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GECERTIFICEERD PRODUCT
Al onze modellen zijn in overeenstemming met:

 î Europese Richtlijn 2014-68-UE - Drukapparatuur.
Modellen die kunnen werken met een elektrisch verwarmingselement:

 î Europese Norm EN 60335 - Veiligheid van huishoudelijke en soortgelijke       
elektrische apparaten.

 î Europese Richtlijn 2014-35-UE - Laagspanningsrichtlijn.
 î Europese richtlijn 2014-30-CE - Elektromagnetische compatibiliteit.

Dit houdt in dat onze producten CE gemarkeerd zijn, waardoor ze in elk land van de 
EU met alle veiligheidsgaranties op de markt gebracht kunnen worden.

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 gesteld 
voor storingen in het product als gevolg van:

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

 î het niet naleven van de veiligheids- enbe-
dieningsinstructies 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.

Verantwoordelijkheid van de installateur

De installateur is verantwoordelijk voor de cor-
recte installatie en inbedrijfstelling van het toestel 
volgens de voorschriften:

 î de instructies en aanbevelingen in deze 
handleiding;

 î de geldende normen en regelgeving;

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

het toestel en het hydraulische systeem, 
alsmede over de veiligheidsvoorzieningen 
die aanwezig zijn;

 î instructies over periodieke controles die 
moeten worden uitgevoerd en over mogeli-
jke 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 on-
derhouden door een erkend vakman.

Verantwoordelijkheid van de eindgebruiker

Om de best mogelijke prestaties en veiligheid van 
het toestel te garanderen, moet de eindgebruiker:

 î zorg ervoor dat het toestel wordt geïn-
stalleerd en in bedrijf gesteld door een ge-
kwalificeerde vakman;

 î het toestel regelmatig laten controleren 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 no-
dige 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 acces-
soires ontvangt;

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

De eindgebruiker mag het toestel uitsluitend ge-
bruiken voor het daartoe bestemde doel.

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

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

i
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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 acces-
soires aandachtig door voordat u het toestel gaat installeren, bedienen of onderhouden. Ze bevat 
essentiële veiligheidsinformatie
Symbolen in deze handleiding

Verwij st naar een essentiële in-
structie die, wanneer deze niet 
wordt gevolgd,kan resulteren in 
een gevaarlij ke situatie die erns-
tige schade aan het materiaal en/
of verwondingen of de dood tot 

Verwij st naar een belangrij ke in-
structie die, wanneer deze niet 
wordt gevolgd, zou kunnen resul-
teren in een gevaarlij ke situatie 
die schade aan het materiaal/
of verwondingen tot gevolg kan 

Verwij st naar een essentiële in-
structie die wij st op de aan-
wezigheid van elektrische stroom 
en een gevaar voor elektrische 

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

Het watercircuit van het toestel moet 
gevuld/leeg zijn.

Verwijst naar belangrijke informatie.i
Koud water in

Sanitair Warm Water uit

Aanvoer primair circuit 

Retour primair circuit
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Algemene informAtie

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

 î De elektrische aansluitingen moeten 
worden uitgevoerd volgens de gel-
dende plaatselij ke voorschriften en 
normen door een gekwalifi ceerde 
vakman.

 î Dit toestel kan gebruikt worden door 
kinderen van 8 jaar en ouder en door 
personen met beperkte lichamelij ke, 
zintuiglij ke of verstandelij ke vermo-
gens 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 begri-
jpen.

 î Het toestel mag niet worden schoonge-
maakt en onderhouden door kinderen 
die niet onder toezicht werken. Kinder-
en mogen niet met het toestel spelen.

 î  Elke aanpassing aan het toestel en de 
onderdelen ervan is strikt verboden, 
tenzij  er een voorafgaande schrifteli-
jke toesteming van de fabrikant werd 
verkregen.

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

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

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

 î Voer de verpakking op een milieuvrien-
delijke manier af.  Volg hierbij steeds de 
geldende lokale voorschriften voor recy-
cling

i

 î Wanneer het toestel wordt 
aangesloten op het elek-
triciteitsnet, dan moet  het 
worden geaard. 

 î Zorg ervoor dat buiten het apparaat 
een zekering of een stroomonder-
breker van het aanbevolen vermogen 
is geïnstalleerd, zodat de stroom kan 
worden uitgeschakeld.

 î Voordat u werkzaamheden aan het el-
ektrische circuit gaat uitvoeren, moet 
u de stroomaanvoer naar het toestel 
uitschakelen via de externe inrichting 
die daarto is bestemd (zekering, stroo-
monderbreker, enz.)

Veiligheidsinstructies
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Productbeschrijving

De SILOX waterverwarmers van AIC zijn dubbelwandige 
tanks die ontworpen zijn voor de productie en opslag van 
sanitair warm water. Ze bestaan uit een stalen buitentank 
(primair) en een ingebouwde roestvrijstalen warmwater-
tank. Bij elke warmwaterbereiding en verwarmingscyclus 
zet de binnentank uit en krimpt, waardoor aanhechting 
en afzetting van bezinksel wordt voorkomen. 
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1. Inspectieluik
2. Thermische isolatie
3. Dompelbuis voor temperatuursensor
4. Warmwatervoorraadtank (binnen) van roestvrij staal
5. Stalen primaire (buiten) tank
6. Primaire aansluiting
7. Bodemdeksel

8. Aansluiting voor optionele verwarmingselementin-
stallatie

9. Dompelbuis voor koudwaterinlaat
10. Buitenmantel
11. Bedieningspaneel met thermometer
12. Bovenste afdekking
13. Warmwater aansluitingen

SILOX Tanks De tanks worden verticaal op de vloer geïnstalleerd en 
kunnen worden aangesloten op verschillende verwarm-
ingsbronnen: verwarmingsketel, warmtepomp, zon-
nepanelen, enz. 
Ze kunnen ook worden uitgerust met een optioneel el-
ektrisch verwarmingselement, waarvan het vermogen 
varieert naargelang het model. Grotere modellen uitgerust 
met een optioneel verwarmingselement kunnen werken 
op driefasige elektrische stroom. Neem contact op met 
uw AIC-vertegenwoordiger om te weten welke verwarm-
ingselementen voor uw toestel beschikbaar zijn.

Afb. 1. Productbeschrijving

ProductbeschrijvingProductbeschrijving
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Productbeschrijving

1. Aan/uit controlelampje
2. Controlelampje “Winter” (warmwaterbereiding met 

externe verwarmingsgenerator, bijv. een gasboiler)
3. Controlelampje “Zomer” (warmwaterproductie 

met optioneel elektrisch verwarmingselement)
4. Zomer-Winter schakelaar - voor het in-/uitschakel-

en van het optionele verwarmingselement

Bedieningspaneel
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5. Regel- en veiligheidsthermostaat (afgesteld op 
90°C)

6. Relais
7. Thermometer
8. Afneembare beschermkap

Optionele accessoires
Elektrisch verwarmingselement

Uw SILOX warmwatertoestel kan optioneel uitgerust 
worden met een dompelverwarmingselement van 3, 
6, 9 of 12 kW (insteeklengte van 400 mm). 

Zie “Verwarmingselement 
Specificaties” op pagina 
9 voor een detail van de 
maximale lengte per tank-
model.
Neem contact op met uw 
AIC-vertegenwoordiger 
voor meer informatie.

Afb. 2. Bedieningspaneel

Het bedieningspaneel bevat de nodige element-
en om de werking van het optionele verwarmings-
element te regelen wanneer het geïnstalleerd is, 
op voorwaarde dat de elektrische installatie wordt 
uitgevoerd volgens de bedradingsschema’s. Zie 
“Aansluitschema” op pagina 11.
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Technische specificaTiestechnische sPecificAties

Afmetingen

Afmetingen (mm) SX140 SX180 SX215 SX260 SX400 SX600 SX1000

A 560 560 560 560 620 770 950
B 1 029 1 279 1 529 1 767 1 722 1 728 2 250
C 834 1 084 1 334 1 574 1 510 1 491 1 926
D 214 214 214 214 180 190 336
E 214 214 214 214 180 190 336
F — 649 775 895 845 835 —

Aansluitingen (Ø - in.) SX140 SX180 SX215 SX260 SX400 SX600 SX1000

Koud water inlaat (  ) [M] G 3/4 G 3/4 G 3/4 G 1 G 1 G 1 G 11/4

SWW-afvoer (  ) [M] G 3/4 G 3/4 G 3/4 G 1 G 1 G 1 G 11/4

SWW recirculatie  [M] G 3/4 G 3/4 G 3/4 G 1 G 1 G 1 —

Ontluchter aansluiting [F] G 1/8 G 1/8 G 1/8 G 1/8 G 1/8 G 1/8 G 1/2

Aanvoer primair circuit ( ) [F] G 1 G 1 G 1 G 1 G 11/2 G 11/2 G 11/2

Retour primair circuit ( ) [F] G 1 G 1 G 1 G 1 G 11/2 G 11/2 G 11/2

G - Optionele aansluiting voor dompelver-
warming G 2 G 2 G 2 G 2 G 2 G 2 G 2

H - Buitentank aansluiting G 1 G 1 G 1 G 1 G 11/2 G 11/2 G 11/2

I - Buitentank aansluiting — G 1 G 1 G 1 G 11/2 G 11/2 —
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Technische specificaTies

Productgegevens SX140 SX180 SX215 SX260 SX400 SX600 SX1000

Totale watercapaciteit l 138 176 214 252 355 574 955

Warmwatercapaciteit l 92 127 161 196 265 433 712

Buitenste (primaire) tankinhoud l 46 49 53 56 90 141 243

Warmteoverdrachtsgebied m2 0,9 1,2 1,6 1,9 2,2 2,8 4,0

Max. warmwatertemperatuur °C 90

Max. primaire temperatuur °C 110

Bedrijfstemperatuur primair °C 85

Max. werkdruk warm water bar 8

Max. primaire werkdruk bar 3

Gewicht zonder water kg 49 59 70 80 90 133 239

Stilstandsverlies W 49 53 56 61 99 103 113

Energie-efficiëntieklasse B B B B C C C

Hydraulisch vermogen* SX140 SX180 SX215 SX260 SX400 SX600 SX1000

Piekdebiet 45°C L/10’ 312 389 484 569 847 1 229 2 040

Piekdebiet 60°C L/10’ 199 249 309 363 536 791 1314

Piekdebiet 45°C L/60’ 989 1 112 1 545 1 806 2 411 2 994 4 902

Piekdebiet 60°C L/60’ 466 634 874 1 022 1 368 1 731 2 837

Continue debiet 45°C L/h 826 882 1 293 1 508 1 793 2 161 3 490

Continue debiet 60°C L/h 489 517 773 881 1 041 1 283 2 070

Opwarmtijd (10°C tot 60°C) Min. 23 23 21 21 23 32 36

Opwarmtijd (met 
verwarmingselement)

3 kW Min. 161 205 250 294 414 670 1 114

6 kW Min. 81 103 125 147 207 335 557

9 kW Min. 54 68 83 98 138 223 371

12 kW Min. 40 51 62 74 104 167 279

Primair debiet m3/h 2,9 3,1 4,6 5,2 6,3 7,6 12,2
* Primaire debiet water van 85°C - koud water uit het net van 10°C

Verwarmingselement 
Specificaties

SX140 SX180 SX215 SX260 SX400 SX600 SX1000

Maximale lengte mm 445 535 685 780
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Technische specificaTies

Aanbevelingen voor de kwaliteit van het water

Volg de onderstaande aanbevelingen om te voor-
komen dat er zich in een gesloten verwarmings-
circuit aanslag en slib vormen doordat er zuurstof 
encarbonaten in doordringen:

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

 î Indien het circuit in slechte staat is, of de reini-
ging niet effi ciënt was, of indien er een grote 
hoeveelheid water in het systeem zit (bijv. cas-
cade), is het aan te bevelen het toestel van het 
verwarmingscircuit te scheiden met behulp van 
een platenwarmtewisselaar of een gelijkwaar-
dig accessoire. In dat geval is het aan te be-
velen een hydrocycloon of magneetfi lter aan de 
systeemzijde te installeren.

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

 î Automatische vulsystemen worden niet aan-
bevolen tenzij de frequentie waarmee de in-
stallatie wordt gevuld, wordt gecontroleerd 
en het gehalte aan aanslag- en corrosiein-
hibitoren op een gepast niveau worden ge-
houden.

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

 î Er mogen inhibitoren worden gebruikt in 
overeenstemming met norm EN 14868.

 î Overeenkomstig de instructies van de fab-
rikant moet er een luchtafscheider (op het 
aanvoercircuit van het toestel) in combinatie 
met een vuilafscheider (stroomopwaarts van 
het toestel) worden geïnstalleerd.

 î Additieven kunnen worden gebruikt om de 
zuurstof in oplossing te houden in het water.

 î Gebruik de additieven in overeenstemming 
met de instructies van de fabrikant van het wa-
terbehandelingsproduct.

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).

Water Parameters
 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 AIC raadt aan het warmwatercircuit te laten 
werken bij meer dan 60°C om de ontwikke-
ling van bacteriën in het warmwatercircuit te 
voorkomen.

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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Technische specificaTies

Aansluitschema

Optioneel verwarmingselement

Afb. 3. SILOX Tank Aansluitschema

 î Neem contact op met uw AIC-vertegenwoordiger voor de juiste component.
 î Zie ook het aansluitingsdetail hierboven of sluit de back-up verwarmingselement direct 

aan op een gezekerde groep. 
 î De elektrische aansluitingen moeten correct gedimensioneerd zijn en uitgevoerd worden 

in overeenstemming met de geldende normen.

Sluit uw gemotoriseerde veer-gesloten 
regelklep aan op klemmen 4 & 5.i

Voor opt. verwarmings-
element > 2,5 kW ~230 V

Voor opt. verwarmings-
element > 2,5 kW ~400 V

R : 
TL° :
Re :
K : 

Aarde

Controlelampjes

Zomer/winter schakelaar

Verwarmingselement (weerstand)
Regel- en veiligheidsthermostaat
Relais
Externe schakelaar

Pomp
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instAllAtie vAn het Product

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

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

 î Het toestel moet zo worden geïn-
stalleerd dat u of een installateur er alti-
jd eenvoudig toegang toe heeft

 î Zorg ervoor dat u het juiste gereed-
schap gebruikt om beschadiging van de 
leidingen en onderdelen te voorkomen.

 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 elek-
triciteitsnet, dan moet het 
worden geaard.

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

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

 î Alle aansluitingen moeten gebeuren 
in overeenstemming met de geldende 
normen en voorschriften.

Veiligheidsinstructies voor de installatie

Inhoud van de verpakking 
 î Een SILOX tank
 î Een installatie- en onderhoudshandleiding

Optionele accessoires (afzonderlijk aan te 
schaffen)
 î Een veiligheidsgroep, bestaande uit:

 - Drukreduceerventiel (6 bar)
 - Veiligheids- en terugslagklepgroep
 - Trechter
 - Expansievat

 î Elektrisch verwarmingselement

De verwarmingsketel uitpakken
1. Verwijder voorzichtig de plastic verpakking 

en de schuimbeschermingen. 
2. Gooi de verpakking weg volgens de lokalev-

oorschriften.

Installeren en voorbereiden van de tank
 î Indien een verwarmingselement in de tank moet 

worden geïnstalleerd, raadpleeg “Optionele 
accessoires” op pagina 7 en “Optioneel 
verwarmingselement” op pagina 11 voor de 
kenmerken,  en “Optionele verwarmingselement 
installatie” op pagina 13.

 î Voer de hydraulische aansluitingen uit volgens 
“Hydraulische aansluitingen” op pagina 15.



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

si
lo

X

Verwarmingselement 
installatieplaats

13I10_087-02  ●  SILOX_NL

InstallatIe van het product

Optionele verwarmingselement installatie

Voorwaarden:

Buitenste tank afgetapt indien nodig. Raadpleeg  
“Het water uit de tank aftappen” op pagina 20.

Gereedschap en materiaal:

 î Verwarmingselement en toebehoren 

Procedure:

Zorg ervoor dat de elektrische voeding is 
uitgeschakeld.

Zorg ervoor dat de netspanning overeen-
komt met de nominale spanning van het 
verwarmingselement, zoals aangegeven 
op het typeplaatje op de deksel van de 
aanlsuitingen.

1. Verwijder de stekker uit de voorste aansluiting.
2. Installeer het verwarmingselement in het gat.

Raadpleeg de bij het accessoire ge-
leverde installatieprocedure voor het 
verwarmingselement.

i

3. Vastdraaien.
4. Vullen met water:

 î Als de buitentank leeg was voor de instal-
latie van het verwarmingselement, vul de 
buitentank dan, zie “De installatie vullen” op 
pagina 17.

 î Indien het verwarmingselement voor de 
inbedrijfstelling werd geïnstalleerd, binnen- 
en buitentank vullen. Raadpleeg “De instal-
latie vullen” op pagina 17.

 î Het is van essentieel belang dat 
het verwarmingselement volledig 
met water wordt bedekt tot een 
diepte van ten minste 100 mm.

 î Het verwarmingselement mag 
in geen geval drooglopen - dit 
kan ernstige schade aan het 
verwarmingselement veroorzak-
en, naast gevaar voor lichamelijk 
letsel en materiële schade.

5. Controleer of er geen lekkage is.
6. Voer de aansluiting van de draden uit volgens 

de aansluitschema’s in “Aansluitschema” op 
pagina 11, en volgens de instructies die bij 
het verwarmingselement worden geleverd.

 î Zorg ervoor dat het verwarmings-
element geaard is. 

 î Zorg ervoor dat alle aansluitingen 
goed vastzitten.

 î Gebruik geen overmatige kracht 
bij het vastdraaien.

Volgende stappen: :

In geen geval mag het verwarmings-
element worden ingeschakeld voor-
dat de primaire (buitenste) tank is ge-
vuld. Er kan ernstige schade aan het 
verwarmingselement ontstaan, naast 
gevaar voor lichamelijk letsel en ma-
teriële schade, als het verwarmings-
element wordt ingeschakeld wanneer 
het droog is.

 î Zorg ervoor dat de binnen- en buitentank vol 
water zijn voordat u het apparaat aanzet.

Afb. 4. Plaats verwarmingselement
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InstallatIe van het product

Veiligheidsinstructies en aanbevelingen voor 
de hydraulische circuits

 î Vul altij d de binnentank 
(warmwatertoestel) en zet 
deze onder druk voordat 
u de buitentank (primaire 
tank) vult. Doet u dit niet, 
dan kan de binnentank be-
schadigd raken.

 î Als de toevoerdruk van het waterlei-
dingnet hoger is dan 8 bar, moet een 
reduceerventiel worden geïnstalleerd.

 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 antivries-
middel wordt gebruikt, dan dient dit 
te voldoen aan de voorschriften voor 
openbare hygiëne en mag het in geen 
geval toxisch zij n. Een propyleenglycol 
van levensmiddelenkwaliteit met een 
corrosie-inhibitor wordt aanbevolen.   

 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 overstortventiel en een expansievat 
dat geschikt is voor het vermogen van het 
toestel en de grootte van de installatie, 
en voor de mogelij ke temperatuur- en 
drukstij gingen.

 î Het gebruik van antivries in het 
primaire circuit zal het verwarm-
ingsvermogen verminderen. 
Hoe hoger de concentratie an-
tivriesmiddel in het circuit, hoe 
lager het rendement.

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

i

 î Het verwarmingscircuit is ge-
maakt van koolstofstaal. Der-
halve is het opnieuw toevoegen 
van zuurstof aan het gesloten 
primaire circuit niet toegestaan.

 î Het verdient aanbeveling de volgende 
voorzieningen in het systeem aan te 
brengen om vervuiling van het primaire 
circuit en de vorming van aanslag te 
voorkomen:

 − Platenwarmtewisselaar in combi-
natie met een afscheider van mi-
croverontreinigingen om het toes-
tel te beschermen tegen eventuele 
verontreinigingen in een oude ver-
warmingsinstallatie waarin fi ttings 
en leidingen corrosie kunnen verto-
nen. Dit is eveneens verplicht voor 
open systemen waar zuurstof in de 
installatie kan doordringen en cor-
rosie kan veroorzaken.

 î In warmwatercircuits bestaat het risico 
op ontwikkeling van legionellabacte-
riën als de temperatuur te laag is. Zorg 
ervoor dat het warmwatercircuit regel-
matig op een temperatuur van meer 
dan 60°C wordt gebracht.
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InstallatIe van het product

Hydraulische aansluitingen

Aanvoer primair circuit 
(van warmteopwekker)

Retour primair circuit 
(naar warmteopwekker)

Expansievat

Overstortventiel

Terugslagklep

Terugslagklep Circulatiepomp

warm water tappunt

SWW afvoer

Afsluiter

Koud water in

Thermostatisch mengventiel

Drukreduceerventiel

Gemotoriseerde veerre-
tourklep of handbediende 
klep

Van distributienet

Zorg ervoor dat uw primaire circuit is uitgerust met alle vereiste veiligheidsaccessoires (veilig-
heidsgroep, expansievat, enz.). Raadpleeg ook de technische documentatie van de verwarmings-
generator voor meer informatie.

Afb. 5. SILOX-tank aangesloten op een externe warmteopwekker (CV-ketel) - Typisch aansluitschema
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Inlaat primair circuit 

Uitlaat primair circuit 
(aftapkraan)

Expansievat

Overstortventiel

Terugslagklep

Terugslagklep Circulatiepomp

warm water tappunt

SWW afvoer

Afsluiter

Koud water in

Thermostatisch mengventiel

Drukreduceerventiel

Van distributienet

Controleer of uw primaire circuit is uitgerust met alle vereiste veiligheidsaccessoires (veiligheids-
groep, expansievat, enz.), en of alle ongebruikte primaire aansluitingen zijn afgedopt.

Afb. 6. SILOX tank gebruikt als elektrische warmwaterboiler - typisch aansluitschema
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onderhoud

OpstartenDe installatie vullen

Voorwaarden:

Tank doorgespoeld met vers water.

Procedure:

SWW tank:

1. Sluit het koudwatercircuit aan op de uitgang 
van het distributienet.

2. Zorg ervoor dat de afsluiter van het circuit 
open staat

3. Open een warmwater aftapkraan op een 
hoog punt in het systeem

4. Zodra de lucht is verwijderd en het debiet bij 
de kraan is gestabiliseerd, sluit u de kraan.

Primarire tank:

1. Vul het primaire circuit via de toevoeraansluit-
ing van het primaire circuit (inlaat). 

2. Ontlucht de primaire tank en herhaal het 
vullen tot u 1,0 bar tot 1,5 bar bereikt. Zorg 
ervoor dat u de 1,5 bar niet overschrijdt.

Volgende stappen:

 î Controleer of er geen lekken zijn.
 î Start de waterverwarmer zoals vereist. Raad-

pleeg de Opstarten hiernaast.

Vul altijd de binnentank (warmwater-
toestel) en zet deze onder druk voordat u 
de buitentank (primaire tank) vult. Doet 
u dit niet, dan kan de binnentank be-
schadigd raken.

Voorwaarden:

Procedure:

1. Inschakelen en controleren of het controle-
lampje brandt.

2. Zet de Zomer/Winter schakelaar in de ge-
wenste stand voor gebruik met een ex-
terne warmtebron (Winter) of het optionele 
verwarmingselement (Zomer).

3. Laat de tank opwarmen en de ingestelde 
temperatuur bereiken.

4. Laat water uit een warme kraan lopen en stel 
het thermostatische mengventiel voor warm 
water in op een geschikte temperatuur (min-
imale aanvoertemperatuur 60° op systemen 
met een gepompte retour).

Volgende stap(pen):

Controleer of er geen lekken zijn.

Wanneer de tank is aangesloten op een 
CV-ketel, zal de vraag naar warm water 
worden gegenereerd via de ketelregeling. 
Raadpleeg de technische handleiding van 
de ketel voor de juiste opstartprocedure.

i
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OnderhOud

Veiligheidsinstructies en aanbevelingen

Periodieke controles en onderhoudstaken
Controles 1 en 2 hieronder moeten worden uitgevoerd door de eindgebruiker, die vervolgens 
een gekwalificeerde vakman moet bellen als er actie moet worden ondernomen. i

Item Actie Frequentie 
(keer/jaar)

1. Controleer op de manometer of 
de bedrijfsdruk van het primaire 
circuit tussen 1,0 en 1,5 bar ligt

Als de druk te laag is, vul dan het circuit bij en laat de 
lucht eruit.

3 of 4

2. Controleer de afwezigheid van 
water op de vloer

Als er water op de vloer ligt:
 î Kijk of er lekken in het circuit zijn en repareer deze, of 
 î Corrigeer de toestand indien het water regelmatig 

door de veiligheidsklep(pen) lijkt te worden afgevoerd. 

3 of 4

 î Inspectie- en onderhouds-
taken moeten elke 12 
maanden worden uitgevoerd. 

 î AIC raadt aan dat het onderhoud van 
het apparaat en zij n onderdelen wordt 
uitgevoerd door een gekwalifi ceerde 
professional.

 î Onderdelen en componenten die de-
fect zij n, mogen enkel worden vervan-
gen door originele fabrieksonderdelen 
of onderdelen die door de fabrikant zij n 
goedgekeurd.

 î Vervang pakkingen of afdichtingen op 
onderdelen die u hebt verwij derd voor-
dat u ze terug installeert, tenzij  anders 
aangegeven in de procedure.

 î Bedien de overstort ventielen minimaal 
1 keer per jaar handmatig.

 î Als het primaire circuit moet worden 
bij gevuld, 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 Als het primaire circuit regelmatig moet 
worden bij gevuld controleer dan of er 
geen lekkages zij n.

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

 î Nadat de inspectie- en onderhouds-
taken zij n voltooid, moeten alle on-
derdelen die werden verwij derd op-
nieuw worden geïnstalleerd en moet 
worden gecontroleerd of alle aanslu-
itingen stevig vastzitten en goed af-
gedicht zij n.

Voordat u onderhoudswerkzaam-
heden 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 daar-
toe is bestemd (zekering, schake-
laar, enz.), tenzij  voor
de procedure stroom is vereist (dit 
wordt aangegeven in de omschri-
jving van de procedure).
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Item Actie Frequentie 
(keer/jaar)

3. Handmatige bediening van 
veiligheidskleppen (ontlastklep 
van expansievat)

 î Laat de tank afkoelen.
 î Draai de overstort langzaam open.
 î Controleer of het water vrij stroomt.
 î Controleer of de klep weer correct sluit wanneer hij 

wordt losgelaten.

1

4. Controleer het filter van de 
drukreduceerklep

 î Isoleer de koudwatertoevoer naar de tank.
 î Open de laagste warme kraan om de druk uit het 

systeem te halen.
 î Schroef met een geschikte sleutel de messing 

borgmoer rond het zwarte plastic patroon los van 
het messing klephuis.

 î Trek het patroon met de zeef uit het klephuis.
 î Verwijder het zeefje uit het patroon en reinig het 

indien nodig onder stromend water.
 î Plaats het filter terug en duw het patroon in het 

klephuis, waarbij u erop moet letten dat u de 
schroefdraad niet beschadigt wanneer u de mes-
sing borgmoer vastdraait. Niet te vast aandraaien.

 î Sluit de warmwaterkraan en open langzaam de 
koudwaterafsluiter naar de tank.

 î Controleer op eventuele lekken.

1

5. Chemisch ontkalken  î  Ontkoppel de tank van het warmwatercircuit.
 î Plaats een ontkalkingspomp over de inlaat en uit-

laat.
 î  Zet de pomp aan en laat hem draaien, controleer 

of het circuit lekdicht is.
 î  Voeg geleidelijk het ontkalkingsmiddel toe totdat 

de juiste hoeveelheid is toegevoegd voor de hoev-
eelheid water.

 î  Laat de pomp draaien en controleer de pH-waarde; 
het proces is voltooid wanneer de pH gedurende 
20 minuten gestabiliseerd is op minder dan 0,8.

 î  Neutraliseer het ontkalkingsmiddel met soda 
(NaOH) om een pH van 7 te verkrijgen.

 î  Spoel de tank met vers water.
 î  Na het spoelen behandelen met een neutralisa-

tiemiddel met een pH van ongeveer 9. 
 î Spoel opnieuw.

Naar behoefte
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Het water uit de tank aftappen

Maak de buitenste (primaire) tank altijd drukloos en/of leeg voordat u de binnenste tank (warm-
water) drukloos maakt en leegmaakt. Doet u dit niet, dan kan de binnentank beschadigd raken. 

Voorwaarden:

Water dat uit de aftapkraan stroomt, kan 
heel heet zijn. Wees uiterst voorzichtig 
wanneer u water uit een heet toestel aflaat.

Laat het water in het apparaat afkoelen alvorens 
het af te tappen.

Procedure:

Primaire tank:
1. Sluit het primaire circuit af.
2. Open de ontluchter aan de bovenkant van de tank.
3. Sluit de aftapkraan aan op de afvoer.
4. Open de aftapkraan bij de uitlaat van het pri-

maire circuit.

SWW tank:
5. Sluit de vulaansluiting naar het waterdistribu-

tienet.
6. Sluit de afsluiter van de warmwateruitlaat.
7. Open een warmwater aftapkraan in de instal-

latie.
8. Sluit de warmwater aftapkraan aan op de aftap.
9. Open de afsluiter van de aftapaansluiting.

Volgende stap(pen):

Sluit alle kleppen en kranen, indien nodig.



21I10_087-02  ●  SILOX_NL

Problemen oPlossen

Voorwaarden:

Zorg ervoor dat de elektrische voeding is 
uitgeschakeld.

Verwijderen van regel- en veiligheidsthermostaat:

1. Verwijder het bedieningspaneel door de vier 
hoekschroeven los te draaien waarmee het 
aan de tank is bevestigd. Bewaar de schro-
even voor herinstallatie.

2. Verwijder het voorste deksel van het bedien-
ingspaneel.

3. Verwijder de instelknop voor de temperatuur 
door deze naar buiten te duwen.

4. Maak de twee schroeven los van het deel dat 
niet wordt afgedekt door de instelknop. Be-
waar ze voor herinstallatie.

5. Draai de thermostaat om vanaf de achter-
kant van het bedieningspaneel (u hoeft geen 
draden los te koppelen). 

6. Aan de achterkant van de thermostaat be-
vindt zich een vakje dat is gemarkeerd met 
een “S”. Druk met een dun voorwerp (bijv. 
een speld) op het lipje in het compartiment 
om de thermostaat te resetten.

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

De tank produceert geen warm water

Geen voeding
1. Zorg dat de voedingskabel op het 

stroomnet is aangesloten
2. Controleer de externe stroomvoorziening 

en stel deze zo nodig opnieuw in.

Primair circuit van externe warmte-
bron is koud

1. Controleer of de Zomer/Winter schakelaar 
in de Winterstand staat en het controle-
lampje aan is.

2. Controleer of de warmteopwekker (bijv. 
boiler) goed werkt (raadpleeg de handleid-
ing van de warmteopwekker).

3. Ontlucht het primaire circuit/tank.

Bediening en veiligheidsthermostaat 
1. Voer een handmatige reset uit van de 

regeling en de veiligheidsthermostaat 
(zie hieronder).

Verwarmingselement
1. Controleer de aansluiting en de continu-

iteit van de bedrading.
2.  Vervang indien nodig

De controlelampjes branden niet Geen voeding

1. Controleer of de voedingskabel op het 
lichtnet is aangesloten.

2. Controleer de externe voedingskast en 
reset deze indien nodig.

3. Controleer de elektrische aansluitingen 
en de continuïteit.

Handmatig resetten van regeling en veilig-
heid Thermostaat

Installatie van regel- en veiligheidsthermostaat:
1. Plaats de thermostaat terug op zijn plaats en 

zorg ervoor dat de draden goed zijn aang-
esloten.

2. Installeer de twee vastgezette schroeven.
3. Duw de draaiknop terug op zijn plaats.
4. Installeer het bedieningspaneel op zijn plaats en 

zet het vast met de vier bewaarde schroeven.
5. Installeer de voorklep op het bediening-

spaneel.

Volgende stap(pen):

Start het apparaat opnieuw en controleer de juiste 
werking.
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SX FICHE REVB 15/11/2020 
 

 

Product Fiche AIC SILOX 
Referring to Commission Delegated Regulation No 812/2013 

 
 

 
Model Energy efficiency 

class 
Standing 

loss 
Volume 

SX140 B 49 W 138 l 

SX180 B 53 W 176 l 

SX215 B 56 W 214 l 

SX260 B 61 W 252 l 

SX400 C 99 W 355 l 

SX600 C 103 W 574 l 

SX1000 C 113 W 955 l 
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