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Aansprakelijkheid van de fabrikant, de 
installateur en de eindgebruiker

aLgemene informatie

Fabrikant
Onze producten worden gemaakt in overeen-
stemming met de vereisten van de toepasselijke 
Europese richtlijnen en normen, en worden con-
form geleverd met alle vereiste documentatie en 
markeringen.
De kwaliteit van onze producten is van groot 
belang voor ons, en we streven er dan ook naar 
om ze voortdurend te verbeteren. Daarom be-
houden we ons het recht voor om de technische 
kenmerken van onze producten zonder vooraf-
-gaande kennisgeving te wijzigen. Ga naar onze 
website (www.myaic.eu) voor de meest recente 
versie van de handleiding.
De fabrikant kan niet aansprakelijk worden ge-
steld voor storingen in het product als gevolg 
van:

 î het niet naleven van de veiligheids- en 
installatie-instructies in deze handleiding;

 î het niet naleven van de veiligheids- en 
bedieningsinstructies en -aanbevelingen 
in deze handleiding;

 î het niet regelmatig laten onderhouden 
van het toestel;

 î wijzigingen aan het toestel die niet zijn 
goedgekeurd door de fabrikant;

 î het gebruik van het product voor 
niet-beoogde doeleinden;

 î het gebruik van onderdelen en acces-
soires die niet zijn goedgekeurd door 
de fabrikant. 

Installateur

De installateur is verantwoordelijk voor de 
correcte installatie, conversie (indien no-
dig) en inbedrijfstelling van het toestel in 
overeenstemming met:

 î de instructies en aanbevelingen in deze 
handleiding;

 î de geldende normen en regelgeving;

De installateur geeft de eindgebruiker bovendien:
 î relevante uitleg over de werking van het 

toestel en de installatie alsook over de 
veiligheidscomponenten waarmee het 
toestel is uitgerust;

 î instructies over periodieke controles 
die moeten worden uitgevoerd en 
over mogelijke onregelmatigheden die 
moeten worden gemeld;

 î alle documentatie die bij het toestel en 
de geïnstalleerde accessoires wordt 
geleverd.

Verder moet de installateur de eindgebruiker 
er ook op wijzen dat het noodzakelijk is om 
het toestel regelmatig te laten controleren en 
onderhouden door een erkend vakman.

Eindgebruiker
Om de best mogelijke prestaties en veiligheid 
van het toestel te garanderen, moet de eind-
gebruiker:

 î de installatie, omvorming (indien nodig), 
inbedrijfstelling en afstelling van het 
toestel laten uitvoeren door een erkend 
vakman;

 î het toestel regelmatig laten controle-
ren en onderhouden door een erkend 
vakman;

 î alle instructies en aanbevelingen in de docu-
mentatie bij het toestel naleven;

 î zorgen dat hij/zij van de installateur alle 
nodige uitleg over de werking van het 
toestel en de veiligheidsvoorzieningen 
krijgt;

 î zorgen dat hij/zij van de installateur alle 
documentatie over het toestel en de 
accessoires ontvangt;

 î alle documentatie over het toestel 
op een veilige plaats bewaren voor 
toekomstig gebruik.

De eindgebruiker mag het toestel uitsluitend 
gebruiken voor het daartoe bestemde doel.

 î Wanneer de installateur of de eindgebruiker de instructies en vereisten in deze 
handleiding niet naleven, vervalt de garantie. 

 î Meer informatie over de garantievoorwaarden vindt u op onze website: 
www.myaic.eu.

i
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Algemene informAtie

Over deze handleiding

Zie “Symbolen en meldingen op het bedie-
ningspaneel” op pagina A-11 voor een uitleg van 
de symbolen op het bedieningspaneel.

De verwijsletters in de paginanumme-
ring betekenen het volgende:
A-:  Pagina’s met algemene informatie
E-:  Pagina's bestemd voor de eind-

gebruiker
I-:  Pagina's uitsluitend bestemd 

voor de erkende vakman (bijv. in-
stallateur)

i

Deze documentatie maakt deel uit van het product. Ze wordt overhandigd aan de eindgebruiker 
die ze samen met alle andere toepasselijke documentatie op een veilige plaats zal bewaren waar 
ze direct beschikbaar is voor toekomstig gebruik.
Lees deze handleiding en alle relevante documentatie met betrekking tot de onderdelen en 
accessoires aandachtig door voordat u het toestel gaat installeren, bedienen of onderhouden. Ze 
bevat essentiële veiligheidsinformatie.

Symbolen in deze handleiding Symbolen op het toestel

Symbolen op de verpakking

Verwijst naar een essentiële instructie 
die, wanneer deze niet wordt gevol-
gd, kan resulteren in een gevaarlijke 
situatie die ernstige schade aan het 
materiaal en/of verwondingen of de 
dood tot gevolg kan hebben.

Verwijst naar een belangrijke 
instructie die, wanneer deze 
niet wordt gevolgd, zou kunnen 
resulteren in een gevaarlijke situatie 
die schade aan het materiaal/of ver-
wondingen tot gevolg kan hebben.

Verwijst naar een essentiële instruc-
tie die wijst op de aanwezigheid van 
elektrische stroom en een gevaar 
voor elektrische schokken.

Het toestel moet worden gestart/
gestopt met de AAN/UIT-schakelaar 
die op het toestel is geïnstalleerd.

ON OFF

De elektrische voeding van het 
toestel moet worden ingeschakeld/uit-
geschakeld via de externe stroomon-
derbreker of de voedingskabel moet 
worden aangesloten/losgekoppeld.

De gasaanvoer naar het toestel moet 
worden geactiveerd/afgesloten via de 
externe gaskraan.

Het watercircuit van het toestel moet 
gevuld/leeg zijn.

Het voorpaneel en/of bovenpaneel van 
het toestel moeten verwijderd/geïn-
stalleerd zijn.
Het toestel moet afgekoeld zijn.

Verwijst naar belangrijke informatie.
i i

Gasaansluiting.

Aarding.

Aanvoeraansluiting verwarmingscircuit.

Retouraansluiting verwarmingscircuit.

Aansluiting verwarmingscircuit.

Hoogspanning - gevaar voor 
elektrische schokken.

Gasaansluiting

Deze kant naar boven

Droog houden

Breekbaar

Niet stapelen
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Algemene informAtie

Veiligheidsinstructies

ALS U GAS RUIKT:
 → NIET DOEN: 

 î Werken met een open vlam
 î Roken
 î Elektrische toestellen (telefoons, 

deurbel, enz.) of schakelaars ge-
bruiken.

 → WEL DOEN:
 î De gasaanvoer afsluiten
 î Alle deuren en ramen openen om 

de kamer te verluchten
 î Aankloppen bij de buren om hen op 

de hoogte te brengen van het gevaar.
 î Het gebouw verlaten
 î De gas-leverancier/netwerkbe-

heerder bellen.

 î Dit product is bedoeld als een warmtebron 
voor verwarmingsinstallaties.

 î Het toestel moet worden geïnstalleerd 
volgens de geldende, lokale voor- 
schriften en normen.

 î Dit toestel kan gebruikt worden door 
kinderen van 8 jaar en ouder en door 
personen met beperkte lichamelijke, 
zintuiglijke of verstandelijke vermogens 
of gebrek aan ervaring en kennis, maar 
alleen als ze onder toezicht staan van 
of instructies hebben gekregen over 
hoe het apparaat op een veilige manier 
gebruikt moet worden en ze de gevaren 
van verkeerd gebruik begrijpen. 

 î Het toestel mag niet worden 
schoongemaakt en onderhouden door 
kinderen die niet onder toezicht werken. 
Kinderen mogen niet met het toestel 
spelen.

 î Elke aanpassing aan het toestel en de 
onderdelen ervan is strikt verboden, tenzij er 
een voorafgaande schriftelijke toestemming 
van de fabrikant werd verkregen.

 î Als onderdelen moeten worden 
vervangen, mogen uitsluitend originele 
fabrieksonderdelen of door de fabrikant 
goedgekeurde onderdelen worden 
gebruikt.

 î Gebruik steeds gepast 
gereedschap wanneer u aan 
het toestel en de installatie 
werkt, met name om 
schade aan de leidingen en 
onderdelen te voorkomen.

 î Als er werkzaamheden moeten 
worden uitgevoerd in de buurt van het 
toestel (bijv. in de stookruimte of dicht 
bij de luchtinlaten), dan moet het toestel 
worden uitgeschakeld om te voorkomen 
dat er stof in het toestel terechtkomt en 
zich daar gaat ophopen.

 î Het toestel is uitgerust met een 
vorstbeveiliging die het beschermt 
tegen bevriezing, op voorwaarde 
dat het toestel in bedrijf blijft en de 
radiatorkranen open staan.

 î Controleer bij het uitpakken 
van het toestel of de 
verpakking niet beschadigd 
is en of alle onderdelen 
en accessoires op de 
onderdelenlijst aanwezig 
zijn. Neem in geval van 
problemen contact op met 
uw leverancier.

 î Voer de verpakking op een 
milieuvriendelijke manier af. Volg hierbij 
steeds de geldende lokale voorschriften 
voor recycling.

i



Afb. 1. Typeplaatje - voorbeeld

N 120 WH

EN 15502-1/EN 15502-2-1

0063CU3550

230V / 50Hz
12

11,8

12,9

12 - 120

11,8 - 117,1

12,9 - 127,4

0,3 kW
IPX4D

6 bar
85°C

6

B23, B23P,C13(x), C33(x), C43(x)
C53(x), C63(x), C83(x), C93(x)

Year built:

1015 19

2019

MASTER: SLAVE:

Heat Input

UsefulOutputat [80°C/60°C]

UsefulOutputat [50°C/30°C]

QMin. [kW]:

PMin. [kW]:

PMin. [kW]:

QNom. [kW]:

PNom. [kW]:

PNom. [kW]:

NestaChrome

MODEL:

PIN:
Serial no. :

Standards:

PowerSupply:
PowerConsumption:
IPClass:

Max.WorkingPressure [PMS]:
Max.WorkingTemperature:
Flueappliance type:

NOxClass:

Wall-Hung Condensing Boiler Type: Range rated condensing boiler
kW120

h e a t i n g s y s t e m s

AIC Europe B.V.
Graafschap Hornelaan 163A
NL-6001 AC Weert
The Netherlands

Theboiler shall be installedbyaqualified installer in accordancewith
provided installationandmaintenance technicalmanual, national and
local requirements, gas safety regulations and relevant standards.

Please read installation and
maintenance manual before
installing the boiler.

The boiler is pre-adjusted in
the factory to the gas pressure
of 20mbar for gas type G20.

Gas appliance
category Gas type Gas appliance

pressure Country of destination

I2E(S) G20 20 mbar BE

I3P G31 37 mbar BE

II2H3P G20/G31 20/37/50 mbar CH, SK

II2H3P G20/G31 20/37 mbar CZ, ES, GB, GR, HR, IE, IT, LT, PT, SI

II2H3P G20/G31 20/30 mbar RO, FI

II2E3P G20/G31 20/50 mbar DE

II2E3P G20/G31 20/37 mbar PL

II2E3P G25/G31 20/30 mbar RO

II2Er3P G20/G25/G31 20/25/37 mbar FR

I2ELL G20/G25 20 mbar DE

II2EK3P G20/G25.3/G31 20/25/37 mbar NL

VOORBEELD
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Algemene informAtie 

Inhoud van de verpakking 

 î Een NESTA CHROME-ketel.
 î Een installatie- en onderhoudshandleiding.
 î Een beugel en benodigde materialen voor 

montage aan de wand.
 î Een sifon voor het opvangen en afvoer van het 

condensaat, dient geïnstalleerd te worden.

Raadpleeg “Het toestel uitpakken” op pagina 
I-26 voor de volledige instructies voor het uitpakken 
en installeren van de ketel.

Markering op de ketel
Het typeplaatje bevindt zich aan de onderkant van de 
ketel.
Het serienummer en het type ketel staan ook vermeld 
op een sticker in de klep aan de voorkant zodat deze 
informatie eenvoudig beschikbaar is wanneer er 
technische ondersteuning vereist is.
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NESTA CHROME 60-80-100 -115-120-150

Algemene beschrijving
Deze reeks NESTA CHROME-wandketels bestaat uit 
compacte lage-emissie condenserende toestellen met 
premixbrander, een roestvrijstalen warmtewisselaar 
en een lichte mantel. 
De volledig radiale brander zorgt voor een hoog 
modulatiebereik, stabiele verbranding en een zeer 
lage NOx-uitstoot. 
De unieke en beproefde “branderbuizen” warmtewisselaar 
biedt een groot warmteoverdrachtsoppervlak voor een 
optimaal energieverbruik en verwarmingsrendement.  
De NESTA CHROME-reeks werd ontworpen voor 
verwarmingsinstallaties en kan worden gebruikt voor 
de productie van sanitair warm water (op voorwaarde 
dat de installatie is uitgerust met een optionele, 
externe SWW tank). 
De toestellen zijn gebouwd voor gebruik met aardgas 
G20, maar kunnen met behulp van een optionele 
ombouwset worden omgevormd zodat ze ook 
werken met aardgas G25 en propaan (G31). De 
optionele kit moet worden geïnstalleerd voordat de 
installatie in bedrijf wordt gesteld en moet aan alle 
lokale voorschriften en normen voldoen.
NESTA CHROME-ketels kunnen 3 verwarmings-  
circuits met mengfunctie aansturen, via 3 optionele 
uitbreidingsmodules. Voor elke module is een 
voeding en een busaansluiting vereist. Zie “Optionele 
modules” op pagina I-63 voor meer informatie.
De ketel is niet uitgerust met een ingebouwde 
circulatiepomp. Daarom moet er in een 
standaardopstelling ten minste één pomp worden 
voorzien in de installatie.
NESTA CHROME-ketels kunnen in cascade 
worden geïnstalleerd. Dit betekent dat de ketels zijn 
aangesloten op hetzelfde watercircuit en dezelfde 
elektronische regelaar, waarbij één ketel fungeert 
als “opdrachtgever” en de andere als "volgers". Zie 
“Ketels in een cascade” op pagina I-64 voor meer 
informatie over de mogelijkheden van een dergelijk 
cascade.

Vorstbeveiliging
De NESTA CHROME-ketels zijn uitgerust met 
een ingebouwde vorstbeveiliging. De pomp en 
de brander worden indien nodig gestart wanneer 
de retourwatertemperatuur lager wordt dan 5°C 
(gemeten door de interne temperatuurvoeler die op 
het retourcircuit is geïnstalleerd). 
De pomp en/of de brander worden weer uitgeschakeld 
wanneer de retourtemperatuur het vereiste instelpunt 

Productbeschrijving

bereikt. 
De vorstbeveiliging beschermt enkel de ketel, niet de 
volledige installatie.

Veiligheidsinrichtingen
NESTA CHROME-ketels zijn uitgerust met een reeks 
sensoren en schakelaars die uw toestel en installatie 
beveiligen, zoals:
 î Watercircuit-temperatuursensors (aanvoer, retour, 

installatie, enz.)
 î Gasdrukschakelaar
 î Rookgasdruksensor
 î Waterdruksensor
 î Rookgastemperatuurvoeler
 î Alarmcontacten

De NESTA CHROME-ketels zijn niet uitgerust met 
de volgende verplichte veiligheidsuitrusting die de 
installateur zelf in het systeem moet installeren:
 î Expansievat, afgestemd op de grootte van de 

installatie.
 î Veiligheidsgroep, bestaande uit een 

veiligheidsventiel (drukklasse die geschikt is 
voor het betrokkene installatie), een automatisch 
ontluchter en een manometer.

 î Ontluchter(s) op het/de hoogste punt(en) van de 
installatie

Optionele accessoires
NESTA CHROME-ketels kunnen in combinatie met 
bepaalde optionele accessoires worden gebruikt. 
Neem contact op met uw AIC-vertegenwoordiger 
voor meer informatie en een lijst met beschikbare 
accessoires.
Om de levensduur van uw ketel en installatie 
te verlengen, kunt u naast de aanbevolen 
waterkenmerken die worden beschreven in “Vereisten 
inzake waterkwaliteit om aanslag en corrosie 
te voorkomen” op pagina I-30, de volgende 
accessoires in het verwarmingscircuit installeren: 
 î Waterfilter
 î Vuil-/luchtafscheider
 î Evenwicht fles (open verdeler)
 î Platenwarmtewisselaar

Zie “Vereisten voor de hydraulische 
aansluitingen” op pagina I-29 voor meer 
informatie over deze accessoires.
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De positie en het aanzicht van de onderdelen binnen de mantel kan per model 
licht afwijken. Het getoonde voorbeeld betreft een Nesta Chrome 120.i
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1. Concentrische rookgasafvoeraansluiting (Ø 100/150 mm)
2. Luchtinlaat naar gas-luchtmixer
3. Roestvrijstalen “branderbuis” warmtewisselaar
4. Gasdrukschakelaar
5. Rookgastemperatuursensor
6. Rookgasdrukschakelaar
7. Roestvrijstalen condensbak
8. Gasleiding
9. Retourleiding verwarming
10. Condensopvangsifon 
11. Waterdruksensor
12. Aan-uitschakelaar
13. Bedieningspaneel met LCD-scherm

14. Aansluitpaneel brander automaat (met hoofdprintplaat - 
niet getoond)

15. Optioneel aansluitpaneel (voor optionele uitbreidingsmodules)
16. Aanvoerleiding verwarming
17. Beugel gasleiding
18. Kijkglas
19. Ontstekingselektrode
20. Ontluchter 
21. Ionisatie-elektrode
22. Gasklep, met regelaar voor afstelling van de verbranding
23. Brander, met ventilator en gas-luchtmixer
24. Ontstekingstrafo

LEGENDA

Afb. 2. Onderdelen van de ketel
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Bedieningspaneel en belangrijkste functies

Afb. 3. Bedieningspaneel

1. LCD Display - het display licht op als de draaiknop 
wordt verdraaid of ingedrukt en blijft vervolgens 8 
minuten branden. Voor voorbeelden van symbol-
en en teksten op het display zie “Symbolen en 
meldingen op het bedieningspaneel” op 
pagina A-11.

2. Verwijderbaar paneel : om toegang te verkrijgen 
tot de achterliggende USB connector en reset 
knop (lichtgrijs weergegeven in afbeelding 3).

3. Draai keuzeknop : kan op 3 verschillende manier-
en gebruikt worden:

 î door de knop naar links of rechts te draaien 
kan men door de menu’s scrollen (icoontjes/
functies) of een waarde na selectie verhogen of 
verlagen.

Bij activatie van een menu/sub-menu kan 
men middels langzaam (rechts om) draaien 
van de knop door het menu scrollen naar 
de laatste functie. Door links om te draaien, 
bereikt men de eerste functie.

 î (Kort) Indrukken van de keuze knop maakt het 
mogelijk om een functie/waarde te selecteren 
en een keuze te bekrachtigen. 

 î Meer dan 3 seconden indrukken van de knop. 
Als er een storing op het display zichtbaar is 
bereikt men het “home”menu. Als dit gedaan 
wordt terwijl men in het “expert”menu is komt 
men terug in de “expert”view start pagina.

Voor meer informatie over de bediening en de menu’s 
van de controller zie “Basisinsellingen” op pagina 
E-23.

i
LEGENDA
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Keteltemperatuur 45°C
Buitentemperatuur    18°C

Zone Automatisch 



Afb. 4. Display - voorbeeld

30.12.2019 14:42

Keteltemperatuur 45°C
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Symbolen en meldingen op het bedie-
ningspaneel 
Het display op het bedieningspaneel is onderverdeeld 
in verschillende gebieden of velden (zie Afb. 4):
 î een verticale menu balk (1) aan de linkerzijde 

van het scherm, die een serie icoontjes bevat om 
toegang te krijgen tot de verschillende menu’s. 
Als een icoontje geselecteerd en actief is, is dit 
zichtbaar tegen een zwarte achtergrond (2).  Als 
een icoontje geselecteerd en geactiveerd is door 
middel van het indrukken van de knop, verdwijnt 
de menubalk en deze maakt plaats voor het werk-
gebied.

 î een horizontale status balk (3) aan de boven-
zijde van het scherm. Deze toont continu de tijd 
en afhankelijk van de situatie, specifieke icoont-
jes (alarm, onderhoud, gebeurtenis, handmatige 
instelling, gebruikers niveau en warmte generator 
(olie/gas ketel warmtepomp).

 î een werkgebied (4) bevat zowel menu en functie 
specifieke informatie als ook de bedrijfstoestand. 
Tevens laat het een “pijl terug” zien die het mogeli-
jk maakt om het werkgebied te verlaten en terug 
te keren naar de verticale menu balk.

 Service/instellingen. Geeft toegang tot instel-
lingen van ketel of installatie, maakt het mogelijk 
om speciale functies te bedienen (bijvoorbeeld 
onderhoud) en biedt de mogelijkheid om in te 
loggen, in “expert view”(toegang tot additionele 
pagina’s voor alleen de installateur).

 Diagnostiek (alleen Expert). Analytische en test 
informatie betreffende het systeem.

 Afstellen/repareren (alleen Expert). Maakt het 
mogelijk om de parameters in de ‘Volledige para-
meterlijst’ aan te passen en om de inbedrijfstel-
lingswizard te openen.

Symbolen die verschijnen in de horizontale menu balk:

 Alarm. Foutmelding.
 Onderhoud/speciale functies. Geeft de aan-

wezigheid van een onderhoudsbericht of spe-
ciale handeling weer.

 Handmatige modus. Geeft aan dat de bedie-
ningsmodi op de onderwerppagina’s zijn inge-
steld op handmatig.

 Type gebruiker. dit symbool met nummer 1, 2 
of 3 geeft het toegangsniveau weer:
1 - Eindgebruiker/inbedrijfstelling
2 - Verwarmingsmonteur/installateur
3 - OEM

 Productieonderdeel. Dit symbool geeft de 
warmtebron weer (olie/gas ketel, warmtepomp) 
weer die momenteel is ingeschakeld.

Symbolen en aanwijzingen in het werkgebied:

abc  Geselecteerd item (tekst of icoon)

abc   Geactiveerd item (tekst of icoon)
Terug  Om terug te gaan naar een hoger niveau in het      

 menu

  Om terug te gaan naar de pictogrammen in de 
 verticale menubalk

Symbolen die in de handleiding worden gebruikt om 
de bediening van de keuzeknop te illustreren:

 Draai de keuzeknop naar links of rechts

 Druk de keuzeknop even kort in

 Druk de keuzeknop meer dan 3 seconden 
in

Symbolen van de verticale menu balk (sommige 
alleen zichtbaar als het circuit is ingeschakeld):

 Startscherm. Geeft toegang tot de systeem-
status en verandert van automatisch naar uit.

 Temperatuur. Geeft toegang tot de opwarm 
functies en set-points.

 Ventilatie. Niet gebruikt.
 Sanitair warm water. Geeft toegang tot de 

SWW-gerelateerde functies.
 Info. Geeft toegang tot berichten (geschiedenis, 

fouten, etc.), informatie over de installatie en het 
gebruik.

A-11F-090533_NL • 00

Productbeschrijving



M
in

. 4
00

 m
m

M
in

. 4
00

 m
m

M
in

. 4
0 

m
m

   

M
in

. 4
0 

m
m

   

Afb. 5. Minimale afstanden voor één ketel Afb. 6. Minimale afstanden voor ketels in cascade

40 mm 40 mm

612 mm (N 150 WH)
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Afmetingen en minimale afstanden

Minimale  
afstanden Min. Aanbevolen

bovenkant mm 400 1.000

onderkant mm 400 700

voorkant mm 700 1.000

zijkanten mm 40*

* In een cascadeconfiguratie kunnen ketels naast elkaar worden 
geïnstalleerd met een vrije tussenruimte van 40 mm. 

Wandbeugel 
locatie

550 mm

136 mm 115 mm

511 mm (N 60 - 80 WH)

64
5 

m
m

1.
06

5 
m

m

98
0 

m
m

562 mm (N 100 - 115 -  120 WH)
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N 60 WH N 80 WH N 100 WH N 115 WH N 120 WH N 150 WH

ledig gewicht kg 71 75 93 96 96 117

aansluitingen (Ø)

aanvoer/retour ( ) [M] in. 11/4

gas ( ) [M] in. 3/4

Luchttoever/rookgasaf-
voer mm 100/150

N 60 WH N 80 WH N 100 WH N 115 WH N 120 WH N 150 WH

A mm 103 103 103 103 103 71
B mm 224 224 242 242 242 226
C mm 447 447 447 447 447 453
D mm 501 501 496 496 496 496
E mm 344 344 297 297 297 346
F mm 208 208 310 310 310 338
G mm 420 420 447 447 447 490

A
B

C

D

E

F

G
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Prestatie- en rendementsgege-
vens

N 60 WH
(min. - max.)

N 80 WH  
(min. - max.)

N 100 WH 
(min. - max.)

N 115 WH 
(min. - max.)

N 120 WH 
(min. - max.)

N 150 WH 
(min. - max.)

belasting (OW)
G20/G25

kW
8,2 - 57,5 8,2 - 80,0 12,0 - 99,0 12,0 - 115,0 12,0 - 120,0 12,0 - 141,0

G31 8,4 - 57,5 8,4 - 80,0 12,5 - 99,0 12,5 - 115,0 12,5 - 120,0 14,0 - 150,0

vermogen bij 
80/60°C

G20/G25
kW 8,0 - 55,8 8,0 - 77,7 11,8 - 96,5 11,8 - 112,2 11,8 - 117,1 11,8 - 137,1

vermogen bij 
50/30°C

G20/G25
kW 8,8 - 60,7 8,8 - 84,4 12,9 - 105,2 12,9 - 122,1 12,9 - 127,4 13,0 - 151,3

CV-zijdig rende-
ment 80/60°C

G20/G25
% 97,8 - 97,1 97,8 - 97,1 98,0 - 97,6 98,0 - 97,6 98,0 - 97,6 98,1 - 97,2

CV-zijdig rende-
ment 50/30°C

G20/G25
% 107,9 - 105,5 107,9 - 105,5 107,8 - 106,2 107,8 - 106,2 107,8 - 106,2 108,0 - 107,3

rendement bij 30%   
(retour 30°C) % 108,4 108,3 108,3 108,2 108,2 108,3

jaarrendement % 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0

type en model ketel N 60 WH N 80 WH N 100 WH N 115 WH N 120 WH N 150 WH

verwarmingsketel met rookgascondensor J/N J J J J J J

lagetemperatuur verwarmingsketel J/N J J J J J J

combinatieverwarmingstoestel J/N N N N N N N

nuttige warmteafgifte

bij 30 % van de nominale warmteaf-
gifte en lagetem peratuurregime (P1)

kW 18,7 26,0 32,2 37,5 39,1 41,0

bij nominale afgifte en 
hogetemperatuurregi me (P4)

kW 55,8 77,8 96,5 112,2 117,1 137,1

nuttig rendement

bij 30 % van de nominale warmteaf-
gifte en lagetem peratuurregime (η1)

% 97,6 97,6 97,4 97,5 97,5 97,5

bij nominale afgifte en 
hogetemperatuurregi me (η4)

% 87,9 88,1 88,3 88,4 88,4 88,6

aanvullend elektriciteitsverbruik

bij volledige lading (elmax) kW 0,10 0,15 0,24 0,30 0,30 0,30

bij deellast (elmin) kW 0,028 0,042 0,060 0,070 0,070 0,045

bij stand-by-stand (PSB) kW 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003

warmteverlies in stand-by (Pstby) kW 0,07 0,07 0,12 0,12 0,12 0,15

jaarlijks energieverbruik voor verwar-
men van ruimten kWh  28 401 ― ― ― ― ―

Geluidsvermogenniveau binnen LWA dB 58 58 59 61 61 63

ErP-gegevens
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Gegevens verbranding en gas N 60 WH
(min. - max.)

N 80 WH  
(min. - max.)

N 100 WH 
(min. - max.)

N 115 WH 
(min. - max.)

N 120 WH 
(min. - max.)

N 150 WH 
(min. - max.)

type(s) rookgasafvoer B23, B23P, C13(x), C33(x), C43(x), C53(x), C63(x), C83(x), C93(x)
rookgastemperatuur bij 
80/60°C °C 60,0 - 76,5 60,0 - 82,6 60,0 - 75,3 60,0 - 79,1 60,0 - 79,1 60,0 - 74,9

rookgastemperatuur bij 
50/30°C °C 30,0 - 52,1 30,0 - 51,3 30,0 - 50,6 30,0 - 50,1 30,0 - 50,1 30,0 - 44,5

rookgastemperatuur 
oververhitting °C 110

max. rookgasdruk 
(incl. max. windconditie) Pa 200 230 250 300 300 300

Max. schoorsteenlengte 
(100/150) m 25 16

massadebiet van rookgassen g/s 3,5 - 25,0 3,5 - 35,3 5,1-43,1 5,3-49,7 5,3 - 51,8 57,5

max. condensaatvolume kg/h 7,2 10,2 12,6 14,7 15,3 15,1
CO-emissie mg/kWh 64,8 32,0 80,2 69,7 69,7 68,7

CO2-gehalte (G20) (± 0,1) % 8,3 - 8,6 8,3 - 8,6 8,3 - 8,7 8,3 - 8,7 8,3 - 8,7 8,2 - 9,0

CO2-gehalte (G25) (± 0,2) % 8,5 - 9,0 —

CO2-gehalte (G31) 
(± 0,2)

%
10,0 - 10,5 —

LF ± 0,2  
HF +0 — 10,0 - 10,7

O2-gehalte (G20)
 (± 0,2)

%
6,1 - 5,5 6,1 - 5,5 6,1 - 5,4 6,1 - 5,4 6,1 - 5,4 —

 (± 0,15) — 6,3 - 4,8
O2-gehalte (G25) (± 0,2) % 5,5 - 4,5 —

O2-gehalte (G31) 
(± 0,2)

%
5,7 - 4,6 —

LF ± 0,3  
HF +0 — 5,7 - 4,6

NOx-gehalte (gewogen) mg/kWh 32,6 32,1 39,8 37,0 37,0 46,9
NOx-klasse 6

gassoort(en) G20 - G25 - G25.3 - G31 G20 - G31

gascategorieën  I2E(R), I2E(S), I2E, I2EK, I2ELL, I2H, I3P, II2E3P, II2EK3P, II2Er3P, 
II2H3P, II2L3P 

 I2E(R), 
I2E(S), I2E, 

I2H, I3P, 
II2E3P, 
II2Er3P, 
II2H3P 

gasdruk

G20 (20 mbar) mbar 17 - 25

G25 (25 mbar) mbar 20 - 30 —

G25.3 (25 mbar) mbar 18 - 33 —
G31 (30/37/50 
mbar) mbar 25.0-35.0 / 25.0-45.0 / 42.5-57.5

gasdebiet (G20)* m3/h 0,85-6,10 0,84 - 8,44 1,22 -10,29 1,28-11,89 1,28 - 12,40 1,28 - 14,80

gasdebiet (G25)* m3/h 0,95-6,74 0,94 - 9,45 1,38 -11,74 1,38 -13,3 1,38 - 13,90 —

gasdebiet (G31)* m3/h 0,35-2,37 0,40 - 3,22 0,52 - 4,05 0,50 - 4,63 0,50 - 4,83 0,590 - 5,88

* 15°C, 1013,25 mbar, droog gas

-0.2

-0.3
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Elektriciteitsgege-
vens N 60 WH N 80 WH N 100 WH N115 WH N 120 WH N 150 WH

voedingsspanning/frequen-
tie/stroom

V / Hz / A
230 / 50 / 6

beschermingsklasse IP X4D

Hydraulische gegevens N 60 WH N 80 WH N 100 WH N 115 WH N 120 WH N 150 WH

waterinhoud l 19,3 17,6 26,3 25,2 25,2 28,3
drukverlies bij ∆T = 20k mbar 70,5 62,0 87,2 87,4 87,4 120,0
minimale bedrijfsdruk bar 0,6

maximale bedrijfsdruk bar 6

maximale temperatuur ketel °C 85

Curve drukverlies

Debiet N 60 WH N 80 WH N 100 WH N 115 WH N 120 WH N 150 WH

minimaal waterdebiet bij  
∆T = 20k

l/min 40 57 70 80 83 86

Afb. 7. Druk verlies - N 60 WH to N 150 WH

N 60 WH & N 80 WH

N 100 WH, N 115 WH & N 120 WH

N 150 WH
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Veiligheidsinstructies voor de gebruiker

 î Dit toestel kan gebruikt worden door 
kinderen van 8 jaar en ouder en door 
personen met beperkte lichamelijke, 
zintuiglijke of verstandelijke vermogens 
of gebrek aan ervaring en kennis, maar 
alleen als ze onder toezicht staan van 
of instructies hebben gekregen over 
hoe het apparaat op een veilige manier 
gebruikt moet worden en ze de gevaren 
van verkeerd gebruik begrijpen. 

 î Het toestel mag niet worden 
schoongemaakt en onderhouden door 
kinderen die niet onder toezicht werken. 
Kinderen mogen niet met het toestel 
spelen.

 î Omwille van veiligheidsredenen raden we 
aan om rook- en koolmonoxidemelders 
in de woonruimtes van uw gebouw 
te installeren overeenkomstig de 
toepasselijke, lokale voorschriften.

 î Als er rook aanwezig is, moet u het 
toestel uitschakelen, de ruimte ventileren 
en het gebouw verlaten. Bel vervolgens 
uw installateur om het probleem te 
onderzoeken en op te lossen.

 î Bewaar geen ontvlambare, bijtende of 
explosieve producten in de buurt van 
het toestel.

 î Voer geen aanpassingen uit aan 
onderdelen of veiligheidsvcomponenten 
van de installatie en schakel ze niet uit.

 î Gebruik het toestel niet wanneer de 
mantel open staat.

 î Voer geen aanpassingen 
uit aan het gehele 
gas/luchtaanvoer en 
rookgasafvoer systeem en 
aan de condensuitla(a)t(en) 
en zorg ervoor dat deze niet 
worden geblokkeerd. 

 î Open geen onderdelen van het toestel 
die afgedicht zijn. Als u deze instructie 
niet naleeft, kan dit beschadigingen en/of 
verwondingen tot gevolg hebben.

 î Het kijkglas kan erg heet zijn wanneer 
het toestel in bedrijf is. Raak het 
kijkglas of de directe omgeving ervan 
niet aan. 

 î Zorg ervoor dat het toestel en de 
verwarmingsinstallatie niet kunnen 
bevriezen.

 î In geval van een waterlek moet u 
de voeding en de gasaanvoer naar 
het toestel uitschakelen, en de 
wateraanvoer afsluiten. Bel vervolgens 
een erkend vakman. 

 î Voer geen aanpassingen 
uit aan onderdelen van het 
elektrische systeem en open 
geen inwendige onderdelen.

 î Raak het toestel niet aan met 
natte lichaamsdelen wanneer de 
stroomvoorziening actief is.

ALS U GAS RUIKT:
 → NIET DOEN: 

 î Werken met een open vlam
 î Roken
 î Elektrische toestellen (telefoons, 

deurbel, enz.) of schakelaars ge-
bruiken.

 → WEL DOEN:
 î De gasaanvoer afsluiten
 î Alle deuren en ramen openen om 

de kamer te verluchten
 î Aankloppen bij de buren om hen op 

de hoogte te brengen van het gevaar.
 î Het gebouw verlaten
 î De gas -leverancier / -netwerkbe-

heerder bellen.
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Periodieke controles 

Gebruik geen oplosmiddelen of 
bijtende/schurende reinigings-
middelen wanneer u de panelen 
van de mantel schoonmaakt. 
Veeg de oppervlakken schoon 
met een zachte, schone doek, 
water en zeep.

i

 î Als er werkzaamheden 
moeten worden uitgevoerd in 
de buurt van het toestel (bijv. 
in de stookruimte of dicht bij 
de luchtinlaten), dan moet het 
toestel worden uitgeschakeld 
om te voorkomen dat er stof 
in het toestel terechtkomt en 
zich daar gaat ophopen.

 î Als de installatie of het toestel een 
vreemd geluid maakt, moet u een 
erkend vakman bellen.

 î Elke instelling van het toestel door de 
eindgebruiker via de instelfuncties die 
specifi ek voor de installateur bestemd 
zijn en die de werking van het toestel 
zouden verstoren, kunnen leiden tot 
beschadiging van het toestel. Enkel 
de in deze handleiding beschreven 
instellingen voor de eindgebruiker, 
mogen door deze laatste worden 
gewijzigd.

 î Als het toestel is uitgerust met een 
systeem voor neutralisatie van 
condensaat, dan moet dit ten minste 
eenmaal per jaar worden gecontroleerd 
en schoongemaakt.

Het product weggooien aan het einde 
van de levensduur

Aan het einde van zijn levensduur 
mag het product niet bij het regulie-
re afval worden weggegooid, maar 
dient te worden ingeleverd bij een 
recycling station.

 î Controleer regelmatig of 
de waterdruk ten minste 
1,2 bar bedraagt wanneer 
de installatie koud is. Als 
dit niet het geval is, moet u 
water bijvullen zoals door de 
installateur werd uitgelegd bij 
de inbedrijfstelling of moet 
u contact opnemen met uw 
installateur.

 î Als de installatie moet worden bijgevuld 
om de aanbevolen, minimale waterdruk 
te behouden, moet u het toestel altijd 
uitschakelen en kleine hoeveelheden 
water toevoegen. Als een grote 
hoeveelheid koud water in een hete 
toestel wordt toegevoegd, kan dit het 
toestel permanent beschadigen.

 î Als het toestel regelmatig moet worden 
bijgevuld, is er wellicht een lek in de 
installatie. Neem in dat geval contact 
op met uw installateur.

 î Controleer regelmatig of er zich geen 
water onder het toestel bevindt. Is dit 
toch het geval, neem dan contact op 
met uw installateur.

 î Controleer regelmatig of er geen 
foutcode wordt weergegeven op het 
scherm van het bedieningspaneel. 
Neem indien nodig contact op met uw 
installateur.
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De ketel starten
Nadat de ketel is geïnstalleerd, moet de 
ketel de eerste keer worden gestart 
door een erkend vakman volgens de 
procedure die beschreven staat in “Op-
start en inbedrijfstelling” op pagina 
I-49.

Voorwaarden:

Procedure:

1. Zorg dat de voedingskabel op de ketel is 
aangesloten.

2. Druk op de Aan-uitschakelaar aan de 
rechterkant van het bedieningspaneel. 

Als de schakelaar in de AAN-stand 
staat, blijft het lampje ervan branden. 

3. Selecteer de gewenste verwarmingsmodus.
4. Activeer in voorkomend geval de modus voor 

SWW.

i

i

Volgende stappen:

Controleer de druk wanneer het circuit in bedrijf is. Die 
moet tussen 1,2 en 6 bar liggen (met de pomp aan).

De ketel stoppen

Voorwaarden:

Geen

Procedure:

1. Druk op de Aan-uitschakelaar aan de 
rechterkant van het bedieningspaneel. 

Wanneer de schakelaar in de UIT-stand 
staat, gaat het lampje uit.

2. Om de stroomaanvoer naar de ketel volledig 
af te sluiten, moet u de voedingskabel naar 
de ketel losmaken of gebruikt u de externe 
stroomonderbreker.

Volgende stappen:

Geen

i

Wat moet u doen als... Oorzaak Actie

De ketel niet start Geen voeding

1. Controleer of de aan-uitknop in de AAN-stand staat 
(verlicht).

2. Zorg dat de voedingskabel op het stroomnet is 
aangesloten.

3. Controleer de externe voedingskast 
(stroomonderbreker) en reset deze indien nodig.

Foutcode 133 wordt 
weergegeven

Time-out voor vlamontste-
king

1. Open het paneel van de controller en druk op de 
resetknop. Raadpleeg “Bedieningspaneel en 
belangrijkste functies” op pagina A-10

2. Neem contact op met uw installateur als de fout zich 
blijft voordoen.

Foutcode 111 wordt 
weergegeven

Begrenzerschakelaar 
temperatuur open

Controleer of de radiatorkranen open staan/of er een 
debiet is in de ketel.

Foutcode 105 wordt 
weergegeven

Onderhoudsmelding
Druk op de informatie icoon ( ) voor gedetailleerde 
informatie. Zie “Symbolen en meldingen op het 
bedieningspaneel” op pagina A-11.Onderhoudssymbool ( )

Foutcode 118 wordt 
weergegeven

Waterdruk laag Vul de installatie bij.

Om een foutcode tijdelijk te verwijderen terug te gaan naar het “home” display, druk de draai 
keuzeknop langer dan 3 seconden in.

i
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Sommige icoontjes en parameters 
zijn alleen maar zichtbaar als de in-
stallatie is aangesloten en in bedrijf 
is gesteld.

i

Bediening van de controller- consument niveau

30.12.2019 14:42

Keteltemperatuur 45°C
Buitentemperatuur    18°C

Zone Automatisch 

Pictogrammen In het werkgebied Selecteerbare/
instelbare parameters Opmerking

Home Keteltemperatuur: ---°C —

Deze items geven de actue-
le temperaturen weer zoals 
gedetecteerd door de NTC’s

Buitentemperatuur: ---°C —

Tapwater temp : --°C

  Systeem  � Uit
 � Automatisch

In de “uit” positie is het ge-
bouw of zijn de zones uit-
geschakeld. energieverbruik 
is minimaal. Het gebouw en 
de zones blijven echter be-
schermd (vorstbeveiliging 
geactiveerd)

Tempera-
tuur

  Bedrijfsmodus  � Beveiligingsbedrijf
 � Automatisch
 � Gereduceerd
 � Comfort

“Beveiligingsbedrijf” het sys-
teem werkt in vorstbeveili-
gingsmodus.
In Automatisch bedrijf: het 
systeem werkt volgens het 
tijd schakelprogramma of vol-
gens de besparingsfuncties 
(zomer of winterbedrijf).
Tijdelijke veranderingen: 
Temperatuur (hoger lager) 
en tijds instellingen zijn alleen 
mogelijk in “automatisch be-
drijf”. “..” zet de functie uit.

  Tijdelijk  � Koeler
 � ...
 � Warmer

  Gew. wrde comfort  � 20°C

  Klokprograma  � Maandag
 � Dinsdag
 � ...
 � Zondag

Klok instelbaar van 0 tot 24 
uur (standaard instelling van 
0600 tot 2200 uur) 3 tem-
peratuur instellingen kunnen 
per dag per zone ingesteld 
worden.

Om de infor-
matie via deze 
functie zicht-
baar te krijgen 
dient tenminste 
een verwar-
mings circuit 
in bedrijf te 
zijn (Pgm 5710, 
“on”).

i
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Pictogrammen In het werkgebied Selecteerbare/
instelbare parameters Opmerking

Tapwater

  Bedrijfsmodus  � Uit
 � Aan

Indien “uit” is warm water bedrijf  
uitgeschakeld; indien “aan”, 
warm water wordt opgewarmd 
tot het nominale setpoint con-
form het tijdprogramma.

  Tijdelijk  � ...
 � Herladen

“Herladen” wordt gebruikt om 
de boiler weer op temperatuur 
te brengen naar zijn nominale 
instelling na een hoog warm 
water verbruik. “..” zet de func-
tie uit.

  Nom. gew wrde  � 60°C

  Klokprograma
— Actief als de bedrijfs modus 

is “aan”.

Info
  Fout

(foutcode en beschrijving) —

  Onderhoud

(onderhoud aanduiding 
en beschrijving)

—

Ketel
  Keteltemperatuur .... °C
  waterdruk ... 0bar

—

Verwarming zone 1
  Uit
  Ruimtetemperatuur ... °C

—

Tapwater
  Geladen
  Tapwater temp ... °C

—

Buitentemperatuur
  Buitentemperatuur ...°C
  Min. buitentemp. ... °C
  Max buitentemp. ... °C

—

Klantenservice
  Tel. Nummer

Kan vast gelegd  worden 
tijdens onderhoud.

Instellin-
gen

Instelling land
  Instelling land (1/3)

 � Tijd   01:00
 � Datum 01.01.2030
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Pictogrammen In het werkgebied Selecteerbare/
instelbare parameters Opmerking

  Instelling land (2/3)  � Start zomertijd  25.03
 � Einde zomertijd 25.10

  Instelling land (3/3)  � Taal (English - Deutsch - Français 
- Italiano - Nederlands - Es-
pañol - Portuguese - Dansk 
- Suomi - Svenska - Polski 
- Slovensky - Česky - Slo-
venščina - русский - Magyar 
- Ελληνικά - Türkce - Serbian 
- Lietuvių)

Speciaal bedrijf
  Speciaal bedrijf (1/3)

 � Schoorsteenvegerfunctie

Deze functies kunnen aan en 
uit gezet worden.  Speciaal bedrijf (2/3)  � Handbedrijf

  Speciaal bedrijf (3/3)  � Eco modus --

Instellingen
  Verwarming zone (1/2)

 � Gewenste wrde comfort             20.0°C
 � Gewenste wrde gereduceerd     16.0°C
 � Gewenste wrde vorst                 10.0°C

Deze setting kunnen hier in 
stapjes van 0,5 °C in gesteld 
worden.

  Verwarming zone (2/2)  � Steilheid stooklijn              1.50
 � Zomer/Winter verw grens         18.0°C

Opwarm karakteristiek kan 
vastgelegd worden bij ge-
bruik van een buitenvoeler.

Expert
  Keuze gebruikers niveau

 � Eindgebruiker
 � Inbedrijfstelling
 � Installateur
 � OEM

  Wachtwoord invoer  � - - - - Alleen toegankelijk voor 
OEM.
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1 - Instelling tijd en datum

Instelling land Instelling land              (1/3)

01.01.2030
Datum

01 203001..

05:30
Tijd

05 30: 09 30: 09 12:

30 203001.. 30 203012.. 30 201912..

2 - Instelling taal

English
Taal

Instelling land       (3/3)

Gebruikte symbolen voor de bediening 
van de keuze knop:

 draai de keuze knop naar links 
of rechts.

 druk de draai keuze knop kort 
in.

 draai de keuze knop om de 
waarde in te stellen en druk 
hem vervolgens in om de 
waarde te bevestigen.

  

Instelling land           (1/3) Instelling land           (3/3)Instelling land         (1/3)

3 - Instelling gewenste temperatuur (verwarming)

Terug

Instelling land Instellingen Verwarming zone #  (1/2) 20.0°C

Gewenste wrde comfort

20.0°C
Gewenste wrde comfort

21.0°C
Gewenste wrde comfort

Volg dezelfde werkwijze om de “verlaagde setting” en de “vorst bescherming tem-
peratuur” in te stellen.

i

Basisinsellingen
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4 - Instelling verwarming- Snelle configuratie 

       

Comfort
Bedrijfsmodus

Automatisch
Bedrijfsmodus

Comfort
Bedrijfsmodus

20.0°C
Gew. wrde comfort

21.0°C
Gew. wrde comfort

20.0°C
Gew. wrde comfort

21.0°C
Gew. wrde comfort

Klokprogramma
00 12 24

Maandag
00 12 24

Klokprogramma instellen

Klokprogramma instellen

06:00 tot 22:00

08:00 tot 18:00 Fase invoegen

Start 06:00 Einde 22:00

06 1200 18 24

06 1200 18 24 06 1200 18 24

06 1200 18 24 06 1200 18 24

Start 02:00

06 1200 18 24

5 - Instelling klokprogramma

Einde 05:00

06 1200 18 24

Fase invoegen

06 1200 18 24

02:00 tot 05:00

06 1200 18 24

 î 3 periodes per dag kunnen worden vastgelegd.
 î De manier van instellen is het zelfde voor verwarming en warm water.i
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Veiligheidsinstructies voor de installatie

 î Het toestel moet worden 
geïnstalleerd in een droge 
en beschermde ruimte met 
een omgevingstemperatuur 
tussen 0 en 45°C.

 î Zorg ervoor dat het toestel en de installatie 
niet kunnen bevriezen.

 î Het toestel moet zo worden geïnstalleerd 
dat u of een installateur er altijd eenvoudig 
toegang toe heeft.

 î Om het toestel te dragen of verplaatsen 
moet u middelen gebruiken die geschikt 
zijn voor de omvang en het gewicht ervan.

 î Vloermodellen moeten worden geïnstalleerd 
op een vlakke steunplaat en wandmodellen 
op een verticale wandhouder. Het materiaal 
waarvan de steunplaat of de houder zijn 
gemaakt, moet sterk genoeg zijn om het 
gewicht van het toestel (inclusief water) te 
dragen.

 î Zorg ervoor dat het toestel voldoende hoog 
is geïnstalleerd zodat het condensaat naar 
het riool kan afvloeien, en/of installeer een 
systeem voor neutralisatie van condensaat 
(indien nodig).

 î Zorg dat u het apparaat niet laat vallen 
wanneer u het optilt, verplaatst of 
installeert. Zet het toestel goed vast zodra 
het op de juiste positie staat.

 î Zorg ervoor dat de leidingen en buizen 
spanningsvrij gemonteerd worden om te 
voorkomen dat er lekken ontstaan.

 î Wanneer het toestel 
wordt aangesloten op het 
elektriciteitsnet, dan moet 
het worden geaard. 

 î Zorg ervoor dat er buiten het toestel een 
gepaste zekering of stroomonderbreker 
wordt geïnstalleerd, zodat de stroom kan 
worden uitgeschakeld.

 î Raak het toestel niet aan met 
natte lichaamsdelen wanneer de 
stroomvoorziening actief is.

 î Voordat u werkzaamheden aan het 
elektrische circuit gaat uitvoeren, moet 
u de stroomtoevoer naar het toestel 
uitschakelen via de externe inrichting 
die daartoe is bestemd (zekering, 
stroomonderbreker, enz.).

 î Alle aansluitingen (elektrisch, 
rookgasafvoerleiding, hydraulisch, 
gas) moeten gebeuren in 
overeenstemming met de geldende 
normen en voorschriften.

 î Als het toestel wordt geïnstalleerd tegen 
een wand die is gemaakt van materiaal 
dat gevoelig is voor hitte, zoals hout, 
dan moet de installateur zorgen voor 
geschikte isolatie tussen het toestel en 
het oppervlak van de wand. 

 î Respecteer de minimale afstanden 
die in deze handleiding worden 
voorgeschreven om te voorkomen 
dat hete onderdelen van het 
toestel te dicht bij de wanden of 
brandbaar materiaal komen.

 î Behoud altijd een veilige afstand van 
200 mm tot brandbare materialen; 
in de stookruimte mogen geen 
materialen worden opgeslagen.

 î Bewaar geen ontvlambare, 
bijtende of explosieve producten 
naast het  toestel.

 î Installeer het toestel niet op een 
plaats waar er chemische dampen 
of stoff en aanwezig zijn in de 
omgevings- of verbrandingslucht. 

 î Als het toestel wordt gebruikt in pro-
fessionele omgevingen zoals kappers-
zaken, schoonmaakbedrijven, verf-
winkels, enz. waar chloride producten, 
oplosmiddelen, verf, stof, enz. de lucht 
kunnen verontreinigen, dan moet het 
worden geïnstalleerd in een speciaal 
daartoe voorziene stookruimte zodat 
de verbrandingslucht die aan het toe-
stel wordt geleverd, schoon is.

 î Installeer een systeem voor 
neutralisatie van condensaat in 
overeenstemming met de geldende 
lokale voorschriften en normen.

 î Als de ketel bedoeld is voor gebruik 
met G31 vloeibaar petroleumgas 
(propaangas), kan het installeren 
van de ketel onder grondniveau 
gevaarlijk zijn en zelfs verboden zijn 
in sommige landen. Raadpleeg de 
lokale voorschriften en vereisten 
voor de installatie van de ketel.
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Handelingen met de ketel
 î Dit toestel moet met twee 

personen worden gedragen en 
verplaatst om te voorkomen 
dat het valt. Gelieve de lokale 
voorschriften en vereisten voor 
de handeling raad te plegen.

 î Het is verboden om de ketel te verplaatsen 
met uitstekende onderdelen of om de ketel 
op uitstekende onderdelen te laten rusten.

 î Het niet naleven van deze aanbevelingen 
kan leiden tot beschadiging van de ketel 
of verwondingen van de personen die 
hem dragen of verplaatsen. 

Gebruik een steekwagen of de hulp van een tweede 
persoon om de ketel in zijn verpakking tot bij de 
installatieplaats te brengen. 

Het toestel uitpakken
De ketel wordt geleverd in een kartonnen doos:
1. Verwijder voorzichtig de kartonnen verpakking 

en de beschermingen. 
2. Voer de verpakking af volgens de geldende 

lokale voorschriften.
De ketel installeren en voorbereiden
1. Installeer de beugel waarmee de ketel aan de wand 

wordt gehangen volgens de hiernaast beschreven 
procedure en de hieronder getoonde afbeelding. 
(Zie Afb. 8).

Respecteer de aanbevolen minimale 
afstanden voor de installatie van de 
ketel. Zie “Afmetingen en minimale 
afstanden” op pagina A-12.

2. Installeer de ketel met de hulp van een tweede 
persoon op de beugel en zorg ervoor dat hij 
goed vastzit. 

Volgende stap(pen):
1. Installeer de sifon. Zie “De condensopvangsifon 

installeren en verwijderen” op pagina I-27.
2. Voer indien nodig de gasconversie uit met 

behulp van de optionele kit. Neem contact op 
met uw AIC-vertegenwoordiger. 

Afb. 8. Installatie van de wandhouder

9 mm6 x Ø 

37,50 86,00 86,00 86,00 86,00 86,00

505,00

60
,8

5

20
,0

0

64
5 

m
m

550 mm

275 mm

De beugel installeren
Gereedschap en materiaal: 

 î Potlood
 î Meetlint of andere schuif- of vouwmeter
 î Waterpas of gelijkwaardig
 î Boormachine en een boor van Ø 10 mm

Installatieprocedure:

1. Teken referentiemarkeringen op de muur 
(middellijn, zijkanten van de ketel).

2. Markeer aan de hand van de afmetingen 
in de onderstaande afbeelding waar de 
boorgaten moeten komen. Zorg ervoor dat de 
markeringen goed horizontaal staan.

3. Boor zes gaten in de draagwand.
4. Maak de beugel met behulp van de 

meegeleverde bevestigingsmaterialen vast aan 
de wand.

Volgende stap(pen):
1. Monteer de ketel op de beugel.

Zorg er voor dat de 
beugel waterpas 
hangt, wanneer u 
hem monteert.

i
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De condensopvangsifon installeren en ver-
wijderen

Voorwaarden:

Gereedschap en materiaal: 
Geleverd bij de ketel, met name:

 î Sifon voor het opvangen en afvoer van het 
condensaat

 î Klem
 î Regelbare slang (175 mm tot 390 mm)

Eerste installatie:
1. Installeer de O-ring (1) op de aansluiting (9), 

aan de onderkant van de ketel.
2. Schuif de fitting (8) van de sifon (6) op de 

aansluiting van de ketel (9).
3. Voer de klem (2) in de fitting (8) in om de sifon 

in positie te bevestigen.
4. Sluit de uittrekbare slang aan op de aansluiting 

(4) van de sifon.
5. Stel de lengte van de slang bij door ze zo veel 

als nodig uit te trekken (max. lengte: 390 mm).
6. Sluit de slang aan op een systeem voor 

neutralisatie van condensaat (indien 
geïnstalleerd), of rechtstreeks op de afvoer.

Verwijderingsprocedure voor onderhoud:

1. Koppel de slang los van de aansluiting (4) van 
de sifon.

OFF

Zorg er bij het installeren van 
de slang voor dat deze naar 
beneden loopt, om te voor-
komen dat er condensaat in 
de slang blijft zitten.

i
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2. Houd de sifon (6) met één hand vast en draai 
de borgring (7) linksom om hem los te zetten. 
Hou de ring bij zodat u hem achteraf opnieuw 
kan installeren.

3. Trek de sifon (6) weg van de fitting (8).
Let erop dat u bij het verwijderen 
de afdichting (3) en balletje (5) van 
de sifon niet verliest en bewaar ze 
zodat u ze achteraf opnieuw kan 
installeren.

Installatieprocedure na onderhoud:

1. Zorg ervoor dat het balletje (5) in de sifon (6) zit 
en installeer de bovenste afdichting (3).

Voor een correcte werking van de 
sifon moeten het balletje en de 
bovenste afdichting geïnstalleerd 
zijn.

2. Schuif de sifon op de fitting (8).
3. Schroef de borgring (7) weer vast zodat hij op 

zijn plaats vergrendeld wordt.
4. Sluit de uittrekbare slang aan op de aansluiting 

(4) van de sifon.
Volgende stap(pen):

1. Vul, voordat u de ketel weer in gebruik 
neemt, de sifon met water door water in het 
rookgasafvoerkanaal te gieten.

Afb. 9. Installatie buis voor het opvangen van het condensaat

9
3



I-28 F-090533_NL • 00

InstallatIe van het product

De panelen verwijderen en installeren

Afb. 10. De panelen verwijderen/installeren

Voorwaarden:

Gereedschap en materiaal: 
 î Schroevendraaier, kruiskop

Verwijderingsprocedure:

Voorpaneel
1. Verwijder drie schroeven onderaan (1). Bewaar 

ze zodat u ze achteraf opnieuw kan installeren.
2. Trek de onderkant van het voorpaneel naar u 

toe en vervolgens naar boven om het paneel uit 
de overeenkomstige voeg te halen.

Bovenpaneel 
1. Verwijder de twee schroeven (2) in de linker- en 

rechterbovenhoek van het frame van de ketel. 
Bewaar ze zodat u ze achteraf opnieuw kan 
installeren.

2. Draai twee zijschroeven (3) bovenaan het linker 
en rechter zijpaneel los. Bewaar ze zodat u ze 
achteraf opnieuw kan installeren.

3. Trek de bovenkant van de zijpanelen iets naar 
buiten om het bovenpaneel los te maken en 
naar buiten te schuiven.

Zet niet te veel kracht wanneer u 
de zijpanelen naar buiten trekt om 
te voorkomen dat ze kromtrekken. 
Als u deze instructie niet naleeft, 
kan dit de mantel van de ketel 
permanent beschadigen.

4. Til het bovenpaneel van het voorste gedeelte 
en schuif het onder het achterste bovenpaneel 
vandaan.

Installatieprocedure

Het bovenpaneel moet worden 
geïnstalleerd voordat het voorpaneel 
wordt geïnstalleerd.

Bovenpaneel 

1. Zet het bovenpaneel op zijn plaats door de 
zijpanelen iets naar buiten te trekken.

Zet niet te veel kracht wanneer u 
de zijpanelen naar buiten trekt om 
te voorkomen dat ze kromtrekken. 
Als u deze instructie niet naleeft, 
kan dit de mantel van de ketel 
permanent beschadigen.

OFF

i

2. Installeer de twee schroeven (3) bovenaan het 
linker en rechter zijpaneel. 

3. Installeer twee schroeven (2) in de linker- en 
rechterbovenhoek van het frame van de ketel. 

Voorpaneel
1. Plaats de bovenkant van het voorpaneel in de 

groef van het bovenpaneel.
2. Duw de onderkant van het voorpaneel naar 

beneden, naar het frame van de ketel toe.
3. Installeer de drie schroeven (1) aan de 

onderkant van het frame van de ketel. 
Volgende stap(pen):
Geen

X3

1

2

3

2
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Vereisten voor de hydraulische aansluitingen

 î De druk in het waternet dat 
wordt gebruikt om het 
toestel te vullen, moet ten 
minste 1,2 bar bedragen.

 î Als de aanvoerdruk van 
het net meer dan 6 bar 
bedraagt, installeer dan 
een drukreduceerventiel 
dat is ingesteld op 4,5 bar.

 î Controleer de waterkwaliteit van het 
net overeenkomstig de vereisten in 
deze handleiding.

 î Wanneer er in de installatie inhibitoren 
worden gebruikt, neem dan contact op 
met de fabrikant om te verifi ëren of het 
product geschikt is.

 î Als er in het primaire circuit 
antivriesmiddel wordt gebruikt, 
dan dient dit te voldoen aan de 
voorschriften voor openbare hygiëne 
en mag het in geen geval toxisch zijn. 
Het wordt aanbevolen om een food-
grade propyleenglycol te gebruiken. 
Dit moet worden verdund volgens de 
verhouding die wordt aanbevolen in 
de lokale voorschriften, maar met een 
maximale verhouding van 30%.

 î Neem contact op met de fabrikant 
van het toestel om te verifi ëren of het 
antivriesmiddel compatibel is met de 
materialen van het toestel.

Zorg ervoor dat het circuit is uitgerust 
met een drukveiligheidsventiel en een 
expansievat dat geschikt is voor het 
vermogen van het toestel en de grootte 
van de installatie, en voor de mogelijke 
temperatuur- en drukstijgingen.

 î Het gebruik van antivriesmid-
del in het primaire circuit leidt 
tot verminderde  verwarmings-
prestaties. Hoe hoger de con-
centratie antivriesmiddel in het 
circuit, hoe lager de prestaties. 
Het maximale vermogen moet 
in overeenstemming daarmee 
worden aangepast. 

 î De schematische voorstellingen 
van de circuits zijn theoretische 
weergaven waarin niet noodzakelijk 
alle vereiste veiligheidscomponenten 
zijn opgenomen. Zorg ervoor dat u 
uw installatie correct plant volgens 
de geldende lokale voorschriften en 
standaardprocedures.

ii

 î Het wordt aanbevolen om 
de volgende componenten 
in de installatie te installeren 
om verontreiniging van het 
water te voorkomen:

 î Waterfi lter en/of vuilafscheider 
geïnstalleerd in het retourcircuit. 
Laat het water na de installatie 2 uur 
circuleren voordat u het toestel opstart, 
om verontreinigingen uit de installatie 
weg te spoelen.

 î Platenwarmtewisselaar in 
combinatie met een afscheider van 
microverontreinigingen om het toestel 
te beschermen tegen eventuele 
verontreinigingen in een oude 
verwarmingsinstallatie waarin fi ttings 
en leidingen corrosie kunnen vertonen. 
Dit is eveneens verplicht voor open 
systemen waar zuurstof in de installatie 
kan doordringen en corrosie kan 
veroorzaken.
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Vereisten inzake waterkwaliteit om aanslag en corrosie te voorkomen

Volg de onderstaande aanbevelingen om te voor-
komen dat er zich in een gesloten verwarmingscir-
cuit aanslag en slib vormen doordat er zuurstof en 
carbonaten in doordringen:

 î Reinig de installatie overeenkomstig norm 
EN14336 voordat u deze vult. Hiervoor mo-
gen chemische reinigingsmiddelen worden 
gebruikt.

 î Als het circuit in slechte staat is, de reiniging niet 
doeltreff end was of als er zich een groot water-
volume in de installatie bevindt (bijv. cascade), 
dan is het aan te raden om het toestel van het 
verwarmingscircuit te scheiden met behulp van 
een platenwarmtewisselaar of een gelijkaardig 
accessoire. In dat geval wordt aanbevolen om 
aan de installatiezijde een hydrocycloon of een 
magnetische fi lter te installeren.

 î Beperk het aantal keren dat de installatie wordt 
bijgevuld. Installeer een watermeter op de 
vulleiding van het primaire circuit om de hoe-
veelheid water die aan de installatie wordt toe-
gevoegd te regelen. Er mag jaarlijks niet meer 
dan 5% van de totale inhoud van de installatie 
worden toegevoegd.

 î Automatische vulsystemen worden niet aan-
bevolen tenzij de frequentie waarmee de instal-
latie wordt gevuld, wordt gecontroleerd en het 
gehalte aan aanslag- en corrosieinhibitoren op 
een gepast niveau worden gehouden.

 î Als de installatie regelmatig moet worden bij-
gevuld, controleer het primaire circuit dan op 
lekken.

 î Er mogen inhibitoren worden gebruikt in over-
eenstemming met norm EN 14868.

 î Overeenkomstig de instructies van de fabrikant 
moet er een luchtafscheider (op het aanvoer-
circuit van het toestel) in combinatie met een 
vuilafscheider (stroomopwaarts van het toestel) 
worden geïnstalleerd.

Waterhardheid
 î Als de hardheid van het water waarmee de 

installatie wordt gevuld, hoger is dan 20° fH 
(11,2° dH), dan moet het worden onthard. Bij 
de inbedrijfstelling moet het water zacht zijn.

 î Controleer regelmatig de hardheid van het 
water en vul de waarden in op het daartoe 
voorziene blad in het logboek (achteraan in 
de handleiding).

Parameters water
 î Naast de zuurstof en de hardheid, moeten 

ook nog andere parameters van het water 
worden gecontroleerd. Behandel het water 
als de gemeten waarden buiten de in het on-
derstaande tabel opgegeven bereik liggen.

 î Wanneer de installatie bij lage temperatuur 
werkt, moet er mogelijk een middel worden 
toegevoegd dat de verspreiding van bacteri-
en tegengaat.

Parameters water Bereik

Zuurtegraad 8.2 < pH < 9.0
Geleidingsvermogen < 400 μS/cm (at 25°C)
Chloriden < 125 mg/l
IJzer < 0,5 mg/l

Koper < 0,1 mg/l

Waterhardheid °fH °dH mmolCa(HCO3)2 / l

Zeer zacht 0 - 7 0 - 3.9 0 - 0.7
Zacht 7  - 15 3.9 - 8.4 0.7 - 1.5
Redelijk hard 15 - 25 8.4 - 14 1.5 - 2.5
Hard 25 - 42 14 - 23.5 2.5 - 4.2
Zeer hard > 42 > 23.5 > 4.2
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Typische hydraulische aansluitingen - Verwarmingscircuit

Afsluiter
Vulkraan
Aftapkraan
Terugslagklep

Expansievat

Verwijderbare vulslang

Circulatiepomp

Afvoer

Veiligheidsgroep (automatische ontluchter, 
manometer, veiligheidsventiel), aangesloten 
op de afvoer 

Afb. 11. Typische verwarmingsinstallatie



Afsluiter
Vulkraan
Aftapkraan
Terugslagklep

Afb. 12. Ketels in cascade, met externe Sanitair Warm Water tank en platenwarmtewisselaar

Expansievat

Pomp verwarmingscircuit

Pomp SWW-circuit

Gemotoriseerde 3-wegklep

Verwarmingscircuit

Platenwarmtewisselaar

Afvoer
Veiligheidsgroep (automatische ontluchter, 
manometer, veiligheidsventiel), aangesloten 
op de afvoer. 

Externe SWW tank
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Hydraulische aansluitingen - Ketels met externe SWW tank en platenwarmtewisselaar
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Afb. 13. Ketels in cascade, met externe Sanitair Warm Water tank en evenwicht fles

Evenwicht fles (open verdeler)

Hydraulische aansluitingen - Ketels in cascade, met externe SWW tank en evenwicht fles

Afsluiter
Vulkraan
Aftapkraan
Terugslagklep
Expansievat

Pomp verwarmingscircuit

Pomp SWW-circuit

Gemotoriseerde 3-wegklep

Verwarmingscircuit

Afvoer
Veiligheidsgroep (automatische ontluchter, 
manometer, veiligheidsventiel), aangesloten 
op de afvoer. 

Externe SWW tank



Afb. 14. Gasklep NESTA CHROME

A

Meetpunt
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Veiligheidsinstructies voor de gasaansluiting

 î Zorg ervoor dat het type gas 
en de druk van het distribu-
tienetwerk compatibel zijn 
met het toestel zoals ver-
meld op het typeplaatje.

 î De OFFSET (A) instelling van de gasklep 
is in de fabriek vooraf ingesteld en verze-
geld. In sommige landen is het verboden 
om de instelling te wijzigen. Raadpleeg 
de toepasselijke lokale voorschriften.

 î De parameters met betrekking tot de 
CO2, de gasdebiet, de luchtstroom en de 
gas-/luchtaanvoer zijn in de fabriek voor-
af ingesteld en mogen in bepaalde lan-
den niet worden gewijzigd. Raadpleeg de 
toepasselijke lokale voorschriften.

 î Het diafragma die in de gas-luchtmixer  
is voorzien, mag nooit worden gewij-
zigd of vervangen door een diafragma 
met andere afmetingen.

 î Zorg ervoor dat u alle geldende lokale 
voorschriften en normen volgt wanneer 
u het gascircuit aansluit. Het circuit zal 
in voorkomend geval worden uitgerust 
met een meter en een gasdrukregelaar.

 î De maximale gasdruk nooit over-
schrijden.

 î De conversie van het toestel van aard-
gas G20 naar  G25 of propaan (G31) 
of omgekeerd mag enkel door een er-
kend vakman worden uitgevoerd.

 î Deze conversie moet worden uitge-
voerd met inachtneming van alle gel-
dende lokale voorschriften. In sommige 
landen is een dergelijke conversie ver-
boden. Voer de conversie uit overeen-
komstig de gascategorie voor uw land 
die op het typeplaatje van het toestel 
staat vermeld.

 î Ontlucht de gasleiding en controleer 
grondig of alle interne en externe gas-
leidingen en -aansluitingen goed vast 
zitten en afgedicht zijn.

 î Controleer na het aansluiten van het 
gascircuit of er geen lek is.

 î Gebruik een gasdetectietoestel of voer 
een bellentest uit om te controleren of er 
lekken zijn. Gebruik nooit een open vlam, 
aangezien dit kan leiden tot een explosie. 

Regel de gasdruk en het gasver-
bruik bij het opstarten van het 
toestel, en stel verder af zoals be-
schreven in deze handleiding.

i
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Veiligheidsinstructies voor de rookgasaf-
voeraansluitingen

 î Sluit de ketel niet aan op een 
rookgasafvoerleiding die 
wordt gedeeld met andere toe-
stellen die op een ander gas of 
olie werken. Hierdoor kunnen 
rookgassen gaan overlopen 
en kan de ketel defect raken. 
Neem voor meer informatie 
contact op met uw lokale AIC 
Technical Support afdeling.

 î Installeer dicht bij het toestel een con-
densaatafvoer die is aangesloten op de 
riolering.

 î Controleer of de geïnstalleerde ver-
brandingslucht- en rookgasafvoerlei-
dingen goed vast zitten en Gesloten 
zijn, en beantwoorden aan alle ver-
strekte instructies en toepasselijke 
voorschriften en normen.

 î Als het rookgasafvoersysteem niet 
goed wordt ondersteund, kan dit de-
fecten tot gevolg hebben waardoor 
rookgassen de omgevingslucht kun-
nen verontreinigen.

 î De componenten van het rookgasaf-
voersysteem waarmee de ketel wordt 
uitgerust, moeten afkomstig zijn van de-
zelfde fabrikant en moeten goedgekeurd 
zijn door de fabrikant van de ketel. Zorg 
ervoor dat de diameters van alle leidin-
gen en aansluitingen overeenkomen, om 
te voorkomen dat er lekken ontstaan.

 î Elk gasgestookt toestel genereert 
koolstofmonoxide. Het niet installe-
ren van koolstofmonoxide-detectoren 
met alarm in de stookruimte, kan ern-
stige verwondingen of zelfs de dood 
tot gevolg hebben. Raadpleeg de toe-
passelijke lokale voorschriften.

 î Er moet een systeem voor neutralisa-
tie van condensaat worden geïnstal-
leerd in overeenstemming met de 
geldende lokale voorschriften en 
normen. Het moet regelmatig wor-
den gereinigd en onderhouden.

 î Maak alle rookgasafvoerleidin-
gen goed vast aan een stevige 
structuur.

 î Gebruik uitsluitend de meegeleverde 
beugels om het rookgasafvoersys-
teem te ondersteunen.

 î Let er bij het monteren van de buizen op 
dat er geen spanning op de onderdelen 
wordt uitgeoefend. 

 î Installeer de horizontale rookgasafvoer-
leidingen met een lichte helling van 5 cm 
per meter (3°) terug naar het toestel.

 î De stookruimte moet verplicht worden 
geventileerd. De afmetingen van de ven-
tilatieopeningen bovenaan of onderaan 
hangen af van het vermogen van de ketel 
en de grootte van de stookruimte. Raad-
pleeg de geldende lokale voorschriften.

 î Als de inlaat van de verbrandingslucht 
zich bevindt in een ruimte die mogelijk 
verontreinigingen kan veroorzaken of be-
vatten, of als producten die de lucht kun-
nen verontreinigen niet kunnen worden 
verwijderd, dan moeten de leidingen van 
de verbrandingslucht worden verplaatst 
en uitmonden op een andere plaats. 

 î Als de ketel wordt gebruikt in professio-
nele omgevingen zoals kapperszaken, 
schoonmaakbedrijven, verfwinkels, enz. 
waar chlorideproducten, oplosmiddelen, 
verf, stof, enz. de lucht kunnen verontrei-
nigen, dan moet het worden geïnstalleerd 
in een speciaal daartoe voorziene stook-
ruimte zodat de verbrandingslucht die aan 
de ketel wordt geleverd, schoon is.

 î Als er wordt gewerkt met parallelle rook-
gasafvoersystemen, let er dan op dat 
er voldoende afstand (minimaal 40 mm) 
wordt gehouden tussen de rookgasaf-
voerleidingen van de ketel en brandbare 
materialen, en tussen de rookgasafvoer-
leiding en luchtinlaatleiding wanneer deze 
laatste van kunststof is.
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Algemene instructies voor de installatie van door AIC goedgekeurde schoorsteencomponenten.
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 î Zorg ervoor dat rookgasafvoer-
leidingen in vochtige ruimtes wordt 
geïsoleerd om te voorkomen dat er 
condensatiewater wordt gevormd 
dat kan gaan druppen.

 î Zaag leidingen altijd loodrecht af en vijl moge-
lijke bramen van de randen af. Op die manier 
kunnen ze correct worden Gesloten en voor-
komt u dat afdichtingen worden beschadigd.

 î Om het aanbrengen van een leiding in een an-
dere te vergemakkelijken, mag enkel een meng-
sel van water en zeep (1%) op het uiteinde van 
de betrokken leiding worden aangebracht.

 î Metalen rookgasafvoerleidingen moeten 
altijd tot aan de aanslag in de mof wor-
den aangebracht.

i

De leidingen installeren - Algemene uitgangspunten

 î Elementen van rookgasafvoer-
leidingen of PP luchtinlaatele-
menten mogen niet aan elkaar 
worden vastgeschroefd.

 î Leidingelementen mogen niet aan el-
kaar worden vastgemaakt met lijm 
(bijv. silicone) of schuim (bijv. PUR).

 î PP rookgasafvoerleidingen moe-
ten de mogelijkheid hebben om 
uit te zetten onder invloed van 
hitte. Laat ongeveer 10 mm vrije 
ruimte tussen de leiding en de 
aanslag van de mof.

 î Het rookgasafvoersysteem moet worden 
uitgerust met een inspectieopening.

 î Overschrijd de aanbevolen maximumlengte 
voor het product niet wanneer u de rookgas-
afvoerleidingen aansluit. Dit kan het vermogen 
van het systeem verminderen.

 î Voor toestellen van type C moeten de rook-
gasafvoerleidingen ten minste voldoen aan 
categorie T120 H1 W1/2 O30 LI E U wanneer 
parallelle leidingen worden gebruikt, en T120 
H1 W1/2 O00 LI/LE E U0 wanneer concentri-
sche leidingen worden gebruikt (EN 14471). 
Metalen leidingen moeten voldoen aan de 
vereisten van norm EN 1856. 

 î De maximale kanaallengte moet worden be-
rekend op basis van het toegestane druk-
verschil dat wordt vermeld in de technische 
specifi caties.

i

Component Kenmerken Aanbeveling
Bocht Vastgeklemd aan de huls

Recht element

Vastgeklemd aan de huls
 î < 25 cm
 î bevindt zich vóór of na de eerste bocht Vastgeklemd met een beugel na de bocht

Horizontaal > 1 m 
(met een helling van 3°)

 î Vastgeklemd in het midden van de leiding ter on-
dersteuning

 î Zorg dat de leiding vrij kan bewegen

Verticaal > 2 m
 î Om de 2 meter vastgeklemd, 
 î Gelijkmatige verdeling van klemmen
 î Zorg dat de leiding vrij kan bewegen
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Schoorsteenaansluiting

Zorg ervoor dat u door AIC goedgekeurde componenten gebruikt wanneer u een B23- of 
B23P-systeem installeert. Zie “Door AIC goedgekeurde schoorsteencomponenten” op 
pagina I-40.

B23p Verbrandingscircuit Open

Rookgas Afgevoerd naar buiten door middel van 
positieve druk

Verbrandingslucht Aangezogen uit de stookruimte

Opmerking Kan voor cascade worden gebruikt

Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen op geen 
enkel moment geblokkeerd worden. 

B23 Verbrandingscircuit Open

Rookgas Afgevoerd naar buiten

Verbrandingslucht Aangezogen uit de stookruimte

Opmerking Kan voor cascade worden gebruikt

Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen op geen 
enkel moment geblokkeerd worden. 

B23p Verbrandingscircuit Open

Rookgas Afgevoerd naar buiten door middel van 
positieve druk

Verbrandingslucht Aangezogen uit de stookruimte

Opmerking Kan voor cascade worden gebruikt

Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen op geen 
enkel moment geblokkeerd worden. 

B23 Verbrandingscircuit Open

Rookgas Afgevoerd naar buiten

Verbrandingslucht Aangezogen uit de stookruimte

Opmerking Kan voor cascade worden gebruikt

Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen op geen 
enkel moment geblokkeerd worden. 
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C13(x) Verbrandingscircuit Gesloten

Aansluiting Horizontale (wand)aansluiting 

Luchtinlaat-/rookgasaf-
voeropeningen

Concentrisch - naar een aansluitpunt voor aanzuiging 
van verbrandingslucht van buiten EN afvoer van rook-
gassen naar buiten

OR

Close enough to come under similar wind condi-
tions - fi tting in:
 î a square of 50 cm 

(if appliance < 70 kW)
 î a square of 100 cm 

(if appliance is between 70 kW and 1000 kW)

Verbrandingscircuit Gesloten

Aansluiting Horizontale (wand)aansluiting 

Luchtinlaat-/rookgasaf-
voeropeningen

Concentrisch - naar een aansluitpunt voor aanzuiging 
van verbrandingslucht van buiten EN afvoer van rook-
gassen naar buiten

OR

Close enough to come under similar wind condi-
tions - fi tting in:
 î a square of 50 cm 

(if appliance < 70 kW)
 î a square of 100 cm 

(if appliance is between 70 kW and 1000 kW)

C13(x) 

C33(x) Verbrandingscircuit Gesloten

Aansluiting Verticale aansluiting 

Luchtinlaat-/rookgasaf-
voeropeningen

Concentrisch - naar een aansluitpunt voor opname van 
verbrandingslucht van buiten EN afvoer van rookgassen 
naar buiten

OR

Close enough to come under similar wind conditions - 
fi tting in:
 î a square of 50 cm 

(if appliance < 70 kW), with distance between planes of 
orifi ces < 50 cm

 î a square of 100 cm 
(if appliance is between 70 kW and 1000 kW), with 
distance between planes of orifi ces < 100 cm

Verbrandingscircuit Gesloten

Aansluiting Verticale aansluiting 

Luchtinlaat-/rookgasaf-
voeropeningen

Concentrisch - naar een aansluitpunt voor opname van 
verbrandingslucht van buiten EN afvoer van rookgassen 
naar buiten

OR

Close enough to come under similar wind conditions - 
fi tting in:
 î a square of 50 cm 

(if appliance < 70 kW), with distance between planes of 
orifi ces < 50 cm

 î a square of 100 cm 
(if appliance is between 70 kW and 1000 kW), with 
distance between planes of orifi ces < 100 cm

C33

Verbrandingscircuit Gesloten

Aansluiting Via afzonderlijke kanalen

Luchtinlaat-/rookgasaf-
voeropeningen

Via afzonderlijke aansluitpunten die kunnen 
uitkomen in zones met verschillende druk

Bijkomende vereiste De openingen mogen NIET uitkomen op tegen-
over elkaar liggende wanden van het gebouw

Verbrandingscircuit Gesloten

Aansluiting Via afzonderlijke kanalen

Luchtinlaat-/rookgasaf-
voeropeningen

Via afzonderlijke aansluitpunten die kunnen 
uitkomen in zones met verschillende druk

Bijkomende vereiste
De openingen mogen NIET uitkomen op te-
genover elkaar liggende wanden van het ge-
bouw

C53(x) 

C53 
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C63(x) 
Verbrandingscircuit Gesloten

Aansluiting Op een systeem dat is goedgekeurd en afzonderlijk wordt verkocht (externe 
leverancier)

Luchtinlaat-/rookgasafvoeropeningen Kunnen uitmonden in zones met verschillende druk

Bijkomende vereiste

 î De maximaal toegelaten trek is 200 Pa.
 î  Het maximaal toegelaten drukverschil tussen de verbrandingsluchtinlaat en 

de rookgasuitlaat (inclusief winddruk) wordt aangegeven in de technische 
specifi caties.

 î  Condensaatstroom in de ketel is toegelaten.
 î  Maximaal toegelaten recirculatie van 10% onder windcondities
 î De openingen mogen NIET uitkomen op tegenover elkaar liggende wanden 

van het gebouw
 î De rookgasafvoerleidingen moeten ten minste voldoen aan categorie T120 

H1 W1/2 O30 LI E U wanneer parallelle leidingen worden gebruikt, en T120 
H1 W1/2 O00 LI/LE E U0 wanneer concentrische leidingen worden ge-
bruikt (EN 14471).

Dit type aansluiting is in sommige landen verboden - raadpleeg de geldende lokale 
voorschriften en normen

Verbrandingscircuit Gesloten

Aansluiting

Via:
 î een systeem met één enkel kanaal 

OF
 î een gemeenschappelijk kanaalsysteem 

(deel van het gebouw, ontworpen voor meer 
dan één toestel)

Luchtinlaat-/rookgasaf-
voeropeningen

 î  Rookgas wordt naar het dak afgevoerd 
 î Verbrandingslucht wordt van buitenaf aange-

voerd

Bijkomende vereiste  î Condensaatstroom in de ketel is niet toege-
laten

C83

Verbrandingscircuit Gesloten

Aansluiting Verticale aansluiting 

Luchtinlaat-/rookgasaf-
voeropeningen

Afzonderlijke kanalen, allebei verbonden met 
een dakdoorvoer: 

 î Rookgasafvoerkanaal: aangesloten op een 
verticaal aansluitpunt

 î Luchtinlaat: via een bestaand kanaal

 î De dakdoorvoer voert verbrandingslucht van 
buiten aan EN voert rookgas naar buiten af. 

OF
 î Beide openingen bevinden zich voldoende 

dicht bij elkaar om onder vergelijkbare wind-
condities te vallen.

Opmerking

Een luchtdichte werking is mogelijk in een be-
staande schoorsteen, op voorwaarde dat:
 î Ze voor de installatie werd schoongemaakt
 î Er voldoende vrije ruimte is voor verbran-

dingslucht (min de afmeting van 2 afzonder-
lijke kanalen)

Verbrandingscircuit Gesloten

Aansluiting Verticale aansluiting 

Luchtinlaat-/rookgasaf-
voeropeningen

Afzonderlijke kanalen, allebei verbonden met 
een dakdoorvoer: 

 î Rookgasafvoerkanaal: aangesloten op een 
verticaal aansluitpunt

 î Luchtinlaat: via een bestaand kanaal

 î De dakdoorvoer voert verbrandingslucht van 
buiten aan EN voert rookgas naar buiten af. 

OF
 î Beide openingen bevinden zich voldoende 

dicht bij elkaar om onder vergelijkbare wind-
condities te vallen.

Opmerking

Een luchtdichte werking is mogelijk in een be-
staande schoorsteen, op voorwaarde dat:
 î Ze voor de installatie werd schoongemaakt
 î Er voldoende vrije ruimte is voor verbran-

dingslucht (min de afmeting van 2 afzonder-
lijke kanalen)

C93(x)

C93

Gebruik enkel door AIC goedgekeurde componenten van Muelink & Grol wanneer u 
C13(x), C33(x), C53(x) of C93(x)-systemen installeert.  Zie “Door AIC goedgekeurde 
schoorsteencomponenten” op pagina I-40

Lees ook de aanvullende informatie in “Ontwerp van het schoorsteensysteem” op pagina 
I-41 voor de installatie van uw schoorsteensysteem.

i
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Door AIC goedgekeurde schoorsteencomponenten

Omschrijving artikel Artikelcode
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ADAPTER PP 100/100-100/150 1424300036

ADAPTER PP 150/100-100/100 1424300037

ADAPTER PP 150/100-100/100 1424400001

DAKDOORVOER PP 100/100 1424500005

MUUR DOORVOER 100/100 1424500006

VERLENGSTUK PP 100X500 EPDM 1424300009

VERLENGSTUK PP 100X1000 EPDM 1424300003

VERLENGSTUK PP 100X2000 EPDM 1424300014

AFSTELMOF VERLENGSTUK PP 100 EPDM 1424300017

BOCHT PP 100 90° EPDM 1424300018

BOCHT PP 100 45° EPDM 1424300004

STEUNBOCHT PP 100 90° EPDM 1424300007

T-STUK PP 100 90° + AFDEKKAP EPDM 1424300008

AFDICHTING EPDM 100 1424300038

SCHOORSTEEN KAP PP 1424500007

SCHOORSTEEN KANAAL AFDICHTING 100 1424500009

AFSTANDHOUDER PP 100 (2 STUKS) 1424500010

UITBREIDINGSSET ROND Ø100XL 1424500019

WANDBEUGEL 100 PP 1424500011
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DAK DOORVOER PP 100/150 1424200001

PAN DOORVOER MET SLAB PB 100/150 25-45 1424500020

PAN DOORVOER VLAK AL 100/150 1424500021

STANDAARD MUUR DOORVOER 100/150 1424500003

VERLENGSTUK PP 100/150X 500 EPDM 1424200002

VERLENGSTUK PP 100/150X1000 EPDM 1424200003

VERLENGSTUK PP 100/150X2000 EPDM 1424200004

VERLOOP PP 100/150 EPDM 1424200005

BOCHT PP 100/150 90° KORT EPDM 1424200006

BOCHT PP 100/150 45° LANG EPDM 1424200007

T-STUK PP 100/150 + AFDEKKAP EPDM 1424200008

HORIZONTALE PIJP PP 100/150  1000 1424200009

SCHOORSTEENAANSLUITING 100/150 1424400004

WANDBEUGEL 150 1424500004
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Berekening van de lengte van de schoor-
steen
Zowel voor zowel parallelle als concentrische configuraties 
moet de lengte van de schoorsteen worden berekend op 
basis van de waarden in de onderstaande tabellen. 

1. Stel uw systeem samen.
2. Tel voor alle componenten die u in het schoorsteensys-

teem gebruikt (rechte leidingen en bochten) de waar-
den uit de onderstaande tabellen bij elkaar op.

3. Vergelijk het resultaat met de maximale lengte voor uw 
type schoorsteenaansluiting (parallel of concentrisch).

Maximale schoorsteenlengte (incl. doorvoeren)
Parallel  

(100/100)
Concentrisch 

(100/150)

N 60 WH 70 m

25 m

N 80 WH 40 m

N 100 WH 25 m

N 115 WH 25 m

N 120 WH 25 m

N 150 WH 16 m 16 m

Equivalente lengte van schoorsteencomponenten 
90° 45° 1 m

Pa
ra

lle
lle

 a
an

slu
itin

g 
(N

 6
0 

to
t N

15
0 

W
H)

3,7 m 2,3 m 1 m

Co
nc

en
tri

sc
he

 a
an

slu
itin

g 
(N

 6
0 

to
t N

15
0 

W
H)

2,0 m 1,3 m 1 m

Het resultaat moet lager liggen dan 
de maximale waarde die in de boven-
staande tabel staat vermeld voor het 
betrokken toestel. Is dit niet het geval, 
dan kan dit ernstige verwondingen of 
de dood tot gevolg hebben.

Het schoorsteensysteem moet worden 
ontworpen door een erkend vakman, in 
overeenstemming met lokale normen en 
voorschriften. De totale installatieweer-
stand van de ketel mag niet hoger liggen 
dan de waarde in de verbrandingstabel 
(incl. maximale windconditie), gemeten 
aan de uitlaat van elke ketel bij maximaal 
rendement. Zie “Gegevens verbranding 
en gas” op pagina A-15.
Neem contact op met uw AIC-vertegen-
woordiger voor meer informatie

Ontwerp van het schoorsteensysteem

 î De lengte van het rookgasafvoer-
systeem moet zodanig worden 
berekend dat een veilige werking 
van het systeem gegarandeerd 
is. Zie "Berekening van de 
schoorsteenlengte" hiernaast. 

 î Houd bij de installatie van de ketel de leng-
te van de verbrandingslucht- en rookgas-
afvoerkanalen zo kort mogelijk. 

 î Als er meerdere ketels moeten worden 
aangesloten op één gemeenschappelijk 
kanaal, neem dan contact op met uw 
AIC-vertegenwoordi-
ger voor meer infor-
matie.

 î Hanteer voor aanslui-
ting van schoorstenen 
van het type C43(x), 
C63(x) en C83(x) de 
volgende afmetingen 
van de concentrische 
aansluiting wanneer u 
de componenten in uw 
schoorsteensysteem 
gaat bepalen.

i

Accessoires
Installeer een systeem voor neutralisatie 
van condensaat indien de lokale regels 
dit voorschrijven. In dat geval moet de 
ketel mogelijk op een drager worden 
geïnstalleerd om een voldoende grote 
neerwaartse stroming te krijgen. Als de 
stroming niet voldoende is, moet u een 
condensaatpomp installeren.

i
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 î Wanneer er meerdere ketels op hetzelfde kanaal worden aangesloten (i.e. types C43, 
C83 of cascades), dan moet er op elke ketel in de installatie een door AIC goedge-
keurde terugslagklep worden geïnstalleerd.

 î Neem contact op met uw AIC-vertegenwoordiger wanneer u een B23p-cascadesys-
teem wil installeren.

Lees ook de aanvullende informatie in “Ontwerp van het schoorsteensysteem” op pagina 
I-41 voor de installatie van uw schoorsteensysteem.i

Verbrandingscircuit Gesloten

Aansluiting
Via twee kanalen naar een gemeenschap-
pelijk kanaalsysteem (deel van het gebouw, 
ontworpen voor meer dan één toestel)

Luchtinlaat-/rookgasaf-
voeropeningen

via een dakdoorvoer die verbrandingslucht 
van buiten aanvoert EN rookgas naar buiten 
afvoert

 î  Concentrische kanalen
OF
 î Beide openingen bevinden zich voldoen-

de dicht bij elkaar om onder vergelijkbare 
windcondities te vallen

Bijkomende vereisten
 î Schoorsteen met enkel natuurlijke trek
 î Condensaatstroom in de ketel is niet toe-

gelaten

C43(x) 

C43 

Verbrandingscircuit Gesloten

Aansluiting
Via twee kanalen naar een gemeenschap-
pelijk kanaalsysteem (deel van het gebouw, 
ontworpen voor meer dan één toestel)

Luchtinlaat-/rookgasaf-
voeropeningen

via een dakdoorvoer die verbrandingslucht 
van buiten aanvoert EN rookgas naar buiten 
afvoert

 î  Concentrische kanalen
OF
 î Beide openingen bevinden zich voldoen-

de dicht bij elkaar om onder vergelijkbare 
windcondities te vallen

Bijkomende vereisten
 î Schoorsteen met enkel natuurlijke trek
 î Condensaatstroom in de ketel is niet toe-

gelaten

Verbrandingscircuit Gesloten

Aansluiting

Via:
 î een systeem met één enkel kanaal 

OF
 î een gemeenschappelijk kanaalsysteem 

(deel van het gebouw, ontworpen voor meer 
dan één toestel)

Luchtinlaat-/rookgasaf-
voeropeningen

 î  Rookgas wordt naar het dak afgevoerd 
 î Verbrandingslucht wordt van buitenaf aange-

voerd

Bijkomende vereiste  î Condensaatstroom in de ketel is niet toege-
laten

C83(x)

C83
Verbrandingscircuit Gesloten

Aansluiting

Via:
 î een systeem met één enkel kanaal 

OF
 î een gemeenschappelijk kanaalsysteem 

(deel van het gebouw, ontworpen voor meer 
dan één toestel)

Luchtinlaat-/rookgasaf-
voeropeningen

 î  Rookgas wordt naar het dak afgevoerd 
 î Verbrandingslucht wordt van buitenaf aange-

voerd

Bijkomende vereiste  î Condensaatstroom in de ketel is niet toege-
laten



Afb. 15. De elektrische kabels doorvoeren - N 60 tot 120 WH

Voer hoog-
spannings-
kabels door 
deze gaten

Voer 
laagspan-

ningskabels 
door deze 

gaten

Voorkant
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Kabels
Beschadigde voedingskabels moeten 
worden vervangen door kabels zoals 
hieronder beschreven, en moeten 
worden geïnstalleerd door een erkend 
vakman.
De draden moeten een doorsnede 
hebben van > 1,5 mm2 en voorzien zijn 
van een huls op L- en N-uiteinden.

Hoogspanningsdraden worden aangesloten op een 
klemmenstrook aan de voorkant van de ketel.
De hoofdprintplaat en de laagspanningsklemmen-
strook bevinden zich ook aan de voorkant van de 
ketel 

i

Veiligheidsinstructies voor de 
elektrische aansluitingen

De kabels doorvoeren

Afb. 16. De elektrische kabels doorvoeren - N 150 WH

Voer hoog-
spannings-
kabels door 
deze gaten Voer laagspan-

ningskabels door 
deze gaten

Voorkant

 î Wanneer het toestel wordt 
aangesloten op het 
elektriciteitsnet, dan moet 
het worden geaard. 

 î Zorg ervoor dat er buiten het toestel een 
gepaste zekering of stroomonderbreker 
wordt geïnstalleerd, zodat het toestel 
elektrisch kan worden geïsoleerd.

 î Raak het toestel niet aan met 
natte lichaamsdelen wanneer de 
stroomvoorziening actief is.

 î Voordat u werkzaamheden aan het 
elektrische circuit gaat uitvoeren, moet 
u de stroomaanvoer naar het toestel 
uitschakelen via de externe inrichting 
die daartoe is bestemd (zekering, 
stroomonderbreker, enz.).

 î Als u kabels door gaten met 
scherpe randen in de panelen moet 
voeren, moet u altijd een pakking of 
doorvoerbescherming aanbrengen en 
de kabels vastmaken om beschadiging 
ervan te voorkomen.

 î Sluit de kabels aan op de 
juiste klemmen, zoals aan-
gegeven in het aansluitsche-
ma. Als hoogspanningska-
bels worden geïnstalleerd op 
een laagspanningsklem, dan 
zal het elektronische paneel 
worden beschadigd.

 î Controleer bij aansluiting van draden 
op de klemmen of de verbinding stevig 
vast zit en of alle draadstrengen goed 
worden vastgehouden.

De elektrische aansluiting mag enkel wor-
den uitgevoerd door een erkend vakman 
en moet volgens de geldende normen en 
voorschriften gebeuren.

Voer de elektrische kabels door 
de gaten aan de onderkant van 
het toestel.

i
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Voorwaarden:

Gereedschap en materiaal: 
 î Sleutel, zeskantkop, maat 3

Procedure:

1. Verwijder het voorpaneel van de ketel, zie 
“De panelen verwijderen en installeren” op 
pagina I-28.

2. Verwijder één schroef. Bewaar ze zodat u ze 
achteraf opnieuw kan installeren.

OFF

Toegang tot de hoog- en laagspannings-
klemmenstroken en het elektrische paneel

Zorg dat de voeding naar de ketel is 
uitgeschakeld (voedingskabel losge-
koppeld van de ketel) voordat u de 
toegang tot de hoogspanningsklem-
menstrook vrijmaakt.

3. Laat de elektronische hoofdbehuizing zakken 
(samen met de behuizing van de optionele 
uitbreidingsmodule als die is geïnstalleerd).

4. Draai de vier schroeven los en verwijder de 
beschermkap. Bewaar het materiaal zodat u 
het achteraf opnieuw kan installeren. 

5. Herhaal deze procedure voor de behuizing 
van de optionele uitbreidingsmodule als die 
is geïnstalleerd. 

6. Voer de procedure in omgekeerde volgorde 
uit om de beschermkappen opnieuw te 
installeren en de behuizingen opnieuw op hun 
plaats te zetten.

Volgende stappen:

Geen



Afb. 17. Toegang tot de hoog- en laagspanningsklemmenstroken en het elektrische paneel

Klemmenstrook

Moederbord

x 2

x 2

Zie ook “Optionele modules” op pagina I-63 voor meer informatie over 
beschikbare optionele elektronische componenten.i

x 1
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Afb. 18. De installatie vullen - voorbeeld
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inbedrijfsteLLing

De installatie vullenVeiligheidsinstructies vóór het opstarten

Als de initiële opstartprocedure vol-
tooid is, moet u alle relevante infor-
matie in de installatie-checklist invul-
len voor toekomstige referentie. Zie 
“Checklist installatie” op pagina I-78.

i

 î Controleer voordat u de ketel 
start of het verwarmings-
circuit gevuld is met water 
en de gas- en stroomaanvoer 
naar de ketel in orde zijn.

 î Controleer of de gasdruk binnen het 
toegestane bereik ligt.

 î Controleer regelmatig of de waterdruk 
voldoende hoog is (ten minste 1,2 bar 
wanneer de installatie koud is). Een 
lage waterdruk zal door een sensor 
in de ketel worden gedetecteerd en 
worden gesignaleerd op het scherm 
van het bedieningspaneel. Vul het 
circuit indien nodig bij.

 î Als de druk in het watercircuit geregeld 
laag is, controleer dan of er geen 
lekken zijn en herstel indien nodig.

 î Sluit de vulklep zodra het 
verwarmingscircuit volledig is gevuld.

 î Controleer of alle aansluitingen 
(elektrisch, rookgasafvoer, 
hydraulisch, gas) werden uitgevoerd, 
goed werden vastgemaakt en 
afgedicht zijn.

 î Zorg ervoor dat de condens-opvang 
sifon vol water zit voordat u de ketel 
opstart. 

Voorwaarden:

Procedure:

1. Sluit de vulslang ( ) aan op de vulkraan 
van de installatie ( ) en op een kraan van 
het waternet.

2. Zorg ervoor dat de afstapkraan ( ) 
gesloten is.

3. Open de afsluiters ( ). 
4. Open de vulkraan ( ) en de waterkraan.
5. Ontlucht de installatie en breng de installatie op 

een druk van ten minste 1,2 bar.
De druk moet geschikt zijn voor 
de grootte/hoogte van de instal-
latie en moet rekening houden 
met de drukklasse van de veilig-
heidsklep.

6. Sluit de vulkraan ( ).
7. Maak de vulslang ( ) los van de vulklraan 

( ) indien nodig.

Volgende stappen: Geen

OFF

i



Opstart en inbedrijfstelling

Voorwaarden:

Gereedschap en materiaal:

Geen

Procedure:

1. Druk op de Aan-uitschakelaar aan de rechter-
kant van het bedieningspaneell.   

Als de ketel na installatie voor 
de eerste keer in bedrijf wordt 
genomen zal de brander automaat 
automatisch de “inbedrijfstel-
ling wizard” openen. Deze “wiz-
ard” verschijnt slechts een keer, 
vooropgesteld dat deze functie is 
uitgeschakeld (ingesteld op “uit”) 
bij beeindiging “wizard”. Om over 
te slaan bekrachtig “doorgaan” 
of “overslaan” (weergegeven op 
onderkant scherm) tot het einde 
van het proces is bereikt.

2. Indien vereist, voer de “inbedrijfstelling wizard” 
uit conform de instructie sop het scherm. Zie 
“Inbedrijfstelling Wizard” op pagina I-50 
voor meer informatie en instellingen.

Volgende stap(pen):

Voer de verbranding instellingen uit zoals beschreven 
in het volgende deel.

i

5

Afb. 19. Regeling van de verbranding op de gasklep

Voorwaarden: ON
Gereedschap en materiaal:
 î Rookgas-analyse apparaat
 î Schroevendraaier, platte kop, maat 3
 î Sleutel, zeskantkop, maten 2 en 2,5

Procedure:
1. Laat de ketel een paar minuten draaien. 
2. Sluit de sonde van de rookgas-analyse appa-

raat aan op de meetopening van de rookgas-
afvoerleiding.

 î selecteer het icoon  
 î Selecteer “Speciaal bedrijf (1/3)”
 î Zet “Schoorsteenvegerfunctie”  “Aan”.

De schoorsteenveger functie blijft ge-
durende 1 uur actief tenzij hij wordt uit-
geschakeld.

 î Stel “brandercapaciteit” in op “Max. verw. 
belasting”.

 î Controleer het CO2 (of O2) gehalte zoals 
weergegeven op het rookgas analyse appa-
raat en vergelijk de waardes met de waardes 
vermeld in de technische specificaties (zie 
“Gegevens verbranding en gas” op pagi-
na A-15).

 î Als de waarde buiten het bereik ligt, stel 
de verbrandingswaarde dan bij door de 
gasklepregelaar (5) in kleine stapjes te ver-
draaien:

 - Draai de regelschroef rechtsom om het 
CO2-gehalte te verminderen.

 - Draai de regelschroef linksom om het 
CO2-gehalte te verhogen..

 î Laat eerst het toestel stabiliseren voor dat 
de waarde gecontroleerd wordt en eventu-
eel bijgesteld dient te worden.

Volgende stap(pen):
Noteer de waarde in het logboek. Zie  “Verbran-
dingsparameters - Logboekblad” op pagina 
I-81.

i

Regeling van de verbranding
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Inbedrijfstelling Wizard
Bij de eerste in bedrijf name komt de “inbedrijfstel-
ling wizard”op het scherm, tenzij deze eerder is uit-
geschakeld (af fabriek of door een eerdere manuele 
uitschakeling). In dat geval, indien nodig, kan deze 
toegankelijk gemaakt worden middels het “inbedrijf-
stelling” of “installateur” gebruikers niveau.

Om de “inbedrijfstelling wizard” te ver-
laten zonder veranderingen dient men 
“doorgaan” of “overslaan”, weerge-
geven onderkant scherm, zolang te ac-
tiveren tot dat het einde van het proces 
is bereikt.

i

      

Toegang tot de “inbedrijfstelling wizard”

Expert Eindgebruiker

Gebruikte symbolen voor de bediening van de draai keuze knop:

 draai de keuzeknop naar links of naar rechts.

 druk de draai keuzeknop kort in.

 draai aan de keuzeknop om de waarde in te stellen, vervolgens druk de knop in om de waarde vast te leggen.

Keuze gebruikers niveau

Eindgebruiker
Keuze gebruikers niveau

Inbedrijstelling
Keuze gebruikers niveau

Verder

Inlog succesvol
Vrijgave voor inbedrijfstell.

De volgende pagina’s geven een weer-
gave van de structuur van de inhoud 
van de “inbedrijfstelling wizard”.  Zowel 
programma nummers als ook details van 
het menu worden verschaft. Oranje is de 
standaard of aanbevolen waarde. Kijk 
aub ook naar “Structuur van menu’s 
voor de installateur” op pagina I-67.

i

Inbedrijfstelling Wizard

Toegang tot de “inbe-
drijfstelling wizard” kan 
ook verkregen worden 
middels het “engineer” 
gebruikers niveau.

i
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Algemene opbouw van de “inbedrijfstelling wizard” 

Configuratie bedien app.
40 - Inzetbaar als (Bedienapparaat 1 / 2 / 3)
42 - Toewijzing ruimte unit 1 (Zone 1 / Zones 1 en 2 / Zones 1 en 3 / Alle zones)
44 / 46 - operation zone 2 / 3 (Samen met zone 1 / Onafhankelijk)
48 - Warmer/koeler (Geen / Alleen voor zone 1 / voor alle toegewezen zones)

Configuratie in-/uitgangen
Dit deel van de “inbedrijfstelling wizard” wordt gebruikt om de configuratie van de aansluitingen naar 
de terminals aan te passen indien er iets veranderd is ten opzichte van de standaard configuratie 
(aansluiting van extra modules of optionele accessoires). Raadpleeg het bedrading schema om de 
standaard aansluitingen naar de terminals en/of de terminal bestemming vast te stellen als deze nog 
niet is aangesloten. Volg de instructies op het scherm indien u iets moet veranderen of sla dit hoofd-
stuk over. Neem aub contact op met AIC’s technical support voor additionele informatie.

i

Bedradingstest
Dit deel maakt het mogelijk om de signalen naar en van het apparatuur/moederbord te controleren 
op juistheid. “no test” is de standaard configuratie. Verander dit als u de bedrading test wilt uitvo-
eren en volg de instructies op het scherm, of sla dit hoofdstuk over. Neem contact op het AIC’s 
technical support voor additionele informatie.

i

Selecteer Applicatie/Deelschema
5710 - Verwarmings groep 1 (Uit/Aan)
5711 - Koelcircuit 1 (Uit/Aan)
5715 - Verwarmings groep 2 (Uit/Aan)
5721 - Verwarmings groep 3 (Uit/Aan)
5730 - Tapwater opnemer (Tapwateropnemer B3 / Thermostaat / Tapw tapopnemer B38)
5731 - Tapwater regel element (Geen laadvraag / Laadpomp / Omschakelventiel)
5736 - Tapw separaat circuit (Uit/Aan)
2150 - Voorregeling/aanv pomp (Voor opslagbuffertank/Na opslagbuffertank)
5840 - Solar servomotor (Laadpomp / Omschakelventiel)
5841 - Externe zonwisselaar (Gezamenlijk / Tapwaterbuffer / Opslagtank)
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Functies 
Zie volgende pagina
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Functies
Verwarmings groep 1
720 - Steilheid stooklijn (1.50)
721 - Stooklijn verschuiving (0°C)
730 - Zomer/Winter verw grens (18°C)
732 - 24-uur verwarmingsgrens (-3°C)
740 - Min gewenste aanvoertemp (8°C)
741 - Max gewenste aanvoertemp (80°C)
750 - Ruimteinvloed (Niet ingebruik (0% tot 100%)
760 - Ruimtetemp begrenzing (1.0°C)
Tapwater
1612 - Gewenste wrde gereduceerd (40°C)
1620 - Vrijgave (24h/dag / Klokprogr’s VG’en / Klokprogramma 4 / Tapw)
1630 - Laad prioriteit (Absoluut / Glijdend / Geen / Menggrp glijd, Pompcirc abs)
1640 - Legionella functie (Uit / Periodiek / Vaste weekdag)
1645 - Gew wrde legionella functie (65°C)
1641 - Legionella functie periodiek (3)
1642 - Legionella functie weekdag (Maandag / Dinsdag / Woensdag.../ Zondag)
Gebruikers circuit  1
Gebruikers circuit  2
Zwembad circuit
Solar

Verder

Verder

Deze secties maken het mogelijk om de aanvoer temperatuur 
voor verschillende configuraties te bepalen. Volg de instructies 
op het scherm als je iets moet veranderen of sla dit hoofdstuk 
over. Neem aub contact op met AIC’s technical support voor 
additionele informatie.

i

Systeem opzet
LPB
6600 - Apparaatadres (1....16)
6601 - Segmentadres (0...14)
6640 - Klokbedrijf (Autonoom / Slaaf zon afstandverstelling / Slaaf met afstandverstel-
ling / Master) 
Modbus
6651 - Slave address (Niet in gebruik (0) ... 247)
6652 - Baud rate (1 200 / 2 400 / 4 800 / 9 600 / 19 200)
6653 - Parity (Even / Oneven / Geen)
6654 - Stop bit (1 / 2)

Veilig 
Zie volgende pagina
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Verder

Verder

Veilig
6200 - Opslaan opnemers (Nee / Ja) 
7170 - Telefoon servicedienst (0....)

Inbedrijfstelling Wizard
7167 - Inbedrijfstelling Wizard (Uit / Aan ...  De volgende keer dat de brander   
       automaat wordt ingeschakeld) 

Complete parameter lijst
Inbedrijstelling Wizard Selecteer deze functie als er wij-

zigingen zijn gemaakt in de “in-
bedrijfstelling wizard”.

i
Bedienapp. actualiseren
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onderhoud

Veiligheidsinstructies voor onderhoud

 î  Het onderhoud van het 
toestel en de onderdelen 
ervan, moet worden 
uitgevoerd door een erkend 
vakman.

 î Onderdelen en componenten die defect 
zijn, mogen enkel worden vervangen 
door originele fabrieksonderdelen of 
onderdelen die door de fabrikant zijn 
goedgekeurd.

 î Vervang pakkingen of afdichtingen 
op onderdelen die u hebt verwijderd 
voordat u ze terug installeert, tenzij 
anders aangegeven in de procedure.

 î Om de prestaties, duurzaamheid en 
betrouwbaarheid van het toestel te 
waarborgen, wordt aanbevolen dat de 
eindgebruiker de periodieke inspecties 
uitvoert die worden beschreven in het 
hoofdstuk Veiligheid voor de gebruiker 
aan het begin van deze handleiding.

 î De minimale druk van het 
verwarmingscircuit bedraagt 1,2 bar 
als de installatie koud is. In bedrijf 
bedraagt de normale druk 1,2 tot 6 bar.

 î Als het watercircuit moet worden 
bijgevuld, laat het toestel dan eerst 
afkoelen en vul beetje bij beetje kleine 
hoeveelheden water toe. Als een grote 
hoeveelheid koud water in een heet 
toestel wordt toegevoegd, kan dit de 
ketel permanent beschadigen.

 î Het toestel moet ten minste eenmaal 
per jaar worden geïnspecteerd en on-
derhouden door een gekwalifi ceerd en 
erkend vakman.

 î Water dat uit de aftapkraan stroomt, 
kan heel heet zijn. Wees uiterst voor-
zichtig wanneer u water uit een heet 
toestel afl aat.

 î Nadat de inspectie- en onderhoudsta-
ken zijn voltooid, moeten alle onder-
delen die werden verwijderd opnieuw 
worden geïnstalleerd en moet worden 
gecontroleerd of alle aansluitingen ste-
vig vastzitten en goed afgedicht zijn.

 î Voordat u onderhouds-
werkzaamheden uitvoert, 
moet u de ketel uitschakelen 
met de aan-/uit-schakelaar en 
moet u de stroom naar het 
toestel afsluiten via de externe 
inrichting die daartoe is 
bestemd (zekering, 
schakelaar, enz.), tenzij voor 
de procedure stroom is vereist 
(dit wordt aangegeven in de 
omschrijving van de 
procedure).

 î Raak het toestel niet aan met 
natte lichaamsdelen wanneer de 
stroomvoorziening actief is.

 î Wees voorzichtig! Zelfs wanneer de 
aan-/uit-schakelaar van het toestel op 
UIT staat, wordt er nog stroom geleverd 
aan de hoogspanningsklemmen.

De inspectie- en onderhoud-
staken worden gedetailleerd 
beschreven in een tabel in dit 
hoofdstuk. Zorg ervoor dat u alle 
aanbevolen taken uitvoert en alle 
vereiste informatie invult in de 
logboekbladen achteraan in deze 
handleiding

i
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Taken
@ inspectie

(1 jaar)
@ onderhoud
(max. 2 jaar)

Controleer of de ventilatie-/luchtinlaat- en rookgasafvoerkanalen in de 
stookruimte niet afgedekt zijn. X X

Controleer of de rookgasafvoer- en verbrandingsluchtinlaatkanalen in goe-
de staat zijn, goed afgedicht zijn en goed worden ondersteund. X X

Open het voorpaneel en controleer de algemene toestand binnenin de 
ketel. Reinig en stofzuig de ketel indien nodig. X X

Controleer of de rookgasdrukschakelaar goed werkt. Zie “De werking 
van de rookgasdrukschakelaar controleren” op pagina I-62 X X

Maak de condensopvangsifon schoon. Verwijder de sifon en spoel ze 
schoon met water. Zie “De condensopvangsifon installeren en verwij-
deren” op pagina I-27

X X

Reinig/onderhoud het systeem voor neutralisatie van condensaat (indien 
aanwezig). Raadpleeg hiervoor de documentatie van de fabrikant. X X

Reinig indien nodig eventueel aanwezige filters/vuilafscheider, platen-
warmtewisselaar of evenwichtfles in het hydraulische systeem. Raadpleeg 
hiervoor de documentatie van de fabrikant.

X X

Controleer de ketel zowel aan de binnenkant als de buitenkant op lekken: 
water, gas, rookgas en condensaat. X X

Controleer de waterdruk in de ketel (ten minste 1,2 bar wanneer de instal-
latie koud is). Vul indien nodig water bij. X X

Controleer de werking van de brander (vlam) door het kijkglas en ga na of 
de verbrandingsparameters (CO & CO2) in overeenstemming zijn met de 
vereisten. Zie “Gegevens verbranding en gas” op pagina A-15.

X X

Controleer de gasdruk en ga na of de afsluiters van de gasaanvoer correct 
werken. X

Controleer of de pomp(en) correct werkt/werken. X
Controleer of de ventilator correct werkt. X
Verwijder de brander en controleer de algemene staat ervan. Maak indien 
nodig schoon. Zie “De brander verwijderen en installeren” op pagina 
I-60. 

X

Vervang de ontstekings- en ionisatie-elektroden. Zie “De ontstekings- en 
ionisatie-elektroden verwijderen en installeren” op pagina I-57. X

Controleer alle besturingsdraden en -aansluitingen. X X

Controleer de staat van de verbrandingskamer en maak ze indien nodig 
schoon. Zie “De verbrandingskamer controleren en schoonmaken” 
op pagina I-62.

X

Controleer de kwaliteit van het water en noteer in het logboek. Zie “Water-
parameters - Logboekblad” op pagina I-82 X X

Controleer de werking van de rookgasterugslagklep, indien aanwezig, en 
voer het vereiste onderhoud uit. Raadpleeg hiervoor de documentatie van 
de fabrikant.

X X

Noteer de uitgevoerde handelingen en resultaten in het logboek achteraan 
in deze handleiding. X X

Onderhoudsvereisten
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Uitschakelen voor onderhoud
Voorwaarden:
Geen
Procedure:

1. Druk op de Aan-uitschakelaar aan de rechter-
kant van het bedieningspaneel. 

Wanneer de schakelaar in de UIT-stand 
staat, gaat het lampje uit.

2. Om de stroomaanvoer naar de ketel volledig 
af te sluiten, moet u de voedingskabel naar de 
ketel losmaken of gebruikt u de externe scha-
kelaar.

Volgende stappen:

i

Opnieuw opstarten na onderhoud

Voorwaarden:

Procedure:

1. Druk op de Aan-uitschakelaar aan de rechter-
kant van het bedieningspaneel. 

Wanneer de schakelaar in de AAN-stand 
staat, brandt het lampje ervan. 

2. Selecteer de gewenste verwarmingsmodus.
3. Activeer in voorkomend geval de modus voor 

sanitair warm water.
4. Laat de ketel enkele minuten draaien en laat 

dan de lucht uit de installatie af.
Volgende stappen:

1. Controleer de water- en gascircuits op lekken.
2. Controleer de verbrandingswaarden volgens 

“Gegevens verbranding en gas” op pagina 
A-15

3. Noteer de waarden in “Verbrandingspara-
meters - Logboekblad” op pagina I-81

4. Controleer de druk van het verwarmingscircuit 
(tussen 1,5 en 6 bar).

i

Het water uit de ketel aftappen

Voorwaarden:

Procedure:
1. Sluit de afsluiters ( ).
2. Sluit de optionele aftapkraan ( ) met be-

hulp van een slang aan op de riolering.
3. Open de aftapkraan ( ) om het verwar-

mingscircuit van de ketel leeg te maken.
4. Laat druk af bij de handmatige ontluchter van 

de ketel.
5. Sluit de aftapkraan ( ) zodra het verwar-

mingscircuit van de ketel leeg is.

Volgende stappen: Geen

OFF



Afb. 21. De elektroden verwijderen en installeren
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De ontstekings- en ionisatie-elektroden 
verwijderen en installeren

Voorwaarden:

Gereedschap en materiaal:
 î Sleutel, zeskantkop, maat 3
 î Momentsleutel

Verwijderingsprocedure:

1. Maak alle connectoren en aardingskabels van 
de elektroden los.

 î De procedure is gelijk voor 
beide elektroden.

 î Wanneer u de elektroden in 
het kader van het periodieke 
onderhoud verwijdert, moet u zowel 
de elektroden als hun pakking 
weggooien en vervangen door 
nieuwe.

2. Draai de twee schroeven (1) van de 
elektrodeflens los. 

3. Verwijder de elektrode en de schroeven van de 
branderplaat (3). Gooi ze in voorkomend geval weg.

4. Verwijder de pakking (2) van de elektrode en 
gooi ze indien nodig weg.

OFF

i

Installatieprocedure:

1. Installeer een nieuwe pakking (2) op de 
branderplaat (3).

2. Installeer de elektrode en zet ze vast met 2 
schroeven (1).

3. Draai de schroeven vast met een 
aanhaalmoment van 2,5 Nm.

4. Sluit alle connectoren en aardingskabels weer 
aan op de elektroden.

Volgende stappen:

1. Plaats alle panelen die u hebt verwijderd 
terug. Zie “De panelen verwijderen en 
installeren” op pagina I-28

2. Start de ketel opnieuw op. Zie “Opnieuw 
opstarten na onderhoud” op pagina I-56.

 3

 2

 2

 1
 1

Afstand tussen elektrode-
punten: 3 ± 0,5 mm
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De ventilator en gas-luchtmixer verwijderen 
en installeren

Voorwaarden:

Gereedschap en materiaal:
 î Sleutel, zeskantkop, maat 5 
 î Sleutel, plat 
 î Momentsleutel

Verwijderingsprocedure:

1. Maak alle connectoren en aardingsdraden van 
de elektroden, de ventilator en de gasklep los.

2. Koppel de luchtinlaatbuis (1) van de gas-
luchtmixer los.

3. Maak de gasleidingaansluiting (2) van de 
gasklep (3) los.

4. Draai de drie schroeven en onderlegringen 
(4) die de ventilator (5) aan de branderplaat 
vastmaken, los. 

5. Verwijder het geheel (5) dat wordt gevormd door 
de ventilator, de gas-luchtmixer en de gasklep. 
Bewaar ze zodat u ze achteraf opnieuw kan 
installeren.

6. Verwijder de pakking (6) van de ventilator en 
bewaar ze zodat u deze achteraf terug kunt 
plaatsen. 

Controleer de algemene staat van de 
pakking wanneer u ze verwijdert. Gooi 
de pakking weg en vervang ze 
wanneer ze gebarsten of gescheurd 
is.

7. Verwijder  indien nodig de elektroden. Zie 
“De ontstekings- en ionisatie-elektroden 
verwijderen en installeren” op pagina I-57.

8. Verwijder indien nodig de brander. Zie “De 
brander verwijderen en installeren” op 
pagina I-60.

9. Maak indien nodig de verbrandingskamer 
schoon. Zie “De verbrandingskamer 
controleren en schoonmaken” op pagina 
I-62.

OFF

i

Installatieprocedure

1. Installeer het geheel (5) (ventilator, gas-
luchtmixer en gasklep) met een nieuwe pakking 
(6) (indien nodig) op de branderplaat met behulp 
van de drie schroeven en onderlegringen (4) die 
u hebt bewaard. 

2. Draai de schroeven (4) aan tot een 
aanhaalmoment van 4 Nm.

3. Sluit de gasleiding (2) aan op de gasklep (3)
4. Sluit de luchtinlaatbuis (1) aan op de gas-

luchtmixer.
5. Sluit alle connectoren opnieuw aan op de 

elektroden, gasklep en ventilator.
Volgende stap(pen):

1. Sluit alle panelen. Zie “De panelen 
verwijderen en installeren” op pagina 
I-28.

2. Start de ketel opnieuw op. Zie “Opnieuw 
opstarten na onderhoud” op pagina I-56.
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De brander verwijderen en installeren

Voorwaarden:

 î Ventilator en gas-luchtmixer verwijderd. Zie “De 
ventilator en gas-luchtmixer verwijderen en 
installeren” op pagina I-58.

 î Elektroden verwijderd. Zie “De ontstekings- en 
ionisatie-elektroden verwijderen en installe-
ren” op pagina I-57

Gereedschap en materiaal:
 î Sleutel, zeskantkop, maat 3 (N 60 & 80 WH) en 

4 (N 100 tot 150 WH) 
 î Momentsleutel
 î Luchtcompressor

Verwijderingsprocedure:

Hoeveelheid benodigde onderdelen 
om de burner plate aan de warmtewis-
selaar te bevestigen kan varieren bij de 
Nesta Chrome modellen. De verwijder 
en installatie instructies zijn hetzelfde 
voor alle modellen

1. Maak de 2 schroeven (10)  van de gaspijp 
beugel (9) los van de branderplaat beugel. 
Verwijder en bewaar beugel en onderdelen 
voor herinstallatie.

2. Maak de twee branderplaat schroeven 
(7) van de branderplaat beugel (8) van de 
warmtewisselaar los. Verwijder beugel en 
bewaar deze en onderdelen voor herinstal-
latie.

3. Maak de overgebleven schroeven (6) van de 
branderplaat (1) los. Verwijder de branderp-
laat en de onderdelen. Bewaar voor herin-
stallatie.

4. Draai de zes schroeven waarmee de 
branderplaat (1) vastzit, los. Verwijder de 
branderplaat (1) en de schroeven. Bewaar ze 
zodat u ze achteraf opnieuw kan installeren.

5. Verwijder de zes schroeven en onderlegringen 
(5) om de brander (3) en de pakking (2) van 
de branderplaat te verwijderen. Gooi de 
pakking weg.

6. Verwijder voorzichtig de isolatieplaat (4) van 
de branderplaat.

OFF Reiniging en controles:

1. Controleer visueel de staat van de brander 
(3). 

2. Maak ze schoon met perslucht om residu's 
te verwijderen. Als de buis in slechte staat 
blijkt te zijn nadat u ze hebt gereinigd, moet 
u ze vervangen.

3. Controleer visueel de staat van de isolatieplaat 
(4) van de branderplaat. Als de stoffen 
bekleding is beschadigd, moet u de isolatieplaat 
vervangen.

4. Maak de verbrandingskamer schoon. Zie 
“De verbrandingskamer controleren en 
schoonmaken” op pagina I-62

Installatieprocedure:

1. Installeer de isolatieplaat (4) van de 
branderplaat.

2. Installeer de brander (3) en een nieuwe 
pakking (2) op de branderplaat (1) met de 6 
schroeven en onderlegringen (5) die u hebt 
bijgehouden.

3. Zet de branderplaat (1) op de warmtewisselaar. 
4. Installeer de zes schroeven en draai ze in een 

gekruist patroon aan tot 5 tot 6 Nm.
5. Installeer de gaspijp beugel (9) met de twee 

bewaarde schroeven (10) om zodanig de gas 
pijp aan de branderplaat beugel te bevesti-
gen.

Volgende stappen:

1. Plaats de ventilator en gas-luchtmixer terug. 
Zie “De ventilator en gas-luchtmixer 
verwijderen en installeren” op pagina 
I-58

2. Plaats alle panelen die u hebt verwijderd 
terug. Zie. “De panelen verwijderen en 
installeren” op pagina I-28.

3. Start de ketel opnieuw op. Zie “Opnieuw 
opstarten na onderhoud” op pagina I-56.

i
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Afb. 24. De verbrandingskamer schoonmaken
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Afb. 25. De rookgasdrukschakelaar controleren
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De werking van de rookgasdrukschakelaar 
controleren

Voorwaarden: 

Gereedschap en materiaal:
 î Manometer (meetbereik tot min 500 Pa)

Controleprocedure:

Deze procedure moet worden 
uitgevoerd terwijl de ketel (en de 
regelaar) in bedrijf zijn en het voor-
paneel geopend is.

Raak tijdens het uitvoeren van deze 
procedure de hoogspanningsver-
bindingen niet aan en raak evenmin 
componenten binnen in de ketel 
aan met een nat lichaamsdeel.

1. Maak de slang  (1) los van de adapter (2).
2. Sluit het T-stuk aan op de slang
3. Sluit de manometer aan op een van de 

T-stukverbindingen.
4. Blaas lucht in de slang terwijl die op de sen-

sor en het meettoestel is aangesloten
5. Verifieer dat de rookgas drukschakelaar 

schakelt op de ingestelde waarde (500 wordt 
400 Pa) en dat de branderautomaat een 
foutmelding weergeeft (zie “Foutcodes en 
oplossingen” op pagina I-70).

6. Vervang de sensor in geval van storing.
Volgende stappen: 

1. Sluit de slang (1) terug aan op de adapter (2).
2. Controleer of de aansluiting niet lekt.

ON

De verbrandingskamer controleren en 
schoonmaken

Voorwaarden:

 î Brander verwijderd. Zie “De brander verwijde-
ren en installeren” op pagina I-60.

Gereedschap en materiaal:
 î Industriële stofzuiger
 î Borstel met nylon haren
 î Zaklamp

Controleprocedure:

1. Controleer met een zaklamp visueel de 
staat van de verbrandingskamer. Maak deze 
schoon als deze vuil is.

Schoonmaakprocedure:

1. Veeg de wanden van de verbrandingskamer 
schoon met een borstel met nylon haren.

2. Verwijder alle afzettingen op de verwar-
mingsoppervlakken van de verbrandingska-
mer met een industriële stofzuiger.

3. Giet er wat schoon water in om eventueel 
achtergebleven residu's te verwijderen.

Volgende stappen:

1. Verwijder de condensopvangsifon en maak 
deze schoon. Zie “De condensopvangsifon 
installeren en verwijderen” op pagina I-27.

2. Installeer de brander. Zie “De brander ver-
wijderen en installeren” op pagina I-60.

OFF



Afb. 26. Uitbreidingsmodules en kabelhub

Afb. 27. Cascademodule

Kabelhub

Cascademodule

Afb. 28. Webservermodule
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Optionele modules

Uitbreidingsmodules & kabelhub
NESTA CHROME-ketels kunnen 3 verwarmings-
circuits met mengfunctie aansturen, via 3 uitbrei-
dingsmodules. Voor elke uitbreiding is een voeding 
en een busaansluiting vereist.

Webservermodule
Via deze module kan u een verbinding maken met 
een ethernet en zo via het internet toegang krij-
gen tot de ketel en het volledige installatie. Op die 
manier kan u de installatie van op afstand volgen en 
besturen met behulp van een computer of mobiel 
toestel. Het beheer gebeurt via een webbrowser.

Cascademodule (standaard vanaf NESTA 
CHROME 100)
Met deze module kunnen meerdere ketels in cas-
cade worden geïnstalleerd om het verwarmings-
vermogen in specifieke toepassingen te vergroten. 
Deze cascademodule maakt communicatie van de 
ene ketel naar de andere mogelijk en moet in elke 
ketel van de cascade worden geïnstalleerd. Zie 
“Ketels in een cascade” op pagina I-64.



Aansluiting hoofdbord / X11

Cascade 
regelaars 
(volgers)

Cascade 
regelaars 
(volgers)

Cascade 
regelaars 
(volgers)

Hoofdbord Hoofdbord Hoofdbord

Ketel Ketel Ketel

Cascademodule

Tot 16 
ketels

Afb. 29. Principes van een cascadesysteem

Afb. 30. Cascademodule
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Ketel Ketel Ketel Ketel

Aanvoer

Retour

Opdracht-
gever

Volger Volger Volger
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Ketels in een cascade
In een installatie die uit meerdere ketels bestaat, is 
het belangrijk dat het vermogen dat door de ketels 
wordt gegenereerd op elk moment wordt aanpast 
aan de vraag van de installatie en dat het rendement 
van de generatoren altijd optimaal is.
Er kunnen tot 4 ketels in cascade op één rookgasaf-
voersysteem worden aangesloten, en 4 van derge-
lijke groepen ketels met hun rookgasafvoersysteem 
kunnen via de besturingseenheid van één ketel wor-
den aangestuurd. 
De ketel met adres 1 wordt beschouwd als cas-
cade opdrachtgever en de andere zijn volgend.

In de controller menu’s wordt de op-
drachtgevende ketel “Master”genoemd 
en de “Volgers” worden slaaf genoemd.

i

De opdrachtgevende ketel activeert de vereiste func-
ties en laat de additionele menu’s zien met de param-
eters voor gebruik met de cascade opstelling.
De ketel is uitgerust met de volledige logische bestu-
ring van de cascade en regelt bovendien de stop-/
start-sequentie van elke ketel in functie van de vraag 
van de installatie. 
De ketels zijn met elkaar verbonden via de casca-
demodule (zie Afb. 30). Elke ketel heeft zijn eigen 
module die rechtstreeks op het bord is aangesloten.
Als u meerdere ketels in cascade verbindt via hun 
rookgasafvoersysteem, moet u een rookgasterug-
slagklep installeren tussen de rookgasafvoer van de 
ketel en de schoorsteenaansluiting. Dit voorkomt 
dat er rookgassen terugstromen in een ketel die niet 
in bedrijf is. Zie de handleiding die bij het accessoire 
wordt geleverd voor aanbevelingen met betrekking 
tot de installatie, de instellingen en het onderhoud 
ervan. 
 



H.C. – Verwarmingscircuit 
D.H.W. – Sanitair warm water (SWW)
A – Aanvoer/afvoer koud leidingwater
B – Aanvoer koud water
1. Retourtemperatuursensor
2. Aanvoertemperatuursensor
3. Buitentemperatuursensor
4. Ketelpomp
5. Expansievat
6. Veiligheidsgroep (veiligheidsventiel, ontluchter, 

manometer)
7. Platenwarmtewisselaar/evenwicht fles
8. Ontluchter
9. SWW-pomp

10. SWW-opslagtank
11. Temperatuursensor SWW-opslagtank
12. Terugslagklep
13. Waterdruksensor
14. Kamerunit/Kamerthermostaat
15. Mengklep
16. Verbruikers
17. Retoursensor cascade
18. SWW-circulatiepomp (met klok)
19. CV-pomp
20. Aanvoersensor installatie
21. Temperatuursensor HC1, HC2, HC3

Afb. 31. Cascade met platenwarmtewisselaar/evenwicht fles
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Ketel instellingen voor de installateur

Toegang niveaus
3 verschillende instel niveaus voor de installateur zijn 
beschikbaar : eindgebruiker niveau, inbedrijfstelling 
niveau en engineer niveau. Een vierde niveau, OEM, 
is alleen toegankelijk op fabrieks niveau via een code.
Op ieder niveau kunnen specifieke parameters 
ingesteld worden of kan de ketel geprogrammeerd 
worden naar gelang de geïnstalleerde circuits.
De menu’s voor de eindgebruiker worden beschreven 
in “Bediening van de controller- consument 
niveau” op pagina E-20. De menu’s voor de 
gekwalificeerde vakman (inbedrijfstelling en engineer) 
worden beschreven op de volgende bladzijdes.
Om in de inbedrijfstelling en engineer niveaus te 
komen dient men als volgt te werk te gaan:

Menu’s en instellingen
De volgende tabel bevat enige menu’s en submenu’s 
voor de installateur. De laatste kolom geeft de instal-
lateur de mogelijkheid om de waarde van iedere 
parameter zoals ingesteld bij installatie te noteren, 
indien deze afwijkend is van de standaard setting.
Voor vragen met betrekking tot de menu’s, neem 
contact op met AIC’s technical support.

      

Selectie van het gebruikers niveau en 
toegang verkrijgen tot alle parameters

Expert Eindgebruiker

Gebruikte symbolen voor de bediening van de draai keuzeknop:

 draai de keuzeknop naar links of rechts.

 druk de keuzeknop kort in.

 draai aan de keuzeknop om de waarde in te stellen, 

vervolgens druk de knop in om de waarde vast te leggen.

Keuze gebruikers niveau

Eindgebruiker
Keuze gebruikers niveau

Installateur
Keuze gebruikers niveau

Verder

Inlog succesvol
Vrijgegeven voor installateur

De handeling is identiek 
aan het toegang verkrij-
gen tot het inbedrijfstel-
ling niveau.

i

Inbedrijfstelling Wizard Complete parameter lijst



I-67F-090533_NL • 00

AAnvullende informAtie voor de instAllAteur

Structuur van menu’s voor de installateur

Topmenu Pagina Pgm Nr Submenu 1 Submenu 2 Standaard waarden
Ingestel-

de 
waarden

Datum en 
tijd

P.
 1

/2

1   Tijd 01:00 (hh:min)

(2 pag.) 1   Datum 01.01.2030 
 (dd.mm.yyyy)

p.
 2

/2

5   Start zomertijd 25.03  
(dd.mm)

6   Einde zomertijd 25.10  
(dd.mm)

Bedieneen-
heid
(3 pag.)

p.
 1

/3

20   Taal English - Deutsch 
- Français - Italiano - 
Nederlands - Español 
- Portuguese - Dansk - 
Suomi - Svenska - Polski 
- Slovensky - Česky 
- Slovenščina - русский 
- Magyar - Ελληνικά 
- Türkce - Serbian - 
Lietuvių

English

40   Inzetbaar als  � Bedienapparaat 1
 � Bedienapparaat 2
 � Bedienapparaat 3

Bedienapparaat 1

42   Toewijziging ruimte unit 1  � Zone 1
 � Zone 1 en 2
 � Zone 1 en 3
 � Alle zones

Alle zones

p.
 2

/3

44   Bediening zone 2  � Samen met zone 1
 � Onafhankelijk Samen met zone 1

46   Bediening zone 3  � Samen met zone 1
 � Onafhankelijk Samen met zone 1

48   Warmer/koeler  � Geen
 � Alleen voor zone 1
 � Voor alle toegewezen 

zones
Alleen voor zone 1

p.
 3

/3

70   Software versie

Klokprog. 
verw. groep 
1

—   Klokprogramma instellen Zie “Basisinsellingen” op pagina E-23

516   Standaard waarden  � Nee
 � Ja Nee

Klokprogr. 5 —   Klokprogramma instellen Zie “Basisinsellingen” op pagina E-23

616   Standaard waarden  � Nee
 � Ja Nee

Verwarm-
ings groep 1

p.
 1

/1
6 710   Gewenste wrde comfort 20.5°C

(16 pag.) 712   Gewenste wrde gereduceerd 16.0°C
714   Gewenste wrde vorst 10.0°C

p.
 2

/1
6

716   Max. gewenste wrde com-
fort 35.0°C

720   Steilheid stooklijn 1.5
721   Stooklijn verschuiving 0.0°C

p.
 3

/1
6 726   Stooklijn adaptatie  � Off

 � On Off

730   Zomer/Winter verw. grens 18.0°C
732   24-uur verwarmingsgrens -3°C

i

i
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Topmenu Pagi-
na Pgm Nr Submenu 1 Submenu 2 Standaard waarden

Ingestel-
de 

waarden
Verwarm-
ings groep 1 
(verv.)

p.
 4

/1
6

733
  Verlenging 24-uur verw gr

 � Nee
 � Ja Ja

740   Min gewenste aanvoertemp 8°C
741   Max gewenste aanvoertemp 80°C

p.
 5

/1
6 742   Gew wrde aanv ruimte therm 65°C

744   Insch. verh. ruimte therm ---
746   Vertr. warmte vraag 0 s

p.
 6

/1
6 750   Ruimteinvloed Niet ingebruik

760   Ruimtetemp begrenzing 1°C
761   Verw grens ruimteregelaar Niet ingebruik

p.
 7

/1
6

770   Snel opstoken 5°C
780

  Snelle terugzet

 � Uit
 � Tot gereduceerd gew 

wrd
 � Tot gew wrd Vorst 

bescherm

Tot gereduceerd 
gew wrd

790   Inschakeloptimalisering max 0 min

p.
 8

/1
6

791   Uitschakeloptimalisering 
max 0 min

800   Gew wrde toename Red 
start Niet ingebruik

801   Gew wrde toename Red 
einde -15°C

p.
 9

/1
6

809   Pomp bedrijf continue  � Nee
 � Ja No

820   Overtemp prot pump circuit  � Uit
 � Aan On

830   Mengklep verhoging 5°C

p.
 1

0/
16

832   Servomotor type  � 2 punts
 � 3 punts 3 punts

833   Schakeldifferentie 2P 2°C
834   Looptijd servomotor 120 s

p.
 1

1/
16

835   P-band Xp mengklep 32°C
836   Integratietijd Tn mengklep 120 s
850   Vloerdroging functie  � Uit

 � Functioneel verwar-
men

 � Bezettings afh 
verwarmen

 � Functioneel/bezet 
verwarm

 � Bezettings afh/funct 
verw

 � Hand

Uit

p.
 1

2/
16

851   Vloerdroging gew wrde hand 25°C
855   Vloerdroging gew wrde act/

Vloerdroging actuele dag ---

856   Vloerdroging actuele dag ---

p.
 1

3/
16

861   Overtemperatuur afname  � Uit 
 � Verwarmingsbedrijf
 � Altijd

Altijd

870   Met opslag buffertank  � Nee
 � Ja Ja

872   Met voorregelaar/circ pomp  � Nee
 � Ja Ja
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Topmenu Pagi-
na Pgm Nr Submenu 1 Submenu 2 Standaard waarden

Ingestel-
de 

waarden
Verwarm-
ings groep 1 
(verv.)

p.
 1

4/
16

880
  Pomp toerental reductie

 � Bedrijfsniveau
 � Stooklijn
 � Temperatuurslag 

Nom.

Temperatuurslag 
Nom.

881   Aanlooptoerental 100 %
882   Min. pomptoerental 50 %

p.
 

15
/1

6 883   Max. pomptoerental 100%
888   Stooklijn corr bij trntl 50% 33%
889   Filtertijdconst. toeren reg. 5 min

p.
 1

6/
16

890   Gew. aanv corr. bij trntl reg  � Nee
 � Ja Ja

898
  Bedrijfsniveau omschak.

 � Vorstbeveiliging
 � Gereduceerd
 � Comfort

Gereduceerd

900

  Bedrijskeuzeomschakeling

 � Geen
 � Beveiligingsbedrijf
 � Gereduceerd
 � Comfort
 � Automatisch

Beveiligingsbedrijf

Ketel 2214   Gew wrd handbedrijf 60°C
Fout 6705   SW Diagnose code

6706   Branderautom. stoorstand
Onderhoud/
ser-
vicebedrijf  
(8 pag.)

p.
 3

/8 7130
  Schoorsteenvegerfunctie

 � Uit
 � Aan Uit

p.
 4

/8

7131
  Brandercapaciteit

 � Deellast
 � Vollast
 � Max. verw. belasting

Max. verw. 
belasting

7140   Handbedrijf  � Uit
 � Aan Uit

Diagnose 
warmteop-
wekking  
(20 pag.)

p.
 9

/2
0 8338

  Bedrijfsuren verwarm bedr

p.
 1

0/
20 8339   Bedrijfsuren Tapwater

8378
  Totale gasverbruik Verw.

p.
 1

1/
20 8379   Totale gasverbruik Tapw

8380   Totale gasverbruik
8381   Gasverbruik verwarmen 

Reset?
 � Ja
 � Nee

p.
 1

2/
20 8382   Gasverbruik Tapwater  

Reset?
 � Ja
 � Nee

8383   Gasverbruik

p.
 1

8/
20 8526   24-uur rendem solarenergie

8527   Totale verbr. solar energie
8530   Bedrijf uren solar-energie
8532   Bedrijfsuren collector pomp

Diagnose 
eindge-
bruiker

p.
 1

/2
7

8700   Buitentemperatuur
8701   Min buitentemperatuur 

Reset?
(27 pag.) 8702   Max buitentemperatuur 

Reset?
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Foutcodes en oplossingen

Fout-
code

Omschrijving Fout Uitleg Actie(s)

10 Fout buitentemperatuursensor Controleer aansluiting en/of sensor. Vervang 
indien nodig.
Noodbedrijf
Neem contact op met de technische dienst 
van AIC.

20 Keteltemperatuur 1, sensor-
fout

Kortsluiting of open circuit debiet-
sensor ketel.

Controleer de aansluiting en de sensor. Ver-
vang indien nodig.

26 Gemeenschappelijke aanvoer-
temperatuur, sensorfout

Kortsluiting of open circuit gemeen-
schappelijke aanvoertemperatuur-
sensor

Controleer de aansluiting en de sensor. Ver-
vang indien nodig.

28 Fout rookgastemperatuur-
sensor

Kortsluiting of Open circuit rookgas-
sensor. 

Controleer de aansluiting en de sensor. Ver-
vang indien nodig.

30 Aanvoertemperatuur 1, sen-
sorfout

Kortsluiting of Open circuit debiet-
sensor. 

Controleer de aansluiting en de sensor. Ver-
vang indien nodig.

32 Aanvoertemperatuur 2, sen-
sorfout

Kortsluiting of Open circuit debiet-
sensor ketel.

Controleer de aansluiting en de sensor. Ver-
vang indien nodig.

38 Aanvoertemperatuur, primaire 
regelaar, sensorfout

Controleer de aansluiting en de sensor. Ver-
vang indien nodig.

40 Retourtemperatuur 1, sen-
sorfout

Kortsluiting of Open circuit retour-
sensor ketel. 

Controleer de aansluiting en de sensor. Ver-
vang indien nodig.

46 Retourtemperatuur cascade, 
sensorfout

Controleer de aansluiting en de sensor. Ver-
vang indien nodig.

47 Gemeenschappelijke retour-
temperatuur, sensorfout

Controleer de aansluiting en de sensor. Ver-
vang indien nodig.

50 Temperatuur SWW 1 sensor-
fout

Controleer de aansluiting en de sensor. Ver-
vang indien nodig.

52 Temperatuur SWW 2, sen-
sorfout

Controleer de aansluiting en de sensor. Ver-
vang indien nodig.

54 Aanvoertemperatuur SWW, 
sensorfout

Kortsluiting of open circuit debiet-
sensor SWW.

Controleer de aansluiting en de sensor. Ver-
vang indien nodig.

57 Circulatie SWW, sensorfout Controleer de aansluiting en de sensor. Ver-
vang indien nodig.

60 Kamertemperatuur 1, sensor-
fout

Controleer de aansluiting en de sensor. Ver-
vang indien nodig.

65 Kamertemperatuur 2, sensor-
fout

Controleer de aansluiting en de sensor. Ver-
vang indien nodig.

68 Kamertemperatuur 3, sensor-
fout

Controleer de aansluiting en de sensor. Ver-
vang indien nodig.

70 Temperatuur opslagtank 1 
(boven), sensorfout

Controleer de aansluiting en de sensor. Ver-
vang indien nodig.

71 Temperatuur opslagtank 2 
(onder), sensorfout

Controleer de aansluiting en de sensor. Ver-
vang indien nodig.

72 Temperatuur opslagtank 3 
(midden), sensorfout

Controleer de aansluiting en de sensor. Ver-
vang indien nodig.

78 Waterdruk, sensorfout Controleer de aansluiting en de sensor. Ver-
vang indien nodig.

81 LPB-kortsluiting of geen voe-
ding naar bus

Controleer de LPB-aansluitingen en de voe-
ding naar de bus
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Fout-
code

Omschrijving Fout Uitleg Actie(s)

82 LPB-adresconfl ict Controleer de adressen van aangesloten be-
sturingsmodules

83 BSB-draad doorsnede/geen 
communicatie

Controleer de aansluiting op de kamerunits

84 Adresconfl ict BSB-draad 2 kamerunits hebben dezelfde toe-
wijzing (prog. nr. 42)

Corrigeer het adres van het apparaat.

85 BSB RF-communicatiefout Controleer de busverbinding en de compo-
nenten

91 Gegevensoverschrijding in 
EEPROM

Interne fout in regelaar, processen-
sor 

Neem contact op met de technische dienst 
van AIC.

98 Uitbreidingsmodule 1, fout Controleer de aansluitingen van de uitbrei-
dingsmodule.

99 Uitbreidingsmodule 2, fout Controleer de aansluitingen van de uitbrei-
dingsmodule.

100 2 Kloktijd masters Controleer de tijd op de hoofdketel (master)
102 Kloktijd master zonder back-

up
Controleer de klok

103 Communicatiefout Controleer de aansluiting en de componenten
105 Onderhoudsmelding Zie onderhoudscode (druk eenmaal op de in-

formatietoets) voor gedetailleerde informatie
109 Supervisie keteltemperatuur Neem contact op met de technische dienst 

van AIC.
110 STB (SLT) vergrendeling Geen warmteafvoer, onderbreking 

STB, mogelijke kortsluiting in de 
gasklep, defect interne zekering; 

Laat de ketel afkoelen en voer een reset uit; 
als de fout zich blijft voordoen, neem dan con-
tact op met de technische dienst van AIC

111 Veiligheidsuitschakeling tem-
peratuurbegrenzer

Neem contact op met de technische dienst 
van AIC.

117 Waterdruk te hoog Laat water uit de installatie af tot er een ge-
schikte druk is bereikt

118 Waterdruk te laag Vul de installatie tot er een geschikte druk 
wordt bereikt

121 Aanvoertemperatuur verwar-
mingscircuit 1 niet bereikt

Warmteverliezen in circuit Controleer het circuit op isolatieproblemen en 
warmteverlies.

122 Aanvoertemperatuur verwar-
mingscircuit 2 niet bereikt

Warmteverliezen in circuit Controleer het circuit op isolatieproblemen en 
warmteverlies.

125 Maximale keteltemperatuur 
overschreden

Neem contact op met de technische dienst 
van AIC.

126 Laadtemperatuur SWW niet 
bereikt

Controleer de werking en de opwarmtijden 
voor sanitair warm water

127 Legionellatemperatuur SWW 
niet bereikt

Controleer de werking van de ketel

128 Vlam dooft tijdens de werking Ionisatiestroom valt weg na geslaag-
de ontsteking

Controleer de elektrische voeding, de polari-
teit en de ionisatie-elektrode, alsmede ontste-
king onderdelen/parameters.

129 Verkeerde luchtaanvoer Controleer de luchtaanvoer
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Fout-
code

Omschrijving Fout Uitleg Actie(s)

130 Maximale rookgastemperatuur 
overschreden

Warmtewisselaar raakt oververhit Controleer de oorzaken van hoge temperatu-
ren

Controleer de aansluiting en de sensor. Ver-
vang indien nodig

Controleer de aansluiting en de schoorsteen. 
132 Veiligheidsuitschakeling gas-

drukschakelaar
Onvoldoende gasdruk Controleer de gasaanvoer en de gasdruk

Controleer de aansluiting en de component
133 Veiligheidsperiode voor aan-

gaan vlam overschreden
Onvoldoende gasdruk, 

Polariteit netaansluiting, veiligheid-
speriode, 

Voer een reset uit. Als de fout meer dan 3 keer 
opnieuw optreedt, neem dan contact op met 
de technische dienst van AIC.

Controleer de ontstekingselektrode en de io-
nisatiestroom

146 Confi guratiefout sensor/bedie-
ningselementen

Controleer de sensorconfi guratie of vervang 
de component

151 LMS14... fout, intern Controleer de parameters (zie aanpassingsta-
bel installateur en/of de oproepwaarden).

Reset de regelaar en/of vervang indien nodig.

Controleer de electrode bedrading.

Neem contact op met de technische dienst 
van AIC.

152 Fout parameterinstelling Onjuiste/confl icterende invoer van 
parameters.

Controleer de parameters of stel standaard-
parameters opnieuw in

153 Unit handmatig vergrendeld Reset-toets zit vast Controleer de reset-toets
160 Drempelwaarde ventilatorsnel-

heid niet bereikt
Ventilator/relais mogelijk defect, 
drempelwaarde verkeerd ingesteld 

Controleer de parameters, de aansluitingen 
en de component. Vervang indien nodig

162 Fout luchtdrukschakelaar De luchtdrukschakelaar sluit niet 1. Controleer schoorsteen op verstoppingen 
en verwijder deze indien vereist

2. Controleer de aansluiting/bedrading en de 
drukschakelaar. Vervang indien vereist.

Vloerketels (vanaf 120 kW):
3. Controleer de luchtinlaat op verstoppin-

gen. Verwijder deze indien vereist.
164 Debiet-/drukschakelaar, ver-

warmingscircuit fout
Geen waterdebiet gedetecteerd. Controleer de aansluiting en de schakelaars in 

het verwarmingscircuit.

Vervang indien nodig.
166 Fout rookgasdrukschakelaar De rookgasdrukschakelaar opent 

niet
Controleer de aansluiting en de afstellingen op 
de luchtdrukschakelaar. Vervang indien nodig.

170 Fout waterdruksensor, primai-
re zijde

Controleer de aansluiting en de sensor. Ver-
vang indien nodig.

171 Alarmcontact 1 actief

Verhelp de actieve fout
172 Alarmcontact 2 actief
173 Alarmcontact 3 actief
174 Alarmcontact 4 actief
176 Waterdruk 2 te hoog Tap water uit de installatie af tot een geschikte 

druk is bereikt.
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Fout-
code

Omschrijving Fout Uitleg Actie(s)

177 Waterdruk 2 te laag Vul de installatie tot een geschikte druk wordt 
bereikt.

178 Temperatuurbegrenzer ver-
warmingscircuit 1

Laat het circuit afkoelen en voer een reset uit; 
als de fout zich blijft voordoen, neem dan con-
tact op met de technische dienst van AIC.

179 Temperatuurbegrenzer ver-
warmingscircuit 2

Laat het circuit afkoelen en voer een reset uit; 
als de fout zich blijft voordoen, neem dan con-
tact op met de technische dienst van AIC.

183 Apparaat in modus paramete-
rinstelling

Wacht tot de parameterinstelling voltooid is

193 Start preventie signaalingang

Kort gesloten of verbroken circuit

Afhankelijk van het toestel type kan 
het volgende van toepassing zijn:
 î luchtdrukschakelaar
 î rookgas drukschakelaar
 î condens niveau schakelaar
 î brander plaat temperatuur be-

grenzer
 î additionele externe maximaal 

thermostaat
 î additionele externe maximale 

druk begrenzer

1. Controleer schoorsteen op verstoppingen 
en verwijder deze indien vereist.

2. Controleer aansluitingen/bedrading en 
drukschakelaar. Vervang deze indien vereist.

Vloerketels (120 tot 280 kW):
1. Controleer aansluiting/bedrading en con-

dens niveau schakelaar. Vervang indien 
vereist.

2. Controleer aansluiting/bedrading en 
brander plaat temperatuur begrenzer. 
Vervang indien vereist.

Vloerketels >300 kW :

Gelijk aan 120 tot 280 kW, en
3. Controleer ook de additionele externe 

maximaal thermostaat en maximale druk-
begrenzer en aansluitingen. vervang indi-
en vereist.

195 Maximale duur bijvullen per 
laadbeurt overschreden

Controleer het automatische bijvulsysteem 

Het gebruik van een automatisch bijvulsysteem wordt niet aanbevolen

196 Maximale duur bijvullen per 
week overschreden

Controleer het automatische bijvulsysteem 

Het gebruik van een automatisch bijvulsysteem wordt niet aanbevolen

209 Fout verwarmingscircuit Controleer de confi guratie van het verwar-
mingscircuit

Herstel de standaardparameters
216 Fout ketel Controleer de confi guratie van het verwar-

mingscircuit

Herstel de standaardparameters
217 Sensorfout Controleer de aansluiting en de sensor. Ver-

vang indien nodig.
218 Drukbewaking Controleer de installatiedruk.

243 Zwembadsensor, fout Controleer de aansluiting en de sensor. Ver-
vang indien nodig.

i

i
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Fout-
code

Omschrijving Fout Uitleg Actie(s)

260 Aanvoertemperatuur 3, sen-
sorfout

Controleer de aansluiting en de sensor. Ver-
vang indien nodig.

270 Temperatuurverschil, warmte-
wisselaar te groot

Controleer de externe hydraulische compo-
nenten van de installatie.

317 Netfrequentie buiten toelaat-
baar bereik

Controleer of de voeding op de klemmen van 
de ketel correct is.

320 Laadtemperatuur SWW, 
sensorfout

Controleer de aansluiting en de sensor. Ver-
vang indien nodig.

321 Sanitair warmwatertempera-
tuur, sensorfout

Controleer de aansluiting en de sensor. Ver-
vang indien nodig.

322 Waterdruk 3 te hoog Voer water uit de installatie af tot een geschik-
te druk is bereikt.

323 Waterdruk 3 te laag Vul de installatie tot een geschikte druk wordt 
bereikt.

324 Ingang BX, zelfde sensoren Controleer de confi guratie in de parameterlijst
325 Ingang BX/uitbreidingsmodu-

le, dezelfde sensoren
Controleer de confi guratie in de parameterlijst.

326 Ingang BX/menggroep, de-
zelfde sensoren

Controleer de confi guratie in de parameterlijst.

327 Uitbreidingsmodule, dezelfde 
functie

Controleer de confi guratie in de parameterlijst.

328 Menggroep, zelfde functie Controleer de confi guratie in de parameterlijst.
329 Uitbreidingsmodule/meng-

groep zelfde functie
Controleer de confi guratie in de parameterlijst.

330 Sensoringang BX1 zonder 
functie

Sluit temperatuursensor aan in BX-klem

331 Sensoringang BX2 zonder 
functie

Sluit temperatuursensor aan in BX-klem

332 Sensoringang BX3 zonder 
functie

Sluit temperatuursensor aan in BX-klem

333 Sensoringang BX4 zonder 
functie

Sluit temperatuursensor aan in BX-klem

335 Sensoringang BX21 zonder 
functie

Sluit temperatuursensor aan in BX-klem

336 Sensoringang BX22 zonder 
functie

Sluit temperatuursensor aan in BX-klem

341 Sensor B6 ontbreekt Zonnesensor ontbreekt Controleer de parameters, de aansluiting en 
de component.

349 Terugslagklep Y15 buff ertank 
ontbreekt

Controleer de aansluiting van terugslagklep 
Y15. Vervang indien nodig.

350 Adresfout buff ertank Corrigeer het adres van het apparaat.
351 Primaire regelaar/installatie-

pomp, adresseringsfout
Corrigeer het adres van het apparaat.

352 Drukloze verbinding, adresse-
ringsfout

Corrigeer het adres van het apparaat.

353 Sensor B10 ontbreekt Gemeenschappelijke debietsensor 
ontbreekt

Controleer de parameters, de aansluiting en 
de component
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Onderhoudsmeldingen
Code Betekenis Actie
1 Aantal bedrijfsuren brander overschreden

Neem contact op met de onder-
houdsdienst2 Aantal starts brander overschreden

3 Onderhoudsinterval overschreden
5 Waterdruk 1 verwarmingscircuit te laag 

Vul het circuit bij tot er een aan-
vaardbare druk is bereikt. 18 Waterdruk 2 verwarmingscircuit te laag (lager dan onder-

ste drukgrens 2).

Fout-
code

Omschrijving Fout Uitleg Actie(s)

371 Aanvoertemperatuur verwar-
mingscircuit 3

Controleer het circuit op isolatieproblemen en 
warmteverlies.

372 Temperatuurbegrenzer ver-
warmingscircuit 3

Laat het circuit afkoelen en voer een reset uit; 
als de fout zich blijft voordoen, neem dan con-
tact op met de technische dienst van AIC.

378 Interne herhaling Neem contact op met de technische dienst 
van AIC

382 Herhaling snelheid Neem contact op met de technische dienst 
van AIC

384 Onterecht vlamsignaal Sluit de gasaanvoer af en neem contact op 
met de technische dienst van AIC

385 Netspanning onvoldoende Controleer de voeding op de klemmen van de 
ketel

386 Tolerantie ventilatorsnelheid Controleer de luchtaanvoer
388 Geen functie SWW sensor Controleer de aansluiting en de sensor. Ver-

vang indien nodig.
391 Kamerthermostaat 1

Controleer de adressen en de parameters392 Kamerthermostaat 2
393 Kamerthermostaat 3
426 Feedback rookgasterugslag-

klep
Controleer de aansluiting en de component

427 Confi guratie rookgasterug-
slagklep

Controleer de confi guratieparameters

429 Dynamische waterdruk te 
hoog Expansievat is defect

Controleer de pomp

Vervang het expansievat
430 Dynamische waterdruk te laag Controleer de pomp
431 Sensor primaire warmtewis-

selaar
Controleer de aansluiting en de sensor. Ver-
vang indien nodig.

432 Aardingsfunctie niet aange-
sloten

Controleer de aardverbinding en installeer in-
dien nodig

433 Temperatuur primaire warmte-
wisselaar te hoog

Controleer de externe hydraulische compo-
nenten van de installatie.
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Problemen oplossen

Probleem Oorza(a)k(en) Oplossing(en)

De ketel niet start Geen voeding

1. Controleer of de aan-uitknop in de AAN-
stand staat (ingedrukt en verlicht)

2. Zorg dat de voedingskabel op het 
stroomnet is aangesloten

3. Controleer de externe voedingskast 
(stroomonderbreker) en reset deze indien 
nodig.

Geen beeld op het display van de ketel
Geen voeding

1. Controleer de bedradingsaansluiting.
2. Controleer de continuïteit van de bedrading.
3. Vervang de bedrading.

Zekering(en) hoofdprintplaat defect
Vervang de defecte zekering(en) op het 
paneel (T6 3AH 250V).

Circulatiepomp start niet

Voeding pomp
1. Controleer de bedradingsaansluiting.
2. Controleer de continuïteit van de bedrading.
3. Vervang de bedrading.

Storing relais 1. Controleer het relais. 
2. Vervang de elektronische printplaat.

Storing pomp
1. Reset de pomp.
2. Controleer of er spanning op de pomp 

staat. Vervang de pomp als dat het 
geval is.

Gasgeur Lek in gascircuit

1. Controleer of de aansluitingen en het 
circuit goed afgedicht zijn.

2. Controleer of de drukmeetpunten geslo-
ten zijn op het gasblok.

Geur onverbrand gas Lek in het rookgascircuit

1. Controleer of de aansluitingen goed 
afgedicht zijn.

2. Controleer of er zich geen obstakels in 
het rookgasafvoersysteem bevinden.

3. Controleer de kwaliteit van de verbran-
ding.

Onregelmatige verbranding

Verkeerde verbrandingsinstellingen
Controleer de waarden met een rookgas- 
analyse apparaat en stel bij indien nodig.

Circulatie verbrandingslucht
Controleer of de luchtopeningen niet geblok-
keerd zijn.

Staat van brander en verbrandings-
kamer

Controleer of ze schoon zijn. 

Buizen warmtewisselaar geblok-
keerd

Controleer of de condensaatuitlaten niet 
geblokkeerd zijn. Maak indien nodig schoon.

Storing ventilator

1. Controleer of de ventilator werkt.
2. Controleer de bedradingsaansluitingen
3. Controleer de bedrading op breuk
4. Controleer of er spanning op de venti-

lator staat. Vervang de ventilator als dat 
het geval is.

5. Controleer de aansluiting van de sig-
naalkabel
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Probleem Oorza(a)k(en) Oplossing(en)

Luide ontsteking

Verkeerde afmeting rookgasafvoer- 
en/of verbrandingsluchtkanalen.

Controleer de kanaalafmetingen en corrigeer 
indien nodig

Verkeerde verbrandingsinstellingen
Controleer de waarden met een gasanalysa-
tor en stel bij indien nodig.

Storing ontstekingselektrode
Controleer de staat en afstand bij de uitein-
den (3 +/- 0,5 mm tussen de uiteinden)

Brander start niet na ontvangst signaal 
ketelregelaar

Storing gasklep

Storing ventilator

Storing ontstekings-/ionisatie-elek-
trode

1. Controleer de bedradingsaansluitingen
2. Controleer de componenten 

Verbrandingskamer wordt vuil Verkeerde verbrandingsinstellingen
Controleer de waarden met een rookgas 
analyse apparaat en stel bij indien nodig.

Ketel bereikt werktemperatuur niet

Ketelregelaar
1. Pas temperatuurinstelling aan.
2. Controleer de werking van de regelaar.
3. Vervang de regelaar.

Slechte warmteoverdracht Maak de verbrandingskamer schoon

Onvoldoende brandervermogen Controleer de verbrandingsinstellingen

Brander is vuil Maak de brander schoon

Verkeerd schoorsteendrukverlies Controleer het schoorsteendrukverlies

Temperatuur te hoog in vergelijking met 
instelling

Storing ketelregelaar

1. Controleer de temperatuurinstelling.
2. Controleer de werking van de regelaar.
3. Controleer de positie van de tempera-

tuursensoren.

Warmtewisselaar bereikt temperatuurin-
stelling maar radiatoren zijn koud

Radiatorkranen gesloten Open de radiatorkranen

Lucht in de installatie Ontlucht de installatie

Storing circulatiepomp

1. Controleer of de circulatiepomp draait
2. Controleer de aansluiting en de continu-

iteit van de pompbedrading.
3. Reset de pomp
4. Controleer of er spanning op de pomp 

staat. Vervang de pomp als dat het 
geval is.

Veiligheidsventiel gaat vaak open

Installatie veiligheidsventiel
Controleer de drukklasse van de ventiel 
(geschikt voor de installatiedruk).

Druk in de installatie Controleer de druk in de installatie (max. 6 
bar).

Expansievat
Controleer de afmeting en werking van het 
expansievat.
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Checklist installatie

Eenheid Waarden/opmerkingen
Algemeen/installatie

Type gebouw/installatie
Commercieel doel (J/N)
Productiejaar
Vermogen van de installatie kW
Verwarmd oppervlak m²
Aantal verwarmingscircuits:

• Vloerverwarming
• Radiatoren
• Overige

Cascade (J/N)? Aantal ketels?

Water

Hardheid water bij opstart mol/m³ of 
mg/l

Installatievolume L
Additieven/Antivriesmiddel (J/N)?
• Type
• Hoeveelheid %

Gas
Type?
Verwarmingswaarde kWh/m³
Gasdrukregelaar geïnstalleerd 
(J/N)? Type?

Hydraulica
Normale druk verwarmingscircuit bar
Installatie ontlucht (J/N)?
Veiligheidsventiel geïnstalleerd 
(J/N)? klasse?

bar of kW

Expansievat(en) geïnstalleerd (J/N)? 
Type(s)?
• Grootte? L

• Voordruk? bar
• Aantal
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Eenheid Waarden/opmerkingen
Platenwarmtewisselaar in de instal-
latie (J/N)? Type?
Evenwicht fl es (open verdeler) in in-
stallatie (J/N)? Type?
Aantal mixers?
Buff ertank (J/N)? Grootte? L
SWW tank (J/N)? Type? L
Pomp(en) (J/N)? Type?
• In welk(e) circuit(s)
• Gekozen in functie van de ver-

eisten voor de ketel?
Rookgas

Open of gesloten systeem?
Afmetingen of verbrandingslucht-
openingen indien gesloten systeem

cm2

Materiaal rookgasafvoerleidingen
Diameter en lengte van het leidingsys-
teem

mm/m

Schoorsteensysteem ontworpen 
door?
Berekende drukverlies, inclusief 
maximale windconditie (<200 Pa)?

Pa

Cascade (J/N)?
Rookgasterugslagklep 
geïnstalleerd (J/N)? Type?

Condensaat
Helling condensafvoer  ° of cm/m
Condensopvangsifon gevuld (J/N)?
Neutralisatiesysteem geïnstalleerd 
(J/N)? Type?
Condenspomp geïnstalleerd (J/N)?
Regelleiding condenspomp aange-
sloten (J/N)?
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Eenheid Waarden/opmerkingen
Regelaar

Regelaar ketel?
Andere regelaar (J/N)? Type?
Optionele modules geïnstalleerd 
(J/N)
• Type?
Optionele items geïnstalleerd (J/N)
• Buitensensor (J/N)? Type?
• Kamerthermostaat (J/N)? Type?
• Overige?

Diversen
De eindgebruiker heeft alle relevan-
te informatie ontvangen (J/N)
De eindgebruiker heeft alle relevan-
te documenten ontvangen (J/N)

Naam

Datum

Handtekening

AANTEKENINGEN
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Verbrandingsparameters - Logboekblad

CO2 % Rookgas T° Opmerkingen Naam Datum &
Handtekening
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Waterparameters - Logboekblad

Datum
water-
vullen 

Datum
water-

bijvullen

Water-
kwaliteit

Water-
behandeling Opmerkingen Naam &

handtekening
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