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Produktbeschrijving

De gietijzeren ledenketel TRYON bestaat uit 9 modellen met
een vermogen gaande van 85 tot 259 kW.

Deze ketel is gebouwd volgens het alom bekende
«DRIETREKSYSTEEM». Dank zij de moderne bouwvorm en
het hoogwaardig gietijzer en ook dank zij het grote
verwarmingsoppervlak en de beperkte rookgaszijdige
weerstand, wordt een hoog rendement bekomen.

De specifiekgekozen gietijzerkwaliteit biedt tevens een
uitstekende weerstand tegen corrosie.

De TRYON ketel mag dus als risicovrije lage tempera-
tuurketel werken. Het onderhoud gebeurt op eenvoudige wijze
via de links of rechts opendraaiende keteldeur en de
horizontaal bovenliggende en ruime rookgaskanalen.

Leveringsomvang

Gietijzeren ledenketel van het drietreksysteem (geleverd in
losse elementen) met cilindrische vuurhaard, opendraaiende
keteldeur, deurisolatie, kist met assemblage onderdelen
zoals : stalen nippels, stalen draadstangen.

In een aparte verpakking vindt men :

- mantel en isolatie ;

- bedieningsbord voor ééntrap- of tweetrapwerking (te
specifieren bij de bestelling)

Algemene richtlijnen

De installatie, de opstelling, de eerste ingangzetting en het
onderhoud moeten door een vakman gedaan worden. Deze
draagt dan ook alle verantwoordelijkheid hiervan.

De waarborgen gegeven doo ELCO-MAT N.V. in het kader
van de � Algemene verkoopsvoorwaarden � gelden slechts
onder voorbehoud van de strikte toepassing van de actuele
normen, de voorschriften en de bestaande vakregels.

Uittreksel uit onze waarborgvoorwaarden

De waarborg vervalt wanneer de ingangzetting of het
onderhoud van de instllatie niet volgens de voorschriften
werd uitgevoerd en ook in het geval van : schade bij een
verkeerde inbouw, een verkeerde instelling, een onbevoegde
tussenkomst en een slecht gebruik ervan.

Om van de waarborg te genieten moet de installatie op de
juiste manier gebruikt worden rekening houdend met het
geleverde vermogen en het gebruik van de aangepaste
brandstof.

Voor schade, die veroorzaakt wordt door overdruk en
thermische schokken vervalt de waarborg.

De waarborg vervalt verder indien de ketel opgesteld wordt
in ruimtes waar bijtende produkten gebruikt worden (b.v.
haarspray, e.d.), waar te veel stof is of waar een te hoge
vochtigheidsgraad heerst.

Het mag in de stookplaats niet vriezen en deze moet
eveneens goed verlucht worden.

Produktbeschrijving

Technische kenmerken

1. Samenstelling van het gietijzer
Gietijzer = GG 20 Trekkracht = 20 kg/mm²

2. Volgende elementen zijn uit gietijzer vervaardigd :
- de elementen van het ketelblok
- devuurhaarddeur
- de rookkast.

3. Volgende elementen zijn uit staal vervaardigd :
- nippels, trekstangen

Maximale watertemperatuur is 100 °C
Maximale werkdruk is 4 bar
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Samenbouw

Legende

1. Dichting deur

2. Ketelmantel, achterste bovenwand

3. Voeler deur

4. Ketelmantel, voorste onderwand

5. Ketelmantel, achterste onderwand

6. Bedieningsbord

7. Ketelblokisolatie

8. Bovenpaneel

9. Dichtingsring flens

10. Flens

11. Achterste deel

12. Voorste deel

13. Dichtingsring rookkast

14. Rookkast

15. Dichtingsring rookkast

16. Rookkast

17. Flens

18. Zijpaneel

19. Steunprofiel

20. Dichting deur

21. Dichting deur

22. Luchtdeflector

23. Deurisolatie

24. Onderste deur

25. Bovenste deur

26. Scharnier onderste deur

27. Isolatiewand

28. Stop

29. Bovenste voorpaneel

30. Ketelmantel, voorpaneel

31. Draadstang

32. Tussenstuk

33. Stalen nippels

34. Steunprofiel

35. Zijpaneel

36. Isolatiewand

37. Stopdichting
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Maattekening

Afmetingen

TYPE TRYON 2 116 134 153 172 191 209 227 244 259

Aantal leden nb 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Brandervermogen kW 129,0 149,7 170,3 190,8 211,4 232,0 251,4 270,4 287,1

Nominaal vermogen kW 116,3 134,9 153,5 172,1 190,7 209,3 226,7 244,2 259,3

Rendement % 90,1 90,1 90,1 90,2 90,2 90,2 90,2 90,3 90,3

Waterinhoud l 97 109 121 133 145 157 169 181 193

Drukverlies Waterzijde
¡T=10°C

mbar 4,0 5,4 6,9 8,5 10,2 12,0 14,0 16,2 18,5

Ketellengte L mm 1.018 1.018 1.206 1.260 1.502 1.502 1.623 1.865 1.865

Gewicht kg 568 636 704 772 840 908 976 1.044 1.112

Bouwvorm van de gietijzeren leden

De bouwvorm van de TRYON ledenketel garandeert een zeer
effisciente warmteoverdracht naar het verwarmingswater toe.

Door de gietijzeren vinnen en de plaatstalen convectieplaten
bekomt men een maximale warmteoverdracht, wat
vanzelfsprekend resulteert in een hoog rendement.
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Bedieningsbord
Eéntrapwerking

EENTRAPBEDIENINGSBORD

VERKLARING

TR Regelaquastaat

TS Veiligheidsaquastaat

I Algemene schakelaar

F Zekering (10 A)

IP Schakelaar zomer/winter

TA Kamerthermostaat

LP Storingslamp brander

PS Testschakelaar

CC Verwarmingspomp

2 5 3 7 6 9 8

4 1

VERKLARING
1. Bedieningsbord

2. Afdekplaat (optie : inbouw van regeling)

3. Aan/uit schakelaar

4. Regelaquastaat

5. Zomer / winter schakelaar

6. Veiligheidsaquastaat

7. Thermometer ketelwater

8. Test-schakelaar

9. Optie : inbouw thermometer voor boilertemperatuur

Via de regelaquastaat stelt men de ketelwatertemperatuur in.

Voor de ontgrendeling van de veiligheidsaquastaat (TS) dient men
de beschermdop te verwijderen en te drukken op de knop.

Druk op de testschakelaar voor de controle van de
veiligheidsaquastaat.
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Bedieningsbord
Tweetrapwerking

TWEETRAPBEDIENINGSBOARD

VEKLARING

TR2
Regelaquastaat
tweede trap

TR1
Regelaquastaat
eerste trap

TS Veiligheidsaquastaat

F Zekering (10 A)

I Aan/uit schakelaar

PT Testschakelaar

VERKLARING
1. Bedieningsbord

2. Afdekplaat (optie : inbouw van regeling)

3. Aan/uit schakelaar

4. Regelaquastaat 1ste trap

6. Veiligheidsaquastaat

7. Thermometer ketelwater

8. Test-schakelaar

9. Optie : inbouw thermometer

13. Regelaquastaat 2de trap

Zorg ervoor dat de regelaquastaat van de 2de trap lager staat
dan de regelaquastaat van de 1ste trap.

Voor de ontgrendeling van de veiligheidsaquastaat (TS) dient
men de beschermdop te verwijderen en te drukken op de
knop.

Druk op de testschakelaar voor de controle van de
veiligheidsaquastaat.

2 5 3 7 6 9 8

4 1
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Legende
F1 beige/beige
F2 bruin/brun
F3 groen/vert
F4 grijs/gris
F5 oranje/orange
F6 violet/violet
F7 blauw/bleu
F8 purperrood/pourpre
F9 wit/blanc
F10 geel/jaune

Bedieningsbord
Eentrapwerking met weersafhankelijke
regeling LOGON M
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1

2

3

4

567

Boilervoorrangschakeling RB-EM EN
LOGON - M

De �RB-EM� module is een elektronische boilervoorrangschakeling,
uitgerust met lichtdioden die de sturing ven het apparaat
visualiseren en twee uitwendig instelbare potentiometers.

Met deze potentiometers kan enerzijds de temperatuur 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
verwarminspompen 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.

 Weersafhankelijke regeling
LOGON - M: de TOP MANAGER

Deze intelligente en computergestuurde weer sfhankelljke
regelaar stuurt op een rationele wljze in functie van de
buitentemperatuur en de gewenste ruimtetemperatuur de
verwarmingsketel zuiniger en milieubewuster. Hij is de
rasechte opvolger van de LOGON-PLUS en LOGON-E en
vervangt volwaardig de beide toestellen. Hij biedt de
mogelijkheid een digitale en ook analoge ruimtevoeler te
gebruiken. De LOGON-M kan 9 kringen met mengkraan sturen.
De LOGO-M modulaire regelaar kan naargelang de
toegepaste verwarmingskringen, en op wens van de gelukkige
bezitter ervan, van een basisuitvoering vervolledigd worden tot
de meest complete regeltechniek met externe melding via
gsm, fax of PC. Dit laat een klokvaste verwerking toe van alle
informatie.

TOESTEL VOOR INBOUW

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

Leveringsomvang

Module met aansluitstekkers, inbegrepen de twee voelers TK
en TB.

TK: ketelvoeler

TB: boilervoeler

Niet inbegrepen: analoge schakelklok.

Logon - M (MODULAIRE REGELAAR)

Bediening
Regelingen
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DFW DIGITALE AFSTANDSBEDIENING

De digitale ruimtevoeler en afstandsbediening DFW biedt
een overzichtelijke aflezing van de aanduidingen van de
toestand en de werking.

De verbinding ervan gebeurt via een twee-draadsaansluiting.

AFW ANALOGE RUIMTEVOELER

De analoge ruimtevoeler AFW, eenvoudig in gebruik, beperkt
in mogelijkheden, beschlkt over twee comfortpotentiometers
en een keuzcschakelaar.

De verbinding ervan gebeurt via een 4-draadsaansluiting.

BASISINSTALLATIE   LOGON - M

LOGON - M, basisregelaar voor sturing van één- of tweetrapbrander, cascadesturing van twee ketels, 1 verwarmingskring
(zonder mengkraan), 1 laadpomp voor boiler en mogelijk aansluiten van 1 sanitair circulatiepomp en 1 shuntpomp.

BR1 Brander 1

RR2 Brander 2 (2de trap)

TB Boilervoeler

TK Ketelvoeler

VP Verwarmingspomp

BP Boilerpomp

CP Sanitaire Circulatiepomp (optie)

T Tapwaterpunt

V Verwarmingselement

Bediening
Regelingen
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Hydraulische installatie

De vakman, installateur in centrale verwarming, dient het
principeschema verplicht te vervolledigen met de nodige
afsluiters, flow-valven, overdrukbeveiligings systemen,
expansievaten, vulleiding,... enz.

Geen enkele klacht wordt aanvaard indien dit niet is voorzien
en of uitgevoerd volgens de geldende voorschriften en

normen evenals de regels van het goede vakmanschap.

Beveiliging tegen overtemperatuur

Het is absoluut verplicht een beveiliging tegen
overtemperatuur (bij vloerverwarming) in te bouwen. Geen
enkele klacht wordt aanvaard indien dit niet is voorzien. De
beveiliging kan op volgende manieren gebeuren.

1) Elektrische beveiliging: op de voorloop van de
vloerverwarming moet een veiligheidsaquastaat zijn
aangebracht die, ofwel de circulatiepomp, ofwel de
brander doet stilvallen.

2) Hydraulische beveiliqing: de by-passkraan moet zodanig
worden ingesteld dat bij een volledig opengestuurde 3 of
4 wegmengkraan de berekende maximale
voorlooptemperatuur naar de vloerverwarming niet kan
worden overschreden en dit bij een maximale
keteltemperatuur.

LOGON - M + Z1, regelaar voor sturing van één- of tweetrapbrander, cascadesturing van twee ketels, 1 verwarmingskring met
mengkraan, 1 laadpomp voor boiler en mogelijk aansluiten van 1 sanitair circulatiepomp en 1 shuntpomp.

BR1 Brander 1
BR2 Brander 2 (2de trap)
TB Boilervoeler
TK Ketelvoeler
VP Verwarmingspomp
BP Boilerpomp
CP Sanitaire Circulatiepomp (optie)
SP Shuntpomp (optie)
T Tapwaterpunt
V Verwarmingselement
TV Vertrekvoeler
M Mengkraan

REGELAAR LOGON-M met Z1 module

Bediening
Regelingen
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COMPUTERGESTUURDE WEERSAFHANKELIJKE
REGELAAR LOGON-M met Z1 module

BR1 Brander 1

BR2 Brander 2 (2de trap)

TB Boilervoeler

TK Ketelvoeler

VP Verwarmingspomp

BP Boilerpomp

CP Circulatiepomp (optie)

SP Shuntpomp (optie)

T Tapwaterpunt

V Verwarmingselement

TV Vertrekvoeler

M Mengkraan

LOGON - M + Z1, regelaar voor sturing van
één- of tweetrapbrander, cascadesturing voor
twee ketels, 2 verwarmingskringen (zonder
mengkraan), 1 laadpomp voor boiler en
mogelijk aansluiten voor 1 sanitair
circulatiepomp en 1 shuntpomp.

LOGON - M + Z1, regelaar voor sturing van
één- of tweetrapbrander, cascadesturing voor
twee ketels, 1 verwarmingskring met meng-
kraan, 2de verwarmingskring (zonder
mengkraan), 1 laadpomp voor boiler en
mogelijk aansluiten van 1 sanitair
circulatiepomp en 1 shuntpomp.

ANDERE TOEPASSINGEN

Bediening
Regelingen
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Montage en
opstelling

Montage en assemblage onderdelen

Neem uit de kist de verschillende assemblage onderdelen,
zijnde :

- stalen nippels

- vertrekflens

- stoppen, dompelhuls

- dichtingsmiddel ketel

- clips voor bevestiging voeler

- retourflens met hydraulische distributie dichtingen, bouten
en moeren

Ontvet (met een solvent) alle stalen nippels en gietijzeren
nippelboringen.

Smeer vervolgens het dichtingsmiddel op de stalen nippels
en nippel-boringen.

(Vóór gebruik goed schudden)
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Montage en
opstelling

Monteer de conische nippel en centreer deze.

Klop de nippel voorzichtig op zijn plaats met behulp van een
stuk hout of een aangepaste hamer.

Plaats in de gleur de steeds bijgeleverde silicone (bestand
tegen hoge temperatuur).
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Voorste element Tussen element Achterste element

Assembleer de diverse elementen.

NOTA  : slechts element per element monteren en
samentrekken met het desbetreffende assemblage-
gereedschap.

Montage en
opstelling
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Monteer 2 afdichtingsstoppen

Montage en
opstelling

Wanneer het ketelblok volledig is samengetrokken dienen
de 4 draadstangen geplaatst te worden.
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Plaats tenslotte de vertrek-en retourflenzen.

Montage en
opstelling

Schroef de bouten vast, dit laat de montage toe van de vertrek-
en retourleiding.

Plaats de dichtingen.

Monteer de dompelhuls en plaats onderaan het ketelblok
een afdichtingsstop.
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Montage en
opstelling

Plaats de voorzjide bestaande uit 2 delen,aluorens de
achteiste wanden de isolatiemat goed aan en kleef ze aan
elkaar vast.

Bevestig de zijpanelen door gebruik van de moeren M 12 x
170 voor de achterwand en M 12 x 30 voor de voorwand

Bevestig het geheel met moeren en men bekomt een stevig
geheel.
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Montage en
opstelling

Plaats de binnenplaat bovenaan en klips de buitenplaat
onderaan

Alvorens de achterste wanden te bevestigen dient men de
isolatie-rugwand aan te brengen.

Plaats de achterwand, bestaande uit twee panelen en
bevestig deze met de moeren en schroeven.
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Kleef de kenplaten

- Benaming : TRYON 2

- Benaming : Elco-Klöckner

- Identiteitsplaat van het ketelmodel

Montage en opstelling
Branderkeuze Werking

Montage en
opstelling

Plaats het deksel (bovenwand) door inklipsen.

Montage van het bedieningsbord.

Het bedieningsbord wordt afzonderlijk verpakt. Neem het bord
uit de verpakking.

Open het bord door 2 schroeven los te draaien.

Ontrol de capilaire voelers en steek deze in de dompelhuls.

Bevestig het onderste deel van het bord op de wand met
behulp van de schroeven.

Bedraad de kabels van de brander, de spanningstoevoer, de
pompen en de thermostaten volgens het elektrische sche-
ma.

Sluit het schakelbord met de schroeven alvorens de
installatie onder spanning te brengen.

identiteitsplaat

Elco-Klöckner

Benaming TRYON
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Ketel / brander
combinaties

Ketelcirculatiepomp (Shuntpomp)

Als een minimumdebiet in de ketel niet gegarandeerd kan worden, is het noodzakelijk een circulatiepomp (Shuntpomp) te
installeren waarvan de afmetingen afhankelijk zijn van het ketelvermogen. De montage van de shuntpomp dient te gebeuren
zoals opgegeven.

Shuntpomp (Preconisatie Ät 15° C)

Fig. 16

.(7(/7<3(
9(502*(1

N:
0$=287%5$1'(5 *$6%5$1'(56

TRYON 2 116 116,0
EK 02. 15 LZ
EK 02. 16 LZ

EK02B. 180 G-ZV

TRYON 2-134 134,9
EK 02. 15 LZ
EK 02. 16 LZ

EK02B. 180 G-ZV

TRYON 2-153 153,5
EK 02. 16 LZ

EK 03. 22 LZ T1

EK02B. 180 G-ZV
EK03. 22 G-ZV T1
*EK 03. 20 G-Z T1

*EK 03. 24 G-ZV T1

TRYON 2-172 172,1
EK 03. 22 LZ T1
*EK 03. 24 LZ T1

EK03. 22 G-ZV T1
*EK 03. 20 G-Z T1

*EK 03. 24 G-ZV T1

TRYON 2-191 190,7
EK 03. 22 LZ T1
*EK 03. 24 LZ T1

EK03. 22 G-ZV T1
*EK 03. 24 G-ZV T1

TRYON 2-209 209,3
EK 03. 22 LZ T1

*EK 03. 24 L-Z T1
EK03. 22 G-ZV T1

*EK 03. 24 G-ZV T1

TRYON 2-227 226,7
*EK 03. 30 L-Z T1
EK 04. 34 LZ T1

*EK03. 30 G-ZV T1
EK 04. 34 G-ZV T1

TRYON 2-244 244,2
*EK 03. 30 L-Z T1
EK 04. 34 LZ T1

*EK03. 30 G-ZV T1
EK 04. 34 G-ZV T1

TRYON 2-259 259,3
*EK 03. 30 L-Z T1
EK 04. 34 LZ T1

*EK03. 30 G-ZV T1
EK 04. 34 G-ZV T1

.(7(/7<3(
'(%,(7�P��K

0,1,080��0$;,080

TRYON 2 116 3,3 - 26,6

TRYON 2 134 3,8 - 30,7

TRYON 2 153 4,4 - 35,1

TRYON 2 172 4,9 - 39,4

TRYON 2 191 5,5 - 43,8

TRYON 2 209 6,0 - 47,9

TRYON 2 227 6,5 - 52,1

TRYON 2 244 7,0 - 56,0

TRYON 2 259 7,4 - 58,9

Voor alle ketelmodellen shuntpomp TOP-S30/7
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Cascade systemen met evenwichtsfles

De evenwichtsfles scheidt de primarie kring (ketels) van de
secundarie kring (installatie).

De fles wordt bepaald op het totaal nominaal geïnstalleerd
ketelvermogen.

De fles wordt verticaal opgesteld en ze heeft welbepaalde
afmetingen die in acht moeten genomen worden.

Voedingspomp (Preconisatie Ät 15° C)

.(7(/7<3(
'(%,(7�P��K

0,1,080��0$;,080

TRYON 2 116 5,0

TRYON 2 134 5,8

TRYON 2 153 6,6

TRYON 2 172 7,4

TRYON 2 191 8,2

TRYON 2 209 9,0

TRYON 2 227 9,8

TRYON 2 244 10,5

TRYON 2 259 11,1

Werking

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 normen,
de voorschriften en bestaande vakregels.

Voor verdere details verwijzen wij naar onze algemene en
speciale installatievoorschriften.

Ingeval van betwisting en expertise zullen deze bepalingen
doorslaggevend zijn.

Minimale waterdoorstroming in de ketel.

Het minimum debiet mag niet minder dan 50 % van het
nominale debiet bedragen.

Maximale waterdoorstroming in de ketel.

Het maximale debiet mag niet meer dan het drievoudige van
hetnominale debiet bedragen.

Berekeningsvoorbeelden

Voorbeelden om de waterdoorstroming te bepalen, nl.
nominaal-, minimaal- en maximaal debiet.

PU (kcal/h)

15 (Dt)
» 7m3/h

PU

15 (Dt)

100
» 3,5m3/u

X 50

PU

15
» 21,2 m3/uX 3

Nuttig ketelvermogen (Pu) van 123 kW  (of 105.780 kcal/h).

a. Nominaal debiet =

Het nominale debiet heeft betrekking op het nominale
ketelvermogen en een temperatuurverschil van 15°C tussen
de vertrek en retour ketelwatertemperaturen.

b. Minimum debiet  =

c. Maximum debiet =

De keteltemperatuur
De normale ketelwatertemperatuur is begrepen tussen de
40 °C en 90 °C. Voor een optimale werking moeten volgende
aanwijzingen opgevolgd worden.

Maximale ketelwatertemperatuur.
De maximale keteltemperatuur moet zich tenminste 10°C
onder de vaporisatietemperatuur bevinden van de
overeenkomstige installatiedruk.

Minimale ketelwatertemperatuur.
Als de ketel een lange tijd op lage temperaturen werkt (40/
45°C) moet hij vaker gereinigd worden. Tevens moet de
schoorsteenkonstruktie zo uitgevoerd worden dat zij bestand
is tegen condensatievorming.

Voor alle ketelmodellen voedingspomp

TOP-S40/4 DN40
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Werking
Onderhoud

Verbinding van de ketel met de
verwarmingsinstallatie

De aansluiting met de C.V. installatie moet steeds met de
meegeleverde flenzen gebeuren. Er voor zorgen dat de ketel
goed ontlucht wordt.

Vulling van de installatie

De watervulling geschiedt zoals bij alle ketels langzaam, om
een complete ontluchting van de ketel via het hoogste punt
van de installatie mogelijk te maken.

De vulling gebeurt steeds bij niet draaiende circulatiepomp.

Kalkafzetting (kalkvorming)

Al de nodige maatregelen moeten genomen worden ter
voorkoming van kalkafzetting in de ketel. Water aflaten moet
voorkomen worden vooral in gebieden waar de
waterhardheid 20°F overschrijdt.

Er mag vooral geen automatische bijvulling
van de installatie zijn.

Het expansievat moet een expansievolume hebben dat
bepaald wordt rekening houdend met de totale
waterhoeveelheid. Het expansievat moet gesloten berekend
worden om gevaarlijke over- of onderdrukken te voorkomen
die ongecontroleerde wateraflatingen zouden veroorzaken.

Eerste inbedrijfname of hernieuwde
inbedrijfname na gedeeltelijke of volledige
lediging van de installatie

Voor het inschakelen van de brander dient men zich ervan te
vergewissen dat de installatie volledig is gevuld met water
en volledig is ontlucht.

Regelmatig onderhoud van de ketel

Om een goed rendement van de ketel te behouden is het
noodzakelijk deze regelmatig te onderhouden. Hoe vaak dit
onderhoud moet gebeuren hangt af van de werking. Eerst
wordt de brander nauwkeurig afgesteld.

Règulateur de tirage

Isolation

Regard

Het onderhoud vindt plaats :

a) telkens als de brander in slechte
verbrandingsomstandigheden gewerkt heeft.

b) Tenminste éénmaal per stookseizoen (en op het einde
ervan) als de ketel gewerkt heeft met waarden tussen
60 °C en 85 °C zonder ooit stookproblemen gehad te
hebben.

Om de vervuilingsgraad van de ketel na te gaan kan hiervoor
de temperatuur van de verbrandingsgassen gecontroleerd
worden. Als de temperatuur van de rookgassen van 30 °C à
40 °C gestegen is ten opzichte van de opgemeten
temperaturen bij de eerste ingangzetting dan is een
onderhoud noodzakelijk.

Een millimeter vervuiling op de verschillende ketel-
komponenten veroorzaakt een verhoging met 20 °C van de
rookgassentemperaturen. Het rendement van de ketel
vermindert zo met 2 %.

1. Verwijder de voorste delen van de mantel.

2. Open de vuurhaarddeur.

3. Steek verschillende malen de reinigingsborstel in de
doorgangsruimten voor de verbrandingsgassen.

4. Reinig de vuurhaard met een stofzuiger evenals de
rookgaskanalen.

5. Open het roetluik aan de achterzijde van de ketel en
verwijder met een stofzuiger de verbrandingsresten.

6. Bij zware vervuiling kunnen chemische produkten de
reiniging vergemakkelijken. Vraag deze informatie.

Verbrandingscontrole

De goede werking van de ketel hangt af van de goede
verbrandingswaarde.

Het is dus noodzakelijk deze steeds na te kijken.
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