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Algemeen 
Transport 
Installatie 

Algemeen  
 
De warmwaterboiler met gladde warm- 
tewisselaar kan op elke bestaande  
gas of mazout installatie aangesloten  
worden. De bij 850°C gebrande glas- 
keramiek coating verzekerd de  
bescherming van de waterverwarmer  
overeenkomende DIN norm 4753.  
De warmtewisselaar dient om het  
water in de boiler volledig op te  
warmen.  
 
Om een optimale hygiëne te waar- 
borgen is het aangeraden om de  
watertemperatuur tussen 55°C  
en 60°C in te stellen.  
 
De opstelling van de warmwaterboiler  
dient in een vorstvrije ruimte te  
gebeuren, en dient geplaatst te  
worden door een vakman.  
De geëmailleerde boilers zijn geschikt  
voor normaal drinkwater en is in  
gemengde installaties (CU-buis,  
verzinkte buis) toegelaten.  
 
Respecteer bij het aansluiten de  
voorschriften van de water- 
maatschappijen en de overeen- 
komstige DIN-Normen.  

Transport  
 
De boiler moet recht omhoog van de  
palet geheven worden. Daarvoor  
moeten eerst de transportzekeringen  
verwijderd worden.  
 
Let er op dat de boiler nergens in  
contact komt met wanden of scherpe  
objecten.  
 
De boiler uitsluitend plaatsen op de  
daarvoor voorziene boilervoeten.  
 
Met behulp van de "draaghulp" 
(Toebehoren) kan men de boiler  
makkelijk binnenbrengen.  
 
Het demonteren van de flens  
behoort uitsluitend tot de taken van  
de vakman. 
 

Installatie  
 
De maximum toegelaten  
aanspreekdruk bedraagt 10 bar.  
 
De werkingsdruk van het veiligheids- 
ventiel bedraagt max 6 bar. Er mag  
zowel een nieuwe als een gereviseerd 
veiligheidsventiel gebruikt worden.  
Bij het niet in acht nemen van de  
voorschriften vervalt elke garantie op  
de boiler.  
 
Voor de installatie in de Europese  
ruimte gelden de voorschriften van de  
desbetreffende landen.  
 
Niet gebruikte aansluitingen moeten 
afgesloten en geïsoleerd worden. De  
flensschroeven moeten voor het vullen 
aangespannen worden.  
 
Met behulp van de stelschroeven kan  
de boiler perfect horizontaal geplaatst  
worden. Voor de boiler moet er een  
filter (vuilafscheider) geplaatst worden. 
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Legende 
 
1 Afsluitklep  
2 Druk reduceerventiel  
3 Veiligheidsventiel  
4 Manometeraansluiting met  
 manometer  
5 Veiligheidsventiel (6 bar) 
6 Leeglaatkraan  
7 Ontluchter 
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Aansluitingen 
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VISTRON … C.ERM VISTRON … C.EZM 

Legende 
 
1 Uitgang Warm water  
2 Toevoeraansluiting  
3 Ciculatieaansluiting  
4 Retouraansluiting  
5 Toevoeraansluiting  
6 Retouraansluiting  
 

 
 
7 Aansluiting Koud Water  
8 Stelvoet  
9 Flensopening met voelerhuls  
10 Aansluiting Inschroefverwarming  
11 Aansluiting Dompelhuls  
12 Flensopening met voelerhuls  



Opstelling en Montage  
VISTRON Öko Plus 150 - 500 l 

5  

Boiler opstellen en isolatie  
monteren  
• Boiler (1) opstellen en oprichten  
 met behulp van de verstelbare  
 voeten.  
• Boiler aansluiten, flens (2)  
 drukbestendig vastschroeven.  
 Boiler vullen en de dichtheid  
 ervan controleren.  
• Typeplaatje en fabricatiesticker (3) 
 op de boilertank kleven. 
• Bodemisolatie onder de boiler  
 plaatsen  
• Isolatie (5) aanspannen rondom  
 tank 
• Ronde isolatie uitsnede (18) op  
 plaats van de elektrische  
 weerstand terugplaatsen (CEZM) 
• Plaats de bovenste isolatie(6) 
• Beschermingsfolie (7) v/d isolatie  
 verwijderen  
• Montageprofielen (8) bevestigen  
 
Montage Boilervoeler / Solar  
retourvoeler  
• In geval van Vistron Öko plus  
 C.ERM Boilervoeler in de  
 dompelhuls (9a) van de onderste  
 flens monteren, Isolatie uitsnede  
 terugplaatsen. 
• In geval van Vistron Öko Plus  
 C.EZM de solar terugloopvoeler  
 in de dompelhuls (9b) monteren. 
 De boilervoeler (Naverwarming  
 door middel van Verwarmingsketel) 
 in de dompelhuls monteren. 
• Alle voelerkabels langs boven,  
 over de boiler, naar achteren  
 geleiden. 230 V Netspannungs- 
 leiding voor de vreemdstroom- 
 anode (11) over de boiler naar de  
 anode leiden. 
 

Montage van de Bekleding  
• Onderste bekledingsdeel (12)  
 bevestigen (enkel aan de onderste 
 bevestigingsschroeven) Middelste  
 bekledingsdeel (13) bevestigen  
 (enkel aan de onderste  
 bevestiginsschroeven) 
• De 230 V Nettoevoer met behulp  
 van de raststekker (15) van de  
 printplaat met het bedienings- 
 paneel (14) verbinden. 
• Anode (16) met printplaat van het  
 bedieningsveld verbinden, hier- 
 voor 2-polige aansluitleiding op  
 de print en anode aansluiten. 
• Voelers van de thermometers (17) 
 in de respectievelijke voelerhulzen  
 plaatsen.  
• Ronde isolatie uitsnede (18)  
 terugplaatsen, bedieningspaneel  
 monteren en onderaan  
 vastschroeven. 
• Bovenste bekledingsdeel (19)  
 bevestigen en onderaan  
 vastschroeven. 
 

 
• Bovenste kap (20) monteren en  
 alle kabels door de uitsparingen  
 achteraan voeren. Kap vooraan  
 en achteraan met telkens  
 2 schroeven bevestigen.  
 Alle spanningskabels aan de  
 boiler fixeren. Spanningstoevoer  
 in het stopcontact steken. 
• Tweede typeplaatje (21) en plaatje 
 met aansluitingsaanwijzing in de  
 buurt van de aansluiting en goed  
 zichtbaar op de ketelmantel  
 kleven. 
 
Controle van de werking  
• Werking van de vreemstroom- 
 anode (22) controleren.  
 Het groene lichtje wijst op een  
 correcte werking van de anode.  
 Licht daarentegen het rode lichtje  
 gelijktijdig op, dan wijst dit op een  
 storing 



Opstelling en Montage  
VISTRON Öko Plus 750 - 1000 l 
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Boiler opstellen en de flens 
monteren.  
• Boiler (1) opstellen en met behulp  
 van de verstelbare voeten (19)  
 horizontaal plaatsen, boiler van  
 buizen voorzien, Flens : in geval  
 van C.EZM uitvoering met  
 6 schroeven, C.ERM uitvoering  
 met 16 schroeven drukbestendig  
 vastschroeven en Boiler vullen. 
• Typeplaatje en Fabricatieklever op  
 het boilerreservoir kleven.  
 
Montage boilervoeler / Solar- 
Retourvoeler  
• Montage van de boilervoeler in de  
 dompelhuls van de onderste flens  
 van de VISTRON Öko Plus C.ERM  
• Montage van de boilervoelers bij  
 de zonneboiler VISTRON Öko Plus 
 C.EZM in de dompelhuls(18) aan  
 de zijkant van de boiler.  
 Voelerkabel naar onderen onder  
 de boiler doorvoeren. 
• M5 draadverbinding van de  
 vreemdstroomanode (11) evenals  
 de aardingsklem van de boilertank  
 met de 2-polige aansluitleiding  
 verbinden. 240V Nettoevoer van  
 de vreemdstroomanode onder de  
 boiler naar achteren verleggen.  
 
Montage van de bekleding  
• Zijdelingse isolatie (5) plaatsen  
 zodat ze vooraan en achteraan  
 raken. 2-Polige aansluitleiding en  
 voedingsleiding naar anode door  
 de flensuitsparing naar de boiler  
 voeren. 
• De 240V Netspanningstoevoer  
 (10) met behulp van de Rast- 
 stekker aansluiten op het  
 bedieningspaneel (21). 2-Polige  
 aansluitleiding met het  
 bedieningspaneel verbinden.  
 Bedieningspaneel met vreemd- 
 stroomanode op de monteerplaat  
 (20) van de flens fixeren. 
• Bovenste isolatie (7) opleggen.  
• Ronde isolatie uitsnede  
 verwijderen. De voeler van de  
 thermometers in de aangewezen  
 voelerhulzen plaatsen. Ronde  
 isolatie uitsnede terugplaatsen. 
• Tweede typeplaatje en klever met  
 aansluitingsaanwijzing goed  
 zichtbaar en nabij de aansluitingen 
 op de mantel kleven. 

Controle van de werking  
• Werking van de vreemd- 
 stroomanode controleren. Het  
 groene lichtje wijst op een correcte 
 werking van de anode. 
 



In dienst name, Veiligheidsventiel 
Vreemstroomanode, Onderhoud en  
reiniging 
Elektrische aansluitingen 
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In dienst name  
De in dienst name van de boiler mag 
enkel worden uitgevoerd door een 
erkend vakman. 
Het sanitair water door het openen van  
de koud water toevoer laten binnen- 
stromen. De lucht welke zich nog in  
de kring bevind, laten uitstromen via  
een kraan. 
Het verwarmingswater in de  
warmtewisselaar laten lopen en de  
installatie zorgvuldig ontluchten. 
 
Veiligheidsventiel  
Het veiligheidsventiel op regelmatige  
tijdstippen ontluchten ( 1 à 2 keer per  
maand ) om zijn werking te controleren. 
Een jaarlijks onderhoud door een  
vakman is aan te raden. 
Gedurende de opwarmtijd moet er uit  
veiligheidsoverwegingen water uit het  
veiligheidsventiel komen.  
De uitblaasleiding moet vrijgehouden  
blijven. 
 
Vreemdstroomnode  
De vreemdstroomanode beschermt  
de boiler tegen corrosie. De anode is  
onderhoudsvrij. De goede werking  
ervan is regelmatig ( 1 à 2 keer per  
maand ) te controleren.  
In geval er netspanning voorhanden is  
zal het groen lampje oplichten. Licht  
tegelijkertijd een rood controlelampje  
op, dan wijst dit op een storing in de  
werking van de anode en is het  
absoluut noodzakelijk zich te wenden  
tot de vakman of de respectievelijke  
klantendienst. 

Onderhoud en reiniging  
Vòòr elk onderhoud moet het toestel  
van het net losgekoppeld worden. De  
reiniging van de buitenmantel dient op  
de gepaste manier met een vochtige  
doek te gebeuren. Geen schuur- of  
oplosmiddelen gebruiken. 
In geval van bijzonder hard water is  
het aangeraden om elke 2 jaar de  
boiler te ontkalken. Hiervoor moet de  
boiler geledigd worden, de flens  
gedemonteerd om toegang te krijgen  
tot de boiler. Met behulp van een  
houten spatel kunnen de meest  
hardnekkige afzettingen verwijderd  
worden. De boiler met een waterstraal  
uitspoelen. Gedurende de reiniging er  
op letten dat de bekleding niet  
beschadigd wordt. 
 
De flensdichtingen zijn na elke  
reiniging te vernieuwen.  
 
Wordt de warmwaterbereider niet  
verwarmd bij vorst en is er  
bevriezingsgevaar dan moeten boiler  
en verwarmingsketel geledigd worden. 
 

Elektrische aansluitingen worden  
uitsluitend door en geautoriseerde  
elektrovakman uitgevoerd. 
Elektrische weerstandsverwarming en  
elektrische inschroefverwarming zijn  
jaarlijks te ontkalken of afhankelijk van  
de waterhardheid over kortere inter- 
vallen. Daarbij is een functiecontrole  
van de temperatuurbegrenzer,  
regelthermostaat en Verwarminsstaven  
door te voeren. In geval dat de  
temperatuursbegrenzer  
(overtemperatuurbeveiliging)  
aangesproken wordt, gelieve zich te  
wenden tot de klantendienst. 
Neem de norm VDE-0100 van uw  
elektriciteitsleverancier in acht. 
Het verwarmingselement is voor vaste  
aansluiting bedoeld. Bij de installatie  
er op letten dat de verbinding met het  
expansievat gemaakt is.  
Elektrische weerstandsverwaming  
volgens schema aansluiten. 
Opgepast: de verschillende  
opwarmtijden van de elektrische  
weerstanden worden bouwzijdig  
ingesteld.De externe aansluitingen  
worden volgens de lokale richtlijnen  
uitgevoerd. 
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