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Handleiding en installatie voorschrift Thermomaster 45/60/80
HANDLEIDING
INSTRUCTIES VOOR DE GEBRUIKER

In dienst stellen

Als u vragen hebt over het gebruik of uw cv-installatie,
aarzel dan niet om ze aan uw installateur te stellen.
Het is in uw eigen belang en dat van de installateur
dat u op de hoogte bent van de werking van uw
toestel.

Zet de kamerthermostaat op de gewenste
temperatuur. De ketel zal zijn startprocedure
doorlopen.

Werking

De brandercontroller regelt de temperatuur van
het uitgaande water tussen 20° en 80°C. Deze
temperatuur kan worden ingesteld met de knoppen
op het bedieningspaneel. De installatiehandleiding
bevat daarvoor de nodige instructies.
SWW temperatuur (indien van toepassing)
De SWW-temperatuur werd in de fabriek op 65°C
ingesteld. Deze waarde kan gewijzigd worden
tussen 40 en 70°C met behulp van de knoppen op
het bedieningspaneel. Als de SWW-eenheid een
thermostaat (aquastaat) bevat, dan kan de SWWtemperatuur daarmee worden ingesteld.

Water dat uit de radiatoren of uit de SWWeenheid komt wordt verwarmd in de aluminium
warmtewisselaar. De cv- of SWW-pomp zorgt voor de
circulatie van het water. De verbrandingslucht wordt
aangezogen door een ventilator met regelbare
snelheid. Bij lage keteltemperaturen kunnen de
rookgassen zover worden afgekoeld dat het water
condenseert. Dit water wordt via een ingebouwde
sifon naar de riolering afgevoerd. Deze afvoer mag
nooit geblokkeerd worden. Een brandercontroller
met ingebouwde microprocessor zorgt voor de
elektrische regeling van de ketel.
Vullen
De ingebouwde manometer geeft de waterdruk
aan. Zodra deze onder 1 bar daalt, moet water
bijgevuld worden. Als u meerdere keren per jaar
water moet bijvullen, dient uw installatie door een
installateur gecontroleerd te worden. Ga daarbij als
volgt te werk. Ontkoppel de ketel van de elektrische
voeding. Verbind de vulslang met de koudwaterkraan
en met de vul/aflaatkraan van de ketel. Alvorens de
koppeling van de installatie dicht te draaien, vult u de
slang langzaam met water om de aanwezige lucht
te laten ontsnappen. Open nu de vul/aflaatkraan en
vul de installatie langzaam tot de druk tussen 1,5 en
2,0 bar ligt. Na afloop sluit u de ketel weer aan op de
elektrische voeding.
Ontluchten
Om de lucht die aanwezig is in de radiatoren en
de ketel af te laten, moeten deze ontlucht worden.
Ontkoppel de ketel van de elektrische voeding.
Open alle radiatorkranen. Ontlucht alle radiatoren,
te beginnen met die op de onderste verdieping.
Controleer de waterdruk na het ontluchten en vul
zo nodig water bij (d.w.z. als de waterdruk onder 1
bar is gedaald). Sluit weer de ketel weer aan op de
elektrische voeding.
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Watertemperatuur

De ketel uitschakelen
Buiten het stookseizoen kan de kamerthermostaat
op een lagere waarde worden ingesteld om te
vermijden dat de brander onnodig werkt. Tijdens
de winter of bij langere afwezigheden mag de
temperatuur op de kamerthermostaat nooit lager
dan 15°C worden ingesteld. Schakel de elektrische
voeding niet uit. Tijdens een vorstperiode dienen alle
radiatoren geheel of gedeeltelijk te worden geopend
om bevriezingsgevaar te voorkomen.
De ingebouwde pompregeling zal de pomp om de
24 uur gedurende 5 minuten laten draaien.
Alleen bij het werken aan de ketel mag de
hoofdschakelaar worden uitgeschakeld en moet
de gaskraan worden dichtgedraaid (vraag zo nodig
aan de installateur waar die zich bevindt).
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Storingen
Bij storingen
controleren:

dient

u

eerst

het

volgende

te

- Is de kamerthermostaat juist ingesteld ?
- Wordt de ketel elektrisch gevoed? Is er elektrische
spanning aanwezig ?
- Staat de gaskraan open ?
- Staan de radiatorkranen open ?
- Is de waterdruk in de installatie hoger dan 1 bar ?
- Is de installatie goed ontlucht ?
Een fout wordt gemeld door een knipperende
code op het display. Het is heel belangrijk om deze
knipperende code op te geven aan uw installateur
om een juiste diagnose te kunnen stellen. Stel de
brandercontroller terug door op de reset-toets te
drukken op het bedieningspaneel. Neem contact
op met uw installateur als de fout meerdere keren
terugkomt,
Onderhoud
Uw installateur dient de ketel jaarlijks te inspecteren. De
levensduur en de betrouwbaarheid van de installatie
worden daardoor verbeterd. De mantel van de ketel
mag alleen gereinigd worden met een zachte doek
(dus geen schurende middelen gebruiken). Gebruik
ook nooit oplosmiddelen zoals thinner!
OPGELET
De luchttoevoer (nodig voor de verbranding) en de
rookafvoer (schoorsteen) zijn essentiële onderdelen
voor de goede werking van de ketel. Wijzigingen van
deze systemen door niet-gekwalificeerde personen
zijn niet toegestaan, net als aanpassingen van de
gasklepregeling. De gas/lucht-verhouding is ingesteld
op een lambda-waarde van ongeveer 1,29, wat
overeenkomt met een CO2 -gehalte van 9 %.
Verdere informatie vindt u in de
installatiehandleiding.
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1 . Onderdelen Thermomaster 45, 60

1
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21

22

23

1 Toevoer verbrandingslucht Ø 150

13 Drukmeter

2 Afvoer verbrandingsgassen Ø 100

14 ----

3 Gasveiligheid

15 Gelijkstroomventilator

4 Pressostaat

16 Automatische ontluchter

5 Gasleiding

17 Ontstekings- en ionisatie-elektrode

6 Brander

18 Kijkglas

7 Watertekortbeveiliging

19 Bedieningsbord

8 NTC-voeler aanvoerleiding

20 Vertrek verwarming

9 Warmtewisselaar

21 Aanvoercondenswater

10 NTC-voeler retourleiding

22 Gas

11 NTC-voeler rookgassen

23 Terugloop verwarming

12 AAN/UIT-schakelaar

24 Venturi
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2 . Onderdelen Thermomaster 80

1

2

14

3

15

4
5

16

6

17

7
8

18

9
10
11
19

12
13

20

21

22

23

1 Toevoer verbrandingslucht Ø 150

13 Drukmeter

2 Afvoer verbrandingsgassen Ø 100

14 Gelijkrichter

3 Gasveiligheid

15 Gelijkstroomventilator

4 Pressostaat

16 Automatische ontluchter

5 Gasleiding

17 Ontstekings- en ionisatie-elektrode

6 Brander

18 Kijkglas

7 Watertekortbeveiliging

19 Bedieningsbord

8 NTC-voeler aanvoerleiding

20 Vertrek verwarming

9 Warmtewisselaar

21 Aanvoercondenswater

10 NTC-voeler retourleiding

22 Gas

11 NTC-voeler rookgassen

23 Terugloop verwarming

12 AAN/UIT-schakelaar
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3 . Afmetingen

516
640

231

113

901

Ø5/4"

Ø32

Ø22

Ø5/4"

137
277
=

242
=

Schouw 		
: 100/150
Aanvoer verwarming : 5/4”
Terugloop verwarming : 5/4”
Gas 			
: 3/4”
Condensafvoer
: 32mm

Technische gegevens
Verwarming
Nominale belasting
Nominaal vermogen (G20)
Nominaal vermogen (G25)
Nuttig rendement (Pmax) 80/60 °C
Nuttig rendement (Pmin) 80/60 °C
Nuttig rendement (Pmax) 50/30 °C
Nuttig rendement (Pmin) 50/30 °C
Gas
Toestelcategorie
Type gas
Gasverbruik G20
Gasverbruik G25
CO2
maximum belasting
minimum belasting
Verwarmingswater
Temperatuur
Inhoud van het toestel
Maximumdruk
Gewicht
Gewicht van het toestel, mantel inbegrepen
Afmetingen
Breedte
Diepte
Hoogte
Elektrische gegevens
Classificatie
Voeding
Opgenomen vermogen
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76
93
418,5

Eenheden

45

60

80

kW
kW
kW
%
%
%
%

13-45
12,6-43,7
10,8-37,4
97,0
96,7
104,2
107,3

13-60
12,6-58,9
10,8-50,3
98,1
96,7
103,9
107,3

20-80
19,5-78,2
16,7-66,8
97,7
97,5
103,4
106,8

mbar
m³/u
m³/u
%
%

I2E(S)B
G20/G25
1,4-4,7
1,4-5,4
8,9 ±0,2
8,7 ±0,2

I2E(S)B
G20/G25
1,4-6,2
1,4-7,2
8,9 ±0,2
8,7 ±0,2

I2E(R)B
G20/G25
2,1-8,3
2,1-9,7
9,1 ±0,2
8,9 ±0,2

°C
Ltr
bar

20-90
8
4

20-90
8
4

20-90
10
4

Kg

87

88

102

mm
mm
mm

640
490
900

640
490
900

640
490
900

IP
V/Hz
W

IP40
230/50
51

IP40
230/50
84

IP40
230/50
120
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4 . Algemeen
De ThermoMaster 45/60/80 zijn hermetische ketels. Ze
bevaten een gegoten aluminium warmtewisselaar.
Als er warmte gevraagd wordt, zal de elektronische
regelaar (controller) de pomp activeren.
Na de controle van de nultoestand van de
luchtdrukschakelaar versnelt de ventilator tot de
snelheid die nodig is om een luchtdebietcontrole te
doen. Op het moment dat de luchtdrukschakelaar
dichtgaat, daalt de ventilatorsnelheid naar de
ontstekingssnelheid. Noot: de types 45 en 60 hebben
geen luchtdrukschakelaar.
Na
5
seconden
spoelen
(purgeren)
met
ontstekingssnelheid van de ventilator, worden de
waterdrukschakelaar en de gasdrukschakelaar
gecontroleerd. Wanneer beide drukschakelaars
gesloten zijn, wordt de ontsteking vrijgegeven.
De verbrandingslucht wordt door de ventilator van
buiten aangezogen. De lucht wordt via een gas/luchtmenger (venturi) geleid die onderdruk creëert. Deze
onderdruk is een maat voor de hoeveelheid lucht die
wordt aangezogen. Dit signaal wordt via een intern
kanaal doorgegeven aan de gasklep. De gasklep
zal vervolgens automatisch de juiste hoeveelheid
gas leveren die in de venturi geïnjecteerd wordt en
gemengd met de lucht. Dit mengsel wordt naar de
brander geleid.
De ontstekings- en ionisatiecontrole van het mengsel
gebeurt door middel van een elektrode die onder de
brander is aangebracht.
De temperatuurcontrole en -beveiliging gebeurt door
NTC's. De informatie van deze sensoren wordt door
de controller verwerkt, die eveneens de algemene
werking en de veiligheid van de ketel garandeert.
5 . Normen
De plaatsing en de installatie mogen enkel worden
uitgevoerd door een erkend installateur die op zijn
verantwoordelijkheid de bestaande normen en het
installatievoorschrift naleeft.
De installatie dient uitgevoerd te worden in
overeenstemming met de volgende normen,
voorschriften en richtlijnen :
- de Belgische normen NBN D 51003, NBN B 61001
en NBN B 61002 voor binnen installaties voor aardgas
- alle bestaande voorschriften van de plaatselijke
watermaatschapij en van BELGAQUA
- de ARAB voorschriften
- de toestellen moeten geplaatst worden op een
onontvlambare muur of schutsel
- bij de eerste indienstelling moet de installateur zowel
de gas-als de wateraansluitingen van de installatie
en het toestel op dichteit controleren
6 . Werking als waterverwarmer
Met een uitwendige boiler met warmtewisselaar zijn
er twee montages mogelijk

Bij een aanhoudende warmteaanvraag zal de ketel
de aanvoertemperatuur automatisch verhogen
tot 80°C. Als de aanvoertemperatuur meer dan
85°C bedraagt, zal de ketel tijdelijk uitschakelen,
aangegeven door “6” + de aanvoertemperatuur op
het display. De ketel zal de SWW-bereiding hervatten
wanneer de aanvoertemperatuur onder 75°C is
gedaald. De ketel zal de warmwaterbereiding
stoppen als de watertankthermostaat daartoe
het signaal geeft of de tank-NTC de ingestelde
temperatuur van 60°C heeft bereikt.
Vervolgens zal de warmwaterpomp blijven draaien
gedurende ong. 2 minuten, waarbij “8” op het display
verschijnt.
Na 90 minuten continue werking voor het verwarmen
van SWW, schakelt de ketel om op CV om te sterke
afkoeling van het gebouw te voorkomen.
Uitschakelen van de SWW-werking : houd

gedurende drie seconden ingedrukt. Het display zal
snel daarna “d off” weergeven.
Een alternatieve manier om uit te schakelen, is de
parameter 2 op “0” te zetten.
Het resultaat daarvan is dat de controller elke
aanvraag naar sanitair warm water zal negeren.
De SWW-werking vrijgeven: houd

drie seconden ingedrukt. Het display zal korte tijd
daarna “d on” weergeven.
Een alternatieve manier voor het vrijgeven is de
parameter 2 te veranderen in “1”.
6 . 1 . Externe warmwatertank (voorraadvat) met
thermostaat
Standaard is de SWW-configuratie ingesteld om
te gebruiken als: warmwatertank (voorraadvat) +
tankthermostaat + 230 VAC SWW-pomp of veerbelaste
driewegklep 230V AC. Hiervoor is parameter 46
standaard ingesteld op 13.
De 2 draden van de tankthermostaat moeten
verbonden worden met nummers 20 en 21 van de
klemmenstrook. Voor de hydraulische aansluiting van
een externe warmwatertank (voorraadvat) aan de
ketel moet ofwel een 230 VAC SWW-pomp of een
veerbelaste 230 VAC-driewegklep worden gebruikt.
Bij gebruik van een driewegklep verandert u het 1e
cijfer van parameter 45 van 1 naar 2.
Bij gebruik van een tank-NTC verandert het 2e cijfer
van parameter 46 van 2 naar 3.
Voor de elektrische aansluiting: zie elektrisch schema.
De aanvraag voor warm water wordt opgewekt
door het schakelen van de tankthermostaat. De
tankthermostaat bepaalt ook de hysteresis (verschil
in °C tussen de inschakeling en de uitschakeling van
de ketel) om de warmwatertank op temperatuur te
houden.
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6 . 2 . Uitwendige warmwatertank met NTC-sensor
Als de warmwatertank uitgerust is met een
NTC-sensor, moet de instelling van parameter 46
gewijzigd worden van “13” naar “12”.
Opgelet : De weerstand van de NTC-sensor moet een
waarde hebben van 12 kOhm bij 25°C.
De 2 draden van de NTC-tanksensor moet
verbonden worden met de nummers 20 en 21 op de
klemmenstrook. De warmteaanvraag van en het op
temperatuur houden van de warmwatertank gebeurt
bij een instelbare temperatuur.
Standaard is deze temperatuur ingesteld op 60°C
met parameter 1.
7 . Werking als verwarming
7 . 1 . Installatie met driewegklep (230Vac)

De ketel is voorbereid om te werken met een
buitensensor. Om de controller te laten werken met
een buitensensor, volstaat het deze te verbinden
met nummers 22 en 23 op de klemmenstrook.
De buitensensor wordt daarna automatisch
gedetecteerd door de controller en de
aanvoertemperatuur wordt geregeld volgens de
verwarmingskromme die standaard is voorzien in de
controller (voorgesteld door de dikke streep in de
onderstaande figuur).
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Bij een verwarmingsaanvraag en als er geen
sanitair warm water wordt gevraagd, wordt de
driewegklep onmiddellijk ingeschakeld. Tijdens de
omschakelcyclus van de driewegklep wordt de pomp
(gedurende 15 seconden) niet ingeschakeld. Na de
omschakelcyclus wordt de pomp weer ingeschakeld
en regelt de besturing de modulerende brander
zodat hij blijft werken totdat het water de gewenste
temperatuur in de aanvoer leiding voor de radiatoren
bereikt. Deze temperatuur is regelbaar en is in de
fabriek op 80°C afgesteld.
7 . 2 . Installatie met sanitaire pomp

Deze verwarmingskromme kan aangepast wordt
door de parameters in de software te wijzigen. Als de
kamerthermostaat ”UIT” staat, zal de ketel stoppen.
Als parameter 45 gewijzigd wordt van “00” naar “01” ,
zal de aanvoertemperatuur geregeld worden volgens
de rode streeplijn wanneer de kamerthermostaat
“UIT” staat. Hierdoor wordt de kromme evenwijdig
met zichzelf verschoven, bv. 's nachts.
U kunt de buitensensor bij uw leverancier bestellen.
De buitensensor moet op de noordmuur van het
huis op een hoogte van ongeveer 2 m aangebracht
worden.

Het toestel activeert elke pomp afzonderlijk in functie
van de behoeften (warm water of verwarming)
en geeft prioriteit aan de vraag naarsanitair warm
water. Eens de pomp draait, regelt de bediening de
modulerende brander zodat de pomp blijft draaien
totdat het water de gewenste temperatuur van de
aanvoer leiding voor de radiatoren bereikt. Deze
temperatuur is regelbaar; in de fabriek is ze op 80°C
afgesteld.

Opgelet : De weerstand van de buiten-NTC moet
12 kOhm bedragen bij 25°C.
Zie ook de weerstandstabel voor NTC’s.

7 . 3 . Installatie zonder sanitair gebruik
Het toestel schakelt de pomp in bij een
verwarmingsaanvraag. Eens de pomp draait, regelt
de bediening de modulerende brander zo dat de
pomp blijft draaien totdat het water de gewenste
temperatuur van de aanvoer leiding voor de
radiatoren bereikt. Deze temperatuur is regelbaar; in
de fabriek is ze afgesteld op 80°C
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8 . Werking als verwarming met buitensonde

Aanvoertemperatuur

De temperatuur van de warmwatertank is standaard
ingesteld op 60°C .Tijdens de werking zal de ketel
opwarmen tot een aanvoertemperatuur van 80°C.
Opgelet : bij een warmteaanvraag van de
kamerthermostaat (CV) onmiddellijk na het
beëindigen van de vraag naar sanitair warm water,
is er een kans dat er heet water in het CV-systeem
terechtkomt ("hot shot").

9 . Aansluiting aan de verwarmingskring
1. De pomp maakt geen onderdeel uit van het
toestel
2. Spoel de installatie grondig met leidingwater.
3. Monteer op de passende plaats een vul- en
ontluchtingskraan.
4. Vul de installatie uitsluitend met zuiver
leidingwater met een pH tussen 6 en 8,5. Als
waterbehandelingsproducten raad Bulex aan
de volgende producten :					
- Fernox : Restorer, Protector, Alphi-11			
- Sentinel : X100, X200, X300, X400, X500			
Deze producten moeten strikt gebruikt worden
volgens de instructies van de fabrikant.
5. De verwarmingskring moet aansluitingen met
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een buitendraad van 5/4” bezitten.
6. De gasaansluiting moet een buitendraad van ¾”
bezitten.
7. Breng een veiligheidsklep en een expansievat
(niet meegeleverd) aan. Zorg ervoor dat de
capaciteit van het expansievat voldoende groot
is voor het type installatie.
8. Laat het condensaat afvloeien in de
waterafvoer via een trechter en een
stankafsluiter.
9. Als de verwarmingsinstallatie een buitenpomp
bevat, zorg ervoor dat deze geen enkel verschil
in druk op de ketel met zich meebrengt.
10. Plaats een ontluchter op de hoogste plaats van
de installatie.
10 . Gasaansluiting
1. De gasaansluiting moet gebeuren volgens de
geldende richtlijnen.
2. Controleer de opeenhoping van onzuiverheden
in de gasleiding – deze kunnen de gasregelaar
verstoppen.
3. De toegestane maximale druk voor een drukproef
met lucht van de gasklep bedraagt 50 mbar.
4. Bij werking met LPG onder het grondniveau wordt
aangeraden een extra veiligheidsklep te plaatsen
in de gasleiding om elk gevaar op opeenhoping van
gas te vermijden. Sluit deze aan op de klemmen 7/N.
(zie elektrisch schema)

11 . Elektrische aansluiting
1. De elektrische aansluiting moet aan de geldende
voorschriften voldoen.
2. Het stopcontact moet zich op een plaats
bevinden die toegankelijk is in de buurt van de
installatie.
3. Er mag geen enkele wijziging worden
aangebracht aan de bedrading die door de
fabrikant is aangebracht.
4. De aansluitklemmenstrook bezit aansluitingen voor
de netspanning en voor de kamerthermostaat.
De maximaal toegestane draadsectie bedraagt
0,75 mm2 voor de thermostaat. Het contact van
de kamerthermostaat moet potentiaalvrij zijn.
5. Op de aansluitklemmenstrook is een vermogen
van 2,4 VA beschikbaar voor de aansluiting van
een kamerthermostaat met schakelklok die
gevoed wordt op 24 V vanaf de ketel.
6. Er zijn ook klemmen beschikbaar voor de
aansluiting van een thermostaat van de boiler
met warmtewisselaar of van een NTC-sonde
van de boiler met warmtewisselaar en van een
driewegklep (voor 24 VAC) of van een pomp van
de boiler.
12 . Luchttoevoer en rookgasafvoer
De ketel werd goedgekeurd voor de volgende
categorieën: B23, C13, C33, C43, C53, C83. De
luchttoevoer en de afvoer van de rookgassen mogen
voor meerdere installaties worden samengevoegd.
Dergelijke systemen worden ook CLV genoemd
(combinatie van systemen voor luchttoevoer en
rookgasafvoer). Een afvoer via de gevel moet op
voldoende afstand van het dak gelegen zijn om het
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condensaat af te voeren.
Afmetingen van de leidingen voor de afvoer van de
rookgassen en de toevoer van de lucht
De totale druk voor de afvoer van de rookgassen en
de luchttoevoer mag maximaal 1,5 mbar voor de
80kW, 1,4mbar voor de 60kW en 1mbar voor de 45kW
bedragen . Als de weerstand groter is, zal de trek
verminderen met meer dan 5%, wat ontoelaatbaar
is. De onderstaande tabel geeft de maximumlengten
(in meter) voor een concentrische of gescheiden
luchttoevoer en rookgasafvoer.
Type
aansltuiting

80/80
Parallel

80/125
Concentrisch

80 kW

8

12

60 kW

9

12

45 kW

13

17

Opmerking : Per bocht van 90° moet men 1 meter
aftrekken en 0,5 meter per bocht van 45°.
Opgelet!
Gebruik enkel afvoermaterialen,
dakdoorvoerisolatoren en/of
geveldoorvoerisolatoren die door de fabrikant Bulex
werden getest.
13 . Aansluiting van de condensafvoer
De condensaten moeten conform de geldende
plaatselijke normen worden afgevoerd. Om geurtjes
te vermijden, raden we aan de sifon met water te
vullen en gevuld te houden.
14 . Aansluiting van een boiler met warmtewisselaar
Om een boiler met warmtewisselaar aan te sluiten,
kunt u een elektrische driewegklep van 230V
gebruiken of een specifieke pomp. Voor de aansluiting
van de driewegklep en de thermostaat van de boiler
of voor een regeling van de boiler door een NTCsonde, verwijzen wij naar het elektrische schema.
De maximumvertrektemperatuur verwarming is in de
fabriek op 80°C afgesteld.

die manier zal de pomp automatisch ingeschakeld
blijven als de aanvoer watertemperatuur gemeten
door de NTC-sonde onder 7°C daalt. Als de
temperatuur blijft dalen, gaat de brander branden
wanneer de NTC-sonde een temperatuur van 3°C
meet. De ketel warmt dan op totdat de temperatuur
opnieuw 10°C bereikt. Daarna blijft de pomp
gedurende 15 minuten werken.
Opgelet ! Deze maatregel beschermt de ketel tegen
vorst, maar niet de radiatoren. Om de installatie
te beschermen, moet u een kamerthermostaat
aansluiten die is uitgerust met een bescherming
tegen bevriezing. Radiatoren die het risico
lopen om te bevriezen, kunnen uitgerust worden
met een vorstthermostaat die parallel met de
kamerthermostaat aangesloten moet worden.
Een andere mogelijkheid is het gebruik van een
buitensensor in combinatie met parameter 13;
de CV-pomp zal geactiveerd worden als de
buitentemperatuur onder de ingestelde waarde
daalt (standaardinstelling –2°C).
17 . Inbedrijfstelling
1. Vul de ketel totdat de druk 1,5 à 2 bar bedraagt.
Ontlucht de ketel met de automatische
ontluchter.
2. Controleer de eventuele lekken van alle wateren gasaansluitingen. Ontlucht de gasleiding.
3. Controleer of de nominale druk 20 mbar voor G20
en 25 mbar voor G25 bedraagt.
4. Verbind de ketel met de netspanning. Zodra er
een warmteaanvraag is, schakelt de brander
enkele seconden later in.
5. Zet de thermostaat op de hoogste stand en zorg
ervoor dat de hele installatie op temperatuur is
gekomen. Zet de kamerthermostaat vervolgens
weer in de minimumstand.
6. Ontlucht de hele installatie nog eens en voeg zo
nodig water toe.
18 . Buitendienststelling
De buitendienststelling van de ketel gebeurt door
toets
gedurende 3 seconden

15 . Gebruik van een buitensonde
Om de brander te regelen in functie van de
weersomstandigheden, volstaat het een buitensonde
aan te sluiten. Deze moet aangebracht worden op de
noord/noord-oost buitengevel van de woning op een
hoogte van 2 meter. De ketel is standaard afgeregeld
voor het gebruik van een kamerthermostaat.
(parameter 45 op “00”)
16 . Vorstbeveiliging
Bij langdurige afwezigheid tijdens de winter, moet
u alle radiatoren gedeeltelijk openen zodat de
verwarmingsinstallatie in werking blijft. Stel de
kamerthermostaat nooit in op minder dan 15°C. Op
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+

ingedrukt te houden. Daarna
verschijnt de boodschap “OFF”.
De bescherming tegen vorst blijft actief. Door de
toets daarna nog eens 3 seconden

+

ingedrukt te houden, schakelt u
de ketel opnieuw in.
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19 . Werkwijze ( Vollast/Deellast)

20 . Werkingsmode

Vollast : druk gedurende 3 seconden tegelijk
op
en op
.

In de modus Werking toont het display de staat
van het toestel of signaleert het een fout via
knipperende cijfers (zie foutcodes).

		

mode

+

Het display toont H
Deellast : druk gedurende 3 seconden tegelijk
op
en op
.
		

mode

-

Het display toont L

Cijfers
0
1
2
3
4

7
8
9

Staat
Geen warmtevraag
Ventilatie
Ontsteking
Werking “verwarming”
Werking “sanitair warm water”
Ventilator draait + wachten op de
pressostaat
Brander gedoofd als de temperatuur
in verwarming bereikt is
Nadraaien pomp in verwarming
Nadraaien pomp in sanitair
brander UIT
afgewisseld met b + code (zie pagina )
- aanvoertemperatuur T1 > 95°C
- retourtemperatuur T2 > 95°C
- delta T (T aanvoer - T retour) > 35°C
te snelle temperatuurstijging (°C/s)
- rookkanaal gastemperatuur T5 > 95°C
- gas- of waterdrukschakelaar open
(blokkering na 2,5 minuten)
- onvoldoende luchtdebiet (verstopte
luchttoevoer / rookafvoer)

A

Stel de driewegklep in CV of WW

H

Testfunctie : max CV vermogen

L

Testfunctie : min CV vermogen

5
6

Modulerende werking : druk gedurende 3 seconden
tegelijk op
en op

+

-

Het toestel keert na 15 minuten automatisch terug in
de modus Werking.
De modi Vollast en Deellast zijn niet toegankelijk
wanneer het display 6 of 9 aanduidt.
Druk eerst op
en wacht daarna een
minuut.

step
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21 . Parametersmode
Druk meerdere keren op
“PARA” weergeeft.

tot het display

mode
Druk daarna op
cijfers.

; het display toont 1 + 2

step
De stip na het eerste cijfer brandt continu om aan te
geven dat de parametermodus actief is.
Het eerste cijfer toont de programmastap.
Door op de knoppen

en

+

te

-

drukken, veranderen de waarden die weergegeven
wordt door de laatste twee cijfers.
Deze gewijzigde waarde zal geactiveerd worden
door te drukken op
.

store
Het knipperen van het nummer toont de bevestiging
van de wijziging.
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Cijfer
1
2
3
4

Beschrijven
Temperatuur warmwatertank 20 tot 70°C
SWW-modus aan/uit
CV-modus aan/uit
Aanvoertemperatuur 20 tot 90°C

De eerste 4 parameters zijn vrij toegankelijk. De
resterende parameters zijn alleen toegankelijk door
de servicecode in te voeren.
Om terug te keren naar de normale werking (STBY)
moet verschillende keren ingedrukt worden.
“STBY” wordt slechts kort getoond op het display;
daarna worden de status en de aanvoertemperatuur
weergegeven.
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22 . DATA modus
Druk meerdere keren op de “mode”-knop tot op het display “INFO” verschijnt.
Druk daarna op
; het display toont 1 + 2 cijfers.

mode
De punt achter het eerste cijfer zal knipperen om aan te geven dat de bewakingsmodus (monitor) geactiveerd
is. Het eerste cijfer toont de functie, de laatste twee cijfers tonen de waarde.
Cijfers

Beschrijving

1

T1 aanvoertemperatuur

2

T2 retourtemperatuur

3

T3 temperatuur warmwatertank (als er een sensor is)

4

T4 buitentemperatuur

5

T5 temperatuur van de rookgassen

6

Berekende aanvoertemperatuur

7

Temperatuur verhogen (°C/s) NTC 1- aanvoer

8

Temperatuur verhogen (°C/s) NTC 2 - retour

9

Temperatuur verhogen (°C/s) NTC 3 - warmwatertank

A

T6 aanvoertemperatuur tweede CV-kring

b

Waterdruk analoog (indien aanwezig, optie)

C

T7 warmtewisselaar temperatuur

d

Temperatuur verhogen (°C/s) op NTC warmtewisselaar

E

Ionisatiestroom

F

Analoge invoer

G

Analoge uitvoer

H

MCBA (brandercontroller) inwendige temperatuur

I

Aantal CV-ontstekingen (tienduizendtallen)

I

Aantal CV-ontstekingen (honderdtallen)

-

Aantal CV-ontstekingen (eenheden)

J

CH -brander uren hoog vermogen (tienduizendtallen)

I

CH -brander uren hoog vermogen (honderdtallen)

-

CH -brander uren hoog vermogen (eenheden)

L

Aantal SWW-ontstekingen (tienduizendtallen)

I

Aantal SWW-ontstekingen (honderdtallen)

-

Aantal SWW-ontstekingen (eenheden)

N

SWW branderuren hoog vermogen (tienduizendtallen)

I

SWW branderuren hoog vermogen (honderdtallen)

-

SWW branderuren hoog vermogen (eenheden)

Opgelet: Als de sensor in de warmwatertank of de buitensensor niet verbonden zijn, zal dit weergegeven
worden als –37 onder functie 3 en 4.
Door meerdere keren op

te drukken, is het mogelijk terug te keren naar de normale werkwijze

mode
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23 . Tachomodus

24 . Foutmodus

Deze modus is alleen toegankelijk na invoering van
de servicecode.
Druk meerdere keren op
tot het display
“FAN” toont.

Deze modus is alleen toegankelijk na invoering van
de servicecode.
Druk meerdere keren op
tot het display
“ERRO” toont.

mode

mode
Druk daarna op

Druk daarna op

step

step

De huidige ventilatorsnelheid is zichtbaar in 4 cijfers.
Door meerdere keren op
te drukken,

mode

Het display zal een aantal cijfers tonen.
Het eerste cijfer knippert en geeft aan dat de
foutmodus actief is. Het eerste cijfer staat voor de
functie, de laatste twee cijfers voor de waarde.
Door meerdere keren op
te drukken,

is het mogelijk terug te keren naar de normale
werkwijze (STBY).

step
kunnen alle 7 functies weergegeven worden.

Cijfer

Beschrijving

1

Foutcode

2

Status op het ogenblik van de fout

3

Aanvoertemperatuur op het ogenblik
van de fout

4

Retourtemperatuur op het ogenblik van
de fout

5

Temperatuur warmwatertank op het
ogenblik van de fout

6

Temperatuur van de warmtewisselaar op
het ogenblik van de fout

Door een pc met aangepaste software en
hardware te gebruiken, is het mogelijk de laatste 8
fouten uit te lezen.
Door meerdere keren op
te drukken,

mode
is het mogelijk terug te keren naar de normale
werkwijze (STBY).
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25 . Foutcodes
Een vergrendelingsfout wordt weergegeven door een knipperende weergave. Zo kunt u de oorzaak van de
meeste fouten identificeren. Na identificatie van de oorzaak van een eventuele fout en deze verholpen te
hebben, kunt u de ketel terug inschakelen door op
te drukken

reset
Het display geeft aan wat er slecht werkt aan het toestel vooraleer de foutcodes te tonen.
Cijfer

00

02

Storing

Vlamsignaal

- Controleer of de gasklep elektrisch gevoed wordt (24 V).
- Als dit het geval is, moet de controller (MCBA) vervangen
worden. Indien niet, dan kan de gasklep zelf defect zijn.
- Controleer of de ontstekingselektrode niet nat is

Geen vlamsignaal

- Controleer of er een gasdebiet is.
- Controleer de bedrading van de ontstekingselektrode en de
elektrode zelf.
- Controleer de stand van de smoorklep in de gasklep.
- Als er geen vonken zichtbaar zijn, moet de weerstand van de
ontstekingskabel gemeten worden. De weerstand van de kabel
met inbegrip van de aansluitingen moet 1000 Ohm bedragen.

03, 04,
05, 06,
07, 11,
13, 14,
Interne fout
15, 16,
17, 43,
44, 60,
115
26
24
31
32
33
35

Regeling

37

NTC 2 (retour) kring onderbroken

38

NTC 3 (voorraadtank) kring
onderbroken

108
110

- Glazen 24 V-zekering in de MCBA defect
- Gasdruk of waterdruk te laag
- Sifondruk (afzuigdruk) te hoog

NTC 2 (retour) kortgesloten
NTC 3 (warmwatertank)
kortgesloten
NTC 5 (rookafvoerkanaal)
kortgesloten
NTC 1 (debiet) kring onderbroken

107

Als na verscheidene "resets" deze fout blijft terugkomen, moet
de controller vervangen worden.

De aansluitingen van de NTC1 en
NTC 2 zijn verwisseld
NTC 1 (debiet) kortgesloten

36

40

Beschrijving of oplossing

NTC 5 (rookkanaal-gas) kring
onderbroken
NTC 7 (warmtewisselaar)
kortgesloten
NTC 7 (warmtewisselaar) kring
onderbroken
NTC 7 (warmtewisselaar)
temperatuur te laag
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Cijfer

Beschrijving of oplossing

08

Luchtdrukschakelaar niet
gesloten

28

Luchtdebiet

- Ventilator werkt niet
- Geen tachosignaal

29

Luchtdebiet

- Ventilator blijft actief
- Open regeling

61
65

Luchtdrukschakelaar gaat niet
open
Niet genoeg vermogen voor
ventilator

18

aanvoertemperatuur >100°C

19

Retourtemperatuur te hoog

25

Te snelle verhoging van de
aanvoertemperatuur

30

Temperatuurverschil tussen
aanvoer en retour te hoog

52

NTC 5 (rookafvoerkanaal) te
hoge temperatuur

83

NTC 6 (tweede kring) te hoog

109

NTC 7 (warmtewisselaar)
temperatuur te hoog

111
112
62

48

Storing

Maximumverschil tussen T7 en T2
overschreden
Te snelle toename van
de temperatuur in de
warmtewisselaar
Lage waterdruk

- Controleer op voldoende systeemdebiet.
- Controleer of de pomp draait

Geen circulatie

In geval van facultatieve analoge sensor

Handleiding en installatie voorschrift Thermomaster 45/60/80

26 . Storingen
Als er geen gegevens zichtbaar zijn op het display,
moet de zekering (6,3 AT) in het bedieningspaneel
naast de hoofdschakelaar gecontroleerd worden
(alsook de positie van de aan/uit-schakelaar) en
moet zo nodig vervangen worden (nadat de oorzaak
voor het doorsmelten werd vastgesteld).
DEZE ZEKERING IS EEN ONDERDEEL VAN DE 230 V-KRING.
SCHAKEL DAAROM EERST DE HOOFDSCHAKELAAR UIT !
Als er nog altijd geen gegevens zichtbaar zijn op het
display, moet u controleren of de 230 VAC spanning
aanwezig is op de aansluitingen “L” en “N” of op
connector X1 in de MCBA. Zie ook het elektrische
schema. Als er spanning op zit, zou de 230 Vzekering F1 2 AF binnen de brandercontroller (MCBA)
vervangen moeten worden.
Opgelet : daarbij is het niet nodig om de MCBA van
de montageplaat los te schroeven.
Maakt de drie veiligheidsclips los (aan de rechterkant,
links boven in de hoek en links onder in de hoek)
met een lange, dunne schroevendraaier. Verwijder
daarna de zwarte beschermkap van de MCBA.
Vervang de 230 V-zekering F1 2AF in de MCBA.
Het doorsmelten van de zekering kan veroorzaakt
zijn door een kortgesloten pomp. Daarom moeten
de CV-pomp en eventueel de SWW- pomp ook
gecontroleerd worden.
Als de 230 V-zekering in orde is en het display nog
altijd leeg blijft, moet u de vlakke kabel van het
display controleren. Als deze ook in orde is, moet de
MCBA vervangen worden.
Als er iets weergegeven wordt op het display maar
er is verder geen activiteit, dan kan het zijn dat de
zekering F3 4 AT binnen de MCBA doorgesmolten is.
Deze zekering moet gecontroleerd worden.
Als u niet zeker bent dat er een warmteaanvraag is,
kunt u de ketel geforceerd starten door
en
gelijktijdig gedurende

mode

+

3 seconden in te drukken.
Alleen type 80 bevat een luchtdrukschakelaar.
Bij een warmteaanvraag zal de ketelregeling de
nultoestand van de luchtdrukschakelaar controleren
alvorens de ventilator te starten (5 in display).
Daarna zal de ventilator starten en wachten op
de luchtdrukschakelaar om te sluiten. Zodra de
luchtdrukschakelaar gesloten is, zal code “1” op het
display verschijnen. De luchtdrukschakelaar sluit bij
DP > 1,6 mbar
Als er een probleem is met de luchtdrukschakelaar,
zal het display de code b 08, b 28, b 29,b 61 of b 65
tonen.
Nadien volgt er een voorspoeling van 5 seconden
(code “1” op het display).

De ketelregeling controleert de status van de
ingebouwde drukschakelaars voor water, gas en
sifon juist vóór de ontsteking:
De waterdruk moet > 1,2 bar
De gasdruk moet
> 14 mbar
Als een van deze schakelaars open is, zal de regeling
gedurende 2,5 minuten blokkeren.
Dit wordt gemeld op het display met “b 26”. Er is
geen "reset" nodig.
Na 2,5 minuten start een nieuwe cyclus tijdens
dewelke de drukschakelaars opnieuw gecontroleerd
worden. Als de schakelaars gesloten zijn, zal de ketel
automatisch opnieuw gaan werken.
Zo niet blokkeert hij opnieuw na 2,5 minuten. Deze
blokkeringen zullen herhaald worden totdat alle
drukschakelaars gesloten zijn.
27 Problemen bij het tappen van water
27 . 1 . Het toestel reageert niet op een aanvraag
van de boiler met warmtewisselaar
- controleer dan de NTC-sonde van de boiler en zijn
bedrading.
- bij een boiler met een thermostaat moet
u controleren of deze goed werkt en juist is
aangesloten (zie elektrisch schema).
27 . 2 . Onvoldoende tapdebiet
- de filters in de kranen zijn verstopt
- de voedingsdruk is te laag
27 . 3 . Temperatuur van het water uit de kraan
te laag
- te hoog debiet
- te laag ingestelde temperatuur
- blokkeert of defect driewegklep
- werking met boiler met warmtewisselaar
uitgeschakeld
- NTC-sonde van de boiler defect en/of
bedradingsfout
- te groot drukverlies in het luchttoevoer/
rookgasafvoersysteem
27 . 4 De ketel werkt enkel voor de boiler met
warmtewisselaar
- Kraan niet volledig gesloten (de ketel blijft verder
werken in “sanitair warm water”)
- NTC-sonde en/of bedrading van de boiler defect
- Defecte driewegklep (blijft open)
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28 . Problemen met de verwarming
De installatie blijft koud :
- de kamerthermostaat is defect, slecht
aangesloten, te laag afgesteld ofwel is de
anticipatieweerstand niet goed afgeregeld (0,11 A)
- buitensonde defect en/of bedradingsfout
- geen spanning op de automatische brander
- netspanning weggevallen
- gesmolten zekering op de gedrukte schakeling of
in het meetkastje
- kraan niet volledig gesloten (de ketel blijft verder
werken in de modus “sanitair warm water”)
- verwarmingsmodus buiten dienst
- defecte driewegklep
29 . Bescherming tegen onvoldoende keteldebiet
De ketel moet beschermd worden tegen een te laag
waterdebiet. Dit gebeurt door het temperatuurverschil
te meten tussen het water in de ingaande en de
uitgaande leiding (de zogenaamde delta-t DT).
Als het debiet afneemt, zal de DT toenemen. Het
principe van de beveiliging via DT is het volgende:
Bij DT > 25 begint de ketel te moduleren
Bij DT > 30 zal de ketel werken op de minimale
belasting
Bij DT > 35 zal de ketel worden uitgeschakeld en 2
minuten vergrendeld worden; dit wordt gemeld met
“b 30” op het display.
De ketelregeling zal de ketel vergrendelen (lockout) na 13 opeenvolgende blokkeringen binnen 1
warmteaanvraag. Deze fout zal aangegeven worden
door het knipperen van “E 30” op het display.
30 . Onderhoud
Laat de ketel na het eerste jaar controleren door
een erkende installateur.
Een jaarlijk onderhoud is aanbevelend.
Trek de stekker uit het stopcontact. Verwijder de
sifon en reinig hem. Vul de sifon opnieuw met water
en breng hem weer aan. Draai de 4 schroeven
van de gasleidingen op de gasklep los. Draai de
8 moeren M6 van de branderdop los en verwijder
de ventilator met de gasklep en de kap van de
ketelventilator.
Verwijder de brander en inspecteer hem. Controleer
de verbrandingskamer en de brander, reinig ze daarna
met een nylon borstel (gebruik daarvoor nooit een
metaalborstel). Vervang eventueel het beschadigde
opvulmateriaal en breng de brander weer aan. Zorg
ervoor dat de brander goed terug op zijn plaats zit.
Controleer de plaatsing van de elektrodes.
(afstand tusse elektrodes = 3 ± 0,8mm).
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31 . Gebruiksaanwijzing van de
Thermomaster 45/60/80 kW HR TOP
Als u vragen hebt over het gebruik van de
verwarmingsinstallatie, kunt u zich richten tot uw
installateur. Het is zowel in het belang van de
installateur als van uzelf dat u op de hoogte bent van
de werking ervan.
31 . 1 . Werking
Water dat afkomstig is van de radiatoren wordt
opgewarmd met behulp van de aluminium
warmtewisselaar. De pomp zorgt voor de circulatie van
het water in de installatie. Voor watertemperaturen
die niet erg hoog zijn, kunnen de rookgassen afkoelen
en zelfs gedeeltelijk condenseren. Het condensaat
wordt naar de riolering afgevoerd via de ingebouwde
sifon. De afvoer van het condensaat mag niet
geblokkeerd worden. De elektronische besturing van
de ketel gebeurt via een microprocessor.
31 . 2 . Vullen
De manometer (bereik 0 tot 4 bar) geeft aan of er
voldoende waterdruk is. Zodra de druk onder
1,2 bar daalt, moet u water bijvullen. Als u verschillende
keren per jaar water moet bijvullen, raden wij u aan
uw ketel en/of installatie door uw installateur te laten
controleren.
Schakel de netspanning uit en sluit de vulslang aan de
koudwaterkraan aan. Laat de slang eerst langzaam
volledig met water vollopen om hem te ontluchten
en sluit daarna de vulkraan van de ketel aan. Open
daarna de twee kranen en vul de ketel langzaam
totdat de waterdruk tussen 1,5 en 2 bar ligt. Schakel
daarna de netspanning weer in.
31 . 3 . Ontluchting
Om de lucht uit de radiatoren te laten ontsnappen,
moeten ze ontlucht (“gepurgeerd”) worden.
Schakel eerst de netspanning uit en open de
ontluchtingskraantjes van alle radiatoren. Ontlucht
alle radiatoren te beginnen met de onderste
verdieping. Na het ontluchten controleert u de
waterdruk en vult u water bij als de druk onder 1 bar
gedaald is. Schakel daarna de netspanning weer in.
31 . 4 . Buitendienststelling van de ketel
Als u niet wil dat de ketel tijdens de zomer blijft draaien,
kunt u de kamerthermostaat op een tamelijk lage
waarde instellen. Tijdens de winter mag u deze nooit
op een temperatuur van minder dan 15°C instellen.
Onderbreek de netspanning nooit. Bij vorst draait u
alle radiatoren een beetje open om bevriezing te
voorkomen.
De automatische pompschakelaar doet de pomp
om de 24 uur 5 minuten draaien. U kunt enkel de
netspanning onderbreken en de gaskraan sluiten
(vraag de installateur waar zich deze bevindt)
wanneer de ketel onderhouden moet worden.
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31 . 5 . Inbedrijfstelling van de ketel

31 . 9 . Onderhoud

Zet de kamerthermostaat op de gewenste waarde. De
ketel begint direct met de startprocedure. Als de ketel
brandt, trilt de pomp op het installatiemerkbaar.

De ketel moet elk jaar door uw installateur
nagezien en gecontroleerd worden. U mag het
verwarmingslichaam reinigen met een niet-schurend
reinigingsproduct.
Gebruik hiervoor nooit oplosmiddelen zoals
verdunners.

31 . 6 . Ketelwatertemperatuur
De bediening van de ketel verzekert een temperatuur
van de aanvoer leiding tussen 20 en 80°C. U kunt deze
temperatuur instellen met behulp van de toetsen
op het bedieningspaneel. Zie hiervoor hoofdstuk
Parameters voor meer uitleg.
31 . 7 . Temperatuur van het sanitair warm water
(indien aanwezig)
De temperatuur werd in de fabriek op 60°C ingesteld.
U kunt deze temperatuur veranderen met behulp
van de toetsen op het bedieningspaneel (waarden
tussen 40 en 65°C). Zie hoofdstuk Parameters voor
meer uitleg. Als de boiler met warmtewisselaar een
thermostaat bezit, kunt u de temperatuur met behulp
ervan instellen.
31 . 8 . Storingen
Als er zich desondanks een fout mocht voordoen,
moet u de volgende punten nazien:
- Werd de kamerthermostaat goed ingesteld?
- Is de netspanning wel degelijk ingeschakeld?
- Staat de gaskraan helemaal open?
- Staan de radiatoren open?
- Bedraagt de waterdruk van de installatie minimum
1,2 bar?
-Werd de installatie degelijk ontlucht?
De fouten worden aangegeven door een knipperend
cijfer op het display van het bedieningspaneel
(zie fig. 3). Om de fout te identificeren, is het
belangrijk dit cijfer aan uw installateur mee te delen.
Deblokkeer de brander door op de resetknop van
het bedieningspaneel te drukken. Als dezelfde fout
zich blijft voordoen, neem dan contact op met uw
installateur.

Opgelet
De toevoerleiding van de verbrandingslucht en
de rookgasafvoerleiding zijn erg belangrijk voor de
goede werking van de ketel. Wijzigingen aan deze
leidingen of aan de regeling van de gasklep door
onbevoegden zijn verboden.

32 . Waarden van de NTC
Temperatuur in °C

Weerstand in Ω

-20

98200

-15

75900

-10

58800

-5

45900

0

36100

5

28600

10

22800

15

18300

20

14700

25

12000

30

9800

35

8050

40

6650

45

5520

50

4610

55

3860

60

3250

65

2750

70

2340

75

1940

80

1710

85

1470

90

1260

95

1100

100

950
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33 . Parameters (Toegangscode : 54)
Code
1

2

Beschrijving

standaard

Température sanitaire

Fonction sanitaire

instelbereik

60

- boiler : 20 tot 70
- wisselaar : 40 tot 65

01

00 = off
01 = on
02 = off + pomp in
continu
03 = on + pomp in
continu
00 = off
01 = on
02 = off + pomp in
continu
03 = on + pomp in
continu

3

Fonction chauffage

01

4

Température départ chauffage

80

eenheid
°C

20 tot 90

°C

Parameters installateur (Toegangscode : 54)

52

10.

Voetpunt aanvoertemperatuur, ordinaat
(stooklijn)

20

15 tot 60

°C

11.

Minimale buitentemperatuur
(stooklijn)

-10

-30 tot +10

°C

12.

Vertrektemperatuur verwarming

20

15 tot 25

°C

13.

Vorstbeveiligingstemperatuur

-2

-30 tot +10

°C

14.

Correctie buitentemperatuur

0

-5 tot +5

°C

15.

Maximale aanvoertemperatuur tweede
CV-kring

40

10 tot 90

°C

16.

Voettemperatuur tweede CV-kring

20

10 tot 60

°C

17.

Hysteresis tweede CV-kring

3

1 tot 30

°C
°C

18.

Zomerafschakeling

28

0 = off
1 tot 60

19.

Booster functie

0

0 = geen booster
1 tot 30

min.

20.

Nachtverlaging, contact
kamerthermostaat open

20

0 tot 80

°C

21.

Verhoging aanvoertemperatuur verwarming bij
sanitaire vraag

20

0 tot 30

°C

45-4

60-4

80-4

52*

54*

60*

rpm

5200*

5400*

6000*

rpm

52*

54*

60*

rpm

5200*

5400*

6000*

rpm

22

Maximale snelheid ventilator in verwarming (x100)

23

Maximale snelheid ventilator in verwarming (x1)

24

Maximale snelheid ventilator in sanitair (x100)

25

Maximale snelheid ventilator in sanitair (x1)

26

Minimale snelheid ventilator in verwarming en
sanitair (x100)

17*

14*

17*

rpm

27

Minimale snelheid ventilator in verwarming en
sanitair (x1)

1700*

1400*

1700*

rpm

28.

Ontstekingssnelheid ventilator (x100)

35#

35#

35#

rpm

29.

Snelheid ventilator in geforceerde mode (x100)

20#

20#

20#

rpm

30.

Tijd ventilator geforceerd op lage snelheid an
opstarten in verwarming (x9)

31-1

Eerste cijfer : temperatuurverschil "Slow start""

31-2

Tweede cijfer : verhogingsstep snelheid ventilator
tijdens "Slow start" (x400)

54

-93

0 tot 100

sec.

0 tot 15

°C

0 tot 15

rpm/min.
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Code

Beschrijving

standaard

instelbereik

eenheid
min.

32.

Nadraaitijd pomp na verwarmingsaanvraag

15

0 = 10 sec
1 tot 99

33.

Nadraaitijd pomp na sanitair aanvraage
(x 10,2 sec.)

11

0 tot 30

sec.

34.

Hysteresis inschakeling verwarming

05

0 tot 20

°C

35.

Hysteresis uitschakeling verwarming

05

0 tot 10

°C

36.

Hysteresis inschakeling sanitair

03

-5 tot 30

°C

37.

Hysteresis uitschakeling sanitair

03

-5 tot 30

°C

38.

Hysteresis detectie inschakeling sanitair

03

-5 tot 30

°C

39.

Hysteresis detectie uitschakeling sanitair

03

-20 tot 30

°C

40.

Blokeringstijd tussen twee verwarmingaanvraag
(x 10,2 sec.)

00

0 tot 30

sec.

41.

Blokeringstijd tussen twee sanitairaanvraag
(x 10,2 sec.)

00

0 tot 30

sec.

42.

Blokeringstijd verwarming na sanitaire vraag
(x 10,2 sec.)

05

1 tot 30

sec.

43.

Maximale tijd continu warm water bereiding

90

o = off
1 tot 120

min.

44

Niet gebruikt

0

0 tot x7

45

Type verwarming

00

00 = kamerthermostaat
01 = buitenvoeler
02 = 0-10V op basis
van vermogen
03 = 0-10V op basis
van temperatuur

46

Type sanitair

13

0x = driewegklep
normaal open
1x = sanitaire pomp
2x = driewegklep
normaal gesloten
x0 = wisselaar met
CTN
x1 = wisselaar zonder
CTN
x2 = boiler met CTN
x3 = boiler zonder CTN

47

Manueel toerentaal van de ventilator

-01

0 tot 100

48

Niet gebruikt

41

49

Niet gebruikt

10

50

Niet gebruikt

20

51

Niet gebruikt

05

52

Niet gebruikt

15

53

Niet gebruikt

0

%

* Regelbaar van 0 tot 99
# Regelbaar van 5 tot 70
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Geel / groen

230V

N PE

Bruin

2 3

Bruin

Blauw

Blauw

M2

5

Zwart

Zwart

4

Geel

Geel

N

M3

N
FS

YG

6 7

X3-1

X3-2

K3

Optie

Tach

X1-2

X1-1

X2-1

X2-2

K1

K2

Grijs

6

GPS

WPS

8

0

WPS
RC
TW
NTC1
NTC2
NTC3
NTC4
NTC5

RT

11 12

X3 / X4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

NTC5 NTC1

TW
NTC3

GV

NTC2

3

4
1

X5
2

NTC4

B
RC

A

20 21 22 23 24 25

Grijs

Watertekortbeveiliging
Moudulerende OpenTherm kamerthermostaat
Boilerthermostaat
Aanvoervoeler
Retourvoeler
Warmwatervoeler
Buitenvoeler
Rookgasvoeler

0-10V sturing

+

10 11 12 13 14 15

Rood
0-10VDC = 0-10µA
Ionisatiestroom

AM3

+

1 2

Ventilator
L N

-

4 5

PWM

Bruin
Wit
Paars

DISPLAY

X7
Bruin
Wit
Paars

5 9 10

Zwart

X2

Zwart
Zwart

X10

Grijs
Rood

L

Zwart

N

Rood

3 4

N

Blauw/ wit
Blauw / wit

Wit
Blauw
Rood
Zwart

Geel / groen

Bruin

LPG ventiel (in optie)
Boiler laadpomp of driewegklep 230V met veerretour
Verwarmingspomp (max. 1A)
hoofdschakelaar (max. 1A)
Gasklep
Kamerthermostaat
Brander AAN/UIT 230V (2-6)
Gastekortbeveiliging

L1

Bruin

Bruin

YG
M3
M2
S1
GV
RT
FS
GPS

S1

Blauw

Blauw

6,3A

Blauw

Groen
Geel

Geel / groen

Aansluiting in geval
van ventilator 230V

Geel / groen

Oranje
Oranje/ wit

Oranje/ wit

Grijs

Geel

1 2

X1

Oranje
Oranje

P

Rood
Rood

RP

Blauw
Blauw

HA

Geel
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Geel
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34 . Elektrische schema Thermomaster 45 / Thermomaster 60

Geel / groen

230V

N PE

2 3

Bruin

Blauw

Blauw

M2

M3

N

Zwart

Zwart

5

Geel

Geel

4

Geel / groen

Blauw

N
FS

YG

6 7

X3-1

X3-2

K3

Optie

DISPLAY

Tach

X1-2

X1-1

X2-1

X2-2

K1

K2

Grijs

6

WPS

APS

GPS

8

0

WPS
RC
TW
NTC1
NTC2
NTC3
NTC4
NTC5

0-10V sturing

+

11 12

X3 / X4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

GV

NTC5 NTC1

TW
NTC3

GV

NTC2

3

4
1

X5
2

NTC4

B
RC

A

20 21 22 23 24 25

Grijs

Watertekortbeveiliging
Moudulerende OpenTherm kamerthermostaat
Boilerthermostaat
Aanvoervoeler
Retourvoeler
Warmwatervoeler
Buitenvoeler
Rookgasvoeler

RT

10 11 12 13 14 15

Rood
0-10VDC = 0-10µA
Ionisatiestroom

AM3

+

1 2

Ventilator
L N

-

4 5

PWM

5 9 10

Zwart

X2

Grijs
Rood

3 4

Zwart
Zwart

X10

Zwart

L

Rood

Geel / groen

N

Groen
Geel

1 2

N

Blauw/ wit
Blauw / wit

Wit
Blauw
Rood
Zwart

Geel / groen

LPG ventiel (in optie)
Boiler laadpomp of driewegklep 230V met veerretour
Verwarmingspomp (max. 1A)
hoofdschakelaar (max. 1A)
Gasklep
Kamerthermostaat
Brander AAN/UIT 230V (2-6)
Gastekortbeveiliging
Pressostaat

L1

Bruin

Bruin

YG
M3
M2
S1
GV
RT
FS
GPS
APS

S1

Blauw

Blauw

6,3A

Bruin

Bruin

Bruin
Wit
Paars
Bruin
Wit
Paars

Grijs

Geel

Oranje
Oranje/ wit

Oranje/ wit

X7

X1

Oranje
Oranje

P

Rood
Rood

RP

Blauw
Blauw

HA

Geel
Geel
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35 . Elektrische schema Thermomaster 80
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36 . "Slow start" system

37 . 0-10V optie

De ketel is standaard ingesteld op het “trage start”principe om te vermijden dat de ketel en de installatie te snel opwarmen.
Na ontsteking bij een ventilatorsnelheid van 3500 t/
min daalt deze tot 2000 t/min gedurende ongeveer
1 minuut.
Nadien neemt de ventilatorsnelheid geleidelijk aan
toe met 1200 t/min per minuut tot de ingestelde s
nelheid of temperatuur bereikt wordt.

De ketel kan facultatief geprogrammeerd worden
voor het gebruik met een 0 - 10 VDC-signaal. Dit gelijkspanningssignaal moet met de aansluitpennen 10
(+) en 11 (0 VDC) op de klemmenstrook worden verbonden.
Voor de 0-10 V-regeling van de verwarming moet de
parameter 45 op “02” worden ingesteld.
Voor de 0-10 V-regeling van de aanvoertemperatuur
moet de parameter 45 op “03” worden ingesteld.
Afhankelijk van het 0-10 VDC-signaal zal de controller het brandervermogen (gasdebiet) regelen om de
juiste aanvoertemperatuur in de CV-kring tot stand
te brengen.
De maximaal gewenste aanvoertemperatuur kan ingesteld worden, maar de standaardinstelling is 80°C.
Bij een warmteaanvraag op basis van een 0-10 VDCsignaal (en wanneer geen sanitair warm water wordt
gevraagd), wordt de CV-pomp na 16 seconden geactiveerd.
Opmerking : Zorg ervoor dat het 0-10 VDC-signaal
storingvrij is!

6000

Snelheid ventilator (rpm)

5000

4000

3000

2000

1000

0
0

1

2

3

4

5
Tijd (minuten)

"Slow start" system
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6

7

8

9
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38 . Hydraulische weerstand

240

220

200

180

Druk (mbars)

160

140

120

100

80

60

40

20

0

0

1

2

3

4

5

6

7

Debiet (m³/u)

45 - 60kW
80kW

Thermomaster 45

43,7kW

1.88m3/h

40 mbar

Thermomaster 60

58,9kW

2,53m3/h

75 mbar

Thermomaster 80

78,2kW

3,36m3/h

75 mbar

Opgelet : maximale stroom CV-pomp = 1A
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39 . Afmetingen toebehoren

120mm
- Aansluitkit Nº7061060
Ø100/150
naar
2xØ80

190mm

- Aansluitkit Nº7061069
Ø100/150
naar
2xØ100

154mm

175mm
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Aansluitkit Nº7061059
Ø100/150
naar
Ø80/125
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40 . Verklaring conformiteit

Verklaring conformiteit K.B. 08/01/2004 - BE
Fabrikant :

Aluheat
Craenakker, 5
5951 CC Belfeld
Nederland
0031 (0)77 475 84 84
0031 (0)77 475 82 86

Op de markt gebracht door :

BULEX
1425, Bergensesteenweg
1070 Brussel
02/555.13.13
02/555.13.14

Hierbij bevestigen wij dat het hierna gespecifieerd toestel conform is aan het type
beschreven in het CE-conformiteitscertificaat en geproduceerd en op de markt gebracht
wordt overeenkomstig de eisen gedefinieerd in het K.B. van 8 januari 2004.
Type van het produkt:

Condenserende gaswandketels

Model :

Thermomaster 45, 60, 80

Toegepaste norm :

EN 677, EN 297, EN 483 en K.B.
van 8 januari 2004

Controle organisme :

Gastec

Model
Thermomaster 45
Thermomaster 60
Thermomaster 80

Datum : 17-11-2005

CO
mg/kWh
18
29
41

NOx
mg/kWh
49
56
62

Verslagnummer

PIN nummer

171497
171497
175003

0063 BN 3725
0063 BN 3725
0063 BN 3725

Handtekening : Gevolmachtigde door de
fabrikant
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41 . Installatievoorbeelden

Toestel met buitenvoeler, een kring radiatoren, sanitaire boiler en driewegklep
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Toestel met buitenvoeler, een kring radiatoren, sanitaire boiler en sanitaire pomp.
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Siège social - Hoofdkantoor
Bruxelles - Brussel
Chaussée de Mons 1425 - 1070 Bruxelles
Bergensesteenweg 1425 - 1070 Brussel
Tél. 02 555 13 13 - Fax 02 555 13 14

Bulex service centres d’info et service après-vente
Bulex service dienst na- verkoop en info centra
Bruxelles - Brussel
Chaussée de Mons 1425 - 1070 Bruxelles
Bergensesteenweg 1425 - 1070 Brussel
Tél. 02 555 13 33 - Fax 02 555 13 34
Antwerpen
Middelmolenlaan 19 - 23 - 2100 Deurne
Tél. 03 237 56 39 - Fax 03 237 22 72
Gent
L. Van Houttestraat 55 B - 9050 Gent
Tél 09 231 12 92 - Fax 09 232 20 67
Hasselt
Maastrichtersteenweg 139 a - 3500 Hasselt
Tél 011 22 33 55 - Fax 011 23 11 20
Liège
Rue de Herve 128 - 4030 Grivegnée
Tél 04 365 80 00 - Fax 04 365 56 08
Namur
Route de Hannut 113b - 5004 Bouge
Tél 081 22 43 12 - Fax 081 22 43 41

