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Gasombouw 
De gasombouw mag enkel door  
Elco-Mat uitgevoerd worden. Sluit voor  
elke ingreep steeds de stroom- en  
gastoevoer af. 
 
 
Ombouw van aardgas G20  
naar aardgas G25  
Uitlaat gaseenheid:  
- Schroef de moer tussen de gas- 
 buis (2) en de gasklep (1) los 
- Neem de vlakke dichting (8) weg. 
- Vervang diafragma G20  
 Ø 3,00/3,80 door diafragma G25  
 Ø 3,20/4,20 (9) met O-ring (10)  
 (zie aanzicht A). 
- Monteer de gasbuis en de gas- 
 klep opnieuw aan elkaar. Let er  
 daarbij op dat de bij de ombouwset 
 meegeleverde vlakke dichting (8) 
 correct wordt ingelegd. 
- Controleer terwijl de brander  
 draait de dichtheid van de gas- 
 flens met behulp van  
 schuimmiddel. 
- Controleer de CO2/CO-waarden  
 aan de hand van onderstaande  
 tabel. 
- Indien nodig, stelt u de gasklep in  
 (zie technische beschrijving van  
 de verwarmingsketel). 

 
 
 
 
 
 
 
Gasombouwset 
Van aardgas G20 naar aardgas G25 
of van aardgas G25 naar G20 
- 1 handleiding bij de gasom- 
 bouwset 
- 1 vlakke dichting voor moer 3/4 
- 1 diafragma (G20) Ø 3,00/3,80 
- 1 O-ring voor diafragma 
- 1 diafragma (G25) Ø 3,20/4,20 
- 1 O-ring voor diafragma 
- 1 sticker met instellingen 
- 1 plastic zak 
- 1 sticker G20/G25 
 THISION 0,9-9/2-13 

 
 
 
 
 
 
 
Ombouw van aardgas G25  
naar aardgas G20  
Uitlaat gaseenheid:  
- Schroef de moer tussen de gas- 
 buis (2) en de gasklep (1) los. 
- Neem de vlakke dichting (8) weg. 
- Vervang diafragma G25 
 Ø 3,20/4,20 door diafragma G20  
 Ø 3,00/3,80 (9) met O-ring (10)  
 (zie aanzicht A). 
- Monteer de gasbuis en de gas- 
 klep opnieuw aan elkaar. Let er  
 daarbij op dat de bij de ombouwset 
 meegeleverde vlakke dichting (8) 
 correct wordt ingelegd. 
- Controleer terwijl de brander  
 draait de dichtheid van de gas- 
 flens met behulp van  
 schuimmiddel. 
- Controleer de CO2/CO-waarden  
 aan de hand van onderstaande  
 tabel. 
- Indien nodig, stelt u de gasklep in  
 (zie technische beschrijving van  
 de verwarmingsketel). 

Legende 
 
1 Gasklep 
2 Gasbuis 
3 Luchtbuis van de ventilator 
4 Brander 
5 Lucht-/gasregeling 
6 Messing luchttoevoerring 
7 Ventilator 
8 Vlakke dichting 
9 Diafragma 
10 O-ring voor diafragma 
11 Klembevestiging voor ventilator- 
 buis/branderluchttoevoer 
Pi gasnetdruk 
Po gasdruk (gasklep/brander) 

 Aanzicht A  

 

 

 

   
 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

Ingebruikneming 
 
THISION 9/13 
Ombouw van aardgas G20 naar aardgas G25  
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Verwarmingsketeltype   

Type THISION   0,9-9 2-13 

Brandervermogen Gedeeltelijke/ 
Volle belasting  

kW 1,1/9,3 2,5/13,9 

Ø diafragma  Aardgas H  
Aardgas L 

mm 
mm 

3,00 
3,20 

3,80 
4,20 

Gasstroming  
(15°C 1013 mbar) 

Aardgas H G20 
Aardgas L G25 

m3/h 
m3/h 

0,12/0,98 
0,14/1,14 

0,26/1,47 
0,31/1,71 

Ø luchttoevoerring Aardgas H 
Aardgas L 

mm 
mm 

12 
12 

16,5 
16,5 

Gasdruk Po   mbar 0,25/8,0 0,3/6,5 

Ingestelde luchtdruk (PL)   Pa 35/95 40/780 

CO2 instelling  Aardgas H 
Aardgas L 

% 
% 

8,0-8,5/9,0-9,5 
8,0-8,5/9,0-9,5 

8,0-8,5/9,0-9,5 
8,0-8,5/9,0-9,5 

CO emissie  Aardgas H ppm 0/20 0/20 

Opgelet: 
De opgegeven drukwaarden gelden voor een tegendrukwaarde van 0 Pa en kunnen verschillen  
naargelang het aangesloten gasafvoersysteem. 

Ingebruikneming 
 
THISION 9/13 
Ombouw van aardgas G20 naar aardgas G25  
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Gasombouw 
De gasombouw mag enkel door  
Elco-Mat uitgevoerd worden. Sluit voor  
elke ingreep steeds de stroom- en  
gastoevoer af. 
 
Ombouw van aardgas naar  
propaan (G31)  
Luchtinlaat brander:  
- Neem de klem (11) en de lucht- 
 toevoerbuis (3) van de ventilator  
 van de brander. 
- Vervang de luchttoevoerring (6)  
 in de luchttoevoer van de brander  
 door de luchttoevoerring met Ø 27  
 met O-ring, die u in de ombouwset  
 vindt. 
- Sluit de buis (3) opnieuw aan op  
 de luchttoevoer van de brander. 
 

Uitlaat gaseenheid:  
- Schroef de moer tussen de gas- 
 buis (2) en de gaseenheid (1) los 
- Neem de vlakke dichting (8) weg. 
- Vervang de aardgassluiting door  
 propaansluiting Ø 4,60 (9) met  
 O-ring (10) (zie aanzicht A). 
- Monteer de gasbuis en de  
 gaseenheid opnieuw aan elkaar.  
 Let er daarbij op dat de bij de  
 ombouwset meegeleverde vlakke  
 dichting (8) correct wordt ingelegd. 
- Controleer terwijl de brander draait  
 de dichtheid van de gasflens met  
 behulp van schuimmiddel. 
- Controleer de CO2/CO-waarden  
 aan de hand van onderstaande  
 tabel. 

 
 
 
 
 
 
Ombouw van propaan (G31) naar  
aardgas H (G20) of L (G25) 
Luchtinlaat brander: 
- Neem de klem (11) en de  
 luchttoevoerbuis (3) van de  
 ventilator van de brander. 
- Vervang de luchttoevoerring (6)  
 in de luchttoevoer van de brander  
 door de luchttoevoerring met  
 Ø 29 met O-ring, die u in de  
 ombouwset vindt. 
- Sluit de buis (3) opnieuw aan op  
 de luchttoevoer van de brander. 
 

Uitlaat gaseenheid: 
- Schroef de moer tussen de gas- 
 buis (2) en de gaseenheid (1) los 
- Neem de vlakke dichting (8) weg. 
- Vervang de propaansluiting door  
 de aardgassluiting H (G20) Ø 5,75 
 (9) of aardgas L (G25) met O-ring  
 (10) (zie aanzicht A). 
- Monteer de gasbuis en de gas- 
 eenheid opnieuw aan elkaar. Let  
 er daarbij op dat de bij de om- 
 bouwset meegeleverde vlakke  
 dichting (8) correct wordt  
 ingelegd. 
- Controleer terwijl de brander draait  
 de dichtheid van de gasflens met  
 behulp van schuimmiddel. 
- Controleer de CO2/CO-waarden  
 aan de hand van onderstaande  
 tabel. 

 
 
 
 
 
 
Gasombouwset THISION 17/25 
 
Gasombouwset 
Aardgas-vloeibaar gas  
- 1 handleiding bij de gasombouwset 
- 1 vlakke dichting voor moer 3/4 
- 1 propaansluiting (G31) Ø 4,60 
- 1 O-ring voor eindafsluiting 
- 1 luchttoevoerring Ø 27 
- 1 O-ring voor luchttoevoerring 
- 1 sticker met instellingen 
- 1 plastic zak 
- 1 sticker G31 THISION 17/25 
 
 
Gasombouwset 
Vloeibaar gas-aardgas  
- 1 handleiding bij de gasombouwset 
- 1 vlakke dichting voor moer 3/4 
- 1 aardgassluiting (G20) Ø 5,75 
- 1 O-ring voor eindafsluiting 
- 1 aardgassluiting (G25) Ø 6,90 
- 1 O-ring voor eindafsluiting 
- 1 luchttoevoerring Ø 29 
- 1 O-ring voor luchttoevoerring 
- 1 sticker met instellingen 
- 1 plastic zak 
- 1 sticker aardgas THISION 17+25 

Legende 
 
1 Gaseenheid 
2 Gasbuis 
3 Luchtbuis van de ventilator 
4 Brander 
5 Lucht-/gasregeling 
6 Messing luchttoevoerring 
7 Ventilator 
8 Vlakke dichting 
9 Gasafsluiter 
10 O-ring voor eindafsluiting 
11 Klembevestiging voor  
 ventilatorbuis/branderlucht- 
 toevoer  

 Aanzicht A  

 

 

 

   
 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

  

Ingebruikneming 
 
THISION 17+25 / THISION Compact / THISION Combi 
Ombouw naar aardgas G25 of vloeibaar gas  
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Verwarmingsketeltype    

Type THISION   17 25 

Brandervermogen  Gedeeltelijke/ 
Volle belasting   

kW 5,0/17,0 5,0/24,5 

Ø diafragma  Aardgas H 
Aardgas L 
Propaan 

mm 
mm 
mm 

5,75 
6,90 
4,60 

5,75 
6,90 
4,60 

Gasstroming 
(15°C 1013 mbar) 

Aardgas H G20 
Aardgas L G25 
Propaan G31 

m3/h 
m3/h 
kg/h 

0,53/1,80 
0,61/2,09 
0,39/1,32 

0,53/2,59 
0,61/3,01 
0,39/1,90 

Ø luchttoevoerring Aardgas H 
Aardgas L 
Propaan 

mm 
mm 
mm 

29 
29 
27 

29 
29 
27 

Gasdruk P2   mbar 0,30/2,20 0,30/5,00 

Ingestelde luchtdruk (PL)   Pa 30/290 30/560 

CO2 instelling  Aardgas H 
Aardgas L 
Propaan 

% 
% 
% 

8,0-8,5/9,0-9,5 
8,0-8,5/9,0-9,5 

10,0-10,5/10,5-11,0 

8,0-8,5/9,0-9,5 
8,0-8,5/9,0-9,5 

10,0-10,5/10,5-11,0 

CO emissie  Aardgas H 
Propaan 

ppm 
ppm 

0-20 
0-40 

0-20 
0-40 

Ingebruikneming 
 
THISION 17+25 / THISION Compact / THISION Combi 
Ombouw naar aardgas G25 of vloeibaar gas 
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Gasombouw 
De gasombouw mag enkel door  
Elco-Mat uitgevoerd worden. Sluit voor  
elke ingreep steeds de stroom- en  
gastoevoer af.  
 
 
Ombouw van aardgas naar propaan  
(G31) 
Luchtinlaat brander: 
- Neem de ventilator (7) aan de  
 flens (3) voorzichtig van de  
 brander (4). 
- Leg de luchttoevoerring (6) in de  
 luchttoevoer van de brander. 
- Sluit de ventilator (7) met dichting  
 voorzichtig opnieuw aan op de  
 branderflens (3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uitlaat gaseenheid: 
- Schroef de moer tussen de gas- 
 buis (2) en de gaseenheid (1) los 
- Neem de vlakke dichting (8) weg. 
- Breng de propaansluiting Ø 6,40  
 (9) met O-ring (10) (zie aanzicht A) 
 aan op de uitloop van de gas- 
 eenheid. 
- Monteer de gasbuis en de gas- 
 eenheid opnieuw aan elkaar. Let  
 er daarbij op dat de bij de om- 
 bouwset meegeleverde vlakke  
 dichting (8) correct wordt  
 ingelegd. 
- Controleer terwijl de brander  
 draait de dichtheid van de gas- 
 flens met behulp van schuim- 
 middel. 
- Controleer de CO2/CO-waarden  
 aan de hand van onderstaande  
 tabel. 

 
 
 
 
 
 
 
Gasombouwset THISION 35+50 
 
Gasombouwset 
Aardgas-vloeibaar gas  
- 1 handleiding bij de gas- 
 ombouwset 
- 1 propaansluiting (G31) Ø 6,40 
- 1 O-ring voor eindafsluiting 
- 1 luchttoevoerring Ø 31 
- 1 O-ring voor luchttoevoerring 
- 1 sticker met instellingen 
- 1 plastic zak 
- 1 sticker G31 THISION 35+50 

Legende 
 
1 Gaseenheid 
2 Gasbuis 
3 Flens brander/ventilator 
4 Brander 
5 Lucht-/gasregeling 
6 Messing luchttoevoerring 
7 Ventilator 
8 Vlakke dichting 
9 Gasafsluiter 
10 O-ring voor eindafsluiting 

 

 

 
 

  

  

 
 

 
 

 

 Aanzicht A 

Ingebruikneming 
 
THISION 35 + 50 
Ombouw naar aardgas G25 of vloeibaar gas  
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Verwarmingsketeltype 

Type THISION   35 50 

Brandervermogen  Gedeeltelijke/ 
Volle belasting   

kW 10,0/35,0 10,0/50,0 

Ø diafragma  Aardgas H 
Aardgas L 
Propaan 

mm 
mm 
mm 

- 
- 

6,40 

- 
- 

6,40 

Gasstroming 
(15°C 1013 mbar) 

Aardgas H G20 
Aardgas L G25 
Propaan G31 

m3/h 
m3/h 
kg/h 

1,06/3,70 
1,23/4,30 
0,78/2,72 

1,06/5,29 
1,23/6,15 
0,78/3,88 

Ø luchttoevoerring Aardgas H 
Aardgas L 
Propaan 

mm 
mm 
mm 

- 
- 

31 

- 
- 

31 

Gasdruk P2   mbar 0,15/0,80 0,25/2,4 

Ingestelde luchtdruk (PL)   Pa 40/240 630 

CO2 instelling  Aardgas H 
Aardgas L 
Propaan 

% 
% 
% 

8,0-8,5/9,0-9,5 
8,0-8,5/9,0-9,5 

10,0-10,5/10,5-11,0 

8,0-8,5/9,0-9,5 
8,0-8,5/9,0-9,5 

10,0-10,5/10,5-11,0 

CO emissie  Aardgas H 
Propaan 

ppm 
ppm 

0-20 
0-40 

0-20 
0-40 

Ingebruikneming 
 
THISION 35 + 50 
Ombouw naar aardgas G25 of vloeibaar gas 
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Service:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elco-Mat 
Pontbeeklaan 53 
BE - 1731 Zellik 


