLUS in het 

bedieningsbord 
-  sluit de roodbruine stekkerverbinding 

« X5B/S » aan 
-  bevestig de nieuwe aansluitklemmen 

« X3 en X4 » op de klemmensteun 
-  kleef de meegeleverde zelfklevers op de 

steun 
-  trek vervolgens de ketelvoelers uit de 

dompelhuls en vervang de lege 
voelerhouder door de « TK » voeler 

-  monteer vervolgens opnieuw het 
bedieningsbord.  
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Levering UNON 2-26 tot 2-53 
Ketel met  bedieningsbord wordt als 
eenheid verpakt en op een pallet geleverd.
Brander verpakt in een kartonnen doos. 
 
Levering UNON 2-60 
Gietijzeren blok op een palet, 1 karton met 
de mantel, 1 karton met het schakelbord en 
1 karton met de brander.  
 
 
 
Leveringsomvang 

-     Eenheid:ketel-bedieningsbord 
-     Regelbare ketel steunpunten 
-     Documentatietas:  

− beschrijving van de werking 
− gebruiksaanwijzing 
− schakelschema’s 
− lijst van reserveonderdelen 
− afstelprotocol  

 
 
 
Gereedschap voor de opstelling 

Volgend gereedschap is nodig voor 
opstelling en montage: 

-    steeksleutel SW 13 
-    steeksleutel SW 16 
-    steeksleutel SW 19 
-    inbussleutelSW 3 
-    inbussleutel SW 4 
-    pijpsleutel SW 16 
-    schroevendraaier  
-    buizentang 
-    waterpas 

Transport met transportlinten 
Opgelet: de ketel is zwaar 
• de 2 transportlinten gebruiken om de 

ketel van het pallet te heffen 
• naar de montageplaats transporteren 
 
Opstellen en installeren 
• transportlinten (1) wegnemen 
• ketel met lichte stijging naar de 

schoorsteen uitlijnen 
• daartoe de ketelvoetjes (2) met SW 13 

inregelen 
 
Verwijderen van de bovenste afdek-
plaat 
• 2 schroeven (3) verwijderen aan de 

rugzijde van de ketel  
• de afdekplaat naar achter schuiven en 

wegnemen 
 
Bedieningsbordafdekking demonteren 
• bovenste afdekplaat demonteren 
• 3 schroeven (4) op de schakelbord-

drager losmaken 
schakelbordafdekking volledig naar voren 
klappen 

1.    Regelbare steunpunten 
2.    Transportlint 

Montage 
Levering, transport 
Opstellen en demonteren 
 
UNON 2®  

3 

 4                                       4                                     4 

 1  2 
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Montage van de ketelmantel 
• Isolatiemat (1) rond het gietijzeren blok 

leggen en met de spanveren 
bevestigen. 

• Isolatievorm vooraan (2a) en achteraan 
los aanbrengen. 

•Mantelsteunen (3) links en rechts aan 
het gietijzeren blok bevestigen.  

•Zijwanden (4) links en rechts aan de 
mantelsteunen vastschroeven. 

•Achterwand met de schroeven aan de 
zijwanden vastschroeven. 

•Schakelbordbasis (6) in de 4 schroeven 
(6b) ophangen, en schroeven 
vastzetten. 

•Afstandhouders (7) en draadstangen 
bovenaan monteren. 

•Schakelbordbasis van binnen met bout 
(8) vastzetten. 

•Schakelbord (6a) van boven in de 
opstaande beugels van basis brengen, 
naar voor klappen en met 3 schroeven 
(6c) vastzetten.  

•Veerklemmen (9) rechts en links 
onderaan in de zijwanden inbrengen. 

•Onderste frontpaneeltje (10) met de 
schroeven aan de zijpanelen bevestigen 

•Bovendeksel (11) op de zijwanden 
plaatsen, naar voren duwen tot de 
uitsparingen in de mantellippen 
vastzitten. 

•Bovendeksel achteraan aan de 
zijwanden bevestigen met schroeven. 

•Brander door middel van zijn flens aan 
de keteldeur bevestigen. 

•Voorplaat (14) doormiddel van 
bolclipsen aan de zijwanden besestigen. 

•Kenplaat ketel goed zichtbaar op de 
mantel kleven 

Montage 
UNON 2-60 
 
 
UNON 2®  

       6c              6      6a        6c 

6b                                           6b 

7 

8 

10 
9 
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De schoorsteen 
 
Een volmaakte aanpassing van de 
schoorsteen aan het gekozen 
verwarmingssysteem is van het 
allergrootste belang. 
 
De uitlaatgassen moeten via de kortste 
weg naar de schoorsteen gevoerd worden. 
Gebruik het verbindingsstuk dat een lichte 
helling heeft (45°). Het mag in geen geval 
de schouwdoorsnede vernauwen.  
 
Voorzie een schoonmaakopening om 
reinigen toe te laten 

 
Verbindingsstukken, die langer dan één 
meter zijn, moeten tegen 
warmteverliezen geïsoleerd worden. 
 
Doorsnede van het verbindingsstuk 
UNON 2-26 + 2-34                      Ø 130 mm 
UNON 2-45 tot 2-60                    Ø 150 mm 
Ideale isolering                                  40 mm 
 
Wanneer de werkingscondities van de 
schoorsteen vrij slecht zijn (zoals b.v. lage 
temperatuur van de uitlaatgassen, te grote 
schoorsteendiameter, gebrek aan 
isolatie, ...), dan moet er een bijkomend 
verluchtingssysteem aangebracht worden.  

 
 
Dank zij dit systeem behoudt men dezelfde 
gunstige werkingscondities van de 
installaties enerzijds en anderzijds 
voorkomt men hierdoor het nat worden van 
de schoorsteen zelf.  

Montage 
Afvoer  van de verbrandingsgassen 
 
 
UNON 2®  
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Montage 
Olie toevoer 
 
 
UNON 2®  

 H             L (m)
(m)    dubbele leiding     enkele leiding

 pomp 60 l/u max           US gal/h
0,60 1,00

6/8 mm 8/10 mm           4/6 mm
4 17 54 80 48
3 14 47 70 42
2 12 40 60 36
1 10 34 51 30

0,5 9 31 46 28
0 8 27 42 25
-1 7 24 - -
-1 6 21 - -
-2 4 14 - -
-3 - 8 - -

Olietoevoer 
 
De brander is uitgerust met twee soepele 
olieslangen die aan een oliefiltersysteem 
worden aangesloten.  
 
De maximale lengte en hoogte van de 
toevoerleidingen vindt u in de tabel 
hiernaast.  
 
De lengten werden bepaald met 
inachtneming van de drukverliezen voor 
een afsluitkraan, een terugslagklep en 4 
bochten alsook van een gemiddelde 
densiteit van 0,825. 
 
Schroefverbindingen uitsluitend met 
oliebestendige middelen dicht maken. 
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Montage 
Onderbouwboiler VISTRON 
 
 
UNON 2®  
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190 
 
 
180 
 
 
170 
 
 
160 
 
 
150 
 
 
140 
 
130 

Afstelling 
Installatie vullen en ontluchten 
 
 
UNON 2®  

Installatie vullen en ontluchten 
 
• De terugslagkleppen en de afsluitkranen 

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

leeglaatkraan vullen. De kraan bevindt 
zich aan de achterzijde van de ketel op 
bodemhoogte.  

 
Installatiespoeling 
Voordat de ketel op een bestaande 
verwarmingsinstallatie wordt aangesloten 

moet deze grondig doorgespoeld worden.  
Vuil en aanhechtingen komen anders in 
de ketel terecht en leiden tot lawaai en 
plaatselijke oververhitting.  

            

            

            

            

            

            

15                      22                         29                         37                         45                     53                             60 
                                                    Ketelvermogen in kW.  

3 3 

1 
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Ingebruikname 
Voorinstelling van de brander 
VECTRON® EK 01 B3/4L 
 
UNON 2®  

Keteltype brander Ketel- 
Vermogen 

 
kW 

Sproeier  
45° 

 
U.S. gal/h. 

Pompdruk 
 
 

bar 

Debiet 
 
 

kg/h 

Luchtklep- 
instelling 

Factor Y 
 
 

mm 

UNON 2-26 EK 01.B3L 15      

UNON 2-26 EK 01.B3L 26      

UNON 2-34 EK 01.B3L 31 0,75 11  13,5 2,5 

UNON 2-34 EK 01.B3L 34      

UNON 2-45 EK 01.B4L 33      

UNON 2-45 EK 01.B4L 45 1,00 11  18 20 

Y 

-  Kies aan de hand van de hiernaast 
staande tabel de sproeier die 
berekend is volgens het nominale 
vermogen van de brander met een 
rendement van 92 %. 

-  Stel de branderkop in :  
    Y faktor met aanduiding van 0 tot 20 

mm,  
    Luchtklep met aanduiding van 0 tot 

18. 
Ontsteek de brander door de rode knop 
op de branderautomaat in te drukken. 

Kijk de verstuivingskracht na (zie tabel).  
Kijk de verbranding na.  
Meet de rookfaktor en het CO2  gehalte.  
-     Om het CO2  gehalte te verhogen 

verminder de faktor Y terwijl er aan 
de vijs A gedraaid wordt. Anderzijds 
moet de luchtklep geopend worden 
om de rookproduktie te verminderen. 

     Een verandering van de factor Y kan 
een wijziging van de stand van de 
luchtklep teweegbrengen. 

     Kijk de dichtheid op de voorkant van 
de ketel na.  

In dat geval moet de faktor Y verhoogd 
worden en de lucht moet aangepast 
worden.  

A 

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

Controleer in ieder geval zorgvuldig de 
ingestelde waarden. Afhankelijk van de 
installatie kunnen correcties noodzakelijk 
zijn. 
 

Instellingen 
De brander is in de werkplaats ingesteld. 
Als deze voorinstelling niet overeenkomt 
met het ketelvermogen, volg de hierna 
volgende voorschriften 
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Voorafgaande nazichten 
Voor de inbedrijfstelling moet de installa-
tie op volgende pnten worden gecontro-
leerd.  
Kijk na :  
-      de waterdruk van de verwarmings-

kring, 
-      de werking van de circulatiepomp, 
-      de opening van de mengkraan, 
-      de werking van de schoorsteentrekre-

gelaar, 

-     de sterkte van de veiligheidszekerin-
gen, 

-     het stookoliepeil in de tank, 
-     de positie van de soepele leidingen : 

aanzuig en terugloop, 
-     het vullen van de aanzuigleiding. De 

pomp mag nooit droog lopen,  
-     de dichtheid van alle koppelingen van 

de stookolietoevoer vanaf de tank.  
Maximum ... onderdruk 400 mbar of 305 

mm Hg. 

-     de opening van de kleppen en de 
voorfilter,     de instelling van kete l-
thermostaten en kamerthermostaat.  

-     de instelling van ketelthermostaten en 
kamerthermostaat 
 

Ingebruikname 
Voorinstelling van de brander 
VECTRON® EK 01.9L 
 
UNON 2®  

Keteltype brander Ketel- 
Vermogen 

 
kW 

Sproeier  
45° 

 
U.S. gal/h. 

Pompdruk 
 
 

bar 

Debiet 
 
 

kg/h 

Luchtklep- 
instelling 

Factor Y 
 
 

mm 

UNON 2-53 EK 01.9L 44 1,00     

UNON 2-53 EK 01.9L 53 1,10     

UNON 2-34 EK 01.9L 52 1,25 11  13,5 2,5 

UNON 2-60 EK 01.9L 60 1,25     

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

ingestelde waarden. Afhankelijk van de 
installatie kunnen correcties noodzakelijk 
zijn. 
 
Instellingen 

De brander is in de werkplaats ingesteld. 

Als deze voorinstelling niet overeenkomt 
met het ketelvermogen, volg de hierna 
volgende voorschriften 
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Onderhoud  en reiniging 
 
 
 
UNON 2®  

Service-werkzaamheden aan ketel en 
brander gebeuren uitsluitend door een 
erkende vakman. Om de regelmatige 
u i t v o e r i n g  v a n  d e  s e r v i c e -
werkzaamheden te garanderen, is het 
aangewezen en raadzaam een 
onderhoudskontrakt af te sluiten. 
 
Temperatuurcontrole van de 
verbrandingsgassen 
• temperatuur van de verbrandings-

gassen nagaan. 
• Ketel  schoonmaken als de 

temperatuur van de verbrandings-
gassen de waarde bij de ingebrui-
neming met meer dan 30° C over-
schrijdt.  

Reiniging van de binnenruimte van 
de brander 
.  Maak de 4 bevestigingsvijzen die de 

platine aan de carter bevestigen, 3 
toeren los. 

.  Trek de platine tot u totdat deze in zijn 
geheel met sproeierlijn vrijkomt.  

.  Er bestaan twee mogelijkheden om 
de platine te bevestigen: zie de foto’s 
hiernaast.  

.  Ontstof met behulp van een borstel 
de binnenkant van het branderhuis, 
de ventilator en de automatische klep. 
Kijk na of deze vrij kan draaien.  

   10 : ventilatorturbine 
   12 : luchtklep 
 
Kontrole van de elektrodes, de 
vlamhaker en van de sproeier.  
 
.  Maak de elektrische verbinding van 

de elektrodes los.  
.  Verwijder de vlamhaker en reinig 

deze. 
.  Maak de sproeier vrij met behulp van 

twee sleutels waarvan één de 
sproeierhouder vast moet houden. 

.  Vervang de sproeier  

.  Vervang of reinig de elektrodes 

.  Kijk de instelling na. 

.  Herbouw het geheel en doe dit in 
tegenovergestelde volgorde als bij het 
demonteren. 

 
Plaatsing van de ventilator 
 
Indien de motor of de venitlator van de 
brander vervangen dient te worden 
moet de aanduiding 0 absoluut 
gerespecteerd worden (zie afbeelding).  
Bevestig de ventilator. Vergewis u 
ervan dat er geen wrijving ontstaat.  
Niet te vergeten : 
• Vóór de werkzaamheden van 

onderhoud en schoonmaak de 
stroom afzetten. 

Voor de schoonmaak van de ketel moet 
het meegeleverde schoonmaak-
gereendschap worden gebruikt.  
 
 
Reiniging van de filter van de pomp  
 
De filter bevindt zich in de pomp. Deze 
moet bij elk onderhoud gereinigd 
worden. 
.  Sluit de stookoliekraan. 
.  Plaats een opvangbak onder de pomp 
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Schoonmaak van de ketel 
• 4 schroeven (1) uitdraaien 
• keteldeur opendraaien 
• turbulatoren van de verbrandings-

gassen (2) uitnemen en schoon-
maken 

• vuurkamer en kanalen van ver-
brandingsgassen grondig schoon-
maken en resten verwijderen 

• turbulatoren van de verbrandings-
assen terug op hun plaats brengen 

• keteldeur weer sluiten 
• verbrandingsresten uit verbin-

dingsbuis en roetkast van ver-
brandingsgassen (aan de achterkant 
van de ketel) verwijderen.  
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