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Productbeschrijving 
 
De gietijzeren ledenketel TRYON 
3MD… met een vermogenbereik van 
105 tot 300 kW is geschikt voor de 
werking op stookolie– en aardgasver-
branding. De verschillende modellen 
zijn CE gekeurd overeenkomstig de 
bestaande EG-richtlijnen.  
Het binnenbrengen in de stookplaats 
gebeurd probleemloos dankzij de los-
se ketelleden. De samenbouw gebeurt 
door stalen conische gladde nippels. 
De rookgasdichtheid tussen de ele-
menten wordt door hitte bestendige 
dichtingskoord gewaarborgd, zelfs bij 
een overdruk in de verbrandingska-
mer. De cilindrische en ruime verbran-
dingskamer zorgt voor een goede 
vlamvorming waarbij minder schadelij-
ke stoffen vrijkomen door de lage vuur-
haardbelasting. Tevens zorgt het alom 
bekende “DRIETREKSYSTEEM” voor 
verrassende lage NOx-emissies en 
een efficiënte warmteoverdracht. Een 
integraal opendraaiende keteldeur, 
volledig geïsoleerd en met kijkglas uit-
gerust, geeft toegang tot het binnen-
werk van de ketel. Een eenvoudig on-
derhoud en reiniging staan borg voor 
een jarenlange levensduur.  

Fig. 1 
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De TRYON 3 MD … gietijzeren ledenketel is met de nieuwe JETSTREAM technologie uitgerust. Deze tech-
nologie is speciaal ontworpen en ontwikkeld om de condensatie van de verbrandingsgassen in de verwar-
mingsketel te voorkomen. Het principe is gebaseerd op de temperatuur verhoging van het retourwater van de  
ketel, door het te mengen met het warmere water dat in de ketel circuleert. Dat wordt bereikt door het straal-
effect van een verdeelinjector dewelke aan de retourverbinding van de ketel is bevestigd.  
Het koude retourwater wordt via de verdeelinjector in de ketel geïnjecteerd.  Deze inspuiting resulteert in een 
drukdaling aan het uiteinde van de injector en veroorzaakt zo een vacuüm.  Dat vacuüm zuigt het hete ketel-
water van het (de) achterste ketelelement(elementen) neerwaarts naar de koud waterzijde, en de vermen-
ging van koud en heet water doet de temperatuur van het koude water stijgen.  Op die manier wordt de 
hoofdoorzaak van rookgascondensatie in de ketel uitgeschakeld.  Een tegenstroom van heet ketelwater in 
het achterste ketelelement beschermt dat deel tegen buitensporige thermische schokken.(Fig. 1) 

De TRYON 3 MD … MK JETSTREAM functioneert op niet-condenserende wijze indien de laagste tempera-
turen van het retourwater naar de ketel (opgenomen in de onderstaande tabel) in thermisch evenwicht wor-
den gehouden bij nominaal verwarmingsvermogen. 

Laagste retourtemperaturen (°C)  

∆T= 10°C ∆T= 20°C 

Aardgas, vloeibare gassen 40 35 

Stookolie  30 25 

Brandstoftype  

Productbeschrijving  
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Fig. 2 
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Algemene richtlijnen 
De installatie, de opbouw, de elektrische 
aansluitingen en de eerste ingangzetting 
moeten door een erkend vakman gedaan 
worden. Deze is dan verantwoordelijk voorde juiste 
uitvoering hiervan.  
De waarborgen gegeven door ELCO-MAT N.V. in 
het kader van de “Algemene verkoopsvoorwaar-
den” gelden slechts onder voorbehoud van de 
strikte toepassing van de actuele voorschriften 
bestaande vakregels.  
 
Toelichting uit onze 
waarborgvoorwaarden 
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 geleverde vermo-
gen en het gebruik van de aangepaste brandstof.  
 
Voor schade, die veroorzaakt wordt door over-
druk vervalt de garantie. 
 
De waarborg vervalt verder indien de ketel opgesteld 
wordt in ruimtes waar bijtende producten gebruikt 
worden, waar te veel stof is of waar een te hoge 
luchtvochtigheid heerst. 
Het mag in de stookplaats niet vriezen en deze moet 
eveneens goed verlucht worden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montage 
 
Elke ketel dient samengebouwd volgens de monta-
gevoorschriften. De ketelsokkel moet onvervorm-
baar, volkomen vlak en horizontaal zijn.  
 
De ketelvoeten of steunpunten moeten op de sokkel 
steunen. Een metalen vlakke plaat, geplaatst on-
der de steunpunten, moet ervoor zorgen dat de 
ketel op eenvoudige wijze wordt samengetrok-
ken. 
 
  
Technische kenmerken 
 
1. Samenstelling van het gietijzer 
 
Gietijzer GG20 
 
Trekkracht  =  20 kg/mm² 
 
 
2. Volgende elementen zijn uit gietijzer vervaar-
digd 
 
 
− Het voorste element of ketellid 
− De tussen elementen of ketelleden 
− Het achterste element of ketellid 
− De keteldeur 
 
 

Algemene richtlijnen 
Technische kenmerken 
 
TRYON 3 MD…   
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TECHNISCHE KENMERKEN 
 
 
Inhoud 

Keteltype   MD 105 MD 144 MD 184 MD 233 MD 262 MD 300 

Aantal ketelelementen   4 5 6 7 8 9 

ID-nummer product –  
nr. aangemelde instantie   
Nominaal verwarmings -
vermogen    

Kw 
 
Kcal/h 

105 
 

90.000 

144 
 

124.000 

184 
 

158.000 

223 
 

192.000 

262 
 

225.000 

300 
 

258.000 
Rookgasweer-  
Stand 

 mbar 0,4 0,9 1,6 2 2,3 3,3 

Verbran- dings -
kamer 

Diam. 
 

mm 370 
                                                                                            

 Diepte mm 450  580   715    845   975       1105 

Lengte                      
L 

  775 905 1035 1165 1295 1425 

Montage- afme- 
tingen brander 

Diam. mm 
 

170 
  

 Diepte mm 115  

Retour-/vertek- verbindingen  DN 65 (2 ½ “)  

Rookgastemperatuur  °C 185  

Diameter rookkanaal  mm 208 (buitendiameter)  

Gewicht (ketelblok)  Kg 430  510 590 670 750 830 

Gewicht (water- inhoud)  Kg 65 78 92 105 119 132 

Ketelregime  °C 30-90  

86/AT/572 – CE0086  

Drukverlies waterzijdig  � t 10°C mbar 81 160 165 206 295 390 

Drukverlies waterzijdig  � t 15°C mbar 37 72 88 92 132 174 

Drukverlies waterzijdig  � t 20°C mbar 22 41 39 52 75 98 

Technische kenmerken 
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AFMETINGEN 

Fig. 3 
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Bouwvorm van de gietijzeren leden 
 
De bouwvorm van de TRYON 3 MD … gietijzeren 
ledenketel garandeert een zeer efficiënte warmte-
overdracht naar het verwarmingswater. 
Door aangegoten absorptievinnen, convectieplaten 
en toepassing van het “DRIETREKSYSTEEM” be-
komt men deze maximale warmteoverdracht wat 
vanzelfsprekend resulteert in een hoog rendement.  

Leveringsomvang  
 
De TRYON 3 MD … gietijzeren ledenketel wordt als NIET-geassembleerde ketel geleverd.  
 
De levering bestaat uit 6 onderdelen : 
 
1. Ketelblok :   een blok bestaande uit voor-, achter-en tussenelementen, een rookkast en een frontdeur    
                       wordt met het oog op gemakkelijke verzending geleverd op een transportpalet.  De elemen-
                       ten worden in de stookplaats geassembleerd.  De vuurvaste bekleding van de frontdeur      
                       wordt in de fabriek gemonteerd.  
 
2. Kist met hulpstukken :      Een standaardkist met hulpstukken bevat het materiaal dat nodig is om het ketel
                                              blok te monteren, zoals nippels, glasvezeltouwen, vertrek - en retourverbindin-
                                              gen  
 
3. Standaardkist mantel/isolatie :  bevat het isolatiemateriaal van de voor- en achterzijde van het ketelblok 
                                                     en de voormantels. 
 
4. Kist met mantel/isolatie :   bevat de mantels en isolatiemateriaal van zijkanten ,bovenzijde en onderzijde 
                                              van het ketelblok. 
 
5. Kist met rookgasremmers :      bevat de rookgasremmers voor de tweede en derde gasdoorgang van de 
                                                     ketel en de basisframes waarop de ketel wordt gemonteerd.  
 
6. Bedieningspaneel :    Bevat het tweetrap bedieningspaneel met elektrisch schema 

Leveringsomvang 
 
 
TRYON 3 MD…   

Fig. 4 
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Montage en opstelling  
 
 
TRYON 3 MD…   

 Plaats de stalen profielen (19) die als basisframes van 
de ketel worden gebruikt evenwijdig met elkaar, zoals 
weergegeven in fig. 6.   
De afstand tussen de basisframes schommelt tussen 
320 mm en 970 mm, volgens het aantal ketelelementen 
dat schommelt tussen 4 en 9. 
 

  

Begin de montage met het achterste ketelelement (1).  
Reinig alle touwgroeven van het ketelelement met een 
staalborstel.   
Reinig en ontvet de nippelgaten en de nippels met een 
doek en paraffine.  
Strijk lijm op de touwgroeven aan de voorzijde van het 
ketelelement, zoals weergegeven in fig. 7.   

Bevestig in elke groef een ononderbroken touw van 10 
mm (5), te beginnen met de buitengroef (Fig. 8).  Om-
wikkel elk touweinde met plakband. Deze handeling 
moet voor alle elementen herhaald worden.  

Fig. 7 

Fig. 6 

Fig. 8 

Opstelling in de stookplaats: Respecteer de opgegeven 
minimum afmetingen in onderstaande tabel om toegang 
in tot alle onderdelen mogelijk te maken.  

KETEL TYPE A in mm B in mm 

TRYON 3 MD 105 900 400 

TRYON 3 MD 144 1000 500 

TRYON 3 MD 184 1000 500 

TRYON 3 MD 223 1000 500 

TRYON 3 MD 262 1100 600 

TRYON 3 MD 300 1100 600 

Fig. 5 

NUMMERS TUSSEN DE HAAKJES VERWIJZEN 
NAAR ONDERDELENLIJST PAGINA 24 
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Plaats de nippels (4) haaks in elk nippelgat.  Tik ze 
zachtjes met een houten hamer in het gat, om ze vast te 
zetten. (fig. 10).  
 
  

Neem een tussenelement (2) en bereid dit ketelelement 
voor zoals hiervoor beschreven.  Plaats het achterste 
element aan het einde van de basisframes.  Plaats het 
tussenelement, met de zijde zonder touw naar de ac h-
terkant gekeerd, haaks op de nippels van het achterste 
element en zet het vast met een houten hamer.  Verge-
wis u ervan dat het touw op het achterste element in de 
juiste positie blijft. 
Fig. 11 
 
NOOT : plaats geen touw in de groeven van de zijde van 
het tussenelement dat naar het achterste ketelelement is 
gekeerd.  Pas dezelfde procedure toe voor de volgende 
segmenten, waarbij telkens slechts één touw tussen 
twee segmenten wordt geplaatst. 

Montage en opstelling  
 
 
TRYON 3 MD…   

Fig. 10 

Fig. 11 

Breng rode lijnolie aan op de nippels (Fig.. 9) en plaats 
de nippels (4) haaks in elk nippelgat.   

Fig. 9 
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Ga verder met het monteren van de ketel, en volg daar-
bij telkens dezelfde procedure voor de andere ketelele-
menten.  Steek het “trekstang gereedschap” doorheen 
de nippels onderaan en bovenaan, zoals in fig. 12 en 
overeenkomstig de tabel “Gebruik van trekstang gereed-
schap”, en span aan tot het touw tussen elk ketelele-
ment goed vastzit.  De tussenruimte tussen elk element 
van het ketelblok moet 3-4 mm bedragen.  

Model Eerste toepassing 
(aantal elementen) 

Tweede toepassing 
(aantal elementen) 

TRYON 3 MD 105 4  

TRYON 3 MD 144 3 5 

TRYON 3 MD 184 3 6 
TRYON 3 MD 223 4 7 

TRYON 3 MD 262 4 8 

TRYON 3 MD 300 5 9 

Gebruik van trekstang gereedschap  

Span na het monteren van alle ketelelementen het trekstang gereedschap aan, om de delen tegen elkaar te 
drukken.  Monteer de boven- en beneden trekstangen (7,8) met M12 moeren (9) en rondellen (10) (fig. 13), 
vooraleer u het persgereedschap lost. 
 
NOOT : als u de onderste trekstangen plaatst, laat dan de gehele vrije lengte van de trekstang uitkomen aan 
de voorzijde van de ketel (fig. 14).  
 

Montage en opstelling  
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Fig. 12 

Fig. 13 Fig. 14 
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Sluit de verdeelbuis (22) met pakking (25) aan op de re-
tourverbinding (fig. 15).  Plaats de geflensde buisflenzen 
(21) en hun pakkingen (25) op de vertrek- en de retour-
verbinding.   Schroef de moeren met rondel op het 35 
mm -draadeind van de M10x145 -tapeinden (14).  
Schroef en borg de tapeinden in de hoekposities van het 
achterste ketelelement. 
NOOT : Wanneer u de verdeelbuis in de retourverbin-
ding plaatst, zorg er dan voor dat de witte pijl op de flens 
van de buis naar boven wijst (de as van de buis moet 
zich onder de as van de vierkante flens bevinden). 
Een verkeerde plaatsing van de verdeelbuis veroor-
zaakt niet-homogene warmteoverdracht en dus meer 
condensatie in de ketel. 

FRONTDEUR : 
Ga na of de frontdeur (37) goed is uitgelijnd.  Vergewis u 
ervan dat de deur correct aansluit op het voorste ele-
ment van de ketel ; de deur sluit zo goed als vanzelf tot 
ongeveer 10 mm van de volledig gesloten positie.  Corri-
geer indien nodig de uitlijning als volgt : 
De deur wordt geplaatst op scharnieren (46, 47) met 
M16 -moeren en –rondellen (48,49).  Door het regelen 
van de M16 -binnenmoeren kan de deur dichter bij of 
verder weg van het voorste ketelelement worden afge-
steld, waardoor ook de mate wordt bepaald waarin de 
deur drukt op het gevlochten touw van 9 mm diam. (6) 
van het voorste ketelelement.  De andere M16 -moeren 
zetten de deur vast op haar scharnieren. 
De frontdeur wordt links gescharnierd in de fabriek.  De 
bovenscharnier links verschilt van de drie andere schar-
nieren om de openingshoek van de deur te beperken.  
Indien de frontdeur rechts moet scharnieren, dan moet 
deze bovenscharnier door een andere worden vervan-
gen (fig.16).  
 

Montage en opstelling  
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Fig. 15 

Fig. 16 
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Bereid vier groepen van tweede-rookgasremmers voor 
door de modules (95,99) samen te voegen volgens de 
onderstaande tabel.  Gebruik daarvoor parkerschroeven 
S4,2x9,4 (98) (fig.17).  Monteer tweede-rookgasrem-
mers in elk van de vier binnendoorgangen (fig. 18).    
 
Monteer derde-rookgasremmers (97) voor TRYON 
105/144/184/223 in elk van de vier hoekdoorgangen.  
Derde-rookgasremmers moeten worden gemonteerd 
met het open buiseind naar de voorkant gericht.  Alle 
remmers moeten naar de voorzijde van de doorgangen 
toe worden geplaatst (fig. 18).   

 

Tweede-
rookgasremmers  

TRYON 3  
MD 105 

TRYON 3  
MD 144 

TRYON 3  
MD 184 

TRYON 3  
MD 223 

TRYON 3  
MD 262 

TRYON 3  
MD 300 

2-schoepenmodule 2 1     

3-schoepenmodule  1 2 2 2 2 

Montage en opstelling  
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Fig. 17 Fig. 18 

NUMMERS TUSSEN DE HAAKJES VERWIJZEN 
NAAR ONDERDELENLIJST PAGINA 24 



12 

Plaats de isolatie van het ketelblok (117) bovenop het 
ketelblok.  Wikkel de isolatiestrips (125) rond de isolatie 
en doorheen de ruimte tussen de ketelelementen en de 
steunbouten.  Verbind de uiteinden van de strip met een 
isolatieveer (126) (zie fig. 19).  Voor elk ketelelement 
worden twee strips gebruikt. 
 
 

Plaats de isolatie onder het ketelblok (93) (fig. 20).. 

Hang de linker en rechter isolatiestukken (100) aan de 
rookkast (11) met behulp van M10x145 -tapeinden (14) 
(fig. 21).  
 

Montage en opstelling  
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Fig. 19 

Fig. 20 

Fig. 21 
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Verwijder de montageplaat van de brander (41) en 
plaats het beneden- en bovenstuk van de frontisolatie 
(88) op de frontdeur.  Maak het isolatiemateriaal vast 
met  M8x20-stelschroeven (122) en M8-rondellen (123) 
(afb. 22). 

Schroef de moeren op het vooreinde van de bovenste 
steunbouten los en monteer het bovenste mantelsteun-
stuk (118) zodanig dat het gebogen gedeelte ervan naar 
het achterste segment is gekeerd, zoals weergegeven in 
fig. 23 

Plaats de afstandsstukken (124) op de vrije uiteinden 
van de onderste steunbouten, vooraleer de zijmantels te 
monteren.  Monteer de zijmantels (68) als volgt : steek 
M10x145- tapeinden (14) door de gaten in het achterste 
omgeplooide plaatdeel van de mantel, hang de boven-
rand van de mantel op de bovenste mantelsteun en be-
vestig de frontzijde onderaan de mantel aan het vrije uit-
einde van de onderste steunbout, zoals in fig. 24 wordt 
getoond.  Monteer de zijmantels met M10-moeren en 
rondellen (15,16) op M10x145-tapeinden,  met parker-
schroeven (108) op het bovenste mantelsteunstuk, en 
met M12-moeren en rondellen (9,10) op de onderste 
steunbout. 

Montage en opstelling  
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Fig. 22 

Fig. 23 

Fig. 24 

NUMMERS TUSSEN DE HAAKJES VERWIJZEN 
NAAR ONDERDELENLIJST PAGINA 24 
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Plaats de steunstrip van de rookkastïsolatie (94) zo dat 
ze rust op de rookkastïsolatie en tegen de keerranden 
van de zijmantels gedrukt wordt, zoals wordt getoond in 
fig. 25.  
 

Plaats de bovenmantel (64) op de zijmantels. 
 
Monteer het boven- en het benedenstuk van de voor-
mantel (60 en 115) aan de zijmantels. 
 
Monteer de kijkglasnippel (53) en de hulpstukken ervan 
(55,56,57) op de frontdeur.  
 
Zet de montageplaat van de brander weer op haar 
plaats.  Bevestig de flens van de brandermontageplaat 
(116) met vier parkerschroeven S3, 8x13 (108) aan de 
opstaande randen links en rechts van de brandermonta-
geplaat. 
 
Controleer de sterkte van het touw achter de bran-
dermontageplaat (42) door de plaat zo nodig naar voren 
te duwen.  

Monteer een M10x115-tapeind (35) aan de moer van het 
achterste reinigingsdeksel op het achterste ketelseg-
ment.  Monteer de dekplaat van het reinigingsdeksel 
(33) met een M10- vleugelmoer (32) over het tapeind.  
 
Monteer de typeplaat van de ketel (105) met klinkbouten 
of schroeven op de linker mantel. 

Montage en opstelling  
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Fig. 25 

Fig. 26 

Fig. 27 
NUMMERS TUSSEN DE HAAKJES VERWIJZEN 

NAAR ONDERDELENLIJST PAGINA 24 
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Bedieningsbord  
 
 
TRYON 3 MD…   

VERKLARING  
 
1. Aan/uit schakelaar (1) 
2. Testschakelaar (PT)  
3. Regelaquastaat eerste trap 

(TR1)  
4. Regelaquaqtaat tweede trap 

(TR2)  
5. Veiligheidsaquastaat (TS) 
6. Thermometer ketelwater 
7. Zekering 10A  
8. OPTIE: uurteller  
9. OPTIE: inbouw van regelingen  
 
Zorg ervoor dat de regelaquastaat 
van de tweede trap lager staat dan 
de regelaquastaat van de eerste 
trap.  
 
Voor de ontgrendeling van de vei-
ligheidsaquastaat (TS) dient men 
de beschermdop te verwijderen en 
te drukken op de knop.  
 
Druk op de testschakelaar voor de 
controle van de veiligheids-
aquastaat.  

VERKLARING  
 
TR2 : Regelaquastaat tweede trap 
TR1 : Regelaquastaat eerste trap 
TS   : Veiligheidsaquastaat 
F     : Zekering (1OA)  
I      : Aan/uit schakelaar  
PT   : Test schakelaar  
M    : Klemmenstrook  
 
OPMERKING  
 
Bij het aansluiten van een aange-
blazen ELCO-KLÖCKNER gas-
brander, uitgerust met progressie-
ve gasblok, moet het dichtloopcon-
takt van tweede naar eerste vlam-
gang aangesloten worden op de 
klem Nr 2 van de regelaquastaat 
TR2.  

TWEETRAPBEDIENINGSBORD 

Fig. 28 
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Monteer het bevestigingsstuk van het bedieningspaneel 
(75) met vier parkerschroeven (108) op de bovenmantel.  
Monteer twee kabeldoorvoeren (107), geleverd in de 
verpakking van het bedieningspaneel,  zoals weergege-
ven in fig. 28.  Monteer het bedieningspaneel met twee 
parkerschroeven (108) op onderdeel 75.  
                

 Maak een gat bovenaan de isolatie van het ketelblok 
om de op het achterste segment aangebrachte hulzen 
toegankelijk te maken, zoals in fig. 30 wordt getoond.  

Plaats de voelers van de ketel- en de veiligheidsthermo-
staat in de ½”-meethuls en de voeler van de ketelther-
mometer in de 3/8”-meethuls die op het achterste ketel-
segment is gemonteerd, waarbij ze door de kabeldoor-
voer achter het bedieningspaneel op de bovenmantel 
moeten worden gestoken, zodat de leiding onder de 
mantel worden gebracht.  De voelers moeten aan de 
dompelhulzen worden bevestigd met veiligheidsringen 
die in de verpakking van het bedieningspaneel zijn mee-
geleverd (fig. 31).  
 
                        
Breng de elektrische bedrading naar het bedieningspa-
neel doorheen de kabeldoorvoeren aan de achterplaat 
van het bedieningspaneel, waar zich een contactstrip 
met een bedradingschema bevindt.  Maak de elektrische 
verbindingen conform de reglementering en de codes 
van goed vakmanschap, en volg de instructies van de 
fabrikant van de brander 

Bedieningsbord  
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Fig. 29 

Fig. 30 

Fig. 31 
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Montage brander  
 
 
TRYON 3 MD…   

KETEL TYPE VERMOGEN 
kW 

MAZOUTBRANDER 

TRYON 3 MD 105 105 EK 02.15 L-T2 
EK 02.15 L-ZT2 

TRYON 3 MD 144 144 EK 03.24 L-ZT2 

TRYON 3 MD 184 184 EK 03.24 L-ZT2 
TRYON 3 MD 223 223 EK 03.30 L-ZT2 

TRYON 3 MD 262 262 EK 04.34 L-ZT2 

TRYON 3 MD 300 300 EK 04.48 L-ZT2 

GASBRANDER 

EK 02.16 G/F T2  
EK 02.16 G/F-ZT2 
EK 03.20 G-ZT2 

EK 03.24 G-ZVT2 
EK 03.30 G-ZVT2 

EK 04.34 G-ZVT2 

EK 04.48 G-ZVT2 

Branderkeuze 

BRANDER TYPE Ø  a in mm Ø  b in mm c d 

EK 02. …. 125 à 140 170 à 185 4 x M 8 45° 

EK 03. …. 140 170 à 185 4 x M 8 45° 

EK 04. …. 140 165 à 220 4 x M 10 45° 

Montage brander 
 
Demonteer de montageplaat brander (41) van de frontdeur. 
Teken volgens fig. 32 de openingen en tapgaten over vol-
gens de overeenstemmende brander. Hou rekening met on-
derstaande tabel en type brander. U kunt de afdichtingsring 
van de flens als mal gebruiken.  
Maak de opening voor de brandermond en tap de gaten.  
Monteer de montageplaat brander opnieuw op de frontdeur.  
Monteer de branderflens met afdichtingsring op de monta-
geplaat brander.  
Bevestig de brander op de branderflens, schuif de brander-
buis voorzichtig door de opening in de frontdeur . Voorkom 
dat de vuurvaste bekleding in de frontdeur beschadigd 
wordt. 

Belangrijk 
 
DE OPEN RUIMTE TUSSEN DE BRANDER-
BUIS EN DE VUURVASTE BEKLEDING 
VAN DE FRONTDEUR DIENT OPGEVULD 
TE WORDEN MET HITTEBESTENDIGE MA-
TERIAAL (NIET MEEGELEVERD) 
Zie fig. 33 

DOORSNEDE FRONTDEUR 

Fig. 32 

Fig. 33 
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Onderhoud 
 
 
TRYON 3 MD…   

Bij de reiniging van de ketel gaat u als volgt te werk: 
1. Verwijder het bovenste en onderste deel van de 

voormantel  
2. Open de vuurhaarddeur van de ketel  
3. Verwijder de convectieplaten . 
4. Plaats het handvat (102) op de reinigingsborstel 

(101) en verwijder het bezinksel uit de verbrandings-
kamer en de rookgasdoorgangen, zoals weergege-
ven in fig. 34. 

5. Reinig de convectieplaten en controleer de staat er-
van. 

6. Controleer de staat van het door de frontdeur sa-
mengedrukte touw op het voorste element en ve r-
vang het indien nodig.  

7. Breng de convectieplaten opnieuw aan en sluit de 
vuurhaarddeur; controleer daarbij of de vuurhaard-
deur goed haaks op het voorste element aansluit. 

8. Verwijder het achterste reinigingsdeksel op het ach-
terste element en tevens de neerslag die is achter-
gebleven in de ruimte tussen het achterste element 
en de rookkap. Controleer de staat van de pakking 
van het reinigingsdeksel en vervang die indien nodig 
(fig. 35). Breng na reiniging het reinigingsdeksel 
(27) ,de pakking (28) en dekplaat (33) weer aan. 

9. Verwijder de flens van de montageplaat van de 
brander (116) teneinde de staat te controleren van 
het touw tussen de frontdeur en de montageplaat 
van de brander. Vervang het touw indien nodig. 

10. Neem de afdekking van het bedieningspaneel en de 
brander weg 

11. Sluit de ketel weer aan op de externe voedingen 
12. Start de ketel en controleer of hij goed werkt 
13. Controleer de uitstoot van verbrandings- en rookgas 

met behulp van een analysator.  

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 af-
gesteld.  
Het onderhoud vindt plaats : 
1. telkens als de brander in slechte verbrandings-

omstandigheden gewerkt heeft. 
2. tenminste eenmaal per stookseizoen (en op het 

einde ervan) als de ketel gewerkt heeft met 
waarden tussen 60° C en 85° C zonder ooit 
stookprobIemen 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 a 40° C gestegen is ten op-
zichte van de opgemeten temperaturen bij de eerste 
ingangzetting dan is een onderhoud noodzakelijk. 
Een millimeter vervuiling op de verschillende ketel-
componenten veroorzaakt een verhoging met 20° C 
van de rookgassentemperaturen. Het rendement 
van de ketel vermindert zo met 2%.  

Ketelonderhoud 
 
Vooraleer u de ketel schoonmaakt: 
1. onderbreek de elektriciteitsvoorziening van de 

hoofdleiding en sluit de brandstoftoevoer af.  

 
 
 
2.   dek het bedieningspaneel en de brander af om 

beschadiging ervan te voorkomen.  

Fig. 34 

Fig. 35 
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Onderhoud 
 
 
TRYON 3 MD…   

VERVANGING VAN DE VUURVASTE BEKLEDING 
VAN DE FRONTDEUR 
 
Op de fig. 34 hierboven ziet u de materialen die voor de 
isolatie van de frontdeur worden gebruikt.  
 
1.  Isolatie van de branderring (2 platen steenwol 

met een dikte van 50 mm) (positienr. 39) 
2. Frontdeur (positienr.: 37) 
3. Isolatie van de frontdeur (isolatieplaat van steen-

wol met een dikte van 30 mm) (positienr. 27) 
4. Vuurvaste bekleding van de frontdeur (stijve ke-

ramische-vezelplaat) (positienr. 127) 
5. M8x80-stelschroef (positienrs. 129)  
6. Rondel (positienrs. 130) 
 
 
Volg de onderstaande instructies bij de vervanging van 
de isolatie van de frontdeur:  
•  Vooraleer u de isolatie vervangt, moet u de 

brander demonteren en de frontdeur verwijderen. 
Vervang beschadigde materialen.  

• Leg de frontdeur neer met de binnenkant naar 
boven gekeerd en breng nieuw isolatiemateriaal 
aan. Begin met onderdeel 1 (fig. 37), ga door 
met onderdeel 3 (fig. 38) en onderdeel 4 (fig. 39).  

• Om te voorkomen dat de vuurvaste bekleding 
breekt, moet u ervoor zorgen dat alle M8x80-
stelschroeven gelijkmatig worden vastgezet.  

• Na de plaatsing van nieuw vuurvast materiaal 
zou het voorste segment een rond spoor van 1-2 
mm in de vuurvaste bekleding moeten maken 
wanneer de frontdeur is gesloten (fig. 39). Op die 
manier wordt een gaslek van de verbrandingska-
mer naar de tweede doorgang voorkomen.  

• Zorg ervoor dat de steenwolisolatie en het vuur-
vast materiaal overeenkomen met de afmetingen 
van de brander, zoals hierboven beschreven.  

Fig.36 

Fig. 37 

Fig. 38 Fig. 39 
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Verbinding van de ketel met de verwarmings in-
stallatie.  
 
De aansluiting met de C.V. installatie moet steeds 
met je meegeleverde flenzen gebeuren. Er voorzor-
gen dat de ketel goed ontlucht wordt.  
 
Vulling van de installatie.  
 
De watervulling geschiedt zoals bij alle ketels lang-
zaam, om een complete ontluchting van de ketel via 
het hoogste punt van de installatie mogelijk te ma-
ken. De vulling gebeurt steeds bij niet draaiende cir-
culatiepomp.  
 
Kalkafzetting (Kalkvorming).  
 
AI 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 bepaalt wordt rekening houdend met de totale 
waterhoeveelheid. Het expansievat moet gesloten 
berekend worden om gevaarlijke over- of onderdruk- 
ken te voorkomen die ongecontroleerde wateraflatin-
gen zouden veroorzaken.  
 
Eerste inbedrijfname of hernieuwde inbedrijfna-
me na gedeeltelijke of volledige lediging van de 
installatie.  
 
Voor inschakelen van de brander dient men zich er-
van te vergewissen dat de installatie volledig is ge-
vuld met water en volledig is ontlucht.  
 
Keteldoorstroming.  
 
De brander dient zodanig elektrisch geschakeld te 
zijn dat hij niet kan starten, wanneer het minimum 
waterdebiet doorheen de ketel niet is gewaarborgd.  
 
Minimale waterdoorstroming in de ketel.  
 
Het minimum debiet mag niet minder dan 50% van 
het nominale debiet bedragen bij een ∆ t van 15° C.  
 
Maximale waterdoorstroming in de ketel.  
 
Het maximale debiet mag niet meer dan het drievou-
dige van het nominale debiet bedragen bij een ∆ t 
van 15° C.  

Berekeningsvoorbeelden.  
 
Voorbeelden om de waterdoorstroming te bepalen. 
m.n. nominaal-, minimaal- en maximaaldebiet.  
 
Nuttig ketelvermogen (Pu) van 184 kW (of 158.240 
kcal/u).  
 
                            Pu (kcal/u) 
a. Nominaal debiet =  15 (∆ t )       ~ 10,55 m³/u.  
  
       Het nominale debiet heeft betrekking op het 
       nominale ketelvermogen en een temperatuur
       verschil van 15° C tussen de vertrek en retour 
       ketelwater- temperaturen.  
 
 
                                    Pu  
b.    Minimum debiet =  15  X 50  ~ 5,27 m³/u.  
                                    100 
 
 
                                    Pu  
c.     Maximum debiet =  15  X 3   ~ 31,6 m³/u.  
                                        100 
                                             
 
 
De keteltemperatuur.  
 
 
De normale ketelwatertemperatuur is begrepen tus-
sen de 30° C en 90° C. Tussen twee warmtevragen 
hoeft de ketel niet op temperatuur gehouden wor-
den. Voor een optimale werking moeten volgende 
aanwijzigingen opgevolgd worden.  
 
Maximale ketelwatertemperatuur.  
 
De maximale keteltemperatuur moet zich tenminste 
10° C onder de vaporisatie temperatuur 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 schoorsteenconstructie zo uitge-
voerd worden dat zij bestand is tegen condensatie-
vorming.   
 
 
 
 

Werking  
 
 
TRYON 3 MD…   
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Werking  
 
 
TRYON 3 MD…   

KETEL TYPE VERMOGEN 
kW 

SCHUNTPOMP 
∆T 15°C 

Min. Debiet m³/h  
TRYON 3 MD 105 105 3 

TRYON 3 MD 144 144 4,2 

TRYON 3 MD 184 184 5,3 

TRYON 3 MD 223 223 6,4 

TRYON 3 MD 262 262 7,5 

TRYON 3 MD 300 300 8,6 

WILO pomp 
Type 

Koppeling 

TOP-S 30/7 5/4” 

TOP-S 30/7 5/’4” 

TOP-S 40/4 6/4” 

TOP-S 40/4 6/4” 

TOP-S 40/4 6/4” 

TOP-S 40/4 6/4” 

Fig. 40 
Ketelcirculatiepomp (Shuntpomp)  
 
Als een minimumdebiet in de ketel niet gegaran-
deerd kan worden, is het noodzakelijk een circulatie-
pomp (Shuntpom) te installleren waarvan de afme-
tingen afhankelijk zijn van het ketelveermogen. De 
montage van de shuntpomp dient te gebeuren zoals 
opgegeven in figuur 40. 

Fig. 41 

Aansluitset voor shuntpomp  
 
Een aansluitset voor de shuntpomp kan in optie ver-
kregen worden (fig. 41) 
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KETEL TYPE VERMOGEN 
kW 

Voedingspomp 
∆T 20°C 

m³/h  
TRYON 3 MD 105 105 4,5 

TRYON 3 MD 144 144 6,2 

TRYON 3 MD 184 184 7,9 

TRYON 3 MD 223 223 9,6 

TRYON 3 MD 262 262 11,3 

TRYON 3 MD 300 300 12,9 

WILO pomp 
Type 

Koppeling 

TOP-S 30/7 5/4” 

TOP-S 40/4 6/4” 

TOP-S 40/4 6/4” 

TOP-S 40/4 6/4” 

TOP-S 40/7 6/4” 

TOP-S 40/7 6/4” 

Voedingspomp preconisatie 

Werking  
 
 
TRYON 3 MD…   
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Fig. 43 

Cascade systemen met evenwichtsfles  
 
De evenwichtsfles scheidt de primaire kring (ketels) 
van de secundaire kring (Installatie). De evenwichts-
fels wordt bepaald op het totaal nominaal geïnstal-
leerd ketelvermogen. De evenwichtsfles wordt verti-
caal opgesteld en ze heeft welbepaalde afmetingen 
die in acht moeten genomen worden.  

 
Aansluiting van de ketel op de schoorsteen 
 
De verbrandingsgassen moeten via de kortste weg   
naar de schoorsteen worden afgevoerd. Het verbin-
dingsstuk wordt onder een licht helling in de 
schoorsteen ingebracht. Het mag de doorsnede 
niet vernauwen. Is het verbindingsstuk langer dan 1 
m moet het geïsoleerd worden. De plaatsing van 
een trekregelaar wordt aangeraden.   

Fig. 42 

Werking  
 
 
TRYON 3 MD…   
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Onderdelenlijst  
 
 
TRYON 3 MD…   
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Fig. 44 
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Onderdelenlijst  
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POSITIE 
NUMMER 

NAAM VAN HET ONDERDEEL  BESTELNR.  

1 TRYON MD achterste element  1604141 

2 TRYON MD tussenelement  1604001 

3 TRYON MD voorste element  1604181 

7 TRYON MD 105 trekstang onderaan 2188633 

7 TRYON MD 144 trekstang onderaan 2188634 

7 TRYON MD 184 trekstang onderaan 2188635 

7 TRYON MD 223 trekstang onderaan 2188636 

7 TRYON MD 262 trekstang onderaan 2188637 

7 TRYON MD 300 trekstang onderaan 2188638 

8 TRYON MD 105 trekstang bovenaan 2188627 

8 TRYON MD 144 trekstang bovenaan 2188628 

8 TRYON MD 184 trekstang bovenaan 2188629 

8 TRYON MD 223 trekstang bovenaan 2188630 

8 TRYON MD 262 trekstang bovenaan 2188631 

8 TRYON MD 300 trekstang bovenaan 2188632 

5,12 Glasvezeltouw 10 mm dia (rookkap, tussenelementen) 2150270 

28 TRYON MD isolatie reinigingsdeksel achteraan 2024495 

37 TRYON MD frontdeur 1604121 

128 TRYON MD vuurvast materiaal frontdeur 9007490 

127 TRYON MD steenwolisolatie frontdeur 2103537 

39 TRYON MD steenwolisolatie branderring 2103526 

6,42 Gevlochten glasvezeltouw, 9 mm dia (frontdeur en branderring) 2150290 

47 TRYON MD bovenscharnier frontdeur 9062010 

46 TRYON MD onderscharnier frontdeur 9062020 

58 TRYON MD stop 2” (voorste element) 2163082 

41 TRYON MD montageplaat brander 2195965 

116 TRYON MD flens montageplaat brander 1520050 

4 TRYON MD nippel 2160322 

53 TRYON MD kijkglasnippel 2195984 

56 Kijkglas 38x3 mm 2117940 

25 TRYON MD pakking, 94 dia.x 65 dia.x3 2025693 

22 TRYON MD 105/144 verdeelbuis 2188552 

20 TRYON MD 184/223/262/300 verdeelbuis 7600460 

21 TRYON MD geflensde vertrek/retour verbinding 2084505 

75 Bevestigingsstuk bedieningspaneel 2058250 

60 TRYON MD bovenste deel voormantel 7601031 

119 TRYON MD plastic hendel voormantel 2124375 

115 TRYON MD onderste deel voormantel 7601032 

120 Plastic pen STR001 (voor voormantels) 2195995 

121 Plastic clip LAT004 (voor zijmantels) 2195990 

Onderdelenlijst  
 
 
TRYON 3 MD…   
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POSITIE 
NUMMER 

NAAM VAN HET ONDERDEEL  BESTELNR.  

68 TRYON MD 105 zijmantel (links) 1530055 

68 TRYON MD 144 zijmantel (links) 1530060 

68 TRYON MD 184 zijmantel (links) 1530065 

68 TRYON MD 223 zijmantel (links) 1530070 

68 TRYON MD 262 zijmantel (links) 1530075 

68 TRYON MD 300 zijmantel (links) 1530080 

68 TRYON MD 105 zijmantel (rechts) 1530085 

68 TRYON MD 144 zijmantel (rechts) 1530090 

68 TRYON MD 184 zijmantel (rechts) 1530095 

68 TRYON MD 223 zijmantel (rechts) 1530100 

68 TRYON MD 262 zijmantel (rechts) 1530105 

68 TRYON MD 300 zijmantel (rechts) 1530110 

64 TRYON MD 105 bovenmantel 7601021 

64 TRYON MD 144 bovenmantel 7601022 

64 TRYON MD 184 bovenmantel 7601023 

64 TRYON MD 223 bovenmantel 7601024 

64 TRYON MD 262 bovenmantel 7601025 

64 TRYON MD 300 bovenmantel 7601026 

95 TRYON MD 2-schoepenmodule rookgasremmer 2de doorgang  2187579 

99 TRYON MD 3-schoepenmodule rookgasremmer 2de doorgang 2187588 

97 TRYON MD 105/144/184/223 rookgasremmer buis 3de doorgang 2188950 

Onderdelenlijst  
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