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VERKLARING VAN DE FABRIKANT

De Hermann verwarmingsketels hebben het EG attest gekregen (2 april 1998, Wet 10/
91, art. 32) voor alle Europese landen en voldoen aan de minimum rendementseisen
bij normale en 30 % belasting, voorzien door DPR (overeenkomstig Wet 10/91, art. 4,
subdivisie 4). Ze zijn conform de volgende richtlijnen : Richtlijn betreffende gastoestellen
(90/396), Richtlijn betreffende de elektromagnetische compatibiliteit (CE 89/336) en
Richtlijn qua Rendement (CE 92/42).

GEVAAR: De waarschuwingen die voorafgegaan worden door dit symbool MOETEN
ABSOLUUT nageleefd worden om ongevallen te vermijden van mechanische oorsprong
(vb. verwondingen of kneuzingen) of die eigen zijn aan het toestel.

GEVAAR: De waarschuwingen die voorafgegaan worden door dit symbool MOETEN
ABSOLUUT nageleefd worden om ongevallen van elektrische oorsprong (bliksemin-
slag) te vermijden.

GEVAAR: De waarschuwingen die voorafgegaan worden door dit symbool MOETEN
ABSOLUUT nageleefd worden om ongevallen van thermische oorsprong (brandwon-
den) te vermijden.

Opgelet: De waarschuwingen die voorafgegaan worden door dit symbool MOETEN ABSO-

LUUT nageleefd worden om materiële schade aan het toestel of aan andere voorwerpen te
vermijden.
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INLEIDING

Deze handleiding maakt deel uit van het product en moet samen met de verwarmingsketel
afgeleverd worden.

Deze voorschriften aandachtig lezen, daar ze belangrijke aanwijzingen geven omtrent
veilig installeren, gebruik en onderhoud.

— ze zorgvuldig bewaren om ze achteraf steeds te kunnen raadplegen.

— De installatie moet gebeuren door een bekwame technicus volgens de voorschriften
van de fabrikant en overeenkomstig de van kracht zijnde regelingen.

— Onder bekwame technicus verstaat men iemand die technisch bekwaam is op het gebied
van verwarmingsinstallaties en warmwatervoorziening voor huishoudelijk gebruik.

— De fabrikant heeft geen enkele contractuele of extra-contractuele verantwoordelijkheid
in geval van schade veroorzaakt door installatie- of gebruiksfouten of door het negeren
van de voorschriften van de fabrikant zelf.

— Belangrijk: deze verwarmingsketel dient om water onder atmosferische druk op te warmen

aan een temperatuur lager dan de kooktemperatuur. Hij moet aangesloten worden op een

verwarmingssysteem en/of sanitair warmwaternet overeenstemmend met zijn specificaties en

vermogen.

— Verpakkingsonderdelen (zoals karton, spijkers, plastic zakken, enz ...) niet binnen het
bereik van kinderen laten, daar ze gevaarlijk kunnen zijn.

— Vóór elke reinigings- of onderhoudsbeurt moet het toestel via de hoofdschakelaar en/of
andere, hiertoe geschikte schakelaar uitgeschakeld worden.

— In geval van defect en/of slechte werking het toestel onmiddellijk uitschakelen en niet
proberen zelf te herstellen.

Onderhoud en herstellingen gebeuren uitsluitend door Bulex Service of erkend technicus waarbij

enkel originele wisselstukken gebruikt worden. Aan deze voorwaarde moet voldaan worden, zo
niet komt de veiligheid van het toestel in het gedrang.

— Indien het toestel niet meer gebruikt wordt, moeten eventueel gevaarlijke onderdelen verwijderd
of losgekoppeld worden.

— Indien het toestel wordt verkocht of overgedragen in geval van verhuis, ervoor zorgen dat

deze handleiding bij het toestel blijft, zodat ze door de nieuwe eigenaar en/of installateur kan

geraadpleegd worden.

— Dit toestel wordt uitsluitend gebruikt waarvoor het bestemd is. Elke andere vorm van gebruik
wordt als gevaarlijk en ongeschikt beschouwd.

— Het is uitdrukkelijk verboden het toestel te gebruiken voor andere doeleinden dan deze
beschreven door de fabrikant.

— Het is verplicht dit toestel aan een wand te installeren.
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SCHEMA VAN DER VERWARMINGSKETEL

A Retour cv

B Vertrek cv

C Uitgang warm water

D Ingang koud water

E Gas

1 Bypass

2 Pomp

3 Ledigingskraan

4 Expansievat

5 Gasmechanisme

6 Brander

7 Primaire warmtewisselaar

8 Trekonderbreker

9 Rookthermostaat (TTB)

10 Automatische ontluchter

12 Watertekortbeveiliging

13 Veiligheidsklep verwarmings-
circuit 3 bar

14 3-weg-kraan

15 Sanitair warmtewisselaar

16 Voorrangspressostaat

MICRA 23 E - 28 E MICRA 23 SE - 28 SE

EA B C DEA B C D

A Retour cv

B Vertrek cv

C Uitgang warm water

D Ingang koud water

E Gas

1 Bypass

2 Pomp

3 Ledigingskraan

4 Expansievat

5 Gasmechanisme

6 Brander

7 Primaire warmtewisselaar

8 Rookkast

9 Rookpressostaat

10 Automatische ontluchter

11 Ventilator

12 Watertekortbeveiliging

13 Veiligheidsklep verwarmings-
circuit 3 bar

14 3-weg-kraan

15 Sanitair warmtewisselaar

16 Voorrangspressostaat
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INSTALLATIE

Normen en regelingen betreffende

verwarmingsinstallaties

AANBEVELINGEN OVEREENKOMSTIG

NATIONALE REGELINGEN

(in het bijzonder NBN 51003 en AREI)

Plaats van de verwarmingsketel

AANBEVELINGEN OVEREENKOMSTIG

NATIONALE REGELINGEN

INSTALLATIE IN EEN RUIMTE WAAR DE TEMPERATUUR TOT 0°C KAN DALEN:

Indien de verwarmingsketel in een ruimte opgesteld staat waar de temperatuur tot 0°C kan dalen,

is het aangeraden de verwarmingsinstallatie te beschermen door een antivriesmiddel toe te voe-
gen (zie paragraaf “VULLEN SYSTEEM”).
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VENTILATIE VAN DE KAMER (MICRA 23 E - 28 E)

AANBEVELINGEN OVEREENKOMSTIG

NATIONALE REGELINGEN

(in het bijzonder NBN 51003 en AREI)

LUCHT VAN

BUITEN

LUCHT VAN

BUITEN

Voorbeelden van ventilatie-openingen voor de verbrandingslucht

LUCHT VAN

BUITEN

Naburige

kamer

Meer ruimte tussen

deur en vloer

LUCHT VAN

BUITEN

Te

ventileren

kamer
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Ophangen van de verwarmingsketel

Om de verwarmingsketel te installeren, als volgt te werk gaan:

— rekening houdend met de afmetingen van de verwarmingsketel de montagesjabloon met twee
haken aan de muur bevestigen (zie afbeelding hieronder);

— met behulp van de montagesjabloon alle elektrische aansluitingen verrichten en alle buizen
voor Inlaat - Terugloop verwarming, koud water, warm water, gas, verbinden;

— de montagesjabloon verwijderen;

— de verwarmingsketel aan de haken hangen en met de leidingen verbinden.

Bemerking:

1. De montagesjabloon dient enkel om de leidingen uit te lijnen; hij kan dus verwijderd worden
alvorens de verwarmingsketel te installeren en mag opnieuw gebruikt worden.

2. De plastic beschermdopjes van de verbindingen van de verwarmingsketel verwijderen alvo-
rens hem op de leidingen aan te sluiten.

Sjabloon van de ketel

Gas (3/4”)

Uitgang warm water (1/2”)

Ingang koud water (1/2")

Retour (3/4")

Vertrek (3/4")

Elektriciteitsleiding

Kamerthermostaat

Bemerking:

Deze montagesjabloon kan zowel voor de MICRA 23 als voor de MICRA 28 gebruikt worden.

Zie instructies op de sjabloon.
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Wateraansluitingen

AANBEVELINGEN EN SUGGESTIES OM
TRILLINGEN EN LAWAAI IN DE INSTALLATIE
TE VERMIJDEN

— het gebruik van buizen met een kleine diame-
ter vermijden ;

— het gebruik van bochten met een kleine straal
of een sterk beperkte doorsnede vermijden;

— het is aangeraden het toestel te reinigen als
het warm is om vuil uit buizen en radiatoren
(in het bijzonder olie en vet) te verwijderen die
de circulatiepomp kunnen beschadigen.

Sanitair watertoevoer

De druk in het verdeelnet moet tussen 1 en 3 bar schommelen. Indien de druk 3 bar overschrijdt,

een drukregelaar plaatsen.

Hoe vaak ontkalkt moet worden hangt af van de hardheid van het water. Afhankelijk van de kwali-

teit van het water is het echter mogelijk een geschikt filtersysteem voor waterbehandeling te instal-

leren.

Verwarming

— Nagaan of de waterdruk aan de uitgang van de reductieklep niet hoger is dan de werkdruk

vermeld op de kenplaat.

— Gezien de waterdruk in het verwarmingscircuit tijdens de werking toeneemt, nagaan of deze

maximumwaarde het maximum vermeld op de kenplaat niet overschrijdt.

— De veiligheidsafvoer van de verwarmingsketel op een afvoerleiding aansluiten. Indien dit niet
gebeurt, zou bij het aanschakelen van de veiligheidsklep de stookruimte overstromen. Hermann
kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele schade.

Nagaan of de water- en verwarmingsleidingen niet als elektrische aarding gebruikt
worden. Ze zijn absoluut niet geschikt voor dergelijke doeleinden.

AANSLUITING KETEL
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Vullen van het systeem

Zodra alle nodige aansluitingen van het toestel verricht zijn, kan het circuit gevuld worden. Deze
handeling vergt enige voorzichtigheid en gebeurt als volgt :

— de ontluchters van de radiatoren opendraaien;

— de vulkraan geleidelijk opendraaien en nagaan of de eventuele automatische ontluchters cor-
rect werken;

— de ontluchters van de radiatoren dichtdraaien, zodra het water begint te lopen;

— nagaan op de manometer of de druk 1,5 bar bereikt;

— de vulkraan dichtdraaien en de radiatoren opnieuw ontluchten.

Indien de verwarmingsketel in een ruimte opgesteld staat waar de temperatuur tot 0°C kan
dalen, is het aangeraden de verwarmingsinstallatie te beschermen door een antivriesmiddel
toe te voegen.

Gasaansluiting

De verwarmingsketel moet geïnstalleerd worden door een bekwame technicus, daar installatie-

fouten schade kunnen berokkenen aan mensen, dieren en goederen, waarvoor de fabrikant niet

kan verantwoordelijk gesteld worden.

Volgende punten nazien :

a) alle gasleidingen reinigen om eventuele verbrandingsresten die de goede werking van het

toestel kunnen hinderen te verwijderen;

b) nagaan of de gasleiding en -aansluiting conform de van kracht zijnde normen zijn;

c) interne en externe dichtheid van de gasinstallatie en -aansluitingen nakijken;

d) de toevoerbuizen moeten een doorsnede hebben die gelijk is aan of groter is dan deze van de
verwarmingsketel;

e) nagaan of het gebruikte gas overeenstemt met het gas waarvoor de verwarmingsketel inge-

steld werd; zo niet, beroep doen op Bulex Service voor het veranderen van gas;

f) nagaan of vóór de verwarmingsketel een afsluitkraan geplaatst werd.

De gaskraan opendraaien en de leidingen ontluchten.

Het is absoluut VERPLICHT een JOINT PLAN met de juiste afmetingen en in het juiste
materiaal tussen te voegen om de gasaansluiting van de ketel te verbinden met de
gastoevoer.  De aansluiting van de ketel IS NIET geschikt om te gebruiken met kemp,
een teflonstrook en dergelijke
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Elektrische aansluitingen

De verwarmingsketel is voorzien van een netaansluitkabel en een kabel voor de kamerthermostaat.

Bemerking - de kamerthermostaten zijn via de verwarmingsketel aangesloten op
230 volt; daarom moet een kamerthermostaat geïnstalleerd worden die behoort tot de
tweede isolatieklasse.

De netaansluitkabel moet aangesloten worden op 230 V - 50 Hz, rekening houdend met de Fase
/ Nulleider polariteiten en de verbinding met de aarding.

BELANGRIJK: EEN BIPOLAIRE SCHAKELAAR STROOMOPWAARTS DE
VERWARMINGSKETEL PLAATSEN.

De bipolaire schakelaar moet minstens 3 mm afstand hebben tussen de contacten. Voor de aan-
sluiting van het toestel op het verdeelnet is het gebruik van adapters, meervoudige stopcontacten
en verlengsnoeren niet toegelaten.

Wanneer de netaansluitkabel vervangen dient te worden, een van de volgende types gebruiken :
H05VVF of H05-VVH2-F. Het is verplicht het toestel op een aarding aan te sluiten overeenkomstig
de in voege zijnde normen.

De elektrische beveiliging van het toestel is enkel gewaarborgd, indien het correct
aangesloten is op een aarding overeenkomstig de van kracht zijnde veiligheidsnor-
men.

Door een bekwame technicus laten nagaan of het elektrische circuit overeenstemt met het maxi-

mum opgenomen vermogen van het toestel vermeld op de kenplaat, en in het bijzonder controle-

ren of de doorsnede van de elektrische kabels geschikt is.

Bemerking: HERMANN Ltd. wijst elke verantwoordelijkheid af bij letsels en/of schade aan

mensen, dieren of goederen ten gevolge van het niet aansluiten van het toestel op de

aarding en het negeren van de normen.

Schoorsteenverbindingen

(MICRA 23 E - 28 E)

AANBEVELINGEN OVEREENKOMSTIG

NATIONALE REGELINGEN
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Rookgasafvoersystemen

(MICRA 23 SE - 28 SE)

ALGEMENE RICHTLIJNEN VOOR DE INSTALLATIE

Teneinde een goede werking van het toestel te ga-
randeren, moet de concentrische gevelddorvoer een
naar buiten gericht helling van minimum 2 % behou-
den teneinde het binnendringen te beletten van even-
tuele condensatie of regenwater.  Er dient ook een
efficiënte bescherming van de uitgangen voorzien te
worden tegen alle invloeden van buitenuit, zelfs in-
dien dit niet in de normen voorzien is.

Indien de totale lengte van de rookgasafvoer-
en luchtinlaatleidingen minder dan 8 m be-
draagt (1 bijkomende bocht 90° = 0,5 m; 1 bij-
komende bocht 45° = 0,25 m), is het noodza-
kelijk het diafragma, geleverd met de

verwarmingsketel, te installeren zoals aange-

duid op de afbeelding hiernaast.

Indien de totale lengte van het concentrische

systeem minder dan 2 m voor de MICRA 23

en minder dan 1 m voor de MICRA 28 bedraagt

(1 bijkomende bocht 90° = 1 m; 1 bijkomende

bocht 45° = 0,5 m), is het noodzakelijk het dia-

fragma, geleverd met de verwarmingsketel, te

installeren zoals aangeduid op de afbeelding

hiernaast.

>2%

631

Diafragma
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REGELINGEN EN ONDERHOUD

Toegang tot de regelingen

1. Het onderste rooster verwijderen en de behui-
zing losmaken door ze naar boven te duwen.

2. De twee moeren van het controlepaneel los-
schroeven.

3. Het controlepaneel van de haak losmaken en de
achtervergrendeling wegnemen.

4. Zodra alle regelingen gebeurd zijn, omgekeerd
te werk gaan om alles terug te monteren.

Gasgedeelte

VOORAFGAANDE CONTROLES EN REGELING

Alle verwarmingsketels werden reeds in fabriek gecon-

troleerd en afgesteld; het is echter aangewezen na te gaan

of het gastype en de branderdruk correct zijn. Zo niet, zie

de procedures beschreven in dit hoofdstuk.

Om de branderdruk te controleren, de manometer aan de

drukmeetnippels verbinden (zie afb.).

Bemerking: Om na te gaan of de gasdruk en het gasdebiet

voldoende zijn om een goede werking van het toestel

te verzekeren, de metingen doen terwijl de brander

aan is.

INSTELLEN MAX. / MIN. SANITAIR
WATERPRODUCTIE

— Nagaan of de druk aan de ingang correct is voor het
gebruikte gastype.

— De keuzeschakelaar Zomer/Winter (  - 0 -  )
op “Zomer”  zetten.

— Een warmwaterkraan helemaal opendraaien, 10 sec.

wachten en vervolgens nagaan of de druk met de

N

P

O

GASMECHANISME

1 = Drukmeetnippel gasuitgang

2 = Drukmeetnippel gasingang

3 = Luchtinlaat “Vent”
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maximumwaarde vermeld in de tabel “BRANDERDRUK”
overeenstemt. Indien een wijziging noodzakelijk zou blijken,
als volgt te werk gaan, rekening houdend met het schema:

• nagaan of de modulatiespoel onder spanning staat;

• het beschermkapje (C) verwijderen. Bij de MICRA
23/28 SE: de siliconebuis van het gasmechanisme
“VENT” (deel 3 in de afbeelding “GASMECHANISME”)
afnemen;

• de maximumdruk instellen door knop (B) met een 10
mm sleutel te draaien. Met de klok mee draaien om de
druk te verhogen, tegen de klok in om de druk te verla-
gen;

• de elektrische connector van de modulatiespoel weg-
nemen;

• Terwijl knop (B) aangespannen blijft, de minimumdruk instellen door schroef (A) zeer
geleidelijk met behulp van een 4 mm schroevendraaier los te maken;

• de elektrische connector op de modulatiespoel terugzetten en de waarden nagaan;

• MICRA 23/28 SE: de siliconebuis in het gasmechanisme “VENT” (deel 3 in de afbeelding

“GASMECHANISME”) terugplaatsen. OPGELET: na deze operatie kan de waarde aan-

geduid door de manometer dalen ten gevolge van drukcompensatie. Dit is normaal en

vereist geen aanpassing.

ZEGEL AANBRENGEN OP DE REGELVIJS VAN
DE GASKLEP NA DE OPPUNTSTELLING.

INSTELLEN VAN DE VERTRAAGDE ONTSTEKING

Om de vertraagde ontsteking in te stellen, als volgt te

werk gaan:

— De verwarmingsketel uitschakelen.

— De achtervergrendeling van het controlepaneel weg-
nemen (zie afbeelding).

— Overbrugging S1 wegnemen.

— De verwarmingsketel op het net aansluiten en een

warmwaterkraan openen; de brander ontsteekt waar-

door het mogelijk is de druk van de vertraagde ont-
steking te controleren. Indien de gemeten waarden
verschillend zijn van de volgende: AARDGAS = 3

mbar (30 mmWK), de potentiometer P3 draaien (met

de klok mee om de druk te verhogen en tegen de
klok in om de druk te verlagen) tot de vereiste waarde
bereikt is.

— Overbrugging S1 terugplaatsen.

CONTROLEPANEEL

HOOFDPRINT

C

A

B

MODULATORDOORSNEDE
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INSTELLEN VAN HET VERMOGEN IN VERWARMING

Het maximumvermogen in verwarming moet naargelang de vraag van het systeem (bepaald in het
project) ingesteld worden. De gasdrukwaarden die met de verschillende vermogens overeenstem-
men staan in de tabel “BRANDERDRUK”. Om de branderdruk in te stellen als volgt te werk gaan,
rekening houdend met het schema :

— de achtervergrendeling van het voorpaneel wegnemen (zie afbeelding);

— de keuzeschakelaar Zomer/Winter op Winter zetten en de eventuele kamerthermostaat instel-
len op een temperatuur die hoger is dan de huidige;

— de brander ontsteken en de maximumgasdruk aan de manometer controleren;

— de druk aanpassen met behulp van potentiometer P1, totdat de gewenste waarde bereikt is;

— het voorpaneel sluiten.

Sanitair water

INSTELLEN VAN HET SANITAIR WARMWATERDEBIET

De verwarmingsketel werd nagekeken en ingesteld in fabriek. Het is echter aangewezen, na de

installatie, de instellingen na te kijken. Om te wijzigen als volgt te werk gaan :

— een sanitair warmwaterkraan volledig opendraaien;

— het waterdebiet meten aan de kraan;

— het waterdebiet aanpassen, totdat het vereiste debiet bereikt is en dit met behulp van de

schroef van de voorrangspressostaat (p.18 / p.20).

Elektrisch gedeelte

OVERIGE INSTELLINGEN VAN DE
MODULATIEPRINT

De “MICRA” verwarmingsketels hebben een ana-
loge modulatieprint en door op de overbruggin-
gen in te werken is het mogelijk bepaalde ken-

merken te wijzigen, namelijk:

Overbrugging PPA - uitschakelen om de pomp-

werking enkel in de functie verwarming te verbie-
den (b.v. zone pomp);

Overbrugging S3 - loskoppelen om de 3-minu-
ten-vergrendeling uit te schakelen alvorens op-

nieuw te ontsteken.
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BRANDERDRUK VOOR DE MICRA 23 E / SE

E32ARCIM ES32ARCIM

NEGOMREV 02GSAGDRAA NEGOMREV 02GSAGDRAA

Wk h/lack rabm Hmm
2
O Wk h/lack rabm Hmm

2
O

2.9.NIM 0097 2 02 9.8.NIM 0077 6.1 61

01 0068 4.2 42 01 0068 3.2 32

11 0649 8.2 82 11 0649 7.2 72

21 02301 5.3 63 21 02301 4.3 53

31 08111 8.3 83 31 08111 7.3 83

41 04021 6.4 74 41 04021 5.4 64

51 00921 1.5 25 51 00921 5 15

61 06731 8.5 95 61 06731 5.5 65

71 02641 5.6 66 71 02641 1.6 26

81 08451 7 17 81 08451 5.6 66

91 04361 8.7 97 91 04361 2.7 37

02 00271 9.8 19 02 00271 8 9

12 06081 6.9 89 12 06081 6.8 88

22 02981 4.01 601 22 02981 01 201

3.32.XAM 00102 2.21 421 6.32.XAM 00302 8.11 021

BRANDERDRUK VOOR DE MICRA 28 E / SE

E82ARCIM ES82ARCIM

NEGOMREV 02GSAGDRAA NEGOMREV 02GSAGDRAA

Wk h/lack rabm Hmm
2
O Wk h/lack rabm Hmm

2
O

2.9.NIM 0097 4.1 51 2.9.NIM 0097 6.2 62

01 0068 2 02 01 0068 8.2 82

11 0649 6.2 62 11 0649 3 03

21 02301 2.3 23 21 02301 2.3 23

31 08111 6.3 73 31 08111 6.3 73

41 04021 2.4 34 41 04021 2.4 34

51 00921 5 15 51 00921 5 15

61 06731 6.5 75 61 06731 6.5 75

71 02641 2.6 36 71 02641 2.6 36

81 08451 7 17 81 08451 7 17

91 04361 6.7 77 91 04361 6.7 77

02 00271 3.8 48 02 00271 3.8 48

12 06081 9 29 12 06081 9 29

22 02981 5.9 79 22 02981 5.9 79

32 00102 1.01 301 32 00102 1.01 301

42 04602 8.01 011 42 04602 8.01 011

52 00512 21 221 52 00512 21 221

62 06322 5.21 721 62 06322 5.21 721

82 00042 2.31 431 72 02232 2.31 431
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Onderdelen van der verwarmingsketel

MICRA 23 E / MICRA 28 E

1 Rookthermostaat (TTB)

2 Veiligheidsthermostaat oververhitting

3 Expansievat

4 Aansteek- en vlamcontrole-elektrodes

5 Sanitair warmtewisselaar

6 Gasmechanisme

7 Voorrangspressostaat

8 3-weg-kraan

10 Ledigingskraan

11 Ctn

12 Temperatuurvoeler

13 Brander

14 Primaire warmtewisselaar

15 Automatische ontluchter

16 Trekonderbreker

17 Circulatiepomp

18 Veiligheidspressostaat
watertekort
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IG Hoofdschakelaar

C Pomp

E/I Schakelaar Zomer / Winter

PSA Veiligheidspressostaat watertekort

MOD Modulator

S NTC temperatuurvoeler

MP Voorrangsmicropressostaat

CA Aansteek- en vlamcontrole-unit

EA Aansteek-elektrodes

ER Vlamcontrole-elektrodes

LN Controlelampje net

TF Rookthermostaat (TTB)

TS Veiligheidsthermostaat oververhitting

R Reset schakelaar vlam uit

LB Controlelampje vlam uit

Elektrisch schema

MICRA 23 E / MICRA 28 E

Afkortingen:

BK Zwart

BN Bruin

BU Blauw

RD Rood

WH Wit
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Onderdelen van der verwarmingsketel

MICRA 23 SE / MICRA 28 SE

1 Rookpressostaat

2 Veiligheidsthermostaat oververhitting

3 Expansievat

4 Aansteek- en vlamcontrole-elektrodes

5 Sanitair warmtewisselaar

6 Gasmechanisme

7 Voorrangspressostaat

8 3-weg-kraan

10 Ledigingskraan

11 Ctn

12 Temperatuurvoeler

13 Brander

14 Primaire warmtewisselaar

15 Automatische ontluchter

16 Ventilator

17 Gesloten verbrandingskamer

18 Circulatiepomp

19 Veiligheidspressostaat

watertekort
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IG Hoofdschakelaar

C Pomp

E/I Schakelaar Zomer / Winter

PSA Veiligheidspressostaat watertekort

MOD Modulator

S NTC temperatuurvoeler

MP Voorrangsmicropressostaat

CA Aansteek- en vlamcontrole-unit

EA Aansteek-elektrodes

ER Vlamcontrole-elektrodes

LN Controlelampje net

TS Veiligheidsthermostaat oververhitting

R Reset schakelaar vlam uit

LB Controlelampje vlam uit

MV Ventilator motor

MPV Rookmicropressostaat

Elektrisch schema

MICRA 23 SE / MICRA 28 SE

Afkortingen:

BK Zwart

BN Bruin

BU Blauw

RD Rood

WH Wit
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Waarschuwingen bij het onderhoud

Het is noodzakelijk op het einde van elke verwarmingsperiode het toestel door een bekwame
technicus te laten nazien, zodat het toestel altijd in perfecte staat van werking verkeert.

Volgende punten dienen normaal nagezien:

— eventuele oxidatiesporen op branders en elektrodes reinigen;

— warmtewisselaars ontkalken;

— ontsteken, uitschakelen en goede werking van het toestel controleren;

— dichtheid van gas- en waterverbindingen controleren;

— gasverbruik bij max. en min. vermogen controleren;

— goede werking van de beveiligingen controleren;

— goede werking van controle- en regelsystemen controleren;

— goede werking en doeltreffendheid van rookgasafvoerbuis en/of -systeem regelmatig nakijken;

— indien er in de buurt van de rookgasafvoerbuis en/of -systeem gewerkt wordt, de verwarmings-

ketel uitschakelen;

— geen bussen met ontvlambare stoffen in de stookruimte laten staan;

— de stookruimte niet schoonmaken, terwijl de verwarmingsketel in werking is. Een zorgvuldig

onderhoud staat steeds borg voor veiligheid en zuinigheid;

— de behuizing enkel met een sopje reinigen. In geen enkel geval de panelen en andere geschil-

derde of kunststofonderdelen met verdunners reinigen;

— Indien de rookthermostaat vervangen wordt, enkel originele onderdelen van HERMANN ge-

bruiken.

Op het einde van de onderhoudsbeurt raden wij de technicus aan een verslag op te maken
voor de gebruiker; hierin vermeldt hij de toestand van het toestel, de interventies die hij
gedaan heeft en zijn eventuele aanbevelingen of raadgevingen.

HERMANN wijst elke verantwoordelijkheid af, indien geen originele onderdelen gebruikt
werden.
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INSTRUCTIES VOOR DE GEBRUIKER

Waarschuwingen bij de eerste ingebruikname

De eerste ingebruikname moet gebeuren door een bekwame technicus. Hij zal na-
gaan of:

a) de gegevens op de kenplaat overeenstemmen met deze van het verdeelnet - elektriciteit -
gas - water;

b) de regeling van de hoofdbrander overeenstemt met het vermogen van de verwarmingsketel;

c) de rookgasafvoerbuis correct werkt;

d) de luchttoevoer en de rookgasafvoer conform zijn de van kracht zijnde normen (in het bijzon-
der norm NBN D51003).

e) een correcte ventilatie verzekerd is ook wanneer de verwarmingsketel ingebouwd is.

Nuttige tips

MICRA 23/28 E: OPGELET: dit toestel is uitgerust met een veiligheidsthermostaat die
aanschakelt bij rookterugslag naar binnen. Dit systeem mag nooit uitgeschakeld of
buiten dienst gesteld worden. Rookgassen die in een woning terugslaan kunnen chro-
nische of acute intoxicaties met soms dodelijke afloop veroorzaken. Wanneer de ther-
mostaat moet vervangen worden, enkel originele onderdelen gebruiken. Bij
herhaaldelijke interventies de schoorsteen laten nakijken.

INSTALLATIE EN ONDERHOUD

Elke installatie en onderhoudsbeurt MOET DOOR EEN BEKWAME TEHCNICUS VERRICHT

WORDEN.

Waarschuwingen

— Bij langdurige afwezigheid van de gebruiker een erkend technicus laten komen om het toestel

te ledigen.

Indien U gas ruikt:

a) geen elektrische schakelaar, telefoon of andere voorwerpen die vonken kunnen
veroorzaken, gebruiken;

b) onmiddellijk alle ramen en deuren openzetten om de lucht in de kamer te verversen;

c) de gastoevoerkranen dichtdraaien;

d) een bekwame technicus opbellen.

De ventilatie-openingen van de het stooklokaal nooit versperren om gevaarlijke toe-
standen zoals vorming van schadelijke en ontplofbare mengsels te vermijden.

OPGELET: het is aangewezen, wanneer de verwarmingsketel in een ruimte opgesteld is

waar de temperatuur tot 0°C kan dalen, een antivriesmiddel door een bekwame technicus
aan de installatie laten toevoegen.
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Bedieningen

TOEGANG TOT HET CONTROLEPANEEL

Daar alle bedieningen van de verwarmingsketel in het toe-
stel zelf zitten, het deurtje openen zoals getoond in de af-
beelding om toegang te krijgen.

INSTRUCTIES VOOR DE ONTSTEKING, DE
UITSCHAKELING EN DE WERKING

Om de verwarmingsketel te
starten

De gaskraan opendraaien. De
keuzeschakelaar (2) op de ge-
wenste stand Zomer  /
Winter  zetten. Het groen
controlelampje  brandt, wijst
erop dat de ketel in werking is.

Om de verwarmingsketel uit te schakelen

De keuzeschakelaar (2) op de Gesloten stand (0) draaien.

Indien de verwarmingsketel lange tijd moet uitgeschakeld blijven, is het aangewezen
ook de gaskraan dicht te draaien.

Instellen op mode “Zomer” (enkel warm water)

De keuzeschakelaar (2) op stand Zomer  draaien.

De sanitaire thermostaat   (4) op de gewenste sanitaire warmwatertemperatuur instellen. De

brander ontsteekt automatisch om aan de warmwatervraag te voldoen. Bij het niet-ontsteken na-

gaan of het lampje  (1) aan is en zo ja de keuzeschakelaar (2) heel even op de reset

stand  zetten om opnieuw te ontsteken; de keuzeschakelaar dan loslaten, hij keert automa-
tisch naar  zijn oorspronkelijke stand terug.

Instellen op mode “Winter” (verwarming en warm water)

De keuzeschakelaar (2) op stand Winter  draaien.

De ketelthermostaat  (3) op de gewenste temperatuur instellen; indien er een kamerthermostaat

is, zorgt deze voor het handhaven van de gewenste temperatuur in de kamer.

De sanitaire thermostaat   (4) op de gewenste sanitaire warmwatertemperatuur instellen. De
brander ontsteekt automatisch om aan de vraag te voldoen. Bij het niet-ontsteken nagaan of het

lampje  (1) aan is en zo ja de keuzeschakelaar (2) heel even op de reset stand  zetten
om opnieuw te ontsteken; de keuzeschakelaar dan loslaten, hij keert automatisch naar  zijn oor-

spronkelijke stand terug.

Belangrijk

De keteltemperatuur wordt gemeten via een thermometer (5), de druk via een manometer (6).

Bemerking: indien de druk tot 0,5 bar terugvalt, zal de verwarmingsketel uitschakelen. Om
het systeem te resetten, bijvullen.
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Waarschuwingen

CONTROLELAMPJE VLAM UIT

Het branden van dit lichtje wijst op :

— de ketel is oververhit en de veiligheidsthermostaat is
in werking getreden;

— de brander is niet gestart of de vlam is uitgegaan;

— reeks E : de TTB is uitgeschakeld;

Enkele ogenblikken wachten en de ketel op reset zetten door de keuzeschakelaar Zomer/Winter
op de stand reset  te draaien (door de schakelaar los te laten, komt deze automatisch in zijn
oorspronkelijke stand terug).  Bij frequent uitvallen, contacteer Bulex Service.

Vorstbeveiliging

Het is mogelijk een thermostaatkit tegen de vorst te installeren.

Storingen

DE BRANDER ONTSTEEKT NIET

— Indien een kamerthermostaat geïnstalleerd is, nagaan of de ingestelde temperatuur hoger is

dan de reële kamertemperatuur;

— nagaan of de verwarmingsketel aangesloten is aan de hand van het overeenstemmende

controlelampje  ;

— nagaan of het controlelampje  uit is;

— nagaan of de druk niet lager is dan 0,5 bar.

ONVOLDOENDE SANITAIR WARMWATERPRODUCTIE

— nagaan of de sanitaire thermostaat  niet te laag ingesteld is;

— een bekwame technicus oproepen om de regeling van het gasmechanisme na te kijken;

— een bekwame technicus oproepen om de sanitair warmtewisselaar na te kijken en desnoods

te reinigen.

Bemerking: in streken waar het water te hard is, is het aangewezen een waterverzachter te
installeren om kalkaanslag te vermijden; zo hoeft niet zo vaak ontkalkt te worden.

NOOIT PROBEREN ZELF DE VERWARMINGSKETEL TE HERSTELLEN.

Vóór elke interventie op het elektrische, water- of gascircuit, steeds beroep doen op door
bekwame vakmensen.

De verwarmingsketels mogen uitsluitend uitgerust worden met originele onderdelen.

HERMANN Ltd. kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade te wijten aan het
ongepast of verkeerd gebruik van niet originele onderdelen.
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Voorzorgsmaatregelen

tijdens het gebruik

MICRA 23/28 E / SE

— De druk in het watercircuit regelmatig op de manometer controleren en nagaan of de waarde
gemeten wanneer het toestel koud is overeenstemt met deze gegeven door de fabrikant
schommelt.

— Bij frequente drukdalingen een bekwame technicus contacteren om het probleem op te lossen.

— De verwarmingsketel uitschakelen, indien hij lange tijd niet gebruikt wordt. In dit geval de
gaskraan dichtdraaien en de hoofdschakelaar afzetten.

De warme onderdelen van de verwarmingsketel zoals toezichtluikje, trekonderbreker,
schouwpijp, ... niet aanraken, en ook niet nadat de verwarmingsketel gewerkt heeft,
daar deze onderdelen zeer warm zijn. Bij aanraking kunnen ernstige brandwonden
ontstaan. Kinderen en onervaren personen moeten uit de buurt van de
verwarmingsketel wegblijven.

— De wandketel niet opstellen in de buurt van een kookfornuis, zodat hij niet aan de dampen

blootgesteld wordt.

— De verwarmingsketel niet met water of andere vloeistoffen besproeien.

— Geen voorwerpen op de verwarmingsketel neerzetten.

— Kinderen en onervaren personen mogen de verwarmingsketel niet bedienen.

— Wanneer de verwarmingsketel definitief niet meer gebruikt wordt, moet een bekwaam technicus

de nodige voorzorgsmaatregelen treffen en onder meer nagaan of de water-, gas- en

elektriciteitstoevoer ontkoppeld is.

MICRA 23/28 E

— Het is verboden en gevaarlijk de luchtinlaat/inlaten voor de ventilatie van de ruimte waar de
verwarmingsketel opgesteld staat, zelfs gedeeltelijk te versperren.

— Het is verboden en gevaarlijk in dezelfde ruimte als de ketel stofzuigers, verwarmingstoestellen
of gelijkaardige toestellen samen met de ketel te laten werken, tenzij veiligheidssystemen

voorzien werden bij de installatie van de verwarmingsketel, ook bij wijzigingen of toevoegingen.

HANDLEIDING

Nagaan of deze handleiding STEEDS bij de verwarmingsketel blijft, zodat de gebruiker en het

onderhoudspersoneel ze steeds kan raadplegen.

WAARBORGVOORWARDEN

De waarborgvoorwaarden zijn vermeld op het waarborgattest.
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