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Inhoudsopgave  



Algemene aanwijzingen 
De installatie, opstelling, elektrische  
aansluiting en eerste ingebruikneming  
behoren tot het takenpakket van de  
vakman.  
Hij draagt de verantwoordelijkheid  
voor de correcte uitvoering hiervan. 
 
Aanwijzingen voor de gebruiker 
De veiligheid en werking van de  
THISION blijven behouden, als de  
installatie regelmatig wordt onder- 
houden door een erkend vakman. 
Om te garanderen dat dat onderhoud  
regelmatig gebeurt, is het aan te raden 
om een onderhoudscontract af te  
sluiten. 
 
Bepalingen 
Voor een veilig, milieuvriendelijk en 
energiebesparend gebruik houdt u 
rekening met de volgende normen: 
DIN 1988 
- Drinkwaterleidinginstallaties in  
 grondpercelen, technische  
 bepalingen voor bouw en gebruik 
DIN 18160 
- Schoorsteen  
TRGI (DVGW G600) 
- Technische regels gasinstallatie  
TRF 
- Technische regels vloeibaar gas  
DIN 4701 
- Regels voor de berekening van de  
 warmtebehoefte van gebouwen  
DIN 4751 
- Veiligheidstechnische uitrusting  
 van verwarmingsinstallaties met  
 voorlooptemperaturen tot 95°C  
Heiz AnlV 
- Verordening betreffende  
 verwarmingsinstallaties  
VDE-0100 
- Bepalingen voor het opzetten van  
 sterkstroominstallaties met  
 nominale spanningen tot 1000V  
VDE 0105 
- Gebruik van sterkstroom- 
 installaties, algemene bepalingen  
EN 60335-1 
- Veiligheid van elektrische  
 toestellen voor huishoudelijk  
 gebruik en vergelijkbare  
 doeleinden  

Voor de installatie in Oostenrijk 
gelden verder: -  
- de ÖVE - voorschriften  
- ÖVGW TR-Gas (G1) 
 ÖVGW-RTF (G2) 
 en de plaatselijke voorschriften 
 
Voor België 
Referentie van de Belgische  
installatienorm : NBN D51-003 
 
 
Voor de installatie van de THISION  
moet de toestemming worden  
verkregen van de gasmaatschappij  
en de plaatselijke schoorsteen- 
veger.  
 
Toelichtingen bij onze  
garantievoorwaarden  
Wij zijn niet aansprakelijk voor schade 
die om de volgende redenen ontstaat: 
- Ongeoorloofd of ondeskundig  
 gebruik of bediening 
- Verkeerde montage of  
 ingebruikneming door de koper  
 of derden 
- Gebruik van vreemde onder- 
 delen 
- Gebruik van de installatie met  
 overmatige druk of buiten de in  
 de fabriek ingestelde capaciteit 
- Gebruik van ongeschikte brand- 
 stoffen 
- Niet-naleving van de aanwijzingen 
 in de gebruiksaanwijzingen en de  
 op de THISION aangebrachte  
 stickers 
 
Vloerverwarming  
Bij zuurstofdichte buizen kan direct  
een vloerverwarming worden  
aangesloten. Er moet in principe  
worden gecontroleerd of er een extra  
pomp nodig is. In principe moet een  
temperatuurbewaker voor de vloerver- 
warming worden ingebouwd, die de  
buizen/vloerbedekkingen beschermt  
tegen oververhitting. 
Is de uitvoering van de vloerver- 
warming niet bekend (bijv. bij  
omgewisselde installaties), dan moet  
er een systeemscheiding tussen de  
THISION en de vloerverwarming  
worden geïnstalleerd. 
 
Duitstalige handleiding beschikbaar  
op aanvraag 
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Productbeschrijving 
De THISION is een condenserende  
gaswandketel uitgerust met een  
premixbrander. Hij onderscheidt  
zich door de volgende eigenschappen: 
- Het grote modulatiebereik  
 garandeert lange looptijden van de  
 brander, beperkt de stilstands- 
 verliezen, startemissies en de  
 belasting van het materiaal. 
- Temperatuur rookgasafvoer onder 
 80°C 
- Thermische beveiliging van de  
 rookgasafvoer  
- Ook geschikt voor gebruik in  
 gesloten ruimtes  
- Bedieningspaneel van het toestel  
 met alle bedieningselementen  
- Microprocessor met multi- 
 functionele display  
- Automatische ontsteking met  
 herhaling en ionisatiebewaking  
- Beveiliging tegen watertekort  
- Circulatiepomp  
- Ingebouwde veiligheidsklep  
- Inox warmtewisselaar met  
 ribbenbuis-condensor  
- Boilerlaadfunctie 

- Uitgesproken onderhoudsvriendelijk 
- Externe regeling met  
 afstandsbediening QAA 73  
- Moderne metalen kast, thermisch  
 gelakt  
 
Functiebeschrijving 
Via vooraf ingevoerde waarden past de 
regeleenheid de verwarmingscapaciteit  
aan aan de warmtebehoefte van het  
verwarmingssysteem door het  
ventilatortoerental te wijzigen. Daartoe  
wordt de voorlooptemperatuur van de  
ketel permanent gemeten via een  
sensor. Wijkt de huidige temperatuur  
af van de ingestelde, dan reageert de  
regeling meteen en past het toerental  
van de ventilator aan en bijgevolg - via  
het gasblok - de ketelcapaciteit.  
Afwijkingen kunnen ontstaan door:  
- een wijziging van een vooraf  
 ingestelde waarde van de ketel- 
 temperatuur via de verwarmings- 
 regelaar of via een RVA-regelaar 
- een verandering van de  
 buitentemperatuur  
- het gebruik van warm water  
- een gewijzigde verwarmingscurve  
- een gewijzigde volumestroom in het 
 verwarmingssysteem (door  
 thermostaatkleppen en mengers) 4 

Legende: 
1 Gasaansluiting 
2 Gasblok 
3 Gasbrander 
4 Aansluiting rookgasafvoer 
5 STB afvoergas 85° C 
6 Voorloop verwarming 
7 Voorloop boiler STB 100° C 
8 Retourleiding verwarming 
9 Terugloopsensor 
10 Ontstekingstrafo 230 V 
11 Ventilator 230 V 
12 Warmtewisselaar/condensor 
13 Kijkglas voor de vlam 
14 Bedieningspaneel met  
 microprocessor 
15 Ketelpomp 
16 Automatische ontluchter 
17 Waterdrukbeveiliging 
18 Vul- en aftapkraan 
19 Veiligheidsklep 3 bar 
20 Afloop veiligheidsklep 
21 Sifon 
22 Afloop sifon 
23 Aansluiting retour warm water 

Door de systeemkoppeling van de  
individuele componenten wordt  
gegarandeerd dat de ketelcapaciteit  
altijd in overeenstemming is met de  
werkelijke warmtebehoefte – binnen  
het regelbereik van het toestel. 
 
Leveringsomvang 
De THISION is in de fabriek ge- 
bruiksklaar gemonteerd en wordt in  
een kartonnen verpakking geleverd. 
De levering van de THISION omvat  
het volgende: 
- Aansluitschroeven voor gas,  
 voorloop en terugloop (ingesloten)  
- Bevestigingsrail (in de verpakking) 
- Gebruiksaanwijzingen THISION  
- Kamermodule QAA 73 
 (afzonderlijk verpakt) 
- Buitensensor 
 (afzonderlijk verpakt)  

Productbeschrijving  
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Productbeschrijving 
De THISION is een condenserende  
gaswandketel uitgerust met een  
premixbrander. Hij onderscheidt zich  
door de volgende eigenschappen:  
- Het grote modulatiebereik  
 garandeert lange looptijden van de  
 brander, beperkt de stilstands- 
 verliezen, startemissies en de  
 belasting van het materiaal. 
- Temperatuur rookgasafvoer onder  
 80°C. 
- Thermische beveiliging van de  
 rookgasafvoer  
- Ook geschikt voor gebruik in  
 gesloten ruimtes  
- Bedieningspaneel van het toestel  
 met alle bedieningselementen  
- Microprocessor met multi- 
 functionele display  
- Automatische ontsteking met  
 herhaling en ionisatiebeveiliging  
- Beveiliging tegen droogstoken 
- Circulatiepomp  
- Ingebouwde veiligheidsklep  
- Inox warmtewisselaar met  
 ribbenbuis-condensor  
- Boilerlaadfunctie  
- Uitgesproken onderhoudsvriendelijk  
 

- Externe regeling met  
 afstandsbediening QAA 73  
- Moderne metalen kast, thermisch  
 gelakt  
 
Functiebeschrijving 
Via vooraf ingevoerde waarden past  
de regeleenheid de verwarmings- 
capaciteit aan aan de warmtebehoefte  
van het verwarmingssysteem door het  
ventilatortoerental te wijzigen. Daartoe 
wordt de voorlooptemperatuur van de  
ketel permanent gemeten via een  
sensor. Wijkt de huidige temperatuur  
af van de ingestelde, dan reageert de  
regeling meteen en past het toerental  
van de ventilator aan en bijgevolg - via  
de gasappendage - de ketelcapaciteit.  
Afwijkingen kunnen ontstaan door: 
- een wijziging van een vooraf  
 ingestelde waarde van de ketel- 
 temperatuur via de verwarmings- 
 regelaar  
- een verandering van de  
 buitentemperatuur  
- het gebruik van warm water  
- een gewijzigde verwarmingscurve  
- een gewijzigde volumestroom in  
 het verwarmingssysteem (door  
 thermostaatkleppen en mengers)  
 

Legende: 
1 Gasaansluiting 
2 Gasblok 
3 Gasbrander 
4 Aansluiting rookgasafvoer 
5 Voorloop verwarming 
6 Retourleiding verwarming 
8 Ventilator 230 V 
9 Warmtewisselaar/condensator 
11 Bedieningspaneel met  
 verwarmingsmanager 
12 Ketelpomp 
13 Expansievat 
14 Boiler 
15 Warmtewisselaar 
16 Koudwateraansluiting 
17 Warmwateraansluiting 

Door de systeemkoppeling van de  
individuele componenten wordt  
gegarandeerd dat de ketelcapaciteit  
altijd in overeenstemming is met de  
werkelijke warmtebehoefte – binnen  
het regelbereik van het toestel. 
 
Leveringsomvang 
- Modulerende gasbrander  
 5 – 25 kW met warmwater- 
 bereiding in het doorstroom- 
 systeem  
- Comfort warmwatercapaciteit  
 door 18 liter flash-geheugen  
 (in de verwarmingsinstallatie). 
- Warmwatercapaciteit 12 l/min. 
 ∆T 30 K volgens EN625 
- Ingebouwde boilerlaadfunctie  
- Ingebouwd expansievat 8 l met  
 veiligheidsklep 
- Kamermodule QAA 73 
 (afzonderlijk verpakt) 
- Buitensensor 
 (afzonderlijk verpakt)  
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Leveringsomvang Combi 



Leveringsomvang 
- Modulerende gasgestookte  
 condensatieketel 5 -25 kW  
- Inox ketel 75 l inhoud met  
 beschermingsanode  
- Warmwatercapaciteit 16 l/min. 
 ∆T 30 K volgens EN625  
- Compleet gemonteerd onder een  
 behuizing  
- Verticale of horizontale schikking  
 

 

THISION Compact 25 M 75 V THISION Compact 25 M 75 H 

 
- Eenvoudige en goedkope  
 montage  
- Ingebouwde boilerlaadfunctie  
- Ingebouwd expansievat 10 l met  
 veiligheidsklep  
- Kamermodule QAA 73 
 (afzonderlijk verpakt) 
- Buitensensor 
 (afzonderlijk verpakt)  
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Legende: 
1 Gasaansluiting 
2 Gasblok 
3 Gasbrander 
4 Aansluiting rookgasafvoer 
5 Voorloop verwarming 
6 Retourleiding verwarming 
8 Ventilator 230 V 
9 Warmtewisselaar/condensator 
11 Bedieningspaneel met  
 verwarmingsmanager 
12 Ketelpomp 
13 Expansievat 
14 Boiler 
15 Warmtewisselaar 
16 Koudwateraansluiting 
17 Warmwateraansluiting 
 
 
 
Productbeschrijving 
Zoals Combi op bladzijde 5 

Productbeschrijving 
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Type THISION    9 13 17 25 

Toelating 
Categorie  

   CE0085AT0244 
I2E(S)B, I3P 

CE0085AQ0543 
I2E(S)B, I3P 

Capaciteit  Maximale 
belasting  
Minimale  
belasting  

80/60°C 
40/30°C 
80/60°C 
40/30°C 

kW 
kW 
kW 
kW 

9,0 
9,5 
0,9 
1,1 

12,6 
14,0 
2,0 
2,2 

16,0 
17,5 
4,8 
5,4 

23,9 
25,7 
4,8 
5,4 

Brandervermogen  Maximale 
belasting 
Minimale  
belasting  

 kW 
 
kW 

9,3 
 
1,1 

13,0 
 
2,2 

17,0 
 
5,0 

24,5 
 
5,0 

Ketelrendement  Volle  
belasting  
Minimale  
belasting  

80/60°C 
40/30°C 
80/60°C 
40/30°C 

% 
% 
% 
% 

96,5 
106,5 
97,6 
108,5 

96 
106 
97,1 
108 

96,5 
106 
99 
108 

96 
105 
97,5 
108 

Rendement    % 109 108,5 

Gassoort    Aardgas  aardgas of vloeibaar gas  

CO2  Aardgas  
  Vloeibaar gas  

min./max. 
min./max. 

 Vol. % 
Vol. % 

8,0 / 9,2 
- 

8,0 / 8,5 
10,5 / 10,5  

NOX 
Jaarlijkse emissiewaarde  

min./max. (3%O2) 
(3%O2) 

mg/m3 
mg/m3 

25/40 
30 

50/50 
50 

10/30 
14 

10/40 
16 

CO 
Jaarlijkse emissiewaarde  

min./max. 
 

(3%O2) 
(3%O2) 

mg/m3 
mg/m3 

0/10 
3 

0/15 
5 

0/20 
6 

0/30 
10 

Stilstandsverliezen   Tk 70°C 
Tk 40°C 

W 
W 

150 
85  

Max. temperatuur van de  
uitlaatgassen  

  80/60°C 58 - 67  

Massastroom van de rookgassen  max.  kg/h 15 20 26 39 

Overdruk uitlaat ketel    Pa 100 
Waterinhoud 
Gewicht  

  l 
kg 

3,2 
52  

Gasdruk norm 
Gasdruk min./max.  

  mbar 
mbar 

20 aardgas / 50 vloeibaar gas 
17,4/25 aardgas / 50 vloeibaar gas  

Gebruiksdruk verwarming 
Gebruikstemperatuur  

min./max. 
max. 

 bar 
°C 

1 - 3 
90  

Spanning/frequentie 
Opgenomen vermogen ketel  

 
max. 

 Volt/Hz 
W 

230 VAC / 50 Hz 
104 

Breedte / Diepte / Hoogte    mm 540 / 361 / 760  

Gasaansluiting buitendraad 
Voorloop/terugloop buitendraad 
Aansluiting.rookgasafvoer PPS 
Ventilatieaansluiting 
Condensaataansluiting PVC 

 
 
Nominale  
doorlaat 
inwendig  
uitwendig  

 R 
R 
DN 
 
Ø mm 
Ø mm 

3/4” 
3/4“ 
80 
 

125 
32  

Geluidsniveau op 1m afstand    dB(A) 39 - 53 40 - 51  

Productparameters voor de berekening van de  
kosten van de installatie volgens DIN V4701-10: 
Nominaal thermisch vermogen  
Rendement bij nominaal thermisch vermogen  
Rendement bij deellast  
Retourtemperatuur bij 30% deellast  
Warmteverlies bij stilstand  
Hulpstroom: Ketel + geïntegreerde pomp  
verwarmingskring  

 
 

Qn (kW) 
η100% (%) 
η30% (%) 
T 30% (C) 
q B,70 (%) 
PHE (W) 

 
 

9,1 
98,3 
108,5 

30 
1,61 

24 + 80 

 
 

13,5 
97,4 
108,5 

30 
1,08 

24 + 80 

 
 

16,6 
97,4 
108,5 

30 
0,88 

24 + 80 

 
 

23,9 
97,4 
108,5 

30 
0,61 

24 + 80 

Productbeschrijving 
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Type THISION    35 50 

Toelating 
Categorie 

   CE0085AR0323 
I2E(S)B, I3P 

Capaciteit  Maximale 
belasting  
Minimale  
belasting  

80/60°C 
40/30°C 
80/60°C 
40/30°C 

kW 
kW 
kW 
kW 

33,0 
36,0 
9,7 
10,7 

48,7 
52,6 
9,7 
10,7 

Brandervermogen  Volle belasting  
Minimale belasting  

 kW 
kW 

35,0 
10,0 

50,0 
10,0 

Ketelrendement  Maximale 
belasting  
Minimale  
belasting  

80/60°C 
40/30°C 
80/60°C 
40/30°C 

% 
% 
% 
% 

96,5 
105,6 
97,9 
107,7 

95,9 
105,1 
97,1 
107,7 

Rendement    % 108,2 

Gassoort    aardgas of vloeibaar gas  

CO2  Aardgas  
  Vloeibaar gas  

min./max. 
min./max. 

 Vol. % 
Vol. % 

8,0 / 8,5 
10,5 / 10,5  

NOX 
Jaarlijkse emissiewaarde  

min./max. (3%O2) 
(3%O2) 

mg/m3 
mg/m3 

30/35 
31 

30/55 
36 

CO 
Jaarlijkse emissiewaarde  

min./max. 
 

(3%O2) 
(3%O2) 

mg/m3 
mg/m3 

0/10 
3 

0/25 
8 

Stilstandsverliezen   Tk 70°C 
Tk 40°C 

W 
W 

150 
85  

Max. temperatuur van de uitlaatgassen   80/60°C 58 - 67  
Massastroom van de rookgassen  max.  kg/h 54 77 

Overdruk uitlaat ketel    Pa 100 

Waterinhoud 
Gewicht  

  l 
kg 

4,0 
62  

Gasdruk norm 
Gasdruk min./max.  

  mbar 
mbar 

20 aardgas / 50 vloeibaar gas 
17,4/25 aardgas / 50 vloeibaar 

Gebruiksdruk verwarming 
Gebruikstemperatuur  

min./max. 
max. 

 bar 
°C 

1 - 3 
90  

Spanning/frequentie 
Opgenomen vermogen ketel  
Opgenomen vermogen pomp 

 
min. / max. 
min. / max 

 Volt/Hz 
W 
W 

230 VAC / 50 Hz 
23 / 53 
97 / 108 

Breedte / Diepte / Hoogte    mm 765 / 361 / 760  

Gasaansluiting buitendraad 
Voorloop/terugloop buitendraad 
Aansluiting.rookgasafvoer PPS 
Ventilatieaansluiting 
Condensaataansluiting PVC 

 
 
Nominale doorlaat  
inwendig  
uitwendig  

 R 
R 

DN 
Ø mm 
Ø mm 

3/4” 
1 1/4“ 

80 
125 
32  

Geluidsniveau op 1m afstand    dB(A) 40 - 51  

Productparameters voor de berekening van de  
kosten van de installatie volgens DIN V4701-10: 
Nominaal thermisch vermogen  
Rendement bij nominaal thermisch vermogen  
Rendement bij deellast  
Retourtemperatuur bij 30% deellast  
Warmteverlies bij stilstand  
Hulpstroom: Ketel + geïntegreerde pomp  
verwarmingskring  

  
 

Qn (kW) 
η100% (%) 
η30% (%) 
T 30% (C) 
q B,70 (%) 
PHE (W) 

 
 

34,1 
97,3 
107,7 

30 
0,54 

30 + 170 

 
 

48,7 
97,3 
107,7 

30 
0,38 

30 + 170 

Productbeschrijving 
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Type THISION    Combi 25 S Compact 25 M 75 

Toelating 
Categorie  

   CE0085AQ0543 
I2E(S)B, I3P 

Capaciteit  Maximale 
belasting  
Minimale  
belasting  

80/60°C 
40/30°C 
80/60°C 
40/30°C 

kW 
kW 
kW 
kW 

23,9 
25,7 
4,8 
5,4 

23,9 
25,7 
4,8 
5,4 

Warmwatercapaciteit (volgens EN 625)    l/min. 12,0 16,0 
Brandervermogen Maximale 

belasting  
Minimale  
belasting  

 kW 
 

kW 

24,5 
 

5,0 

24,5 
 

5,0 

Ketelrendement  Volle  
belasting  
Minimale  
belasting  

80/60°C 
40/30°C 
80/60°C 
40/30°C 

% 
% 
% 
% 

96 
105 
97,5 
108 

96 
105 
97,5 
108 

Rendement    % 108,5 
Gassoort    aardgas of vloeibaar gas  

CO2  Aardgas  
  Vloeibaar gas  

min./max. 
min./max. 

 Vol. % 
Vol. % 

8,0 / 8,5 
10,5 / 10,5  

NOX 
Jaarlijkse emissiewaarde  

min./max. (3%O2) 
(3%O2) 

mg/m3 
mg/m3 

10/40 
16 

CO 
Jaarlijkse emissiewaarde  

min./max. 
 

(3%O2) 
(3%O2) 

mg/m3 
mg/m3 

0/30 
10 

Stilstandsverliezen   Tk 70°C 
Tk 40°C 

W 
W 

150 
85  

Max. temperatuur van de uitlaatgassen   80/60°C 58 - 67  
Massastroom van de rookgassen  max.  kg/h 39 

Overdruk uitlaat ketel    Pa 
Waterinhoud verwarmingscircuit 
Waterinhoud warmwatercircuit  

  l 
l 

20,5 
0,5 

8 
75 

Gasdruk norm 
Gasdruk min./max.  

  mbar 
mbar 

20 aardgas / 50 vloeibaar gas 
17,4/25 aardgas / 50 vloeibaar gas  

Gebruiksdruk verwarming 
Gebruikstemperatuur  

min./max. 
min./max. 

 bar 
bar 

1/3 
1/7 

Spanning/frequentie 
Opgenomen vermogen ketel  

 
max. 

 Volt/Hz 
W 

230 VAC / 50 Hz 
104 

Breedte / Diepte / Hoogte    mm 765/361/760 H = 1000/467/760 
V = 540/467/1500 

Gasaansluiting buitendraad 
Voorloop/terugloop buitendraad 
Aansluiting.rookgasafvoer PPS 
Ventilatieaansluiting 
Condensaataansluiting PVC 
Warm water 
Koud water  

 
 
Nominale  
doorlaat  
inwendig  
uitwendig  

 R 
R 

DN 
 

Ø mm 
Ø mm 

R 
R 

1” 
1“ 
80 
125 

 
32 

3/4" 
3/4" 

Geluidsniveau op 1m afstand    dB(A) 40 - 51  

Productparameters voor de berekening van de  
kosten van de installatie volgens DIN V4701-10: 
Nominaal thermisch vermogen  
Rendement bij nominaal thermisch vermogen  
Rendement bij deellast  
Retourtemperatuur bij 30% deellast  
Warmteverlies bij stilstand  
Hulpstroom: Ketel + geïntegreerde pomp  

  
 

Qn (kW) 
η100% (%) 
η30% (%) 
T 30% (C) 
q B,70 (%) 
PHE (W) 

 
 

23,9 
97,4 
108,5 

30 
0,77 

37 + 67 

 
 

23,9 
97,4 
108,5 

30 
0,92 

37 + 67 

100  

Productbeschrijving 
 
 
Technische gegevens Combi, Compact 
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 1 Aansluiting rookgasafvoer buiten     Ø 80 mm  Ø 80 mm 
 2 Gasaansluiting buitendraad      R 3/4”   R 3/4” 
 3 Voorloop verwarming buitendraad     R 3/4“   R 1 1/4“ 
 4 Retourleiding verwarming buitendraad    R 3/4“   R 1 1/4“ 
 5 Condensafvoer         Ø 32 mm  Ø 32 mm 
 6 Afloop veiligheidsklep       3/4"    3/4" 
 7 Retourleiding boiler buitendraad     R 3/4”   R 1 1/4” 
 (enkel bij ingebouwde driewegs klep)  
 8 Aansluiting luchttoevoer concentrisch    Ø 125 mm  Ø 125 mm 
 9 Bevestigingsrails 

 THISION 9-25  
mm 

THISION 35+50 
mm 

A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
J 

96,5 
272,0 
540,0 
152,5 
42,0 
313,5 
82,5 
100,0 
85,0 

141,5 
414,5 
765,0 
197,0 
27,0 

358,5 
67,5 
82,5 

150,0 

THISION 9-25 THISION 35+50 Legende: 

49
5

76
0

361

1

8

2 5

6

66

1

19

G

10
0

A

DD

100

BBB

F

C

E

7 3 6 4

JJ J J J H

2, 3, 4, 74343

96

9

85

THISION 

Met LAS-aansluiting  

Meegeleverd 
vervalt bij 
LAS-aansluiting  

Productbeschrijving 
 
 
Afmetingen THISION 
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1 Aansluiting rookgasafvoer buiten   D 80 mm 
2 Gasaansluiting        R 1“ 
3 Voorloop verwarming buitendraad   R 1“ 
4 Retourleiding verwarming buitendraad  R 1“ 
5 Condensafvoer       D 32 mm 
6 Afloop veiligheidsklep     3/4“ 
8 Aansluiting luchttoevoer concentrisch  D 125 mm 
10 Warmwateraansluiting     3/4“ 
11 Koudwateraansluiting     3/4" 

Legende: 

THISION Combi 25 S 

67,5

27 226 75,5 44 56 173,5 60

765

49
5

76
0

56

102

361

1
8

2 5 3 6 4 11 10

6

66

1

19

2, 3, 4, 5, 10, 11

85

Meegeleverd 
vervalt bij 
LAS-aansluiting  

Met LAS-aansluiting  

Productbeschrijving 
 
 
Afmetingen THISION Combi  
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1 Aansluiting rookgasafvoer buiten   D 80 mm 
2 Gasaansluiting        R 1“ 
3 Voorloop verwarming buitendraad   R 1“ 
4 Retourleiding verwarming buitendraad  R 1“ 
5 Condensafvoer       D 32 mm 
6 Afloop veiligheidsklep     3/4“ 
8 Aansluiting luchttoevoer concentrisch  D 125 mm 
10 Warmwateraansluiting     3/4“ 
11 Koudwateraansluiting     3/4“ 

Legende: 

THISION Compact 25 M 75 H 

49
5

76
0

56

1
8

2 5 3 6 4 11 10

6

66

1

19

2, 3, 4, 5, 10, 11

82,5

1000

42 226,7 75,3 55,644,4 70 121365

467

95,4

85

Meegeleverd 
vervalt bij 
LAS-aansluiting 

Met LAS-aansluiting  

 

Productbeschrijving 
 
 
Afmetingen THISION Compact 25 M 75 H 
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1 Aansluiting rookgasafvoer buiten   D 80 mm 
2 Gasaansluiting        R 1“ 
3 Voorloop verwarming buitendraad   R 1“ 
4 Retourleiding verwarming buitendraad  R 1“ 
5 Condensafvoer       D 32 mm 
6 Afloop veiligheidsklep     3/4“ 
8 Aansluiting luchttoevoer concentrisch  D 125 mm 
10 Warmwateraansluiting     3/4“ 
11 Koudwateraansluitin      3/4“ 

Legende: 

THISION Compact 25 M 75 V 

2 5 3 6 411 10

60
0

63
5

15
00

49,255,624,4140,8140,86691,491,46547,6

1
8

82,5

566

66

1

19

2, 3, 4, 5, 10, 11

467
540

151,4

85

Meegeleverd 
vervalt bij 
LAS-aansluiting 

Met LAS-aansluiting  

 

Productbeschrijving 
 
 
Afmetingen THISION Compact 25 M 75 V 
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THISION zonder afstandbediening –  
zonder buitenvoeler  
Handmatige instelling van de warm- 
watertemperatuur (3) van de ver- 
warmingsvoorloop (2) op het  
bedieningspaneel van de ver- 
warmingsketel.  
 
Met de functietoets (1) kunnen  
2 gebruiksmodi worden geselecteerd: 
- Automatische modus (4): niet  
 beschikbaar  
- Wintermodus: LED (5) aan 
- Zomermodus LED (5) uit 
 
THISION zonder Afstandsbediening – 
met buitenvoeler  
De op basis van de buitentemperatuur 
automatisch berekende verwarmings- 
temperatuur (2) kan worden ge- 
corrigeerd, de warmwatertemperatuur  
(3) wordt handmatig ingesteld op het  
bedieningspaneel van de verwarmings- 
ketel (de gewenste waarde van de  
kamerluchttemperatuur kan naar- 
gelang de instelling met +/- 3°C  
worden bijgeregeld). 
 
Met de functietoets (1) kunnen  
3 gebruiksmodi worden geselecteerd:  
- Automatische modus: LED (4) en  
 (5) aan = autom. wintermodus,  
 LED (4) aan en LED (5) uit  
 = autom. zomermodus. 
- Wintermodus: LED (5) aan  
 (stookmodus = wintermodus) 
- Zomermodus LED (4) en (5) uit 
 (Vorstbeveiliging = Zomerstand)  
 Warmwaterproductie in werking  

THISION met afstandsbediening –  
en buitenvoeler  
Door de inbouw van een kamer- 
temperatuursensor QAA73 worden de  
regelknoppen voor de verwarmings-  
(2) en de warmwatertemperatuur (3)  
op het bedieningspaneel van de  
verwarmingsketel buiten werking  
gesteld. De gewenste temperatuur- 
waarden en verwarmingsprogramma’s 
worden in dat geval op de QAA73  
(zie afzonderlijke Bedieningshand- 
leiding) ingesteld. 

Productbeschrijving 
 
 
Regeling  

 3       2   5 

4 
 
 
1 
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  Circulatiepomp   
THISION 9-25 / Compact 25 M 75 V / 
Compact 25 M 75 H / Combi 25 S 
Het is een modulerende  
circulatiepomp.  
 
Technische gegevens 
UPER 15-50 - 1X230V 
Vermogen (W) max. 80 - min. 40 
Nominale stroom (A)  
max. 0,36 - min. 0,18 
 
 
1 Beschikbare pompdruk max. 
2 Beschikbare pompdruk min. 
3 Werkingsbereik van de UPER 
 
 
 
 
 
 
 
 
Circulatiepomp THISION 35+50 
Het is een 3-traps circulatiepomp en  
ze kan door de installateur op de  
gewenste opvoerhoogte worden  
ingesteld.  
 
Technische gegevens 
UPS 15-70 - 1x230V 
Vermogen (W)  1 =   97 
     2 = 103 
     3 = 108 
 
 
1 Beschikbare pompdruk 
 (verminderd met de  
 ketelweerstand) 
 1.III op niveau III 
 1.II op niveau II 
 1.I op niveau I 
2 Ketelweerstand 
3 Pompkarakteristiek (op niveau III) 

Manometer   Afgelezen waarde  
oranje  =  0 bar 
groen  =  0,34 tot 0,66 bar 
rood  =  2,15 tot 2,85 bar 

Hydraulica 
 
 
Circulatiepompen 

  

O
pv

oe
rh

oo
gt

e 
(m

) 

Waterhoeveelheid (m3/h) 

O
pv

oe
rh

oo
gt

e 
(m

) 

 

Waterhoeveelheid  (m3/h) 

0   0,5   1,0   1,5   2,0   2,5 

7 
 
6 
 
5 
 
4 
 
3 
 
2 
 
1 
 

3 

1.III 

1.II 

1.I 

2 

Pompcurve  

Pompcurve  
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THISION Compact 
 
De verwarmingsketel THISION  
Compact is uitgerust met een boiler  
met inox warmtewisselaar.  
De opslagcapaciteit laat toe om een  
badkuip van 130 l meteen op te  
vullen.Het vermogen van de warm- 
tewisselaar is zo groot dat alle energie 
afkomstig van de verwarmingsketel  
wordt geabsorbeerd om de ketel  
opnieuw op te warmen. Daardoor  
wordt de ketel op 8 minuten opnieuw  
opgewarmd tot 60°C. Bij voortdurend  
waterverbruik kan de ketel nog  
11 liter/minuut leveren bij een  
temperatuur van 45°C (koud water bij  
15 °C). Dankzij het grote uit- 
wisselingsoppervlak van de warm- 
tewisselaar en zijn positie in het  
onderste gedeelte van de ketel, kan  
de verwarmingsketel werken tijdens  
de condensatiefase bij de herver- 
warming van gebruikt water. De ketel  
is geïsoleerd met CFK-vrij  
polyurethaanschuim (warmteverlies:  
52 W bij 65° C). 
 
Dankzij die eigenschappen is een  
enorm comfort mogelijk met een  
gering energieverbruik. 
 

- Constante doorstroming:         11 l/min. 
- Specifieke doorstroming volgens EN 625:     16 l/min. 
- Beschikbare waterhoeveelheid op 1 uur tijd:    710 Liter 
- Beschikbare waterhoeveelheid op 10 minuten tijd:   160 Liter 
- Noodvermogen met DT 30 K:       23 kW 
- Warmteverlies (ketel alleen bij 65° C):     52 W 
- Differentiaalwaarde van de warmwaterthermostaat:  6° K 
- Koud water:            15° C 
- Warm water:           45° C 

Temperatuurstijging: 

0      2    4   6       8     10 12       14     16    18  min. 

70 
 

60 
 

50 
 

40 
 

30 
 

20 
 

10 

°C 

Capaciteit (warm water Combi en Compact) 

Combi 25 S Compact 

Uitgewisseld vermogen bij DT 30° K kW 23,9 23,9 

Constante doorvoer bij 40° C  l/min. 11,4 11,4 

Specifieke uitlaatcapaciteit l/min. 12 16 

Voorverwarmingstijd bij 60° C  min. 0 8 

Opwarmingstijd bij 60° C  min. 0 14 

Max. hoeveelheid in 10 minuten (40° C)  liter 115 158 

Max. hoeveelheid in 1 uur (40° C)  liter 686 729 

THISION  

 

Hydraulica 
 
 
Bijzonderheden Combi en Compact  
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 Afmetingen 
 Hydraulische evenwichtsfles  

Legende 
 
1 Aansluiting ontluchtingsklep 
2 Mof voor temperatuursensor 1/2" 
3 Mof 
4 Aansluiting vul- en aftapkraan 

B

h1

h2 h3

1 

2 

3 

4 

V1 

R1 

V2 

R2 

Type Door- 
stroom  

kamer- 
grootte  

Aansluitings- 
maten  

60-34 3,0 60/60 1 1/4" 155 280 340 500 

80-34 4,5 80/80 1 1/2" 175 280 340 500 

Afmetingen in mm  

 m3/h mm  B h1 h2 h3 

 
 
V1 Vertrek warmteopwekker 
V2 Vertrek warmteafnemer 
R1 Retour warmteopwekker 
R2 Retour warmteafnemer 

Drukverliescurve 
Plaatwarmtewisselaar  

 Afmetingen 
 Plaatwarmtewisselaar  

 S1 = Vertrek ketelcircuit 
 S2 = Retour ketelcircuit 
 S3 = Retour verwarmingscircuit 
 S4 = Vertrek verwarmingscircuit  

Waterhoeveelheid in kg/h 

2000   4000     6000       8000 

2,5 

2,0 

1,5 

1,0 

0,5 

0 

mWS 

D
ru

kv
er

lie
s 

Nominaal warm- 
tevermogen tot kW  

a 
mm 

b 
mm 

c 
mm 

d 
mm 

L 
mm 

S1....S4 
R 

50 250 50 360 185 209 1“  buitendraad  

90 250 50 360 185 304 1“  buitendraad  

1 =   9 - 50 kW 
2 = 50 - 90 kW 

 

Hydraulica 
 
Hydraulische evenwichtsfles 
Platenwarmtewisselaar  
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 Opstelling en afstanden  Plaatsing 
Het toestel moet in ieder geval zo  
geplaatst worden dat bediening en  
onderhoud zonder problemen mogelijk 
zijn. Minimale afstand t.o.v. de muren:  
10 cm aan elke zijde. Minimale afstand 
t.o.v. het plafond en minimale afstand  
langs onderen: zie hiernaast. Minimale  
afstand langs voren: min. 80 cm (met  
uitzondering van kastinbouw).  
De opstellingsruimte dient te voldoen  
aan de geldende richtlijnen en  
voorschriften.  

 

T HR

> 
80

0
> 

80
0

> 100 > 100

THISION 

Bevestiging 
De THISION wordt met behulp van de  
bijgeleverde bevestigingsrails hori- 
zontaal tegen een muur gehangen. 
Als de drie voorziene gaten niet  
geschikt zijn, kunnen andere worden  
geboord. 
 
Wateraansluiting 
De THISION kan worden gebruikt voor 
alle warmwaterverwarmingsinstallaties  
met een installatiedruk van minstens 
1,0 bar. 
De veiligheidsvoorschriften dienen te  
worden nageleefd. Vooraleer het  
toestel in gebruik genomen wordt,  
moet worden gecontroleerd of de voor- 
loop en de terugloop van de ver- 
warming correct zijn aangesloten. 
Voor de wateraansluiting dienen de  
bijgeleverde schroefverbindingen te  
worden gebruikt. Bij het verwijderen  
van de plastic kappen van de  
wateraansluitingen kan er testwater  
lekken. 

Kwaliteit van het warm water 
Bij de sanering van oude installaties  
zitten in het verwarmingswater vaak  
stoffen en toevoegingen die de werking 
en levensduur van de nieuwe ketel  
negatief kunnen beïnvloeden. Daarom  
wordt het systeem opgewarmd en  
volledig leeggemaakt vooraleer de  
oude installatie wordt vervangen en  
wordt het voor de aansluiting van de  
nieuwe installatie zorgvuldig gespoeld. 
Om corrosie in de ketel en het ver- 
warmingssysteem te voorkomen, moet  
de pH-waarde van het drinkwater  
tussen 7 en 8,5 liggen. Bij installaties  
van meer dan 40 kW met grote  
waterinhoud of hogere waterhardheid  
moet worden gecontroleerd of een  
systeemscheiding noodzakelijk is. 
 

Elektrische aansluiting 
De THISION is in de fabriek  
gebruiksklaar bedraad en uitgerust  
met een aansluitkabel voor  
230V 50Hz. De elektrische installatie  
moet voldoen aan de desbetreffende  
NORM of het algemene elektrische  
schema van de desbetreffende  
installatie. De ketel moet worden  
beveiligd met een zekering van 10 A. 
De fase en nulgeleider mogen niet  
worden verwisseld, aangezien de  
ketel anders in storing gaat. Het  
toestel is niet beschermd tegen  
spatwater en de montage is dan ook  
enkel toegelaten op een plaats waar  
geen gevaar voor spatwater bestaat. 
 

Montage 
 
 
Opstelling, Bevestiging, Aansluitingen  
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B23 Aansluiting rookgasafvoer op rookgasafvoersysteem. 
Meervoudig gebruik (overdruk/onderdruk) 
 
Kelderinstallatie 
Luchttoevoer via opstelruimte 
Rookgasafvoer via het dak 

 

C13x Geleiding van de luchttoevoer/rookgasafvoer door de buitenwand  
met hetzelfde drukbereik  
 
Installatie kelder/etage 
Gasafvoer-luchttoevoersysteem door de buitenwand  

 

Geleiding van de luchttoevoer/rookgasafvoer via het dak met 
hetzelfde drukbereik  
 
Kelderinstallatie 
Gasafvoer-luchttoevoersysteem tot aan het rookgasafvoerkanaal 
Geleiding van de luchttoevoer/rookgasafvoer via het dak 
Inbouw in vochtvrij rookgasafvoerkanaal  

 

Geleiding van de luchttoevoer/rookgasafvoer via het dak met  
hetzelfde drukbereik  
 
Etage-/dakinstallatie 
Rookgasafvoer-luchttoevoersysteem via schuin of plat dak  

 

C43x Aansluiting op AZ / LAS (2-speed), meervoudig gebruik  bij de installatie  

C53x Geleiding van de luchttoevoer en rookgasafvoer naar buiten met  
verschillende drukbereiken  

bij de installatie  

C63x* Lucht-gasafvoeraansluiting op apart gecontroleerde en geleverde  
lucht-/gasafvoerleidingen  
 
Installatie kelder/etage 
Gasafvoer-luchttoevoersysteem door de buitenwand 
Geleiding van de rookgasafvoer door thermisch geïsoleerde  
gasafvoerleiding of AZ-AW 
Gasafvoerleiding (verticale spouw) op de buitenwand  

 

C83x* Rookgasafvoeraansluiting op rookgasafvoersystemen, meervoudig  
gebruik (onderdruk). Verbrandingsluchttoevoer via afzonderlijke  
luchtleiding  

bij de installatie  

C33x  

Open, D 80 PPS 

Gesloten, D 80/125 PPS/Alu wit  

Montage 
 
Geleiding van de luchttoevoer/rookgasafvoer 
Uitvoeringsvarianten  

*) Niet toegelaten in België  
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Gasafvoer- en luchttoevoer- 
aansluiting 
De THISION is geschikt voor open en  
gesloten uitvoering. De gasafvoerbuis  
moet kunnen worden gedemonteerd.  
 
Bij alle gasafvoersystemen dient erop  
te worden gelet dat er geen kortsluiting 
ontstaat tussen de luchttoevoer en de  
gasafvoer.  
 
Buisverwijdingen mogen enkel verticaal 
worden ingebouwd om te voorkomen  
dat er waterzakken ontstaan.  
 
Om de gasafvoer te beveiligen is de  
THISION uitgerust met een veilig- 
heidstemperatuurbegrenzer aan de  
gasafvoerpijp (ingesteld op 85°C),  
waardoor die bij de installatie niet meer  
moet worden voorzien. 
 
De buitenluchttoevoer moet ge- 
garandeerd zijn en moet volgens de  
geldende gasrichtlijnen worden  
geplaatst. De plaatselijke voorschriften  
dienen te worden nageleefd. In principe 
raden we een gesloten installatie aan.  
Vaak is er gevaar voor corrosiebe- 
vorderende dampen, in het bijzonder in  
waskeukens of knutselruimtes, coiffeur- 
salons en ruimtes waarin galvanische  
processen plaatsvinden, drukkerijen of  
metaalverwerking. 
In dergelijke gevallen moet de lucht- 
toevoer worden gelegd vanaf een  
geschikte plaats buiten. 
 
Condensaataansluiting 
Per m³ verbrand aardgas ontstaat als  
gevolg van het bijzonder hoge energie- 
verbruik 0,7 tot 1,0 liter condensaat.  
Dat moet worden afgeleid. Daarvoor  
moeten minstens tot aan de ingang in  
de verzamelbuis kunststofbuizen  
worden gebruikt. Het condensaat moet  
vrij in een trechter (of neutralisatietank)  
kunnen weglopen. Daardoor wordt  
vermeden dat er condensaat in de ketel 
wordt opgestuwd. 
De condensaatafvoer mag geen vaste  
verbinding met de kanalisatie hebben  
en verloopt via een trechtersifon die in  
de huisriolering moet worden  
geïnstalleerd. 
Het voorgaande geldt bijzonder ook  
voor het condensaat van de  
gasafvoerleiding en de schoorsteen.  
 

De plaatselijke voorschriften dienen te  
worden nageleefd. 
Voor de ingebruikneming moet de  
sifon in de THISION met water worden 
gevuld (het gemakkelijkst is 0,5 l  
water via de gasafvoerbuis bij te  
vullen). 
 
Aansluiting op de luchttoevoer/ 
rookgasafvoer  
Voor de concentrische lucht- 
toevoer/rookgasafvoer mogen  
uitsluitend originele hulpstukken van  
ELCO-Klöckner worden gebruikt. 
De luchttoevoer/rookgasafvoer moet  
niet op een afstand van brandbare  
materialen worden gehouden,  
aangezien bij nominaal thermisch  
vermogen geen temperaturen boven  
80°C voorkomen. 
De luchttoevoer/rookgasafvoer mag  
niet door andere montageruimtes  
worden geleid. 
Als de THISION als buitenwandtoestel 
(luchttoevoer-/rookgasafvoertraject via  
buitenwand) wordt geïnstalleerd,  
dan moet het nominale thermische  
vermogen in de stookmodus worden  
verminderd tot onder 11 kW. 
Als de leidingen voor de toevoer van  
de verbrandingslucht en de gasafvoer  
verdiepingen in het gebouw over- 
bruggen, dan moeten de leidingen  
buiten de montageruimte in een  
schacht worden geleid die minstens  
90 minuten vuurvast is, en bij lage  
gebouwen minstens 30 minuten.  
Worden de gastoestellen opgesteld in  
ruimtes waar zich boven het plafond  
enkel nog de dakconstructie bevindt,  
dan gelden de volgende vereisten: 
Als voor het plafond een bepaalde  
vuurvastheid wordt vereist, dan  
moeten de leidingen voor de ver- 
brandingsluchttoevoer en de gasafvoer 
tussen de bovenkant van het plafond  
en de dakbedekking worden voorzien  
van een bekleding die minstens even  
vuurvast is en uit niet-brandbare  
materialen bestaat. 
Als voor het plafond een bepaalde  
vuurvastheid wordt vereist, dan  
moeten de leidingen voor de  
verbrandingsluchttoevoer en de  
gasafvoer van de bovenkant van het  
plafond tot aan de dakbedekking in  
een schacht van vuur- en vormvaste  
materialen of in een metalen  
doorvoermantel worden gelegd  
(mechanische bescherming).  

Er moeten kunnen worden ge- 
controleerd of de doorsnede van  
gasafvoerleidingen vrij is. 
In de montageruimte moet minstens  
een passende inspectie- en/of  
controleopening worden voorzien in  
overleg met de bevoegde plaatselijke  
schoorsteenveger. 
Voor de verbindingen voor de gas- 
afvoer moeten moffen en dichtingen  
worden gebruikt. De moffen moeten  
altijd tegen de stromingsrichting van  
het condensaat worden geplaatst.  
Het luchttoevoer-/gasafvoertraject  
moet 1-3% schuin t.o.v. de ketel 
worden gemonteerd. Om wederzijdse  
beïnvloeding tussen de lucht- 
toevoer- en gasafvoertrajecten via het  
dak te vermijden, raden we een  
minimale afstand van 2,5 m aan  
tussen de luchttoevoer- en gas- 
afvoertrajecten. 
 
Aansluiting op een vochtvrij lucht- 
toevoer-/rookgasafvoerkanaal (AZ),  
rookgasafvoerkanaal of rookgas- 
afvoersysteem. 
Voor schoorstenen en rookgasafvoer- 
systemen is een stedenbouwkundige  
toelating voor gasgestookte branders  
nodig (DIBT-certificaat, Duitse Instituut 
voor Bouwtechniek). De afmetingen  
worden bepaald aan de hand van de  
berekeningstabellen voor de des- 
betreffende categorie rookgas- 
waarden. Er mogen hoogstens drie  
afwijkingen van 90° worden ge- 
monteerd. Voor schoorstenen moet  
bij de berekening van de manometer- 
druk op 0 Pa als uitgangspunt  
genomen worden. 
 
Aansluiting op een vochtvrij rook- 
gasafvoerkanaal of rookgasafvoer- 
systeem B23 voor open uitvoering. 
Het rechte stuk van het luchttoevoer- 
/gasafvoertraject mag bij installatie op  
een gasafvoerkanaal niet langer dan  
2 m zijn. Er mogen hoogstens drie  
afwijkingen van 90° worden  
gemonteerd. 
Voor het rookgasafvoerkanaal is een  
DIBT-certificaat vereist en het moet  
geschikt zijn voor de afvoer van  
verbrandingsgassen. 

Montage 
 
Gasafvoer- en luchttoevoeraansluiting 
Uitvoeringsvarianten lucht-/afvoergastraject  
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Rookgasafvoersystemen D 80 / 100 Open  

Rookgas- 
afvoersysteem 
 

Keteltype  Veranderingen van richting  

2 3 4 5 6 

Totale buislengte in meter (gasafvoer)  

D 80 THISION 9 32 29 26 23 20 

THISION 13 29 26 23 20 17 

THISION 17 25 22 19 16 13 

THISION 25 15 12 9 6 3 

D 100 THISION 35 26 24 22 20 18 

THISION 50 20 18 16 14 12 

Gasafvoer-luchttoevoersysteem AZ, D 80 / 125 en D 110 / 150 - Gesloten  

Rookgas- 
afvoersysteem 

Keteltype Totale buislengte in meter (gasafvoer/luchttoevoer) 

D 80 / 125 THISION 9 15 

THISION 13 15 

THISION 17 15 

THISION  25 12 

THISION  35 8 

D 110 / 150 THISION  25 15 

THISION  35 15 

THISION  50 12 

Voor elke verandering van richting met 90°, moet 1,5 meter van de totale buislengte worden afgetrokken. De ketel- 
aansluiting is bij alle toestellen uitgevoerd in D80/125. Bij de bovenstaande dimensionering is rekening gehouden met de  
bijkomende weerstand. 
 
Rookgasafvoersysteem voor THISION Compact en THISION Combi zie THISION 25. 

Dimensionering van gasafvoer- en  
luchttoevoerleidingen bij  
installaties met één ketel. 
Maximaal toegestane buislengtes  
gasafvoer- en luchttoevoerbuizen  
(max. totale lengte) na x ver- 
anderingen van richting. 
 
Belangrijk: Houd rekening met de  
opmerkingen over de gasafvoer- en  
luchttoevoeraansluiting alsook de  
condensaataansluiting in het  
hoofdstuk Aansluitingen. 

Montage 
 
Geleiding van de luchttoevoer/rookgasafvoer 
Dimensionering 
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- B23, Kelderinstallatie,  
- Inbouw in vochtvrij  
 gasafvoerkanaal 
- Gasafvoertraject via het dak: 
 Rookgasafvoer langs het dak  
 
Funderingsstuk: Basis 

 
Uitbreidingsstukken  

Pos Benaming 
1 Ketelaansluiting met meetopening, 

Glijmiddel 
Documentatie 

2 T-stuk met deksel, 87,5°  
3 Buis met mof 0,5 meter  

  
  
4 
5 
6 
  
7 
8 

Montagepakket stijgleiding 7m,  
bestaande uit:  
- Oplegrail  Steun 
- Steunboog 87,5° 
- 3 buizen met mof 1,95 meter  
- 1 buis met mof 1,0 meter  
- 3 afstandhouders 
- Schoorsteenschachtbedekking  
  met bevestiging  

Pos Benaming  
  Buis met mof 1,0 meter  
  Buis met mof 1,95 meter  
10 Inspectiestuk met schroefdeksel 
11 Bochtstuk 30° 
  Bochtstuk 45° 
  Bochtstuk 87,5° 
7 Afstandhouder 

(verplicht om de 2 meter) 

Rookgasafvoeraansluiting op  
rookgasafvoersysteem/rookgas- 
afvoerkanaal (vochtvrij).  
Meervoudig  gebruik (overdruk/ 
onderdruk) – verbrandings- 
luchttoevoer via montageruimte 
Het rechte stuk van het luchttoevoer- 
/rookgasafvoertraject  mag bij  
installatie op een rookgas- 
afvoerkanaal niet langer dan  
2 m zijn. Er mogen hoogstens drie  
afwijkingen van 90° worden ge- 
monteerd. 
Voor het rookgasafvoerkanaal is een  
DIBT-certificaat vereist en het moet  
geschikt zijn voor de afvoer van  
verbrandingsgassen. 
Opening naar buiten: 1x 150 cm2

 

of 2 x 75 cm2
 

Montage 
 
Rookgasafvoersysteem D 80 PPS 
Open  
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- C13x, , Installatie kelder/etage,  
- Luchttoevoer-rookgas- 
 afvoersysteem door de buitenwand 
 
Funderingsstuk: Basis 

 
Uitbreidingsstukken  

 

Pos Benaming  
1 Ketelaansluiting met meetopening, 

schroeven, dichting, glijmiddel,  
Documentatie 

2 T-stuk met deksel, 87,5° 
3 Buis, 0,5 meter 
4 
5 

Buitenwandaansluiting 
(incl. 2 muurschermen)  

Pos Benaming 
  Buis, 1,0 meter 
  Bocht 87° 
  Bocht 45°  
  Inspectiestuk met deksel 
5 Muurscherm D125 wit 

Incl. bevestigingsschroeven  
  Klembevestiging 

DN 125  
  Wandklem verstelbaar 

DN 125 
(afstand wand – midden van  
de buis, 115 -170 mm) 

  Verlenging voor wandklem 
(afstand wand – midden van  
de buis , 
165 – 228 mm of 
215 – 275 mm of 
270 – 333 mm) 

Montage 
 
Rookgasafvoersysteem D 80/125 PPS/Alu wit 
Gesloten 
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- C33x, kelderinstallatie  
 Inbouw in vochtvrij  
 rookgasafvoerkanaal  
- Luchttoevoer-rookgasafvoertraject  
 via het dak  
 
Funderingsstuk: Basis 

 

Uitbreidingsstukken AZ D80/125  
naar de schoorsteen  

Uitbreidingsstukken D80 in de  
schoorsteen  

Geleiding van de luchttoevoer/ 
rookgasafvoer via het dak met  
hetzelfde drukbereik  
Kelderinstallatie, etage-/dakinstallatie  
(schuin of plat dak) 

Pos Benaming  
1 Ketelaansluiting met meetopening, 

schroeven, dichting, glijmiddel,  
Documentatie 

2 T-stuk met deksel, 87,5°  
3 Buis 0,5 meter 
14 Muurscherm 

D125 wit 
  
  
4 
5 
6 
  
7 
8 

Montagepakket stijgleiding 7m, 
bestaande uit: 
- Oplegrail: Steun 
- Steunboog 87,5° 
- 3 buizen met mof 1,95 meter 
- 1 buis met mof 1,0 meter 
- 3 afstandhouders 
- Schoorsteenschachtbedekking  
  met bevestiging  

  Buis 1,0 meter 
  Bocht 87° 
  Bocht 45° 
  Klembevestiging 

DN 125 
  Wandklem verstelbaar 

(afstand wand – midden van de  
buis, 115 -170 mm) 

  Verlenging voor wandklem 
(afstand wand – midden van de  
buis  
165 – 228 mm of 
215 – 275 mm of 
270 – 333 mm) 

  Buis met mof 0,5 meter 
  Buis met mof 1,0 meter 
  Buis met mof 1,95 meter 

10 Inspectiestuk met schroefdeksel 
11 Bochtstuk 30° 
7 Afstandhouder 

(verplicht om de 2 meter) 

Montage 
 
Rookgasafvoersysteem D 80/125 PPS/Alu wit 
Gesloten 



25  

6 

- C33x, etage-/dakinstallatie  
- Luchttoevoer-rookgas- 
 afvoertraject via schuin/plat dak  
 
Funderingsstuk: Basis 

Alternatief  

Uitbreiding  

Andere informatie  

Pos Benaming 
1 Ketelaansluiting met meetopening, 

schroeven, dichting, glijmiddel,  
Documentatie 

2 Inspectiestuk met deksel  
3 Buis, 0,5 meter  
4 Universele schuine dakpan voor  

dakdoorvoer, zwart 
5 Dakdoorvoer AZ m. windscherm,  

zwart  

Pos Benaming 
4 Universele schuine dakpan voor 

dakdoorvoer, rood  
5 Dakdoorvoer AZ m. windscherm, 

rood  
6 Plakplaat voor dakdoorvoer  

D125  

Pos Benaming 
  Buis, 1,0 meter 
  T-stuk met deksel, 87,5° 
  Bocht 90°  
  Bocht 45° 
  Klembevestiging DN 125 
  Wandklem verstelbaar DN 125 

(afstand wand – midden van de  
buis, 115 -170 mm)  

  Verlenging voor wandklem 
(afstand wand – midden van de  
buis,  
165 – 228 mm of 
215 – 275 mm of 
270 – 333 mm) 

 Schacht of doorvoermantel 
F30/F90 bij de installatie  

Montage 
 
Rookgasafvoersysteem D 80/125 PPS/Alu wit 
Gesloten 
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Het toestel gebruiksklaar maken 
Om een onberispelijke werking te  
garanderen, moet het toestel volgens  
de voorschriften worden gevuld en  
volledig worden ontlucht.  
Het verwarmingssysteem moet voor  
de aansluiting van de THISION worden 
uitgespoeld, om vreemde voorwerpen  
zoals hennepkoord, enz. uit de  
buisleidingen te verwijderen.  
 
De verwarmingsinstallatie wordt  
volgens de traditionele methode  
gevuld. De installatie moet zowel  
waterzijdig als verwarmingszijdig  
ontlucht zijn. De waterdruk kan op de  
drukmeter van de THISION worden  
afgelezen in bar. Daartoe moet eerst  
de netstekker in het stopcontact  
worden gestoken. Zodra het vullen en  
ontluchten van de verwarmings- 
installatie is voltooid, is de THISION  
gebruiksklaar. Op een gepast tijdstip  
moet de waterdruk nog eens worden  
gecontroleerd en moet er eventueel  
water worden bijgevuld. (Tip: Voor u  
water bijvult, moet u de slang met  
water vullen; op die manier wordt ver- 
komen dat er lucht in het verwarmings- 
systeem dringt. 
 
 
Gasaansluiting 
Vooraleer u het toestel in gebruik  
neemt, moet de dichtheid van de gas- 
leiding en de aansluitingen naar het  
toestel worden gecontroleerd. Bij het  
afdrukken moet de afsluitkraan van het  
toestel gesloten zijn – de  
combi-gasklep mag met maximaal  
100 mbar worden belast. 
Het gas dient volgens de geldende  
richtlijnen en voorschriften van de gas- 
maatschappij te worden aangesloten.  
Tussen de afsluitkraan en het toestel  
moet een schroefverbinding worden  
gemonteerd. Gebruik daartoe de  
bijgeleverde ¾” aansluitschroef. 
Eventuele vuilresten moeten uit de  
gasleiding worden verwijderd.  
De gasdoorvoer mag enkel door een  
vakman uitgevoerd worden.  
De minimale gasdruk bedraagt  
17,4 mbar bij aardgas en 50,0 mbar  
bij vloeibaar gas. 

Elektrische aansluitingen 
Bij het elektrisch aansluiten van de  
ketel is het aangeraden om het  
elektrisch schema erbij te nemen.  
Gelieve de landelijke en regionale  
richtlijnen op het gebied van elektrische 
installaties in acht te nemen.  

 

- De externe schakelaar inschakelen 
- Schakelaar (14) op ON(I) 
- Op het display van het  
 bedieningspaneel (13) verschijnen  
 volgende getallen in deze  
 volgorde: 

  

Dit wil zeggen dat hier de LMU  
ketelsturing reeks 3 geïnstalleerd is,  
versie 1.01. 
 

Bij de indienstname van de ketel test  
de ketel de verschillende toebehoren  
( voeler – mengkraan – pomp – enz. ..)  
en test automatisch de parameters  
naargelang het type installatie. 
 
Nij het optreden van een probleem/ 
storing gaat er een rood lampje  
branden (11) – Storingsmelding.  
- Om de foutmelding te verwijderen  
 de Reset toets (10) indrukken.  
- Blijft de storing zich voordoen,de  
 lijst met foutcodes raadplegen.  

Ingebruikneming  
 
Vullen van de installatie  
Gasaansluitdruk  / Elektrische aansluiting  

 14       13  11   10 



Instelling van de THISION  
In principe moet er aan de gasklep  
niets worden veranderd, aangezien de  
toestellen vooraf in de fabriek zijn  
geregeld.  
 
Indien er toch wijzingen nodig zijn:   
(zonder QAA 73) Schakel het toestel in 
op handbediening. Houd de schoor- 
steenvegertoets ca. 10 sec. ingedrukt,  
tot 1/00 afwisselend knippert. Nu kan  
met de warmwaterdraaiknop traploos  
worden overgeschakeld van minimale  
belasting naar volle belasting en om- 
gekeerd. Daarbij ziet u op de display  
de desbetreffende capaciteit in  
procent (%). 
 
Indien er toch wijzingen nodig zijn:  
(met QAA 73) Schakel het toestel in  
op handbediening. Houd de schoor- 
steenvegertoets ca. 10 sec. ingedrukt,  
tot 1/00 afwisselend knippert. Nu kan  
met de draaiknop voor de nominale  
temperatuur van de QAA 73 traploos  
worden overgeschakeld van minimale  
belasting naar volle belasting en  
omgekeerd. Op de display van de  
QAA 73 wordt de modulatiewaarde in  
procent (%) weergegeven.  
 
Na het starten van de brander wordt  
eerst bij minimale belasting met behulp  
van de parallelle verschuiving van de  
karakteristiek (instelschroef “K”) de  
gas/lucht-verhouding ingesteld op  
ca. 8,0 % ± 0,3 % CO2. 
 
Bij volle belasting wordt de gas- 
volumestroom met de hoofdstroomklep 
(instelschroef “V") gewijzigd tot de  
gewenste meetresultaten worden  
behaald, ca. 8,5 % ± 0,3 % CO2.  
 
Als de waarden zijn ingesteld, moeten  
ze nog eens worden gecontroleerd bij  
lichte belasting en bij volle belasting, en 
eventueel worden gecorrigeerd. 
 
*) Niet toegelaten in België  

Functiecontrole 
- Controleer de dichtheid van het  
 toestel 
- Controleer of de rookgasafvoer- 
 leidingen correct zijn geïnstalleerd 
- Controleer de ontsteking van de  
 brander (enkele malen opstarten)  
 en de vlam 
- Breng de gebruiksaanwijzingen  
 aan op een goed zichtbare plaats  
 in de ruimte waar de installatie is  
 opgesteld 
- Maak de eigenaar vertrouwd met  
 de bediening van het toestel en  
 geef hem/haar de handleiding 
- Wijs de eigenaar op de noodzaak  
 van een regelmatig onderhoud  
 van de installatie  
 (onderhoudscontract). 
 
Schoorsteenvegerfunctie  
Om in de schoorsteenvegermodus te  
geraken, moet de schoorsteen- 
vegertoets (6) gedurende ca. 5 sec.  
ingedrukt gehouden worden tot “5F”  
op de display (13) verschijnt.  
 
Nu slaat de installatie aan en gaat ze  
over op volle belasting, zodat nu de  
meting kan worden uitgevoerd.  
 
Om de schoorsteenvegermodus te  
verlaten, moet de schoorsteen- 
vegertoets (6) opnieuw gedurende  
ca. 5 sec. ingedrukt gehouden worden. 
 
Nu wordt het toestel uitgeschakeld en  
gaat het over op standby (0), of als er  
een verwarmingscommando in de  
wachtrij staat op de desbetreffende  
displayweergave. 
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Ingebruikneming 
 
Instelling toestel / Functiecontrole 
Schoorsteenvegerfunctie  
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Thision zonder Afstandsbediening –  
zonder buitenvoeler  
Handmatige instelling van de warm- 
watertemperatuur (3) van de ver- 
warmingsvoorloop (2) op het  
bedieningspaneel van de ver- 
warmingsketel. 
 
Met de functietoets (1) kunnen  
2 gebruiksmodi worden geselecteerd: 
- Automatische modus (4): niet  
 beschikbaar 
- Wintermodus: LED (5) aan 
- Zomermodus LED (5) uit 
 
 
Thision zonder afstandsbediening –  
met buitenvoeler 
De op basis van de buitentemperatuur  
automatisch berekende verwarmings- 
temperatuur (2) kan worden gecorri- 
geerd, de warmwatertemperatuur (3)  
wordt handmatig ingesteld op het  
bedieningspaneel van de verwarmings- 
ketel (de gewenste waarde van de  
kamerluchttemperatuur kan naargelang 
de instelling met +/- 3°C worden  
bijgeregeld). 
 
Met de functietoets (1) kunnen 3 
gebruiksmodi worden geselecteerd: 
- Automatische modus: LED (4) en  
 (5) aan = autom. wintermodus,  
 LED (4) aan en LED (5)  
 uit = autom.zomermodus 
- Wintermodus: LED (5) aan  
 (stookmodus = wintermodus) 
- Zomermodus LED (4) en (5) uit  
 Vorstbeveiliging = Zomerwerking,  
 warmwaterbereding in werking  

THISION met afstandsbediening –  
en buitenvoeler  
Door het plaatsen van de afstands- 
bediening QAA73 verliezen de  
instelknoppen op het bedienings- 
paneel,zowel voor de tempratuur van  
verwarming(2) als warm water(3),  
hun functie. 
De gewenste temperatuur- 
waarden en verwarmingsprogramma’s  
worden in dat geval op de QAA73  
(zie gebruiksaanwijzingen van de  
afstandsbediening) ingesteld. 
 
Aanwijzing 
Bij het gebruik van de QAA 73 moet  
de werkingstoestand met behulp van  
“Set Mode”(1) manueel op “Winter”  
gezet worden. Zie tabel onderaan. 
 
1 Met de functietoets kunnen de  
 3 volgende gebruiksmodi worden  
 geselecteerd: 
 Automatisch: LED (4) aan 
 Winter: LED (5) aan 
 Zomer: LED (4) en (5) uit  
 

2 Instelling van de verwarmings- 
 temperatuur (weergegeven in- 
 stelwaarde op het beeldscherm  
 (13))* 
 

3 Instelling van de warmwater- 
 temperatuur (weergegeven  
 instelwaarde op het beeldscherm  
 (13))*  
 

6 Schoorsteenvegertoets: enkel voor  
 onderhoud en het verhelpen van  
 storingen  
 

7 Info-toets om de vijf volgende  
 parameters door een eenvoudige  
 druk op de toets weer te geven op  
 het scherm (13): 
 Temperatuur vertrek CV: 
     LED (9) aan  
 Warmwatertemperatuursensor: 
     LED (9) knippert  
 Waterdruk verwarmingsketel:   
     LED (8) aan  
 Gebruik:   LED (8/9) uit   
 Diagnose:   LED (8/9) uit 
     Display (13)  
     knippert  
 

8 Installatiedruk  
 

9 Warmwatertemperatuur  
 

10 Bevestigingstoets verwarmingsketel 
 (na het bevestigen ca. 30 sec.  
 (herinitialisatie) wachten en dan  
 opnieuw opstarten 
 

11 Alarm: rode LED aan  
 

12 Vlamcontrole: groene LED aan  
 

13 Digitale display: geeft afwisselend  
 de via de info-toets opgevraagde  
 waarde en de huidige foutcode  
 weer. 
 

14 Hoofdschakelaar  
 
*) De werking van de potentiometer  
 voor de verwarmingstemperatuur  
 (2) en de warmwatertemperatuur  
 (3) is afhankelijk van het type  
 installatie. 

Zomer-manueel  Winter-manueel Automatische werking  

Aanduiding “Auto” (4) 
 

Aanduiding “Auto” (4) 
 

Aanduiding “Auto” (4) 
 

Aanduiding  (5) 
 

Aanduiding  (5) 
 

Aanduiding  (5) 
 of  

Enkel SWW-productie via  
QAA73 mogelijk  

Verwarmingsfunctie en  
bereiding van SWW- 
productie zijn actief 

Mag niet ingesteld  
worden in combinatie  
met een QAA73  

Instelling - regeling 
 
 
Algemene gebruiksaanwijzingen  

 3       2   5 

10 
 
7 
 
6 
 

4 
 
 
1 

14        13    8   9  12  11 
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1. Als de verwarming correct werkt,  
 moet er niets worden veranderd  
 aan de regeling. 
 
2. Koppel het toestel van het  
 stroomnet en sluit de gaskraan. 
 
3. Neem de behuizing weg. 
 Procedure:  
 open de kliksluitingen boven- en  
 onderaan. 

4. Demonteer de brander. 
 Procedure: 
 Draai de vier inbusschroeven  
 M8 aan de brander los.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Draai de schroef aan de gasklep  
 los, verwijder de ontstekings- en  
 ionisatiekabel evenals de  
 aardingsgeleider en de  
 luchtaanvoer. 

Onderhoud en service  
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5. Zuig de warmtewisselaars en  
 lamellen af, reinig de zijwanden  
 evt. met een nylon borstel. Spoel  
 de warmtewisselaars grondig  
 met water en neem vervolgens  
 de sifon weg om hem te reinigen. 
 
6. Reinig de brander en ventilator  
 met een verfkwast of messing  
 borstel. Controleer en reinig de  
 ontstekings- en ionisatie- 
 elektroden. Als de elektroden  
 moeten worden vervangen,  
 moeten ze opnieuw worden  
 afgedicht (silicone). Verwijder  
 eventuele vuilophopingen in de  
 behuizing met de stofzuiger of  
 een vochtige doek. 
 
7. Monteer alles opnieuw in om- 
 gekeerde volgorde.  
 
8. Controleer de gasdichtheid van  
 de schroefverbindingen. 
 
9. Controleer de waterdruk in het  
 systeem en vul aan, indien nodig. 
 
10. Controleer of de installatie werkt. 
 
11. Bereken, meet en vergelijk de  
 doorstromingshoeveelheid. 
 Eventueel bijregelen, zorg ervoor  
 dat u het toestel niet overbelast. 
 
12. Meting van de rookgassen  
 Controleer het brandervermogen  
 bij gedeeltelijke en bij volle  
 belasting. 
 
13. Zet de installatieregeling weer in  
 de oorspronkelijke toestand en  
 controleer het regeltoestel  
 QAA 73. 
. 

Onderhoud en service  
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Onderhoud van de boiler 
THISION Compact 25 M 75 H/V 
 
Boilers van roestvast staal verkalken  
nauwelijks. Indien nodig, kunnen de  
boiler en de warmtewisselaar echter  
via de onderhoudsklep worden  
gecontroleerd. 
 
Inspectie van de anode 
 
 
Opgelet 
De anode jaarlijks controleren. 
 
Vervang de anode als volgt: 
 
- Sluit daartoe de toevoer van  
 sanitair warm warm af met de  
 afsluitklep. 
- Verlaag de druk in de ketel door  
 een warmwaterkraan open te  
 draaien. 
- Schroef de anode los met een  
 geschikte schroefsleutel. 
- Controleer de corrosie van de  
 anode en vervangen ze als ze  
 minder dan 150 g weegt. 
 Vernieuw de dichtingsring,  
 schroef de anode opnieuw vast  
 en sluit de installatie opnieuw  
 aan op de waterleiding. 

Anode 
 
Dichtingsring 

 

Onderhoud en service 
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Indicatie werkingstoestand LMU 

Aanwijzing 
De aanduiding van de werkings- 
toestand verdwijnt automatisch na  
8 minuten, of indien er nogmaals  
2 maal op de Info toets wordt  
gedrukt.  

Display Beschrijving 

0 Geen vraag 

1 Vraag 

2 Start ventilator  

3 Voorspoelfase  

4 Wachttijd/controletijd 

5 Ontsteking 

6 Veiligheidstijd vast  

7 Veiligheidstijd variabel  

10 Stookmodus  

11 Productie sanitair warm water  

12 Parallelle modus, verwarming, sanitair warm water  

20 Controle met laatste vraag 

21 Controle met laatste voorspoelfase 

22 Nieuwe start  

99 Blokkering (Functiestoring) 

Om zicht te krijgen op de  
werkingstoestand van de LMU  
volstaat het om drie maal op de Info  
toets te drukken. De verschillende  
fazen worden dan op het display  
getoond.  

Storingen: oorzaken en oplossingen 
 
 
Indicaties werkingstoestand 
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 Voelerweerstanden 
De voelerweerstand wordt gemeten  
door ze los te maken van het  
bedieningsbord. 

Ohmse waarde van de voeler 

CV Vertrekvoeler  
CV Retourvoeler  

Boilervoeler 
Rookgasvoeler  

0,00 °C 32624 

10,00 °C 19897 

15,00 °C 15711 

20,00 °C 12493 

25,00 °C 10000 

30,00 °C 8056 

40,00 °C 5324 

50,00 °C 3599 

60,00 °C 2483 

70,00 °C 1748 

80,00 °C 1252 

90,00 °C 912 

 

Temperatuur 

Ohmse waarde van de voeler 

Buitenvoeler  

-20,00 °C 7578 

-15,00 °C 5861 

-10,00 °C 4574 

-5,00 °C 3600 

0,00 °C 2857 

5,00 °C 2284 

10,00 °C 1840 

15,00 °C 1492 

20,00 °C 1218 

25,00 °C 1000 

30,00 °C 826,8 

35,00 °C 687,5 

 

Temperatuur 

Storingen: oorzaken en oplossingen 
 
 
Voelerweerstanden  



 34 

De storingscodes worden via het display  
van de LMU knipperend weergegeven.  
Om de storingscode na de reparatie op  
te heffen,is het voldoende om de “Reset” 
toets minstens 2 sec. lang ingedrukt te  
houden. 
 
Storingslijst LMU 

  

Code nr.  Storing  Oplossing  Display  
0 Geen vraag   normaal 

10 Fout - buitensensor controleren  Sensor is correct gemonteerd en aangesloten display  
20 Fout - ketelsensor 1 controleren  Sensor is correct gemonteerd en aangesloten  display  

28 Fout - gasafvoersensor controleren  Sensor is correct gemonteerd en aangesloten  display  
32 Fout - vertrekvoeler 2 controleren  Sensor is correct gemonteerd en aangesloten  display  
40 Fout - terugloopsensor 1 controleren  Sensor is correct gemonteerd en aangesloten  display  
50 Fout - gebruikswatersensor 1 controleren  Sensor is correct gemonteerd en aangesloten  display  
52 Fout - gebruikswatersensor 2 controleren  Sensor is correct gemonteerd en aangesloten  display  
61 Kamermodule 1 storing  Aansluitingen op het toestel controleren  display  
62 Verkeerde kamermodule of verkeerde 

radioklok  
Compatibiliteit van ruimtelijke eenheid of schakelklok  
controleren  

display  

78 Fout – waterdruksensor  Druk in het circuit verhogen (indien P< 0,2 bar) – aans- 
luitingen van drukverdeler controleren. 

Storing  

81 Kortsluiting in de LPB of geen spanning  Bekabeling controleren  display 

82 Adresfout in de LPB  Adres controleren  display 

91 Gegevensverlies in de EPROM  LMU vervangen  Storing 

92 Hardwarefout in de elektronica  LMU vervangen  Storing 

100 Twee tijdmasters (normaal 1 tijdmaster), 
Problemen in de programmering 

Parameter 96 op de QAA73 controleren (één toestel  
heeft "QAA73” als weergave). 

display 

105 Onderhoudsmelding  De aard van het onderhoud kan via de QAA73  
(Par 726) opgevraagd worden 

display 

110 STB is geactiveerd  Controleren of brug X3-01 bestaat en of er voldoende  
waterdruk in de installatie is (pomp, aansluitklep, enz.) 

Storing 

111 Temperatuurbewaker is geactiveerd  Controleren of er voldoende waterdruk in de installatie  
is (pomp, aansluitklep, enz.) 

display 

113 Monitorsysteem rookgasafvoer is  
geactiveerd  

Controleren of de ketel niet wordt overbelast of de  
warmtewisselaar niet vervuild is  

display 

117 Waterdruk te hoog  Drukniveau controleren of instellen, indien nodig met  
P < 3,5 bar 

display 

118 Waterdruk te laag  Drukniveau controleren of instellen, indien nodig met  
P > 0,4 bar 

display 

130 Grenswaarde afvoergastemperatuur 
overschreden  

Controleren of de ketel niet wordt overbelast of de  
warmtewisselaar niet vervuild is 

Storing 

132 Veiligheidsuitschakeling  Controleren of brug X10-03 bestaat en of de kabel  
correct aangesloten is  

Storing 

Storingen: oorzaken en oplossingen 
 
 
Storingsindicaties en oplossingen  
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Storingslijst LMU   

Code nr.  Storing  Oplossing  Display  

135 Verkeerde luchttoevoer    

140 Ongeoorloofd LPB-segmentnummer of adres  
niet toegelaten op de LMU  

Controleren of het adres klopt  Display 

148 Incompatibiliteit LPB interface / LMU  Controleren of het adres klopt  Display 

151 Nieuwe configuratie van LMU  Als er een clip-in wordt geïnstalleerd of verwijderd,  
dan moet de Reset bevestigen  

Display 

152 Fout bij de LMU-parameterinstelling  Verkeerde instelling van de parameters van de LMU  Display 

153 Toestel is geblokkeerd  Op Reset drukken, zodat de display wordt gewist  Storing 

154 Plausibiliteitscriterium geschonden  Waarde controleren van de criteria die verbonden  
zijn met de oververhittingsveiligheid van de ketel. 

Display 

160 Minimumdrempel ventilatortoerental niet  
bereikt  

Bekabeling van de ventilator en de LMU controleren; 
controleren of de ventilator correct draait 

Storing 

161 Max. ventilatortoerental overschreden  
 

Netspanning en aansluiting van de ventilatorkabels  
controleren  

Storing 

180 Schoorsteenvegerfunctie is actief  
 

Na 8 min. wordt de display handmatig of automatisch  
gewist  

Display 

181 Regelaar-stopfunctie is actief  
 

Na 8 min. wordt de display handmatig of automatisch  
gewist  

Display 

183 Het toestel bevindt zich in de parameter- 
instellingsmodus  

Ontstaat na het laden van de parameter(s), ofwel  
door QAA73, ofwel door PC TOOL. 
Druk dan op “Reset” om de nieuwe parameter- 
instellingen en de nieuwe modus te bevestigen  

Storing 

134 Vlam dooft uit tijdens gebruik  Gasklep controleren of instellen; ionisatie-elektrode  
en aansluitingen controleren; mogelijk zijn de fase en  
nulgeleider bij de transformatorvoeding verwisseld  

Display  

133 Geen vlam na verstrijken van de  
veiligheidstijd  

Controleren of het gas correct naar de ketel wordt  
gevoerd (Pi); toestand van de gasklep controleren;  
controleren of de gasklep correct is ingesteld; de  
toestand van de volgende onderdelen controleren:  
Transformator, kabel, ontstekingselektrode, 
Waarde van de ionisatiestroom 

Storing  

Storingen: oorzaken en oplossingen 
 
 
Storingsindicaties en oplossingen  
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