Gebruikaanwijzing en Installatiehandleiding
Gas ketel
• MasterTWIN CONDENS

NB: Montage und Bedienungsanleitungen sind verfügbar in Deutschen.

INDEX
Waarschuwingen .......................... 4
Technische gegevens .................. 6

gedeelte voor de gebruiker

Afmetingen ............................................................................ 7
Opvoerhoogte beschikbaar voor de installatie ...................... 8

Instructies voor de installatie.... 11
Decreten, normen, richtlijnen .............. 11
Fabrieksgarantie / Aansprakelijkheid .. 11
Afvoeropening voor de sifon ............... 13
Instructie van de gebruiker ................. 13
Plaatsing van de ketel ........................ 14
Kenmerken van de aangevoerde lucht ................................ 14
Installatie binnen .................................................................. 14

Verplaatsing van de ketel ................... 15
Vastzetten van de ketel ...................... 17
Hydraulische aansluitingen ................ 18
Snelheid van de circulator ................................................... 19
Toevoer sanitair water ......................................................... 19
Verwarmingsinstallatie ......................................................... 19
Condensafvoer .................................................................... 19

gedeelte voor de technicus

Vulling van de installatie ..................... 20
Gasaansluiting ................................... 21
Elektrische aansluitingen .................... 22
Aansluitingen aan het rookkanaal ....... 24

Instructies
voor de indienststelling, afstelling
en het onderhoud ....................... 30
Verrichtingen voor de eerste
inschakeling .................................. 31
Onderhoudswerkzaamheden ............. 32
Toegang tot de handbediende
afstelmechanismen ....................... 33
Vooraf vullen van het sanitair
expansievat ................................... 33
Ontluchting van de primaire
warmtewisselaar ........................... 34
Reiniging verbrandingsgroep .............. 35
HYDRAULISCHE afstellingen ............ 37
Leegmaken van de installatie
en boilerspiraal .............................. 37
Leegmaken van de boiler ................... 37
Controle en vervanging
van de magnesiumanode .............. 38
Foutcodes voor de Technicus ............ 38
Controle van de druk in de installatie .. 39
Waarschuwingen voor het onderhoud 40
Elektrisch schema
Mastertwin Condens ...................... 40
Algemene tekening in doorsnede
Mastertwin Condens ...................... 42

Technische verrichtingen voor
afstelling en onderhoud ............. 43
Programmering van de instellingen .... 43
Algemene werkwijze ............................................................ 43
Nummers en beschrijving van de parameters ..................... 44

Instelling langzaamontsteking ............ 49
Instelling MAX vermogen verwarming 49

2

Index

Instructies voor het gebruik ...... 51
Waarschuwingen voor de inwerkingstelling van het apparaat ............... 51
Voorschriften ...................................... 51
Instructies voor inschakeling,
werking en uitschakeling ............... 52
gedeelte voor de gebruiker

Inschakeling ......................................................................... 52
Uitschakeling (stand-by) ...................................................... 52
Stand “ZOMER” ................................................................... 52
Stand “WINTER” .................................................................. 52
Functie PLUS ...................................................................... 53
Functie MIX (optioneel) ....................................................... 53
Instelling omgevingstemperatuur ......................................... 54
Vulling installatie .................................................................. 54
Antivriesbescherming .......................................................... 54
Functie antilegionella ........................................................... 54

Bedieningsfuncties en indicatoren
in detail .......................................... 55
Blokkering van de ketel
en foutcodes .................................. 57
Uitschakelen van de ketel .................. 62
Beveiligingsprocedure ......................................................... 62
Stand-by en antivries-/antiblokkeringsfunctie ...................... 63
Functie “Antivries omgeving” ............................................... 63

gedeelte voor de technicus

Eventuele gebrekkige werking ............ 64
Waarschuwingen voor tijdens
het gebruik .................................... 65

Index

3

gedeelte voor de gebruiker

WAARSCHUWINGEN

ATTENTIE
HET TOESTEL MAG SLECHTS GEBRUIKT WORDEN MET DE TYPES GAS
DIE OP HET KENPLATJE ZIJN VERMELD.

BELANGRIJK
DE EERSTE INDIENSSTELLING VAN DE KETEL DIENT TE WORDEN
UITGEVOERD DOOR EEN ERKEND INSTALLATEUR VOLGENS IN VOEGE
ZIJNDE NORMEN.

GEBRUIKTE SYMBOLEN IN DEZE HANDLEIDING:
gedeelte voor de technicus

GEVAAR: De waarschuwingen die voorafgegaan worden door dit symbool MOETEN
worden opgevolgd om ongelukken te voorkomen met een mechanische of algemene
oorzaak (bijv. letsels of kneuzingen).
GEVAAR: De waarschuwingen die voorafgegaan worden door dit symbool MOETEN
worden opgevolgd om ongelukken te voorkomen met een ELEKTRISCHE oorzaak
(elektrocutie).
GEVAAR: De waarschuwingen die voorafgegaan worden door dit symbool MOETEN
worden opgevolgd om ongelukken te voorkomen met een THERMISCHE oorzaak
(brandwonden).
Attentie: De waarschuwingen die voorafgegaan worden door dit symbool MOETEN worden
opgevolgd om defecten en/of materiële schade aan het apparaat of andere objecten te voorkomen.
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Waarschuwingen

Het instructieboek maakt noodzakelijk en essentieel deel uit van het product en hoort bij de uitrusting van
iedere ketel.
Lees aandachtig de waarschuwingen in het boek, aangezien ze belangrijke aanwijzingen geven met
betrekking tot de veiligheid bij de installatie, het gebruik en onderhoud.
— Bewaar zorgvuldig het boek voor verdere raadpleging.

— Met professioneel gekwalificeerd personeel wordt bedoeld personeel dat specifieke technische competenties heeft op het gebied van de onderdelen van verwarmingsinstallaties voor huishoudelijk gebruik en
voor warmwaterproductie.
— De handelingen die de gebruiker kan uitvoeren staan UITSLUITEND in het hoofdstuk “Gebruiksaanwijzingen”.
— De contractuele en extracontractuele aansprakelijkheid van de fabrikant geldt niet voor schade die het
gevolg is van verkeerde installatie of gebruik, en sowieso niet voor schade door niet inachtneming van de
geldende nationale en plaatselijke normen en de door de fabrikant gegeven instructies.

gedeelte voor de gebruiker

— De installatie moet worden uitgevoerd met inachtneming van de geldende nationale en plaatselijke normen,
door professioneel gekwalificeerd personeel en volgens de instructies van de fabrikant. Men onderstreept
het uiterste belang en de verplichting van de permanente ventilatie van de plek waar de ketel met geforceerde
trek wordt geïnstalleerd met toevoer uit de omgeving (type apparaat B2). Deze ventilatie dient te worden
gerealiseerd en/of gedimensioneerd overeenkomstig met de geldende nationale en plaatselijke normen.

— Belangrijk: deze ketel dient voor de verwarming van water tot een temperatuur lager dan het atmosferisch kookpunt; de ketel moet worden aangesloten aan een verwarmingsinstallatie die en/of een distributienetwerk van warm
water dat compatibel is met de prestaties en het vermogen ervan.
— Laat geen materiaal afkomstig van de ketel en de verpakking ervan (karton, spijkers, plastic zakken, etc.)
binnen het bereik van kinderen, dit kan gevaarlijk zijn.
— Alvorens het apparaat te reinigen of onderhoud eraan te plegen moet het eerst van het elektriciteitsnetwerk
losgekoppeld worden, met behulp van de installatieschakelaar en/of de daarvoor bestemde afsluitorganen.
— In geval van een defect en/of gebrekkige werking het apparaat desactiveren en geen poging doen tot
reparatie of directe interventie.
— Laat nooit ontvlambare, noch vloeibare, noch vaste materialen (bijv. papier, doeken, plastic, piepschuim)
in de nabijheid van de ketel.
— Laat geen objecten op de ketel steunen.
De assistentie en reparatie aan de ketel mag uitsluitend door professioneel gekwalificeerd personeel uitgevoerd
worden, met gebruik van uitsluitend originele reserveonderdelen. Indien deze regels niet nageleefd worden kan de
veiligheid van het apparaat in het geding komen.
— Indien men besluit het apparaat niet te gebruiken moeten de onderdelen die mogelijk gevaar kunnen opleveren
onschadelijk worden gemaakt.
— Indien het apparaat verkocht of overgedaan wordt aan een andere eigenaar, of als men verhuist en de ketel
achterlaat, moet deze handleiding altijd bij het apparaat blijven, zodat de nieuwe eigenaar en/of installateur haar
kan raadplegen.
— De ketel mag alleen gebruikt worden waarvoor hij nadrukkelijk bedoeld is. Iedere andere vorm van gebruik wordt
als oneigenlijk en daarmee gevaarlijk beschouwd.
— Het is verboden het apparaat te gebruiken voor andere doeleinden dan die welke in deze handleiding zijn beschreven.
— Dit apparaat mag alleen op de grond worden geïnstalleerd.
Waarschuwingen
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— Blokkeer niet, ook niet tijdelijk en/of gedeeltelijk, de toevoer- en afvoeropeningen.

TECHNISCHE GEGEVENS
CE-certificering

Eenheid

Mastertw in Condens

n°

0694 BR 1164

°C

B 23 - B 23p - C 13 - C 33 - C 43 - C 53 - C 63 - C 83 - C 93
0 ÷ +60
G20
G25
G31

Max. thermische capaciteit (Hi)
Min. thermische capaciteit (Hi)
Max. thermisch vermogen (Hi) 60°/80°C *
Min. thermisch vermogen (Hi) 60°/80°C *
Max. thermisch vermogen (Hi) 30°/50°C **
Min. thermisch vermogen (Hi) 30°/50°C **
Klasse NOX

kW
kW
kW
kW
kW
kW

32.0
7.0
31.0
6.7
33.9
7.3
5

5

5

48.6

3.5

40.6

Gecorrigeerde CO 0% O2 (bij NQ)

Mg/kWh
ppm

148

37.8

117

Gecorrigeerde CO 0% O2 (bij RQ)

ppm

4.0

1.6

2.9

%

9.3

7.6

10.1

NOX gewogen
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CO2 (bij NQ)

25.8
5.6
24.9
5.3
27.3
5.8

32.0
7.0
31.0
6.7
30.5
7.3

%

8.7

7.0

9.5

l/h
l/h
pH

2.9
0.8
2.8

2.9
0.8
2.8

1.9
0.7
2.8

GEMETEN RENDEMENT
Nominaal rendement bij 60°/80°C *
Rendiment bij 30% NQ bij 60°/80°C *
Nominaal rendement bij 30°/50°C **
Rendiment bij 30% NQ bij 30°/50°C **

%
%
%
%

98.0
99.9
105.9
107.4

BE l2E(S)B:
I3P:

CO2 (bij RQ)
Hoeveelheid condens bij NQ (bij 30°/50°C **)
Hoeveelheid condens bij RQ (bij 30°/50°C **)
pH-waarde van de condens

GEGEVENS VERWARMING
Selectieveld temperatuur (min÷max)
Hoofdzone, met veld normale / lage temperatuur
Selectieveld temperatuur (min÷max) secundaire zone
Expansievat
Druk expansievat
Max. druk CV
Max. temperatuur range standard / gereduceerd
Temperatuur antivriesfunctie aan / uit

°C

30÷ 80 / 25÷ 45

°C
l
bar
bar
°C
°C

20÷ 80
12
1
3
85 / 50
5 / 30

GEGEVENS SANITAIR
Tapdebiet ∆T 25°C
Tapdebiet ∆T 30°C
Specifiek sanitair debiet (EN625)
Capaciteit boiler
Max. druk sanitair
Expansievat sanitair

l/min
l/min
l/min
l
bar
l

17.8
14.8
22
120
6
5

Druk expansievat
Selectieveld elektronische toegestane (min÷max) temperatuur boiler

bar
°C

(tellen bij de druk van het sanitaire water bij de ingang van de ketel)
30÷ 60

V / Hz
W

220-240/50
(230V)
144
IPX4D

Lengte – Hoogte – Diepte
Netto gewicht met lege boiler

mm
kg

Zie figuur “AFM ETINGEN”
137

VERBINDINGEN (S=Afvoer)
Aanvoer/Retour verwarming
Aanvoer/Retour primair voor een boilereenheid
Ingang/Uitgang sanitair water
Gasverbinding aan de ketel
Gasverbinding a. d. kraan (standaard kit koppelingen)
Diameter condensafvoerbuis
Diameter concentrische aan-/afvoerbuis
Lengte concentrisch horiz. min÷max
Lengte concentrisch vert. min÷max
Lengte buizen Ø60mm apart horiz. min÷max
Lengte afvoer Ø60mm type B23 horiz. min÷max
Lengte systeem Ø80mm apart en B23 horiz. min÷max
Restopvoerhoogte ventilator

Inc
Inc
Inc
Inc
Inc
mm
mm
m
m
m
m
m
Pa

¾"
¾"
½"
¾"
½"
25
100 / 60
1÷ 10
1÷ 12
1÷15 (max S=14)
0.5÷15
1÷52 (max S=51)
40 ÷ 150

ELEKTRISCHE KENMERKEN
Druk / Frequentie
(nominale spanning)
Vermogen
Bescherming
KENMERKEN AFMETINGEN

DRUK GASTOEVOER
Gassoort
Nominale druk
Diameter gekalibreerd diafragma GAS

mbar
mm

G20
20
6.4

G25
25
6.4

3.38

3.94

0.74

0.86

G31
37
4.6

GASVERBRUIK
m3/h
kg/h
m3/h
kg/h

Qmax
Qmin
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2.48
0.54

* = met een retourtemperatuur van het water die geen condensatie toelaat;
** = met een retourtemperatuur van het water die condensatie toelaat

Type
Werkingstemperatuur (min ÷ max)
Gassoort

d.w.z. dat de verwarmingsketel werkt op aardgas (G20/G25),
d.w.z. dat de verwarmingsketel werkt op propaan (G31).

I2E(s)B ; I3P

Categorie

Afmetingen
Mastertwin Condens

607
612

601

210

1392_2_R00

M1

Hydraulische
aansluitingen
op de ketel*

M1 Aanvoer installatie (3/4”)
R1 Retour installatie (3/4”)
TA Positie aansluiting
kamerthermostaat
G Gas (3/4")
RI Retour Recirculatie
(optioneel - 3/4”)
C Uitgang warm water (1/2")
MIX Uitgang warm water met
mengklep (optioneel - 1/2")
F Ingang koud water (1/2”)
L Positie aansluiting elektrische
voeding
SC Afvoer condens

R1
365

Hydraulische
aansluitingen
op de ketel*

G
RI
C

60 60 60

TA

(1688)

F
L

125

793

117

1750

140

MIX

600

93

268

3

2
1

73

212

1396_R00

239

* De quota van de hydraulische aansluitingen in
deze figuur hebben betrekking op de directe
verbindingen op de ketel. Voor de quota in
sjabloon voor aan de wand met gebruik van de
originele specifieke kit koppelingen, zie de
paragraaf “Vastzetten van de ketel”.
1

Afvoer

2

Toevoer voor concentrisch systeem

3

Toevoer voor parallel systeem

Technische gegevens
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SC

Opvoerhoogte beschikbaar voor de installatie

Opvoerhoogte
mH
Prevalenza m
H2O
O

MOD. Mastertwin Condens
met keuzeschakelaar in snelheid II en III
(bypassinstallatie niet uit te sluiten)
6

1450
R00

5,5
5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
0

200

400

600

800

1000

1200

1400
Portata l/h
Capaciteit

gedeelte voor de technicus

Let op: Er wordt aanbevolen snelheid II of III te kiezen.
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WERKINGSSCHEMA

USCITA
INGRESSO
UITGANG
INGANG
SANITARIO
SANITAIR

1
2
3
4
5
6

Veiligheidsklep sanitair circuit (8 bar)
Sanitair expansievat
Aflaatkraan boiler
Temperatuursonde boiler
Boiler
Veiligheidsklep verwarmingscircuit
(3 bar)
7 Manometer
8 Circulator (met ingebouwde
automatische ontluchtingsklep)
9 Aflaatkraan installatie
10 Gemotoriseerde driewegklep
11 Expansievat verwarmingscircuit

RITORNO
MANDATA
TOEVOER
RETOUR
RISCALDAMENTO
VERWARMING

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Drukregelaar watergebrek
Temperatuurvoeler retour installatie
Temperatuurvoeler toevoer verwarming
Veiligheidsthermostaat toevoer
verwarming
Handbediende ontluchtingsklep groep
verbranding
Rookafvoerkanaal
Gesloten kamer
Verbrandingskamer
Brander
Primaire wisselaar (gedeelte
verbranding)

SCARICO
GAS
AFVOER
GAS
CONDENS
CONDENSA

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Gasinjectiebuis
Mengsysteem lucht/gas
Ventilator
Condensafvoer groep verbranding
Sifon condensaatvanger
Dop voor reiniging condenssifon
Afvoer sifon
Gasklep
Filter primair circuit
Bypass installatie
Filter wateringang

Technische gegevens
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Attentie: dit schema heeft slechts een FUNCTIONEEL
karakter. Gebruik voor de aanleg van de hydraulische
aansluitingen UITSLUITEND het bevestigingssjabloon of
de tekening in de paragraaf “Installatie”.

gedeelte voor de technicus

Notities
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INSTRUCTIES

VOOR DE INSTALLATIE

De installatie moet worden uitgevoerd met inachtneming van de geldende nationale en plaatselijke
normen, door professioneel gekwalificeerd personeel en volgens de instructies van de fabrikant.
De verwijzingen naar de nationale wetten en normen, hierna geciteerd, zijn indicatief aangezien de
bevoegde autoriteit wijzigingen en aanvullingen kan aanbrengen in deze wetten en normen. Volg
tevens de eventuele plaatselijke normen en bepalingen na die gelden in het gebied waar de installatie plaatsvindt.

Decreten, normen, richtlijnen
Bij de installatie en de inbedrijfstelling van het toestel moeten de verordeningen, richtlijnen, technische regels en normen in hun huidige versie, alsook de onderstaande bepalingen in acht worden
genomen:
•

De normen NBN D 51-003, D 30-003, B 61-002

•

Het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) en in het bijzonder de
verplichte aansluiting op een aarding.

•

Alle bestaande voorschriften van de plaatselijke watermaatschappij en van BELGAQUA

•

De ARAB voorschriften.

Fabrieksgarantie / Aansprakelijkheid
Wij danken u omdat u voor Bulex gekozen hebt, de Europese leidinggevende fabrikant van gaswandketels.
Bulex garandeert dit toestel tegen alle fabricage- of materiaalfouten vanaf de installatie voor een
periode va 5 jaar op de kuip en 2 jaar op de overige onderdelen.

Het is klaar om te werken (alle nodige regelingen zijn nl. in de fabriek gebeurd).
De installatie moet gebeuren door een erkende vakman, conform de bijgevoegde installatiehandleiding, volgens de regels van de kunst en met naleving van de of.ciële normen en toepasselijke reglementen.
De garantie dekt de reparatie en/of de vervanging van stukken waarvan Bulex erkent dat ze defect
zijn, en de nodige werkuren voor de reparatie. Ze is van toepassing als de gebruiker het toestel
gebruikt als een goede huisvader en in de normale voorwaarden die voorzien zijn in de gebruiksaanwijzing. Behoudens een naar behoren schriftelijk vastgelegde bijzondere overeenkomst, is
enkel onze dienst na verkoop gemachtigd om service te verlenen onder garantie en dit uitsluitend
op het grondgebied van België en het Groot-Hertogdom Luxemburg. Zo niet zullen de prestaties
van derden in geen enkel geval door Bulex ten laste worden genomen.
De garantie is beperkt tot de voorziene prestaties. Elke andere vraag, ongeacht van welke aard
(voorbeeld: schadeloosstelling voor eender welke kosten of schade veroorzaakt aan de koper of
aan derden enz.) is uitdrukkelijk uitgesloten.

Instructies voor de installatie
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Dit toestel werd met de grootste zorg gefabriceerd en gecontroleerd.

De garantie is enkel van toepassing als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
•

Deze handleiding en de streepjescode moeten voorgelegd worden samen met het toestel
dat door de garantie wordt gedekt; het verlies ervan doet de garantie vervallen.

•

De garantiebon van deze handleiding, moet volledig ingevuld, ondertekend, afgestempeld
en gedateerd zijn door de erkende installateur.

•

Hij moet binnen de veertien dagen na de installatie naar Bulex teruggestuurd worden. Zo
niet begint de garantie pas te lopen vanaf de fabricagedatum van het toestel en niet op de
installatiedatum.

•

Het fabricagenummer van het toestel mag niet gewijzigd noch op een andere manier
veranderd worden,

•

Het toestel mag geen enkele wijziging of aanpassing ondergaan hebben, buiten die welke
eventueel uitgevoerd worden door personeel dat erkend wordt door Bulex, met de originele onderdelen van Bulex, conform de goedkeuringsnormen van het toestel in België,

•

Het toestel mag niet geplaatst worden in een corrosieve omgeving (chemische producten,
kapperszaken, stomerijen enz.), noch gevoed worden met agressief water (toevoeging
van fosfaten, silicaten, hardheid lager dan 6°F).

Een interventie onder garantie brengt geen enkele verlenging van de garantieperiode met zich
mee.

gedeelte voor de technicus

De garantie geldt niet wanneer de slechte werking van het toestel wordt veroorzaakt door:
•

een niet-conforme installatie,

•

een oorzaak buiten het toestel zoals:
-

vervuilde water- of gasslangen, te lage druk, niet aangepaste .uïda of wijziging van
de aard en/of de karakteristieken van de .uïda (water, gas, elektriciteit),

-

kunststof verwarmingsslangen en zonder toevoeging van een roestweerder,

-

abnormaal of verkeerdelijk gebruik, manipulatiefout door de gebruiker, tekort aan
onderhoud, kalkneerslag, veronachtzaming, stoten, val, tekort aan bescherming tijdens het transport, overbelasting enz.,

-

vorst, overmacht enz.,

-

interventie door een onbevoegde monteur,

-

elektrolyse,

-

gebruik van niet-originele onderdelen.

Het bezoek van de dienst na verkoop zal enkel gebeuren op verzoek. Tijdens de eerste twee
maanden van de garantieperiode zijn de verplaatsingskosten gratis indien gerechtvaardigd.
Tijdens de tweeëntwintig volgende maanden zal een vast bedrag gelijk aan 50% van de
verplaatsingskosten voor pechverhelping gefactureerd worden door de dienst na verkoop van Bulex.
Wordt geacht de eventuele factuur te betalen: de persoon die de interventie gevraagd heeft, behoudens schriftelijke, voorafgaande toestemming van een derde aan wie de factuur gericht moet
worden. Bij een geschil zijn enkel het Vredegerecht van het 2e Kanton van Brussel, de Rechtbank
van Eerste Aanleg of van Koophandel en desgevallend, het Hof van Beroep van Brussel bevoegd.

12

Instructies voor de installatie

Afvoeropening voor de sifon
SSC

Een andere mogelijkheid is, hoewel dit NIET aangeraden wordt,
simpelweg de afvoer [SSC] vrij te laten. De brander raakt niet beschadigd als de sifon geblokkeerd raakt, maar de (zure) condens
die eruitloopt kan de interne onderdelen van de ketel en de oppervlakken waarmee hij in contact komt (bijv. marmer) beschadigen.

1405R00

De sifon van de ketel is voorzien van een extra veiligheidsafvoeropening [SSC] die de brander beschermt in het zeldzame geval
dat de condens niet goed wegloopt door de afvoerleiding onder de
sifon. Deze is makkelijk te bereiken aan de linkerzijde van de ketel. Indien u deze afvoeropening wilt gebruiken, verbind dan aan
de slangaansluiting [SSC] een stuk van een flexibel buisje dat geschikt is voor de condens en steek het in een geschikte afvoer,
zoals een trechter voor condensafvoer of die van de veiligheidsklep, waarbij u knikken en vernauwingen dient te voorkomen.

Instructie van de gebruiker
Na de installatie moet de installateur:
— de gebruiker informeren over de werking van de ketel en de veiligheidsmechanismen;

gedeelte voor de technicus

— deze handleiding aan de gebruiker overhandigen en de documentatie van zijn bevoegdheid,
naar behoren opgesteld wanneer gevraagd.

Instructies voor de installatie
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Plaatsing van de ketel
Kenmerken van de aangevoerde lucht
De plek waar de ketel wordt geïnstalleerd dient te voldoen aan de norm NBN B 61-002.
De luchtaanvoer moet plaatsvinden op plekken waar geen vervuilende chemicaliën aanwezig zijn
(fluor, chloor, zwavel, ammoniak, alkalische stoffen en dergelijke).
Indien de ketel in een omgeving wordt geïnstalleerd waar duidelijk agressieve chemische stoffen
aanwezig zijn (bijvoorbeeld: kapperszaken, wasserijen), is het beter om apparaten van het type C
te installeren.

Installatie binnen
Aangezien de haard een thermisch vermogen van minder dan 35 kW heeft, zijn er geen speciale
kenmerken vereist voor de installatieplek. Kortom, alle installatienormen voor een veilige en regelmatige werking moeten in acht worden genomen.
BELANGRIJK:
Twee apparaten aangewezen voor hetzelfde gebruik in dezelfde ruimte of in aangrenzende ruimtes, door een totale thermische capaciteit van meer dan 35 kW, vormen een thermische centrale
en vallen onder de bepalingen van de norm NBN B 61-002.
— Het vermogen van meer apparaten voor verschillend gebruik (bijv. koken en verwarming) die
in één woonruimte geïnstalleerd zijn, hoeft niet bij elkaar te worden opgeteld.
— De aanwezigheid van andere apparaten (bijv. een kookplaat) kan de aanleg van extra of vermeerdering van de bestaande openingen voor ventilatie/luchting vereisen, overeenkomstig
met de geldende nationale en plaatselijke normen en wetten.

gedeelte voor de technicus

VENTILATIE VAN RUIMTES in geval van modellen met natuurlijke of geforceerde trek met
toevoer uit de omgeving (type apparaat B2)
Men onderstreept het uiterste belang en de verplichting van permanente ventilatie
van de ruimte waarin de ketel met geforceerde trek met toevoer uit de omgeving wordt
geïnstalleerd (type apparaat B2). Deze ventilatie moet gerealiseerd en/of
gedimensioneerd worden overeenkomstig de geldende nationale en plaatselijke normen.
INSTALLATIE IN RUIMTES WAAR DE OMGEVINGSTEMPERATUUR 0°C KAN WORDEN:
De ketel is voorzien van een antivriessysteem dat ervoor zorgt dat de interne onderdelen niet
kouder dan 5°C kunnen worden. Dit systeem vereist de aanwezigheid van elektrische voeding en
gas, en de juiste druk in de verwarmingsinstallatie.
In geval van installatie in een omgeving waar het 0°C kan worden, wordt aangeraden het
verwarmingscircuit te beschermen door er antivriesmiddel in te doen. Zie ook de paragrafen “Vulling van de installatie” en “Uitschakelen van de ketel”.
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Verplaatsing van de ketel
Bij de verplaatsing van de ketel is het belangrijk om zich strikt aan de volgorde te houden
van de hieronder beschreven handelingen, opdat schade aan de ketel vermeden kan worden.
a) Demonteer de deur [1] van de hydraulische aansluitingen: draai de drie schroeven van de
ondersteuning los [2] en trek vervolgens de deur naar buiten en haal hem eruit;
b) Demonteer de voorkant van de mantel [3]: draai de schroeven los [4] aan de bovenzijde van de
ketel en til de voorkant eruit;

a

b
4

1
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c) Demonteer de zijdeuren: draai de schroeven los [5] aan de bovenzijde van de ketel en til de
zijdeur eruit [6], draai vervolgens de schroeven los [7] en haal de zijdeur eruit [8];
d) Verwijder de ketel van de pallet en schroef de regelbare steunvoeten aan [9] in de positie die
staat aangegeven in de figuur;
e) Plaats de ketel op de vloer en hermonteer de mantel door de hierboven beschreven handelingen in de omgekeerde volgorde en richting uit te voeren.

7

c
5
8

d

9

16

Instructies voor de installatie

1375_1_R00

gedeelte voor de technicus

1374_1_R00

6

Vastzetten van de ketel
LET OP: Er is een papieren sjabloon beschikbaar waarmee de plaatsing van de aansluitingen
wordt vergemakkelijkt (bij gebruik van de Standaard Kit Koppelingen) en waarna ze direct
gebruikt kunnen worden. Als men niet de Standaard Kit Koppelingen gebruikt, kan men de
plaats van de hydraulische aansluitingen van de ketel zien in de figuur “AFMETINGEN” (in het
gedeelte “Technische gegevens” van deze handleiding).
— Houd bij de plaatsruimte van de ketel rekening met de benodigde ruimte voor onderhoud.
Aanbevolen wordt: 280 mm aan de rechterzijde waar de toegangsdeur naar de koppelingen
zit.
— Zet de sjabloon vast op de muur, waarbij u moet letten op de bovenste marge A op 1750 mm
van de vloer.
— Maak de leidingen gereed van de installatie toevoer-retour, koud water, warm
water, gas en elektrische verbindingen,
waarbij de sjabloon of de maten in de
figuur in acht worden genomen.
— Verwijder de sjabloon.
— Plaats de ketel en stel de hoogte in met
behulp van de steunvoeten.
— Verwijder de plastic doppen die ter
bescherming op de leidingen van de ketel zitten.
Toevoer installatie (3/4")
gedeelte voor de technicus

Retour installatie (3/4")
Ruimtethermostaat
Gas (3/4")
Uitgang warm water (1/2")
Ingang koud water (1/2")
Elektrische lijn
Aanbevolen gebied voor condensafvoer
Let op: Geldige quota alleen bij
installatie van de originele specifieke kit
koppelingen
Instructies voor de installatie
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— Verbind de ketel aan de gereedgemaakte aansluitingen door een kraan te plaatsen op de
ingaande koudwaterlijn. We raden voorts aan om ook op de toevoer- en retourlijnen van de
verwarmingsinstallatie kranen gereed te maken.
De hydraulische aansluitingen zijn niet geschikt voor het gebruik van hennep, teflonband en
dergelijke. Aanbevolen wordt het gebruik van aansluitingen met draaidop en een
aanslagpakking op maat en van geschikt materiaal, en deze te sluiten zonder overdreven
kracht te zetten.
— Voor de verbinding van de aan- en/of afvoerleidingen, zie de paragraaf “Soorten afvoer”, waar
de maten zijn gerelateerd aan de uitlijning van de ketel.

Hydraulische aansluitingen
ADVIEZEN EN SUGGESTIES OM TRILLINGEN
EN LAWAAI IN DE INSTALLATIES TE VOORKOMEN
— Gebruik geen leidingen met kleinere diameter;
— Gebruik geen bochtverbindingsstukken met kleine straal en kleinere belangrijke delen.
REINIGING EN BESCHERMING VAN DE INSTALLATIE
Het rendement, de levensduur en de veiligheid van ketels zijn, net als bij thermische installaties in
het algemeen, in al hun onderdelen, sterk afhankelijk van de eigenschappen van het water dat ze
gebruiken en de behandeling die ze krijgen.
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Een juiste behandeling van het water zorgt er namelijk voor dat installaties door de tijd heen beschermd worden tegen corrosie (hetgeen gaten, lawaai, diverse lekken, etc. veroorzaakt), en kalkaanslag, hetgeen het rendement bij warmteuitwisseling drastisch vermindert (N.B. 1 mm kalkaanslag kan het thermisch rendement van het verwarmend lichaam meer dan 18% verminderen).
Bulex® geeft haar producten alleen garantie als de eigenschappen van het water conform zijn aan
datgeen wat de technische richtlijn BELGAQUA voorschrijft, tevens geciteerd in de wetten m.b.t.
energiebesparing.
Spoel de verwarmingsinstallatie zorgvuldig met water alvorens de ketel aan te sluiten. Met deze reiniging worden resten uit de leidingen en radiatoren verwijderd, zoals lasdruppels, afval, hennep, mastiek, diverse modderresten, roest en andere onzuiverheden.
Deze stoffen kunnen anders in de ketel achterblijven en de circulator beschadigen.
— Gebruik bij oude of erg vuile installaties speciale en betrouwbare producten voor het
spoelen, in de juiste dosering volgens de aanwijzingen van de fabrikant.
— Voor de installaties met condensatieketel en vloerdistributie en/of met lage temperatuur moet
voor de waterbehandeling een chemisch product worden gebruikt dat een laagje achterlaat (ter
bescherming tegen corrosie en kalkaanslag) die een bacteriostatische werking heeft en algenvorming tegengaat.
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Snelheid van de circulator
De circulator heeft een schakelaar waarmee de snelheid verminderd kan worden, en daarmee het eventuele lawaai dat ontstaat door de te snelle vloeistofcirculatie in kleine verwarmingsinstallaties te verminderen.

Toevoer sanitair water
De koudwaterdruk bij de ingang mag niet hoger zijn dan 6 bar. Verder moet deze wel, voor een
optimale werking van de ketel, hoger dan 1 bar zijn. Een te lage druk bij de ingang kan een goed
drukherstel in de verwarmingsinstallatie verhinderen, en de capaciteit van warm sanitair water dat
beschikbaar is voor de ketel verminderen.
In geval van hogere druk is het NOODZAKELIJK een drukbegrenzer te plaatsen.
De hardheid van het voedingswater bepaalt de reinigingsfrequentie van de spiraalwarmtewisselaar. Bovendien kan de aanwezigheid van vaste resten of vuil in het water (bijvoorbeeld bij nieuwe
installaties) de werking van de ketelonderdelen schaden.
Als de waterhardheid meer dan 25°F is, moet een ontharder worden gebruikt om de waarden tot
onder de 25°F terug te brengen.

Verwarmingsinstallatie
— Omdat de druk van de verwarmingsinstallatie tijdens de werking stijgt, dient gecontroleerd te
worden of de maximale waarde niet de Maximale werkingsdruk overschrijdt (ref. tabel “Technische gegevens”).
— Verbind de veiligheidsafvoeren van de ketel aan een afvoertrechter. Indien dit niet gebeurt,
kunnen de veiligheidskleppen, wanneer ze automatisch openen, de ruimte onder water laten
lopen. De fabrikant van de ketel is hiervoor niet aansprakelijk.

Steek de flexibele condensafvoerbuis in de daarvoor gereedgemaakte afvoertrechter (of een andere controleerbare verbindingsinrichting), of in de afvoertrechter van de veiligheidsklep, als deze
afvoer maar geschikt is om de zure condensvloeistoffen op te vangen, zoals aangegeven in UNI
11071:2003.
De installatie moet zodanig worden gebouwd dat bevriezing van de condens vermeden wordt.
Alvorens het apparaat in werking te zetten dient gecontroleerd te worden of de condens op correcte wijze kan worden afgevoerd.

Instructies voor de installatie
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Condensafvoer

Vulling van de installatie
Als alle verbindingen van de installatie tot stand zijn gebracht kan overgegaan worden tot het
vullen van de boiler en het verwarmingscircuit.
Als de ketel op een plek wordt geïnstalleerd waar de omgevingstemperatuur lager dan 0°C
kan worden, wordt aangeraden een antivriesoplossing in de verwarmingsinstallatie te doen
die speciaal voor verwarmingsinstallaties is en op basis van propyleenglycol, waarbij de
aanwijzingen van de fabrikant ervan worden opgevolgd. Voeg geen antivries- of
anticorrosieproducten in verkeerde concentraties aan het verwarmingswater toe. De toevoeging van deze stoffen in het verwarmingswater kan vervorming van de pakkingen en abnormale geluiden tijdens de werking veroorzaken.
De firma Bulex® is niet aansprakelijk voor eventuele schade.
Informeer de gebruiker over de antivriesfunctie van de ketel en over het
antivriesproduct in de verwarmingsinstallatie.
Tijdens het vullen van de installatie mag de ketel NIET elektrisch gevoed worden.
Het vullen moet met zorg worden uitgevoerd, in de volgende fasen:
1) Vulling van de boiler
a) Open de warmwaterkraan van een tappunt;
b) open geleidelijk de kraan bij de koudwateringang van de ketel;
c) wanneer uit de kraan van het tappunt alleen water komt, deze sluiten.
2) Vulling van de verwarmingsinstallatie (met water)

gedeelte voor de technicus

a) Open de ontluchtingskleppen van de radiatoren;
b) controleer of de dop van de automatische
ontluchtingsklep, ingebouwd in de circulator van
de ketel, gedeeltelijk losgedraaid is: deze eventueel helemaal aandraaien en dan anderhalf à
twee slagen losdraaien; dan zo laten, ook
daarna, voor een normale werking;
c) controleer of de eventuele automatische
ontluchtingskleppen, geïnstalleerd op de installatie, normaal functioneren;

1

d) ga over tot het vullen van de installatie;
e) sluit de ontluchtingskleppen van de radiatoren
zodra er water uitkomt;
f) controleer met de manometer [1] of de druk de
optimale waarde van 1÷1,5 bar (minimum 0,5
bar) heeft bereikt en sluit dan de vulinrichting;

1370_1_R00

g) herhaal de bovenstaande handelingen tot er geen lucht meer uit de ontluchtingskleppen
komt.
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Gasaansluiting
De installatie van de ketel moet worden uitgevoerd door professioneel personeel, aangezien een
foutieve installatie schade kan veroorzaken aan personen, dieren of dingen, waarvoor de fabrikant
niet verantwoordelijk kan worden gehouden.
Voer de volgende controles uit:
a) de reiniging van alle gasinleidbuizen van de installatie, opdat er geen resten aanwezig zijn die
de werking van de ketel kunnen schaden;
b) of de toevoerlijn en gasbuis conform de de geldende normen en voorschriften zijn;
c) controle van de interne en externe afdichting van de installatie en van de gasverbindingen;
d) de toevoerleiding moet een even grote of grotere doorsnede hebben dan die van de ketel;
e) controleer of het gebruikte gas overeenkomt met dat waarvoor de ketel is ingesteld: laat anders door professioneel gekwalificeerd personeel de aanpassing aan een ander gas uitvoeren;
f)

dat aan de ingang aan het toestel een KVBG gekeurde gaskraan is geïnstalleerd.

Open de meterkraan en laat de lucht uit het geheel van installatieleidingen, en doe dit vervolgens
apparaat per apparaat.
HET IS VERPLICHT een AANSLAGPAKKING op maat en van geschikt materiaal te
gebruiken om de GASAANSLUITING van de ketel aan de toevoerleiding te verbinden.
De aansluiting IS NIET GESCHIKT voor het gebruik van hennep, teflonband en dergelijke.
Deze ketel is ontworpen en ingesteld om te worden gevoed met G20/G25 gas.

gedeelte voor de technicus

Met werking op G31 propaangas is het absoluut noodzakelijk dat er een ontspanner van
37 mbar wordt geinstalleerd aan de ingeeng van het toestel.

Instructies voor de installatie
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Elektrische aansluitingen
ALGEMENE WAARSCHUWINGEN
De stroomtoevoer van de ketel moet worden aangesloten op een net van 220÷240V-50Hz. De
voedingsspanning moet in ieder geval binnen het interval van -15% ... +10% vallen ten opzichte van
de nominale spanning van het apparaat (230V); anders kunnen er complicaties of defecten optreden (EN50165:1998 p.19.101.1). Het is noodzakelijk dat men zich aan de polariteiten L-N (fase L=bruin;
neutraal N=blauw) houdt - anders werkt de ketel niet - en aan de aardverbinding (geelgroene
kabel).
HET IS VERPLICHT om bovenstrooms van het apparaat een TWEEPOLIGE SCHAKELAAR te installeren conform de geldende bepalingen. De installatie moet conform de
installatieregels en geldende bepalingen uitgevoerd worden.
Voor de algemene voeding van het apparaat door het elektriciteitsnet is het gebruik van adapters,
aftakkingen en verlengsnoeren niet toegestaan.
Als de voedingskabel vervangen moet worden, gebruik dan een van de volgende soorten kabels:
H05VVF of H05-VVH2-F. Een geaarde aansluiting volgens de geldende CEI-normen is verplicht. Om de kabel te vervangen haalt u hem uit de kabelpers, opent de bescherming van het
instrumentenbord en maakt hem los van de klemmen. Handel in omgekeerde volgorde voor de
installatie van een nieuwe kabel. Wanneer de kabel aan de ketel wordt aangesloten is het absoluut
noodzakelijk:
— dat de aardgeleider ongeveer 2 cm langer is dan de andere geleiders (Fase, Neutraal);
— de kabel vast te zetten in de daarvoor bestemde kabelpers.

Laat bevoegd personeel controleren of de elektrische installatie geschikt is voor het maximale
opgenomen vermogen van het apparaat, hetgeen staat aangegeven op de gegevensplaat, waarbij
speciaal wordt gecontroleerd of de doorsnede van de installatiekabels geschikt is voor het door het
apparaat opgenomen vermogen.
N.B.:Bulex® wijst elke aansprakelijkheid af voor schade aan personen, dieren of dingen die het gevolg is van nagelaten aardverbinding van de ketel en van veronachtzaming van de normen.

1381_R00

gedeelte voor de technicus

De elektrische veiligheid van het apparaat wordt alleen gewaarborgd wanneer het
apparaat op correcte wijze, namelijk volgens de geldende veiligheidsnormen, aangesloten is op een werkzame aardingsinstallatie.

Als de Kamerthermostaat of Chronotermostaat (TA) aanwezig zijn,
en/of de Buitenvoeler (SE), verbind ze dan aan de daarvoor bestemde
connector vlakbij de GASVERBINDING, zoals aangegeven in het elektrisch schema. Verwijder de zekeringsring als de TA wordt geïnstalleerd.
De klemmen TA en SE werken op laagspanning: sluit de kabels ervan aan ZONDER POTENTIAAL afkomstig van het enkelvoudig contact van de thermostaat/chronothermostaat en/of
van de buitenvoeler. Sluit NOOIT, om geen enkele reden,
kabels aan onder spanning.
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TA
SE

GAS

TOEGANG TOT DE ELEKTRONISCHE KAART
De klemmenborden bevinden zich op de elektronische kaart. Daaraan zitten al de voedingskabels
aangesloten voor de omgevingsthermostaat en de buitenvoeler, maar er zijn andere klemmen om
optionele kits aan te sluiten. Zie voor de details het Elektrisch Schema in deze handleiding en/of de
instructies van de betreffende optionele kits. Ga als volgt te werk om toegang te krijgen tot de
kaart:
Ontkoppel de elektrische voeding van de ketel.
— Draai aan de bovenkant van de ketel de schroeven los [1] en til de voorkant van de mantel op
en er zo uit [2];
— draai de schroeven [3] van de beugel los [4] zodat de beugel erafgehaald kan worden;
— zet beugel vast met de daarvoor bestemde haken [5] in de openingen [6] in de paal;
— draai de schroeven los [7] en verwijder de bescherming achter het instrumentenbord;
— verbind de elektrische aansluitingen aan de klemmen van de elektronische kaart. Steek de
nieuwe kabels in de vrije kabelopeningen.
— Als alles aangesloten is sluit u het instrumentenbord en de ketel, waarbij u de bovengenoemde
handelingen in omgekeerde volgorde en richting uitvoert.

6

4

2

5

3
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Aansluitingen aan het rookkanaal
H = hoogte vanaf de grond:
•

2,2 m t.o.v. een begaanbare weg

•

0,5 m t.o.v. een afgesloten terrein

Uitgang t.o.v. verluchtingsopeningen:
•

boven een verluchtingsopening:
0 < ∆H < 0,5 m L ≥ 2 m
0,5 < ∆H < 1 m L ≥ 1 m

•

onder een verluchtingsopening:
L + ∆H > 4 m

Zich refereren aan de norm NBN B 61-002 indien het gaat om een installatie in nieuwe gebouwen
of vernieuwde gebouwen waarvoor een bouwaanvraag moest ingediend worden.
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We geven hier enkele goede en slechte voorbeelden van installatie van toevoer- en afvoerbuizen (de hellingen zijn met opzet overdreven weergegeven).
A = Toevoer; S = Afvoer. 1: de meest functionele en economische oplossing is de condens terug
te laten lopen naar de ketel. 2-3: als een obstakel de opwaartse plaatsing van de buizen belet,
moeten condensafvoeren geïnstalleerd worden om stagnaties te voorkomen. 4: de opwaartse
helling van de toevoerbuizen, over de gehele lengte of eventueel alleen het buitenste stuk, is
genoeg om te voorkomen dat er regenwater in de gesloten kamer komt. 5: de toevoerbuis mag
dus niet neerwaarts geplaatst zijn. 6: laat de condens niet uit de rookafvoeropening druppelen.
7: de coaxiale toevoer-/afvoerbuis moet zodanig geïnstalleerd worden dat de rookgassen naar
boven gaan, zo loopt de condens weg naar de ketel. Het eindstuk met toevoerkop en met
excentrische afvoer moet horizontaal worden geplaatst en is voorzien van ribbels die voorkomen dat water in de externe toevoerbuis komt. De interne afvoerbuis is omhoog gericht en
kanaliseert de condens in de juiste richting.

1

2
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S
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5
A
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1. DIAMETER 60/100
MODEL

AFMETINGEN

Verticale uitgang
60/100

A2032200

Kit geveldoorvoer met
aansluitbocht 60/100

A2032100

Geveldoorvoer zonder
aansluitbocht

A2036200

Bocht 90°

A2032900

Bochten 45°
(per twee)

A2033000

L : 0,5m

gedeelte voor de technicus

REFERENTIE

A2032500

Verlengstukken
A2032600

L : 1m

570mm

Dakdoorvoer

880mm

A2032300

Kit doorgang plat dak

7041365

Kit doorgang schuindak
met loden slab

7041364
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2. DIAMETER 80/125
MODEL

AFMETINGEN

Verticale uitgang
80/125

REFERENTIE

A2034200

Concentrische
geveldoorvoer
80/125

7041325

Kit geveldoorvoer met
aansluitbocht

A2034300

Bocht 90°

A2033900

Bochten 45°
(per twee)

A2034000

L : 0,5m

A2033500

L : 1m

Dakdoorvoer
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Verlengstukken
A2033600

A2033300

Kit doorgang plat dak

7041365

Kit doorgang schuindak
met loden slab

7041364
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3. DIAMETER 2 x 80
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MODEL

AFMETINGEN

REFERENTIE

Uitgang parallelle
aansluiting 2x80

A2034400

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

08511500

Concentrische
geveldoorvoer
80/125

7041325

Kit geveldoorvoer met
aansluitbocht
80/125

A2034300

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

08511800

Dakdoorvoer zwart
80/125

A2033300

Kit doorgang plat dak

7041365

Kit doorgang schuin dak
met loden slab

7041364

Kit voor
aansluiting type C33s:
- 1 dakdoorvoer
- 1 flexibel (12,5m)
- 1 bovenaansluiting
- 1 bocht met
schoorsteensteun
- 6 geleiders
- 1 bevestigingsbeugel
(niet plaatsen op een schouw die
vroeger voor mazout
gebruikt werd)
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INSTRUCTIES

VOOR DE INDIENSTSTELLING

,

AFSTELLING EN HET ONDERHOUD
ATTENTIE: de verrichtingen die hierna beschreven worden mogen alleen worden uitgevoerd door professioneel gekwalificeerd personeel.
Nadat alle maatregelen uitgevoerd zijn moet eraan gedacht worden de schroeven vast
te draaien van de drukaansluiting van de gasklep en gecontroleerd worden dat er
geen gas ontsnapt uit de drukaansluiting van het net (PIN, zie figuur gasklep verderop) of uit de verbinding vóór de gasklep.
De gasklep, met uitzondering van de PIN-aansluiting en de koppelingen ervóór, werkt in
ONDERDRUK. We raden het gebruik van producten af die gaslekken kunnen detecteren
tenzij uitdrukkelijk aangegeven, omdat deze producten de gasklep kunnen binnendringen en
zo de werking kunnen schaden.
Gebruik geen vlammen om gaslekken te detecteren!
Controleer of er geen verbrandingsproducten uit de condensafvoer komen.
De condenssifon opgenomen in de ketel is voorzien van een sluitmechanisme dat droog
inschakelt. De afdichting is in ieder geval alleen gewaarborgd wanneer de sifon vloeistoffen
bevat. Daarom is het van belang dat, nadat de verrichtingen voor de eerste inschakeling zijn
afgerond, wordt gecontroleerd of de sifon vloeistoffen bevat, bijvoorbeeld door te kijken wanneer er vloeistof uit de condensafvoer van de ketel komt.
Controleer, alvorens de ketel aan te zetten, of de circulator niet geblokkeerd is door stilstand: draai de dop los in het midden van de kap om bij de rotoras te komen, en laat deze
handmatig draaien middels een schroevendraaier of een ander geschikt gereedschap.
gedeelte voor de technicus

Tijdens de indienststelling van de nieuwe ketel moet men de brander gedurende 30 minuten
laten werken alvorens over te gaan tot de controle van de verbranding, omdat in die tijd
dampen ontstaan van eventuele fabricatieresten die de analyse van de rookgassen kunnen
omvormen.
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Verrichtingen voor de eerste inschakeling
De uit te voeren verrichtingen voor de eerste inschakeling bestaan uit de controles van de correcte
installatie en werking en uit de eventuele nodige afstellingen:
— controleer of de gegevens op de plaat overeenkomen met die van de voedingsnetten (van
elektriciteit, water, gas);
— controleer de afwezigheid van gaslekken uit de koppelingen vóór de ketel;
— controleer of alle aansluitingen aan de ketel (water, gas, verwarmingsinstallatie en elektrische
energie) op correcte wijze worden gerealiseerd en op efficiënte wijze werken;
— controleer of de aansluitingen voor de verluchting/ventilatie aanwezig zijn en op juiste wijze
zijn gedimensioneerd en werken, zoals voorgeschreven door de geldende nationale en plaatselijke normen op het gebied van geïnstalleerde apparaten;
— controleer of de buis voor de rookgasafvoer conform de geldende nationale en plaatselijke
wetten en normen is, en in goede staat verkeert en goed werkt;
— controleer de juiste werking van de condensafvoerinstallatie, ook in de onderdelen buiten de
ketel, bijvoorbeeld de eventuele condensopvangmechanismen over de rookafvoerbuis: controleer of de stroom van de vloeistof niet belemmerd wordt en of er geen uitstoot is van gasproducten
van de verbranding in de installatie;
— controleer of de aanvoer van de verbrandingslucht en de afvoer van de rookgassen en de
condens op juiste wijze plaatsvinden volgens de geldende nationale en plaatselijke wetten en
normen;
— controleer of de omstandigheden voor de beluchting gewaarborgd zijn, indien de ketel tussen
meubels wordt ingesloten;

Controleer, alvorens de ketel in te schakelen, of de circulator niet geblokkeerd is door stilstand: draai de dop los in het midden van de kap om bij de rotoras te komen, en laat deze
handmatig draaien middels een schroevendraaier of een ander geschikt gereedschap.
— controleer of de verbranding op correcte wijze is afgesteld: ga hiervoor te werk zoals beschreven staat in de paragraaf “Controle en afstelling van de verbranding”, verderop in dit hoofdstuk;
Tijdens de indienststelling van de nieuwe ketel moet men de brander gedurende 30 minuten
laten werken alvorens over te gaan tot de controle van de verbranding, omdat in die tijd
dampen ontstaan van eventuele fabricatieresten die de analyse van de rookgassen kunnen
omvormen.
— stel het maximale vermogen in voor de geïnstalleerde verwarmingsinstallatie: ga hiervoor te
werk zoals beschreven staat in de paragraaf “Instelling MAX. vermogen verwarming”, verderop
in dit hoofdstuk;
— controleer de juiste algemene werking van de ketel voor verwarming en sanitair;
— maak de nodige documentatie op en geef exemplaren van uw bevoegdheidsbewijzen aan de
eigenaar.
Instructies voor de afstelling en het onderhoud

31

gedeelte voor de technicus

— ontlucht de primaire warmtewisselaar, en ga hiervoor te werk zoals beschreven staat in de
paragraaf “Ontluchting van de primaire warmtewisselaar”, verderop in dit hoofdstuk;

Onderhoudswerkzaamheden
De werkzaamheden voor periodiek onderhoud bestaan uit het reinigen van de hoofdonderdelen
van de ketel, de daaropvolgende functionele beproevingen (in het bijzonder die welke zijn voorgeschreven door de geldende wetten), en eventuele afstellingen die nodig blijken te zijn:
— controleer de afwezigheid van gaslekken in de koppelingen vóór de ketel;
— controleer de conformiteit, de goede staat en de goede werking van alle aansluitingen aan de
ketel (water, gas, verwarmingsinstallatie en elektrische energie);
— controleer of de aansluitingen voor de permanente verluchting/ventilatie aanwezig zijn en op
juiste wijze zijn gedimensioneerd en werken (voorgeschreven door de geldende nationale en
plaatselijke normen op het gebied van geïnstalleerde apparaten);
— ontlucht de primaire warmtewisselaar, en ga hiervoor te werk zoals beschreven staat in de
paragraaf “Ontluchting van de primaire warmtewisselaar”, verderop in dit hoofdstuk;
— reinig de brander, de warmtewisselaar en de condenssifon: en ga hiervoor te werk zoals beschreven staat in de paragraaf “Reiniging verbrandingsgroep”, verderop in dit hoofdstuk;
— controleer of de interne onderdelen van de ketel in goede en schone staat verkeren;
— controleer of de leidingen voor aanvoer van de verbrandingslucht en de rookgasafvoer, en de
condensafvoerinstallatie op correcte wijze functioneren, in goede staat verkeren en conform de
geldende nationale en plaatselijke wetten en normen zijn;
— controleer de juiste werking van de condensafvoerinstallatie, ook in de onderdelen buiten de
ketel, bijvoorbeeld de eventuele condensopvangmechanismen over de rookafvoerbuis: controleer of de stroom van de vloeistof niet belemmerd wordt en of er geen uitstoot is van gasproducten
van de verbranding in de installatie;

gedeelte voor de technicus

— controleer of de omstandigheden voor de beluchting gewaarborgd zijn, indien de ketel tussen
meubels wordt ingesloten;
— indien voorgeschreven, of in ieder geval wanneer nodig (bijvoorbeeld als er te veel resten in de
groep verbranding of in de condenssifon aangetroffen worden), controleren of de verbranding
op correcte wijze is afgesteld: ga hiervoor te werk zoals beschreven staat in de paragraaf
“Controle en afstelling van de verbranding”, verderop in dit hoofdstuk;
— controleer de juiste algemene werking van de ketel voor verwarming en sanitair;
— maak de nodige documentatie op en geef exemplaren van uw bevoegdheidsbewijzen aan de
eigenaar.
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Toegang tot de handbediende
afstelmechanismen
2. indien het nodig is de beugel met het instrumentenbord
verwijderen, zie de paragraaf “Elektrische aansluitingen”
van het hoofdstuk “Instructies voor de installatie”;
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1. Draai aan de bovenkant van de ketel de schroeven los
[1] en til de voorste deur eruit [2];

1

2

3. wanneer de afstellingen (beschreven in de volgende
paragrafen) voltooid zijn, de ketel sluiten door de verrichtingen in de omgekeerde volgorde uit te voeren.
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Vooraf vullen van het sanitair
expansievat
— Meet de druk van de waterleiding of achterhaal deze;
— sluit de kraan bij de koudwateringang van
de ketel;

1

— open een warmwaterkraan om de restdruk
te laten ontsnappen en sluit deze vervolgens;

gedeelte voor de technicus

— draai de beschermdop los [1] van het sanitair expansievat (het kan nodig zijn even het
vat te verplaatsen met zijn steun) en vul het
vat met lucht met dezelfde druk van de waterleiding;
— heropen geleidelijk de kraan bij de koudwateringang van de ketel.

Instructies voor de afstelling en het onderhoud
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Ontluchting van de primaire warmtewisselaar

— lokaliseer in de gesloten kamer de handbediende ontluchtingsklep ([S] in de figuur);
— open de ontluchtingsklep en draai het bovenste deel [1] van de klep tegen de klok in open,
met een passende sleutel, waarbij het onderste deel [2] goed vastgehouden wordt met een
andere sleutel;

gedeelte voor de technicus

— wanneer er geen lucht meer uit komt, de klep
niet te strak weer sluiten, waarbij het onderste deel vast wordt gehouden.
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Bij de indienststelling en de reiniging van de
verbrandingsgroep, is het goed om te controleren of er geen lucht zit in het primaire circuit van
de groep verbranding en, indien nodig, deze lucht
te verwijderen met de klep bovenop de groep.

S

Reiniging verbrandingsgroep
Zet de ketel uit en haal de spanning eraf.
Verzeker u ervan dat de onderdelen niet meer warm zijn en wacht anders tot ze afgekoeld zijn.
Aangezien het mogelijk is dat u in contact komt met fijn stof en zure condens, wordt
ten zeerste aangeraden geschikte individuele beschermingsmechanismen te gebruiken (bijv. bril, handschoenen, masker).
Attentie: de bekledingen van keramiekvezel niet natmaken of beschadigen.
— open de gesloten kamer;
— ontkoppel de twee connectoren [10] van de ventilator;
— koppel de kabel van de ontstekingselektrode [2] los van de persluchtaansluiting [3] en koppel
de connector [12] los van de detectie-elektrode [13]. Attentie: demonteer niet de elektroden
van de verbrandingsgroep;
— draai de schroeven los [6] en verwijder de beugel [5]; draai de koppeling los [7] die de gasbuis
[4] met de gasklep verbindt; haal de gasbuis uit de groep mengventilator lucht-gas;
— draai de vier moeren los [1] die de brandergroep vastzetten [14] (bestaande uit ventilator,
slang en brander) aan de primaire warmtewisselaar. Verwijder de groep brander;
De brandergroep en de plaat van keramiekvezel NIET demonteren van de ondergrond van
de warmtewisselaar.
— controleer of de brander geen excessieve resten, aanslag, of roest vertoont en of alle openingen vrij zijn;

— reinig de cilinder van de brander ALLEEN INDIEN NODIG en doe dit DROOG, met een NIET
METALEN borstel, bewegend langs de as van de brander, van de kap naar buiten;
Voorkom beschadiging van de kapbekleding van keramiekvezel en vervorming van de openingen van de brander. Als de brander op correcte wijze werkt, is hij donker van kleur maar
wel schoon of in ieder geval met weinig aangekoekte resten, die makkelijk te verwijderen
zijn.
— controleer op de branderkap of de pakkingen van de brandwerende vezels en de rubberen
pakkingen nog intact zijn;
— haal de condensafvoerbuis [11] van het aansluitstuk van de primaire warmtewisselaar. Plaats
op het aansluitstuk een geschikte buis en zet een bak of een jerrycan onder het andere uiteinde van de buis;
— breng met een borstel huishoudelijk reinigingsmiddel voor roestvast staal aan op de windingen
van de warmtewisselaar en laat dit 15 minuten inwerken. Zorg ervoor dat de bekledingen van
keramiekvezel niet in aanraking komen met het reinigingsmiddel. Poets dan de eventuele
aanslag weg met een NIET METALEN borstel, verwijder met water dan de resten van het
reinigingsmiddel en het vuil;
Instructies voor de afstelling en het onderhoud
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— reinig met zorg de elektroden van de brander, waarbij deze niet gebogen of verplaatst mogen
worden;

— lokaliseer de dop [9] in de sifon (te bereiken via de onderkant van de ketel) en zet er een bak
onder om de vloeistoffen op te vangen. Draai de dop eraf. Laat de sifon leeglopen. In de dop kan
er een laag aanslag zitten (max 1÷2 mm), deze moet verwijderd worden;
Let op: een excessieve hoeveelheid aanslag wijst op een defect of is in ieder geval niet normaal.
Zoek de oorzaken en los het probleem op, verwijder dan de sifon door de koppelingen aan de
boven- en zijkant, en de steunbeugel ervan los te schroeven. Reinig zorgvuldig de sifon en zorg
dat de condenstoevoer- [11] en afvoerbuizen [8] vrij zijn (deze kunnen verstopt zijn door aanslag).
— Hermonteer alles door in omgekeerde volgorde en richting te werk te gaan, en controleer de
verbranding.

1

14

2

gedeelte voor de technicus
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HYDRAULISCHE afstellingen
SNELHEID VAN DE CIRCULATOR
De circulator heeft een keuzeschakelaar waarmee de
snelheid geregeld kan worden, om het eventuele lawaai veroorzaakt door de te snelle circulatie van de
vloeistof in de verwarmingsinstallatie te verminderen.
III = Maximale snelheid (fabrieksinstelling)
II

= Gemiddelde snelheid

I

= Minimale snelheid (NIET gebruiken)

Leegmaken van de installatie
en boilerspiraal
— Om op juiste wijze zowel de verwarmingsinstallatie als de boilerspiraal leeg te maken, moet de
ketel uitgeschakeld zijn.
— Plaats een rubberslang op de afvoerkraan van de installatie (detail 1 in figuur);
— verbind het andere uiteinde van de rubberslang aan een daarvoor bestemde afvoer;
— open de kraan door de knop tegen de klok in te
draaien;

— na de voltooiing sluit u de afvoerkraan (door met de
klok mee te draaien), en de ontluchtingskleppen die
u had geopend.

1
3

— Sluit de kraan op de koudwateringang van de ketel;
— plaats een rubberslang op de afvoerkraan van de
boiler (detail 2 in figuur);

1379_R00

Leegmaken van de boiler
2

— verbind het andere uiteinde van de rubberslang aan een daarvoor bestemde afvoer;
— open de kraan door de knop tegen de klok in te draaien;
— na de voltooiing sluit u de afvoerkraan (door met de klok mee te draaien).

Instructies voor de afstelling en het onderhoud
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— wanneer de druk er GEHEEL af is, kunt u de
ontluchtingskleppen van de radiatoren openen, zodat de lucht erin kan en de installatie helemaal leeggemaakt kan worden;

Controle en vervanging
van de magnesiumanode
Om de boiler te beschermen tegen corrosie, moet
iedere 6 maanden de magnesiumanode gecontroleerd worden. Deze moet vervangen worden
als hij versleten blijkt.
— Laat de boiler helemaal leeglopen (zie de voorgaande paragraaf);

1
3

— draai de zeshoekige anodekop los, die zich op het
bovenste deel van de boiler bevindt. Haal hem eraf,
controleer hem en, indien nodig, vervang hem;
— installeer de anode, vul de boiler weer en zet er weer
druk op (zie de paragraaf “Vullen van de installatie”)
en controleer of er geen lekken zijn;

2

1379_R00

— verwijder het deksel (detail 3 in figuur);

— plaats het deksel terug.

Foutcodes voor de Technicus
Als gevolg van een defect kan de ketel geblokkeerd raken en wordt er een foutcode weergegeven
op het display.

gedeelte voor de technicus

U (de technicus) ontvangt de oproep van de gebruiker voor enkele van deze foutcodes, in het
bijzonder die met de weergave
op het display.
Let op: in de paragraaf “Blokkering van de ketel en foutcodes” van het gedeelte “Instructies voor
het gebruik” staat een complete lijst van alle alarmen, waaronder die welke door de gebruiker
hersteld kunnen worden.
Bij de alarmcodes staan de bijbehorende namen en nuttige aanwijzingen voor de vaststelling
van het probleem, waarbij de analyse en de werkdetails aan de professionaliteit van de technicus worden toevertrouwd.
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Controle van de druk in de installatie
Na een alarm [18], [E19] of [E21], gerelateerd aan problemen met de lage druk van de verwarmingsinstallatie, moet de juiste druk weer hersteld worden. Het is mogelijk om op twee manieren te werk
te gaan: bij de ene hoeft de mantel van de ketel niet geopend te worden om de druk te herstellen,
bij de andere wel (maar deze manier is preciezer en direct).
Normaalgesproken heeft een verwarmingsinstallatie die goed gebouwd is zelden drukherstel
nodig (in theorie nooit). Frequente drukverlagingen zijn symptomen van problemen met verscheidene oorzaken of van lekken (die in het ergste geval schade aan de ruimte kunnen
veroorzaken) en moeten opgelost worden. Ook het openen van handbediende
ontluchtingskranen van de radiatoren (intentioneel of ongewild) vermindert de druk. Zorg
ervoor dat dat niet gebeurt. Controleer verder of de installatie met antivries is gevuld.
1) Met gesloten mantel (minder precies)
a) Zet de ketel in stand-by met de knop

op het instrumentenbord;

b) haal de elektrische voeding van de ketel door de schakelaar op de voedingslijn uit te
schakelen (anders lukt de vulling niet);
c) na 20-30 seconden, de voeding weer aansluiten en de ketel weer aanzetten met de
knop
op het instrumentenbord. Het foutcode [18] zal verschijnen;
d) begin snel de vulling van de installatie middels de daarvoor bestemde mechanismen.
Wanneer de juiste druk wordt bereikt, zal het foutcode [18] verdwijnen en de ketel zal
overgaan tot de normale werking: sluit onmiddellijk het vullingsmechanisme. De verrichting is klaar;
e) indien het foutcode [18] niet verdwijnt en/of het foutcode [E19] of [E21] verschijnt, is er
een onvoorziene gebeurtenis opgetreden. We raden aan over te gaan tot methode 2 (met
open ketel).
2) Met open mantel (meer arbeidsintensief maar preciezer)
op
gedeelte voor de technicus

a) Zet de ketel in stand-by met de knop
het instrumentenbord;

b) haal de elektrische voeding van de ketel door
de schakelaar op de voedingslijn uit te schakelen (anders lukt de vulling niet);
c) verwijder het voorste paneel van de ketel;
d) vul de installatie middels de daarvoor bestemde
mechanismen;
e) controleer met de manometer [1] of de druk de
optimale waarde van 1÷1,5 bar (minimum 0,5
bar) bereikt en sluit dan het vullings-mechanisme;

1

f) sluit de voeding weer aan en zet de ketel weer
aan met de knop
op het instrumentenbord.
De ketel moet nu overgaan tot de normale werking en de verrichting is klaar;
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g) hermonteer het voorste paneel van de ketel.
Instructies voor de afstelling en het onderhoud
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Waarschuwingen voor het onderhoud
Alle verrichtingen m.b.t. onderhoud en gasomschakeling MOETEN WORDEN UITGEVOERD DOOR BEVOEGD PERSONEEL overeenkomstig de normen UNI 7129:2001,
7131/99, UNI 11071:2003 en bijbehorende actualiseringen. Bovendien moeten de
ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN uitgevoerd worden volgens de voorschriften van
de fabrikant en de geldende normen UNI en CEI en conform de geldende wetten; we
raden aan, om de energetische prestaties van de ketel te waarborgen, dit minstens
één keer per jaar te doen.
Een grondig onderhoud zorgt voor besparingen en veiligheid en bestaat doorgaans uit de
volgende verrichtingen:
— Verwijdering van eventuele oxidatie aan de branders;
— Reiniging van eventuele aanslag op de elektrodes;
— Reiniging en controle van de warmtewisselaar, de sifon en alle gedeelten die in aanraking
komen met de condens;
— Controle of de bekledingen van keramiekvezel in de verbrandingskamer nog heel en stabiel
zijn, en eventuele vervanging ervan;
— Controle en eventuele vervanging van de magnesiumanode van de boiler (zie de paragraaf
“Controle en vervanging van de magnesiumanode”);
— Controle inschakeling, uitschakeling en werking van het apparaat;
— Controle van de afdichting van de koppelingen en verbindingsleidingen voor gas en water;
— Controle van het gasverbruk bij maximaal en minimaal vermogen;
— Controle van de werking van de veiligheidsmechanismen;

gedeelte voor de technicus

— Controle van de regelmatige werking van de machinebedienings- en afstellingsmechanismen;
— Controleer periodiek of er geen lekken zijn waardoor de verbrandingsproducten naar binnen
kunnen ontsnappen, of de rookafvoerbuis en/of –inrichting goed werkt en nog helemaal gaaf is;
— In geval van werkzaamheden of onderhoud aan constructies vlakbij de rookbuizen en/of de
rookafvoerinrichtingen en hun onderdelen, dient u het apparaat uit te schakelen;
— Laat geen vaten en ontvlambare stoffen in de ruimte waar het apparaat is geïnstalleerd;
— Reinig niet de ruimte waar de ketel is geïnstalleerd wanneer deze laatste in werking is;
— De panelen mogen alleen met sop gereinigd worden. De panelen, andere geverfde delen en
plastic delen mogen niet met verfoplosmiddelen gereinigd worden.
— Bij vervanging van onderdelen is het verplicht de originele onderdelen te gebruiken die door
Bulex® geleverd zullen worden.
Bulex® wijst iedere aansprakelijkheid af in geval van installatie van niet-originele onderdelen.
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Elektrisch schema
Mastertwin Condens

ACC
C
EA
EC
ER
FTB
FTF
FUS
PSA
SR
SRR
SS
TS

Ontsteker voor afvoer
Circulator
Ontstekingselektrode
Elektrische klep vulling installatie
Ionisatie-elektrode
Zekering verbrandingsgroep
Zekering rookgassen
Zekering F2A (2A snel)
Watertekortbeveiliging
Temperatuurvoeler aanvoer
Temperatuurvoeler retour primair
Sanitaire voeler
Veiligheidsthermostaat

V
VD
VG

Ventilator + Hall-sensor
(MV = voeding, CV = controle snelheid)
Gemotoriseerde driewegklep
Gasklep

Externe onderdelen, optioneel:
(CC) Afstandsbediening
Om de verbinding tussen twee geleiders te installeren, verwijderen en eventueel te
verlengen.

(SE) Buitenvoeler
(SIC1) Algemeen veiligheidsmechanisme
Eventueel gebruikt tijdens de installatie van kits en niet-standaard installaties.

(TA)

Kamerthermostaat
Om de verbinding tussen twee geleiders te installeren, verwijderen en eventueel te
verlengen. Om meer zones met dezelfde soort installatietemperatuur te
controleren, parallel aan TA en de hulpcontacten van de zones verbinden.

(TA2) Ingang voor telefoonschakelaar
(TP) Ingang voor veiligheidsthermostaat vloerinstallaties
Verwijder de brug om deze te installeren.

Instructies voor de afstelling en het onderhoud
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Legenda kleuren:
BK
Zwart
BN
Bruin
BU
Blauw
GN
Groen
GN-YE Groen-geel
GY
Grijs
OG
Oranje
RD
Rood
VT
Paars
WH
Wit
YE
Geel

Algemene tekening in doorsnede
Mastertwin Condens
1
2

32
31
30
29
28

3
4

27
5

26
25

6

24
23
22
21
20
19

7
8
9
10
11

18
17

12
13

16

14

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

Aansluiting voor verbrandingsgassen (afvoer)
Aansluiting voor verbrandingsgassen (aanvoer)
Filter primair circuit
Bypassklep
Ontstekingselektrode
Ontsteking voor afvoer
Ventilator
Gasklep
Veiligheidsklep CV circuit 3 bar
Gemotoriseerde driewegsklep
Sanitaire filter
Sanitaire veiligheidsklep 8 bar
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13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Magnesiumanode
Aflaatkraan boiler
Temperatuurvoeler boiler
Boiler
Aflaatkraan installatie
Sanitaire expansievat
Manometer
Expansievat CV
Sifon condensopvang
Pomp CV
Automatische ontluchter
(ingebouwd in de pomp)
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15

24 Watertekortbeveiliging (druk)
25 Veiligheidsthermostaat retour
installatie
26 Temperatuurvoeler aanvoer
27 Veiligheidsthermostaat (aanvoer)
28 Ionisatie-elektrode
29 Verbrandingsgroep (brander +
primaire warmtewisselaar)
30 Thermische zekering groep
verbranding (connector)
31 Thermische zekering rookgassen
32 Handbediende ontluchtingsklep
verbrandingsgroep

TECHNISCHE

VERRICHTINGEN VOOR

AFSTELLING EN ONDERHOUD
In dit gedeelte staan de belangrijkste verrichtingen beschreven voor afstelling en onderhoud, die
gericht zijn op de optimalisering van de werking van de ketel.
ATTENTIE: de hierna beschreven verrichtingen mogen alleen door professioneel gekwalificeerd personeel worden uitgevoerd.
Na de uitvoering van de metingen en/of afstellingen wordt aangeraden de sluiting van
de schroeven van de drukaansluitingen te controleren, en ALTIJD op gaslekken te
controleren!

Programmering van de instellingen
Ook deze verrichtingen, hoewel ze op het bedieningspaneel uitgevoerd kunnen worden, zijn
UITSLUITEND VOORBEHOUDEN AAN TECHNISCH BEVOEGD PERSONEEL. Eventuele
verrichtingen of veranderingen van de afstellingen kunnen, indien uitgevoerd door onbevoegd personeel, ERNSTIGE DEFECTEN veroorzaken. De fabrikant WIJST IEDERE AANSPRAKELIJKHEID AF voor eventuele schade aan personen, dieren of dingen, die voortkomt uit dit plichtsverzuim.
Wijzig niet de fabrieksinstellingen als dit niet nodig is.

Algemene werkwijze
De volgende werkwijze moet worden uitgevoerd vanaf het bedieningspaneel op de ketel (het is
niet mogelijk deze verrichtingen met de afstandsbediening uit te voeren).
: het display geeft de tekst “OFF” weer;

— houd de knoppen
en
tenminste 5 seconden ingedrukt: het display geeft de tekst
weer met een nummer links (hierna te noemen PARAMETER) en een rechts (hierna te
noemen WAARDE);
— selecteer het nummer van de te wijzigen PARAMETER met de knoppen
en
indien nodig, de WAARDE met de knoppen
of
. De waarde knippert;

; wijzig,

— om de waarde OP TE SLAAN drukt u op de knop
, om de waarde NIET op te slaan gaat u
naar een andere parameter (knoppen
of
) ZONDER op de knop
te drukken.
— om de programmering te verlaten, druk op de knop
Parameter

Waarde

.
Aanuitschakelaar

Selecteer
parameter

1071_G

Opslaan

Selecteer
waarde
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— Zet de ketel uit met de knop

Nummers en beschrijving van de parameters
Nummers en beschrijving van de parameters, bijbehorende beschikbare waarden en fabrieksinstelling:
0

Configuratie ketel
Fabrieksinstelling: 2. De fabrieksinstelling hangt af van het model ketel en voor de ketels
van het model Mastertwin Condens moet deze parameter alleen op 2 zijn ingesteld.

1

Soort gebruikt gas
G20/G25 = 0 / Propaan G31 = 1.

2

Selectieveld aanvoertemperatuur verwarming
Normaal = 0 / Gereduceerd = 1. Fabrieksinstelling: 0.
0 NORMAAL: als de technicus de waarde 0 selecteert, kan de gebruiker tijdens het
normale gebruik een aanvoertemperatuur verwarming tussen de 30°C en 80°C kiezen. Gebruik deze instelling als de ketel aangesloten is op een traditionele installatie
(met radiatoren of ventilatorconvectoren).
1 GEREDUCEERD: als de technicus de waarde 1 selecteert, kan de gebruiker een
aanvoertemperatuur verwarming kiezen tussen de 25°C en 45°C. Gebruik deze instelling als de ketel aangesloten is op een installatie met lage temperatuur (bijv. een
vloerinstallatie).
Let op: Deze parameter heeft betrekking op de aanvoertemperatuur met warmtevraag
door de Omgevingsthermostaat TA en niet van de Secundaire Omgevingsthermostaat
TA2 (zie voor deze laatste de Parameter 17).

3

Instelling van het vermogen* tijdens de fase van langzaamontsteking (van 35 tot 99)
Fabrieksinstelling: 35. Zie de paragraaf “Instelling langzaamontsteking” verderop in dit
hoofdstuk voor de fabrieksinstellingen en de complete procedure voor de instelling.

gedeelte voor de technicus

4

Instelling van het maximale vermogen* verwarming (van 00 tot 99)
Fabrieksinstelling: 99. Zie de paragraaf “Instelling MAX vermogen verwarming” verderop
in dit hoofdstuk voor de complete procedure voor de instelling.
* = In de paragraaf “Instelling MAX vermogen verwarming” staat de tabel “VermogensParameters - Toeren” voor de correspondentie tussen de weergegeven waarde en
het vermogen dat daarbij hoort.

5

Werking circulator in winterstand
Normaal = 0; Permanent = 1; Uit = 2; Normaal zonder nacirculatie = 3.
Fabrieksinstelling: 0
0 NORMAAL: de circulator start bij elke warmtevraag voor de verwarming en blijft
tijdens de hele vraagtijd en de 30 seconden daarna in werking (nacirculatie).
1 PERMANENT: in winterstand werkt de circulator voortdurend. Gebruik deze instelling alleen als het bij het soort verwarmingsinstallatie vereist is.
2 UIT: in winterstand is de circulator gedeactiveerd (hij wordt alleen geactiveerd als
warm water sanitair wordt gevraagd). Gebruik deze instelling als er externe circulatoren
op de installatie aanwezig zijn.
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3 NORMAAL ZONDER NACIRCULATIE: de circulator start bij iedere warmtevraag
voor de verwarming en blijft ALLEEN in werking tijdens de aanvraagtijd. Hij doet
GEEN nacirculatie van 30 seconden.
6

Gespecificeerde tijd bij het bereiken van de aanvoertemperatuur van de verwarming
vóór het opnieuw ontsteken (van 0 tot 7 minuten)
Fabrieksinstelling: 3 minuten.
In de verwarmingsfase gaat de brander uit wanneer de installatie de ingestelde temperatuur (aanvoertemperatuur) bereikt. De temperatuur van de installatie gaat dan omlaag en
de brander gaat weer aan. Deze parameter bepaalt de minimumtijd die tussen de
uitschakeling en de volgende ontsteking van de brander moet zitten. Deze parameter
moet worden ingesteld naar gelang de kenmerken van de verwarmingsinstallatie. We
suggereren in ieder geval ter indicatie deze criteria:
0 Instelling voor installaties met ventilatieconvectoren. Tijdens het verwarmen gaat de
ketel vaker aan en uit.
1…7 Stel een lagere waarde in als de installatie klein is en met lichte radiatoren, en stel
een hogere waarde in als de installatie verhoogde thermische inertie heeft (bijv. als
het vele gietijzeren radiatoren heeft of als het een vloerinstallatie is).
Let op: Een behoefte aan inschakeling in fase van sanitair heeft prioriteit over deze
gespecificeerde tijdsfunctie.
In de verwarmingsfase moet, om onmiddellijk de brander te starten, de ketel uitgezet
en weer aangezet worden met de knop
.

7

Bepaling van de boilertemperatuur
Fabrieksinstelling: 0.
0 Temperatuur in te stellen door de gebruiker.

8

Niet beschikbaar voor dit model ketel

9

Niet beschikbaar voor dit model ketel

10 Indicatie aanwezigheid buitenvoeler (niet wijzigbaar)
Deze parameter geeft de aan- of afwezigheid weer van de buitenvoeler en varieert
van 0 tot 1 alleen als deze voeler aan de juiste klemmen verbonden wordt (optionele kit).
Let op dat de voeler, wanneer deze geïnstalleerd wordt, ook de weergave en de bepaling
van de temperatuur van de verwarmingsinstallatie beïnvloedt (raadpleeg voor de details
de documentatie geleverd bij de voeler).
0 = buitenvoeler afwezig of onderbroken;
1 = buitenvoeler aanwezig.
Als de voeler geïnstalleerd is, maar de parameter geeft 0 aan, dan is het mogelijk dat de
voeler kapot is.
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30…60 Waarde uitgedrukt in °C (instelbaar van 30 tot 60°C), vaste temperatuur die niet
gewijzigd kan worden door de gebruiker, maar alleen via deze parameter.

11 Niet beschikbaar voor dit model ketel
12 Ijking OFF-SET
Minimum = 0 / Maximum = 1. Fabrieksinstelling: 0.
Deze parameter forceert de ontsteking van de brander bij gereduceerde en normale capaciteit voor de regeling van de CO2 en de off-set. Zie voor de details de paragraaf “Controle en afstelling van de verbranding” in het voorgaande hoofdstuk.
13 Instelling minimale snelheid ventilator
G20/G25: van 130 tot 300 (x 10) toeren/minuut; G31: van 150 tot 300 (x 10) toeren/
minuut.
Fabrieksinstelling: 150 bij G20/G25 (parameter 1 = 0); 160 bij G31 (parameter 1 = 1).
De fabrieksinstelling mag ABSOLUUT niet veranderd worden.
14 Instelling maximale snelheid ventilator
G20/G25 en G31: van 380 tot 620 (x 10) toeren/minuut.
Fabrieksinstelling: 580 bij G20/G25 (parameter 1 = 0); 590 bij G31 (parameter 1 = 1).
De fabrieksinstelling mag ABSOLUUT niet veranderd worden.
15 Instelling tijd preventilatie (van 1 tot 10 seconden)
Fabrieksinstelling: 3 seconden
Direct voor de inschakeling van de brander wordt de verbrandingskamer voorgeventileerd
met alleen lucht, lang genoeg om eventuele resten van de voorgaande verbranding te
verwijderen en zo de inschakeling van de brander te vergemakkelijken.
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De fabrieksinstelling moet ideaal zijn voor praktisch alle gevallen, en we raden dan ook
aan deze niet te veranderen. Let op dat de ketel de brander pas aan het eind van de
preventilatietijd inschakelt, dus deze tijd verhogen betekent vertraging van de reactie van
de ketel op de warmtevraag (bijvoorbeeld, de tijd dat men moet wachten op warm water
na het openen van een kraan).
16 Instelling tijd naventilatie (van 10 tot 30 seconden)
Fabrieksinstelling: 10.
Direct na de uitschakeling van de brander wordt de verbrandingskamer nageventileerd
met alleen lucht, lang genoeg om eventuele resten van de voorgaande verbranding te
verwijderen. Dit verwijdert een groot deel van de rookgassen en gebeurt zodanig dat de
preventilatie erna (gecontroleerd met parameter 15) zo snel mogelijk kan zijn.
De fabrieksinstelling moet ideaal zijn voor praktisch alle gevallen, en we raden dan ook
aan deze niet te veranderen. De naventilatie wordt onderbroken in geval van warmtevraag, dus deze tijd vertraagt niet de reactie van de ketel.
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17 Instelling ingang TA2
Fabrieksinstelling: 0.
0 De sluiting van potentiaalvrij contact bij de ingang TA2 bepaalt een behoefte van
werking in verwarming bij de aanvoertemperatuur die is ingesteld met de bedieningsknoppen. De inschakeling in verwarming gebeurt onafhankelijk van de ingestelde
werkingsstand (OFF, zomer, winter) en de circulator wordt geactiveerd zonder rekening te houden met de instelling van parameter 5. Deze waarde is bijzonder geschikt
voor de combinatie van TA2 met een systeem van afstandsbediening van de verwarming, bijvoorbeeld een telefoonschakelaar.
20…80 De sluiting van potentiaalvrij contact bij de ingang TA2 bepaalt een behoefte
van werking in verwarming bij de corresponderende aanvoertemperatuur, in °C bij
de waarde van deze parameter, ook al verschilt deze van de met knoppen ingestelde
aanvoertemperatuur. Hierdoor kan een tweede omgevingsthermostaat aan TA2 verbonden worden, of een chronothermostaat behorend bij een tweede gebied met een
ander soort temperatuur dan het gebied dat door het thermoreguleringssysteem
voor de hoofdverwarming gecontroleerd wordt (die verbonden aan TA).
18 Activering weergave “functie service”
Gedeactiveerd = 0 / Geactiveerd = 1. Fabrieksinstelling: 0.
Deze ketel is voorzien van een dynamische weergavefunctie van de staat van de ladingen, de staat van het onderdeel dat op dat moment wordt gevoed, wordt meer exact
weergegeven op het display. De functie kan permanent worden geactiveerd met de parameter 18, of tijdelijk, 15 minuten, door tegelijkertijd 5 seconden op de knoppen
of
te drukken als de ketel uit (OFF) is.

B
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C D E FG

H

A Aanvoertemperatuur verwarming: actuele waarde gemeten door de ntc-voeler
verwarming.
B Temperatuur sanitair: huidige waarde gemeten door de ntc-voeler sanitair
(boilervoeler).
C Driewegklep: het symbool licht op telkens wanneer de driewegklep geactiveerd
wordt aan de verwarmingskant, ook in geval van antivries, nacirculatie etc.. Het
symbool dooft wanneer de lading op de klep verdwijnt en dus wanneer de omleiding
in sanitair terugkeert.
D Pomp: het symbool licht op telkens wanneer de circulator geactiveerd wordt en blijft
aan gedurende de tijd dat deze gevoed wordt.
E Ventilator: het symbool licht op telkens wanneer de ventilator wordt gevoed en blijft
aan gedurende de tijd dat deze gevoed wordt.
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A

F Staat rookgasafvoer: de oplichting van het symbool volgt de staat van de veiligheidsthermostaat rookgassen, dus bij normale werking blijft het aan, ook zonder lopende
behoeften. Het ingrijpen van de thermostaat rookgassen wordt aangegeven door
het doven van het symbool.
G Gasklep: het symbool licht op telkens wanneer de gasklep wordt geactiveerd en het
dooft wanneer hij wordt gedeactiveerd.
H Aantal toeren van de ventilator: geeft het aantal toeren van de ventilator aan (x
10). De eventuele weergave van een blokkeringscode heeft prioriteit over deze weergave.
19 Vertraging tussen warmtevraag en effectieve inschakeling van de ketel (van 0 tot 5 minuten)
Fabrieksinstelling: 0 minuten
Teneinde de zonekleppen die eventueel op de installatie aanwezig zijn geheel te laten
openen, is het mogelijk het aanslaan van de ketel (circulator, brander) te vertragen ten
opzichte van de warmtevraag van de omgevingsthermostaat of, indien aanwezig, de afstandsbediening.
20 Niet beschikbaar voor dit model ketel
21 Niet beschikbaar voor dit model ketel
22 Indicatie werkingsuren (niet wijzigbaar)
Wanneer u deze parameter selecteert verschijnt een waarde van twee cijfers tussen 00
en 99 die, vermenigvuldigd met 100, het totaal aantal werkingsuren van de ketel (met
brander aan) aangeeft vanaf de eerste installatie. Wanneer hij bij 9900 werkingsuren komt
wordt hij automatisch weer op nul gezet.
23 Parameter gereserveerd voor de fabriek
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Parameter met één indicatie, niet wijzigbaar. Deze kan dezelfde waarden als parameter
22 aangeven, maar de getoonde waarde moet niet als geldig worden beschouwd.
24 Parameter gereserveerd voor de fabriek
Fabrieksinstelling: 30. Niet de fabrieksinstelling wijzigen.
25 Parameter gereserveerd voor de fabriek
Fabrieksinstelling: 0. Niet de fabrieksinstelling wijzigen.
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Instelling langzaamontsteking
Bij de ontsteking wordt de brander enkele seconden gevoed met een optimale gascapaciteit,
“langzaamontsteking” genaamd, die de correcte en directe ontsteking garandeert en die zo laag is
dat zij geen lawaai maakt op het moment van de ontsteking zelf. De capaciteit varieert dus om het
gevraagde vermogen te leveren.
— Houd, met de ketel uitgeschakeld (tekst “OFF” op het display links), de knoppen
en
ten minste 5 seconden ingedrukt: het display geeft het woord
met een nummer links en
een nummer rechts weer; druk op de knop
of
tot links het nummer 3 verschijnt. Druk
dan op een van de knoppen
of
(zie paragraaf “Programmering van de instellingen”
aan het begin van dit hoofdstuk. De brander gaat aan, waardoor de ontsteking gecontroleerd
kan worden. De fabriekswaarde 35 is optimaal. De capaciteit van de langzaamontsteking is
evenredig aan de parameter.
Let op: In de paragraaf “Instelling MAX vermogen verwarming” staat de tabel voor de correspondentie tussen de weergegeven waarde en het bijbehorend vermogen.
— sla de instelling op door op de knop
brander.

te drukken en controleer de uitschakeling van de

Instelling MAX vermogen verwarming
Het maximaal vermogen van de verwarming moet worden ingesteld op basis van de behoefte van
de installatie (bepaald in het ontwerp). De verschillende vermogens en hun corresponderende
parameterwaarden en het aantal toeren van de ventilator staan in de tabellen “VERMOGENSPARAMETERS - TOEREN”. Voor het instellen gaat u als volgt te werk:

en
— Houd, met de ketel uitgeschakeld (weergave “OFF” op het display links), de knoppen
ten minste 5 seconden ingedrukt: het display geeft het woord
met een nummer
links en een nummer rechts weer; druk op de knop
of
tot links het nummer 4 verschijnt. Druk dan op een van de knoppen
of
(zie paragraaf “Programmering van de
instellingen” aan het begin van dit hoofdstuk. De brander gaat aan. Druk op de knoppen
of
tot de gewenste waarde wordt bereikt om het benodigde thermisch vermogen te krijgen;
— sla de instelling op door op de knop
brander.

te drukken en controleer de uitschakeling van de

TABEL VERMOGENS - PARAMETERS - TOEREN
THERMISCH VERMOGEN
Gas G20
Gas G31
MIN. 7.0
9.5
12.0
14.5
17.0
19.5
22.0
24.5
27.0
29.5
MAX. 32.0

Gas G25
MIN. 5.6
7.6
9.6
11.6
13.7
15.7
17.7
19.8
21.8
23.8
MAX. 25.8

—

AANTAL TOEREN VENTILATOR
Gas G20
Gas G25
1500
1930
2360
2790
3220
3650
4080
4510
4940
5370
5800

op Propaan v. handelskw al.
G31
1600
2030
2460
2890
3320
3750
4180
4610
5040
5470
5900

Mastertwin Condens
Indicatieve WAARDE PARAMETERS
3 - langzaamontsteking (35÷99)
4 - max. vermogen verwarming (00÷99)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
99
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— u dient de waarde van het maximaal vermogen gevraagd door de verwarmingsinstallatie te
kennen (aangegeven op het ontwerp van de installatie);

gedeelte voor de technicus

Notities
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INSTRUCTIES

VOOR HET GEBRUIK

Waarschuwingen voor de inwerkingstelling van
het apparaat
De gebruiker mag niet aan de verzegelde onderdelen komen, noch de zegels verbreken. Alleen erkende gespecialiseerde technici en de door de fabrikant geautoriseerde
technische assistentie mogen de zegels van de verzegelde onderdelen verbreken.

Voorschriften
ATTENTIE: Het apparaat heeft meerdere veiligheidsmechanismen die de werking blokkeren in geval van problemen aan de ketel of bijbehorende installaties. Deze mechanismen mogen nooit buiten werking worden gesteld: in geval van herhaalde tussenkomsten van deze mechanismen dient u de oorzaak door een bevoegd technicus te
laten onderzoeken, ook bij de installaties waaraan de ketel is verbonden. Indien een
onderdeel van de ketel defect blijkt te zijn is het verplicht uitsluitend originele reserveonderdelen te gebruiken.

Instructies voor het gebruik
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De werkzaamheden m.b.t. de inwerkingstelling of het onderhoud van de machine
moeten worden uitgevoerd door professioneel bevoegd personeel.

Instructies voor inschakeling,
werking en uitschakeling
Inschakeling

gedeelte voor de gebruiker

— Zet de hoofdschakelaar van de elektrische voeding voor de ketel aan: op het display verschijnen symbolen en nummers, of de tekst “OFF”;
: op het
— open de gaskraan; als op het display de tekst “OFF” staat, drukt u op de knop
display verschijnen symbolen en nummers en de ketel maakt zich gereed voor de zomer- of
winterstand.

Uitschakeling (stand-by)
— Druk op de knop

: op het display verschijnt de tekst “OFF”.

Als de ketel lange tijd niet gebruikt wordt dient u ook de gaskraan te sluiten en de
hoofdschakelaar uit te zetten.

Stand “ZOMER”
Om de ketel in de zomerstand te
zetten, druk op de knop
. De
stand ZOMER is herkenbaar op
het display, waar alleen het symbool
verschijnt.

1071_C

De brander gaat automatisch aan en uit wanneer nodig, om het water in de boiler op de ingestelde
temperatuur te houden.
Door op een van de knoppen
of
, wordt op het display van de ketel gedurende enkele
seconden de instelling van de boilertemperatuur weergegeven.
In het algemeen is het mogelijk de instelling van de boilertemperatuur te wijzigen, door meerdere
keren op de knoppen
of
te drukken, maar de technicus kan deze functie hebben geblokkeerd om werkingsproblemen te voorkomen als gevolg van een onbedoelde verkeerde instelling. In
dat geval wordt de temperatuur weergegeven, als u op de knoppen
of
drukt, maar het is
niet mogelijk deze te wijzigen.
Dit kan ook gebeuren indien de mengklep van de optionele kit “MIX” is geïnstalleerd, waarmee het
niet mogelijk is direct de temperatuur van het sanitaire warme water in te stellen door op de knoppen
of
te drukken (zie paragraaf “ Werking MIX (optioneel)”).

Stand “WINTER”
Om de ketel in de winterstand te
zetten, druk op de knop
. De
stand WINTER is herkenbaar op
het display, waar beide symbolen
en
verschijnen, en
1071_D
daar vlakbij de huidige temperatuur van de verwarmingsinstallatie en de ingestelde temperatuur van het sanitaire warme water (in
°C).
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De brander gaat telkens wanneer nodig, automatisch aan.
Het is mogelijk de temperatuur van het sanitaire warme water in te stellen en/of weer te geven op
dezelfde wijze als beschreven in “Stand ZOMER”.

Let op: als er een installatie met thermosifonsysteem is dat wordt gecontroleerd door een omgevingsthermostaat of een commerciële chronothermostaat, raden we aan de temperatuur van de
verwarmingsinstallatie in te stellen op middelhoge waarden (bijv. 65÷70°C).
Als u de buitenvoeler (optioneel) heeft laten installeren wordt de temperatuur van de verwarmingsinstallatie automatisch geregeld door de ketel naar gelang de buitentemperatuur. In dit geval stelt
men met de knoppen
en
een andere waarde in, genaamd “spreidingscoëfficient”. Raadpleeg de documentatie bij de kit van de buitenvoeler.

Functie PLUS
Met de toets PLUS kan in de opslagtemperatuur van de boiler gevarieerd worden om maximale
prestaties te verkrijgen op het gebied van de afnamehoeveelheid van warm water.
Met de toets PLUS wordt namelijk de boiler automatisch op de maximale opslagtemperatuur gebracht; deze functie is vooral nuttig voor de vulling van bubbelbaden of voor lange gelijktijdige
afnames.
Om de functie PLUS in (of uit) te
schakelen hoeft alleen op de
gedrukt te worden (zoknop
wel in zomer- als winterstand).
Wanneer de functie actief is, verschijnt de tekst “plus” rechts op
het display.
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Attentie: als het ingaande water van de ketel bijzonder hard is en niet goed behandeld
wordt, kan de activering van de functie Plus voor overmatige kalkaanslag in de boiler zorgen.

Functie MIX (optioneel)
De optionele kit “MIX” is beschikbaar, gebaseerd op een speciale thermostatische mengklep.
Met de mengklep kan het uitgaande sanitaire warme water geregeld worden (door het koude ingaande water met het warme water uit de boiler te mengen) zodat de maximale stabiliteit van de
afnametemperatuur wordt gegarandeerd.
De optionele kit “MIX” zorgt voor enigszins minder hoge, maar meer stabiele temperaturen, en
ruime afnames die aan de eisen van meer douches of grote baden voldoen.
Als de kit “MIX” eenmaal geïnstalleerd is, hangt de temperatuur van het uitgaande sanitaire warme
water niet meer direct af van de elektronisch ingestelde temperatuur, die om deze reden geblokkeerd zou kunnen worden, maar van de positie van de klepknop, toegankelijk via de rechterzijdeur
van de ketel.
Instructies voor het gebruik
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Het is mogelijk ook de temperatuur van de verwarmingsinstallatie in te stellen met de knoppen
en
: de ingestelde temperatuur knippert enkele seconden en dan wordt de huidige (gemeten)
temperatuur weer permanent weergegeven. In het algemeen, als het koud is verhoog de temperatuur, als het zacht is verlaag de temperatuur.

Instelling omgevingstemperatuur
We willen u eraan herinneren dat de ruimten met een omgevingstemperatuur met twee
temperatuurniveaus moeten worden geregeld. Dit wordt verlangd door het PD 26 augustus
1993 n°412 en volgende wijzigingen.
Raadpleeg voor het gebruik van het instellingsmechanisme dat u heeft laten installeren de bijbehorende gebruiksinstructies.

gedeelte voor de gebruiker

Vulling installatie
De druk van de verwarmingsinstallatie hoeft niet in de gaten gehouden te worden, omdat de ketel
automatisch de juiste druk herstelt door nieuw water van de waterinstallatie af te nemen.
Alleen als er een afwijking optreedt bij de automatische vulling zal de ketel geblokkeerd raken en
op het display een alarmcode weergeven. Raadpleeg in dat geval de paragraaf “Blokkering van de
ketel en foutcodes”.

Antivriesbescherming
Dit type ketel beschikt over een antivriessysteem dat het water in het verwarmingscircuit (binnen
de grenzen van de interne circuits van de ketel) en in de boiler op een temperatuur boven het
vriespunt houdt. Dit systeem, dat voorziet in de ontsteking van de brander, werkt ook wanneer de
ketel in stand-by is (tekst “OFF” op het display) maar vereist de aanwezigheid van gas en elektrische energie.
Indien het gas niet beschikbaar is of als de ketel geblokkeerd raakt, kan de brander niet ontsteken.
De antivriesfunctie zal dan, voor zover mogelijk, door de pomp uitgevoerd worden, die eenvoudigweg het water door de circuits laat circuleren.
We herinneren u eraan dat de antivriesbescherming bedoeld is als veiligheidsmaatregel. Het is
geen systeem om de ketel en zijn installaties in goede staat te behouden tijdens lange periodes dat
deze niet worden gebruikt in strenge klimaten. In deze gevallen kunt u beter de Helpservice vragen
de ketel en de installatie leeg te maken (of een antivriesmiddel in de installatie doen) en de boiler
leeg te maken.

Functie antilegionella
Eens in de 7 dagen zorgt de ketel in zomer- of winterstand automatisch voor oververhitting van het
water, teneinde eventuele bacteriën te elimineren (in het bijzonder Legionella spp.) die zich in
stilstaand water kunnen ontwikkelen.
De functie antilegionella is niet actief in stand-by (tekst “OFF” op het display).
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Bedieningsfuncties en indicatoren in detail
7

8

9 10 11 12 13
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17
1

2

Knop

15

14

2

6

AAN/STAND-BY

•

Als u op deze knop drukt krijgt u de werking van de ketel (stand Aan - op het display
verschijnen symbolen en nummers).

•

Als u er weer op drukt negeert de ketel de warmtevragen (stand Stand-by - op het display
verschijnt de tekst “OFF”), en laat alleen de antivriesfunctie en de functies voor de technicus actief.

Knop
•

3

16

Als u op deze knop drukt krijgt u de overgang van de zomerstand naar de winterstand en
vice versa. Zie voor de details “Instructies voor inschakeling, werking en uitschakeling”.

Knoppen
•

ZOMER/WINTER

en

instelling VERWARMINGSTEMPERATUUR

Door op deze knop te drukken verlaagt of verhoogt u met 1°C per keer de ingestelde
temperatuur van de verwarmingsinstallatie. Deze knoppen werken alleen in de winterstand.
Als u merkt dat de omgevingslucht te traag de gewenste temperatuur bereikt, verhoog
dan de instelling. Als echter de omgevingslucht te veel opwarmt, verlaag dan de instelling.

4

Knoppen

of

instelling BOILERTEMPERATUUR

•

Als u op een van deze knoppen drukt wordt de ingestelde temperatuur voor de opslag in
de boiler weergegeven.

•

Normaalgesproken, met uitzondering van de gevallen waarin de technicus het nodig achtte
ze te blokkeren, verhoogt of verlaagt u met deze knoppen de temperatuur van de warmwateropslag in de boiler met 1°C per keer. Wijzig de temperatuur alleen als het nodig is,
want als deze wordt verhoogd is het belangrijkste effect de beschikbaarheid van meer
warm water voordat de opslag in de boiler wordt opgemaakt, omdat deze laatste in ieder
geval automatisch min of meer het koude en het opgeslagen warme water mengt, zodat
warm water met een constante temperatuur wordt geleverd.

Let op: een verhoging van de temperatuur van de opslag heeft beperkte effecten op de beschikbaarheid van warm water, en leidt tot aanzienlijk verhoogd gasverbruik en toename
van kalkaanslag. Daarom wordt deze instelling wel eens geblokkeerd door de technicus.
•

Indien de kit “MIX” geïnstalleerd is, hangt de temperatuur van het uitgaande warme
water af van de instelling van de handbediende klepknop, toegankelijk via de rechterzijdeur van de ketel.
Instructies voor het gebruik
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17
5

Knop
•

6

16

15

14

2

6

functie PLUS

Met deze knop activeert of deactiveert u de functie “plus”. Zie voor de details “Instructies
voor inschakeling, werking en uitschakeling”.

Knop
•

Raadpleeg alvorens op deze knop te drukken, de paragraaf “Blokkering van de ketel en
foutcodes” om te ontdekken wat er is gebeurd en wat te doen om herhaling van het
probleem te voorkomen.

•

Als u erop drukt herstart de ketel nadat een herstelbare blokkering door de gebruiker
heeft plaatsgevonden, aangegeven door de verschijning van de tekst
en een code in
het midden van het display (16 en 17 in figuur).
We herinneren u eraan dat de blokkeringen van de ketel die worden aangegeven door de
tekst
en door een code in het midden van het display (9 en 17 in figuur), om
reparatie vragen en NIET verdwijnen door op de knop
te drukken.

7

8

Symbool

VERWARMING op het display

•

Geeft aan dat de ketel in winterstand staat.

•

Als het knippert betekent dit dat de ketel de ruimtes aan het verwarmen is.

Indicatie VERWARMINGSTEMPERATUUR op het display
•

Wanneer deze VAST is geeft het de GEMETEN temperatuur weer van het water in de
verwarmingsinstallatie (toegevoerd).

•

Wanneer u de temperatuur bijstelt (of de spreidingscoëfficient*) met de knoppen
en
KNIPPERT het nummer en geeft het de INGESTELDE temperatuur (of de
spreidingscoëfficient*) van het water in de verwarmingsinstallatie weer.

* als de externe temperatuursonde aanwezig is (optioneel).
9

Indicatie
•

Geeft aan dat de ketel geblokkeerd is en dat voor het opnieuw opstarten de Helpservice
gebeld moet worden.

10 Symbool
•

op het display

VLAM AAN op het display

Geeft aan dat de vlam in de brander aan is.

11 Indicatie WARMWATERTEMPERATUUR sanitair op het display
•
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Geeft de INGESTELDE temperatuur weer van het warme water in de sanitaire opslag.
Het knippert enkele seconden wanneer u de temperatuur met de knoppen
en
weergeeft of instelt.
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12 Indicatie

Geeft aan dat de afstandsbediening is geïnstalleerd. Hierbij zijn niet alle functies beschikbaar op het bedieningspaneel van de ketel, omdat het door de afstandsbediening wordt
geregeld. Raadpleeg de instructies van de afstandsbediening voor de details.

13 Symbool

WARM WATER op het display

•

Geeft aan dat de ketel klaar is om warm water te leveren, en verschijnt in zomer- en
winterstand.

•

Als het knippert betekent het dat de ketel het water in de boiler aan het opwarmen is.

14 Indicatie
•

op het display

Geeft aan dat u de functie “PLUS” heeft geactiveerd om het comfort va de warmwaterafname te verbeteren.

15 Indicatie

op het display

•

Geeft aan dat de ketel geblokkeerd is.

•

Raadpleeg, om de werking te herstellen, de paragraaf “Blokkering van de ketel en foutcodes” om te ontdekken wat er is gebeurd en wat te doen om het probleem op te lossen
en herhaling van de blokkering te voorkomen.

16 Indicatie FOUTCODE op het display
•

Deze code staat voor het soort probleem dat de blokkering van de ketel veroorzaakt heeft.

•

Raadpleeg de paragraaf “Blokkering van de ketel en foutcodes” om te ontdekken wat er is
gebeurd en wat te doen om het probleem op te lossen en herhaling van de blokkering te
voorkomen.

17 Symbolen van defecten
•

In combinatie met enkele alarmen kan een van deze symbolen verschijnen, waardoor de
technicus makkelijker het defect kan achterhalen.

Blokkering van de ketel
en foutcodes
Wanneer de indicator [16] op het display een knipperende code toont, is er sprake van een afwijking, een defect of een storing, waardoor in de meeste gevallen een werkingsstop van de ketel
veroorzaakt wordt. Doorgaans verschijnt op het display ook de indicatie
of
.
In deze paragraaf staan de mogelijke foutcodes die de ketel kan weergeven, met de bijbehorende
meldingen en de verrichtingen die u (de gebruiker) kunt uitvoeren om de werking weer te herstellen. Deze verrichtingen staan aangegeven als “Oplossing:…”.
Als de ketel het nog steeds niet doet, ondanks dat u de suggesties heeft opgevolgd,
of als de blokkering zich weer voordoet, bel dan de Helpservice.
De foutcodes aangegeven met de tekst “service” op het display MOETEN worden
opgelost door een bevoegd technicus. De technische beschrijvingen van de oorzaken en oplossingen voor de foutcodes “service” staan in de documentatie die speciaal voor de technicus is.
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•

op het display

E01 Geen vlam
Weergave op het display:

Soort alarm: herstelbaar door de gebruiker

Oorzaak 1: De vlam van de brander is niet aangegaan of is onverwacht gedoofd.
Oplossing: Druk op de knop

om de ketel opnieuw aan te zetten.

Indien het probleem zich opnieuw voordoet, controleer dan of de gaskranen van de ketel
en de meterkranen open zijn en of er gas in het distributienet of in de tanks is (de toevoer
kan onderbroken zijn voor werkzaamheden). Als het gasfornuis door dezelfde gaslijn
gevoed worden, probeer dan een gasplaat aan te steken.

gedeelte voor de gebruiker

Oorzaak 2: De elektrische voeding is niet correct.
Oplossing: Druk op de knop

om de ketel opnieuw aan te zetten.

Indien het probleem zich opnieuw voordoet, laat dan een technicus controleren of de
verbindingen Fase, Nulleider en Aarde correct en werkend zijn, en in het bijzonder dat
Fase en Nulleider niet omgewisseld zijn. Anders kan de ketel niet de aanwezigheid van
de vlam registreren, ook niet als die aangaat.
Het probleem kan ook worden veroorzaakt door een onjuiste distributie van de elektriciteit door de elektrische energieleverancier (nulleider in onbalans).
Oorzaak 3: De condenssifon voert niet goed de vloeistof af, en is tot boven het veiligheidsniveau gevuld.
Oplossing: Druk op de knop

om de ketel opnieuw aan te zetten.

Indien het probleem zich opnieuw voordoet, laat dan een technicus controleren of de sifon
en het condensafvoersysteem goed werken.
Notitie voor de TECHNICUS: Als is vastgesteld dat de oorzaak echt een probleem is van de condensafvoer, is het noodzakelijk de brander te openen en inspecteren, maar PAS nadat de afvoer is ontstopt en de opgehoopte condens is
verwijderd. Het foutcode wordt veroorzaakt door het feit dat de condens reeds deels de verbrandingskamer heeft gevuld
en de ionisatie-elektrode heeft bereikt, waardoor de registratie van de vlamionisatie wordt belemmerd. De elektrode zit
laag en daarom veroorzaakt het een fout voordat de condens de brander bereikt, maar dat gebeurt wanneer het niveau
reeds boven het onderste deel van de sluitdeur van de brander is.

E02 Ingreep van de veiligheidsthermostaat (op de installatietoevoer)
Weergave op het display:
Soort alarm: herstelbaar door de gebruiker
Oorzaak: De ketel is oververhit en de veiligheidsthermostaat heeft ingegrepen.
Oplossing: Wacht 20-30 minuten tot de ketel is afgekoeld, en druk dan op de knop
Indien de blokkering zich weer voordoet, dient u de Helpservice te bellen.

.

E03 Ingreep van de thermische zekering rookgassen
Weergave op het display:
Soort alarm: herstelbaar door de gebruiker
Oorzaak: De rookgassen die uit de ketel gaan zijn veel te warm en de thermische zekering
rookgassen heeft ingegrepen. Dit onderdeel is er omdat de rookgasbuizen voor
condensatieketels zoals die van u gebouwd moeten worden met een soort plastic materiaal dat wel tegen zuren bestand is, maar niet tegen hoge temperaturen.
Oplossing: Wacht enkele minuten tot de brander is afgekoeld, en druk dan op de knop
.
Als de thermische zekering echt heeft ingegrepen, zal de blokkering zich herhalen. Bel de
Helpservice die de oorzaak van de afwijkende oververhitting van de rookgassen zal onderzoeken.
Notitie voor de TECHNICUS: de ingreep van de thermische zekering komt door het smelten en daarom moet de zekering
.
vervangen worden. Druk, na de vervanging, op de knop
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16

15

E05 Temperatuurvoeler vertrek defect
Weergave op het display:

14

2

6

Soort alarm: voorbehouden aan de technicus

Oplossing: Bel de helpservice.
E09 Aanvraag periodiek onderhoud
Weergave op het display:

Soort alarm: voorbehouden aan de technicus

Let op: Dit alarm is slechts een melding en beperkt niet de werking van de ketel.
Oplossing: Druk op de knop
om het alarm voor enkele dagen te laten verdwijnen (dit is
maar 3 keer mogelijk) en bel de helpservice.
Notitie voor de TECHNICUS: controleer of de parameter 25 correct ingesteld is op 0 om nieuwe meldingen van dit alarm te
voorkomen.

E12 Temperatuurvoeler sanitair wateropslag (boiler) defect
Weergave op het display:
Soort alarm: voorbehouden aan de technicus
Oplossing: Bel de helpservice.
E15 Temperatuurvoeler retour verwarming defect
Weergave op het display:
Soort alarm: voorbehouden aan de technicus
Oplossing: Bel de helpservice.
E16 Probleem aan de ventilator
Weergave op het display:

Soort alarm: herstelbaar door de gebruiker

Oorzaak: Er is gedetecteerd dat de ventilator die de brander met het lucht/gasmengsel voedt,
een ander toerental heeft dan het ingestelde.
Oplossing: Druk op de knop
om de ketel opnieuw aan te zetten. Indien de blokkering
zich opnieuw voordoet, bel dan de helpservice.
18

Zie E19

E19 Waterdruk te laag in de CV installatie
Weergave op het display:
Soort alarm: voorbehouden aan de technicus
Oorzaak: De druk in de verwarmingsinstallatie is verminderd (waarschijnlijk door een lek) en
is niet meer genoeg voor de correcte werking van de ketel.
Oplossing: Bel de helpservice om de druk van de installatie te verhogen (druk in koude
toestand: 0,5…1,5 bar, optimaal 1 bar)
Notitie voor de TECHNICUS: ga te werk zoals beschreven staat in de paragraaf “Herstel druk installatie” in het gedeelte
“Instructies voor inwerkingstelling, afstelling en onderhoud”).

E21 Zie E19
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17

E22 Opgeslagen gegevens incoherent
Weergave op het display:

Soort alarm: voorbehouden aan de technicus

Oplossing: Bel de helpservice.
E24 Ingreep van de veiligheidsthermostaat vloerinstallatie
Weergave op het display:
Soort alarm: herstelbaar door de gebruiker

gedeelte voor de gebruiker

(alleen in geval van een vloerinstallatie met een veiligheidsthermostaat)
Oorzaak: De temperatuur voor de vloerinstallatie kan te hoog zijn. Een goed gebouwde vloerinstallatie is voorzien van een of meerdere veiligheidsthermostaten die de temperatuur
van het water controleren dat in de spiralen in de vloer circuleert. Een te hoge temperatuur, naast dat die onprettig is voor de bewoners, kan ERNSTIGE SCHADE veroorzaken
aan de installatie, de vloeren of hun bekledingselementen. De ketel is voorzien van een
ingang speciaal voor die thermostaat die, als het alarm optreedt, de ketel blokkeert.
Let op: Wanneer dit alarm optreedt, blokkeert de ketel de werking van de verwarming, maar
gaat hij door met sanitair warm water te produceren.
Oplossing: U wordt aangeraden een tijd te wachten tot de vloeren weer een normale temperatuur hebben en tot de veiligheidsthermostaat herstart kan worden. Druk vervolgens op
de knop
om de ketel opnieuw te starten en wacht meer dan 30 seconden, want dat
is de vertraging die bij dit alarm hoort.
Als dit alarm optreedt, laat dan de technicus de toevoertemperatuur controleren voor de
verschillende zones bij hoge en lage temperatuur, zowel op de ketel als op de eventuele
regelaar voor installaties met lage temperatuur. Indien de blokkering zich weer voordoet
ondanks de hierboven genoemde controles, wend u zich dan tot de helpservice van de
ketel, de regelaar en/of degene die de vloerinstallatie heeft gerealiseerd.
E31 Afstandsbediening* niet compatibel
Weergave op het display:
Soort alarm: voorbehouden aan de technicus
* hiermee wordt het originele afstandsbedieningspaneel van Bulex® bedoeld “Afstandsbediening” (optioneel) en geen andere commerciële afstandbedieningen.
Oplossing: Bel de helpservice.
Onder deze omstandigheden werkt de ketel alleen in sanitair. Als de verwarming nodig is
en er is niet direct een reserveafstandsbediening beschikbaar, vraag dan de technicus
om de verwarming tijdelijk met handbediening te laten werken met het bedieningspaneel
van de ketel (zonder de werking van de afstandsbediening).
Notitie voor de technicus: overbrug de ingang TA (omgevingsthermostaat) van de ketel; stel de werking van de ketel in de winterstand in en regel de temperatuur van de verwarming handmatig
vanaf het bedieningspaneel van de ketel. Leg de gebruiker uit hoe de verwarming kan worden
e
(toevoertemperatuur).
geregeld vanaf het bedieningspaneel met de knoppen

E32 Fout elektronische configuratie
Weergave op het display:

Soort alarm: voorbehouden aan de technicus

Oplossing: Probeer te herstarten met de knop
. Als het probleem aanhoudt, zet de ketel
dan in stand-by met de knop
en zet hem helemaal uit met de elektrische voedingsschakelaar ervan. Zet na 20÷30 seconden weer spanning op de ketel en zet hem aan met
de knop
. Als de ketel niet weer opstart, of als deze foutmelding terugkomt, bel dan de
helpservice.
Notitie voor de technicus: raadpleeg het elektrische schema en controleer of de verbindingen intact zijn, in het bijzonder de
eventuele draadbruggen tussen twee contacten van dezelfde connector.
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E33 Zie E32
E35 Registratie afwijking vlam
Weergave op het display:

Soort alarm: herstelbaar door de gebruiker

Oorzaak: De ketel is voorzien van een mechanisme dat de aanwezigheid van de vlam op de
brander controleert. Als de vlam wordt gedetecteerd wanneer deze uit zou moeten zijn,
wordt de ketel geblokkeerd.
Oplossing: Druk op de knop
om de ketel opnieuw aan te zetten. Als de blokkering zich
weer voordoet, bel dan de helpservice omdat het waarschijnlijk een defect is.

E36 Ingreep van de Thermische zekering van de verbrandingsgroep
Weergave op het display:
Soort alarm: voorbehouden aan de technicus
Oorzaak: De groep condensverbranding is oververhit en de bijbehorende zekering heeft
ingegrepen.
Oplossing: Bel de helpservice.
Notitie voor de TECHNICUS: de ingreep van de thermische zekering van de verbrandingsgroep is een extreme bescherming die normaalgesproken door de andere veilgheidsthermostaten wordt voorkomen. Als, door een defect, deze mechanismen niet mochten ingrijpen en de brander blijft oververhitten, zal de thermische zekering de ketel blokkeren om
schade aan het gebouw en de meubels te voorkomen, maar de verbrandingsgroep moet als beschadigd worden be.
schouwd en moet vervangen worden. Druk na de vervanging op de knop

E38 Externe temperatuurvoeler (optioneel) defect
Weergave op het display:
Soort alarm: voorbehouden aan de technicus
Oorzaak: De ketel is uitgebreid met de optionele kit “externe temperatuurvoeler” die herkend
en werkend was, maar nu defect is. De ketel werkt zowel in verwarming als sanitair, alsof
de voeler nooit geïnstalleerd was, en daarom gebeurt de regeling van de temperatuur van
de verwarmingsinstallatie op directe wijze zoals beschreven in “Instructies voor
inschakeling, werking en uitschakeling”. De foutmelding verschijnt om te laten weten dat
het geïnstalleerde onderdeel niet meer goed werkt. Men mag menen dat de ketel, bij een
oppervlakkig onderzoek, correct lijkt te functioneren, maar het zal niet mogelijk zijn te
genieten van het toegevoegde gemak in verwarming waarvoor de optionele kit is aangeschaft, tot het probleem is opgelost.
Oplossing: Bel de helpservice.
E39 Vermoedelijke bevriezing
Weergave op het display:

Soort alarm: voorbehouden aan de technicus

Oorzaak: na een uitval van elektrische energie heeft de ketel temperaturen van de sonden
verwarming en sanitair geregistreerd die gelijk zijn aan of kouder dan 0°C op het moment
van het herstel van de voeding. Het display geeft deze alarmcode E39 weer, terwijl de
ketel de ontsteking van de brander belemmert en de circulator activeert, waardoor water
in de hydraulische circuits circuleert. Deze fase duurt 15 minuten.
Als in de tussentijd de geregistreerde temperaturen van de sonde boven de +1°C komen,
gaat de ketel over tot de normale werking.
Anders blijft het alarm en is waarschijnlijk het water bevroren op een of meerdere punten
in het hydraulisch circuit van de ketel en/of de installatie (met mogelijke schade aan de
bevroren delen).
Oplossing: Bel de helpservice als het alarm voortduurt.
Instructies voor het gebruik
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Let op: Als er sprake is van een warmtevraag (verwarming of sanitair water) zal de ketel
iedere vijf minuten automatisch proberen opnieuw te starten.

E42 Systeemfout
Weergave op het display:

Soort alarm: voorbehouden aan de technicus

Oplossing: Bel de helpservice.
E43 Water te hoge temperatuur in retour van de installatie
Weergave op het display:
Soort alarm: herstelbaar door de gebruiker of:
Weergave op het display:
Soort alarm: voorbehouden aan de technicus

gedeelte voor de gebruiker

Oorzaak: Het water dat van de verwarmingsinstallatie naar de ketel terugkeert is te warm:
naast dat het een signaal van een storing van de verwarmingsinstallatie is, kan dit de
uitstoot van te warme rookgassen veroorzaken en het afvoersysteem beschadigen. Voordat dat gebeurt, grijpt een veiligheidscontrole in.
Oplossing: Wacht 20-30 minuten om de ketel af te laten koelen, en druk dan op de knop
. Het is niet mogelijk de werking te herstellen voordat het systeem is afgekoeld. Als
de blokkering zich opnieuw voordoet, of als op het display de tekst
verschijnt, bel
dan de helpservice.

Uitschakelen van de ketel
De effecten van periodes van inactiviteit kunnen van belang zijn in bijzondere gevallen zoals in
woningen die maar een paar maanden per jaar bewoond worden, vooral in een koude omgeving.
Wanneer er kans is op ijs moet de gebruiker inschatten of de ketel beveiligd moet worden door
alle voedingen los te koppelen, of dat hij in stand-by gezet moet worden met gebruik van de
antivriesfunctie, waarbij de gebruiker de voor- en nadelen goed in ogenschouw neemt van de
beveiliging en de mogelijkheid stand-by/antivries. In het algemeen geldt dat voor lange periodes
van inactiviteit de beveiligingsprocedure de voorkeur heeft.

Beveiligingsprocedure
— Zet de hoofdschakelaar op de elektrische voedingslijn van de ketel uit;
— Sluit de gaskraan;
Als de mogelijkheid bestaat dat de temperatuur onder de 0°C komt, laat dan uw technicus de
volgende verrichtingen uitvoeren:
•

vul de installatie met antivriesmiddel (tenzij dat er al in zit), of laat de installatie helemaal
leeglopen, inclusief de spiraal van de boilereenheid. Let op dat, als het nodig was de druk
te herstellen (door eventuele lekken) in een installatie die al gevuld is met antivries, de
concentratie ervan verminderd kan zijn en misschien niet meer de antivriesbescherming
biedt.

•

laat in ieder geval de sifon condensopvang leeglopen door de dop onderaan los te draaien;

•

laat de installatie van het sanitaire warme en koude water helemaal leeglopen, inclusief
het sanitair circuit en de sanitaire opslag van de boilereenheid.

LET OP: De ketel is voorzien van een systeem dat de hoofdcomponenten beschermt tegen de
zeldzame gevallen van blokkering, door inactiviteit met aanwezigheid van water en kalk. Het
blokkeersysteem kan tijdens de beveiligingsprocedure niet werken, door de afwezigheid van
elektrische energie.
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Laat, alvorens de ketel te herstarten, door een technicus controleren of de circulator niet
geblokkeerd is door de inactiviteit (voor de technicus: draai de dop in het midden van de kap
los om bij de rotoras te komen, en laat deze handmatig draaien middels een schroevendraaier of een ander geschikt gereedschap).

Stand-by en antivries-/antiblokkeringsfunctie

De antivriesverwarming wordt verkregen middels de inschakeling van de brander en de circulator.
Voorts zorgt de ketel in stand-by ervoor dat periodiek de interne hoofdcomponenten ingeschakeld
worden als bescherming tegen de zeldzame gevallen waarin blokkering optreedt als gevolg van de
inactiviteit met aanwezigheid van water en kalk. Dit gebeurt ook wanneer de ketel geblokkeerd is.
Teneinde deze systemen actief te maken:
•

moet de ketel voedingen van elektrische energie en gas krijgen;

•

moet de waterdruk in de verwarmingsinstallatie regelmatig zijn (optimaal: 1÷1,5 bar in
koude toestand, minimaal 0,5 bar).

Indien, door een onderbreking van de gastoevoer, of als de ketel hierdoor of door iets anders
geblokkeerd raakt, kan de brander niet aangaan. In dit geval wordt de antivriesfunctie alleen door
de circulator uitgevoerd.
ATTENTIE: de antivriesbeschermingen kunnen niet ingrijpen als er geen elektrische voeding is. Als deze mogelijkheid voorzien wordt, raden we aan een antivriesvloeistof van een
goed merk in de verwarmingsinstallatie te doen, waarbij de aanwijzingen van de fabrikant
ervan gevolgd worden.
We raden ten zeerste aan zich direct door de installatietechnicus te laten informeren
over het soort antivriesproduct dat in de verwarmingsinstalltie wordt gedaan op het
moment van de installatie.
De ketel zal, bij de terugkeer van de voeding, de door de voeler geregistreerde temperaturen controleren en in geval van vermoedelijke bevriezing, geverifieerd middels een bijzondere automatische controlecyclus, zal het alarm E39 verschijnen. Zie voor de details de
beschrijving in de paragraaf “Blokkering van de ketel en alarmcodes”.
De antivries-/antiblokkeringsfunctie garandeert niet de bescherming van het sanitaire circuit
buiten de ketel, daarom bevelen we aan die installatieonderdelen van het sanitaire koude en
warme water leeg te maken die gevoelig zijn voor bevriezing.

Functie “Antivries omgeving”
Als de wooneenheid waar de ketel werkt onbewoond blijft in periodes van koude, moet de mogelijkheid overwogen worden de antivriesfunctie uit te breiden naar heel de verwarmingsinstallatie (en
dus de omgeving) en dus niet te beperken tot slechts de ketel. Ook voor deze functie is elektrische
en gasvoeding nodig, en de juiste druk moet in de installatie zijn.
Als een thermostaat of een commerciële chronothermostaat is geïnstalleerd die voorzien* is
van de functie “antivries omgeving” en u wilt deze gebruiken, moet de ketel in winterstand staan
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Als de ketel gedurende de periode van inactiviteit in stand-by wordt gelaten, zal hij beschermd zijn
tegen bevriezing d.m.v. meerdere functies die ingesteld zijn in de controle-elektronica, die ervoor
zorgen dat de belangrijke onderdelen verwarmd worden wanneer de temperaturen onder de in de
fabriek ingestelde minimale waarden komen.

(NIET in stand-by of in zomerstand) zodat ze aan kunnen gaan in verwarming wanneer de voeler
van de omgevingstemperatuur dat vereist.
*

bij afwezigheid van die functie kan in ieder geval de omgevingstemperatuur ingesteld worden op een paar
graden boven nul, bijvoorbeeld +5°C (in geval van een chronothermostaat, denk eraan de handmatige stand te
kiezen).
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De functie “antivries omgeving” garandeert niet de bescherming van het sanitaire circuit
buiten de ketel, in het bijzonder de zones buiten het bereik van de verwarmingsinstallatie,
daarom bevelen we aan die installatieonderdelen van het sanitaire koude en warme water
leeg te maken die gevoelig zijn voor bevriezing.
Let op: als de originele afstandsbediening van Bulex® is geïnstalleerd, wordt de antivriesfunctie automatisch uitgevoerd als de ketel in stand-by wordt gezet. De ketel, de omgeving en de boiler zullen op een
minimumtemperatuur worden gehouden zodat voorkomen wordt dat de vloeistoffen bevriezen.

Eventuele gebrekkige werking
DE BRANDER GAAT NIET AAN
— controleer of de ketel in de zomer- of winterstand staat:
•

als op het display niks verschijnt, betekent dat dat de ketel geen elektrische stroom krijgt;

•

als op het display de tekst “OFF” verschijnt, is de ketel uit. Druk op de knop
aan te zetten.

om hem

of
verschijnen. Als dit zo is, is de ketel
— controleer of er op het display de woorden
geblokkeerd: lees de paragraaf “Blokkering van de ketel en alarmcodes”;
— na de ketel aan te hebben gezet met de knop
of na hem opnieuw gestart te hebben met de
knop
, moet u ongeveer anderhalve minuut wachten. Tijdens deze tijd werkt de ketel niet.
— als de omgevingsthermostaat is geïnstalleerd, controleer dan of deze ingesteld is op een temperatuur die hoger is dan die van de omgeving waarin hij zich bevindt en of de ketel in de
winterstand staat (op het display moeten beide symbolen
en
verschijnen.
LAGE PRODUCTIE SANITAIR WATER
— controleer of de temperatuur van het warme water niet te laag is (zie “Instructies voor inschakeling,
werking en uitschakeling” - Stand “ZOMER”) en indien nodig kunt u zich wenden tot de helpservice;
— laat de instellingen van de ketel controleren en de juistheid van de programmeringen (in het
bijzonder parameter n. 7);
— laat de spiraal van de boiler controleren en eventueel schoonmaken.
N.B.: In gebieden waar het water bijzonder hard is, wordt aangeraden een waterontharder te
laten installeren; zo wordt frequente reiniging van de warmtewisselaar voorkomen.
Ga niet zelf proberen het probleem op te lossen.
Voor alle werkzaamheden aan het elektrisch, hydraulisch of gascircuit moet u zich uitsluitend tot professioneel bevoegd personeel wenden.
De ketels moeten uitsluitend met originele onderdelen uitgerust zijn.
De firma Bulex® kan niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele schade die het
gevolg is van onjuist, verkeerd of onredelijk gebruik van niet-originele materialen.
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Waarschuwingen voor tijdens het gebruik
— Laat de druk van de installatie, aangegeven door de manometer, periodiek controleren: met ee
koude installatie moet deze altijd tussen de door de fabrikant voorgeschreven grenzen zijn.
Raak geen warme ketelonderdelen aan, zoald de afvoerbuis, hydraulische koppelingen, etc. die tijdens en na de werking (gedurende een zekere tijd) oververhit zijn.
Contact met deze onderdelen kan gevaarlijke brandwonden veroorzaken. Het is daarom
verboden kinderen of onbevoegden in de omgeving van de werkende ketel te laten.

— Maak de ketel niet nat met water of andere vloeistoffen.
— Plaats geen objecten op de ketel.
— Kinderen of onbevoegden mogen de ketel niet gebruiken.
— Indien tot de definitieve deactivering van de ketel wordt besloten, laat dan professioneel gekwalificeerd personeel de benodigde verrichtingen uitvoeren, en zorg ervoor dat onder meer de
elektrische voeding, de watertoevoer en die van de verbranding losgekoppeld worden.
HANDLEIDING
Zorg ervoor dat deze handleiding zich ALTIJD bij de uitrusting van het apparaat bevindt, zodat de
gebruiker en het onderhoudspersoneel dit boek kunnen raadplegen.
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— Stel de hangende ketel niet bloot aan directe stoom van de kookplaat.
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Notities
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