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1

Gebruikshandleiding

Deze handleiding is bedoeld voor erkende installatiebedrijven en
erkende onderhoudsfirma's.
Onderhoudswerkzaamheden mogen alleen door een bevoegd
onderhoudsbedrijf uitgevoerd worden.

1.1

Productdocumentatie

De gebruikshandleiding maakt integraal deel uit van het
toestel en moet aan de gebruiker worden overhandigd nadat
de installatie van het toestel is voltooid om te voldoen aan de
geldende reglementen.
• Lees de handleiding aandachtig door zodat u alle
informatie begrijpt om de veiligheid tijdens installatie,
gebruik en onderhoud te garanderen. In geen geval
wordt aansprakelijkheid aanvaard voor beschadiging die
voortvloeit uit het niet naleven van de richtlijnen in deze
gebruikshandleiding.

1.2

Aanvullend geldende documenten in acht
nemen

Neem absoluut alle bedienings- en installatiehandleidingen die
bij de componenten van de installatie wordenmeegeleverd in
acht.

1.3

Uitleg van symbolen

a

GEVAAR: risico op letsels.

e

GEVAAR: risico op elektrocutie.

b
i

OPGELET: risico op beschadiging van het toestel of
zijn omgeving.

1.4

BELANGRIJK: belangrijke informatie.

Geldigheid van de handleiding

Deze installatiehandleiding geldt uitsluitend voor toestellen met
de volgende artikelnummers:
Typeaanduiding

Artikelnummer

Thema CONDENS F AS 65 A

0010017838

Tab. 1.1 Typeaanduiding en artikelnummer

0020214562_00 - 04/15 - Bulex
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2

Beschrijving van het toestel

2.1

Opbouw
1

2

18
3

17

4

5
6
16
7

15

14
8
9
13

10

12
11
Afb. 2.1 Functie-elementen
Legende
1
Aansluiting voor verbrandingsluchttoevoer/ verbrandingsgasafvoer
2
Condensatiewarmtewisselaar
3
Geluidsdemper
4
Compacte thermomodule met gasmechanisme, ventilator,
Mengbuis, deur branderdeur, brander
5
Ontstekingselektrode
6
Waterdrukvoeler
7
Pomp
8
Vulinrichting (niet geleverd)
9
Aansluiting voor optionele expansievat
10 Bedieningspaneel
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11
12
13
14
15
16
17
18

Sifon
Aflaatopening uitgaande leiding
Mogelijkheid om een veiligheidsklep CV aan te sluiten
Gasblok
Luchtafscheider
Debietvoeler
Ontluchter
Debietschakelaar met stuurleidingen

i

Let bij het gebruik van de toebehoren op de minimale
afstanden / vrije montageruimte (zie Hfdst. 5.6).
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2.2
2.2.1

Veiligheidsvoorzieningen
Oververhittingsbeveiliging

Het toestel is ontworpen om mogelijke gevallen van
oververhitting op te sporen en het toestel uit te schakelen
vooraleer oververhitting zich voordoet.

2.2.2

Bescherming van het toestel tegen bevriezing

Het systeem dat de ketel tegen bevriezing beschermt, zal de
pomp van het toestel inschakelen zodra de temperatuur in de
cv-kring onder 12°C daalt. De pomp stopt zodra de temperatuur
van het water in de cv-kring 15°C warm is geworden. Als de
temperatuur in de verwarmingskring onder 7°C daalt, gaat de
brander branden en blijft werken zolang deze temperatuur lager
is dan 35°C.
De bescherming tegen bevriezing is actief wanneer het toestel
ingeschakeld is.
De bescherming van de installatie tegen bevriezing kan niet door
de ketel alleen worden gegarandeerd. Een kamerthermostaat is
nodig om de temperatuur van de installatie te regelen.

b
2.2.3

OPGEPAST: Uw sanitaire warmwaterkring (koud of
warm) wordt niet beschermd door de ketel.

Afvoer van de condensaten

Tijdens vorstperiodes kan zich ijs vormen in de afvoerleiding
van de condensaten als deze buiten de woning gelegen is. In dat
geval een veiligheidsvoorziening plaatsen die het toestel stopt.

2.3

Kenplaat

De kenplaat geeft het land aan waar het toestel mag worden
geïnstalleerd.
Het typeplaatje van de Thema CONDENS is standaard vanuit de
fabriek aan de onderkant van het toestel aangebracht.

b
2.4

Sluit het toestel uitsluitend aan op het (de) gastype(s)
vermeld op de kenplaat.

Gascategorie

Deze ketel is uitsluitend bestemd voor gebruik op G20 en G25.
Raadpleeg het kenplaatje om het type gas te kennen waarvoor
het toestel vanuit de fabriek werd afgesteld.

Vergunnings- Gassoort Nominaal
Toesteltype Land van
warmtevermogen
bestemming categorie
in kW
(benamingen
conform ISO
3166)
13,8 - 63,7
Aardgas
(80/60 °C)
H - G20 14,1 - 65,7
Thema
20 mbar
(60/40 °C)
CONDENS BE
I2(E)S
14,6 - 67,6
F AS 65 A
L - G25 (50/30 °C)
25 mbar
14,9 - 69,2
(40/30 °C)
Tab. 2.1 Gascategorie

2.5

Reglementering en wettelijke vereisten

2.5.1

CE-merkteken
Met de CE-markering wordt aangegeven dat de
producten volgens het typeplaatje voldoen aan de
fundamentele vereisten van de geldende richtlijnen.

De conformiteitsverklaring kan bij de fabrikant geraadpleegd
worden.

2.6

Hydraulisch schema

Mogelijke hydraulisch schema's zijn in hoofdstuk 6.1 tot 6.3
beschreven.

3
3.1

Veiligheidsvoorschriften en reglementen
Reglementair gebruik

Bij ondeskundig of niet-correct gebruik kan gevaar voor lichaam
en leven van de gebruiker of derden resp. schade aan het product
en andere materiële schade ontstaan.
Het product is bedoeld als warmteopwekker voor gesloten CVinstallaties.
De in deze handleiding genoemde producten mogen alleen in
combinatie met de in de tevens geldende documenten vermelde
toebehoren voor de VLT/VGA geïnstalleerd en gebruikt worden.
Uitzonderingen: bij de installatietypen C63 en B23P volgt u de
instructies uit deze handleiding.
Het reglementaire gebruik houdt in:
- het naleven van de bijgevoegde gebruiks-, installatie- en
onderhoudshandleidingen van het product en van alle andere
componenten van de installatie
- de installatie en montage conform de product- en
systeemvergunning
- het naleven van alle in de handleidingen vermelde inspectieen onderhoudsvoorwaarden.
Het reglementair gebruik omvat bovendien de installatie conform
IP-klasse.

0020214562_00 - 04/15 - Bulex
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Een ander gebruik dan het in deze handleiding beschreven
gebruik of een gebruik dat van het hier beschreven gebruik
afwijkt, geldt als niet reglementair.
Als niet reglementair gebruik geldt ook ieder direct commercieel
of industrieel gebruik.
Let op!
Ieder misbruik is verboden.

3.2

Veiligheidsvoorschriften

Als de gasdruk aan de ingang van het toestel buiten het
opgegeven bereik ligt, mag het toestel niet in werking worden
gesteld.

e

Onjuiste installatie kan leiden tot elektrocutie of
beschadiging van het toestel.

• Schakel veiligheidsvoorzieningen nooit uit en probeer ze niet
aan te passen.
• Houd rekening met de volgende methoden en
voorzorgsmaatregelen:
- Neem het toestel vast aan de onderkant.
- Draag waar nodig veiligheidskleding, bijv. handschoenen,
veiligheidsschoenen.

- Laat het toestel afkoelen vooraleer onderhoudswerk uit te
voeren.
- Ledig het toestel als u hydraulische componenten moet
vervangen.
- Bescherm alle elektrische componenten tegen water terwijl u
aan het toestel werkt.
- Gebruik uitsluitend originele wisselstukken.
- Gebruik uitsluitend nieuwe O-ringen en dichtingen.
- Controleer nadat u klaar bent met onderhoud aan gas- of
wateronderdelen of deze goed vastzitten.
- Voer nadat het werk aan het toestel is voltooid een bedrijfstest
uit en controleer op veilige werking.

3.3

Opstelling, instelwerkzaamheden alsook onderhoud en reparatie
van het toestel mogen alleen door een erkende installateur
uitgevoerd worden.

a

• Gebruik veilige methoden voor het heﬀen:
- Houd de rug recht.
- Vermijd het draaien van de taille.
- Vermijd kromming van het bovenlichaam/afbuiging van de
topzwaarte.
- Gebruik bij het vastgrijpen altijd de handpalm.
- Gebruik de aangewezen houvasten.
- Houd de lading zo dicht mogelijk bij het lichaam.
- Gebruik altijd hulp waar nodig.
• De gebruiker mag in geen geval knoeien met afgedichte
onderdelen of ze aanpassen.

Opstelling en instelling

3.4

Attentie!
Bij het aantrekken of losmaken van
schroefverbindingen altijd de passende vorksleutel
gebruiken (geen buistangen, verlengingen enz.).
Ondeskundig gebruik en/of ongeschikt gereedschap
kan tot schade leiden (b.v. gas- of waterlekken)!

Veranderingen in de omgeving van het
verwarmingstoestel

- Aan de volgende inrichtingen mogen geen veranderingen
uitgevoerd worden:
- aan het verwarmingstoestel
- aan de leidingen voor gas, toevoerlucht, water en stroom
- aan de verbrandingsgasleiding
- aan constructies die invloed op de bedrijfsveiligheid van het
toestel kunnen hebben.

• Zorg bij het monteren van de aansluitingen dat de dichtingen
correct worden geplaatst om lekken van gas of water te
vermijden.
• Dit toestel heeft metalen onderdelen (componenten). Wees
voorzichtig wanneer u ermee omgaat en het schoonmaakt, en
let in het bijzonder op voor randen.
• Neem de fundamentele veiligheidsvoorschriften in acht
voordat u begint aan onderhoud of wisselstukken vervangt:
- Zet het toestel uit.
- Sluit het toestel af van de stroomtoevoer.
- Schakel de gasafsluiter van het toestel uit.
- Sluit het toestel af van het hydraulisch systeem met de
afsluitventielen indien die voorzien zijn.

-6-
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3.5

Belangrijke aanwijzing voor
propaantoestellen

Ontluchting van de vloeistoftank bij nieuwe installatie van de
installatie:
Controleer voor de installatie van het toestel of de gastank
ontlucht is. Voor het deskundig ontluchten van de tank is
principieel de leverancier van vloeibaar gas verantwoordelijk.
Bij een slecht ontluchte tank kunnen er ontstekingsproblemen
ontstaan. Neem in dit geval eerst contact op met de persoon die
de tank gevuld heeft.

4

Recyclage

i
4.1

a

Bij een verkeerde gassoort ontstaat ontstekingsen verbrandingslawaai alsook ongewenste
onderbrekingen van de werking!
Gebruik uitsluitend propaangas G31.

a

Elk oneigenlijk gebruik is verboden.

3.6

Reglementen

Bij de installatie en de inbedrijfstelling van het toestel moeten
de verordeningen, richtlijnen, technische regels en normen in
hun huidige versie, alsook de onderstaande bepalingen in acht
worden genomen:
- De normen NBN D 51-003, D 30-003, B 61-002

Toestel

Het toestel bestaat grotendeels uit recycleerbare materialen.
Dit symbool betekent dat dit toestel niet bij het
huishoudelijke afval terecht mag komen, dat het
selectief moet opgehaald worden om hergebruikt te
worden, voor zijn nuttig gebruik of recyclage.

Plak de sticker op het reservoir.
Plak de bijgevoegde sticker goed zichtbaar op het reservoir
(propaankwaliteit) of op het gasflessenrek, zo dicht mogelijk bij
de vulkoppeling.

De elektrische aansluiting van het toestel moet
gebeuren door de vakman die het toestel geïnstalleerd
heeft.

• Vertrouw het toestel toe aan een passend ophaalpunt voor de
behandeling, nuttig gebruik, recyclage van afval.

i
4.2

Door deze richtlijn te respecteren, neemt u een
milieuvriendelijke houding aan, draagt u bij tot
het behoud van de natuurlijke rijkdommen en de
bescherming van de menselijke gezondheid.

Verpakking

Wij raden u aan om de verpakking van het toestel op een
verantwoorde manier te recycleren.
• Sorteer het afval zodat wat kan gerecycleerd worden (karton,
kunststoﬀen...) gescheiden wordt van wat niet gerecycleerd
kan worden (opspanriemen...).
• Verwijder dit afval volgens de van kracht zijnde
reglementering.

- Het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)
en in het bijzonder de verplichte aansluiting op een aarding.
- Alle bestaande voorschriften van de plaatselijke
watermaatschappij en van BELGAQUA
- De ARAB voorschriften.

0020214562_00 - 04/15 - Bulex
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INSTALLATIE

i
5

1

Plaats
Spoel voor de montage van het toestel de
verwarmingsinstallatie grondig door om vreemde
deeltjes zoals laspareltjes, resten van dichtingen of
vuil te verwijderen.

Zakje met toebehoren
- 2 houtschroeven
- 2 pluggen 10 x 60 mm
- 2 onderlegschijven
- 1 dichting
- 1 klemkoppeling
- Randstekker voor buitenvoeler

Alle afmetingen in dit hoofdstuk zijn uitgedrukt in mm.

b
5.1

3

4

1

Zakje met documenten

4.1

1

Boorsjabloon

4.2

1

Installatiehandleiding

4.3

1

Gebruiksaanwijzing

4.4
4.5

1
1

Waarborgbon
Magnetische etiketten

Tab.5.1 Leveringsomvang

Leveringsomvang

5.2

De Thema CONDENS wordt voorgemonteerd in een
verpakkingseenheid geleverd.

Toebehoren

Voor de installatie en het gebruik van het toestel zijn toebehoren
als optie leverbaar.

Controleer de inhoud van de verpakkingen.

5.3

1

Opstellingsplaats

Voor de keuze van de definitieve opstellingsplaats van het
toestel moet u de veiligheidsaanwijzingen in de bedienings- en
installatiehandleiding zorgvuldig doornemen.

2

• Zorg ervoor dat de wand waartegen het toestel bevestigd moet
worden, over een voldoende draagvermogen beschikt voor het
gewicht van het toestel.
• Vergewis u ervan dat de opstellingsplaats die voorzien is
voor de installatie van het toestel over voldoende ruimte voor
het toestel met de vereiste veiligheidsafstanden beschikt.
Hierdoor zijn de aansluitingen voor water, gas en rookgassen
later nog toegankelijk en controleerbaar (zie Hfdst. 5.5).
• Licht de gebruiker in over deze eisen.
4
3
4.1

4.2
4.3
4.4
4.5

Afb. 5.1 Leveringsomvang
Pos.

Aantal

Benaming

1

1

Toestelhouder

2

1

Toestel

Gelieve bij de keuze van de opstellingsplaats de volgende
veiligheidsvoorschriften in acht te nemen:

b

Attentie!
Installeer het toestel niet in ruimtes die aan vorst
blootgesteld kunnen zijn. In ruimtes met agressieve
dampen of stof moet het toestel onafhankelijk van de
ruimtelucht gebruikt worden!

Bij de keuze van de opstellingsplaats alsook het gebruik van
het toestel moet erop gelet worden dat de verbrandingslucht
technisch vrij is van chemische stoﬀen die fluor, chloor, zwavel
enz.
Producten in spuitbussen, oplos- en schoonmaakmiddelen,
verven, lijmen enz. bevatten stoﬀen die bij de werking van
het toestel met omgevingslucht in de ongunstigste gevallen
tot corrosie, ook in de rookafvoer, kunnen leiden. Het gebruik
van een oudere schoorsteen van een oliegestookte ketel kan
eveneens tot deze problemen leiden.
Vooral in kapsalons, lak- of meubelateliers, reinigingsbedrijven
e.d. moet het toestel ruimteluchtonafhankelijk gebruikt worden.
Anders is een afzonderlijke opstellingsruimte nodig om ervoor te
zorgen dat de verbrandingsluchttoevoer technisch vrij is van de
hierboven genoemde stoﬀen.

-8-
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5.4

Maattekening en aansluitmaten
480

472

Ø 80/125

211

94

119

A

1

800

2

Ø 25, R1

7

Rp 1

6

G 1 1/2
R 3/4

Rp 1

4
5

224

172

8
9

G 1 1/2
172

140

61

32

3

10

R1

75
121

224

11

Afb. 5.2 Aansluitmaten in mm
Legende
1
Lucht-/rookgasaansluiting Ø 80/125 mm
Afmeting A (toestelhouder – midden lucht-/uitlaatpijp)
- met 87° bocht: 297 mm
- met inspectie-T: 314 mm
2
Toestelhouder
3
Gasleiding Ø 25 mm,gasaansluiting R1"
4
Aansluiting voor optioneel expansievat
5
Aansluiting retourleiding verwarming
6
Aansluiting uitgaande leiding verwarming
7
Aansluiting veiligheidsklep (niet geleverd)

0020214562_00 - 04/15 - Bulex

8
9
10
11

Aansluiting condensaatafvoer
Aflaatopening uitgaande leiding
Vulinrichting
Sifon

i

Let bij gebruik van het toebehoren op de minimale
afstand / vrije montageruimte (zie Hfdst. 5.5).

-9-

INSTALLATIE
Rookgasaansluiting bij de werking van het toestel met
omgevingslucht
B
c

• Leg deze vereisten uit aan de gebruiker van het toestel.
• Installeer het toestel niet boven een ander toestel waardoor
het beschadigd zou kunnen worden (bijvoorbeeld boven
een keukenfornuis waaruit dat damp en vetten kunnen
ontsnappen) of in een kamer waar veel stof aanwezig is, of met
een corrosieve atmosfeer.
• Het toestel moet op een vorstvrije plaats worden aangebracht.
Neem de nodige voorzorgsmaatregelen in acht.

5.6

Toegankelijkheid

• Om een periodiek onderhoud mogelijk te maken, dient
u de afstanden in acht te nemen die vermeld zijn op het
onderstaand schema.
Afb. 5.3 Werking van het toestel met omgevingslucht

Rookgasaansluiting bij gescheiden werking van de
omgevingslucht

500

B
C

0

0

Afb. 5.4 Gescheiden werking van de omgevingslucht

400

Toestel

Maß

80/125
80/125
met 87°-bochtstuk met inspectie-T-stuk

Thema CONDENS
FAS 65 A

B

110

110

C

25

25

Tab. 5.2 Montagematen bij werking met omgevingslucht en hermetische
werking (in mm)

5.5

Vereiste minimale afstanden / vrije
montageruimte
Instructies

• Lees de waarschuwingen en instructies met betrekking
tot de veiligheid in de gebruikershandleiding en
installatiehandleiding aandachtig door alvorens een plaats
voor het toestel te kiezen.
• Controleer of de wand waarop het toestel wordt gemonteerd,
constructief veilig is om het gewicht van het toestel te dragen.

Afb. 5.5 Vereiste minimale afstanden / vrije montageruimte

5.7

Montagesjabloon gebruiken

Gebruik voor de montage van het toestel het bijgeleverde
montagesjabloon.
• Richt het montagesjabloon aan de montageplaats verticaal uit
en bevestig de sjabloon aan de muur.
• Markeer aan het muur de boorgaten voor de toestelhouder
en evt. ook de plaats voor de wanddoorvoer van de
verbrandingsluchttoevoer/verbrandingsgasafvoer.
• Neem het montagesjabloon van de muur.
• Boor 2 gaten Ø 10 mm voor de toestelhouder in de muur.
• Maak evt. de wanddoorbraak voor de
verbrandingsluchttoevoer/ verbrandingsgasafvoer.

• Controleer of de plaats waar het toestel wordt geïnstalleerd
voldoende ruimte biedt en de vereiste spelingen toelaat.
Zo bent u zeker dat de aansluitingen op water, gas en
rookgasafvoer bereikbaar zijn voor inspectie (zie paragraaf
'Toegankelijkheid').
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b

Toestel ophangen
Let bij de montage van het toestel op een voldoende
draagvermogen van de bevestigingselementen. Houd
ook rekening met de toestand van de wand.

Voor de demontage van het voorpaneel van het toestel gelieve als
volgt te werk te gaan:
• Draai de schroef (1) aan de onderkant van het toestel los.
• Druk de beide borgklemmen (2) aan de onderkant van het
toestel in, zodat de toestelmantel loskomt.
• Trek de toestelmantel aan de onderste rand naar voren en til
de toestelmantel naar boven toe uit de houder.
Voor de montage van het voorpaneel dient u als volgt te werk te
gaan:

1

• Neem het voorpaneel en hang het aan de voorzijde in de
bevestiging boven aan het toestel.

2

• Druk het voorpaneel tegen het toestel zodat de
bevestigingsklemmen (2) in het frontpaneel ingrijpen. U kunt
daarbij de bevestigingsklemmen (2) gelijktijdig naar voren
trekken tot ze vergrendelen.
• Blokkeer het voorpaneel door de schroef (1) aan de onderkant
van het toestel in te draaien.

3

6

Afb. 5.6 Toestel ophangen

Installatie

a

Gevaar!
De Thema CONDENS mag enkel door een erkende
installateur geïnstalleerd worden. Die is ook
verantwoordelijk voor de deskundige installatie en de
eerste inbedrijfname.

b

Opgelet ! Nieuwe installaties dienen altijd goed
gespoeld te worden met proper leidingwater. Oude
installaties moeten eerst gereinigd en gespoeld
worden. Indien de hardheid van het water hoger is
dan 20 °F, dient een waterbehandeling te worden
voorzien met producten van categorie 3, BELGAQUA
gekeurd en dit in de juiste door de fabrikant
aanbevolen verhoudingen. Het is aangeraden de
installatie te vullen met verzacht water (minimum 6
°F).

• Monteer de toestelhouder (1) met de bijgeleverde pluggen en
schroeven (2) aan de muur.
• Hang het toestel (3) van boven met de ophangbeugel op de
toestelhouder.

5.9

Bekleding van het voorpaneel verwijderen/
aanbrengen

Zorg er bij de installatie in het bijzonder voor de sifon aan te
brengen.

2

1

b

De Thema CONDENS mag alleen in bedrijf genomen
worden wanneer tussen de toestelkring en de
verwarmingskring of de boilerkring een voldoende
gedimensioneerde zogenaamde "evenwichtsfles"
ingebouwd werd.

Afb. 5.7 Toestelmantel afnemen

0020214562_00 - 04/15 - Bulex
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Gevaar voor materiële schade of letsels!
De volgende installatieschema's zijn principiële
voorstellingen. Ze vervangen geen passend ontwerp!
De installatieschema's bevatten nl. niet de nodige
afsluiters en veiligheidsvoorzieningen die vereist
zijn voor een deskundige montage. Volg ook de
toepasselijke normen en richtlijnen.

b
3

4

6.1

1

2
Afb. 6.1 Toestelkring en verwarmingskring / boilerkring
Legende
1
Toestel met interne pomp
2
Evenwichtsfles
3
Verbruiker (bv. radiatoren)
4
Boiler

i

Verwarmingsmodus

De Thema CONDENS kan een verwarmingskring rechtstreeks
voeden via de evenwichtsfles. Achter de evenwichtsfles kan
een voor de installatie passende pomp gekozen worden om het
systeem te voeden (pomp 4 m of 6 m of elektronisch geregelde
pomp). Bij installaties met meerdere kringen moet u ook rekening
houden met de toebehoren voor de regeltechniek.
Hydraulisch schema: verbinding van de verwarmingskring met de
evenwichtsfles

Vooral bij oude installaties raden we in de terugloop
naar de "evenwichtsfles" (niet naar het toestel!) een
filter in te bouwen. Deze beschermt het toestel voor
vervuiling vanuit de installatie. Zorg voor voldoende
grote afmetingen om een snelle verstopping en een
bijkomend, hoog drukverlies te verhinderen.

4
1

Er moet systeemtechnisch een onderscheid worden gemaakt
tussen:

3

- Verwarmingsmodus,

2

- Modus "boiler opladen" of
- Verwarmingsmodus en modus "boiler opladen"

Afb. 6.2 Verbinding van de verwarmingskring met de evenwichtsfles

Voor het aanbrengen van een evenwichtsfles zijn er geen
elektrische onderdelen nodig. Eenvoudige installaties kunnen
rechtstreeks aan de verwarmingsketel aangesloten worden.

Legende
1
toestel met ingebouwde pomp
2
evenwichtsfles
3
externe verwarmingspomp (circulatiepomp)
4
verbruiker(s) (bv. radiatoren)

Veiligheidsvoorzieningen
• U moet ter plaatse vanaf de ontlastingsleiding van de
veiligheidsklep een afvoerbuis met inlooptrechter en sifon
naar een passende afvoer leggen. De uitstroming moet
zichtbaar zijn!
• Wanneer u in de verwarmingsinstallatie kunststof buizen
gebruikt, dan moet u een geschikte thermostatische
temperatuurbegrenzer in de uitgaande verwarmingsleiding
installeren. Dit is nodig om de verwarmingsinstallatie te
beschermen tegen schade door te hoge temperatuur.
• Wanneer u niet-luchtdichte kunststof buis in de
verwarmingsinstallatie gebruikt, moet u een
scheidingssysteem installeren door een externe
warmtewisselaar aan te brengen tussen de ketel en de
installatie om corrosie in de verwarmingsleidingen of in de
ketel te vermijden.

8 9

LN

3 4 5

X18

X13

1

X14

X11
X6

Afb. 6.3 Elektrische aansluiting van de circulatiepomp achter de
evenwichtsfles

De ingebouwde pomp in de ketel is vanuit de fabriek afgeregeld.
Het vermogen van de pomp kan via diagnosepunt "d.14" opnieuw
ingesteld worden, zie Hfdst. 11.1.2.
Gebruik voor de elektrische aansluiting van de uitwendige
circulatiepomp de grijze stekker X13 (1).
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Om aan de stekker (1) (hulprelais) de functie "externe
circulatiepomp" toe te wijzen, moet het diagnosepunt "d.26"
op het 2e diagnoseniveau op de waarde 2 ingesteld worden, zie
Hfdst. 11.1.2.
Via de evenwichtsfles in combinatie met de pomp in de
toestelkring wordt ervoor gezorgd dat er altijd een voldoende
circulatiedebiet via het verwarmingstoestel is.

6.2

Via de hydraulische wissel in combinatie met de pomp in de
toestelkring wordt ervoor gezorgd dat er altijd een voldoende
circulatiedebiet via het verwarmingstoestel is.

6.3

Modus "boiler opladen"

De elektronica van de Thema CONDENS is zo ontworpen dat een
boilerkring en een verwarmingskring rechtstreeks (dus zonder
toebehoren) kunnen worden aangesloten.
De aansluiting van de boilerkring achter de evenwichtsfles maakt
het mogelijk een individuele boilergrootte en een boilerpomp te
kiezen.

i

Om de boilerpomp in bedrijf te stellen is geen instelling van een
diagnosepunt vereist. De plaats voor het aanbrengen van de
stekker is op de stuurkaart voor deze pomp gereserveerd.

Houd er rekening mee dat eventueel
terugslagkleppen of mengkringen vereist zijn om
stromingen tussen kringen onderling of andere
hogetemperatuurinvloeden door boilerkring tegen te
gaan.

Hydraulisch schema:
Voorrangsschakeling voor de boilervulkring via de evenwichtsfles

i

Verwarmingsmodus en modus "boiler
opladen"
Lees hiervoor ook Hfdst. 6.1 en 6.2 van deze
handleiding.

De verwarmingsmodus en de modus "boiler opladen" van dit
toestel mogen niet gelijkgesteld worden met een gebruikelijke
verwarmingsmodus of "boiler opladen"-modus. Voor een correcte
werking moet met andere hydraulische elementen rekening
worden gehouden.
Door de evenwichtsfles wordt het toestel van de
verbruikerskringen ontkoppeld zodat de kringen achter de
evenwichtsfles naargelang de behoefte individueel ontworpen
kunnen
(bepaling van de afmeting van de pomp, de grootte van de boiler,
de plaats van de boiler enz.).
Hydraulisch schema:
Verwarmingskring en boilerkring met voorkeursschakeling via de
evenwichtsfles.

4

3

1

1

2

3

Afb. 6.4 Voorrangsschakeling voor de boilervulkring via de
evenwichtsfles
Legende
1
Toestel met ingebouwde pomp
2
Evenwichtsfles
3
Externe boilerpomp
4
Verbruiker (bv. boilerkring)

8 9

LN

X14

3 4 5

6

4

5

2
Afb. 6.6 Voorrangsschakeling voor de boilervulkring en verwarmingskring
via de evenwichtsfles.

X18

X13

1
X11
X6

Afb. 6.5 Elektrische aansluiting van de boilerpomp op X6 (1)

Legende
1
toestel met ingebouwde pomp
2
evenwichtsfles
3
externe verwarmingspomp (circulatiepomp)
4
verbruiker(s) (bv. radiatoren)
5
externe boilerpomp
6
boiler

De elektronica van de Thema CONDENS is zo ontworpen dat
een standaardsysteem (1 verwarmingskring plus 1 boilerkring)
zonder speciaal toebehoren aangesloten kan worden. Als er
meerdere kringen vereist zijn, dan is speciaal toebehoren of een
regeleenheid nodig. De resterende manometrische opvoerhoogte
van het toestel naar de evenwichtsfles volstaat. De aansluiting
van de boilerkring achter de evenwichtsfles kunt u individueel
uitwerken (grootte van de boiler, grootte van de boilerpomp enz.).

Gebruik voor de elektrische aansluiting van de boilerpomp de
klaargemaakte stekker (1).
0020214562_00 - 04/15 - Bulex
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i

8 9

Houd er rekening mee dat eventueel
terugslagkleppen of mengkringen vereist zijn om
stromingen tussen kringen onderling of andere
hogetemperatuurinvloeden door boilerkring tegen te
gaan.

LN

3 4 5

X18

X13

2

1
X11
X6

Afb. 6.7 Elektrische aansluiting boilerpomp en externe circulatiepomp
Legende
1
Plaats voor het aanbrengen van de connector van de boilerpomp
(X6)
2
Plaats voor het aanbrengen van de connector voor de externe
circulatiepomp (X13)

Gebruik voor de elektrische aansluiting de passende stekker.
Om de boilerpomp in bedrijf te stellen is geen instelling van een
diagnosepunt vereist. De plaats voor het aanbrengen van de
connector op de stuurkaart (1) is voor deze pomp gereserveerd.
Om aan de grijze stekker (2) (hulprelais) de functie "externe
circulatiepomp" toe te kennen, moet het diagnosepunt "d.26"
van het 2e diagnoseniveau op de waarde 2 ingesteld worden, zie
Hfdst. 11.1.2.

a

Vermijd na de gasmeter dunnere gasleidingen te
gebruiken; behoud dus tot aan het toestel dezelfde
diameter. Kies de juiste gasafsluiter.

1

X14

6.4

i

Gasaansluiting
Gevaar voor letsels en/of materiële schade door
ondeskundige installatie!
De installatie van de Thema CONDENS mag alleen
door een erkend installatiebedrijf gebeuren. Dit
bedrijft is ook verantwoordelijk voor de reglementaire
installatie en de inbedrijfstelling. Daarbij moeten de
wettelijke richtlijnen en de plaatselijke voorschriften
van de gasmaatschappij in acht worden genomen.

b

Let op een spanningsvrije montage van de gasleiding
om geen lekken te laten ontstaan!

b

Mogelijke beschadiging van het gasmechanisme door
overschrijden van de proefdruk of de bedrijfsdruk!
U mag de gasklep alleen met een maximale druk van
110 mbar op dichtheid controleren! De bedrijfsdruk
mag niet meer bedragen dan 60 mbar!

Afb. 6.8 Gaskoppeling aanbrengen

U moet het toestel via een gaskogelkraan met een voorziening ter
bescherming tegen brand aansluiten aan de gasleiding van de
woning conform de geldende technische voorschriften.
• Blaas eerst de gasleiding schoon. Daardoor wordt schade aan
het toestel vermeden.
• Draai de gasleiding (1) van het toestel gasdicht op de (vooraf
geïnstalleerde) gaskogelkraan. Gebruik daartoe de bij het
toestel geleverde klemkoppeling G 1.
• Ontlucht de gasleiding voor de inbedrijfstelling.
• Controleer de gaskoppeling op lekken.

6.5

Aansluiting aan de kant van de verwarming

b

Let op een spanningsvrije montage van de
aansluitleidingen om geen lekken in de
verwarmingsinstallatie te laten ontstaan!

Voor het gemak van het onderhoud wordt aanbevolen om het
toestel via afsluitkranen met de uitgaande verwarmingsleidingen -retourleiding te verbinden.
Voor de aansluiting van het verwarmingssysteem is het passende
toebehoren verkrijgbaar.

3

1

2

Afb. 6.9 Aansluiting van de verwarming

• Monteer de afsluitkranen zoals het hoort op de uitgaande
verwarmingsleiding (1) en op de aansluiting voor de
retourleiding (2) naar het toestel.
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i

We raden aan dichtingen te gebruiken uit vezelig
materiaal in plaats van dichtingen uit rubberachtige
materialen, aangezien deze plastisch vervormen
waardoor drukverlies kan ontstaan.

b

Gebruik voor het vullen van het toestel in elk
geval de vulinrichting (3) op de aansluiting van
de retourleiding op het toestel aangezien anders
een vlekkeloze ontluchting van het toestel niet kan
worden gegarandeerd. De vulinrichting moet u
volgens de normen uitvoeren.

6.6

6.7

Condensaatafvoer

1

Veiligheidsklep (veiligheidsgroep)
verwarmingsinstallatie
Afb. 6.11 De sifon vullen

b

Vergiftigingsgevaar door ontsnappende rookgassen!
Bij het inschakelen van het toestel moet de sifon in
de afvoerleiding voor het condensaatwater met water
gevuld zijn, zodat geen rookgassen door de sifon
kunnen ontsnappen (Zie Hfdst. 8.1.3).

1

3

2

Afb. 6.10 Veiligheidsgroep monteren

1

De Thema CONDENS is in de fabriek uitgerust met aansluitingen
voor een veiligheidsgroep:
- Vulinrichting (gecombineerde vul- en aflaatkraan) (1)
- Aansluiting voor expansievat (2)
- Aansluiting voor veiligheidsgroep (3)
• Breng een geschikte veiligheidsklep (3 bar, DN 20) aan.

a

Verbrandingsgevaar door stoom of kokende vloeistof!
De veiligheidsklep (3) moet zichtbaar zijn! Laat de
leiding zo eindigen dat als er water of stoom ontsnapt
niemand gewond kan raken. Het uiteinde van deze
leiding moet zichtbaar zijn.

b

Breng de veiligheidsklep (3) volgens de normen aan.
Laat de leiding zo stoppen dat geen kabels of andere
elektrische onderdelen beschadigd kunnen worden.

b

Opgelet : Bulex wijst elke verantwoordelijkheid af
(waterschade) wanneer het veiligheidsventiel niet
aangesloten is op de riolering.

• Monteer een voldoende groot expansievat (niet meegeleverd)
op de daarvoor voorziene aansluiting (2).

0020214562_00 - 04/15 - Bulex

2
Afb. 6.12 Condensaatwaterafvoer

Het bij de verbranding ontstane condensatiewater wordt door een
condensatiewaterafvoerbuis (1) via een afvoertrechter (2) naar de
afvalwateraansluiting geleid.

a

Vergiftigingsgevaar door ontsnappende rookgassen!
De afloopbuis van het condensatiewater mag
niet dicht met een vaste verbinding aan de
afvalwaterleiding verbonden zijn, aangezien de
interne sifon kan worden leeggezogen.
Bij het inschakelen van het toestel moet de sifon in
de afvoerleiding voor het condensatiewater met water
gevuld zijn, zodat geen rookgassen door de sifon
kunnen ontsnappen (Zie Hfdst. 8.1.3).

• Verbind de condensaatafvoerbuis (1) met de vooraf
geïnstalleerde afvoertrechter (2).

b

Opgelet : Bulex wijst elke verantwoordelijkheid af
(waterschade) wanneer de condensafvoerbuis niet
aangesloten is op de riolering.
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6.8

e
e

6.8.1

Elektrische aansluiting

• Steek vervolgens de netvoedingskabel in het
bedieningspaneel en knip hem op lengte.

Een verkeerde installatie kan tot elektrocutie of
beschadigingen van het toestel leiden.
De elektrische aansluiting van het toestel mag
uitsluitend door een gekwalificeerde vakman
uitgevoerd worden.

• Strip de aansluitkabel over ca. 2 - 3 cm en isoleer de aders.

b

Levensgevaar door elektrocutie bij spanningvoerende
aansluitingen!
Schakel altijd eerst de elektrische voeding uit en
beveilig ze zodat ze niet per ongeluk opnieuw wordt
ingeschakeld. Pas dan mag u aan de installatie
werken uitvoeren. De netaansluitklemmen L en
N staan ook bij uitgeschakelde hoofdschakelaar
constant onder spanning!

Door de voedingsspanning aan de verkeerde
stekkerklemmen aan te sluiten kan de elektronica
beschadigd worden. Verbind de netspanning
uitsluitend met de daarvoor gemerkte klemmen!

-

+

7 8 9

LN

3 4 5

BUS

Netaansluiting

De netvoeding moet via een vaste aansluiting en een
scheidingsinstallatie met minstens 3 mm contactopening (bv.
zekering, vermogenschakelaar) aangesloten worden. Gebruik
daartoe een in de normale handel verkrijgbare netvoedingskabel.
De externe bekabeling moet geaard zijn, de juiste polarisatie
hebben en voldoen aan de geldende normen.
De toestelfabrikant wijst zijn aansprakelijkheid voor letsels of
materiële schade af, indien ze te wijten is aan een ondeskundige
installatie van de aarding van het toestel. Dit geldt ook bij het niet
aanhouden van overeenkomstige normen.

-

+

7 8 9

LN

3 4 5

BUS

De nominale spanning van het net moet 230 V bedragen.
Afb. 6.14 Voorbeeld van de loop van de bekabeling
4

b
1
2

3

Door de voedingsspanning aan de verkeerde
stekkerklemmen aan te sluiten, kan de elektronica
beschadigd worden. Verbind de netspanning
uitsluitend met de daarvoor gemerkte klemmen!

• Sluit de aders op de klemmen van de elektronische printplaat
aan (L, N en aarding), zie figuur. 6.14. Gebruik de daarvoor
voorziene stekker.
• Sluit het achterste deksel van de elektronische doos en druk
het dicht tot het hoorbaar op zijn plaats klikt.
• Klap de elektronische doos omhoog en druk de doos met
beide klemmen rechts en links tegen de zijdelingse bekleding
van het toestel, tot de klem hoorbaar vastklikt.
• Breng het voorpaneel aan (zie Hfdst. 5.9).

Afb. 6.13 Achterwand van het bedieningspaneel openen

• Verwijder het voorpaneel van het toestel (zie Hfdst. 5.8) en
klap het bedieningspaneel (2) naar voren.
• Maak het achterste deksel (1) van het bedieningspaneel los uit
de klemmen op posities (3) en klap het deksel hoog.
• Voer de netvoedingskabel door een kabeldoorvoer (4). Gebruik
de meegeleverde tule om de opening af te dichten.
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6.8.2

Aansluiting van regeltoestellen

Voer de montage van regeltoestellen volgens de overeenkomstige
bedienings- en installatiehandleiding uit.
De vereiste aansluitingen aan de elektronica van het
verwarmingstoestel (bv. bij externe regeltoestellen, buitenvoeler
en dergelijke) doet u als volgt:
• Verwijder het voorpaneel van het toestel (zie Hfdst. 5.8) en
klap de elektronische doos (2) naar voren (zie figuur. 6.13).
• Klem het achterste deksel (1) van de elektronische doos op de
bevestigingsplaatsen (3) uit en klap het deksel omhoog (zie
figuur 6.13).
• Breng de aansluitkabels van de aan te sluiten componenten
aan door ze door een van de kabeldoorvoeren (4) te steken.
Laat de aanwezige dichtingen voor het afdichten van de
overige kabeldoorvoeren en dus de onderddrukkamer
(ketelbehuizing) op hun plaats zitten.
• Voer vervolgens de aansluitkabels in de elektronische doos en
knip ze op de juiste lengte af.
• Strip de aansluitkabels ca. 2-3 cm en isoleer de draden.
• Sluit de aders volgens figuur 6.14 aan op de overeenkomstige
stekkers of aansluitklemmen (terminals) van de elektronica
(zie bedradingsschema's van het toestel in Hfdst. 6.8.7).

6.8.3

Hulprelais (grijze stekker op de stuurkaart) en
multifunctionele module "2 op 7"

In de Thema CONDENS bestaat de mogelijkheid om een extra
component via het hulprelais (grijze stekker) aan te sturen.
Via het diagnosepunt "d.26" in het 2. diagnoseniveau kunt u de
ingebouwde component kiezen (zie Hfdst. 11.1.2).
Wanneer u nog andere componenten wilt aansluiten, dan is dit
via de multifunctionele module van Bulex "2 van 7" (toebehoren)
mogelijk. Voer de montage uit volgens de desbetreﬀende
bedienings- en installatiehandleiding.
Voor de aansturing van relais 1 op de multifunctionele module
kiest u in het 2e diagnoseniveau diagnosepunt "d.27", voor het
relais 2 diagnosepunt "d.28" (zie Hfdst. 11.1.2). Hier kunt u
volgende componenten kiezen:
1
2
3
4
5
6
7
8
9

= Circulatiepomp
= Externe pomp
= Boilerlaadpomp
= Rookafvoerkap
= Externe magneetklep
= Externe storingsmelding
= Niet actief
= Afstandsbediening eBUS (niet actief)
= Legionellapomp (niet actief)

6.8.4

Aansturing van een boilerlaadpomp

b

Beschadigingsgevaar voor de elektronica!
Zet de klemmen 7, 8, 9, eBUS (+,-) van de stekker X1
niet onder netspanning!

In de Thema CONDENS bestaat de mogelijkheid om een door de
klant aangebrachte boilerlaadpomp rechtstreeks aan te sturen.
Sluit daartoe de betreﬀende component aan op de stekker X6
(roze) op de stuurkaart van het toestel.

i

Zorg ervoor dat de aders mechanisch vast in de
schroefklemmen van de stekker gehouden worden.

6.8.5

Als er geen (programmeerbare) kamerthermostaat aangesloten
is, moet u een brug aanbrengen tussen klem 3 en 4 van de
stekker X1 als deze nog niet is aangebracht. Verwijder de brug als
u een (programmeerbare) kamerthermostaat aan de klemmen 3
en 4 aansluit.
• In alle andere gevallen moet de brug tussen klem 3 en 4
aangebracht blijven.
• Sluit het achterste deksel van het bedieningspaneel en druk
het in tot het hoorbaar vastklikt.
• Klap het bedieningspaneel omhoog en druk het paneel met de
beide clips rechts en links tegen de zijdelingse toestelmantels
tot de clips hoorbaar vastklikken.
• Breng het voorpaneel aan. (Zie afb. 5.8).
• Om pompmodus 1 (continu draaiende pomp) stand te
brengen, zet u diagnosepunt "d.18" pompmodus van 3
"intermitterend" naar 1 "continu draaiend" (zie Hfdst. 9.2.2).
Zorg ervoor om bij aansluiting van een thermostatische
temperatuurbegrenzer (contactthermostaten) voor
vloerverwarming de brug van de stekker te verwijderen (Zie
hoofdstuk 6.8.7).
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Vraagafhankelijke aansturing van een
circulatiepomp (alleen in combinatie met een
boiler)

De elektronica van de Thema CONDENS biedt de mogelijkheid
om de circulatiepomp van een boiler afhankelijk van de vraag
(te vergelijken met een traplichtautomaat) aan te sturen.
De aansturing gebeurt via een (niet meegeleverde) externe
drukknop, die op een willekeurige plaats in de woning, bv. bad
of keuken, geïnstalleerd zijn kan. De knop wordt verbonden met
de klemmen X41/1 en X41/6 van de elektronische schakeling
van de Thema CONDENS (zie figuur 6.14). Bij de bediening
van de drukknop wordt de circulatiepomp ingeschakeld. Na 5
minuten wordt de pomp weer uitgeschakeld. Er kunnen meerdere
drukknoppen parallel geschakeld worden. Onafhankelijk van
de externe aansturing van de circulatiepomp blijft de functie
"aansturing door programmeerbaar tijdvenster" door een
regeleenheid mogelijk.

6.8.6

Aansluiting van een boilervoeler

De elektronische schakeling van de Thema CONDENS biedt de
mogelijkheid de boilervoeler met artikelnummer. 0020012393
aan de klemmen X2/4 en X2/10 aan te sluiten (zie figuur. 6.15).
Daartoe moet van de kabelboom van de Thema CONDENS de
op de klemmen X2/4 en X2/10 aanwezige stekker met een
zijsnijtang verwijderd worden. Vervolgens kan de voeler met een
aansluitklemmenstrookje aangesloten worden
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6.8.7

Bedradingsschema's

X 11

14

bruin

10
4

zwart
oranje
paars

X2

9
11
12

1

17
3
Laagspanningsstekker

zwart

4
16

5
7
8
12
13
14
18
9

P

Watertekortbeveiliging

+
Signal

groen
zwart

Debietvoeler

-

blauw
zwart

Aarding
1 Hallsignaal
2

grijs

3 PWM-signaal
4 +24V
5

rood

rood
zwart
blauw
zwart
zwart

Ventilator

de natuur

Vertrekvoeler
zwart

Retourvoeler

zwart
blauw

Gasmechanisme

rood

+

Ontsteking
X14

1
2
4

rood
groen
rood

13

X20

Boilervoeler

Netwerk

2
5

Aquastaat boiler

Ontstekingselektrode
groen / geel

Aarding van het toestel

Afb. 6.15 Aansluitschema Thema CONDENS
(vervolg op de volgende pagina)
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Ventilator
230V~

X18

X41
X22

wit
blauw rood

X1

Randstekker

X6

Laagspanning

roos

Externe CV-pomp
Pomp ketel

N
L

5
4
3

Aan/Uit kamerthermostaat

N
L

Voeding 230 V

9
8
7
+
-

(niet van toepassing)

2
1

Optie veiligheidsaquastaat

1

Aarding
Aarding
(niet van toepassing)
Tvoeler evenwichtsfles (optie)
Buitenvoeler
(niet van toepassing)

0
0
DCF
RF
AF
6 FB

Ebus kamerthermostaat
24 V

N
L

Netspanning

Boilerlaadpomp

N
L

230 V~

groene grijs

X11

turkoois paars

blauw

X13
N
L

Stekker voor regeltoebehoren

PWM Signaal pomp verwarming

Ventilator
Afb. 6.16 Aansluitschema Thema CONDENS (vervolg)

7

Afvoer van verbrandingsgassen

7.1

b

Reglementering
Gebruik uitsluitend toebehoren voor de rookgasafvoer
die specifiek voor dit toestel zijn ontworpen. Bij
installatietype B23P zijn ook toebehoren van andere
fabrikanten toegestaan (zie technische gegevens in
de bijlage).

• Als voor B23P toebehoren van andere
fabrikanten zijn toegestaan, let er dan op dat de
verbrandingsgasbuisverbindingen correct gelegd, afgedicht en
beveiligd tegen eruit glijden zijn.
Verschillende configuraties van rookgasaansluitingen zijn
mogelijk.
• Aarzel niet uw detailhandelaar extra informatie te vragen over
de andere mogelijkheden en de bijbehorende toebehoren.

• Neem een helling van 5% in acht tussen het bochtstuk en het
uiteinde van de luchtpijp zodat de condensaten terug kunnen
lopen naar de ketel.
De maximumlengte van de luchtpijp is bepaald volgens zijn type
(bijvoorbeeld C13).
• Ongeacht het gekozen type luchtpijp dienen de in de hierna
volgende tabel opgegeven minimumafstanden voor de plaats
van de uiteinden van de luchtpijp te worden nageleefd.
• Installeer de rookgasafvoerbuis met behulp van de installatieinstructie die bij de luchtpijp zit.

0020214562_00 - 04/15 - Bulex
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• Leg deze eisen uit aan de gebruiker van het toestel.

a

Aandacht! Als de rookgassen op minder dan 2,20 m
van de grond uittreden, moet u een eindbeschermkit
aanbrengen.

b

Aandacht! De uitgang van de ventilator en de
luchtpijp moeten perfect hermetisch met elkaar
verbonden zijn.

0,6

0, 6

0,6

0,5

0,6

0,5

0,3



0,6

0,5

0,3

L

0,5

¨+

0, 5
0,

5

0,5

L



¨+




0,5










+ 








H

H = hoogte vanaf de grond:
- 2,2 m t.o.v. een begaanbare weg
- 0,5 m t.o.v. een afgesloten terrein
Uitgang t.o.v. verluchtingsopeningen:
- boven een verluchtingsopening:
- 0 < ∆H < 0,5 m L ≥ 2 m
- 0,5 < ∆H < 1 m L ≥ 1 m
- onder een verluchtingsopening:
- L + ∆H > 4 m
• Leg deze eisen uit aan de gebruiker van het toestel.
• Zich refereren aan de norm NBN D 61-002 indien het gaat om
een installatie in nieuwe gebouwen of vernieuwde gebouwen
waarvoor een bouwaanvraag moest ingediend worden.
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7.2
7.2.1

Omschrijving van de configuratie voor
rookgasafvoer
Horizontaal luchtpijpsysteem Ø 80/125 mm
(installatietype C13)

a

Aandacht! Als de rookgassen op minder dan 2,20 m
van de grond uittreden, moet u een eindbeschermkit
aanbrengen.

b

Aandacht! De openingen van de eindstukken van
afzonderlijke leidingen moeten in eenzelfde vierkant
met zijde 50 cm uitmonden.

L

Ø 80/125 mm

L

Type

Max. lengte

Ø 80/125

13 m

Telkens een extra elleboog van 90° nodig is (of 2 van 45°),
moet de lengte L met 1 m worden verminderd.

7.2.3

1

Aanwijzingen bij de B23 installatie

Een VGA volgens toesteltype B23 (van de omgevingslucht
afhankelijk gaswand-CV-ketels) vereist een zorgvuldige planning
en omzetting. Neem bij de planning de technische gegevens van
het product in acht en pas de erkende regels van de techniek toe.
Legende
1
Dichting

7.2.4
Type

Max. lengte

Ø 80/125

12 m

Telkens een extra elleboog van 90° nodig is (of 2 van 45°),
moet de lengte L met 1 m worden verminderd.

7.2.2

Verticaal luchtpijpsysteem Ø 80/125 mm
(installatietype C33)

a

Aandacht! Als de rookgassen op minder dan 2,20 m
van de grond uittreden, moet u een eindbeschermkit
aanbrengen.

b

Aandacht! De openingen van de eindstukken van
afzonderlijke leidingen moeten in eenzelfde vierkant
met zijde 50 cm uitmonden.

0020214562_00 - 04/15 - Bulex

Aanwijzingen en informatie bij de B23P
installatie

De VGA moet minstens aan de classificatie T 120 P1 W 1 volgens
EN 1443 voldoen.De maximale buislengte moet berekend worden
uit het toegestane drukverschil in de technische gegevens.
De maximale buislengte (alleen rechte buis) komt overeen met
de maximaal toegestane rookgasbuislengte zonder bochten.
Als bochten gebruikt worden, dan moet de maximale buislengte
conform de dynamische stromingseigenschappen van de
bochtstukken verminderd worden. Bochtstukken mogen niet
direct op elkaar volgen omdat het drukverlies op deze manier
enorm verhoogd wordt.
Vooral als de rookgasbuis in koude ruimtes of buiten het gebouw
geïnstalleerd wordt, kan het vriespunt aan het oppervlak van
de binnenkant van de buis bereikt worden. Door aantoonbare
dimensionering volgens EN 13384-1 bij een minimale belasting
van de CV-ketel bij een rookgastemperatuur van 40°C moet
dit probleem vermeden worden. Het product mag niet aan een
cascaderookgassysteem aangesloten worden dat door andere
toestellen gebruikt wordt.
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• Neem de geldende nationale en plaatselijke voorschriften voor
VGA's in acht, vooral bij installaties in woonruimtes. Informeer
de gebruiker over de juiste bediening van het product.

7.2.5

b

1

Luchtpijpsysteem met dubbele flux 2x Ø 80 mm
(installatietype C53)

L1

L2

Waarschuwing ! Elke leiding die dwars door een
wand loopt en waarvan de temperatuur meer
dan 60°C boven de omgevings-temperatuur ligt,
moet ter plaatse van deze doorgang thermisch
geïsoleerd worden. De isolatie kan gebeuren
met isolatiemateriaal met de passende dikte van
minstens 10 mm en een thermische geleidbaarheid
λ ≤ 0,04 W/m.K (bv. glaswol). De eindstukken van
de toevoerleidingen van de verbrandingslucht en de
afvoer van de verbrandingsproducten mogen niet in
tegenover elkaar gelegen wanden van een gebouw
worden aangebracht.

L1

Legende
Gemeenschappelijk kanaal
1

L2

De rookgasaansluiting van type C83 gebeurt via een aftakking
op een gemeenschappelijke buis (1). De diameter van de
gemeenschappelijke buis (1) moet berekend worden op basis
van het totale vermogen van de aangesloten toestellen.
Type

Min. lengte (L1+L2)

Max. lengte (L1+L2)

2 x Ø 80 mm

2 x 0.5 m

2 x 20 m

Telkens een extra elleboog van 90° nodig is (of 2 van 45°),
moet de lengte L met 2 m worden verminderd.
Type

Min. lengte (L1+L2)

Max. lengte (L1+L2)

2 x Ø 80 mm

2 x 0.5 m

2 x 20 m

Telkens een extra elleboog van 90° nodig is (of 2 van 45°),
moet de lengte L met 2 m worden verminderd.

7.2.6

b

Systeem met luchtpijp met dubbele flux 2 x Ø
80 mm voor individuele of gemeenschappelijke
leiding (installatietype C83)
De condensaten die afkomstig zijn van
gemeenschappelijke leidingsystemen mogen niet aan
de ketel worden toegevoerd.

7.2.7

Systeem met soepele rookgasafvoer voor
aansluiting op een schoorsteen (installatie van
het type C93)

Als de vrije doorstroomoppervlakte van de lucht gelijk is aan
of groter dan bij 80/125mm (S125 - S80), is de maximaal
toelaatbare lengte gelijk aan de maximale lengte bij 80/125mm,
oftwel 13 meter.
Deze configuratie maakt het mogelijk een oud rook- of
ventilatiekanaal te gebruiken voor de installatie van het lucht/
rookkanaal van een hermetische (gesloten) ketel. De verticaal
lopende buis (L2) is een soepele rookgasafvoerleiding met een
Ø van 80 mm.
De verse lucht wordt uit het schoorsteenkanaal genomen
(onderbreking tussen de 2 kanalen).
Om te vermijden dat onzuiverheden uit de schoorsteen gebruikt
opgezogen worden door de aanzuiging van de ketel:
• Het toestel niet rechtstreeks op de verticale uitgang
aansluiten.
• Het toestel niet aansluiten op een schoorsteen voor de afvoer
van de rookgassen van de verbranding van stookolie.

- 22 -

0020214562_00 - 04/15 - Bulex

INSTALLATIE
D

ventilatiekanaal te gebruiken voor de installatie van het
lucht/rookkanaal van een hermetische (gesloten) ketel. De
horizontaal lopende buis (L1) is van het concentrische type
Ø 60/100. De verticaal lopende buis (L2) is een soepele
rookafvoerleiding met een Ø van 80 mm.
De verse lucht wordt uit de kamer waarin de ketel is geplaatst
genomen via het bochtstuk voor de aansluiting van het
horizontale deel van de rookgasafvoerleiding (A).

L1

S

L2

S

B

L1
A

Legende
L1 Lengte van de horizontale concentrische buis
L2 Lengte van de verticale buis
D Binnendiameter van de schoorsteen
S Inwendige breedte van de schoorsteen

B

A
7.2.8

b

Systeem met soepele rookgasafvoerleiding voor
aansluiting aan de schoorsteen (installatie van
het type B23P)
In deze configuratie moeten de reglementaire
voorwaarden mbt de ventilatie gerespecteerd worden.

Deze configuratie maakt het mogelijk een oud rook- of

Legende
L1 Lengte van de horizontale concentrische buis
L2 Lengte van de verticale buis
A
Bochtstuk van het horizontale eindaansluitingen luchtpijp
B
Bochtstuk van de soepele buis
Type

Min. lengte L1

Mix. lengte L

Ø 80

1m

18 m

Telkens een extra elleboog van 90° nodig is (of 2 van 45°),
moet de lengte (L1+L2) met 1 m worden verminderd.
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8

Inbedrijfname

a
i

8.1
8.1.1

b

8.1.2

Het toestel mag alleen met reglementair gesloten
toestelhuis permanent gebruikt worden! Als
dit niet gebeurt, kan het – onder ongunstige
bedrijfsomstandigheden – leiden tot materiële
schade of zelfs levensgevaar.
Houd bij de inbedrijfstelling in elk geval rekening met
het volgende:
Voor het vullen van de verwarmingskring en de
boilerkring moet u de kap van de ontluchter openen
en tijdens de verdere werking open laten.
Gebruik voor het ontluchten van de verwarmingskring
en boilerkring het ontluchtingsprogramma (zie Hfdst.
11.2).

Voor een vlekkeloze werking van de verwarmingsinstallatie moet
de gewenste vuldruk tussen 1,0 en 2,0 bar liggen.
Strekt de cv-installatie zich over meerdere verdiepingen uit, dan
kunnen hogere waarden voor het waterpeil van de installatie
nodig zijn(om binnenkomen van lucht te vermijden).
• Spoel de cv-installatie voor het eigenlijke vullen goed uit.

1

Vullen van de installatie
Bereiding van het verwarmingswater
Attentie!
Verrijk het verwarmingswater niet met antivriesof corrosiemiddelen! Door de verrijking van het
verwarmingswater met antivries- of corrosiemiddelen
kunnen veranderingen aan de dichtingen optreden en
er kunnen tijdens het verwarmen geluiden ontstaan.
Hiervoor (alsook voor eventuele schade als gevolg
hiervan) kan Bulex niet aansprakelijk gesteld worden.
Gelieve de gebruiker over de werking van antivries te
informeren.

Vullen en ontluchten aan verwarmingszijde

Afb. 8.2 Ontluchter

• Maak de dop van de ontluchter (1) aan de pomp een tot twee
draaien los (het toestel ontlucht zich tijdens het continubedrijf
automatisch via de ontluchter).
• Open alle thermostaatventielen van de installatie.
• Verbind de gecombineerde vul- en aflaatkraan van de
installatie volgens de normen aan een koudwatertappunt met
kraan.

i

Aanwijzing!
Om het gebruik van de installatie met een te geringe
hoeveelheid water te vermijden en daardoor mogelijke
schade te vermijden, beschikt het toestel over een
drukvoeler. Die signaleert bij het overschrijden
van 0,6 bar het druktekort door op het display
de drukwaarde knipperend weer te geven. Bij
onderschrijding van een druk van 0,3 bar schakelt het
toestel uit. Op het display verschijnt de foutmelding
F.22. Om het toestel opnieuw in gebruik te nemen,
moet eerst water in de installatie gevuld worden.
Dit is ook het geval wanneer u het nog lege toestel
inschakelt. Bij het vullen dooft het display dan
automatisch.

b

Bij frequentere drukdaling moet u de oorzaak van het
warmwaterverlies opzoeken en verhelpen.

1
Afb. 8.1 Vuldruk van de cv-installatie controleren

b

Vul de installatie alleen via de gecombineerde vul- en
aflaatkraan in het toestel. Als u dit niet doet, dan kan
dit tot ontluchtingsproblemen leiden.

i

De Thema CONDENS is met een digitale manometer
uitgerust. Wanneer het verwarmingstoestel
ingeschakeld is, kunt u de vuldruk nauwkeurig aflezen
door de "-"-drukknop (1) op het display in te drukken.
Bovendien kunt u tussen de constante temperatuur- of
drukweergave op het display omschakelen, door de "-"
-drukknop ca. 5 seconden ingedrukt te houden.
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• Draai de vulkraan en het tapventiel langzaam open en
vul water bij tot de vereiste druk van de installatie aan de
manometer of op het display bereikt is.
• Sluit het tapventiel.
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Gebruik voor het ontluchten van het
verwarmingstoestel het controleprogramma P.0: Het
toestel wil niet beginnen werken. De ingebouwde
pomp draait onderbroken en ontlucht de toestelkring.
De druk wordt digitaal weergegeven. Om het
ontluchtingsproces reglementair uit te kunnen voeren,
moet u ervoor zorgen dat tijdens de ontluchting de
druk in de installatie niet onder 0,8 bar daalt. Het
ontluchtingsprogramma loopt ca. 6,5 minuten.

i

• Ontlucht alle warmteverbruikers (bv. radiatoren).
• Controleer daarna nog eens de vuldruk van de installatie.
Als er na het ontluchtingsprogramma nog teveel lucht
in de installatie zit, moet het programma opnieuw
gestart worden. Na afloop van het vulproces moet
de druk in de installatie minstens 0,2 bar boven de
tegendruk in het expansievat liggen (P-installatie ≥
P-expansievat + 0,2 bar).

b

• Controleer alle aansluitingen op dichtheid.
Bij het opstarten van het toestel kan het wegens de
opnieuw dalende druk weer tot een onderhouds- of
foutmelding komen. Deze verdwijnt automatisch bij
het bijvullen van het toestel.

i
8.1.3

Condenswatersifon vullen

8.2

a
8.2.1

Controleer de gasregeling
Gevaar!
Elke interventie op het gascircuit is strikt verboden!.

Fabrieksinstelling

Het toestel is in de fabriek ingesteld op aardgas met de in tabel
8.1 opgegeven waarden.

b

Gevaar voor storingen aan het toestel of verkorting
van de levensduur!
Vergelijk voor de inbedrijfstelling van het toestel
de informatie over de ingestelde gassoort op het
kenplaatje met de plaatselijke gassoort. Een controle
van het gasdebiet is niet vereist. De instelling gebeurt
aan de hand van het CO2-gehalte van de rookgassen.

De uitvoering van het toestel voldoet aan de plaatselijke
aanwezige "gasfamilie:
• Controleer de deellast in de verwarmingsmodus en stel indien
nodig in, zie Hfdst. 9.2.1.
De uitvoering van het toestel voldoet NIET aan de plaatselijke
aanwezige "gasfamilie":
• Wendt u zich in dat geval tot de Bulex service klantendienst om
de aanpassing naar het plaatselijke gas uit te voeren."

8.2.2

Aansluitdruk controleren (statische druk)

Ga voor de controle van de aansluitdruk als volgt te werk:
• Verwijder het voorpaneel van het toestel.
• Sluit de gasafsluitkraan van het toestel.

1

1

Afb. 8.3 Condenswatersifon vullen

Bij het toestel zit een sifonpatroon (1) in de montageset.
• Monteer de sifonpatroon (1) volgens de ingesloten
montagehandleiding vooraleer u de condensaatsifon vult.

a

Gevaar!
Wordt het toestel met een lege condenswatersifon
gebruikt, dan bestaat het gevaar voor vergiftigingen
door uitstromende verbrandingsgassen. Vul daarom
absoluut voor de inbedrijfname de sifon volgens de
hierna volgende beschrijving.

2
Afb. 8.4 Aansluitdruk (gasstroomdruk) meten

• Maak de met „in” gemarkeerde afdichtingsschroef (1) aan het
gasmechanisme los.
• Sluit een digitale manometer of een U-buis-manometer (2)
aan.
• Open de gasafsluitkraan van het toestel.
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• Neem het toestel via het controleprogramma P.1 (zie Hfdst.
11.2) in bedrijf.
• Meet de aansluitdruk tegen de atmosferische druk.

b

Ligt de aansluitdruk buiten het bereik van 1,7 kPa
(17 mbar) tot 2,5 kPa (25 mbar), dan mag u geen
instelling uitvoeren en mag u het toestel niet in
gebruik nemen!

Ligt de aansluitdruk in het toegestane bereik, ga dan als volgt te
werk:
• Neem het toestel buiten bedrijf.

Instelwaarden

Aardgas
tolerantie

eenheid

CO2 na 5 min. vollastbedrijf met gesloten voorpaneel

9,2 +/- 1,0

Vol.-%

CO2 na 5 min. vollastbedrijf met verwijderd voorpaneel

9,0 +/- 1,0

Vol.-%

ingesteld voor Wobbe-index W0

15,0

kWh/m3

Tab. 8.1 In de fabriek ingestelde waarden voor het gas

8.3

• Sluit de gasafsluitkraan van het toestel.
• Verwijder de manometer en schroef de afdichtingsschroef (1)
opnieuw vast.

Controleren van de toestelwerking

Voer na de installatie en de gasinstelling een werkingscontrole
van het toestel uit voor u het toestel in gebruik neemt en aan de
gebruiker overdraagt.

• Open de gasafsluitkraan van het toestel.
• Controleer de goede zitting van de afdichtingsschroef.

2

• Breng het voorpaneel opnieuw aan en neem het toestel
opnieuw in gebruik.

8.2.3

Controleren van het CO2-gehalte

• Verwijder het voorpaneel.
1

• Zorg voor een voldoende grote warmteafvoer.
• Start het controleprogramma P.1 (zie paragraaf 11.2).
• Wacht minstens 5 minuten tot het toestel de normale
bedrijfstemperatuur heeft bereikt.

Afb. 8.6 Bedieningselementen

• Draai de draaiknop voor de verwarming (1) met een geschikt
gereedschap rechtsom op maximum.
3

• Draai zo nodig de draaiknop voor warm water (2) met een
passend gereedschap rechts op maximum.
• Breng het voorpaneel weer aan
• Neem het toestel conform de bijbehorende gebruiksaanwijzing
in acht.

4
5

• Controleer de gasleiding, het verbrandingsgassysteem, de cvinstallatie en de warmwaterleidingen op dichtheid.
• Controleer de goede installatie van de
verbrandingsluchttoevoer/ verbrandingsgasafvoer.
• Vergewis u ervan dat het voorpaneel goed gesloten is.
• Controleer de werking van de verwarming (Zie paragraaf 8.3.1)
en de warmwaterbereiding (Zie paragraaf 8.3.2)

Afb. 8.5 CO2-Voer de CO2-meting uit.

• Meet het CO2-gehalte in de rookgasaansluitingen (3). Vergelijk
de meetwaarde met de overeenkomstige waarde in tabel 8.1.
Als de gemeten waarde niet in het in de tabel vermelde gebied
valt, neem dan contact op met Bulex service om een afstelling
van het CO2-gehalte te laten uitvoeren.

• Geef het toestel aan de gebruiker.
De Thema CONDENS bevat statuscodes die de bedrijfstoestand
van het toestel op het display weergeven. U kunt een controle van
de werking aan de hand van deze statuscodes uitvoeren door op
de knop "i" te drukken.

• Druk op de toets"i". De werking op vollast wordt ook verlaten
wanneer 15 minuten lang geen drukknop bediend wordt.
• Breng het voorpaneel weer aan.
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i

Wanneer u uw regeleenheid via een tweeaderige
e-BUS-leiding aansluit, zet dan de draaiknop voor
het instellen van de warmwatertemperatuur op de
maximaal mogelijke temperatuur. De gewenste
temperatuur voor uw boiler stelt u in via uw
regeleenheid.

Afb. 8.9 Displayinformatie in de modus "boiler opladen"
Afb. 8.7 Werkingscontrole

8.3.1

Verwarming

• Schakel het toestel in.

8.4

i

• Zorg ervoor dat er een warmteaanvraag is.

De gebruiker de werking uitleggen
Attentie!
Na de installatie plakt u de bij het toestel gevoegde
sticker 835593 in de taal van de gebruiker vooraan op
het toestel.

• Druk op de toets „i” om de statusindicatie te activeren.

Na afloop van de installatie moet de installateur:

Zodra er een warmteaanvraag is, doorloopt het toestel de
statusindicaties „S.1” tot „S.3” tot het toestel in het normale
bedrijf correct loopt en op het display de indicatie „S.4”
verschijnt.

- de gebruiker de werkwijze van het toestel en de aanwezige
veiligheidsvoorzieningen uitleggen, indien nodig een aantal
zaken demonstreren aan de gebruiker en eventuele vragen van
de gebruiker beantwoorden;
- aan de gebruiker alle vereiste documenten overhandigen;
- de documenten op de vereiste plaatsen reglementair invullen;
- de gebruiker informeren over de vereiste voorzorgs- en
veiligheidsmaatregelen ter preventie van beschadigingen van
het systeem, het toestel en het gebouw;
- de gebruiker vragen om minstens eenmaal per jaar de nodige
onderhoudswerkzaamheden uit te laten voeren.

Afb. 8.8 Displayindicatie bij verwarmingsmodus

8.3.2

Boiler "opladen"

a

Het toestel mag alleen met reglementair gesloten
toestelbehuizing permanent gebruikt worden!
Als dit niet gebeurt, kan het – onder ongunstige
bedrijfsomstandigheden – leiden tot materiële
schade of zelfs levensgevaar.

• Schakel het toestel en de aangesloten boiler in.
• Vergewis u ervan dat de boilerthermostaat uitgeschakeld is.
• Druk op knop "i".
Wanneer de boiler correct opgeladen wordt, doorloopt het toestel
de statusweergaven "S. 20" tot "S. 23", tot het toestel in normaal
bedrijf correct werkt en op het display de weergave "S. 24"
verschijnt.
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9

Aanpassing aan de cv-installatie

De Thema CONDENS zijn met een digitaal informatie- en
analysesysteem uitgerust.

9.1

Keuze en instelling van parameters

In de diagnosemodus kunt u verschillende parameters
veranderen om het verwarmingstoestel aan de cv-installatie aan
te passen.

Aan de hand van de volgende beschrijving kunt u de betreﬀende
parameters selecteren:
• Druk tegelijkertijd op de toetsen „i” en „+”. Op het display
verschijnt „d.0”.
• Blader met de toetsen „+” of „–” naar het gewenste
diagnosenummer.
• Druk op de toets „i”.
Op het display verschijnt de bijbehorende diagnoseinformatie.
• Indien nodig verandert u de waarde met de toetsen„+” of „–”
(indicatie knippert).
• Sla de pas ingestelde waarde op door de toets „i” ca. 5
seconden ingedrukt te houden tot de indicatie niet meer
knippert.
De diagnosemodus kunt u als volgt beëindigen:
• Druk tegelijk op de toetsen „i” en „+” of druk ca. 4 minuten op
geen enkele toets.
Op het display verschijnt opnieuw de huidige temperatuur in de
uitgaande verwarmingsleiding of als optie - indien zo ingesteld de druk in de installatie.

9.2

Overzicht van de instelbare toestelparameters

De volgende parameters kunnen voor de aanpassing van het
toestel aan de cv-installatie en de wensen van de klanten
ingesteld worden:

i

Aanwijzing!
In de laatste kolom kunt u uw instellingen invoeren,
nadat u de installatiespecifieke parameters ingesteld
hebt.
Aanwijzing!
De diagnosepunten zijn in twee diagnoseniveaus
onderverdeeld:
- Diagnoseniveau 1 voor de exploitant/gebruiker
- Diagnoseniveau 2 voor de installateur
Gebruik de passende tabellen, zie Hfdst. 11.1.2.
Aanwijzing!
Wanneer u diagnoseniveau 2 kiest, staan u alle
diagnosepunten ter beschikking.

Kies diagnoseniveau 2:
• Blader zoals boven beschreven in het 1e diagnoseniveau naar
diagnosenummer d.97.
• Wijzig de waarde naar 17 (wachtwoord) en bewaar deze
waarde. U bevindt zich nu in het 2e diagnoseniveau.

Afb. 9.1 Parameters instellen

In de tabel 9.1 zijn alleen de diagnosepunten vermeld waaraan
u veranderingen kunt aanbrengen. Alle andere diagnosepunten
zijn voor de diagnose en het verhelpen van storingen vereist (zie
hoofdstuk 11).
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Indicatie Betekenis

Instelbare waarden

Fabrieksinstelling

d. 0

Max. CV-vermogen

14 - 65 kW

46 kW

d. 1

Nadraaitijd CV-pomp

2 - 60 min

5 min

d. 2

Max. blokkeertijd brander in verwarmingsmodus bij
20 °C aanvoertemperatuur
Ingestelde waarde voor het pomptoerental

2 - 60 min

20 min

ingestelde waarde interne pomp in %:
0 = auto, 1 = 53, 2 = 60, 3 = 70, 4 = 85,
5 = 100
0 = Vertrek, 1 = terug

5

0 = nalopend, 1 = continu draaiend,
2 = winter, 3 = intermitterend
40 tot 70 °C

3

d.14
d.17
d.18

Keuze regeling op aanvoer of op terugloop
verwarming
Instelling van de pompmodus

d.20

Max. instelbare waarde voor boiler

d.26

Aansturing hulprelais
Thema CONDENS

d.27

d.28

d.50
d.51
d.71
d.72

1 = circulatiepomp
2 = externe pomp
3 = boilerlaadpomp
4 = rookafvoerkap
5 = externe magneetklep
6 = externe storingsmelding
7 = niet actief
8 = afstandsbediening eBUS (wordt nog niet
ondersteuning)
9 = legionellapomp (niet actief)
Omschakeling relais 1 op de multifunctionele module 1 = circulatiepomp
"2 van 7"
2 = externe pomp
3 = boilerlaadpomp
4 = rookafvoerkap
5 = externe magneetklep
6 = externe storingsmelding
7 = niet actief
8 = afstandsbediening eBUS (wordt nog niet
ondersteuning)
9 = legionellapomp (niet actief)
Omschakeling relais 2 op de multifunctionele module 1= circulatiepomp
"2 van 7"
2 = externe pomp
3= boilerlaadpomp
4 = rookafvoerkap
5 = externe magneetklep
6 = externe storingsmelding
7 = niet actief
8 = afstandsbediening eBUS (wordt nog niet
ondersteuning)
9 = legionellapomp (niet actief)
Minimale ventilatorsnelheid
in tr min/10, instelbereik: 0 tot 300
Maximale ventilatorsnelheid
in tr min/10, instelbereik: -99 tot 0
Ingestelde waarde max. temperatuur in de uitgaande 40 tot 85°C
verwarmingsleiding
Pompnadraaitijd na het opladen van de boiler
0 - 600 s

d.75
d.77

Max. oplaadtijd voor boiler zonder eigen regeling
Begrenzing van het vermogen bij het opladen van de
boiler (boileroplaadvermogen)
in kW

d.78

d.93

Begrenzing van de oplaadtemperatuur van de boiler
55 - 85 °C
in °C
Onderhoudsindicatie: Maximumaantal uur tot volgend 0 tot 3000 h en "-"
onderhoud
(300 komt overeen met 3000 uur, "-" =
gedeactiveerd)
Instelling productcode DSN
Instelbereik: 0 tot 99

d.96

Fabrieksinstelling

d.97

Activering van het 2e diagnoseniveau

d.84

20 - 90 min
zoals de deellast in de verwarmingsmodus

0

Toestelspecifieke
instelling

Niet aan te passen

65 °C
2

1

2

30
-45
75 °C
80 s
45 min
65 kW

80 °C
„-“
53

1 = terugzetten instelbare parameter op de
fabrieksinstelling
wachtwoord: 17 voor niveau 2

Tab. 9.1 Instelbare parameters
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9.2.1

Verwarmingsdeellast instellen

De toestellen zijn in de fabriek op 46 kW ingesteld. Onder het
diagnosepunt "d. 0" kunt u een waarde instellen die overeenkomt
met het vermogen van het toestel in kW.

9.2.2

Pompnadraaitijd en pomp modus instellen

De pompnnadraaitijd voor het verwarmen is vanuit de op een
waarde van 5 minuten ingesteld. Die kan onder het diagnosepunt
„d.1” met een waarde van 2 tot 60 minuten ingesteld worden.
Onder het diagnosepunt „d.18” kunt u een andere modus van de
pomp instellen. Nalopen: Na de verwarmingsaanvraag loopt de
interne verwarmingspomp de onder „d.1” ingestelde tijd na.
Continu draaiend: De pomp wordt ingeschakeld wanneer de
draaiknop voor de instelling van de temperatuur in de uitgaande
verwarmingsleiding niet tegen de linkeraanslag staat en de
warmte-aanvraag via een externe regeleenheid vrijgeschakeld is.
Intermitterend: Deze pompmodus is nuttig om bij heel geringe
warmtevraag en grote temperatuurverschillen tussen de
ingestelde waarde voor de boilerkring en de ingestelde waarde
voor de verwarmingsmodus de restwarmte na het opladen van de
boiler af te voeren.
Een te geringe warmtetoevoer naar de bewoonde ruimten
wordt daardoor vermeden. Bij een warmteaanvraag wordt de
afloop van de nalooptijd alle 25 minuten gedurende 5 minuten
ingeschakeld.

9.2.3

9.2.5

Branderafsluittijd instellen

Om een frequent in- en uitschakelen van de brander te vermijden
(energieverlies), wordt na elk uitschakeling van de brander een
elektronische herinschakelblokkering gedurende een bepaalde
tijd geactiveerd. De tijd waarop de brander geblokkeerd blijft
(branderblokkeringstijd), kan aan de omstandigheden van de
verwarmingsinstallatie worden aangepast.
De branderafsluittijd wordt alleen voor het verwarmen
geactiveerd. De warmwatermodus tijdens een lopende
branderafsluittijd beïnvloedt de klok niet.
De betreﬀende afsluittijd kan aan de verhoudingen in de
cv-installatie aangepast worden. De maximale tijd waarop
de brander geblokkeerd blijft (branderblokkeringstijd) kan
via diagnosepunt "d.2" tussen 2 en 60 minuten ingesteld
worden (fabrieksinstelling: 20 min). De telkens eﬀectieve
branderblokkeringstijd wordt berekend uit de huidige
ingestelde waarde voor de aanvoertemperatuur en de ingestelde
maximumduur voor de branderblokkeringstijd.
Door het bedienen van de "reset"-toets (terugstellen) en het
kortstondig activeren van de zomermodus (potentiometer voor
de ingestelde waarde in de uitgaande leiding kort tegen de
linkeraanslag en daarna weer in de uitgangspositie), kan de
ingestelde tijd teruggesteld [reset] of gewist worden. De na
een uitschakeling van de regeling in de verwarmingsmodus
resterende branderblokkeringstijd kan onder diagnosepunt
"d.67" opgevraagd worden.

Maximale aanvoertemperatuur verwarming
instellen

De maximale aanvoertemperatuur voor het verwarmen is vanuit
de fabriek op 75 °C ingesteld. Die kan onder het diagnosepunt
„d.71” tussen 40 en 85 °C ingesteld worden.

9.2.4

Maximale boilertemperatuur instellen

De maximale temperatuur in de uitgaande verwarmingsleiding
voor de SWW-modus is in de fabriek op 65°C ingesteld. Ze kan
d.m.v. het diagnosepunt "d.20" tussen 40 en 70°C ingesteld
worden.

b

Gevaar voor de gezondheid door het kweken van de
legionellabacterie!
Wanneer het toestel wordt gebruikt voor de
naverwarming in een met zonne-energie verwarmde
sanitaire waterkring zet dan de temperatuur voor de
uitgaande leiding van het warme water op minstens
60 C in.

b

Bij een hardheid van het water van meer dan 3,57
mol/m³ (20°dH) moet u de warmwatertemperatuur op
max. 55°C instellen.

i

Wanneer u een regeleenheid gebruikt die
ook de boilertemperatuur regelt, zet dan de
warmwatertemperatuur d.m.v. d.20 op het maximum
(70°C). De gewenste temperatuur voor uw boiler stelt
u in via uw regeleenheid.
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Berekende aanvoerT°
[°C]
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75

Ingestelde maximale branderblokkeertijd [min]
1
5
10
15
20
2,0
5,0
10,0
15,0
20,0
2,0
4,5
9,2
14,0
18,5
2,0
4,0
8,5
12,5
16,5
2,0
4,0
7,5
11,0
15,0
2,0
3,5
6,5
10,0
13,0
2,0
3,0
6,0
8,5
11,5
2,0
3,0
5,0
7,5
9,5
2,0
2,5
4,5
6,0
8,0
2,0
2,0
3,5
5,0
6,0
2,0
1,5
2,5
3,5
4,5
2,0
1,5
2,0
2,5
2,5
2,0
1,0
1,0
1,0
1,0

25
25,0
23,0
20,5
18,5
16,5
14,0
12,0
10,0
7,5
5,5
3,0
1,0

30
30,0
27,5
25,0
22,0
19,5
17,0
14,0
11,5
9,0
6,5
3,5
1,0

35
35,0
32,0
29,0
25,5
22,5
19,5
16,5
13,5
10,5
7,0
4,0
1,0

40
40,0
36,5
33,0
29,5
26,0
22,5
18,5
15,0
11,5
8,0
4,5
1,0

45
45,0
41,0
37,0
33,0
29,0
25,0
21,0
17,0
13,0
9,0
5,0
1,0

50
50,0
45,0
41,0
36,5
32,0
27,5
23,5
19,0
14,5
10,0
5,5
1,0

55
55,0
50,0
45,0
40,5
35,5
30,5
25,5
20,5
15,5
11,0
6,0
1,0

60
60,0
54,5
49,5
44,0
38,5
33,0
28,0
22,5
17,0
11,5
6,5
1,0

Tab. 9.2 Actieve branderblokkeertijden

De tabel 9.2 geeft u de branderblokkeertijden weer in functie
van de berekende aanvoertemperaturen en de maximaal
geprogrammeerde branderafsluittijden.

9.2.6

Onderhoudsinterval vastleggen/
onderhoudsindicatie

9.2.7

Aanpassing van het toestel aan langere
rookgasleidingen

De elektronica van de Thema CONDENS F AS 65 A maakt het
u mogelijk om onderhoudsintervallen voor het toestel vast
te leggen. Die functie dient om na een bepaald, instelbaar
aantal branderbedrijfsuren de melding te geven dat het
verwarmingstoestel gestart moet worden.

Bij rookgasleidingen van meer dan 10 m lang (systeem 80/125)
kan het toerental van de rookgasafvoerventilator (aanjager) van
het toestel verhoogd worden.

De onderhoudsboodschap SEr (service) wordt na afloop van
de ingestelde duur voor het onderhoud van de brander op het
display van de Thema CONDENS afwisselend met de huidige
temperatuur in de uitgaande verwarmingsleiding getoond. Op
het display van de eBUS-regeleenheid (toebehoren) verschijnt de
weergave "onderhoud".

• Verhoog de waarde met 20.

Branderbedrijfsuren tot aan de
volgende
inspectie of het volgende onderhoud
(afhankelijk van het installatietype)
2-3
1.800 h
15 kW
3-4
1.800 h
3-4
2.500 h
20 kW
4-5
2.500 h
3-4
2.600 h
25 kW
4-6
2.600 h
3-4
3.000 h
> 27 kW
4-6
3.000 h
Tab. 9.3 Richtwaarden voor branderbedrijfsuren
Warmtebehoefte

Aantal
personen

Richtwaarden voor bedrijfsuren

Via het diagnosepunt „d.84” kunnen de bedrijfsuren tot aan het
volgende onderhoud ingesteld worden.
Richtwaarden hiervoor kunt u in de bovenstaande tabel 9.3
vinden; deze waarden komen ongeveer met een gebruikstijd van
een jaar overeen.
De bedrijfsuren kunnen per tiental van 0 tot 3.000 h
ingesteld worden. Wordt in het diagnosepunt „d.84” geen
getalwaarde, maar het symbool „-” ingevoerd, dan is de functie
„onderhoudsindicatie” niet actief.

i

• Roep daartoe in het DIA-systeem diagnosepunt "d.51" op.

He maximale toerental van de ventilator wordt met 200 t/min
verhoogd.

9.3

Pompdiagram

A
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

53%

100%

B
0

500
250

1000 1500 2000 2500 3000 3500
750
1250 1750 2250 2750 3250

Afb. 9.2 Pompdiagram F AS 65 A
Legenda
A
Restopvoerhoogte pomp in hPa (mbar)
B
Systeemvolumestroom in l/h, min. vortex en nominale
volumestroom (DT 20 K) zijn gemarkeerd

Aanwijzing!
Na het verstrijken van de ingestelde bedrijfsuren
moet het onderhoudsinterval opnieuw in de
diagnosemodus ingevoerd worden.
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10 Inspectie en onderhoud

b
10.1

Gevaar!
Inspectie/onderhoud en reparatie van het toestel
mogen alleen door een erkende installateur
uitgevoerd worden. Niet-deskundig uitgevoerd(e)
inspecties/onderhoud kan tot materiële schade en
lichamelijk letsel leiden.

Foutdiagnose

• Vooraleer een specifieke diagnose uit te voeren, dient u de
volgende controles te doen:
- Controleer of de elektrische netspanning niet is uitgevallen
en of het toestel juist is aangesloten.
- Controleer de gastoevoer van het toestel.

Voer voor de onderhoudswerkzaamheden altijd de volgende
bewerkingen uit:
• Schakel de hoofdschakelaar uit.
• Scheid het toestel van het elektriciteitsnet door het via een
scheidingsinstallatie met minstens 3 mm contactopening (bv.
zekering, vermogenschakelaar) spanningsloos te maken.
• Sluit de gastoevoer naar het toestel.
• Sluit de afsluitkranen in de uitgaande verwarmingsleiding- en
-retourleiding.
• Verwijder het voorpaneel van het toestel.
Voer na alle onderhoudswerkzaamheden altijd de volgende
bewerkingen uit:
• Open de afsluitkranen in de uitgaande verwarmingsleiding- en
-retourleiding.
• Vul, indien vereist, het toestel aan de warmwaterzijde opnieuw
tot op een druk tussen 1,0 en 1,5 bar.

- Vergewis u ervan dat de kranen open staan.

• Ontlucht de verwarmingsinstallatie (zie Hfdst. 8.1.2. Vullen
van het toestel en gebruik van het controleprogramma P.0).

- Vergewis u ervan dat de drukindicator een waarde weergeeft
van minimaal 1 bar; vul anders het toestel bij.

• Sluit de gasafsluitkraan.

- Controleer de goede werking van de externe regelorganen
(kamerthermostaat, buitenvoeler...).
en het bericht "rE SEt" op het scherm
- Als het symbool
om het toestel weer
verschijnen, druk dan op reset-knop
op te starten.

b
10.2

Het toestel mag alleen met reglementair gesloten
toestelbehuizing permanent gebruikt worden!
Als dit niet gebeurt kan het – onder ongunstige
bedrijfsomstandigheden – leiden tot materiële
schade of zelfs levensgevaar.

• Verbind het toestel weer met het elektriciteitsnet.
• Schakel de hoofdschakelaar in.
• Controleer het toestel aan de gas- en waterzijde op dichtheid.
• Vul en ontlucht indien nodig nog eens de cv-installatie.
• Breng het voorpaneel van het toestel aan.
• Voer een werkingscontrole van het toestel uit.

Algemene inspectie- en
onderhoudsvoorschriften

Om alle functies van uw Bulex-toestel voor lange duur te
garanderen en om de toegestane seriestand niet te veranderen,
mogen bij inspecties en onderhoudswerkzaamheden enkel
originele wisselstukken van Bulex gebruikt worden!
Een opsomming van eventueel benodigde wisselstukken vindt u
in de geldige onderdelencatalogi.
Informatie krijgt u bij alle Bulex-fabrieksklantendiensten.
Veiligheidsvoorschriften

i

Aanwijzing!
Als inspectie- en onderhoudswerkzaamheden bij een
ingeschakelde netschakelaar nodig zijn, dan wordt
hier bij de beschrijving van het onderhoudswerk op
gewezen.

e

Gevaar!
Aan de voedingsklemmen van het toestel is ook
bij een uitgeschakelde netschakelaar elektrische
spanning aanwezig.
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Uit te voeren bij:

Nr.

Handeling

1

Toestel van het elektriciteitsnet scheiden, gastoevoer en afsluitkranen sluiten, en toestel aan de kant van het water
drukloos maken (manometer in het oog houden)

2

Compacte thermomodule demonteren

X

3

Condensatiewarmtewisselaar reinigen

X

4

Brander op vervuiling controleren

X

5

Compacte thermomodule inbouwen. Attentie: dichtingen vervangen!

6

Elektrische stekkerverbinding en aansluitingen op correcte positie controleren en zo nodig corrigeren

X

7

Druk in het expansievat (toebehoren) controleren, zo nodig bijvullen

X

8

10

Luchtafscheidingssysteem reinigen
Afsluitkranen openen, toestel/installatie vullen tot ca. 1,0 - 1,5 bar (naargelang statische hoogte van
de installatie)
Ontluchtingsprogramma starten
Toestel op algemene toestand controleren, algemene vervuilingen aan het toestel en in de onderdrukkamer verwijderen

X

11

Condenswatersifon in het toestel controleren, evt. reinigen en vullen

X

12

Condenswaterwegen in het toestel reinigen

9

Inspectie

Onderhoud
X

X
X
X
X
X
X
X
X

13

Gastoevoer- en afsluitkranen openen, toestel inschakelen

X

X

14

Toestel en cv-installatie incl. warmwaterbereiding laten proefdraaien, evt. ontluchten

X

X

15

Ontstekings- en brandergedrag controleren

X

X

16

Controleer de dichtheid van het toestel bij de rookgasleidingen, de warmwaterkringen en de condensaatafvoer.

X

X

17

Verbrandingsluchttoevoer/verbrandingsgasafvoersysteem op dichtheid en bevestiging controleren, evt. corrigeren

X

X

18

Breng het voorpaneel opnieuw aan en start het toestel op.

X

X

19

Gasinstelling van het toestel controleren, evt. opnieuw instellen en protocolleren
Boiler onderhouden (indien voorhanden): Kuip spoelen, de toestand van de magnesium beschermingsanode controleren
X
(afslijting) en max. na 5 jaar vervangen.
Uitgevoerd(e) inspectie/onderhoud in een rapport gieten.
X

X

20
21

X
X

Tab. 10.1 Uit te voeren stappen bij inspectie- en
onderhoudswerkzaamheden

10.3
10.3.1

Toestel en verwarmingsinstallatie vullen/
ledigen
Vullen van het toestel en van de cv-installatie

Het vullen van het toestel en van de cv-installatie is in hoofdstuk
8.1 beschreven.

10.3.2

Ledigen van het toestel

• Sluit de afsluitkranen van het toestel.
• Open de aftapventielen aan de afsluitkranen.
• Open de ontluchtingsklep van de luchtafscheider en de
aflaatnippel in de uitgaande verwarmingsleiding om het
toestel volledig af te laten

10.3.3

Ledigen van de volledige installatie

• Bevestig een slang aan het aftappunt van de installatie.
• Breng het vrije einde van de slang naar een geschikte
afvoerplaats.
• Zorg ervoor dat de koudwaterkranen van het
verwarmingstoestel open zijn.
• Open de aflaatkraan.
• Open de ontluchtingsventielen aan de verwarmingstoestellen.
Begin aan het hoogst gelegen verwarmingstoestel en ga dan
verder van boven naar beneden toe.
• Als het water afgelopen is, sluit dan de ontluchtingsventielen
van de verwarmingstoestellen en de aflaatkraan opnieuw.

10.4
10.4.1

Compacte thermomodule onderhouden
Compacte thermomodule demonteren

De compacte thermomodule bestaat uit de toerentalgeregelde
ventilator, het gasmechanisme, de gastoevoer (mengselbuis)
naar de ventilatorvoormengbrander alsook de voormengbrander
zelf. Deze vier onderdelen vormen de gemeenschappelijke
bouweenheid compacte thermomodule.
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a
a

Verbrandingsgevaar door stoom of kokende
vloeistof! Bij de compacte thermomodule en alle
elementen waarin water stroomt bestaat er gevaar
voor verbranding en verbrandingsrisico door hete
vloeistoﬀen. Werk pas aan de onderdelen nadat ze
afgekoeld zijn
Gevaar!
Explosiegevaar door gaslekken! De mengselbuis
tussen gasregeleenheid en brander mag niet
geopend worden. De gasdichtheid van dit onderdeel
kan alleen na een controle in de fabriek gegarandeerd
worden.

Om te demonteren gaat u als volgt te werk:
• Schakel het toestel aan de hoofdschakelaar uit.
• Verbreek de stroomtoevoer naar het toestel.

• Verwijder de kabel (7) van de ventilatormotor, de PWMsignaalkabel aan de onderkant van de ventilator (8) en de
kabel naar het gasmechanisme (10).
• Draai de vier moeren los (4).

b

• Trek de complete, compacte thermomodule (6) van de
condensatiewarmtewisselaar (1).
• Controleer na de demontage de brander en de
condensatiewarmtewisselaar op beschadigingen en
vervuilingen, en reinig desnoods de onderdelen zoals
uitgelegd is in de volgende hoofdstukken.

b

• Sluit de gastoevoer naar het toestel.
• Verwijder het voorpaneel van het toestel.
• Klap het bedieningspaneel neer.
1
2

10.4.2

b
3

Attentie!
Beschadiging van de gasleiding! De compacte
thermomodule mag in geen geval aan de flexibele
gasgolfpijp gehangen worden.

Gevaar voor verbranding en beschadiging door het
ontsnappen van hete verbrandingsgassen!
De silicone dichting en de silikaatring op de Thermocompactmodule moet bij elk onderhoud worden
vervangen. De isolerende laag van de branderdeur
mag geen beschadiging vertonen; anders moet u deze
eveneens vervangen (zie Hfdst. 10.4.5).

Condensatiewarmtewisselaar reinigen
Gevaar voor kortsluiting en beschadiging van de
stuurkaart en de ventilator!
Bescherm het naar beneden geklapte elektronische
bedieningspaneel en de ventilator tegen spatwater.

4
1

5

2

6

7

10 9

8

Afb. 10.1 Geluidsdemper demonteren

• Draai de bevestigingsschroef van de geluidsdemper (3) los.
• Klap de geluidsdemper (2) naar voren.
• Verwijder de geluidsdemper van zijn aansluitbuisstuk.
• Verwijder beide stekkers van de ontstekingsdraad en de
aardingsdraad van de ontstekingselektrode (5).
• Draai de gasleiding (9) aan de onderkant van het
gasmechanisme los.
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Afb. 10.3 Integrale condensatiewarmtewisselaar reinigen

• Demonteer de compacte thermomodule, zoals beschreven in
10.4.1.
Reinig de verwarmingsspiraal (2) van de
condensatiewarmtewisselaar (1) met een gewone azijnolie. Spoel
met water na. Het water loopt uit de warmtewisselaar door de
condenswatersifon weg.
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• Spoel de opgeloste vervuilingen af na de ontkalker ca. 20
minuten te hebben laten inwerken. Om de spiralen te reinigen
kunt u een borstel gebruiken met kunststof haar. Gebruik geen
metallisch gereedschap of dergelijk materiaal. Vermijd dat
grotere hoeveelheden water rechtstreeks op de isolatiemat
aan de achterkant van de warmtewisselaar terechtkomen om
deze niet te beschadigen.

10.4.3

b

Condensatiewarmtewisselaar ontkalken
Beschadigingsgevaar!
Draai de afsluitkranen achter de evenwichtsfles
dicht. Het toestel mag alleen water aanvoeren via de
evenwichtsfles, niet rechtstreeks in het systeem!

De brander (2) is onderhoudsvrij en hoeft niet gereinigd te
worden.
• Controleer het oppervlak van de brander op beschadigingen,
vervang eventueel de brander.
• Hermonteer na het controleren/vervangen van de brander
de compacte thermomodule, zoals beschreven in paragraaf
10.4.5.

10.4.5

Compacte thermomodule inbouwen

1

• Maak het toestel leeg (zie hfdst. 10.3.2).

2

• Verwijder de ontluchter van de luchtafscheider.
• Vul het kalksteenoplossende middel (ET 990098) via de open
aansluiting van de ontluchter in het toestel.
• Breng de ontluchter weer op de luchtafscheider aan.
• Vul het toestel met zuiver water tot de maximale nominale
druk.

1

• Vergewis u ervan dat de toestelpomp tijdens het proces een
constant debiet aflevert.

3

• Start het toestel in de schoorsteenvegermodus door de
knoppen "+" en "-" gelijktijdig in te drukken. Het toestel werkt
alleen in de toestelkring via de evenwichtsfles!
• Laat de ontkalker tijdens de schoorsteenvegermodus ca. 30
min. inwerken.

i

Laat de toestelkring tweemaal de
schoorsteenvegercyclus doorlopen
(= 30 minuten). Na 15 minuten moet u de
schoorsteenvegercyclus nog eens starten.

• Spoel de toestelkring en het toestel grondig met zuiver water
uit.

2

Afb. 10.3 Vervanging van de dichtingen en de isolatie van de branderdeur

b

Gevaar voor verbranding en beschadiging door het
ontsnappen van hete verbrandingsgassen!
De silicone dichting (1) en het silicaatsnoer (2) op de
compacte thermomodule moet u in elk geval bij elk
onderhoud vervangen. De isolatie van de branderdeur
(3) mag geen beschadiging vertonen; anders moet u
die eveneens vervangen.

• Vul na de spoeling de toestelkring weer tot de nominale druk
wordt bereikt (zie Hfdst. 8.1).
• Open de afsluitkranen in de leiding naar het
verwarmingssysteem en vul indien nodig de cv-installatie bij.

10.4.4

Brander controleren
1
2
3

Afb. 10.4 Brander controleren
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1
2

3
4

5
6

7

1
Afb. 10.5 Gasdichtheid controleren

b
10.5

10 9

8

Afb. 10.4 Compacte thermomodule inbouwen

a

• Steek de compacte thermomodule (6) in de
condensatiewarmtewisselaar (1).

Open de gastoevoerkraan en controleer daarna op
gaslekken door middel van een detectiespray. Kijk
voornamelijk de aansluitingen (1) na.

Condensaatleidingen en condensaatsifon
reinigen
Gevaar!
Wordt het toestel met een lege condenswatersifon
gebruikt, dan bestaat het gevaar voor vergiftigingen
door uitstromende verbrandingsgassen.
Vul de sifon daarom na elke reiniging opnieuw.

• Draai de zes moeren (4) incl. de steun voor de geluidsdemper
kruiselings vast, tot de deur van de brander gelijkmatig tegen
de aanslagvlakken aandrukt.
• Controleer of blauwe keerring in de geluidsdemper perfect in
zijn zitting zit.
• Breng de geluidsdemper (2) op het aansluitbuisstuk aan en
draai de schroef (3) goed vast.

1

• Steek de ontstekingsdraad en de aardingsdraad op de
ontstekingselektrode (5).

2

• Breng de kabel (7) van de ventilatormotor, de PWMsignaalkabel aan de onderkant van de ventilator (8) en de
kabel naar de het gasmechanisme (10) aan.
• Sluit de gasleiding (9) met een nieuwe dichting aan het
gasmechanisme aan. Gebruik hierbij het sleutelvlak aan de
flexibele gasleiding om tegen te houden.
Afb. 10.6 Condenswatersifon reinigen

Voor het reinigen van de condensaatleidingen kan de
condensaatslang (1) en de volledige condensaatsifon (2) van de
condensatiewarmtewisselaar verwijderd worden. Daarna kunnen
beide in uitgebouwde toestand gereinigd worden. Neem daarbij
ook de voorschriften uit de montagehandleiding in acht.
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• Draai om te beginnen de moer (4) van 1 1/2" van de uitgang
onderaan los.
• Draai daarna de 1/4" wartelmoer (1) van de bovenste
invoeropening los (maak de kabelboom los).
• Schuif nu het huis (3) naar voren en trek de volledige module
naar voren uit haar bevestiging.
Demonteer de buis (2) alleen indien nodig.

1

4

5
Afb. 10.7 Reiniging van de sifon

• Demonteer de sifonpatroon (1) onder het toestel en reinig
hem.
• Verwijder de klem onder de condensatiewarmtewisselaar en
trek de bevestigingswinkelhaak los.
• Verwijder de sifon en de geribbelde buis (let op de stand van
de vergrendelingsnokken).
• Reinig de onderdelen.

b

Beschadigingsgevaar!
Let erop dat er geen dat geen spatwater op andere
onderdelen terechtkomt!

Na het reinigen brengt u alle onderdelen van het
condensaatsysteem weer aan (zie montagehandleiding van
de sifon). Vul in elk geval de sifonpatroon met water. Breng
op alle plaatsen nieuwe dichtingen aan en controleer het
condensaatsysteem op lekken.

10.6

Luchtafscheidersysteem reinigen

a

Verbrandingsgevaar door stoom of kokende vloeistof!
Bij alle metalen onderdelen die water bevatten
bestaat het gevaar voor verwondingen en verbranding
door hete vloeistoﬀen. Werk pas aan de onderdelen
nadat ze afgekoeld zijn.

6

Afb. 10.9 Filter reinigen

• Verwijder het messing deksel (4) van het stalen huis (6).
• Trek de filter (5) naar boven uit zijn houder.
• Spoel de luchtafscheider en de filter met warm water door.
• Reinig de filter met warm water of vervang hem door een
nieuwe filter.
• Breng de filter in de luchtafscheider aan.

b

Alle O-ringen moeten door nieuwe vervangen worden!
Anders kunnen lekken voorkomen.

• Schroef het messing deksel (4) op de luchtafscheider.
• Breng de luchtafscheider weer in omgekeerde volgorde aan.
• Vul en ontlucht het toestel (zie Hfdst. 8.1)

• Ledig het toestel (zie Hfdst. 10.3.2).

1
2
3
4

Afb. 10.8 Demontage van de luchtafscheider
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10.7

De druk in het externe expansievat
controleren

• Meet de druk in het expansievat bij een drukloos toestel via
de meetaansluiting van het expansievat (ketelsysteem kort
leegmaken en drukloos maken).
• Vul zo nodig het gaskussen tot op de voorgeschreven nominale
tegendruk (zie kenplaatje) bij.
• Als aan de meetaansluiting van het expansievat water
uittreedt, moet u het expansievat vervangen.

10.8

Aansluitdruk controleren (statische druk)

Ter controle van de aansluitdruk gaat u te werk, zoals beschreven
in hoofdstuk 8.2.2.

10.9

• Noteer de uitgevoerde inspectie-/onderhoudswerkzaamheden
op het daarvoor bestemde blad van het inspectie- resp.
onderhoudscontract.

11 Verhelpen van storingen

b

Dit hoofdstuk bevat de nodige informatie voor het
onderhoud van het toestel.
Het onderhoud mag alleen door een erkende
onderhoudstechnicus worden uitgevoerd.

i

Opmerking!
Als u contact opneemt met uw Bulex-klantendienst
Bulex service, gelieve dan indien mogelijk de
weergegeven foutcode (F.xx) en de toestelstatus (S.xx)
te vermelden.

CO2-gehalte controleren

Voor de controle van het CO2-gehalte dient u te werk te gaan
zoals beschreven in Hfdst. 8.2.3.

10.10 Werkingstest
Gelieve na de onderhoudswerkzaamheden de volgende controles
uit te voeren:

11.1
11.1.1

Diagnose
Statuscodes

De statuscodes, die u via het display krijgt, geven u informatie
over de actuele bedrijfstoestand van het toestel.
De weergave van de statuscodes kunt u als volgt oproepen:

• Neem het toestel conform de bijbehorende gebruiksaanwijzing
in gebruik.

Afb. 11.1 Displayweergave van de statuscode

• Druk op de toets „i”.
Op het display verschijnt de statuscode, b.v. S.4 voor
„Verwarmingsmodus brander aan”.
De weergave van de statuscodes kunt u als volgt verlaten:
• Druk op de toets „i”
of
Afb. 10.10 Werkingscontrole

• Controleer het toestel aan de gas- en waterzijde op dichtheid.

• Druk ca. 4 minuten lang op geen enkele toets.
Op het display verschijnt weer, naargelang van de instelling,
de huidige temperatuur in de uitgaande verwarmingsleiding of
de huidige waterdruk in de verwarmingsinstallatie.

• Controleer het verbrandingsluchttoevoer/
verbrandingsgasafvoersysteem op dichtheid en bevestiging.
• Controleer ontsteking en regelmatig vlambeeld van de
brander.
• Controleer de werking van de verwarming (Zie paragraaf 8.3.1)
en de warmwaterbereiding (Zie paragraaf 8.3.2).
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Indicatie Betekenis
Verwarmingsmodus:
S. 0
Verwarming zonder warmtevraag
S. 1
Verwarmingsmodus aanloop ventilator
S. 2
Verwarmingsmodus opstarten pomp
S. 3
Verwarmingsmodus ontsteking
S. 4
Verwarmingsmodus brander aan
S. 5
Verwarmingsmodus nadraaifase pomp/ventilator
S. 6
Verwarmingsmodus nadraaifase ventilator
S. 7
Verwarmingsmodus nadraaifase pomp
S. 8
Verwarming resterende blokkeringstijd brander xx minuten
Warmwaterbedrijf
S.20
Warmwatervraag
S.21
SWW-modus aanloop ventilator
S.22
SWW-modus opstart van de pomp
S.23
SWW-modus ontsteking
S.24
SWW-modus brander aan
S.25
SWW-modus nadraaifase pomp/ventilator
S.26
SWW-modus nadraaifase ventilator
S.27
SWW-modus nadraaifase pomp
S.28
Warm water branderblokkeringstijd
Overige:
S.30
Kamerthermostaat blokkeert de verwarmingsmodus (klem 3-4
open)
S.31
Zomermodus actief of geen warmtevraag van de eBUSregeleenheid
S.32
Bescherming tegen bevriezen van de warmtewisselaar actief,
aangezien toerentalafwijking van de ventilator te groot is.
Toestel bevindt zich binnen de wachttijd van de functie
"branderblokkeertijd"
S.34
Bescherming tegen bevriezen actief
S.36
Instelwaarde aanvoer verwarming afkomstig van de continue
regeleenheid 7-8-9 of van de
e-BUS-regeleenheid is < 20°C en blokkeert de
verwarmingsmodus
S.39
Contactthermostaat heeft ingeschakeld
S.41
Waterdrukvoeler > 2,8 bar
S.42
De informatie over de toestand van de rookafvoerklep
blokkeert de werking van de brander (alleen in combinatie
met toebehoren) of condensaatpomp is defect. De
warmteaanvraag wordt geblokkeerd
S.53
Toestel bevindt zich binnen de wachttijd van de
modulatievergrendeling / "werking blokkeren" wegens
watertekort (temp.-verschil uitgaande leiding - retourleiding
te groot)
S.54
Toestel bevindt zich binnen de wachttijd van de
functie "werking blokkeren" wegens watertekort
(temperatuurverschil)
S.59
Wachttijd: Minimaal circulatiedebiet niet bereikt
S.85
Servicebericht "Circulatiedebiet controleren"
S.96
Test van de voeler in de retourleiding bezig, warmtevragen
zijn geblokkeerd
S.97
Test van de waterdrukvoeler bezig, warmtevragen zijn
geblokkeerd
S.98
Test van de voeler uitgaande leiding/retourleiding bezig,
warmtevragen zijn geblokkeerd
Tab. 11.1 Statuscodes
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Diagnosecodes

In de diagnosemodus kunt u bepaalde parameters veranderen
of bijkomende informatie laten weergeven. De diagnoseinformatie is onderverdeeld in twee diagnoseniveaus. Het 2e
diagnoseniveau kan alleen na het invoeren van een paswoord
bereikt worden.

b

Attentie!
De toegang tot het 2e diagnoseniveau mag uitsluitend
door een gekwalificeerd installateur gebruikt worden.

1e diagnoseniveau
• Druk tegelijk op de toetsen „i” en „+”. Op het display
verschijnt „d.0”.
• Blader met de toetsen „+” of „–” naar het gewenste
diagnosenummer van het 1e diagnoseniveau (Zie tabel 11.2).
• Druk op de toets „i”.
Op het display verschijnt de bijbehorende diagnoseinformatie.
• Indien nodig verandert u de waarde met de toetsen „+” of „–”
(indicatie knippert).
• Sla de pas ingestelde waarde op door de toets „i” ca. 5
seconden ingedrukt te houden tot de indicatie niet meer
knippert. De diagnosemodus kunt u als volgt beëindigen:
• Druk tegelijk op de toetsen „i” en „+”
of
• Druk ca. 4 minuten lang op geen enkele toets.
Op het display verschijnt weer de huidige temperatuur
in de uitgaande verwarmingsleiding of de vuldruk in de
verwarmingsinstallatie.
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Indicatie

Betekenis

Weergegeven/instelbare waarden

d. 0

Verwarmingsdeellast

d .1
d. 2

Waterpompnalooptijd in verwarmingsmodus
Max. blokkeertijd verwarming bij
20 °C aanvoertemperatuur
Meetwaarde van de boilervoeler
Gewenste waarde aanvoertemperatuur (of gewenste
waarde voor de retourleiding)

Instelbare verwarmingsdeellast in kW
(fabrieksinstelling: 70% van max. vermogen)
2 - 60 min (fabrieksinstelling: 5)
2 - 60 min (fabrieksinstelling: 20)

d. 4
d. 5
d. 7
d. 8
d. 9
d.10
d.11
d.12
d.13
d.15
d.22
d.23
d.24
d.25
d.29

in °C
in °C, max. de in d.71 ingestelde waarde beperkt door een eBUS-regelaar, indien
aangesloten

Warmwatertemperatuur gewenste waarde
Ruimtethermostaat aan klemmen 3-4

40 tot 65 °C (max. Temperatuur met instelbare d.20)
0 = ruimtethermostaat geopend (geen warmteaanvraag)
1 = ruimtethermostaat gesloten (warmteaanvraag)
Gewenste aanvoertemperatuur van de externe analoge
in °C, minimum uit gewenste waarde ext. regelaar eBUS en gewenste waarde
regelaar aan klem 7-8-9/eBUS
klem 7
Status interne verwarmingspomp
1 = aan, 0 = uit
Status externe verwarmingspomp
1 tot 100 = aan, 0 = uit
Status boilerlaadpomp
1 tot 100 = aan, 0 = uit
Warmwatercirculatiepomp
1 tot 100 = aan, 0 = uit
Pomptoerental werkelijke waarde
Werkelijke interne pomp in%
Warmwateraanvraag via C1/C2, interne warmwaterregeling 1 = aan, 0 = uit
Zomer-/wintermodus (verwarming aan/uit)
1 = verwarming aan, 0 = verwarming uit (Zomerbedrijf )
niet relevant
niet relevant
SWW-bereiding door eBUS-regeleenheid vrijgegeven
1 = ja, 0 = geen

d.30

Werkelijke waarde "waterdebiet in circulatie" van de
debietvoeler
Stuursignaal voor beide gasventielen

Waarde in m3/h
1 = aan, 0 = uit

d.33

Gewenste waarde ventilatortoerental

in toeren per minuut/10

d.34

Werkelijke waarde ventilatortoerental

in toeren per minuut/10

d.35

niet relevant

niet relevant

d.40

Aanvoertemperatuur

Werkelijke waarde in °C

d.41

Teruglooptemperatuur

Werkelijke waarde in °C

d.44

Gedigitaliseerde ionisatiespanning

Weergavebereik 0 tot 102, >80 geen vlam, <40 goed vlambeeld

d.47

Waarde in °C

d.76

Buitentemperatuur
(met weersafhankelijke Bulex-regelaar)
Toestelvariant (weergave): Device specific number (DSN)

d.90

Status digitale regelaar

1 = herkend, 0 = niet herkend (eBUS-adres <=10)

d.97

Activering van het 2e diagnoseniveau

Toegangscode: 17

53

Tab. 11.2 Diagnosecodes van het 1e diagnoseniveau

2e diagnoseniveau
• Blader, zoals hierboven beschreven, in het 1e diagnoseniveau
naar het diagnosenummer d.97.
• Wijzig de weergegeven waarde naar 17 (toegangscode) en sla
deze waarde op.
U bevindt zich nu in het 2e diagnoseniveau waarin alle
informatie van het 1e diagnoseniveau (zie tab. 11.2) en het 2e
diagnoseniveau (zie tab. 11.3) weergegeven wordt.
Het bladeren in en wijzigen van de waarden alsook het
beëindigen van de diagnosemodus gebeurt zoals in het 1e
diagnoseniveau.

i
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Aanwijzing!
Als u binnen 4 minuten na het verlaten van het 2e
diagnoseniveau de toetsen „i” en „+” indrukt, gaat u
zonder opnieuw een toegangscode in te voeren direct
opnieuw naar het 2e diagnoseniveau.

0020214562_00 - 04/15 - Bulex

ONDERHOUD
Indicatie

Betekenis

d.14

Ingestelde waarde voor het pomptoerental

Weergegeven/instelbare waarden

d.17

Ingestelde waarde interne pomp in %. Mogelijke instellingen:
0 = auto
1 = 53
2 = 60
3 = 70
4 = 85
5 = 100 (fabrieksinstelling)
Omschakeling regeling via aanvoer of terugloop verwarming 0 = aanvoer, 1 = terugloop (fabriekinstelling: 0)

d.18

Instelling van de pompmodus

d.20

Maximale instelwaarde voor gewenste boilerwaarde

d.26

Aansturing hulprelais Thema CONDENS

d.27

Omschakeling relais 1 op de multifunctionele module
"2 van 7"

d.28

Omschakeling relais 2 op de multifunctionele module
"2 van 7"

0 = nalopend
1 = continu draaiend
2 = winter
3 = intermitterend (fabrieksinstelling)
40 tot 70°C (fabrieksinstelling: 65°C)

d.50

Oﬀset voor minimumtoerental

1 = circulatiepomp
2 = ext. pomp (fabrieksinstelling)
3 = boilerlaadpomp
4 = rookgasfvoerkap
5 = externe magneetklep
6 = externe storingsmelding
7 = niet actief
8 = afstandsbediening eBUS (wordt nog niet ondersteund)
9 = legionellapomp (niet actief)
1 = circulatiepomp (fabrieksinstelling)
2 = ext. pomp
3 = boilerlaadpomp
4 = rookgasfvoerkap
5 = externe magneetklep
6 = externe storingsmelding
7 = niet actief
8 = afstandsbediening eBUS (wordt nog niet ondersteund)
9 = legionellapomp (niet actief)
1 = circulatiepomp
2 = ext. pomp (fabrieksinstelling)
3 = boilerlaadpomp
4 = rookgasfvoerkap
5 = externe magneetklep
6 = externe storingsmelding
7= niet actief
8 = afstandsbediening eBUS (wordt nog niet ondersteund)
9 = legionellapomp (niet actief)
in toeren per minuut/10, instelbereik: 0 tot 300 (fabrieksinstelling 30)

d.51

Oﬀset voor maximumtoerental

in toeren per minuut/10, instelbereik: -99 tot 0 (fabrieksinstelling -45)

d.60

Aantal temperatuurbegrenzeruitschakelingen

Aantal

d.61

Aantal storingen aan automatisch ontstekingssysteem

Aantal mislukte ontstekingen bij de laatste poging

d.64

Gemiddelde ontstekingstijd

in seconden

d.65

Maximale ontstekingstijd

in seconden

d.67

Resterende branderblokkeertijd

in minuten

d.68/d.69 Mislukte ontstekingen bij de 1e poging

Aantal

d.69

Mislukte ontstekingen bij de 2e poging

Aantal

d.70

niet relevant

niet relevant

d.71

Instelbereik in ° C: 40 tot 85 (fabrieksinstelling: 75)

d.72

Ingestelde waarde max. temperatuur in de uitgaande
verwarmingsleiding
Pompnadraaitijd na opladen boiler

d.75

Maximale oplaadtijd voor boiler zonder eigen regeling

d.77

Begrenzing van het boileroplaadvermogen in kW

Instelbereik in kW: afhankelijk van de ketel
(fabrieksinstelling max. vermogen)

d.78

Begrenzing van de oplaadtemperatuur van de boiler in °C

55 - 85°C (fabrieksinstelling: 80°C)

d.80

Bedrijfsuren verwarmingsmodus

in uur 1)

d.81

Bedrijfsuren warmwaterbereiding

in uur 1)

d.82

Aantal schakelbewerkingen in de verwarmingsmodus

Aantal/1001) (3 komt overeen met 300)

d.83

Aantal schakelbewerkingen in SWW-modus

Aantal/1001) (3 komt overeen met 300)

d.84
d.93

Onderhoudsindicatie: aantal uur tot het volgende
onderhoud
Instelling toestelvariant DSN

Instelbereik: 0 tot 3000 h en „-” voor gedeactiveerd
Fabrieksinstelling: „-” (300 komt overeen met 3000 h)
Instelbereik: 0 tot 99

d.96

Fabrieksinstelling

1 = resetten van instelbare parameters naar fabrieksinstelling
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Indicatie

Betekenis

Weergegeven/instelbare waarden

1) Bij de diagnosecodes 80 tot 83 worden 5-cijferige getalwaarden opgeslagen. Bij het selecteren b.v. van d.80 worden alleen de eerste beide cijfers van
de getalwaarde weergegeven (b.v. 10). Door het indrukken van „i” schakelt de indicatie op de laatste drie cijfers om (b.v. 947). Het aantal bedrijfsuren
van de verwarming bedraagt in dit voorbeeld 10947 h. Door het nog eens indrukken van „i” schakelt de weergave naar het opgeroepen diagnosepunt
terug.
Tab. 11.3 Diagnosecodes van het 2e diagnoseniveau

11.1.3

b

Foutcodes
De in dit hoofdstuk toegelichte foutcodes mogen
alleen door een bevoegde onderhoudstechnicus
of door de klantendienst Bulex service worden
verholpen.

De foutcodes verdringen bij fouten alle andere displaymeldingen.
Een opgetreden fout wordt op het display met "F..." getoond, bv.
"F.10" (zie tabel 11.4).
Komen er meerdere fouten tegelijk voor, dan worden de
bijbehorende foutcodes afwisselend gedurende elke seconde
weergegeven.
Wanneer u de fouten verholpen hebt, drukt u op de "reset"-toets
(terugstellen), om het toestel weer in bedrijf te nemen.
Ingeval de fout niet kan verholpen worden, en ook na meerdere
nieuwe heropstartpogingen opnieuw optreedt, wendt u zich dan
a.u.b. tot uw klantendienst.

11.1.4

Foutgeheugen

In het foutgeheugen van het toestel worden de laatste tien
opgetreden fouten opgeslagen.
• Druk tegelijk op de toetsen „i” en „-”.
• Blader met de toets „+” in het foutgeheugen terug.
De weergave van het foutgeheugen kunt u als volgt beëindigen:
• Druk op de toets „i”
of
• Druk ca. 4 minuten lang op geen enkele toets.
Op het display verschijnt weer, naargelang van de
instelling, ofwel de huidige temperatuur in de uitgaande
verwarmingsleiding of de huidige vuldruk in de
verwarmingsinstallatie.
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Code Betekenis
F. 0 Onderbreking aanvoertemperatuur

Oorzaak
NTC-stekker slecht aangebracht, de meervoudige stekker op de elektronische schakeling niet
correct aangebracht, onderbreking in de kabelboom, NTC defect

F. 1

NTC-stekker slecht aangebracht , de meervoudige stekker op de elektronische schakeling niet
correct aangebracht, onderbreking in de kabelboom, NTC defect

Onderbreking teruglooptemperatuurvoeler

F.10 Kortsluiting aan de aanvoertemperatuurvoeler
F.11 Kortsluiting aan de teruglooptemperatuurvoeler

Massasluiting/kortsluiting in de kabelboom, NTC defect
Massasluiting/kortsluiting in de kabelboom, NTC defect

F.13 Kortsluiting aan de boilervoeler

Massasluiting/kortsluiting in de kabelboom, vochtigheid in de stekker, NTC defect

F.20 Veiligheidstemperatuurbegrenzer is geactiveerd

Massaverbinding in de kabelboom naar het toestel niet correct, NTC in de uitgaande of
retourleiding defect (loszittend contact), ontlading zonder vonk via de ontstekingskabel,
ontstekingsstekker of ontstekingselektrode defect
Geen of te weinig water in het toestel, kabel naar pomp, waterdrukvoeler of debietvoeler los/
niet aangebracht/defect, pomp geblokkeerd of defect, te laag pompdebiet, terugslagklep
geblokkeerd/verkeerd ingebouwd, minimaal circulatiedebiet van het water wordt niet bereikt,
debietvoeler defect

F.22 Uitschakeling door de beveiliging wegens te hoog
temperatuurverschil

F.23 Uitschakeling door de beveiliging: Te snelle
temperatuurstijging
F.24 Uitschakeling door de beveiliging:
temperatuurstijging te snel
F.25 Uitschakeling door de beveiliging:
rookgastemperatuur te hoog
F.27 Uitschakeling door de beveiliging: vlamsimulatie
F.28 Uitval bij het aanlopen: ontsteking zonder gevolg

F.29 Uitval tijdens de werking: herontsteking zonder
gevolg
F.32 Fout ventilator
F.49 Fout eBUS
F.61 Fout in de aansturing van het brandstofventiel
F.62 Fout brandstofventiel uitschakelvertraging

F.63 EEPROM-fout
F.64 Fout elektronica / voeler
F.65 Te hoge temperatuur van de elektronica

Pomp geblokkeerd, minimaal vermogen van de pomp, lucht in het toestel, druk in de installatie
te groot, NTC in de uitgaande leiding en retourleiding omgewisseld
Pomp geblokkeerd, minimaal vermogen van de pomp, lucht in het toestel, druk in de installatie
te laag, terugslagklep geblokkeerd/verkeerd ingebouwd, NTC in de uitgaande leiding en
retourleiding omgewisseld
Stekkerverbinding (optie) beveiliging met temperatuurbegrenzer (STB) onderbroken,
onderbreking in de kabelboom
Vochtigheid op de elektronische onderdelen, elektronica (vlamdetector) defect,
gasmagneetventiel lekt
Gasmeter defect, gasdrukschakelaar ingeschakeld, lucht in het gas, gasuitstroomdruk
te laag, thermische vergrendeling (TAE) is aangesprongen, condensaatafvoer verstopt,
verkeerd gasdiafragma, fout in het gasmechanisme, meervoudige stekker op de elektronica
niet correct aangebracht, onderbreking van de kabelboom, ontstekingsinstallatie
(ontstekingstransformator, ontstekingskabel, ontstekingsstekker, ontstekingselektrode)
defect, onderbreking van de ionisatiestroom (kabel, ontstekingselektrode), verkeerde aarding
van het toestel, elektronica defect
Gastoevoer tijdelijk onderbroken, rookgasterugslag, condensaatafvoer verstopt, verkeerde
aarding van het toestel
Stekker slecht aangebracht op de ventilator, de meervoudige stekker op de elektronische
schakeling niet correct aangebracht, onderbreking in de kabelboom, ventilator geblokkeerd,
Hall-eﬀect-voeler defect, elektronica defect
Kortsluiting op de eBUS-lijn, eBUS-overbelasting of twee voedingsspanningen met
verschillende polariteit op de eBUS-lijn
- Kortsluiting/massasluiting in de kabelboom naar het gasmechanisme
- Gasmechanisme defect (massasluiting van de spoelen)
- Elektronica defect
- Vertraagde uitschakeling van het gasmechanisme
- Vertraagde doven van het vlamsignaal
- Gasmechanisme lekt
- Elektronica defect
Elektronica defect
Kortsluiting van de NTC in de uitgaande leiding of retourleiding, elektronica defect hercirculatie
Elektronica door uitwendige invloeden, elektronica defect

F.67 Fout elektronica / vlam

Ongeloofwaardig vlamsignaal, elektronica defect

F.70 Ongeldige toestelidentificatie

Bij vervanging van wisselstuk: Display en gelijktijdig elektronica vervangen en toestelvariant
niet opnieuw ingesteld
Voeler in de uitgaande leiding meldt constante waarde -> NTC in de uitgaande leiding defect

F.71 Fout voeler in de uitgaande leiding
F.72 Fout voeler in de uitgaande leiding en/of in de
retourleiding
F.73 Fout waterdrukvoeler
F.74 Signaal waterdrukvoeler in verkeerd gebied
(te hoog)
F.75 Fout pomp watertekort
F.77 Fout rookgasklep / condensaatpomp

con

Geen communicatie met de printplaat

Temperatuurverschil NTC in uitgaande leiding / retourleiding te groot -> voeler in de uitgaande
leiding/retourleiding of defect
Onderbreking/kortsluiting waterdrukvoeler, onderbreking/kortsluiting ten opzichte van de
aarding (GND) in de kabel van de waterdrukvoeler
Kabel naar de waterdrukvoeler kortgesloten ten opzichte van 5 V/24 V of interne fout in de
waterdrukvoeler
Waterdrukvoeler en/of pomp defect, lucht in het verwarmingssysteem, te weinig water in het
toestel; instelbare bypass controleren, extern expansievat op de retourleiding aansluiten
- Condensaatpomp defect
- Kabelverbindingen ontvangstbevestiging rookgasklep (brug) van multifunctionele module "2
van 7" niet voorhanden
- Rookgasafvoerklep is ingeschakeld
Communicatiefout tussen het display en de printplaat in het bedieningspaneel

Tab. 11.4 Foutcodes
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11.2

Testprogramma‘s

Door het activeren van verschillende testprogramma‘s kunnen
speciale functies op de toestellen geactiveerd worden.
Die vindt u in detail in de volgende tab. 11.5.
• De testprogramma‘s P.0 tot P.6 worden gestart als:
• Druk op de knop "+" en houd deze ingedrukt.
• Druk eenmaal op de "reset"-toets of schakel de
hoofdschakelaar uit en weer in.
• Na ca. 5 seconden verschijnt op het display P.0. Nu kunt u de
knop "+" loslaten.
• Door de toets „+” in te drukken, wordt het
testprogrammanummer naar boven bijgeteld.
• Door de toets „i” in te drukken, wordt het toestel nu in gebruik
genomen en het testprogramma wordt gestart.
De testprogramma‘s kunnen beëindigd worden als de toetsen „i”
en „+” tegelijk ingedrukt worden. De testprogramma‘ s worden
ook beëindigd als 15 min. lang geen enkele toets ingedrukt
wordt.
Indicatie Betekenis
Controleprogramma ontluchting:
P. 0 1)
De verwarmingskring en de SWW-kring worden via de
automatische ontluchtingsklep ontlucht (de kap van de
automatische ontluchtingsklep moet losgedraaid zijn).
1 x drukknop "i": Start: ontluchting van de verwarmingskring
(Displayweergave: HP)
2 x drukknop "i": Start: ontluchting boilerlaadkring
(Displayweergave: SP)
3 x drukknop "i": Ontluchtingsprogramma afsluiten
De circulatiepomp wordt cyclisch aangestuurd / Aanwijzing:
Ontluchtingsprogramma duurt ca. 6,5 min.
P. 1

Controleprogramma max. belasting:
Het toestel wordt na succesvolle ontsteking en kalibratie op
vollast gebruikt.

P. 2

Controleprogramma min. belasting
Het toestel wordt na succesvolle ontsteking en kalibratie op
minimaal vermogen gebruikt.
P. 5
Controleprogramma STB (veiligheidstemperatuurbegrenzer):
De brander wordt met maximaal vermogen ingeschakeld en
de temperatuurregeling uitgeschakeld zodat het toestel de
regeling negeert en verwarmt tot de uitschakeltemperatuur
van de veiligheidstemperatuurbegrenzer van 97°C wordt
bereikt.
P. 6
Controleprogramma "Vorrangumschaltventil" (VUV) middelste
positie driewegklep:
(niet actief)
Tab. 11.5 Testprogramma‘s
1)

Ontluchten van de toestelkring
Aansturing van de circulatiepomp voor 15 cycli: 15 s aan, 10 s
uit. Displayweergave HP of SP.
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11.3

Parameters naar de fabrieksinstellingen
resetten

Naast de mogelijkheid om individuele parameters met de
hand naar de in de tabel 11.2 en 11.3 opgegeven waarden de
fabrieksinstelling terug te zetten, kunt u ook alle parameters
gelijktijdig terugzetten.
• Wijzig in het 2e diagnoseniveau onder het diagnosepunt
„d.96” de waarde naar 1 (Zie hoofdstuk 11.1.2).
De parameters van alle instelbare diagnosepunten komen nu met
de fabrieksinstellingen overeen.

12 Vervangen van onderdelen
De hierna in deze paragraaf vermelde werkzaamheden mogen
alleen door een gekwalificeerde technicus uitgevoerd worden.

b

Het onderhoud van het toestel mag alleen door een
bevoegd onderhoudsmonteur uitgevoerd worden.

• Gebruik voor reparaties enkel originele wisselstukken.
• Controleer de juiste inbouw van de onderdelen alsook het in
acht nemen van de oorspronkelijke positie en richting.

12.1

a

Veiligheidsvoorschriften
Gevaar!
Neem bij het vervangen van onderdelen voor uw eigen
veiligheid en voor het vermijden van materiële schade
aan het toestel de volgende veiligheidsvoorschriften
in acht.

• Neem het toestel buiten bedrijf.

e

Levensgevaar door elektrocutie!
Scheid het toestel van het elektriciteitsnet
door het via een scheidingsinstallatie met
minstens 3 mm contactopening (bv. zekeringen,
vermogenschakelaars) spanningsloos te maken!

• Sluit de gaskraan en de afsluitkranen in de uitgaande
verwarmingsleiding- en -retourleiding.
• Sluit de afsluitkraan in de koudwaterleiding.
• Ledig het toestel als u watervoerende onderdelen van het
toestel wilt vervangen!
• Zorg ervoor dat er geen water op stroomvoerende onderdelen
(b.v. bedieningspaneel) druppelt!
• Gebruik alleen nieuwe dichtingen en O-ringen!
• Voer na de werkzaamheden een controle op gasdichtheid en
een werkingscontrole uit (Zie paragraaf 10.10) !
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12.2

Brander vervangen

b

Gevaar!
Neem voor het vervangen van het onderdeel de
veiligheidsvoorschriften in hoofdstuk 12.1 in acht.

• Demonteer de compacte thermomodule, zoals beschreven in
hoofdstuk 10.4.1.

12.4

b

Richt u bij vragen tot de klantendienst van Bulex (zie Hfdst. 13).*

12.5

• Bouw de compacte thermomodule opnieuw in, zoals
beschreven in hoofdstuk 10.4.5.

Elektronica en display vervangen

b

Gevaar!
Neem voor het vervangen van het onderdeel de
veiligheidsvoorschriften in hoofdstuk 12.1 in acht.

e

Levensgevaar door elektrocutie!

Afb. 12.1Brander vervangen

• Monteer de nieuwe brander met een nieuwe dichting. Zorg
ervoor dat de neus van het brandervenster aan de dichting in
de uitsparing van de brander grijpt.

Gevaar!
Neem voor het vervangen van het onderdeel de
veiligheidsvoorschriften in hoofdstuk 12.1 in acht.

• Volg de montagehandleiding die bij het wisselstuk is gevoegd.

1

• Draai de 4 schroeven (1) aan de brander los en haal de brander
eraf.

Condensatiewarmtewisselaar vervangen

Scheid het toestel van het elektriciteitsnet door het
via een scheidingsinstallatie met minstens 3 mm
contactopening (bv. zekering, vermogenschakelaar)
spanningsloos te maken! Pas dan mag u de installatie
doen.

• Neem de montage- en installatiehandleidingen in acht die bij
de wisselstukken is gevoegd.
Vervangen van display of elektronica Als u slechts een van de
beide componenten vervangt, functioneert de parameterafstelling
automatisch. De nieuwe component neemt bij het inschakelen
van het toestel de voordien ingestelde parameters van de niet
vervangen component over.

• Voer na de werkzaamheden een controle op gasdichtheid en
een werkingscontrole uit (Zie paragraaf 10.10)

Vervangen van display en elektronica Als u beide componenten
vervangt (gebruik van wisselstukken), gaat het toestel na het
inschakelen in storing en verschijnt de foutmelding „F.70”.

12.3

• Voer in het tweede diagnoseniveau onder het diagnosepunt
„d.93” het nummer van de toestelvariant volgens tabel 11.3 in
(Zie paragraaf 11.1.2).

b

Ventilator of gasmechanisme vervangen
Gevaar!
Neem voor het vervangen van het onderdeel de
veiligheidsvoorschriften in hoofdstuk 12.1 in acht.

• Demonteer de compacte thermomodule zoals in hfdst. 10.4.1
beschreven.
• Vervang de defecte onderdelen.

a

Gevaar voor letsels en materiële schade door
uitstromend gas!
Positioneer de het gasmechanisme en de ventilator
zoals ze eerst gemonteerd waren. Gebruik in elk geval
nieuwe dichtingen!

• Bouw de volledige eenheid (gasmechanisme met ventilator) in
omgekeerde volgorde weer in.
• Voer na afloop van de werkzaamheden een controle uit op de
gasdichtheid en een werkingstest (zie Hfdst. 10.10).

Toestel

Nummer van de toestelvariant
(DSN)

Thema CONDENS F AS 65 A

53

Afb. 12.1 Nummer van de toestelvariant

De elektronica is nu op het toesteltype ingesteld en de
parameters van alle instelbare diagnosepunten zijn conform de
fabrieksinstellingen. U kunt nu de specifieke instellingen voor de
installatie uitvoeren.

13 Wisselstukken
Gebruik originele wisselstukken van de fabrikant voor een veilige
en lange levensduur van het product.

i

Dit toestel is voorzien van het CEconformiteitsmerkteken. Gebruik uitsluitend nieuwe
originele wisselstukken van de fabrikant.

• Zorg dat wisselstukken correct worden gemonteerd in de juiste
stand en richting. Test het toestel op veilige werking na het
aanbrengen van wisselstukken of na reparatie.
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TECHNISCHE KENMERKEN
TECHNISCHE KENMERKEN
14 Technische kenmerken
Thema CONDENS

F AS 65 A

Eenheid

Nuttig verwarmingsvermogen P bij 40/30°C
Nuttig verwarmingsvermogen P bij 50 / 30°C
Nuttig verwarmingsvermogen P bij 60 / 40°C
Nuttig verwarmingsvermogen P bij 80 / 60°C
Max. warmtebelasting Q bij verwarming
Min. warmtebelasting Q bij verwarming
Verwarming
Rendement (COW) bij 80°C/60°C
Rendement (COW) bij 50°C/30°C
Rendement (COW) bij deellast (30%) 40°C/30°C
Rendement (CBW) bij 80°C/60°C
Rendement (CBW) bij 50°C/30°C
Rendement (CBW) bij deellast (30%) 40°C/30°C
Max temperatuur in de uitgaande verwarmingsleiding ca.
Instelbereik max. temperatuur in de uitgaande verwarmingsleiding (fabrieksinstelling:
75°C)
Toegestane totale overdruk CV-kring
Waterhoeveelheid in circulatie (bij ∆T = 20 K)
Condensatiewaterhoeveelheid (pH-waarde ca.: 3,7)
in de verwarmingsmodus 40°C uitgaande leiding / 30°C retourleiding
Boiler "opladen"
Max. warmtebelasting Q bij opladen van de boiler
Nuttig boilerlaadvermogen Pw
Algemeen
Gasaansluiting

14,9 – 69,2
14,6 - 67,6
14,1 - 65,7
13,8 - 63,7
65,0
14,0

kW
kW
kW
kW
kW
kW

98
104
107
88.3
93.7
96.4
90

%
%
%
%
%
%
°C

35 - 85

°C

3,0
2750

bar
l/h

6,5

l/h

65
zoals verwarming

kW
kW

1

Duim

1
1,5
80/125
20
6,9

Duim
Duim
mm
mbar
m3/h

Rookgasdebiet min. / max.

6,5/30,3

g/s

Rookgastemperatuur min. / max.
Keuring
Toegestane drukverschil in de verbrandingsgasbuis voor installatietype B23p als
enkelvoudige bezetting max.
Toegestane drukverschil in de verbrandingsgasbuis voor installatietype B23p als
cascadebedrijf max.
Rendement bij deellast 30% (40°C/30°C)

40/70
B23, B23p, C13, C33, C43, C53, C83, C93

°C

190

Pa

50

Pa

108

%

Aansluiting van de verwarming
lucht-/rookgasaansluiting
Aansluitdruk (gasuitstroomdruk) aardgas
Gasverbruik bij 15°C en 1013 mbar

inwendige schroefdraad
buitendraad
G20

G20

Waarden van de verbrandingsproducten (gemeten bij nominaal verwarmingsdebiet):
CO
NOx gewogen

37.5

ppm

40

mg/kWh

5

Klasse

55

mg/kWh

Toestelafmetingen (H x B x D)

800 x 480 x 472

mm

Montagegewicht ca.

75

kg

Elektrische aansluiting

230/50

V / Hz

Ingebouwde trage zekering

2A

Opgenomen elektrisch vermogen 30 % / van het max.

159/249

Elektrische beschermingsgraad

IP X4 D

Keurmerk/registratienummer.

CE-0085BU0012

W

Tab. 14.1 Technische kenmerken
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Diameter 80/125
MODEL

AFMETINGEN

Verticale uitgang
80/125

REFERENTIE

A2034200

Concentrische geveldoorvoer
80/125

7041325

Kit geveldoorvoer met
aansluitbocht

A2034300

A2033500
L : 0,5m
Verlengstukken
L : 1m
A2033600

Bocht 90°

A2033900

Bochten 45°
(per twee)

A2034000

570mm

880mm

Dakdoorvoer

A2033300

Kit doorgang plat dak

08510700

Kit doorgang schuindak met loden
slab

7041364

0020214562_00 - 04/15 - Bulex
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TECHNISCHE KENMERKEN
Diameter 2 x 80
MODEL

AFMETINGEN

REFERENTIE

Uitgang parallelle aansluiting
2x80

A2034400

Geheel van uitgangen parallelle
aansluiting
(verse lucht / verbrande gassen)

08511500

Concentrische geveldoorvoer
Ø 80/125

7041325

Kit geveldoorvoer met
aansluitbocht
80/125

A2034300

Aanpassingsset om van parallelle
doorvoer terug te keren tot
concentrische uitgang 80/125

08511800

Dakdoorvoer zwart
80/125

A2033300

Kit doorgang plat dak

08510700

Kit doorgang schuin dak
met loden slab
60/100

7041364
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TECHNISCHE KENMERKEN
Diameter 2 x 80
MODEL

AFMETINGEN

REFERENTIE

Verlengstukken PP
(verse lucht)
L = 250mm

7041310

L = 500mm

7041311

L = 1000mm

7041312

L = 2000mm

7041320

Verlengstukken Alu
(verbrande gassen)
L = 250mm

7041313

L = 500mm

7041314

L = 1000mm

7041315

L = 2000mm

7041321

Bocht 45° PP (verse lucht)
(1 stuk)

7041318

Bocht 45° Alu
(verbrande gassen)
(1 stuk)

7041319

Bocht 90° PP (verse lucht)

7041316

Bocht 90° Alu
(verbrande gassen)

7041317

Beschermingsrooster
luchttoevoer Ø80mm

0020214562_00 - 04/15 - Bulex

0020007201
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TECHNISCHE KENMERKEN
Aansluiting C93
MODEL
Complete kit voor
aansluiting type C33s, C93:
- 1 schoorsteenkap
- 1 montage kruis
- 1 aansluitstuk
flexibel/schoorsteenkap
- 6 afstandshouders

AFMETINGEN

- 1 flexibel (12,5m)
- 1 aansluitstuk
flexibel/aansluitbocht
- 1 aansluitbocht
- 1 schoorsteensteun

REFERENTIE

0020007102

(niet plaatsen op een schouw die vroeger voor mazout gebruikt werd)
APART TE VERKRIJGEN STUKKEN
Schoorsteenkap

0020080055

Montage kruis

0020098044

Aansluitstuk
flexibel/schoorsteenkap

0020080057

Afstandshouder

0020080059

Flexibel (25 meter)

0020080060

Aansluitstuk
flexibel/aansluitbocht

0020098045

Aansluitbocht

0020080056

Schoorsteensteun

0020098046

Koppelstuk
flexibel/flexibel

0020098047

Sierplaat schouwaansluiting

0020080081
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TECHNISCHE KENMERKEN
Aansluiting C93
(niet plaatsen op een schouw die vroeger
voor mazout gebruikt werd)

0020007102
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