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Condensatiegaswandketel van het gesloten type
met warmwaterproductie: doorstroming

Thermomaster F25, Thermomaster 29

TECHNISCHE KENMERKEN

   TYPE KETEL Thermomaster
F25

Thermomaster
F29

  Verwarming – regime 80/60°C
   - nominaal vermogen (G 20) kW 5,2 tot 25 6,2 tot 29

  Sanitair warm water – regime 80/60°
   - modulerend vermogen (G 20)
   - nom. débiet (∆t 25°C)

kW
l/min

5,2 tot 25
14,3

6,2 tot 29
16,6

 Toevoer verse lucht/Afvoer verbrande gassen Ø mm 80/80 80/80

   Afmetingen
   - hoogte
   - breedte
   - diepte

mm
mm
mm

780
450
320

780
450
320

   Gewicht kg 45 45

- De ketel is geschikt voor  aardgas type I
2E(S)B

 en vloeibaar gas type I
3P

 

   (enkel F29) en beschikt over een CE keuring en draagt het HR TOP 107 label.
- De wandketel is van het gesloten type en gekeurd voor de categorieën B23, B23

p
,

 C13, C33, C43, C53, C83, C33
S
. De wandketel moet aangesloten worden   

 op een speciale buis, bestaande uit 2 concentrische of excentrische buizen, voor  
 de afvoer van verbrande gassen en de aanvoer van verse lucht.
- De verwarmingsketel is uitgerust met een elektronische ontsteking en 
   vlamcontrole door ionisatie.
- Het nominaal vermogen van de verwarmingsketels aan een condensatieregime 
   40/30°C is 26,9 kW voor de Thermomaster F25 en 30,8 kW voor de 
   Thermomaster F29.
- Het rendement op calorische onderwaarde bij minimale belasting en regime 40/30 
   is 108,2%.
- CV vertrektemperatuur is regelbaar tussen 22°C en 80°C.  Enkel bij glijdende 
   temperaturen haalt men het optimaal rendement van de verwarmingsketel en zal   
 deze condenseren. 
 Dit kan men bereiken door een weersafhankelijke regeling met buitenvoeler of 
 gebruik te maken van een modulerende thermostaat (OpenTherm protocol) of Ebus.
-  Beschermingsgraad IPX4

- De ketel is opgebouwd uit volgende onderdelen:

 a) Mantel en frame
 - Gemakkelijk demonteerbare gelakte mantel en bedieningspaneel in kunststof beschermd door een kunststof  
  openklapbaar beschermingsluik.
 -  De gaswandketel kan aangesloten worden op een VLT/VGA-systeem (verbrandingsluchttoevoer/
         verbrandingsgassenafvoer), concentrisch of excentrisch, voor de afvoer van de verbrande gassen en de 
    aanvoer van verse lucht. 
 - Metalen frame met ketelgedeelte en sanitaire warmwaterproductie.
 - Gelakte voor- en zijpanelen, met een bovenpaneel, de binnenkant en de achterkant vormt een gesloten  
  verbrandingskamer
 - Deze gesloten wandketel is standaard voorzien van een parallelle aansluiting 2 x 80 mm.
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 b) Gascircuit
 - Microprocessor gestuurd gasmechanisme welke samen met de modulerende ventilator voor 
  de juiste verhouding gas/lucht zorgt.
 - Toerental geregelde ventilator.
 - Premix brander.
 - Hermetisch gesloten verbrandingskamer.

  c) Hydraulische onderdelen
 - Primaire warmtewisselaar uit hoogwaardig gietaluminium/silicium welke geschikt is voor condensatie en 
   voorzien van een opvangbak.
 - Expansievat van 12 liter.
 - Ingebouwde automatische ontluchter.
 - Ingebouwde pomp
 - Afzonderlijke roestvrijstalen sanitaire platenwarmtewisselaar, debietdetecor en gemotoriseerde   
  driewegklep.
 - Ingebouwde overdrukventiel en bypass.

  d) Werking en beveiliging
 - De regeling gebeurt door middel van 3 NTC weerstanden, één op het vertrek CV, één op de retour CV en 
  één op het sanitair warm water.
 - De besturing van de ketel (brander, pomp, ventilator en driewegklep) gebeurt door middel van een 
  microprocessor welke via een toetsenbord op het voorpaneel ingesteld wordt. De microprocessor houdt 
         rekening met de 3 gemeten temperaturen en past de besturing bij elke situatie aan.
 - Beveiliging tegen watertekort en ingebouwde vorstbeveiliging.
 - Branderbeveiliging door ionisatie.
 - Beveiliging tegen te snelle temperatuurstijging (>4°C/s).
 - Automatische aanpassing van het vermogen indien  ∆t > 30°C.
 - Mogelijkheid de pomp te laten nadraaien (tijd instelbaar).
 - Mogelijkheid voor het aansluiten van een buitenvoeler.
  De buitentemperatuurregeling is standaard in het toestel voorzien.

  e) Instrumentenbord
 - Het instrumentenbord bestaat uit een ON/OFF schakelaar, 5 toetsen voor de programmatie, een   
  uitleesdisplay en een alarmlampje.
 - Mogelijkheid tot instellen van vertrektemperatuur CV, temperatuur sanitair, Winter/Zomer stand, 
  pompfunctie en van de weersafhankelijke regeling.
 - Mogelijkheid uitlezen: vertrektemperatuur, retourtemperatuur, ingestelde waarden, pompfunctie, snelheid 
  ventilator, storingscodes en buitenvoeler

  f) Sanitaire warmwaterproductie
 - Door middel van een roestvrijstalen platenwarmtewisselaar voorzien van een warme startfunctie wordt  
  onmiddellijk warm water geleverd.
 - Elektronisch instelbare temperatuur van 38 tot 63°C.

  g) Elektrische aansluiting
 - 230 V via een snoer uit de ketel.
 - Kamerthermostaat (aan/uit, Ebus of modulerend-OpenTherm) en buitenvoeler aan te sluiten via de 
  klemmenstrook die zich achter het bedieningsbord bevindt.

2 jaar omnium waarborg op de verplaatsing, de onderdelen en de werkuren.
10 jaar waarborg op de primaire warmtewisselaar.
De fabrikant dient over een voldoende uitgebreid servicenet te beschikken.
De fabrikant verzekert de levering van wisselstukken voor minstens 15 jaar na stopzetting van de productie.
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Condensatiegaswandketel van het gesloten type
met warmwaterproductie: doorstroming

Themacondens F 25/30A, F 30/35A, F 25/30B, F 30/35B

TECHNISCHE KENMERKEN

   TYPE KETEL Themacondens 
F 25/30A

Themacondens 
F 30/35A

Themacondens 
F 25/30B

Themacondens 
F 30/35B

  Verwarming – regime 80/60°C
   - nominaal vermogen (G 20) kW 7,5 tot 24,5 10,5 tot 30 4,8 tot 23,5 4,8 tot 29,3

Nominaal vermogen aan een 
condensatieregime 50/30°C

kW 26,9 32,8 25,7 32

  Sanitair warm water 
     (regime 80/60°)
 - modulerend vermogen (G 20)
  - nom. debiet (∆t 25°C)

kW
l/min

30,6
17,5

34,8
20

30
17,2

34,8
20

Rendement op de calorische 
onderwaarde bij een minimale 
belasting en bij  regime 40/30

% 109,2 108,8 109,5 108,8

 Toevoer verse lucht/
Afvoer verbrande gassen

Ø 
mm

specifiek specifiek specifiek specifiek

   Afmetingen
   - hoogte
   - breedte
   - diepte

mm
mm
mm

740
418
344

740
418
344

740
418
344

740
418
344

   Gewicht kg 37,7 38,3 37,7 38,3

- De ketel is geschikt voor  aardgas type I
2E(S)B

 en vloeibaar gas type I
3P

  en   
 beschikt over een CE keuring en het HR TOP 107 label.
- De wandketel is van het gesloten type en gekeurd voor de categorieën   
 B23P, C13, C33, C43, C53, C83, C93.
- De verwarmingsketel is uitgerust met een elektronische ontsteking en 
   vlamcontrole door ionisatie.
- Het nominaal vermogen van de verwarmingsketels is modulerend 
 dankzij een gasdebietregelaar zowel in verwarming als in sanitair.
- CV vertrektemperatuur is regelbaar tussen 10°C en 80°C.  Enkel bij glijdende 
    temperaturen haalt men het optimaal rendement van de verwarmingsketel en zal 
    deze condenseren. 
  Dit kan men bereiken door een weersafhankelijke regeling met buitenvoeler of 
    gebruik te maken van een modulerende thermostaat Ebus (OpenTherm in optie).

- De ketel is opgebouwd uit volgende onderdelen:

 a) Mantel en frame
 - Gemakkelijk demonteerbare gelakte witte mantel en bedieningspaneel 
 - Metalen frame met ketelgedeelte en sanitaire warmwaterproductie.
 - De gaswandketel kan aangesloten worden op een VLT/VGA-systeem 
  (verbrandingsluchttoevoer/verbrandingsgassenafvoer), concentrisch of excentrisch, voor de afvoer van de 
  verbrande gassen en de aanvoer van verse lucht.
 - Deze gesloten wandketel is standaard voorzien van een concentrische aansluiting.

b) Montageplaat
 - Montageplaat met BELGAQUA  drie afsluitkranen en een KVBG gekeurde gaskraan.
 - De ketel wordt aangesloten op de montageplaat en is bovenaan voorzien van een bevestigingshaak die 
   m.b.v. een montagesjabloon op de juiste afstand t.o.v. de montageplaat kan geïnstalleerd worden. 
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c) Gascircuit
 - Microprocessor gestuurd gasmechanisme welke samen met de modulerende ventilator voor 
  de juiste verhouding gas/lucht zorgt.
 - Toerental geregelde ventilator.
 - Premix brander.
 - Hermetisch gesloten verbrandingskamer.

 d) Hydraulische onderdelen
 - Primaire roestvrijstalen AISI 316L warmtewisselaar welke geschikt is voor condensatie en is voorzien van  
  een opvangbak.
 - Expansievat van 8 liter.
 - Ingebouwde pomp met automatische ontluchter en  regelbare bypass.
 - Afzonderlijke roestvrijstalen sanitaire platenwarmtewisselaar, vortex debietvoeler en gemotoriseerde  
  driewegklep die de prioriteit naar de sanitaire warmwaterproductie verlegt vanaf dat de debietvoeler een 
     sanitair debiet meet van minimum 1 l/min..
 - Ingebouwde veiligheidsklep en bypass

 e) Werking en beveiliging
 - Sanitaire prioriteit
 - De regeling gebeurt door middel van 3 NTC weerstanden, één op het vertrek CV, één op de retour CV en 
  één op het sanitair warm water.
 - De besturing van de ketel (brander, pomp, ventilator en driewegklep) gebeurt door middel van een 
  microprocessor welke via een toetsenbord op het voorpaneel ingesteld wordt. De microprocessor houdt 
         rekening met de 3 gemeten temperaturen en past de besturing bij elke situatie aan.
 - Beveiliging tegen watertekort.
 - Ingebouwde vorstbeveiliging.
 - Branderbeveiliging door ionisatie.
 - Beveiliging tegen te snelle temperatuurstijging.
 - Automatische aanpassing van het vermogen indien  ∆t > 30°C.
 - Mogelijkheid de pomp te laten nadraaien.
 - Mogelijkheid voor het aansluiten van een buitenvoeler.
  De buitentemperatuurregeling is standaard in het toestel voorzien.

 f) Instrumentenbord
 - Het instrumentenbord bestaat uit een AAN/UIT schakelaar, toetsen voor de programmatie, een   
  LCD-uitleesdisplay en een alarmlampje.
 - Mogelijkheid voor instellen van de vertrektemperatuur CV, de temperatuur sanitair, Winter/Zomer stand, 
  de pompfunctie en de weersafhankelijke regeling.
 - Mogelijkheid uitlezen: vertrektemperatuur, retourtemperatuur, ingestelde waarden, pompfunctie, snelheid 
  extractor, storingscodes, druk verwarmingskring en buitenvoeler

 g) Sanitaire warmwaterproductie
 - Sanitair warm water door middel van een roestvrijstalen platenwarmtewisselaar voorzien van een warme  
  startfunctie.
 - Elektronisch instelbare temperatuur.

h) Elektrische aansluiting
 - De ketel is voorzien van een voedingskabel 230V en een aansluiting voor de kamerthermostaten 
        AAN/UIT of Ebus, Opentherm in optie.

2 jaar omnium waarborg op de verplaatsing, de onderdelen en werkuren.
5 jaar waarborg op de primaire warmtewisselaar.
De fabrikant dient over een voldoende uitgebreid servicenet te beschikken
De fabrikant verzekert de levering van wisselstukken voor minstens 15 jaar na stopzetting van de productie.
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Condensatiegaswandketel van het gesloten type
met warmwaterproductie: doorstroming

Themacondens F 37/50

TECHNISCHE KENMERKEN

   TYPE KETEL Themacondens F 37/50

  Verwarming – regime 80/60°C
   - nominaal vermogen (G 20) kW 9,6 tot 37,5

  Sanitair warm water – regime 80/60°
   - modulerend vermogen (G 20)
   - nom. débiet (∆t 25°C)

kW
l/min

9,6 tot 52
30

 Toevoer verse lucht/Afvoer verbrande gassen Ø mm 2x80

   Afmetingen
   - hoogte
   - breedte
   - diepte

mm
mm
mm

552
452
350

   Gewicht kg 41

- De ketel is geschikt voor  aardgas type I
2E(S)B

 en vloeibaar gas type  

 I
3P

  en beschikt over een CE keuring en het HR TOP 107 label.

- De wandketel is van het gesloten type en gekeurd voor de categorieën 
B23, C13, C33, C43, C53, C83.

- De verwarmingsketel is uitgerust met een elektronische ontsteking en    
vlamcontrole door ionisatie.

- Het nominaal vermogen van de verwarmingsketels aan een 
condensatieregime 50/30°C is 40,8 kW en is modulerend dankzij een 
gasdebietregelaar (zowel verwarming als in sanitair).

- Het vermogen in santitair is 52kW. 
- Het rendement op de calorische onderwaarde bij een minimale  

 belasting en bij een regime 40/30 is 108,5%.

- CV vertrektemperatuur is regelbaar tussen 10°C en 90°C.  Enkel bij 
glijdende temperaturen haalt men het optimaal rendement van de 
verwarmingsketel en zal deze condenseren.

     Dit kan men bereiken door gebruik te maken van een weersafhankelijke 
regeling met buitenvoeler in combinatie met een OpenTherm thermostaat die deze functie ondersteunt.

- De ketel is opgebouwd uit volgende onderdelen:

a) Mantel en frame
 - Gemakkelijk demonteerbare gelakte mantel en bedieningspaneel beschermd door een openklapbaar   
  beschermingsluik. 
  - Metalen frame met ketelgedeelte en sanitaire warmwaterproductie.
 - De gaswandketel kan aangesloten worden op een VLT/VGA-systeem 
  (verbrandingsluchttoevoer/verbrandingsgassenafvoer), concentrisch of excentrisch, voor de afvoer van de 
  verbrande gassen en de aanvoer van verse lucht.
 - Deze gesloten wandketel is standaard voorzien van een parallelle aansluiting 2x80.
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b) Gascircuit
 - Microprocessor gestuurd gasmechanisme welke samen met de modulerende ventilator voor de juiste 
         verhouding gas/lucht zorgt.
 - Toerental geregelde ventilator.
 - Premix brander.
 - Hermetisch gesloten verbrandingskamer.
 - Primaire roestvrijstalen AISI 316L warmtewisselaar welke geschikt is voor condensatie en is voorzien van een  
    opvangbak.

c) Hydraulische onderdelen
 - Secundaire warmtewisselaar in koper geïsoleerd van de primaire kring door middel van een driewegklep 
    geplaatst op de retourleiding.
 - Een filter tegen verstopping aan de ingang van de sanitaire warmtewisselaar.
 - Een gemotoriseerde driewegkraan geeft voorrang  aan de sanitaire warmwaterproductie zodra een aftapping  
   van 1 l/min door de sanitaire debietdetector gemeten wordt.
 - Ingebouwde pomp met 3 snelheden en automatische ontluchter.
 - De beschikbare manometrische opvoerhoogte van de pomp bij 1000 l/u bedraagt 30 kPa.
 - Zonder expansievat, vulset en veiligheidskleppen.

d) Werking en beveiliging
 - Sanitaire voorrangsregeling
 - Modulerende regeling in verwarming en sanitair door middel van NTC-voelers.
 - Oververhittingsbeveiliging met automatische herschakeling.
 - Manometer.
 - Branderbeveiliging door ionisatie.
 - Mogelijkheid het vermogen van het toestel aan te passen aan de installatie.
 - Compatibel met een zonnesysteem.

e) Instrumentenbord
 - Display met volgende numerieke weergave:
 - de temperatuur gemeten door de NTC-voeler vertrek verwarming 
 - weergave van de werkingsmode
 - weergave van de storingscodes
 - weergave van de gewenste temperatuur verwarming en sanitair

f) Sanitaire warmteproductie
 - Sanitair warm water door middel van een roestvrijstalen platenwarmtewisselaar voorzien van een  warme   
  startfunctie.
 - Elektronisch instelbare temperatuur van 52 tot 62°C.

g) Elektrische aansluiting
 - De ketel is voorzien van een voedingskabel van 230V en een aansluiting voor een AAN/UIT kamerthermostaat 
  of een Opentherm kamerthermostaat.

2 jaar omnium waarborg op de verplaatsing, de onderdelen en werkuren.
5 jaar waarborg op de primaire warmtewisselaar.
De fabrikant dient over een voldoende uitgebreid servicenet te beschikken
De fabrikant verzekert de levering van wisselstukken voor minstens 15 jaar na stopzetting van de productie.
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Condensatiegaswandketel van het gesloten type
met warmwaterproductie: doorstroming + ingebouwde boiler

Isotwin Condens F25/30, F30/35

TECHNISCHE KENMERKEN

   TYPE KETEL Isotwin Condens F25/30 Isotwin Condens F30/35

   Verwarming, regime 80/60°C
   - puissance nominale kW 4,8 tot 23,5 4,8 tot 29,3

Rendement au pouvoir calorifique 
inférieur à puissance minimale et 
régime 40/30 °C

% 109,2 108,8

 Sanitair warm water
   - veranderlijk vermogen
   - doorstroomdebiet met ∆t 25°C

kW
l/min

30,6
17,5

34,8
20

Toevoer verse lucht/
Afvoer verbrande gassen

Ø mm specifiek specifiek

   Afmetingen
   - hoogte
   - breedte
   - diepte

mm
mm
mm

890
470
561

890
470
561

   Gewicht kg 65,5 67
 * eerste 10 minuten

- De ketel is geschikt
 
voor aardgas  type I

2E(S)
 (F25/30 en F30/35) en     

 I3+ (enkel F30/35) en beschikken beiden over een CE 
   keuring en het HR TOP 107 label.
- De  wandketel is van het gesloten type en gekeurd voor de 
   categorieën B23P, C13, C33, C43, C43P, C53, C83, C93.
- Het nominaal vermogen van de verwarmingsketels is modulerend 
 dankzij een gasdebietregelaar zowel in verwarming als in sanitair.
- CV vertrektemperatuur regelbaar tussen 10°C en 80°C.  Enkel bij 
   glijdende temperaturen haalt men het optimaal rendement van de 
   verwarmingsketel en zal deze condenseren. 
 Dit kan men bereiken door gebruik te maken van een    
 weersafhankelijke regeling met buitenvoeler of van een modulerende 
 thermostaat.
- Het toestel is uitgerust met 2 voorraadvaten van 21 liter en een 
   platenwarmtewisselaar om een constante taptemperatuur te bekomen 
   zonder wachttijd. De platenwisselaar en het voorraadvat zijn 
   onderling verbonden met een sanitaire laadpomp. Kleine aftappingen  
 gaan enkel door de warmtewisselaar, bij grotere aftappingen wordt 
 het voorraadvat bijkomend ingezet voor het leveren van het 
 gevraagde debiet.
-  De gegevens van de ketel worden digitaal weergegeven op een 
 LCD-scherm.

-  De ketel is opgebouwd uit volgende onderdelen:

  a) Mantel en frame
 - Gemakkelijk demonteerbare gelakte mantel en bedieningspaneel.
 - Metalen frame met ketelgedeelte en sanitaire warmwaterproductie
 - De gaswandketel kan aangesloten worden op een VLT/VGA-
systeem (verbrandingsluchttoevoer/
  verbrandingsgassenafvoer), concentrisch of excentrisch, voor de afvoer van de verbrande gassen en de 
  aanvoer van verse lucht.
      - Deze gesloten wandketel is standaard voorzien van een concentrische aansluiting. 
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b) Montageplaat
 - Montageplaat met drie afsluitkranen en een KVBG gekeurde gaskraan.
 - De ketel wordt aangesloten op de montageplaat en is bovenaan voorzien van een bevestigingshaak die 
   m.b.v. een montagesjabloon op de juiste afstand t.o.v. de montageplaat kan geïnstalleerd worden.

c) Gascircuit
 - Microprocessor gestuurd gasmechanisme welke samen met de modulerende ventilator voor de juiste 
  verhouding gas/lucht zorgt.
      - Toerental geregelde ventilator.
      - Premix brander.
      - Hermetisch gesloten verbrandingskamer.

d) Hydraulische onderdelen
 - Primaire roestvrijstalen AISI 316L warmtewisselaar welke geschikt is voor condensatie en is voorzien van  
  een opvangbak.
 - Afzonderlijke roestvrijstalen sanitaire platenwisselaar in combinatie met 2 voorraadvaten van 21 liter en 
   een sanitaire laadpomp staan in voor de productie van sanitair warmwater.
 - Een gemotoriseerde driewegklep geeft voorrang aan de sanitaire warmwaterproductie zodra een aftapping 
  van 1l/min door de sanitaire debietdetector gemeten wordt.
 - Ingebouwd expansievat van 10 liter + sanitair expansievat van 2 l.
 - Ingebouwde pomp met een automatische ontluchter en regelbare bypass. 

e) Werking en beveiliging
 - Sanitaire voorrangsregeling.
 - Modulerende gasdebietregeling in verwarming en sanitair door middel van NTC-voelers.
 - De T° van het water in het voorraadvat wordt gecontroleerd door een NTC voeler.
  Het voorraadvat wordt op temperatuur gehouden met een max. verschil van 4K.
  Het maximum aftapvolume is 4 liter alvorens het starten van de sanitaire laadpomp.
 - Drukschakelaar voor beveiliging van de goede werking verbrandingsluchttoevoer en 

verbrandingsgassenafvoer.
 - Oververhittingsbeveiliging met manuele herinschakeling.
 - Drukvoeler die de actuele druk in het verwarmingscircuit digitaal weergeeft en tevens functioneert als 

watertekortbeveiliging.
 - Elektronische ontsteking en vlamcontrole door middel van ionisatie.
 - Mogelijkheid tot aansluiting van een buitenvoeler. Regeling standaard voorzien in het toestel.
 - Mogelijkheid het vermogen in verwarming van het toestel aan te passen aan de installatie.

f) Instrumentenbord
 - Weergave van de ingestelde temperaturen verwarming, sanitair en ‘toestel onder spanning” via leds en  
  een display.
 - Aan/Uit toets, insteltoetsen T° verwarming, insteltoetsen T° sanitair, keuze toets “verwarming en sanitair”, 

“enkel verwarming” of “enkel sanitair”.
 - LCD scherm met volgende digitale weergave:
  . actuele druk in het verwarmingscircuit en vertrektemperatuur verwarming.
  . digitale weergave van de gevraagde T° verwarming en sanitair.
   . digitale weergave van de parameters (T° micro-accu, sanitair debiet, ...).
  . pictogram verwarming en/of sanitair naargelang de werking.

g) Sanitaire warmwaterproductie
 - Afzonderlijke roestvrijstalen sanitaire platenwisselaar in combinatie met 2 voorraadvaten van 21 liter en 
   een sanitaire laadpomp staan in voor de productie van sanitair warmwater.
 - Een gemotoriseerde driewegklep geeft voorrang aan de sanitaire warmwaterproductie zodra een aftapping 
  van 1l/min door de sanitaire debietdetector gemeten wordt.
h) Elektrische aansluiting
 - De ketel is voorzien van een voedingskabel 230 V.
 - Kamerthermostaat aan/uit of modulerend Ebus (OpenTherm in optie) en buitenvoeler aan te sluiten via de  
   klemmenstrook die zich achter het bedieningsbord bevindt.

2 jaar omnium waarborg op de verplaatsing, de onderdelen en werkuren.
5 jaar waarborg op de primaire warmtewisselaar en op de ingebouwde boiler.
De fabrikant dient over een voldoende uitgebreid servicenet te beschikken
De fabrikant verzekert de levering van wisselstukken voor minstens 15 jaar na stopzetting van de productie.
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Condensatiegaswandketel van het gesloten type
enkel voor verwarming

Thermomaster F AS 29 E

TECHNISCHE KENMERKEN

 TYPE KETEL
Thermomaster

F AS 29 E

  Verwarming- regime 80/60°C
   - nominaal vermogen (G 20) kW 6,2 tot 29

 Toevoer verse lucht/Afvoer verbrande gassen Ø mm 2x80

   Afmetingen 
   - hoogte
   - breedte
   - diepte

mm
mm
mm

780
450
320

   Gewicht kg 45

- De ketel is geschikt
 
voor aardgas  type I

2E(S)B
 beschikt over een CE keuring en 

   het HR TOP 107 label.
- De wandketel is van het gesloten type  en gekeurd voor de categorieën B23, 
   B23

p
, C13,C33, C43, C53, C83, C33

S
.

- Het nominaal vermogen van de verwarmingsketel aan een regime 40/30°C is 
   32,5 kW.
- Het rendement op de calorische onderwaarde bij een minimale belasting en  
 bij een regime 40/30 is 108,2%.
- CV vertrektemperatuur regelbaar tussen 22°C en 80°C.  Enkel bij glijdende 
   temperaturen haalt men het optimaal rendement van de verwarmingsketel en 
   zal deze condenseren.  Dit kan men bereiken door gebruik te maken van een  
 buitenvoeler of een modulerende thermostaat (OpenTherm protocol).

- De ketel is opgebouwd uit volgende onderdelen:

  a) Mantel en frame
 - Gemakkelijk demonteerbare gelakte mantel en bedieningspaneel   
  beschermd door een kunststof openklapbaar beschermingsluik .
      - Metalen frame met ketelgedeelte en sanitaire warmwaterproductie.
 - De gaswandketel kan aangesloten worden op een VLT/VGA-systeem (verbrandingsluchttoevoer/
  verbrandingsgassenafvoer), concentrisch of excentrisch, voor de afvoer van de verbrande gassen en de 
  aanvoer van verse lucht.
 - Deze gesloten wandketel is standaard voorzien van een parallelle aansluiting Ø 2 x 80 mm.

 b) Gascircuit
  - Microprocessor gestuurd gasmechanisme welke samen met de modulerende ventilator voor de juiste 
     verhouding gas/lucht zorgt.
      - Toerental geregelde ventilator.
      - Premix brander.
      - Hermetisch gesloten verbrandingskamer.
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c) Hydraulische onderdelen
 - Primaire warmtewisselaar uit hoogwaardig gietaluminium welke geschikt is voor condensatie en voorzien 
  is van een opvangbak.
 - Expansievat van 12 liter.
 - Ingebouwde automatische ontluchter en automatische bypass.
 - Ingebouwde pomp met opvoerhoogte van 38 kPa bij 1000l/h.
 - Gemotoriseerde driewegklep.
 - Ingebouwde veiligheidsklep, bypass en vulset.

d) Werking en beveiliging
 - De regeling gebeurt door middel van 3 NTC weerstanden, één op het vertrek CV, één op de retour CV en 
  één op het sanitair warm water.
 - De besturing van de ketel (brander, pomp, ventilator en driewegklep) gebeurt door middel van een 
  microprocessor welke via een toetsenbord op het voorpaneel ingesteld wordt. De microprocessor houdt 
         rekening met de 3 gemeten temperaturen en past de besturing bij elke situatie aan.
 - Beveiliging tegen watertekort en ingebouwde vorstbeveiliging.
 - Branderbeveiliging door ionisatie.
 - Beveiliging tegen een te snelle temperatuurstijging (>4°C/s).
 - Automatische aanpassing van het vermogen indien  ∆t > 30°C.
 - Mogelijkheid de pomp te laten nadraaien (tijd instelbaar).
 - Mogelijkheid tot aansluiting van een buitenvoeler. Regeling standaard voorzien in het toestel.

e) Instrumentenbord
 - Het instrumentenbord (achter een openklapbaar beschermluik) bestaat uit een resetschakelaar, drie 
  toetsen voor de programmatie, een uitleesdisplay en een alarmlampje.
 - Mogelijkheid voor instellen van vertrektemperatuur CV, temperatuur sanitair, Winter/Zomer stand, 
  pompfunctie en van de weersafhankelijke regeling.
 - Mogelijkheid uitlezen: vertrektemperatuur, retourtemperatuur, ingestelde waarden, pompfunctie , snelheid 
  extractor, storingscodes en buitenvoeler

f) Elektrische aansluiting
 - De ketel is voorzien van een voedingskabel 230V.
 - Kamerthermostaat (aan/uit of modulerend-OpenTherm) en buitenvoeler aan te sluiten via de 
  klemmenstrook die zich achter het bedieningsbord bevindt.

2 jaar omnium waarborg op de verplaatsing, de onderdelen en werkuren.
10 jaar waarborg op de primaire warmtewisselaar.
De fabrikant dient over een voldoende uitgebreid servicenet te beschikken
De fabrikant verzekert de levering van wisselstukken voor minstens 15 jaar na stopzetting van de productie.
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Condensatiegaswandketel van het gesloten type
enkel verwarming

Themacondens FAS 12, FAS 25,FAS30

TECHNISCHE KENMERKEN

   TYPE KETEL Themacondens 
FAS 12

Themacondens 
FAS25

Themacondens 
FAS30

  Verwarming – regime 80/60°C
   - nominaal vermogen (G 20) kW 4,5 tot 12 7,5 tot 24,5 10,5 tot 30

Rendement op de calorische 
onderwaarde bij minimale belasting en 
bij een regime 40/30°C

% 109 109,2 108,8

  Sanitair warm water – regime 80/60°
   - modulerend vermogen (G 20)
   - nom. débiet (∆t 25°C)

kW
l/min

-
-

-
-

-
-

 Toevoer verse lucht/
Afvoer verbrande gassen

Ø mm specifiek specifiek specifiek

   Afmetingen
   - hoogte
   - breedte
   - diepte

mm
mm
mm

740
418
344

740
418
344

740
418
344

   Gewicht kg 37,1 37,7 38,3

- De ketel is geschikt voor  aardgas type I
2E(S)B

 en vloeibaar gas type I
3P

  en   
 beschikt over een CE keuring en het HR TOP 107 label.
- De wandketel is van het gesloten type en gekeurd voor de categorieën   
 B23P, C13, C33, C43, C43P, C53, C83, C93.
- De verwarmingsketel is uitgerust met een elektronische ontsteking en 
   vlamcontrole door ionisatie.
- Het nominaal vermogen van de verwarmingsketels aan een condensatieregime 
    50/30°C is 13,2 kW voor de FAS12, 26,9 kW voor de FAS25 en 32,8kW voor de 
 FAS30 en is modulerend dankzij een gasdebietregelaar zowel in verwarming als in 
 sanitair
- CV vertrektemperatuur is regelbaar tussen 10°C en 80°C.  Enkel bij glijdende 
    temperaturen haalt men het optimaal rendement van de verwarmingsketel en zal 
    deze condenseren. 
  Dit kan men bereiken door een weersafhankelijke regeling met buitenvoeler of 
    gebruik te maken van een modulerende thermostaat.
- De gegevens van de ketel worden weergegeven op een digitaal LCD-scherm.

- De ketel is opgebouwd uit volgende onderdelen:

 a) Mantel en frame
 - Gemakkelijk demonteerbare gelakte witte mantel en bedieningspaneel 
 - Metalen frame met ketelgedeelte.
 - De gaswandketel kan aangesloten worden op een VLT/VGA-systeem 
  (verbrandingsluchttoevoer/verbrandingsgassenafvoer), concentrisch of excentrisch, voor de afvoer van de 
  verbrande gassen en de aanvoer van verse lucht.
 - Deze gesloten wandketel is standaard voorzien van een concentrische aansluiting.
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b) Montageplaat
 - Montageplaat met drie afsluitkranen en een KVBG gekeurde gaskraan.
 - De ketel wordt aangesloten op de montageplaat en is bovenaan voorzien van een bevestigingshaak die 
   m.b.v. een montagesjabloon op de juiste afstand t.o.v. de montageplaat kan geïnstalleerd worden. 

c) Gascircuit
 - Microprocessor gestuurd gasmechanisme welke samen met de modulerende ventilator voor 
  de juiste verhouding gas/lucht zorgt.
 - Toerental geregelde ventilator.
 - Premix brander.
 - Hermetisch gesloten verbrandingskamer.

 d) Hydraulische onderdelen
 - Primaire roestvrijstalen AISI 316L warmtewisselaar welke geschikt is voor condensatie en is voorzien van  
  een opvangbak.
 - Expansievat van 8 liter.
 - Ingebouwde pomp met automatische ontluchter en  regelbare bypass.
 - Gemotoriseerde driewegklep voor externe wisselaar.
 - Ingebouwde veiligheidsklep en bypass

 e) Werking en beveiliging
 - De regeling gebeurt door middel van NTC weerstanden, één op het vertrek CV en één op de retour CV
 - De besturing van de ketel (brander, pomp, ventilator en driewegklep) gebeurt door middel van een 
  microprocessor welke via een toetsenbord op het voorpaneel ingesteld wordt. De microprocessor houdt 
         rekening met gemeten temperaturen en past de besturing bij elke situatie aan.
 - Beveiliging tegen watertekort.
 - Ingebouwde vorstbeveiliging.
 - Branderbeveiliging door ionisatie.
 - Beveiliging tegen te snelle temperatuurstijging.
 - Automatische aanpassing van het vermogen indien  ∆t > 30°C.
 - Mogelijkheid de pomp te laten nadraaien.
 - Mogelijkheid voor het aansluiten van een buitenvoeler.
  De buitentemperatuurregeling is standaard in het toestel voorzien.
 - Compatibel met het zonnesysteem.

 f) Instrumentenbord
 - Het instrumentenbord bestaat uit een AAN/UIT schakelaar, toetsen voor de programmatie, een   
  uitleesdisplay en een alarmlampje.
 - Mogelijkheid voor instellen van de vertrektemperatuur CV, de temperatuur sanitair (met externe wisselaar),
  Winter/Zomer stand, de pompfunctie en de weersafhankelijke regeling.
 - Mogelijkheid uitlezen: vertrektemperatuur, retourtemperatuur, ingestelde waarden, pompfunctie, snelheid 
  extractor, storingscodes en buitenvoeler

 g) Elektrische aansluiting
 - De ketel is voorzien van een voedingskabel 230V en een aansluiting voor de kamerthermostaten 
        AAN/UIT of Ebus, Opentherm in optie.

2 jaar omnium waarborg op de verplaatsing, de onderdelen en werkuren.
5 jaar waarborg op de primaire warmtewisselaar.
De fabrikant dient over een voldoende uitgebreid servicenet te beschikken
De fabrikant verzekert de levering van wisselstukken voor minstens 15 jaar na stopzetting van de productie.
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Condensatiegaswandketel van het gesloten type
enkel voor verwarming

Themacondens F AS 37

TECHNISCHE KENMERKEN

   TYPE KETEL Themacondens F AS 37

  Verwarming – regime 80/60°C
   - nominaal vermogen (G 20) kW 9,6 tot 37,5

 Toevoer verse lucht/Afvoer verbrande gassen Ø mm 2x80

   Afmetingen
   - hoogte
   - breedte
   - diepte

mm
mm
mm

552
452
350

   Gewicht kg 41

- De ketel is geschikt voor  aardgas type I
2E(S)B

 en vloeibaar gas type  

 I
3P

  en beschikt over een CE keuring en het HR TOP 107 label.

- De wandketel is van het gesloten type en gekeurd voor de categorieën 
B23, C13, C33, C43, C53, C83.

- De verwarmingsketel is uitgerust met een elektronische ontsteking en    
vlamcontrole door ionisatie.

- Het nominaal vermogen van de verwarmingsketels aan een 
condensatieregime 50/30°C is 40,8 kW en is modulerend dankzij een 
gasdebietregelaar. Zowel in verwarming als in sanitair.

- Het rendement op de calorische onderwaarde bij een minimale  

belasting en bij een regime 40/30 is 108,5%.

- CV vertrektemperatuur is regelbaar tussen 10°C en 90°C.  Enkel bij 
glijdende temperaturen haalt men het optimaal rendement van de 
verwarmingsketel en zal deze condenseren.

    Dit kan men bereiken door gebruik te maken van een weersafhankelijke 
regeling met buitenvoeler in combinatie met een OpenTherm 
thermostaat die deze functie ondersteunt.

- De ketel is opgebouwd uit volgende onderdelen:

a) Mantel en frame
 - Gemakkelijk demonteerbare gelakte mantel en bedieningspaneel beschermd door een openklapbaar   
  beschermingsluik. 
  - Metalen frame met ketelgedeelte en sanitaire warmwaterproductie.
 - De gaswandketel kan aangesloten worden op een VLT/VGA-systeem 
  (verbrandingsluchttoevoer/verbrandingsgassenafvoer), concentrisch of excentrisch, voor de afvoer van de 
  verbrande gassen en de aanvoer van verse lucht.
 - Deze gesloten wandketel is standaard voorzien van een parallelle aansluiting 2x80.

b) Gascircuit
 - Microprocessor gestuurd gasmechanisme welke samen met de modulerende ventilator voor de juiste 
         verhouding gas/lucht zorgt.
 - Toerental geregelde ventilator.
 - Premix brander.
 - Hermetisch gesloten verbrandingskamer.
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c) Hydraulische onderdelen
 - Primaire roestvrijstalen AISI 316L warmtewisselaar welke geschikt is voor condensatie en is voorzien van een  
  opvangbak.
 - Ingebouwde pomp met 3 snelheden en automatische ontluchter.
 - De beschikbare manometrische opvoerhoogte van de pomp bij 1000 l/u bedraagt 30 kPa.
 - Zonder expansievat, vulset en veiligheidskleppen.
  - Een gemotoriseerde driewegkraan geeft voorrang  aan de sanitaire warmwaterproductie (extern voorraadvat).

d) Werking en beveiliging
 - Modulerende regeling door middel van NTC-voelers.
 - Oververhittingsbeveiliging met automatische herschakeling.
 - Manometer.
 - Branderbeveiliging door ionisatie.
 - Mogelijkheid het vermogen van het toestel aan te passen aan de installatie.
 - Compatibel met het zonnesysteem.

e) Instrumentenbord
 - Display met volgende numerieke weergave:
 - de temperatuur gemeten door de NTC-voeler vertrek verwarming 
 - weergave van de werkingsmode
 - weergave van de storingscodes
 - weergave van de gewenste temperatuur verwarming

f) Elektrische aansluiting
 - De ketel is voorzien van een voedingskabel van 230V en een aansluiting voor een AAN/UIT kamerthermostaat 
  of een Opentherm kamerthermostaat.

2 jaar omnium waarborg op de verplaatsing, de onderdelen en werkuren.
5 jaar waarborg op de primaire warmtewisselaar.
De fabrikant dient over een voldoende uitgebreid servicenet te beschikken
De fabrikant verzekert de levering van wisselstukken voor minstens 15 jaar na stopzetting van de productie.
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Condensatiegaswandketel van het gesloten type
enkel voor verwarming

Themacondens FAS45, FAS65

TECHNISCHE KENMERKEN

   TYPE KETEL Themacondens FAS 45 Themacondens FAS 65

 Verwarming- regime 80/60°C
   - nominaal vermogen (G 20)

kW 12,3 tot 44,1 13,8 tot 63,7

 Toevoer verse lucht/Afvoer verbrande gassen Ø mm 80/125 80/125

   Afmetingen 
   - hoogte
   - breedte
   - diepte

mm
mm
mm

800
480
450

800
480
472

   Gewicht kg 46 75

- De ketel is geschikt voor aardgas  type I
2E(S)

  en I
3P

 beschikt over een CE 
   keuring en het HR TOP 107 label.
- De  wandketel is van het gesloten type en gekeurd voor de categorieën 
   B23P, C13, C33, C43, C43P, C53, C83, C93.
- De verwarmingsketel is uitgerust met een elektronische ontsteking en 
   vlamcontrole door ionisatie.
- CV vertrektemperatuur is regelbaar tussen 40°C en 85°C voor de   
   Themacondens FAS45 en van 35°C tot 85°C pour la Themacondens FAS65.  
 Enkel bij glijdende temperaturen haalt men het optimaal rendement van de 
 verwarmingsketel en zal deze condenseren. 
 Dit kan men bereiken door een weersafhankelijke regeling met 
   buitenvoeler of gebruik te maken van een modulerende thermostaat .
- Het rendement op de calorische onderwaarde bij een minimale   
 belasting en bij een regime 40/30 is 107% voor de Themacondens FAS45 
 en 108% voor de Themacondens FAS65.

- De ketel is opgebouwd uit volgende onderdelen:

 a) Mantel en frame
 - Gemakkelijk demonteerbare gelakte mantel en bedieningspaneel.
 - Metalen frame met ketelgedeelte.
 - Deze gesloten wandketel is standaard voorzien met concentrische aansluiting 80/125 mm.
 - De gaswandketel kan aangesloten worden op een VLT/VGA-systeem (verbrandingsluchttoevoer/
  verbrandingsgassenafvoer), concentrisch of excentrisch, voor de afvoer van de verbrande gassen en de 
  aanvoer van verse lucht.
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b) Gascircuit
 - Microprocessor gestuurd gasmechanisme welke samen met de modulerende ventilator voor de juiste 
  verhouding gas/lucht zorgt.
 - Toerental geregelde ventilator.
 - Premix brander.
 - Hermetisch gesloten verbrandingskamer.

c) Hydraulische onderdelen
 - Warmtewisselaar in inox
 - Zonder expansievat.

d) Werking en beveiliging
 - De regeling gebeurt door middel van NTC voelers, één op vertrek CV, één op retour CV.
 - De besturing van de ketel (brander en ventilator) gebeurt door middel van een microprocessor welke via 
  een toetsenbord op het voorpaneel ingesteld wordt. 
 - De besturing van een primaire pomp, een sanitaire pomp en een driewegklep kan ook door  de 
  microprocessor gebeuren.
 - Beveiliging tegen watertekort.
 - Ingebouwde vorstbeveiliging.
 - Branderbeveiliging door ionisatie.
 - Beveiliging tegen te snelle temperatuurstijging (>4°C/s).
 - Automatische aanpassing van het vermogen indien  ∆t > 30°C.
 - Mogelijkheid de pomp te laten nadraaien (tijd instelbaar).
 - Mogelijkheid voor het aansluiten van een buitenvoeler. De regeling is in functie van de buitentemperatuur is 
         in optie

e) Instrumentenbord
 - Het instrumentenbord bestaat uit een resetknop, een mode- en bevestigingstoets voor de programmatie, 
  twee regelknoppen, een aan/uit schakelaar, een uitleesdisplay.
 - Mogelijkheid voor het instellen van de vertrektemperatuur CV, pompfunctie en van de weersafhankelijke 
  regeling.
 - Mogelijkheid uitlezen: vertrektemperatuur, retourtemperatuur, ingestelde waarden, pompfunctie, 
        ventilatortoerental, storingscodes.

f) Elektrische aansluiting
 - De ketel is voorzien van een voedingskabel 230V.
 - Mogelijkheid tot aansluiten kamerthermostaat aan/uit of modulerend Ebus (Opentherm in optie).

2 jaar omnium waarborg op de verplaatsing, de onderdelen en werkuren.
5 jaar waarborg op de primaire warmtewisselaar.
De fabrikant dient over een voldoende uitgebreid servicenet te beschikken
De fabrikant verzekert de levering van wisselstukken voor minstens 15 jaar na stopzetting van de productie.
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Gaswandketel van het open type
met warmwaterproductie: doorstroming

Thematek C 24 E

TECHNISCHE KENMERKEN

 TYPE KETEL Thematek C 24 E

  Verwarming
   - nominaal aanpasbaar vermogen kW 8,4 tot 24,6

  Sanitair warm water
   - modulerend vermogen
   - nom. debiet met ∆t 25°C

kW
l/min

8,4 tot 24,6
13,7

   Schouwaansluiting Ø mm 130

   Afmetingen
   - hoogte
   - breedte
   - diepte

mm
mm
mm

740
410
358

   Gewicht kg 31

- De ketel is geschikt voor aardgas type I
2E+ 

en vloeibaar gas type I
3+

, beschikt over 
   een CE keuring en draagt het HR+ lage temperatuur label.
 De ketel is van het atmosferische type B

11BS
 met thermische terugslagbeveiliging 

   (TTB).
- Het nominaal vermogen verwarming is instelbaar van 8,4 tot 24,6 kW.
- De verwarmingsketel is modulerend tussen zijn minimum en maximum vermogen 
   zowel in verwarming als in sanitair regime dankzij een elektronische  
   gasdebietregeling.
- Het minimaal rendement is 91,5% op de calorische onderwaarde.
- CV vertrektemperatuur is regelbaar tussen 38°C en 87°C.  Enkel bij glijdende 
   temperaturen haalt men een optimaal seizoensrendement.  Dit kan men bereiken 
   door gebruik te maken van een weersafhankelijke regeling met buitenvoeler.
- De verwarmingsketel is uitgerust met een elektronische ontsteking en vlamcontrole 
   door ionisatie.

-  De ketel is opgebouwd uit volgende onderdelen :

a) Mantel en frame
 - Witte omkasting uit gelakte staalplaat met wit bedieningspaneel in kunststof.
 - Metalen frame, met ingebouwde trekonderbreker.

b) Montageplaat
 - De montageplaat kan onafhankelijk van de ketel geplaatst worden.
  Deze montageplaat omvat:  . een aansluiting retour CV met afsluitkraan.
       . een aansluiting vertrek CV met afsluitkraan.
       . een aansluiting koudwater met afsluitkraan.
       . een aansluiting warmwater en een gasaansluiting.
 - Wandketel eenvoudig te monteren met behulp van een bevestigingsbeugel en een montagemal welke de 
  juiste afstand tussen montageplaat en beugel opgeeft.
 - De ketel steunt op de montageplaat.
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c) Gascircuit
 - KVBG gekeurde gaskraan apart bijgeleverd
 - Modulerend gasmechanisme gecombineerd met elektronische ontsteking en vlamcontrole
 - Atmosferische corrosiebestendige brander zonder blijvende waakvlam met roestvrijstalen 
  vlammenstabilisators

d) Hydraulische elementen
 - Corrosiebestendige primaire warmtewisselaar uit koper voorzien van lamellen.
 - Afzonderlijke roestvrijstalen sanitaire platenwarmtewisselaar, debietdetector en gemotoriseerde 
  driewegkraan.
 - Ingebouwd expansievat achteraan het toestel met inhoud van 8 liter.
 - Pomp met automatische ontluchter ingebouwd.
 - Ingebouwde automatische en regelbare bypass.
 - Beschikbare manometrische opvoerhoogte bij 900 l/u is 33 kPa.
 - Ingebouwde veiligheidsklep en vulset.

e) Regeling en beveiliging
 - Modulerende gasdebietregeling in verwarming en sanitair door middel van een NTC-voeler.
 - Elektronische ontsteking en vlamcontrole door middel van ionisatie.
 - Sanitaire voorrangsregeling.
 - Temperatuurbegrenzer door middel van een NTC voeler.
 - NTC voeler voor de regeling van de temperatuur verwarming en sanitair.
 - Regeling door middel van een microprocessor.
 - Mogelijkheid tot het afstellen van het verwarmingsvermogen.
 - Thermische terugslagbeveiliging (TTB).
 - Watergebreksbeveiliging.
 - Anti-vorstbeveiliging.
 - Mogelijkheid tot aansluiting van een buitenvoeler. 

f) Bedieningspaneel
 - “Aan / Uit” draaiknop.
 - Staafdiagram met weergave van de temperatuur en de druk in het verwarmingscircuit.
 - Draaiknop voor de regeling van de temperatuur in het verwarmingcircuit en voor de keuze zomerstand.
 - Verklikkerlichtje voor gastekort of oververhitting

g) Elektrische aansluiting
 - De ketel is voorzien van een voedingskabel van 220 V en een aansluiting voor kamerthermostaat via 
  potentiaalvrije contacten

 

2 jaar omnium waarborg op de verplaatsing, de onderdelen en werkuren.
De fabrikant dient over een voldoende uitgebreid servicenet te beschikken
De fabrikant verzekert de levering van wisselstukken voor minstens 15 jaar na stopzetting van de productie.
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Gaswandketel van het open type
met warmwaterproductie: doorstroming

Themaclassic C 25 E, Themaclassic C 30 E

TECHNISCHE KENMERKEN

   TYPE KETEL
Themaclassic

C 25 E
Themaclassic

C 30 E

  Verwarming
   - nominaal aanpasbaar vermogen kW 8,4 tot 24,6 10,4 tot 29,6

  Sanitair warm water
   - modulerend vermogen
   - nom. debiet met ∆t 25°C

kW
l/min

8,4 tot 24,6
13,7

10,4 tot 29,6
17

   Schouwaansluiting Ø mm 130 150

   Afmetingen
   - hoogte
   - breedte
   - diepte

mm
mm
mm

740
410
358

798
450
365

   Gewicht kg 31 36

- De ketel is geschikt voor aardgas type I
2E+ 

en vloeibaar gas type I
3+

, beschikt over 
   een CE keuring en draagt het HR+ lage temperatuur label.
 De ketel is van het atmosferische type B

11BS
 met thermische terugslagbeveiliging 

   (TTB).
- De verwarmingsketel is modulerend tussen zijn minimum en maximum vermogen 
   zowel in verwarming als in sanitair regime dankzij een elektronische 
   gasdebietregeling.
- Het minimaal rendement op de calorische onderwaarde is 91,5% voor de 
   Themaclassic C 25 E  en 91,1% voor de Themaclassic C 30 E.
- CV vertrektemperatuur is regelbaar tussen 38°C en 87°C.  Enkel bij glijdende 
   temperaturen haalt men een optimaal seizoensrendement.  Dit kan men bereiken 
   door gebruik te maken van een weersafhankelijke regeling met buitenvoeler.
- De verwarmingsketel is uitgerust met een elektronische ontsteking en vlamcontrole 
   door ionisatie.

- De ketel is opgebouwd uit volgende onderdelen:

  a) Mantel en frame
      - Witte omkasting uit gelakte staalplaat met wit bedieningspaneel in kunststof.
      - Metalen frame, met ingebouwde trekonderbreker.

  b) Montageplaat
 - De montageplaat kan onafhankelijk van de ketel geplaatst worden.
  Deze montageplaat omvat:  . een aansluiting retour CV met afsluitkraan.
       . een aansluiting vertrek CV met afsluitkraan.
       . een aansluiting koudwater met afsluitkraan.
       . een aansluiting warmwater en een gasaansluiting.
 - Wandketel eenvoudig te monteren met behulp van een bevestigingsbeugel en een montagemal welke de 
  juiste afstand tussen montageplaat en beugel opgeeft.
 - De ketel steunt op de montageplaat.
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  c) Gascircuit
 - KVBG gekeurde gaskraan apart bijgeleverd
 - Modulerend gasmechanisme gecombineerd met elektronische ontsteking en vlamcontrole
 - Atmosferische corrosiebestendige brander zonder blijvende waakvlam met roestvrijstalen 
  vlammenstabilisators.

  d) Hydraulische elementen
 - Corrosiebestendige primaire warmtewisselaar uit koper voorzien van lamellen.
 - Afzonderlijke roestvrijstalen sanitaire platenwarmtewisselaar, debietdetector en gemotoriseerde 
  driewegkraan
 - Ingebouwd expansievat met een inhoud van 8 liter voor de C 25 E en van 12 liter voor de C 30 E.
 - Pomp met automatische ontluchter ingebouwd
 - Ingebouwde automatische en regelbare differentiaalbypass
 - Manometrische opvoerhoogte bij 900 l/u is 33 kPa voor de C 25 E en 45 kPa voor de C 30 E.
      - Ingebouwde veiligheidsklep en vulset

  e) Regeling en beveiliging
 - Modulerende gasdebietregeling in verwarming en sanitair door middel van een NTC-voeler
 - Elektronische ontsteking en vlamcontrole door middel van ionisatie.
 - Sanitaire voorrangsregeling
 - Temperatuurbegrenzing door middel van een NTC voeler
 - NTC voeler voor de regeling van de temperatuur verwarming en sanitair
 - Regeling door middel van microprocessor.
 - Mogelijkheid tot het afstellen van het verwarmingsvermogen.
 - Thermische terugslagbeveiliging (TTB)
 - Watergebreksbeveiliging
 - Anti-vorstbeveiliging
 - Mogelijkheid tot aansluiting van een buitenvoeler. Regeling standaard voorzien in het toestel.

  f) Bedieningspaneel 
 - “Aan / Uit” keuzeschakelaar.
 - Digitale display en LED’s voor een functie-aanduiding en service.
 - Drukknop voor de regeling van de temperatuur sanitair water.
      - Drukknop voor de regeling van de temperatuur in het verwarmingcircuit en voor de keuze zomerstand
      - Weergave van de waterdruk in het cv-circuit en van de temperatuur bij sanitaire werking

  g) Elektrische aansluiting
 - De ketel is voorzien van een voedingskabel van 220 V en een aansluiting voor kamerthermostaat via 
  potentiaalvrije contacten

2 jaar omnium waarborg op de verplaatsing, de onderdelen en werkuren.
De fabrikant dient over een voldoende uitgebreid servicenet te beschikken
De fabrikant verzekert de levering van wisselstukken voor minstens 15 jaar na stopzetting van de productie.
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Gaswandketel van het open type
enkel voor verwarming

Themaclassic C AS 25 E, Themaclassic C AS 30 E

TECHNISCHE KENMERKEN

 TYPE KETEL
Themaclassic

C AS 25E
Themaclassic

C AS 30 E

  Verwarming
   - nominaal aanpasbaar vermogen kW 8,4 tot 24,6 10,4 tot 29,6

  Sanitair warm water
   - modulerend vermogen
   - nom. debiet met ∆t 25°C

kW
l/min

-
-

-
-

   Schouwaansluiting Ø mm 130 150

   Afmetingen
   - hoogte
   - breedte
   - diepte

mm
mm
mm

740
410
358

798
450
365

   Gewicht kg 30 35

- De ketel is geschikt voor aardgas type I
2E+ 

en vloeibaar gas type I
3+

, beschikt 
   over een CE keuring en draagt het HR+ lage temperatuur label.
 De ketel is van het atmosferische type B

11BS
 met thermische terugslagbeveiliging 

   (TTB).
- De verwarmingsketel is modulerend tussen zijn minimum en maximum vermogen 
   zowel in verwarming als in sanitair regime dankzij een elektronische 
   gasdebietregeling.
- Minimaal rendement op de calorische onderwaarde is 91,5% voor de 
   Themaclassic C AS 25 E en 91,1% voor de Themaclassic C AS 30 E.
- CV vertrektemperatuur is regelbaar tussen 38°C en 87°C.  Enkel bij glijdende 
   temperaturen haalt men een optimaal seizoensrendement. Dit kan men bereiken 
   door gebruik te maken van een weersafhankelijke regeling met buitenvoeler.
- De verwarmingsketel is uitgerust met een elektronische ontsteking en 
   vlamcontrole door ionisatie.

- De ketel is opgebouwd uit volgende onderdelen :

  a) Mantel en frame
 - Witte omkasting uit gelakte staalplaat met wit bedieningspaneel in kunststof.
 - Metalen frame, met ingebouwde trekonderbreker.

  b) Montageplaat
 - De montageplaat kan onafhankelijk van de ketel geplaatst worden.
  Deze montageplaat omvat : . een aansluiting vertrek CV met afsluitkraan
       . een aansluiting retour CV met afsluitkraan
       . een gasaansluiting.
 - Wandketel eenvoudig te monteren met behulp van een bevestigingsbeugel en een montagemal welke de 
  juiste afstand tussen montageplaat en beugel opgeeft.
 - De ketel steunt op de montageplaat.



januari 2011                                                                             25                                              

  c) Gascircuit
 - KVBG gekeurde gaskraan apart bijgeleverd
 - Modulerend gasmechanisme gecombineerd met elektronische ontsteking en vlamcontrole.
 - Atmosferische corrosiebestendige brander zonder blijvende waakvlam met roestvrijstalen 
  vlammenstabilisators.

  d) Hydraulische elementen
 - Corrosiebestendige primaire warmtewisselaar uit koper voorzien van lamellen.
 - Ingebouwd expansievat met een inhoud van 8 liter voor de C AS 25E en 12 liter voor de C AS 30E.
 - Pomp met automatische ontluchter ingebouwd.
 - Ingebouwde automatische en regelbare differentiaalbypass.
 - Beschikbare manometrische opvoerhoogte bij 900 l/u is 33 kPa voor de C AS 25E en 45kPa 
         voor de C AS 30E.
 - Ingebouwde veiligheidsklep

  e) Regeling en beveiliging
 - Modulerende gasdebietregeling in verwarming door middel van een NTC-voeler.
 - Elektronische ontsteking en vlamcontrole door middel van ionisatie.
 - Temperatuurbegrenzing door middel van een NTC voeler.
 - NTC voeler voor de regeling van de temperatuur verwarming.
 - Regeling door middel van microprocessor.
 - Mogelijkheid tot het afstellen van het verwarmingsvermogen.
 - Thermische terugslagbeveiliging (TTB).
 - Watergebreksbeveiliging.
 - Anti-vorstbeveiliging.
 - Mogelijkheid tot aansluiting van een buitenvoeler. Regeling standaard voorzien in het toestel.

  f) Bedieningspaneel 
 - “Aan / Uit” keuzeschakelaar.
 - Digitale display en LED’s voor een functie-aanduiding en service.
      - Drukknop voor de regeling van de temperatuur in het verwarmingcircuit en voor de keuze zomerstand
      - Weergave van de waterdruk in het cv-circuit

  g) Elektrische aansluiting
 - De ketel is voorzien van een voedingskabel van 220 V en een aansluiting voor een kamerthermostaat met 
  potentiaalvrij contacten.

2 jaar omnium waarborg op de verplaatsing, de onderdelen en werkuren.
De fabrikant dient over een voldoende uitgebreid servicenet te beschikken
De fabrikant verzekert de levering van wisselstukken voor minstens 15 jaar na stopzetting van de productie.
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Gaswandketel van het open type
met warmwaterproductie: doorstroming + ingebouwde boiler

Isotwin C 25, Isotwin C 30

TECHNISCHE KENMERKEN

TYPE KETEL Isotwin C 25 Isotwin C 30

  Verwarming
   - nominaal vermogen kW 8,4 tot 24,6 10,4 tot 29,6

  Sanitair warm water
   - modulerend vermogen
   - doorstroom debiet met ∆t 25°C
   - specifiek debiet met ∆t 25°C*

kW
l/min
l/min

8,4 tot 24,6
14,1
19,0

10,4 tot 29,6
17

21,5

   Schouwaansluiting Ø mm 130 140

   Afmetingen
   - hoogte
   - breedte
   - diepte

mm
mm
mm

890
600
499

890
600
499

   Gewicht kg 57 59
 * eerste 10 minuten

- De ketel is geschikt voor aardgas type I
2E+

 en vloeibaar gas type I
3+

 beschikt 
over een CE keuring en draagt het HR + lage temperatuur label. De  wandketel 
is van het open type en gekeurd voor de  categorie B

11BS
.

- De verwarmingsketel is modulerend tussen zijn minimum en maximum 
vermogen zowel in verwarming als in sanitair regime dankzij een elektronische 
gasdebietregeling

- CV vertrektemperatuur is regelbaar tussen 38˚C en 80˚C. Enkel bij glijdende 
temperaturen haalt men een optimaal seizoensrendement. Dit kan men 
bereiken door een weersafhankelijke regeling met buitenvoeler.

- Het toestel is uitgerust met 2 vooraadvaten van 21 liter en een 
platenwarmtewisselaar  om een constante taptemperatuur te bekomen zonder 
wachttijd. De platenwisselaar en het voorraadvat zijn onderling verbonden 
met een sanitaire laadpomp. Kleine aftappingen (<7 l/m) gaan enkel door de 
warmtewisselaar, bij grotere aftappingen wordt het voorraadvat bijkomend 
ingezet voor het leveren van het gevraagde debiet.

- Het minimaal rendement op de calorische onderwaarde is 90,5% voor de 

   Isotwin C 25 E en 91,4% voor de Isotwin C 30 E.

- De gegevens van de ketel worden digitaal weergegeven op een LCD-scherm.

-  De ketel is opgebouwd uit volgende onderdelen:

    a) Mantel en frame
 - Gemakkelijk demonteerbare witte mantel met bedieningspaneel.
 - Metalen frame met ketelgedeelte en sanitaire warmwaterproductie dat gemonteerd wordt op een  
    afzonderlijke montageplaat.
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b) Montageplaat
 - Montageplaat met drie afsluitkranen en een KVBG gekeurde gaskraan.
 - De ketel wordt aangesloten op de montageplaat en is bovenaan voorzien van een bevestigingshaak 
   die m.b.v. een montagesjabloon op de juiste afstand t.o.v. de montageplaat kan geïnstalleerd worden.

  c) Gascircuit
 - Modulerend gasmechanisme gecombineerd met elektronische ontsteking en vlamcontrole.
 - Atmosferische corrosiebestendige brander zonder blijvende waakvlam met roestvrijstalen 
   vlammenstabilisators.

  d) Hydraulische onderdelen
 - Corrosiebestendige primaire warmtewisselaar uit koper voorzien van lamellen.
 - Afzonderlijke roestvrijstalen sanitaire platenwisselaar in combinatie met 2 voorraadvaten van 21 liter  
   staan in voor de productie van sanitair warm water.
 - Een gemotoriseerde driewegklep geeft voorrang aan de sanitaire warmwaterproductie zodra een  
   aftapping van 1l/min door de sanitaire debietdetector gedetecteerd wordt.
 - Ingebouwd expansievat van 12 liter + sanitair expansievat van 2 liter.
 - Ingebouwde pomp met automatische ontluchter en regelbare differentiaal bypass.
 - De beschikbare manometrische opvoerhoogte bij een debiet van 1.000 l/uur bedraagt 30kPa.
 - Ingebouwde vulset en 2 veiligheidsventielen (verwarming + sanitair).
 - Watertekortbeveiliging.

  e) Regeling en beveiliging
 - Sanitaire voorrangsregeling.
 - Modulerende gasdebietregeling in verwarming en sanitair door middel van NTC-voelers.
 - Oververhittingsbeveiliging met manuele herinschakeling via een (reset) knop op het bedieningspaneel.
 - Drukvoeler die de actuele druk in het verwarmingscircuit digitaal weergeeft en tevens functioneert als  
   watertekortbeveiliging.
 - Elektronische ontsteking en vlamcontrole door middel van ionisatie.
 - Mogelijkheid tot aansluiting van een buitenvoeler. Regeling standaard voorzien in het toestel.
 - Mogelijkheid het vermogen in verwarming van het toestel aan te passen aan de installatie.
 - Compatibel met het zonnesysteem.
 - Anti-vorstbeveiliging 7°C.

 f) Instrumentenbord
 - Weergave van de ingestelde temperaturen verwarming, sanitair en ‘toestel onder spanning” via    
    leds en display.
 -  Aan/Uit toets, insteltoetsen T° verwarming en T° sanitair, resetknop en keuze toets “verwarming en 
    sanitair”, “enkel verwarming” of “enkel sanitair”.
 - LCD scherm met volgende digitale weergave:
   . actuele druk in het verwarmingscircuit en vertrektemperatuur verwarming.
   . pictogram verwarming en/of sanitair naargelang de werking.
   . indicatie brander Aan/Uit via een led
   . digitale weergave van de parameters (werking pomp, vermogenregeling, regeling stooklijn,...)

g) Elektrische aansluiting
 - De ketel is voorzien van een voedingskabel 230 V en een aansluiting voor de kamerthermostaat via 
    potentiaalvrije contacten.

2 jaar omnium waarborg op de verplaatsing, de onderdelen en werkuren.
5 jaar waarborg op de primaire warmtewisselaar en op de kuip.
De fabrikant dient over een voldoende uitgebreid servicenet te beschikken
De fabrikant verzekert de levering van wisselstukken voor minstens 15 jaar na stopzetting van de productie.
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Gaswandketel van het gesloten type
met warmwaterproductie: doorstroming

Thematek F 24 E

TECHNISCHE KENMERKEN

TYPE KETEL Thematek F 24 E

  Verwarming
   - nominaal aanpasbaar vermogen kW 10,4 - 24,6

  Sanitair warm water
   - modulerend vermogen
   - nom. debiet met ∆t 25°C

kW
l/min

10,4 - 24,6
13,7

   Toevoer verse lucht/Afvoer verbrande gassen Ø mm 60/100

   Afmetingen
   - hoogte
   - breedte
   - diepte

mm
mm
mm

740
410
358

   Gewicht kg 34

- De ketel is geschikt voor aardgas type I
2E+ 

en vloeibaar gas type I
3+

, beschikt over 
   een CE keuring en draagt het HR+ lage temperatuur label.
 De wandketel is van het gesloten en gekeurd voor de categorieën B22, C12, C32, 
   C42, C52, C82.
- Het nominaal vermogen verwarming is instelbaar van 10,4 tot 24,6 kW.
- De verwarmingsketel is modulerend tussen zijn minimum en maximum vermogen 
   zowel in verwarming als in sanitair regime dankzij een elektronische 
   gasdebietregeling.
- Het minimaal rendement is 92,8% op de calorische onderwaarde.
- CV vertrektemperatuur is regelbaar tussen 38°C en 87°C.  Enkel bij glijdende 
   temperaturen haalt men een optimaal seizoensrendement.  Dit kan men bereiken 
   door gebruik te maken van een weersafhankelijke regeling met buitenvoeler.
- De verwarmingsketel is uitgerust met een elektronische ontsteking en vlamcontrole 
   door ionisatie.

- De ketel is opgebouwd uit volgende onderdelen :

  a) Mantel en frame
 - Witte omkasting uit gelakte staalplaat met wit bedieningspaneel in kunststof.
 - Metalen frame, gecombineerd met een hermetische verbrandingskamer en rookgascollector. 
 - De gaswandketel kan aangesloten worden op een VLT/VGA-systeem (verbrandingsluchttoevoer/
  verbrandingsgassenafvoer), concentrisch of excentrisch, voor de afvoer van de verbrande gassen en de 
  aanvoer van verse lucht.
 - Deze gesloten wandketel is standaard voorzien van een concentrische aansluiting Ø60/100 mm.
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  b) Montageplaat
 - De montageplaat kan onafhankelijk van de ketel geplaatst worden.
  Deze montageplaat omvat:  . een aansluiting retour CV met afsluitkraan.
       . een aansluiting vertrek CV met afsluitkraan.
       . een aansluiting koudwater met afsluitkraan.
       . een aansluiting warmwater en een gasaansluiting.
 - Wandketel eenvoudig te monteren met behulp van een bevestigingsbeugel en een montagemal welke de 
  juiste afstand tussen montageplaat en beugel opgeeft.
 - De ketel steunt op de montageplaat.

  c) Gascircuit
 - KVBG gekeurde gaskraan apart bijgeleverd
 - Modulerend gasmechanisme gecombineerd met elektronische ontsteking en vlamcontrole
 - Atmosferische corrosiebestendige brander zonder blijvende waakvlam met roestvrijstalen 
  vlammenstabilisators
 - Een ventilator gemonteerd op de rookgascollector zet de verbrandingskamer in onderdruk.

  d) Hydraulische elementen
 - Corrosiebestendige primaire warmtewisselaar uit koper voorzien van lamellen.
 - Afzonderlijke roestvrijstalen sanitaire platenwarmtewisselaar, debietdetecor en gemotoriseerde   
  driewegkraan
 - Ingebouwd expansievat achteraan het toestel met inhoud van 8 liter.
 - Pomp met automatische ontluchter ingebouwd
 - Ingebouwde automatische en regelbare bypass.
 - Beschikbare manometrische opvoerhoogte bij 900 l/u is 33 kPa.
 - Ingebouwde veiligheidsklep en vulset.

  e) Regeling en beveiliging
 - Modulerende gasdebietregeling in verwarming en sanitair door middel van een NTC-voeler.
 - Elektronische ontsteking en vlamcontrole door middel van ionisatie.
 - Sanitaire voorrangsregeling.
 - Temperatuurbegrenzer door middel van een NTC voeler
 - NTC voeler voor de regeling van de temperatuur verwarming en sanitair
 - Regeling door middel van een microprocessor.
 - Mogelijkheid tot het afstellen van het verwarmingsvermogen.
 - Drukschakelaar voor de beveiliging van de goede werking verseluchttoevoer en verbrandingsgassenafvoer
 - Watergebreksbeveiliging
 - Anti-vorstbeveiliging
 - Mogelijkheid tot aansluiting van een buitenvoeler. 

  f) Bedieningspaneel
 - “Aan / Uit” draaiknop
 - Staafdiagram met weergave van de temperatuur en de druk in het verwarmingscircuit
 - Draaiknop voor de regeling van de temperatuur in het verwarmingcircuit en voor de keuze zomerstand
 - Verklikkerlichtje voor gastekort of oververhitting

  g) Elektrische aansluiting
      - De ketel is voorzien van een voedingskabel van 220 V en een aansluiting voor kamerthermostaat via 

potentiaalevrije contacten.

2 jaar omnium waarborg op de verplaatsing, de onderdelen en werkuren.
De fabrikant dient over een voldoende uitgebreid servicenet te beschikken
De fabrikant verzekert de levering van wisselstukken voor minstens 15 jaar na stopzetting van de productie.
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Gaswandketel van het gesloten type
met warmwaterproductie: doorstroming

Themaclassic F 25 E, Themaclassic F 30 E

TECHNISCHE KENMERKEN

TYPE KETEL Themaclassic F 25 E Themaclassic F 30 E

  Verwarming
   - nominaal aanpasbaar vermogen kW 10,4 – 24,6 10,4 - 29,6

  Sanitair warm water
   - modulerend vermogen
   - nom. debiet met ∆t 25°C

kW
l/min

10,4 - 24,6
13,7

10,4 - 29,6
17

Toevoer verse lucht/Afvoer verbrande gassen Ø mm 60/100 60/100

   Afmetingen
   - hoogte
   - breedte
   - diepte

mm
mm
mm

740
410
358

798
450
365

   Gewicht kg 34 39

- De ketel is geschikt voor aardgas type I
2E+ 

en vloeibaar gas type I
3+

, beschikt over 
   een CE keuring en draagt het HR+ lage temperatuur label. 
 De wandketel is van het gesloten type en gekeurd voor de categorieën B22, C12, 
   C32, C42, C52, C82.
- De verwarmingsketel is modulerend tussen zijn minimum en maximum vermogen 
   zowel in verwarming als in sanitair regime dankzij een elektronische 
   gasdebietregeling.
- Het minimaal rendement op de calorische onderwaarde is 92,8% voor de 
   Themaclassic F 25 E en 91% voor de Themaclassic F 30 E.
- CV vertrektemperatuur is regelbaar tussen 38°C en 87°C.  Enkel bij glijdende 
   temperaturen haalt men een optimaal seizoensrendement.  Dit kan men bereiken 
   door gebruik te maken van een weersafhankelijke regeling met buitenvoeler.
- De verwarmingsketel is uitgerust met een elektronische ontsteking en 
   vlamcontrole door ionisatie.

- De ketel is opgebouwd uit volgende onderdelen:

  a) Mantel en frame
 - Witte omkasting uit gelakte staalplaat met wit bedieningspaneel in kunststof.
 - Metalen frame, gecombineerd met een hermetische verbrandingskamer en rookgascollector. 
 - De gaswandketel kan aangesloten worden op een VLT/VGA-systeem (verbrandingsluchttoevoer/
  verbrandingsgassenafvoer), concentrisch of excentrisch, voor de afvoer van de verbrande gassen en de 
  aanvoer van verse lucht.
      - Deze gesloten wandketel is standaard voorzien van een concentrische aansluiting Ø60/100 mm.
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   b) Montageplaat
 - De montageplaat kan onafhankelijk van de ketel geplaatst worden.
  Deze montageplaat omvat:  . een aansluiting retour CV met afsluitkraan.
       . een aansluiting vertrek CV met afsluitkraan.
       . een aansluiting koudwater met afsluitkraan.
       . een aansluiting warmwater en een gasaansluiting.
 - Wandketel eenvoudig te monteren met behulp van een bevestigingsbeugel en een montagemal welke de 
  juiste afstand tussen montageplaat en beugel opgeeft.
 - De ketel steunt op de montageplaat.

  c) Gascircuit
 - KVBG gekeurde gaskraan apart bijgeleverd
 - Modulerend gasmechanisme gecombineerd met elektronische ontsteking en vlamcontrole
 - Atmosferische corrosiebestendige brander zonder waakvlam met roestvrijstalen vlammenstabilisators
      - Een ventilator gemonteerd op de rookgascollector zet de verbrandingskamer in onderdruk.

  d) Hydraulische elementen
 - Corrosiebestendige primaire warmtewisselaar uit koper voorzien van lamellen.
 - Afzonderlijke roestvrijstalen sanitaire platenwarmtewisselaar, debietdetecor en gemotoriseerde 
  driewegkraan.
 - Ingebouwd expansievat met een inhoud van 8 liter voor de F 25 E en van 12 liter voor de F 30 E.
 - Pomp met automatische ontluchter ingebouwd.
 - Ingebouwde automatische en regelbare differentiaalbypass.
 - Manometrische opvoerhoogte bij 900 l/u is 33 kPa voor de F 25 E en van 45 kPa voor de F30 E.
      - Ingebouwde veiligheidsklep en vulset

  e) Regeling en beveiliging
 - Modulerende gasdebietregeling in verwarming en sanitair door middel van een NTC-voeler
 - Elektronische ontsteking en vlamcontrole door middel van ionisatie.
 - Sanitaire voorrangsregeling.
 - Temperatuurbegrenzing door middel van een NTC voeler.
 - NTC voeler voor de regeling van de temperatuur verwarming en sanitair.
 - Regeling door middel van microprocessor.
 - Mogelijkheid tot het afstellen van het verwarmingsvermogen.
 - Drukschakelaar voor de beveiliging van de goede werking verseluchttoevoer en 
  verbrandingsgassenafvoer.
 - Watergebreksbeveiliging.
 - Anti-vorstbeveiliging.
 - Mogelijkheid tot aansluiting van een buitenvoeler. Regeling standaard voorzien in het toestel.

  f) Bedieningspaneel 
 - “Aan / Uit” keuzeschakelaar.
 - Digitale display en LED’s voor een functie-aanduiding en service.
 - Drukknop voor de regeling van de temperatuur sanitair water.
      - Drukknop voor de regeling van de temperatuur in het verwarmingcircuit en voor keuze zomerstand
      - Weergave van de waterdruk in het cv-circuit en van de temperatuur bij sanitaire werking

  g) Elektrische aansluiting
      - De ketel is voorzien van een voedingskabel van 220 V en een aansluiting voor kamerthermostaat via 

potentiaalevrije contacten.

2 jaar omnium waarborg op de verplaatsing, de onderdelen en werkuren.
De fabrikant dient over een voldoende uitgebreid servicenet te beschikken
De fabrikant verzekert de levering van wisselstukken voor minstens 15 jaar na stopzetting van de productie.
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Gaswandketel van het gesloten type
enkel voor verwarming

Themaclassic F AS 25 E, Themaclassic F AS 30 E

TECHNISCHE KENMERKEN

   TYPE KETEL
Themaclassic

F AS 25 E
Themaclassic

F AS 30 E

  Verwarming
   - nominaal aanpasbaar vermogen kW 10,4 tot 24,6 10,4 tot 29,6

  Sanitair warm water
   - modulerend vermogen
   - nom. debiet met ∆t 25°C

kW
l/min

-
-

-
-

Toevoer verse lucht/Afvoer verbrande gassen Ø mm 60/100 60/100

   Afmetingen
   - hoogte
   - breedte
   - diepte

mm
mm
mm

740
410
358

798
450
365

   Gewicht kg 33 41

- De ketel is geschikt voor aardgas type I
2E+ 

en vloeibaar gas type I
3+

, beschikt over 
   een CE keuring en draagt het HR+ lage temperatuur label.
 De wandketel is van het gesloten type en gekeurd voor de categorieën B22, C12, 
   C32, C42, C52, C82.
- De verwarmingsketel is modulerend tussen zijn minimum en maximum vermogen 
   zowel in verwarming als in sanitair regime dankzij een elektronische    
   gasdebietregeling.
- Het minimaal rendement op de calorische onderwaarde is 92,8% voor de 
   Themaclassic F AS 25 E en 91% voor de Themaclassic F AS 30 E.
- CV vertrektemperatuur is regelbaar tussen 38°C en 87°C.  Enkel bij glijdende 
   temperaturen haalt men een optimaal seizoensrendement.  Dit kan men bereiken 
   door gebruik te maken van een weersafhankelijke regeling met buitenvoeler.
- De verwarmingsketel is uitgerust met een elektronische ontsteking en 
   vlamcontrole door ionisatie.

- De ketel is opgebouwd uit volgende onderdelen :

  a) Mantel en frame
      - Witte omkasting uit gelakte staalplaat met wit bedieningspaneel in kunststof.
      - Metalen frame, gecombineerd met een hermetische verbrandingskamer en rookgascollector. 
 - De gaswandketel kan aangesloten worden op een VLT/VGA-systeem (verbrandingsluchttoevoer/
  verbrandingsgassenafvoer), concentrisch of excentrisch, voor de afvoer van de verbrande gassen en de 
  aanvoer van verse lucht.
      - Deze gesloten wandketel is standaard voorzien van een concentrische aansluiting Ø60/100 mm.
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  b) Montageplaat
 - De montageplaat kan onafhankelijk van de ketel geplaatst worden.
  Deze montageplaat omvat : . een aansluiting vertrek CV met afsluitkraan
       . een aansluiting retour CV met afsluitkraan
       . een gasaansluiting.
 - Wandketel eenvoudig te monteren met behulp van een bevestigingsbeugel en een montagemal welke de 
  juiste afstand tussen montageplaat en beugel opgeeft.
      - De ketel steunt op de montageplaat.

  c) Gascircuit
 - KVBG gekeurde gaskraan apart bijgeleverd
 - Modulerend gasmechanisme gecombineerd met elektronische ontsteking en vlamcontrole
 - Atmosferische corrosiebestendige brander zonder blijvende waakvlam met roestvrijstalen 
  vlammenstabilisators
      - Een ventilator gemonteerd op de rookgascollector zet de verbrandingskamer in onderdruk.

  d) Hydraulische elementen
 - Corrosiebestendige primaire warmtewisselaar uit koper voorzien van lamellen.
 - Ingebouwd expansievat met een inhoud van 8 liter voor de F AS 25E en 12 liter voor de F AS 30E.
 - Pomp met automatische ontluchter ingebouwd.
 - Ingebouwde automatische en regelbare differentiaalbypass.
 - Beschikbare manometrische opvoerhoogte bij 900 l/u is 33 kPa voor de F AS 25E en 45kPa 
         voor de F AS 30E.
 - Ingebouwde veiligheidsklep

  e) Regeling en beveiliging
 - Modulerende gasdebietregeling in verwarming en sanitair door middel van een NTC-voeler
 - Elektronische ontsteking en vlamcontrole door middel van ionisatie.
 - Temperatuurbegrenzing door middel van een NTC voeler
 - NTC voeler voor de regeling van de temperatuur verwarming
 - Regeling door middel van microprocessor.
 - Mogelijkheid tot het afstellen van het verwarmingsvermogen.
 - Drukschakelaar voor de beveiliging van de goede werking verbrandingsluchttoevoer en    
  verbrandingsgassenafvoer
 - Watergebreksbeveiliging
 - Anti-vorstbeveiliging
 - Mogelijkheid tot aansluiting van een buitenvoeler. Regeling standaard voorzien in het toestel.

  f) Bedieningspaneel 
 - “Aan / Uit” keuzeschakelaar.
 - Digitale display en LED’s voor een functie-aanduiding en service.
      - Drukknop voor de regeling van de temperatuur in het verwarmingcircuit en voor de keuze zomerstand
      - Weergave van de waterdruk in het cv-circuit

  g) Elektrische aansluiting
      - De ketel is voorzien van een voedingskabel van 220 V en een aansluiting voor kamerthermostaat via 

potentiaalvrije contacten.

2 jaar omnium waarborg op de verplaatsing, de onderdelen en werkuren.
De fabrikant dient over een voldoende uitgebreid servicenet te beschikken
De fabrikant verzekert de levering van wisselstukken voor minstens 15 jaar na stopzetting van de productie.
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Gaswandketel van het gesloten type
met warmwaterproductie: doorstroming + ingebouwde boiler

Isotwin F 25, Isotwin F 30

TECHNISCHE KENMERKEN

TYPE KETEL Isotwin F 25 Isotwin F 30

Verwarming
- nominaal vermogen kW 4,1 tot 24,6 5 tot 29,6

Sanitair warm water
- modulerend vermogen
- specifiek debiet met ∆t 25°C *
- doorstroom debiet met ∆t 25°C`*

kW
l/min
l/min

4,1 tot 24,6
14,1
19,0

5 tot 29,6
17

21,5

  Toevoer verse lucht/Afvoer verbrande gassen Ø mm 60/100 60/100

Afmetingen - hoogte
 - breedte
 - diepte

mm
mm
mm

890
600
499

890
600
499

Gewicht kg 60 62

 * eerste 10 minuten

- De ketel is geschikt voor aardgas type I2E+ en vloeibaar gas type I3+, beschikt 
over een CE keuring en draagt het HR+ lage temperatuur label.

- De wandketel is van het gesloten type en gekeurd voor de categorieën B22, 
C12, C32, C42, C52, C82.

- De verwarmingsketel is modulerend tussen zijn minimum en maximum 
vermogen zowel in verwarming als in sanitair regime dankzij een elektronische 
gasdebietregeling.

- CV vertrektemperatuur is regelbaar tussen 38°C en 80°C.  Enkel bij glijdende 
temperaturen haalt men een optimaal seizoensrendement.  Dit kan men 
bereiken door een weersafhankelijke regeling met buitenvoeler.

- Het toestel is uitgerust met 2 voorraadvaten van 21 liter en een 
platenwarmtewisselaar om een constante taptemperatuur te bekomen zonder 
wachttijd. De platenwisselaar en het voorraadvat zijn onderling verbonden 
met een sanitaire laadpomp. Kleine aftappingen (< 7 l/min.) gaan enkel door 
de warmtewisselaar, bij grotere aftappingen wordt het voorraadvat bijkomend 
ingezet voor het leveren van het gevraagde debiet.

- De gegevens van de ketel worden digitaal weergegeven op een LCD-scherm.
- Het minimaal rendement op de calorische onderwaarde is 91,4% voor de Isotwin F 25 E en 92,3% voor de 
   Isotwin F 30 E.
- De ketel is opgebouwd uit volgende onderdelen:

a) Mantel en frame
      - Metalen frame, gecombineerd met een hermetische verbrandingskamer en rookgascollector. 
 - De gaswandketel kan aangesloten worden op een VLT/VGA-systeem (verbrandingsluchttoevoer/
  verbrandingsgassenafvoer), concentrisch of excentrisch, voor de afvoer van de verbrande gassen en de 
  aanvoer van verse lucht.
      - Deze gesloten wandketel is standaard voorzien van een concentrische aansluiting Ø 60/100 mm.
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b) Montageplaat
 - Montageplaat met drie afsluitkranen en een KVBG gekeurde gaskraan.
 - De ketel wordt aangesloten op de montageplaat en is bovenaan voorzien van een bevestigingshaak  
    die m.b.v. een montagesjabloon op de juiste afstand t.o.v. de montageplaat kan geïnstalleerd worden.
  
c) Gascircuit
 - Modulerend gasmechanisme gecombineerd met elektronische ontsteking en vlamcontrole.
 - Atmosferische corrosiebestendige brander zonder blijvende waakvlam met roestvrijstalen vlammen 
   stabilisators.
 - Een ventilator gemonteerd op de rookgascollector zet de verbrandingskamer in onderdruk.

d) Hydraulische onderdelen
 - Corrosiebestendige primaire warmtewisselaar uit koper voorzien van lamellen.
 - Afzonderlijke roestvrijstalen sanitaire platenwisselaar in combinatie met 2 voorraadvaten van 21 liter  
   staan in voor de productie van sanitair warm water.
 - Een gemotoriseerde driewegklep geeft voorrang aan de sanitaire warmwaterproductie zodra een  
   aftapping van 1l/min door de sanitaire debietdetector gedetecteerd wordt.
 - Ingebouwd expansievat van 12 liter + sanitair expansievat van 2 liter.
 - Ingebouwde pomp met automatische ontluchter en regelbare differentiaal bypass.
 - De beschikbare manometrische opvoerhoogte bij een debiet van 1.000 l/uur bedraagt 30kPa.
 - Ingebouwde vulset en 2 veiligheidsventielen (verwarming + sanitair).
 - Watertekortbeveiliging.
 
e) Regeling en beveiliging
 - Sanitaire voorrangsregeling.
 - Modulerende gasdebietregeling in verwarming en sanitair door middel van NTC-voelers.
 - Oververhittingsbeveiliging met manuele herinschakeling via een (reset) knop op het bedieningspaneel.
 - Drukvoeler die de actuele druk in het verwarmingscircuit digitaal weergeeft en tevens functioneert als  
    watertekortbeveiliging.
 - Elektronische ontsteking en vlamcontrole door middel van ionisatie.
 - Mogelijkheid tot aansluiting van een buitenvoeler. Regeling standaard voorzien in het toestel.
 - Mogelijkheid het vermogen in verwarming van het toestel aan te passen aan de installatie.
 - Compatibel met het zonnesysteem.
 - Anti-vorstbeveiliging 7°C.

 f) Instrumentenbord
 - Weergave van de ingestelde temperaturen verwarming, sanitair en ‘toestel onder spanning” via    
    leds en display.
 -  Aan/Uit toets, insteltoetsen T° verwarming en T° sanitair, resetknop en keuze toets “verwarming en 
    sanitair”, “enkel verwarming” of “enkel sanitair”.
 - LCD scherm met volgende digitale weergave:
   . actuele druk in het verwarmingscircuit en vertrektemperatuur verwarming.
   . pictogram verwarming en/of sanitair naargelang de werking.
   . indicatie brander Aan/Uit via een led
   . digitale weergave van de parameters (werking pomp, vermogenregeling, regeling stooklijn,...)

g) Elektrische aansluiting
 - De ketel is voorzien van een voedingskabel 230 V en een aansluiting voor de kamerthermostaat.

2 jaar omnium waarborg op de verplaatsing, de onderdelen en werkuren.
5 jaar waarborg op de primaire warmtewisselaar en op de kuip.
De fabrikant dient over een voldoende uitgebreid servicenet te beschikken
De fabrikant verzekert de levering van wisselstukken voor minstens 15 jaar na stopzetting van de productie.
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Staande collectieve condensatieketel
enkel voor verwarming

Thermosystem (van 80 kW tot 280 kW)

TECHNISCHE KENMERKEN

  THERMOSYSTEM
80 120 160 200 240 280

Nominaal vermogen 
G 20/regime 80/60°C

kW
13,6 tot 

78,2
21,3 tot 
113,4

26,2 tot 
156,5

43,1 tot 
196,8

47,0 tot 
236,2

51,0 tot 
275,5

 Rookgasafvoer
 Toevoer verse lucht
 Aansluiting condensaat

Ø mm
Ø mm
Ø mm

150
130
21

150
130
21

150
130
21

200
130
21

200
130
21

200
130
21

   Afmetingen 
   - hoogte
   - breedte
   - diepte

mm
mm
mm

1285
695
1240

1285
695
1240

1285
695
1240

1285
695
1550

1285
695
1550

1285
695
1550

   Gewicht kg 210 235 255 300 320 340

- De ketel is geschikt voor aardgas  type I2
E(R)B

, beschikt over een CE 
   keuring en draagt het HR TOP 107 label.
- De verwarmigsketel is van het gesloten type en gekeurd voor de 
   categorieën B23, B23P, C13, C33, C43,C53, C83, C93.

- De ketel moduleert tussen zijn minimum em maximum vermogen dankzij 

   een modulerende ventilator en de gasklep bij een druk 0.

- CV vertrektemperatuur is regelbaar.  Enkel bij glijdende temperaturen 
   haalt men een optimaal rendement van de verwarmingsketel en zal deze 
   condenseren. Dit kan men bereiken door een weersafhankelijke regeling 
 met buitenvoeler of door gebruik te maken van een modulerende 
   thermostaat (OpenTherm protocol).
-  Ingebouwde luchtfilter
- Het rendement op de calorische onderwaarde bij minimale belasting en 
   met een retourtemperatuur van 30°C is 110.5%.

- De ketel is opgebouwd uit volgende onderdelen:

  a) Mantel en frame
 - De buitenmantel is uit wit gelakt plaatstaal , gemakkelijk demonteerbaar. 
 - Het frame is uit zwart gelakt staal.

  b) Gascircuit per module
 - Microprocessor gestuurd gasmechanisme welke samen met de modulerende ventilator voor de juiste 
  verhouding gas/lucht zorgt.
 - Toerental geregelde ventilator.
 - Premix brander.
 - Rookgasafvoerpijp.
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c) Hydraulische onderdelen
 - Primaire warmtewisselaar uit hoogwaardig gietaluminium welke geschikt is voor condensatie en   
  voorzien is van een opvangbak.
 - Condensopvangbak uit roestvaststaal
 - De maximaal toegestane druk van het toestel bedraagt 6 bar.
 - Geïsoleerde warmtewisselaar, gemakkelijk te demonteren.
 - Geluidsdemper bij de verse lucht (behalve Thermosystem 280) en de verbrande gassen.

  d) Werking en beveiliging
 - De regeling gebeurt door middel van 1 NTC retour, 1 NTC aanvoer en door 1 NTC op de wisselaar. 
 - Beveiliging tegen watertekort.
 - Drukschakelaar voor de beveiliging van de goede werking verbrandingsluchttoevoer en    
  verbrandingsgassenafvoer.
 - Ingebouwde vorstbeveiliging.
 - Branderbeveiliging door ionisatie.
 - Automatische aanpassing van het vermogen indien  ∆t > 30°C.
 - Mogelijkheid de pomp te laten nadraaien (tijd instelbaar).
 -  Module om een pomp met veranderlijke snelheid te sturen (in optie)
 -  Module om een tweede pomp te sturen in optie (verwarming of sanitair)

  e) Instrumentenbord
-   Het instrumentenbord bestaat uit een toetsenbord met :
  . 4 druktoetsen 
  . 1 ON/OFF schakelaar
  . 1 display
  . 3 controle lampen.

  f) Sanitaire warmteproductie
-   Het toestel is uitgerust met een module om een externe boiler aan te sturen

  g) Elektrische aansluiting
-   De ketel wordt gevoed met 230 V/50Hz via een connector aan de ketel.
-   Volgende thermostaten kunnen aangesloten worden :
  . ON/OFF thermostaat
  . modulerende kamerthemostaat volgens het OpenTherm protocol (in optie) of Ebus (standaard).
  . gebouwbeheersysteem (0 tot 10 V) 
-   Mogelijkheid om een alarm en een buitenvoeler aan te sluiten.

2 jaar omnium waarborg op de verplaatsing, de onderdelen en werkuren.
10 jaar waarborg op de primaire warmtewisselaar.
De fabrikant dient over een voldoende uitgebreid servicenet te beschikken
De fabrikant verzekert de levering van wisselstukken voor minstens 15 jaar na stopzetting van de productie.
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Menggroepregeling

Menggroepregeling

TECHNISCHE KENMERKEN

Menggroepregeling

  Voeding 230 V +6%/-10%, 50 … 60 Hz

  Schakelstroom 2A

  Elektrische beschermingsgraad IP30

  Afmetingen LxHxD 144 x 96 x 75 mm

Regeling van 2 mengroepen, 1 directe groep en 1 sanitaire boiler. -
Elke groep kan volledig autonoom geprogrammeerd worden in     -

 functie van de buitentemperatuur (uitgez. sanitaire boiler), instelling   
 comfort- en nachttemperatuur, dag– en weekprogramma, instelling   
 nalooptijden van iedere pomp.

Sanitaire boiler met dag- en weekprogrammatie, anti-legionella    -
 functie.

Zelf diagnose functie, met melding van eventuele foutcodes. -
De montage van de centrale regelaar, als inbouw in uitsparing     -

 van de verwarmingsketel of als muurbevestiging met behulp van een   
 wandsokkel type MS-K.

De centrale regelaar kan uitgerust worden met drie ruimtevoelers van                   -
 het type RS-L en/of type RFF.  Het ruimtestation RS-L is een slanke       
 versie van de centrale regelaar waarop men de verschillende functies op   
 afstand kan programmeren.

De ruimtevoeler RFF heeft geen programmatiemogelijkheden.      -
 Mogelijke  instellingen “comfort”, “nacht” en “programma”.

De ruimtevoelers worden via een buscommunicatie T2B met de     -
 centrale regelaar verbonden.

2 jaar omnium waarborg op de verplaatsing, de onderdelen en werkuren.
De fabrikant dient over een voldoende uitgebreid servicenet te beschikken
De fabrikant verzekert de levering van wisselstukken voor minstens 15 jaar na stopzetting van de productie.

Ruimtestation
type RS-L

Centrale regelaar
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Super sanitair comfort – Kit ballon

Kit 75, 100, 150 liter

TECHNISCHE KENMERKEN

Kit 75 Kit 100 Kit 150

  Inhoud 75 liter 100 liter 150 liter

  Aftapping aan 40°C * - 24kW 226 l 264 l 339 l

- 30kW 255 l 293 l 368 l

- 35kW 279 l 317 l 392 l

   Afmetingen
   - hoogte
   - breedte

780 mm
Ø 505

910 mm
Ø 505

1256 mm
          Ø 505

   Gewicht 28 kg 33 kg 43 kg

* Hoeveelheid warm water (in liter) de eerste 10 minuten met een koudwatertoevoer aan 10˚C

- Het toevoegen van een kit ballon aan een ketel met tweevoudige werking welke 
  de voordelen van  een  doorstromer koppelt aan deze van een voorraadsysteem.

- Het toestel omvat volgende onderdelen:

  a) Een verticaal voorraadvat voor muurbevestiging
 - Inhoud van 75, 100 of 150 liter.
 - Opgebouwd uit een geëmailleerde kuip bestemd voor sanitair drinkbaar 
        water. Emaillaag beschermd door één of meerdere magnesiumanodes.
 - Geen koudebruggen tussen de kuip en de bevestigingsbeugels
 - Kuip uitgerust met 3 aansluitingen: toevoer warm water, vertrek warm water 
        en voeding boiler.
 - Homogene isolatielaag uit polyurethaanschuim afgewerkt met een sierlijke
         mantel.
 - Thermostaat regelbaar van 6 tot 65°C, afgeregeld in fabriek op 60°C.
 - Een aansluitstrip voor een gemakkelijke elektrische verbinding.

  b) Montagekit
      - Een sanitaire laadpomp.
      - Veiligheidsgroep, afsluitkraan en leeglaatstop.

2 jaar omnium waarborg (5 jaar voor de boiler) op de verplaatsing, de onderdelen en werkuren.
De fabrikant dient over een voldoende uitgebreid servicenet te beschikken

De fabrikant verzekert de levering van wisselstukken voor minstens 15 jaar na stopzetting van de productie.
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Primaire T° 90°C – Debiet 2m³/u

- Het toestel bestaat uit een cilindrische stalen geëmailleerde kuip voorzien van een opwarmingsspiraal.

- De kuip bestaat uit max. 3 afzonderlijke delen welke elektrisch aan elkaar gelast zijn.

- De emaillaag is van het type “poederemail” welke op elektrostatische wijze is aangebracht om een geheel homogene 
laag te bekomen.

- De emaillaag is in de oven in het metaal ingebrand aan min. 940°C om een zeer degelijke hechting te bekomen.

- Bescherming kuip: magnesium anode voor de modellen R, RS en RSV en ACI systeem voor de modellen RS+.

- De warmtewisselaar is van het spiraal type met min. volgende uitwisselingsoppervlakte:
   0,56m² voor de 75 liter en 0,75m² voor alle andere modellen.

- De regeling van de temperatuur gebeurt door middel van een thermostaat (regelbaar tussen 35 en 65°C).

- Mogelijkheid om de flens met regelthermostaat te vervangen door een elektrische set bestaande uit een flens met 
elektrische weerstand, regel en veiligheidsthermostaat.

- Het geheel is geisoleerd door middel van een dikke laag polyurethaanschuim met hoge densiteit.

- De buitenmantel bestaat uit wit gelakte staalplaat.

- De flens en de eventuele elektrische apparatuur is afgeschermd met een gemakkelijk demonteerbare PVC kap.

- Het toestel is voorzien van een ingang koud water met injektor, uitgang warm water welke tot bovenaan de kuip gaat, 
een vertrek en terugloop verwarming.

TECHNISCHE KENMERKEN TECHNISCHE KENMERKEN

MURAAL VERTICAAL SOKKEL VERTICAAL

R75 R100 R150 R200 RS100 RS150 RS200 RS100V RS150V RS+300

Inhoud l 75 100 150 200 Inhoud l 100 150 200 100 150 300

Vermogen kW 27 33 33 33 Vermogen kW 33 33 33 33 33 49

Opwarmtijd ∆T 50°C min. 17 17 23 30 Opwarmtijd ∆T 50°C min. 17 23 30 17 23 30

Afmetingen Afmetingen

- hoogte mm 750 906 1245 1506 - hoogte mm 835 1160 1435 856 1215 1787

- breedte mm 515 515 515 515 - breedte mm 515 515 515 515 515 577

- diepte mm 528 528 528 528 - diepte mm 600 600 600 600 600 645

Gewicht kg 42 54 65 76 Gewicht kg 55 66 78 55 66 94

WARMTEWISSELAARS MET OPWARMINGSSPIRAAL
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TECHNISCHE KENMERKEN TECHNISCHE KENMERKEN

MURAAL VERTICAAL SOKKEL VERTICAAL

R75 R100 R150 R200 RS100 RS150 RS200 RS100V RS150V RS+300

Inhoud l 75 100 150 200 Inhoud l 100 150 200 100 150 300

Vermogen kW 27 33 33 33 Vermogen kW 33 33 33 33 33 49

Opwarmtijd ∆T 50°C min. 17 17 23 30 Opwarmtijd ∆T 50°C min. 17 23 30 17 23 30

Afmetingen Afmetingen

- hoogte mm 750 906 1245 1506 - hoogte mm 835 1160 1435 856 1215 1787

- breedte mm 515 515 515 515 - breedte mm 515 515 515 515 515 577

- diepte mm 528 528 528 528 - diepte mm 600 600 600 600 600 645

Gewicht kg 42 54 65 76 Gewicht kg 55 66 78 55 66 94

Primaire T° 90°C – Debiet 2m³/u

WARMTEWISSELAARS MET OPWARMINGSSPIRAAL

De waarborg op de kuip is 5 jaar en 2 jaar op de andere onderdelen.
De fabrikant dient over een voldoende uitgebreid servicenet te beschikken.
De fabrikant verzekert de levering van wisselstukken voor minstens 15 jaar na stopzetting van de fabricage



42                                                                              januari 2011



januari 2011                                                                             43                                              



Bergensesteenweg 1425 - 1070 Brussel
Tel. 02 555 13 13 - Fax 02 555 13 14

Bulex service dienst na- verkoop en regionale info centra

Brussel
Bergensesteenweg 1425 - 1070 Brussel
Tel. 02 555 13 33 - Fax 02 555 13 34

Antwerpen
Middelmolenlaan 19 - 23 - 2100 Deurne
Tel. 03 237 56 39 - Fax 03 237 22 72

Gent
L. Van Houttestraat 55 B - 9050 Gent
Tel 09 231 12 92 - Fax 09 232 20 67

Hasselt
Maastrichtersteenweg 139 a - 3500 Hasselt
Tel 011 22 33 55 - Fax 011 23 11 20

Luik
Rue de Herve 128 - 4030 Grivegnée
Tel 04 365 80 00 - Fax 04 365 56 08

Namen
Route de Hannut 113b - 5004 Bouge
Tel 081 22 43 12 - Fax 081 22 43 41

Roeselare
Brugsesteenweg 378a - 8800 Roeselare
Tél 051 22 80 55 - Fax 051 24 65 33

Bulex Bulex service


