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Geachte klant,

Dank u voor de aanschaf van dit apparaat.

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het product gebruikt en bewaar deze op 
een veilige plaats voor toekomstig gebruik.

Om te zorgen voor een voortdurende veilige en goede werking, raden wij aan het pro-
duct regelmatig te laten onderhouden. Onze Service en After Sales organisatie kan hierbij 
helpen.

Wij hopen dat u vele jaren naar tevredenheid gebruik kunt maken van dit product.
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1 INLEIDING
1.1 TOEGEPASTE SYMBOLEN
In deze handleiding worden verschillende gevarenniveaus gebruikt om aandacht op de bijzondere aanwijzin-
gen te vestigen. Wij doen dit om de veiligheid van de gebruiker te verhogen, problemen te voorkomen en om
de technische bedrijfszekerheid van het apparaat te waarborgen.

   
   GEVAAR!
   Kans op gevaarlijke situaties resulterend in ernstig persoonlijk letsel.

  
  WAARSCHUWING!

   Kans op gevaarlijke situaties resulterend in licht persoonlijk letsel.
 

  GEVAAR voor elektrische schokken!
   Kans op gevaarlijke situaties die elektrische schokken kunnen veroor- 
   zaken resulterend in ernstig persoonlijk letsel.

   OPGELET
   Kans op materiële of milieuschade.

   LET OP 
   Belangrijke informatie.

   HANDLEIDING
   Onmisbaar onderdeel van het apparaat.
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1.2 ALGEMEEN

1.2.1 VEILIGHEID EN GEBRUIK

Dit Remeha-product is ontworpen en gefabriceerd om te voldoen aan de huidige Europese vei-
ligheidsnormen. Bij oneigenlijk gebruik kunnen zich echter gevaren voordoen met betrekking
tot de veiligheid en het leven van de gebruiker of andere personen, of schade aan de boiler of 
andere voorwerpen veroorzaken. Dit apparaat is ontworpen voor gebruik in een warmwatertoe-
voer-en opslagsysteem voor huishoudelijk gebruik. Elk ander gebruik van dit apparaat wordt als 
ongepast beschouwd. Remeha BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade
of letsel veroorzaakt door oneigenlijk gebruik. Om het apparaat voor het juiste toepassingsge-
bied te gebruiken, is het essentieel om de instructies in deze handleiding zorgvuldig te volgen.

1.2.2 AANSPRAKELIJKHEID VAN DE FABRIKANT

Onze producten worden gemaakt volgens de verschillende van toepassing zijnde richtlijnen. Zij 
worden daarom geleverd met de CE markering en alle benodigde documenten.
Vanwege de permanente zorg voor de kwaliteit van onze producten, zoeken wij voortdurend 
naar manieren om deze te verbeteren. Daarom houden wij ons het recht voor de in dit document 
genoemde specifi caties te wijzigen. 
In de volgende gevallen zijn wij als fabrikant niet aansprakelijk:
• Het niet in acht nemen van de gebruikersinstructies van het apparaat.
• Achterstallig of onvoldoende onderhoud aan het apparaat.
• Het niet in acht nemen van de installatieinstructies van het apparaat.

1.2.3 AANSPRAKELIJKHEID VAN DE INSTALLATEUR

De installateur is aansprakelijk voor de installatie en de eerste inbedrijfstelling van het apparaat. 
De installateur moet de volgende instructies in acht nemen:
• Lees de instructies van het apparaat in de meegeleverde handleidingen en neem deze in acht.
• Installeer overeenkomstig de geldende wetgeving en normen.
• Voer de eerste inbedrijfstelling en alle benodigde controles uit.
• Leg de installatie uit aan de gebruiker.
• Als onderhoud noodzakelijk is, waarschuw dan de gebruiker voor de controle- en onderhouds- 
plicht betreff ende het apparaat.
• Overhandig alle handleidingen aan de gebruiker.

1.2.4 AANSPRAKELIJKHEID VAN DE GEBRUIKER

Om het optimaal functioneren van de installatie te garanderen, moet u de volgende instructies in 
acht nemen:
• Lees de instructies van het apparaat in de meegeleverde handleidingen en neem deze in acht.
• Vraag de hulp van een erkend installateur voor de installatie en de uitvoering van de eerste 
inbedrijfstelling.
• Vraag aan de installateur uitleg over uw installatie.
• Laat de benodigde inspecties en onderhoud uitvoeren door een erkend installateur.
• Bewaar de handleidingen in goede staat en in de buurt van het apparaat.
Dit apparaat mag niet worden gebruikt door mensen (en kinderen) met lichamelijke-, gevoels-
matige- of geestelijke beperkingen, of door mensen met een gebrek aan technische ervaring, 
tenzij ze worden begeleid door een persoon, die garant staat voor hun veiligheid of indien ze zijn 
geïnstrueerd in het juiste gebruik van het apparaat.
Voorkom dat kinderen met het apparaat gaan spelen.
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1.3 GOEDKEURINGEN

1.3.1 CERTIFICERINGEN
 
CE identifi catienummer  PIN 0063CT3545
NOx-klasse Conform klasse 5
Type aansluiting (Rookgasafvoer) C13 (x), C33(x), C53 , C63(x)

1.3.2 VOORSCHRIFTEN EN NORMEN

Deze boiler moet worden geïnstalleerd in overeenstemming met de relevante standaardspecifi caties, prak-
tijkcodes en de huidige bouwvoorschriften, samen met speciale regionale vereisten van lokale autoriteiten, 
voorschriften voor gasbedrijven en verzekeringen voor de elektrische uitrusting van gebouwen. De installatie 
van dit apparaat moet in overeenstemming zijn met de relevante vereisten van:
- Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet)
- NEN 1006 Algemene voorschriften voor leidingwaterinstallaties (AVWI-2002)
- NEN-EN 806-1 Eisen voor drinkwaterinstallaties in gebouwen
- NEN 1010 Elektrische installaties voor laagspanning
- NEN-EN 50110-3140 Inspectie elektrische installaties

1.3.3 TOESTELCATEGORIEËN

Toestelcategorieën

Categorie Gastype Aansluitdruk (mbar)

II2L3P, I2H, I2EK, II2EK3B/P
G20 (H-gas)
G25 (L-gas)
G25.3 (K-gas)
G31 (Propaan)

20
25
25
30-50

Dit toestel is afgesteld voor de toestelcategorie K (I2K) en is hiermee geschikt voor het gebruik van G en G+ 
distributiegassen volgens de specifi caties zoals die zijn weergegeven in de NTA 8837:2012 Annex D met een 
Wobbe-index van 43,46 – 45,3 MJ/m3 (droog, 0 °C, bovenwaarde) of 41,23 – 42,98 (droog, 15 °C, boven-
waarde).

Dit toestel kan daarnaast opnieuw worden afgeregeld voor de toestelcategorie E (I2E) en is dan geschikt 
voor het gebruik van hoogcalorische distributiegassen met een Wobbe-index van 52,07 – 54,18 MJ/m3
(droog, 0 °C, bovenwaarde) of 49,4 – 51,4 MJ/m3 (droog, 15 °C, bovenwaarde).
Voor waarde voor het hoogcalorische distributiegas is dat de samenstelling niet meer dan 7% propaan, 
12% ethaan, 1,5% koolstofdioxide, 0,5% waterstof en 1,8% waterdamp bevat waarbij het totale PE getal 
(propaanequivalent) niet hoger dan 7% mag zijn.

Toelichting
Bovengenoemde grenswaarden voor de Wobbe-index zijn de waarden die gewaarborgd worden door de 
tests volgens de toestelnorm EN 15502-2-1 met de extreme grensgassen die voor de genoemde toestelcate-
gorieën gelden.

1.3.4 AANVULLENDE RICHTLIJNEN

Naast de wettelijke voorschriften en richtlijnen, moeten ook de aanvullende richtlijnen in deze handleiding 
worden opgevolgd. Voor alle voorschriften en richtlijnen, zoals genoemd in deze handleiding, geldt dat aan-
vullingen of latere voorschriften en richtlijnen op het moment van installeren van toepassing zijn.
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1.3.5 FABRIEKSTEST

Ieder toestel wordt voor het verlaten van de fabriek optimaal ingesteld en getest op:
• Elektrische veiligheid
• Afstelling (CO2)
• Waterdichtheid
• Gasdichtheid
• Parameterinstelling

1.3.6 CE-MARKERING

Op de boiler is een typeplaatje aangebracht. Deze wordt aan de buitenkant van de boiler gemonteerd (linker-
kant).

De CE-markering van deze boiler bevestigt de overeenstemming met de essentiële eisen van de
volgende richtlijnen of voorschriften.

• Gas Appliance (GAR) Verordening 2016/426
• Ecodesign-vereisten voor energiegerelateerde producten (ERP) 2009/125 / EG
• Richtlijn elektromagnetische compatibiliteit (EMC) 2014/30 / EU
• Laagspanningsrichtlijn (LVD) 2014/35 / EU
• Richtlijn 92/42 / EEG voor boilereffi  ciëntie (BED)

Data typeplaat:
1    Typegoedkeuring
2    Gastype en druk
3    Modelnaam
4    Belasting-, vermogen- en CO2-gegevens
5    Technische data
6    Serienummer en jaar

Deze handleiding is een integraal en onmisbaar onderdeel van het apparaat en het wordt 
aanbevolen om deze handleiding op een veilige plaats te bewaren voor toekomstig ge-
bruik.

1

2

3

4

5

6
�

�



Veiligheidsinstructies en aanbevelingen                                    8                           Remeha HR gasboilers

2 VEILIGHEIDSINSTRUCTIES EN AANBEVELINGEN
2.1 VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Gevaar
Indien u gas ruikt:
1. Gebruik geen vuur, rook niet, gebruik geen telefoon, gebruik geen elektrische contacten of   
    schakelaars (bel, verlichting, motor, lift, etc.).
2. Sluit de gasaanvoer af.
3. Open de ramen of luiken.
4. Spoor mogelijke lekkages op en dicht deze direct af.
5. Zit het lek vóór de gasmeter, waarschuw dan het gasbedrijf.

Gevaar
Indien u rookgassen ruikt:
1. Schakel het apparaat uit.
2. Open de ramen of luiken.
3. Spoor mogelijke lekkages op en dicht deze direct af.

Gevaar
Ontvlambare stoff en:
Bewaar of gebruik geen explosief of licht ontvlambaar materiaal (zoals benzine, verf of papier) in 
dezelfde ruimte als waar dit apparaat is geïnstalleerd.

2.2 AANBEVELINGEN

Waarschuwing
• De installatie en het onderhoud van het apparaat moeten door een erkend installateur worden                  
uitgevoerd volgens de plaatselijke en nationale regelgeving.
• Bij werkzaamheden aan de warmwaterbereider, het apparaat altijd spanningsvrij maken en de 
hoofdgaskraan sluiten.
• Controleer de hele installatie na onderhouds- en servicewerkzaamheden op lekkages, zowel 
gas- als waterzijdig.

Opgelet
• Het apparaat moet in een vorstvrije ruimte geïnstalleerd worden.
• Bewaar dit document in de buurt van het toestel.

Manteldelen
Manteldelen mogen alleen verwijderd worden voor onderhouds-en servicewerkzaamheden. 
Plaats na de onderhouds- en servicewerkzaamheden alle manteldelen terug.

Instructiestickers
Instructie- en waarschuwingsstickers mogen nooit verwijderd of afgedekt worden en moeten 
gedurende de totale levensduur van de warmwaterbereider leesbaar zijn. Vervang beschadigde 
of onleesbare instructie- en waarschuwingsstickers onmiddellijk.

Wijzigingen
Wijzigingen in het apparaat mogen alleen uitgevoerd worden na schriftelijke toestemming van 
Remeha.
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2.3 INSTALLATIE EN ONDERHOUD VAN DE BOILER

Dit apparaat is ontworpen voor gebruik met G20 / G25,3 (aardgas) en G30 / G31 (vloeibaar gas) 
en is vervaardigd voor een effi  ciënte, veilige en lange levensduur. Om een   probleemloze wer-       
king van dit apparaat met maximale effi  ciëntie te garanderen, is het essentieel dat de correcte 
procedures voor installatie, inbedrijfstelling, bediening en onderhoud strikt worden uitgevoerd in 
overeenstemming met de instructies in deze handleiding.

Alleen originele onderdelen en accessoires van de fabrikant mogen op dit apparaat worden 
gebruikt. Het gebruik van niet-goedgekeurde onderdelen kan de veiligheid van het apparaat in 
gevaar brengen en de garantie ongeldig maken.

In geval van storing en / of vermoedelijke foutieve bediening van het apparaat: schakel de boiler 
uit en neem contact op met een gekwalifi ceerde technicus. Probeer niet zelf reparaties uit te 
voeren, tenzij u voldoende gekwalifi ceerd bent en in staat bent om dit te doen.
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3 TECHNISCHE BESCHRIJVING
3.1 ALGEMENE BESCHRIJVING
Hoog rendement direct gestookte gasboiler 
De Remeha CWH Ace serie is een direct gestookte condenserende hoge rendement gasboiler. De boiler 
heeft een roestvast stalen tank welke wordt opgewarmd door een buiten de tank geplaatste brandermodule. 
Een brandermodule bestaat uit een roestvast stalen warmtewisselaar waarbinnen de low NOx brander is 
geplaatst.

De gasboiler beschikt over een volledig geautomatiseerd besturingssysteem met een breed scala aan bedi-
enings- en sensoropties. Het besturingssysteem is ook voorzien van spanningsloze uitgangen als ketelvrij-
gave, brander aan en storingsindicatie. Volledige integratie in een GBS systeem is mogelijk door het gebruik 
van Modbus.

Toegang tot het besturingssysteem van de gasboiler via internet en/of de mobiele telefoonapp is mogelijk 
door toepassing van een optionele webserver, verkrijgbaar bij Remeha.

De boiler bestaat uit een roestvaststalen verbrandingskamer, premix-brander, modulerende ventilator, 
gasklep, ontstekings- en vlamdetectie-elektroden, waterdruksensor en een NTC rookgassensor voor veilig-
heidsdoeleinden

De boiler is uitgerust met NTC-sensoren voor nauwkeurige temperatuurregeling van aanvoer- en retourver-
delers. Volledig premix modulerende brander, met geïntegreerde gasklep om een   nauwkeurig gas / lucht-
mengsel af te geven over het volledige modulatiebereik.

Gemeenschappelijk verbrandingslucht-inlaatspruitstuk, neemt de lucht rechtstreeks van buiten af   via een 
concentrisch luchttoevoer-/rookgasafvoersysteem (C13, C33, C53 en C63).

De veiligheids- en bedieningsfuncties van de boiler worden beheerd door een microprocessor gestuurde 
printplaat, die de boiler laat moduleren op basis van de vraag. De controle wordt uitgevoerd met behulp van 
vergelijkingsparameters tussen de gevraagde temperatuur en aanvoertemperaturen van temperatuursen-
soren.

- Condenserende technologie voor warmwateropwekking
- Maximale rendement van 109%
- RVS warmtewisselaar(s) om waterkwaliteit te waarborgen.
- Jaargebruiksrendement tot 104,1 % (EN-89)
- Roestvast stalen tank
- Standaard aansluiting circulatieleiding
- Twee tankvolumes: 200 en 300 liter

Boilertypen:
Type CWH Ace 30/201
Type CWH Ace 30/301
Type CWH Ace 60/201
Type CWH Ace 60/301

Wanneer een warmtevraag wordt gestart (de sensor van de DHW-tank is <setpoint van de DHW-tank - 
hysterese), wordt de brander snel ontstoken. De bedieningselementen berekenen het laadinstelpunt (fab-
rieksnorm is het setpoint van de DHW-tank + 3OC) en de boiler moduleert vervolgens de pomp en brander 
zodanig dat de laadtemperatuur in de tank het laadinstelpunt niet overschrijdt.

Wanneer de ingebouwde sensor het setpoint van de DHW-tank bereikt, schakelt de besturing vervolgens de 
brander uit en blijft de besturing stand-by totdat de warmtevraag zich herhaalt.

Wanneer de temperatuur van de DHW-tank (B3-sensor) <Instelpunt DHW - Hysterese tapwater, wordt de 
vraag opnieuw gestart en zal de werking zoals hierboven beschreven opnieuw beginnen.



Technische beschrijving                                          11                               Remeha HR gasboilers

WERKINGSPRINCIPE

De ketel werkt volgens het laadprincipe; het water in de bodem van de tank wordt rechtstreeks door de 
warmtewisselaar geleid en terug in de tank opgewarmd. De temperatuur van het water in de bodem van 
de tank (aanvoertemperatuur) is de norm van de branderbelasting, op basis van deze aanvoertemperatuur 
moduleert de brander. De temperatuur waarbij het water wordt teruggevoerd in de tank wordt gelijk ge-
houden aan het instelpunt door middel van pomp- en brandermodulatie.

Een belangrijk voordeel van het buiten de tank brengen van de warmteoverdracht is dat het rendement niet 
wordt beïnvloedt door de temperaturen die er in de tank heersen. Zolang er wordt getapt is ratuur nagenoeg 
gelijk aan de koudwatertemperatuur, daardoor wordt gedurende de tapperiode het maximale rendement van 
109% bereikt. Aan het eind van de opwarmperiode, als de tank bijna geheel is opgewarmd, zal de retourtem-
peratuur oplopen en moduleert de brander terug. Doordat het water vanuit het laagste punt in de tank wordt 
rondgepompt vindt er een volledige opwarming van de tank plaats en zijn er geen koele zones in de tank.

Gesloten 
systeemkit

Koud water

Retour

Heet water

Temperatuur- en 
overdrukventiel

Open trechter

Open trechter

SifonAfvoerput
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3.2 CIRCULATIELEIDING
Ten behoeve van een circulatieleiding is er een extra aansluiting aanwezig aan de bovenkant van de boiler 
tussen de heet- en koudwateraansluiting. Bij gebruik van de circulatieleiding dient het maximale debiet van 
de circulatiepomp niet het maximale debiet van de boiler te overschrijden. Overschrijding van onderstaande 
waarden (tabel 1) zal resulteren in een lagere watertemperatuur dan de ingestelde temperatuur.

Aanbevolen wordt het temperatuurverschil over het recirculatiesysteem niet groter dan 5 K te laten zijn. Deze 
leidt tot de minimale circulatievolumestroom.

Tevens dient er een keerklep in de circulatieleiding gemonteerd te worden.

tabel 1: maximum circulatiedebiet
Model Type CWHA

 30
CWHA 

60
debiet (m³/h) 0,6 1,2

 



Technische beschrijving                                          13                               Remeha HR gasboilers

3.3 WATERKWALITEIT
De waterkwaliteit dient te voldoen aan de eisen van het waterleidingbesluit en aanbevelingen van de 
VEWIN. Wij adviseren onze CWH Ace boilers toe te passen in gebieden waar de hardheid van het water
> 4ºdH en < 10ºdH is.

Bij intensief gebruik van het toestel in combinatie met hard water (> 7-10ºdH) kan zich binnen de warmtewis-
selaar snel kalkafzetting vormen. Frequent onderhoud zal dan het gevolg zijn. Om hoge onderhoudskosten 
te vermijden en een betrouwbare werking te garanderen, adviseert Remeha BV in dergelijke omstandig- 
heden waterbehandeling toe te passen. Indien er waterbehandeling wordt toegepast, adviseren wij de water-
kwaliteit niet onder de 4ºdH te ontharden.

3.3.1 CIRCULATIEPOMP

Op de klemmen pomp L - pomp N kan een circulatiepomp (max. 1,0 A) worden aangesloten. De circulatie-
pomp kan dan worden aangestuurd door een thermostaat aangesloten op klemmen 1 & 2. Sluiten de
contacten van de thermostaat dan wordt de circulatiepomp geactiveerd (Zie Klemmenstrook hoofdstuk 3.7 
toepassingsvoorbeelden). Deze toepassing kan worden gebruikt wanneer de boiler wordt
gecombineerd met een voorraadvat; zodra de temperatuur in het voorraadvat te laag wordt zal de ther-
mostaat van het voorraadvat de pomp activeren waardoor het vat weer wordt opgewarmd.
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CWH ACE MODEL Unit 30/201 30/301 60/201 60/301
Nominale belasting (Hi) kW 6,5 - 28,0 10,9 - 56,0

Nominale belasting (Hs) kW 7,2 - 31,1 12,1 - 62,2
Nominaal vermogen kW 7,1 - 30,5 11,9 - 61,0
Gasverbruik G20 / G25,3 / G31 m3/h 2,95 / 3,45 / 1,15 5,95 / 6,90 / 2,35
Rookgastemperatuur max (75OC Anti-legionella) oC 75
CO2  op maximale uitvoer G20 / G25,3 / G31 % 9,2 / 9,0 / 10,0 9,1 / 9,0 / 10,0
CO op maximale uitvoer ppm 60 120

NOx-emissie GCV mg/kWh 39,1 36,0
NOx-klasse Klasse 6
Geluidsniveau (EN15036-1 Gemiddeld @ 1m) LAeq 53 63

WATERZIJDIG
Tankinhoud ltr 200 300 200 300
Standby-verliezen Watts 185 198 185 198
Herstelpercentage op 50oC l/hr 720 960

Opwarmtijd T = 50oC min 23 34 12 17

Opwarmtijd T = 45oC min 21 31 10 16
PMS inlaat / bedrijfsdruk max (min) bar 9,0 (1,0)
Aansluiting warm en koud water “ 1 1/2”
Aansluiting circulatie “ 1”

ELEKTRISCH
Elektrische voeding V / Hz 220 - 240 / 50
Zekering op netvoeding A 5
Isolatie beschermingsklasse IP IP20

Opgenomen elektrisch vermogen W 3,5
Opgenomen elektrisch vermogen - maximaal W 100 145

ROOKGASAFVOER
RGA - LTV aansluiting concentrisch mm 80 / 125
Maximale RGA-LTV - parallel m 36

Maximale RGA-LTV lengte - concentrisch m 18
Schoorsteensystemen toegestaan type C13, C33, C53, C63

Rookgasvolume @ minimale belasting kg/h 11,3 21,0

Rookgasvolume @ nominale belasting kg/h 48,8 97,6

Maximale tegendruk rookgasafvoer @ 65OC Pa 60 80

Maximale condensatieproductie l/h 4,0 8,0

ANDERE AANSLUITINGEN
Gas “ 1”

Condensafvoer mm 41mm
Tankafvoer mm 28mm

GEWICHTEN
Gewicht (leeg) kg 155 165 170 180
Gewicht (vol) kg 355 465 370 480

3.6 TECHNISCHE GEGEVENS
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3.7 TOEPASSINGSVOORBEELDEN
VOORBEELD 1: STAND-ALONE MET CIRCULATIELEIDING (SCHEMATISCH)

Model CWHA 30 CWHA 60

debiet m3/h 0.6 1.2
 

VOORBEELD 2: CASCADE OPSTELLING (SCHEMATISCH)

Maximum circulatiedebiet Q4 pomp
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3.7 TOEPASSINGSVOORBEELDEN (VERVOLG)

Menu Parameter instellingen
DHW 1660

Pomp vrijgave
Stel de gewenste optie in voor activering van de omlooppomp, normaal gesproken geac-
tiveerd met tijdprogramma 4 (DHW) of onafhankelijk van DHW via tijdprogramma 5

1661
Pomp herhaal cyclus

Wanneer ingeschakeld, zal de circulatiepomp tijdens de activeringsperiode in- en uitschake-
len (10 minuten aan en vervolgens 20 minuten herhaaldelijk uitschakelen). Deze functie is 
met name handig wanneer de warmteverliezen op de retourleidingen hoog zijn en de brander 
continu gedurende lange tijd werkt, met weinig of geen warm water.

1663
Circulatie setpunt

Standaard instelpunt is 45ºC. Wanneer de B39-sensor is geïnstalleerd, zal de controller de 
tapwaterretourtemperatuur tijdens de activeringstijd van de pomp controleren. Telkens als de 
door de sensor verkregen temperatuur daalt tot onder het circulatiedoseringspunt, blijft de 
pomp draaien totdat het instelpunt wordt bereikt (minimale inschakelduur is 10 minuten). 
Tijdens een legionellacyclus wordt de temperatuur op de sensor gebruikt om de tijdsduur 
in te stellen, waarbij ervoor wordt gezorgd dat het gehele tapwatersysteem het legionella-
setpoint bereikt voor de totale ingestelde tijdsduur. De tijdteller wordt niet gestart totdat de 
temperatuur op de sensor het legionella-setpoint bereikt.

Tabel met instellingen

VOORBEELD 1 & 2: STAND-ALONE EN CASCADE OPSTELLING
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VOORBEELD 3:  CWHA  & OPSLAGTANK (SCHEMATISCH)

3.7 TOEPASSINGSVOORBEELDEN (VERVOLG)
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Menu Parameter Settings
Confi guratie 6020 De functie van uitbreidingsmodule 1 instellen op “Multifunctioneel”

6030 Zet Relaisuitgang QX21 module 1 in op “dT controller 1 K21”

6041 Sensoringang BX22, module 1 op “Speciale temperatuursensor 1” instellen

Algemene 
functies

5570 Fabrieksinstelling: niet gebruikt

5571 Fabrieksinstelling: “- 1.5OC” - Wanneer de temperatuur van de HWST Ace-tank 0,5OC lager is 
dan de temperatuur van de roostertank, wordt de K21-pomp uitgeschakeld

5572 Fabrieksinstelling: “3.0OC” - Wanneer de temperatuur van de HWST-gasboiler minder dan 
2.0OC onder de temperatuur van de opslagtank is, wordt de K21-pomp ingeschakeld.

5573 Fabrieksinstelling: “DHW-sensor B3”

5574 Fabrieksinstelling: “Speciale temperatuursensor 1”

5575 actiewijze: 30 seconden - vertegenwoordigt de minimale tijd dat de K21-pomp zal worden 
geactiveerd, zelfs als aan de voorwaarden van parameter 5571 is voldaan.

Tabel met gerelateerde instellingen (naast de tabel met voorbeelden 1 en 2)

3.7 TOEPASSINGSVOORBEELDEN (VERVOLG)
VOORBEELD 3:  CWHA  & OPSLAGTANK (OPSTELLING)



Technische beschrijving                                          21                               Remeha HR gasboilers

VOORBEELD 4 : VERBINDINGEN MET GEBOUW BEHEER SYSTEEM (GBS)

GBS

3.7 TOEPASSINGSVOORBEELDEN (VERVOLG)
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3.8 BEDRADINGSSCHEMA’S (CWH ACE 30 & 60 KW-MODELLEN)

A+ B- RE
F

DB
/C

L+
M

B/
CL

-
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4 INSTALLATIE

4.1 INSTALLATIEVOORSCHRIFTEN
Waarschuwing
De installatie van het apparaat moet door een erkend installateur worden uitgevoerd volgens de 
plaatselijke en nationale geldende regelgeving.

4.2 LEVERINGSOMVANG

4.2.1 STANDAARDLEVERING
• De warmwaterbereider
• 2x afsluiters
• Installatie-, gebruikers- en servicehandleiding
• Garantiekaart

4.2.2 ACCESSOIRES

Gebruik uitsluitend de originele- of aanbevolen accessoires.

Benaming
Voorraadvat RVS HWST-A 300 liter Rookgasafvoer bocht “kort” 90 graden Ø 80/125. Geschikt 

voor CWH Ace 30/60 kW.
Gecombineerde verticale dakdoorvoer Ø 80/125.
Geschikt voor CWH Ace 30/60 kW.

Rookgasafvoer bocht 45 graden Ø 80/125. Geschikt voor 
CWH Ace 30/60 kW.

Geveldoorvoer Ø 80/125. Geschikt voor
CWH Ace 30/60 kW.

Tussenstuk rookgasafvoer voor meten rookgassen inclus-
ief afdopset,
Ø 80/125. Geschikt voor CWH Ace 30/60 kW.

Adapter die de standaard rookgasafvoer/
luchttoevoeraansluiting Ø 80/125 vervangt door
een excentrische aansluiting Ø 100/100. Geschikt voor 
CWH Ace 30/60 kW.

Condensopvang voor horizontale en verticale rook-
gaskanalen Ø 80/125. Geschikt voor CWH Ace 30/60 kW.

Rookgasafvoerpijp lengte 1000 mm Ø 80/125.
Geschikt voor CWH Ace 30/60 kW.

Plakplaat voor platdak t.b.v. dakdoorvoer Ø 80/125. Ge-
schikt voor CWH Ace 30/60 kW.

Rookgasafvoerpijp “inkortbaar” lengte 500 mm
Ø 80/125. Geschikt voor CWH Ace 30/60 kW.

Universele loodpan voor rookgaskanalen Ø 80/125. Ge-
schikt voor CWH Ace 30/60 kW.

Rookgasafvoerpijp “inkortbaar” lengte 1000 mm
Ø 80/125. Geschikt voor CWH Ace 30/60 kW.

Set muurplaten voor rookgasafvoerkanaal, geschikt voor 
CWH Ace 30-60 kW.

4.3 PLAATSINGSMOGELIJKHEDEN

4.3.1 DE OPSTELLING VAN DE BOILER

Plaats de boiler op een vlakke vloer in een vorstvrije ruimte. In de opstellingsruimte wordt geadviseerd om de 
volgende afstanden tot een wand, deur of luik aan te houden:

• 30 cm aan de rechterzijde
• 30 cm aan de linkerzijde
• 100 cm aan de voorzijde
• 50 cm aan de bovenzijde

Plaats de boiler in een ruimte waar, in geval van lekkage aan de tank of aan de aansluitingen, geen water-
schade kan ontstaan aan de directe omgeving of aan lager gelegen verdiepingen. Indien dit niet mogelijk is, 
dient de boiler in een veiligheids-opvangbak met afvoermogelijkheid geplaatst te worden.
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CWH Ace .../301 en 302 modellen
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4.5 WATERAANSLUITINGEN

De koudwateraansluiting en de warmwateraansluiting bevinden zich aan de bovenzijde van het toestel. Ten 
behoeve van een circulatieleiding is er een extra aansluiting aanwezig, let er op dat er in de circulatieleiding
een keerklep wordt gemonteerd. Pas driedelige koppelingen toe om het verlenen van service vlot te doen 
verlopen. Plaats een drukgroep in de koudwatertoevoerleiding en serviceafsluiters in de warmwaterleiding en
de circulatieleiding.

4.5.1 DRUKBEVEILIGING VAN HET WATER

In de koudwatertoevoerleiding naar de boiler moet een inlaatcombinatie worden gemonteerd. De inlaatcom-
binatie dient op maximaal 8 bar te zijn afgesteld. De overstort van het expansiewater moet via een open
trechterverbinding zijn aangesloten op een afvoerleiding naar het riool. Deze afvoerleiding mag niet kunnen 
bevriezen. Het is noodzakelijk om bij vervanging van een boiler altijd nieuwe inlaatcombinatie te monteren.

4.5.2 ANTI-VACUÜMKLEP

Een anti-vacuümklep moet worden aangebracht op de secundaire zijde van de boiler. De minimale gecumu-
leerde doorsnede van de opening van de anti-vacuümklep, gemonteerd op de boiler, is niet minder dan 
350mm2.

4.6 GASAANSLUITING

De gasaansluiting bevindt zich aan de bovenzijde van het toestel. Zorg voor een juiste dimensionering van 
de gasleiding en de gasmeter. Let hierbij op het eventueel gelijktijdig in gebruik zijn van andere
gasgestookte apparatuur. Raadpleeg de plaatselijk geldende norm om de juiste diameter van de gasleiding 
te bepalen. De nominale voordruk bij de gasaansluiting is 20 of 25 mbar afhankelijk van aardgastoestel.
Monteer een gaskraan op korte afstand van het toestel. Plaats een gasfi lter in de gastoevoerleiding om 
vervuiling van het gasregelblok te voorkomen. Pas koppelingen toe om het verlenen van service vlot te doen 
verlopen. Blaas de gasleiding goed schoon alvorens deze aan te sluiten. Controleer alle verbindingen op 
dichtheid.

Waarschuwing
• Sluit de hoofdgaskraan alvorens met de werkzaamheden aan de gasleidingen te beginnen.
• Controleer voor montage of de gasmeter voldoende capaciteit heeft. Houd daarbij rekening 
met het verbruik van alle huishoudelijke apparaten.
• Waarschuw het plaatselijke energiebedrijf als de gasmeter te weinig capaciteit heeft.

Opgelet
• Zorg dat er geen vuil in de gasleiding zit. Blaas voor montage de leiding door of 
klop deze goed uit.
• Installeer in de gasleiding bij voorkeur een gasfi lter om vervuiling van het gasblok 
te voorkomen.
• De gasleiding moet volgens de geldende voorschriften worden aangesloten.

4.7 AANSLUITINGEN VAN DE LUCHTTOEVOER-/ROOKGASAFVOER-
LEIDINGEN
De ketel is geschikt voor de volgende types rookgasaansluitingen. Zie hoofdstuk: “Certifi ceringen”, pagina 6.
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4.7.1 CLASSIFICATIE

In de tabel is deze indeling volgens CE nader gespecifi ceerd.

C13(x) Gesloten Uitmonding in de gevel.
Instroomopening voor de luchttoevoer ligt in hetzelfde drukgebied als de uitmonding
(Bijvoorbeeld een gecombineerde geveldoorvoer).

C33(x) Gesloten Rookgasafvoer bovendaks.
Instroomopening voor de luchttoevoer ligt in hetzelfde drukgebied als de uitmonding
(Bijvoorbeeld een concentrische dakdoorvoer).

C53 Gesloten Gesloten toestel.
Separaat luchttoevoerkanaal.
Separaat rookgasafvoerkanaal.
Luchttoevoeropening en rookgasafvoer liggen in verschillende drukgebieden.

C63(x)¹ Gesloten Dit type toestel wordt door de fabrikant zonder toe- en afvoersysteem geleverd.
1) Niet toegestaan in BE

Uitmondingen
Het toestel dient gesloten te worden opgesteld en te worden aangesloten op een Remeha  dak- of muur-
doorvoerset.
Het toestel moet worden aangesloten op dikwandig aluminium of roestvaststaal rookgasafvoermateriaal. Bij 
rookgasafvoer lengtes langer dan 1,5 meter wordt geadviseerd om een condensring in het rookgaskanaal 
toe te passen. Deze condensopvang dient zo dicht
mogelijk bij de toestelaansluiting te worden gemonteerd. Horizontale delen in het rookgasafvoerkanaal 
moeten op een afschot van 50 mm per meter naar het toestel toe worden gemonteerd.
Sluit de boiler-condensafvoer via een open verbinding aan op het riool.

Lengte van de lucht-/rookgasleidingen

Opgelet
• De luchttoevoeropening moet geopend blijven.
• De opstellingsruimte moet voorzien zijn van de noodzakelijke luchttoevoeropeningen. Deze 
mogen niet worden verkleind of afgesloten.

4.7.2 GESLOTEN OPSTELLING MET CONCENTRISCH SYSTEEM VAN
ROOKGASAFVOER EN LUCHTTOEVOER

Tabel 3 toont de rookgasdiameters en maximale lengte van het concentrisch rookgasafvoer/luchtoevoer-
kanaal. Voor extra bochten dient de lengte volgens tabel 4 op de maximale lengte in mindering te worden 
gebracht.

Tabel 3: Concentrisch kanaal

Schoorsteenlengte voor gesloten uitvoering (excentrisch)
Model ø (mm) (m)*
CWHA 30/… 80/125 18
CWHA 60/… 80/125 18
* Bij geveluitmonding is de maximale lengte inclusief één 90° bocht
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Tabel 4: Weerstand bochten

4.8 ELEKTRISCHE AANSLUITINGEN

Waarschuwing
• De elektrische aansluitingen moeten altijd spanningsloos worden uitgevoerd en alleen door 
erkende installateurs.
• De ketel is volledig voorbedraad. De interne aansluitingen van het bedieningspaneel niet wijzi-
gen.
• Voer een aarding uit alvorens de elektriciteit aan te sluiten.

4.9 LOCATIE VAN DE BOILER

De locatie van de boiler moet voorzien zijn van goede verlichting, een goede plaats voor de luchttoevoer/
rookgasafvoer en voor de condensafvoer. Een speciale opstellingsruimte wordt sterk aanbevolen.

Als er geen speciaal gebouwde installatieruimte beschikbaar is, moeten maatregelen worden genomen om 
de boiler te beschermen tegen schade en om te voorkomen dat vreemde stoff en worden opgeslagen op of 
rond de boiler. Zie BS 6644-clausules 4, 5 en 6 voor details.

Er moet altijd een gemakkelijke toegang tot de technische ruimte en de boiler zijn. De boiler moet zich in 
een ruimte bevinden waar lekkage uit de tank, wateraansluitingen of het gecombineerde temperatuur- en 
drukveiligheidsventiel niet leidt tot schade aan het aangrenzende gebied. Wanneer dergelijke locaties niet 
kunnen worden vermeden, moet onder de boiler een geschikte opvangbak worden geïnstalleerd. De afvoer-
lade mag niet dieper zijn dan 38 mm en moet 100 mm breder en langer zijn dan de boiler. Het moet worden 
doorgesluisd naar een geschikte afvoer met behulp van een 20 mm (0,75 inch) diameter pijp, gebogen voor 
een goede afvoer.

Er moet toegang zijn tot de voorkant van de boiler met voldoende ruimte voor onderhoud en bediening (zie 
3.4). De vloer waarop de boiler wordt geïnstalleerd, moet vlak, waterpas en voldoende sterk zijn om het 
gewicht te weerstaan   wanneer deze met water is gevuld, en moet voldoen aan de vereisten van de lokale 
autoriteiten en bouwvoorschriften.

Bocht type Lengte (m)
90° 1,2
90° knie 2,0
45° 0,7
Condensring 1,5
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• Zorg ervoor dat de ketel geïsoleerd is van de voeding.
• Verwijder de afzonderlijke schroef aan de linkerkant van de deur en maak de twee vergrendelingen los 

door aan de achterkant van elke vergrendeling te trekken en op te tillen

• Open de deur en maak de aardingskabel van de behuizing los bij het bovenste scharnier.  Til de deur 
omhoog en van de scharnieren af. Plaats de deur voorzichtig tegen een muur, ervoor te zorgen dat het 
niet kan omvallen.

4.10 DE DEUR EN DE BINNENKLEP VERWIJDEREN



Installatie                                          30                              Remeha HR gasboilers

• Verwijder de vier schroeven aan beide zijden van het display bovenaan. Draai de twee schroeven aan 
de onderkant in de behuizing los om de beugel voor de behuizing te verwijderen. Trek de binnendeksel 
naar voren en verwijder deze volledig.

Montagebeugel 
behuizing
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4.11 KOUDE WATERTOEVOER

4.11.1 AANSLUITINGEN

Gebruik wartelkoppelingen om de aanvoer- en retourleiding hierop aan te sluiten voor onderhoudsgemak.

Plaats een terugslagklep en afsluiter in de koudwatertoevoer voor de inlaat van de boiler.

Breng bij het aansluiten geen overmatig draaimoment aan op deze nippels. Het gebruik 
van een geschikte afdichtmassa voor drinkwaterleidingen wordt aanbevolen.

4.11.2 SYSTEEM

Het CWH Ace-assortiment boilerboilerstoestellen is ontworpen om te werken vanuit een netvoedingsbron 
zonder toevoer van water. De boiler kan echter worden verbonden met een open ontluchtingsvoorziening, 
mits aan minimale voedingsdrukken wordt voldaan.

 
Bij aansluiting op een gesloten of open ontluchtingswatersysteem moet te allen tijde een 
minimale waterdruk van 1,0 bar worden aangehouden.

Deze boiler is af fabriek voorzien van temperatuur- en overdrukventielen. Een ongeventileerd systeem moet 
worden geïnstalleerd door een erkende installateur.

Het gebruik van gegalvaniseerd leidingwerk wordt niet aanbevolen vanwege 
problemen zoals galvanische aanval.

4.11.3 WATER KWALITEIT EN BEHANDELING

Bij de installatie van Remeha-waterboilers in gebieden met hard water raden wij aan om 
een specialist in waterbehandeling te raadplegen.

In gebieden met hard water kan kalkaanslag optreden in alle warmwatersystemen en hoe hoger het volume 
en hoe heter het gebruikte water, hoe groter de ophoping van kalkaanslag. Waterbehandeling wordt mees-
tal aanbevolen als de hardheidsniveaus meer dan 150 ppm (7-10 graden Clark) bedragen. Om deze reden 
wordt waterbehandeling met base-uitwisseling sterk aanbevolen in gebieden met hard water.

4.11.4 DE-STRATIFICATIE POMP

Vanwege het ontwerp is een interne de-stratifi catiepomp van de DHW-tank niet vereist.
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4.12 GESLOTEN SYSTEMEN 

   Gesloten systemen mogen alleen worden gemonteerd door een    
   goedgekeurde installateur

Wanneer het apparaat wordt gebruikt in een gesloten warm water opslagsysteem, moet een inlaatcombinatie 
worden gemonteerd. Bij gebruik in een gesloten systeem levert het apparaat warm water met een maximum 
van 9,0 bar of met de druk die beschikbaar is op de hoofdvoeding als deze lager is. Tijdens perioden zonder 
stroming kan de systeemdruk stijgen tot maximaal 9,5 bar terwijl de brander werkt. Bij het testen van het 
systeem, wordt het aanbevolen om een   maximale testdruk van 9,0 bar te gebruiken.

Alle fi ttingen en materialen die water aan het opslagvat leveren, moeten geschikt zijn voor gebruik met drink-
water.

Koud water

Terugkeer

Heet water

Condensaat 
val

Draineren

Luchtruimte

Temperatuur- en over-
drukventiel

Luchtruimte

Gesloten 
systeemkit of 
inlaatcombinatie
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Op de 1 “-nippel aan de bovenzijde van de boiler kan een recirculatie aansluiting worden gemonteerd. In alle 
gevallen moet de recirculatiebuis, voor onderhoudsgemak, worden uitgerust met een afsluiter direct voor het 
aansluitpunt.

 

Als een recirculatie aansluiting is uitgerust met een circulatie pomp, moet u ervoor zorgen dat het debiet het 
maximale doorstromingsvermogen van de boiler niet overschrijdt. Een te grote stroom in het circulatieleiding 
kan leiden tot een temperatuurmengeff ect in het boilersopslagvat, in een opgeslagen watertemperatuur die 
lager is dan de ingestelde temperatuur.

Zie onderstaande tabel:-

Het is belangrijk dat de warmteverliezen van het retoursysteem tot een minimum worden 
beperkt (via isolatie van de leiding), anders kan de boiler langere tijd werken bij een mini-
male belasting, waarbij de door de retoursysteemleidingen verloren warmte constant wordt 
vervangen.

4.13 SECUNDAIR RETOURONTWERP (DHW-CIRCULATIEPOMP)

Model Type CWHA
 30

CWHA 
60

Maximaal debiet m3 / h 0,6 1,2
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4.14 CONDENSAFVOER
Condensatie wordt gevormd in de normale werking van de boiler en deze moet continu worden afgevoerd naar 
een afvoer. Gezien de zuurgraad van de condensafvoer (pH 3,5 - 4,5) kan alleen kunststof worden gebruikt 
voor de afvoerleiding. Een 60kW-brander kan tot 6,0 liter water per uur produceren, bij volledige belasting.

Waar mogelijk wordt aanbevolen dat alle condensafvoerleidingen worden aangesloten op een intern afvo-
erpunt (zoals een afvoer, gootsteen, douche of toilet). Als interne niet mogelijk is, moeten externe leidingen 
worden voorzien van een minimale diameter van 40 mm. Externe leidingen moeten worden geïsoleerd om te 
beschermen tegen vorst en temperaturen onder het vriespunt.

Gebruik van 40 mm plastic pijp met een val van minstens 30 mm voor elke meter leidingwerk wordt aanbevo-
len.

De condensaatafscheider moet voor het gebruik van de boiler met water worden gevuld.

Het is belangrijk dat de condensaatstroom gehandhaafd blijft, zelfs in het geval van vorst. 
In het geval dat het condensaat geblokkeerd raakt, zal de boiler volledig uitschakelen en zal 
hij niet opnieuw werken totdat de stroom is hersteld.

Rioolaansluiting
Er zijn geen vereisten voor een extra luchtafscheider voor 
een aansluiting rechtstreeks op het riool.
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Open afvoer
Er zijn geen vereisten voor een beveiliging 
indien het condens is aangesloten op een 
open afvoer.

VOORBEELDEN VOOR HET VERWIJDEREN 
VAN CONDENS
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4.15 ROOKGASAFVOER SYSTEMEN
4.15.1. ALGEMENE VEREISTEN

VOORZICHTIGHEID: 

• Het installatiebedrijf is ervoor verantwoordelijk dat het juiste type rookkanaalsysteem wordt gebruikt en 
dat de diameter en lengte correct zijn. Voor een optimale installatie moeten de door Remeha geleverde 
accessoires ervoor zorgen dat de juiste systeemcomponenten worden gebruikt.

• Richtlijnen voor de rookgasinstallatie worden gegeven in NEN 2757. Het apparaat is gecertifi ceerd in 
verband met rookgasafvoersystemen van M & G

• De koppelings- en verbindingsmethoden kunnen variëren, afhankelijk van de fabrikant van het 
rookkanaalsysteem. Het is niet toegestaan   om leidingen, koppelingen en verbindingsmethoden van ver-
schillende fabrikanten te combineren. Dit geldt ook voor dakdoorvoeren en gemeenschappelijke kanalen.

• Als u deze boiler op een ouder bestaand rookafvoersysteem aansluit, moet u ervoor zorgen dat dit sys-
teem de juiste maat en specifi caties heeft. Als het rookkanaalsysteem van aluminium is, moet een con-
densaatafscheider in de schoorsteen worden aangebracht voordat deze op de boiler wordt aangesloten.

• Schoorsteenmaterialen moeten voldoen aan de geldende voorschriften en normen

• Deze waterboiler mag niet worden gebruikt in gebieden waar chemische stoff en worden opgeslagen 
of gebruikt. Sommige drijfgassen, bleek- en reinigingsmiddelen verspreiden explosieve dampen en / of 
veroorzaken versnelde corrosie.

• Houd er rekening mee dat deze boiler kwetsbaar kan zijn voor versnelde corrosie door zoute lucht, bi-
jvoorbeeld Kustinstallaties

4.15.2 GESCHIKT ROOKGAS MATERIAAL

Wanneer u een rookkanaalsysteem gebruikt dat niet door Remeha is geleverd, moet u ervoor zorgen dat ze 
gecertifi ceerd zijn voor het type en gebruik. Controleer de tekststring die op het kanaalsysteem is afgedrukt 
om te controleren of de juiste materialen zijn geselecteerd. Zie het onderstaande voorbeeld voor richtlijnen:

1. Dit materiaal is CE-goedgekeurd volgens deze norm. EN 14471 voor kunststof schoorsteen en EN 
1856-1 voor metalen schoorsteen

2. Temperatuurclassifi catie: Klasse mag niet lager zijn dan T120, maar kan hoger zijn
3. Drukclassifi catie: P & H-classifi caties zijn toegestaan, N-classifi catie is niet toegestaan
4. Condensaatbestendigheid: Moet W (nat) beoordeeld zijn. D (droog) beoordeling is niet toegestaan
5. Corrosieweerstand: Moet V1 (gasverbrandingsproducten) zijn. V2 en V3 zijn niet toegestaan
6. Materiaal: moet minimaal L11 (aluminium) zijn, maar kan hoger zijn
7. Brandwerendheidsklasse: Klasse A tot en met E is toegestaan. Klasse F is niet toegestaan

Voorbeeldtekst EN 14471 -  T120 P1 W 1 O50 LI E U0

EN 1856-1 - T200 P1 W  V1 L11 045 O 75

1              2     3   4     5   6    7
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4.15.3 CONCENTRISCHE SCHOORSTEEN (C13 C33 C53 & C63) SYSTEEM

Er zijn drie goedgekeurde gesloten voorzieningen waarbij zowel de luchtinlaat als de rookgasafvoer buiten het 
gebouw eindigen.
 
Rookkanaal en luchtkanalen worden concentrisch geleverd en hebben een afvoergoot van 80/125 mm. Zie 
paragraaf 4.8 voor componentkeuzes. Pijpleidingen moeten drie graden naar de boiler teruglopen.

Rookgasafvoeren moeten voldoen aan de vereisten die zijn beschreven in paragraaf 4.7.5

Rookkanaal type C13 & C33 - Als er aparte contactdozen worden gebruikt, passen deze binnen een 
vierkant van 50 cm

Schoorsteentype C53 - Elke rookgasafvoer uitmonding die wordt gebruikt voor de afzonderlijke 
toevoer van lucht en voor de afvoer van verbrandingsproducten mag niet worden geïnstalleerd op 
tegenoverliggende wanden van een gebouw

Schoorsteentype C63 - Elke gebruikte terminal moet voldoen aan de eisen van BS EN 1856-1

Zorg dat het binnenste rookkanaal bij alle verbindingen is afgedicht, anders kan een onvolledige verbrand-
ing het gevolg zijn. Om montage te vergemakkelijken, wordt aanbevolen om een kleine hoeveelheid vaseline 
te gebruiken om elke schoorsteenafdichting te smeren, voordat de schoorsteengedeeltes aan elkaar worden 
gemonteerd.

Elke terminal moet worden uitgerust met een afscherming die zich minder dan 2 m boven het maaiveld bevindt 
of die zich in een positie bevindt waar deze personen schade kan toebrengen als gevolg van het aanraken van 
een heet oppervlak.

Er moet voor worden gezorgd dat lange horizontale kanalen van het rookgaskanaal en de continue afvoer van 
condensaat van een horizontale schoorsteenaansluiting worden voorkomen - Zorg ervoor dat het rookkanaal 
door 3O naar de boiler terugloopt

4.15.4 VENTILATIEVEREISTEN (TYPE C13 C33 C53 & C63)

Wanneer de boiler wordt geïnstalleerd in een STOOKRUIMTE of OPSTELLINGS RUIMTE, is geen extra venti-
latie vereist, op voorwaarde dat de volgende omgevingsomstandigheden niet worden overschreden:

Wanneer de kamerverzegelde boiler wordt geladen in een stookruimte met een luchtwisselkoers> 0,5 ververs-
ingen per uur, is er geen extra ventilatie vereist.

Als de luchtwisselsnelheid kleiner is dan 0,5 veranderingen per uur, is het minimum minimum ventil ventilati-
erooster als volgt:

Lucht vochtigheid 93% RH @ 25 O C
Omgevingstemperatuur (1,5 m vanaf vloer-
niveau)

32 O C

Model Minimale vrije oppervlakte van 
hoge en lage ventilatie

CWHA 30 112cm2

CWHA 60 224cm2
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Installatie voorbeelden (C13 ,C33  & C63 )
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(see page 35)
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With this application
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Horizontal Flue

C13 fl ue

C33 fl ue

C33 fl ue
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condense trap

Condense trap
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item L section 4.8.7)

Standaard lengte
op maat gesneden voor 

wanddikte
Wandplaten

Mur

afdichtringen

afdichtringen

Mur

C33 rookkanaal

C33 rookkanaal
Kan op dakmaat 
worden gesneden

Minimale service-
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Minimale service-
klaring

Minimale 
service-klaring
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C33 rookkanaal

afdichtringen

Standaard lengte
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voor wanddikteWandplaten

Leidingen moeten vrij 
zijn van het horizontale 
rookkanaal

Standaard lengte
op maat gesneden 
voor wanddikte

Condensaat val

Gebruik een condensafscheider voor schoors-
teenlengtes van meer dan 5 meter

Naar de 
afvoer

Raadpleeg de vol-
gende pagina voor de 
minimale afstand
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4.15.5 SCHOORSTEEN TERMINAL POSITIES  - C13 C33 C53 C63

Code minimale afstand (mm) Model
30 & 60

A Direct onder een opening, luchtsteen, openingsvenster enz 300

B Boven een opening, luchtsteen, openingsvenster enz 300
C Horizontaal naar een opening, luchtsteen, openingsvenster enz 300
D Onder dakgoten, grondpijpen of afvoerpijpen 75
E Onder dakranden 200
F Onder een balkon of carport dak 200
G Boven de grond, op het dak of op het balkon 300
H Van verticale afvoer of grondpijp 150
J Van een interne of externe hoek tot een naastgrens 300
K Vanaf een RGA uitmonding tegenover een RGA uitmonding 1,200
L Verticaal vanaf een RGA uitmonding op dezelfde muur 1,500
M Horizontaal vanaf een RGA uitmonding op dezelfde muur 300
N Van een oppervlak of een grenslijn tegenover een RGA uit-

monding
600

P Van een opening in een carport (bijvoorbeeld deur, ramen) naar 
het gebouw

1,200

Q Boven een schuin dak 300
R Van een dakstructuur 2,500
S Boven een plat dak 300
T Vanaf elke andere dakdoorvoer 300

 

Rookgasafvoer uitmondingen moeten zo zijn
gepositioneerd om te vermijden
verbrandingsproducten
openingen invoeren in
gebouwen of andere schoorstenen of ventilatieopeningen
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4.16 MAXIMALE SCHOORSTEENLENGTES

Toegestane Schoorsteen Equivalente Lengte (SEL) voor type C13, C33 & C63   =  18 meters

Toegestane Schoorsteen Equivalente Lengte (SEL) voor type C53   =  36 meters

Het rookkanaal kan verticaal of horizontaal ontladen door de juiste aansluiting van het rookkanaal te select-
eren. Het rookkanaalsysteem kan worden uitgerust met bochten van 90 ° en 45 °, evenals uitbreidingen

Elk rookkanaalaccessoire, zoals bochten en rechte lengtes, beperkt het rookkanaalsysteem en heeft een 
Schoorsteen Equivalente Lengte (SEL) die bij elkaar moet worden opgeteld om het totaal te bepalen. Raad-
pleeg de onderstaande tabel, selecteer een geschikt rookkanaalsysteem voor de specifi eke installatievereiste 
en bereken vervolgens de FEL van het systeem, dit mag niet groter zijn dan hierboven vermeld.

RAND ONDERDELEN
80 / 125 mm

S.E.L

1.0 m Concentrische lengte 1.0
0.5m Concentrische lengte 0.5
Concentrische  90° Buigen 1.2
Concentrische  45° Buigen 0.8
Verticale aansluitingskit 1.6
Horizontale aansluitingskit 1.0
Terminal Bewaker N/A
Schoorsteen Condensaat Val
Wall Clamp 125mm

Voorbeeld C33 : Een rookkanaalsysteem dat zes rechte lengtes gebruikt, drie
  90 ° bochten en een horizontale aansluiting.

 6 x 1m rechte lengtes   6.0 m
  3 x 90° bochten    3.6 m
  1 x Horizontale terminal   1.0 m

  Totaal (binnen limiet van 18m) 10.6 m

Gebruik van steunklemmen om de schoorsteensecties aan een stevige structuur te bevestigen:

Verticale secties moeten om de 2,5 m worden vastgezet met behulp van een klem

Horizontale secties moeten om de 1,5 m worden vastgezet met behulp van een klem

Wanneer het verbrandingskanaalsysteem langer dan 5,0 m nodig is, wordt aanbevolen om een 
apart systeem voor het opvangen van overtollige condensatie in de schoorsteen aan te brengen.
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4.17 GASVERBINDINGEN

4.17.1 GASVOORZIENING

De installatie van de gastoevoer moet voldoen aan de normen en de praktijkcodes die worden vermeld in deel 
2.3 van deze handleiding.

Dit apparaat is alleen bedoeld voor installatie op een gastoevoer met een gecontroleerde meter.

De gasmeter, regelaar en toevoerleidingen moeten zo zijn bemeten dat ze voldoende zijn voor de boiler naast 
andere apparaten die op de voeding zijn aangesloten (zie 3.6 voor maximale gasverbruiksnelheden).

Aan de linkerkant van het apparaat bevindt zich een 3/4 “of 1” mannelijke BSP geaarde stalen gasaansluiting. 
Er moet minimaal 19 mb gasdruk beschikbaar zijn aan de inlaat van de boiler, met deze boiler en andere appa-
raten aangesloten op dezelfde gastoevoer, werkend bij maximale belasting.

Dit vereist een testpunt op de inkomende gastoevoer van het apparaat. Als alternatief kan de 
gasklep worden gebruikt op een van de branders, maar een drukverlies van 2 - 2,5 mb over de klep 
moet worden toegestaan   bij het berekenen van de uiteindelijke drukval.

4.17.2 GASLEIDINGWERK

Wanneer deze boiler in een installatieruimte of een speciaal gebouwd compartiment wordt geïnstalleerd, moet 
een handmatig bediende klep worden gemonteerd. De klep moet eenvoudig herkenbaar en gemakkelijk toegan-
kelijk zijn.

De gastoevoerleidingen moeten worden voorzien van geschikte koppelingen, zodat de boiler veilig kan worden 
verwijderd voor grote service of reparatie.

Controleer op gasdichtheid in leidingen aan de boiler door een manometer aan te sluiten op het tappunt van 
de toevoerdruk. De gas- en verbrandingstoestand in de boiler moet ook worden gecontroleerd met behulp van 
geurzin en lekdetectievloeistof. Zorg voor gasdichtheid voordat u naar de inbedrijfstelling gaat.

Inlaatdruk tikken
meetpunt
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4.18 ELEKTRISCHE EN COMMUNICATIEVERBINDINGEN

Dit apparaat moet worden geaard

IIsoleer de stroomtoevoer naar het apparaat voordat u met werkzaamheden begint en neem alle 
relevante veiligheidsmaatregelen in acht

Externe bedrading naar de boiler moet worden geïnstalleerd in overeenstemming met de huidige voorschriften 
voor de bedrading van gebouwen en eventuele lokale voorschriften die van toepassing zijn.

Deze boiler is ontworpen om te werken vanuit een 230V, enkelfasige voeding gefuseerd op 5 ampère. Netsnoer 
moet minimaal 0,75 mm2 en 3 aderig zijn.

De methode van aansluiting op de elektriciteitsvoorziening van het elektriciteitsnet moet de volledige elektrische 
isolatie van de boiler vergemakkelijken. Er moet een gesmolten dubbelpolige schakelaar of een gesmolten 
aanloopkast worden gebruikt die alleen de boiler bedient. Het aansluitpunt en de isolatie van de elektriciteitsvoor-
ziening van het elektriciteitsnet moeten gemakkelijk bereikbaar zijn en naast de boiler liggen en op de hierboven 
aangegeven wijze op het elektriciteitsnet worden aangesloten.

4.18.1 TOEGANG TOT DE TERMINALVERBINDINGEN

Open het voorportierpaneel van de boiler door de twee schroeven aan de linkerkant te verwijderen, om de elek-
trische aansluitingen binnenin te onthullen (zie onderstaande afbeelding).

  

4.18.2 POTENTIAALVRIJE VERBINDINGEN

Deze boiler heeft potentiaalvrije verbindingen, die kunnen worden gebruikt voor een gebouwenbeheersysteem of 
een afstandscontrolepaneel. Deze potentiaalvrije verbindingen zijn vooraf geconfi gureerd om de volgende func-
ties uit te voeren:

Potentiaalvrij - Extern inschakelen - Als u deze verbinding sluit, wordt het tapwatersysteem geactiveerd als de 
schakelaar aan de voorkant van het apparaat in de aan-stand wordt gezet. Er is een draadlus vooraf geïnstal-
leerd en deze moet worden verwijderd bij het installeren van GBS-activeringsbedrading.

Potentiaalvrij - Foutindicator - Na een storing die door het besturingssysteem is gedetecteerd, zal dit relais 
activeren en het circuit sluiten om aan te geven dat er een fout is opgetreden. Houd er rekening mee dat er een 
foutmeldingsvertraging van 5 minuten is geprogrammeerd in de controller, maar deze tijdsvertraging kan indien 
nodig worden gewijzigd via de GUI.

Potentiaalvrij - Vlam Indicator - Wanneer de boiler in werking is, zal het relais activeren en het circuit sluiten 
(een vlam is gedetecteerd door de bedieningselementen).
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Deze boiler heeft communicatieverbindingen die kunnen worden gebruikt voor een gebouwenbeheersys-
teem, webserver of uitbreiding van ingangen / uitgangen.

Modbus - is een GBS-taalprotocol waarmee GBS-systemen kunnen communiceren, rechtstreeks of via een 
gateway. Parameterwaarden kunnen direct naar de master-controller worden gelezen en geschreven.

MODBUS INSTELLINGEN:

BSB (Boiler System Bus) - Is het communicatiesysteem van de boiler, die wordt gebruikt voor het verzenden 
en ontvangen van informatie van de andere controllers (indien aanwezig) en die kan worden gebruikt door 
de optionele OZW672 Web Server, om toegang te bieden tot de boiler via de internet of mobiele telefoon 
app. Neem contact op met REMEHA voor verder advies

4.18.3 COMMUNICATIE VERBINDINGEN

Jaar (8-bits waarde) 2000 - 2099 = 100...199
Maand 1 = januari-...12 = december
Tijd programma De tijdswaarde is in perioden van 10 minuten.

Voorbeeld:
Inschakeltijd van 06:10 = H-byte-waarde: 37
Uitschakeltijd van 22:00 = L-byte-waarde: 13

Opmerkingen over datum- en tijdwaarden

Menu Parameter Settings
Modbus 6651 

Slave-adres
Als meer dan één apparaat op het Modbus-netwerk wordt aangesloten, moet 
elke boiler zijn eigen unieke slave-adres hebben.

6652 
Baudrate

Alle apparaten in het Modbus-netwerk moeten dezelfde transmissiesnelheid 
hebben. Hoe hoger de transmissiesnelheid, hoe korter de lijnen tussen de 
apparaten moeten zijn (verdubbeling van de baudsnelheid halveert de kabel-
lengtes).

Aanbevolen baudsnelheid met een kabel van minder dan 500 m lengte 
“19,200” 

6653 
Pariteit

Alle apparaten in het Modbus-netwerk moeten dezelfde pariteit hebben.

Aanbevolen instelling “Even”

6654 
Stop met bit

Alle apparaten in het Modbus-netwerk moeten hetzelfde aantal stopbits 
hebben (1 Of 2). Als er 2 stopbits zijn ingesteld, moet pariteit op geen enkele 
worden ingesteld.

Aanbevolen instelling is “1”
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5.0 INBEDRIJFSTELLING ALGEMEEN
Na installatie van pijpwerk en fi ttingen kunnen de watersystemen vervolgens worden gevuld en 
geëvacueerd van alle lucht voordat ze met de inbedrijfstelling worden gestart. Dit kunt u het beste 
doen door de deur en de buitenste kap te verwijderen (zie 4.2 voor meer informatie)

5.1 VULLEN EN VERWIJDEREN VAN LUCHT

5.1.1 WARMWATERTANK EN SYSTEEM

Voer de volgende handelingen uit om een veilige afvoer van de lucht uit het warmwatersysteem te garanderen:

1. Controleer of de aftapklep van de tankafvoer gesloten is.

1. Als de boiler op een recirculatiesysteem voor warm water is aangesloten, opent u de isolatieklep 
onmiddellijk voor het aansluitpunt op de tank.

2. Schakel alle tapkranen voor heet water in.
3. Schakel de koudwatertoevoer in en vul de DHW-tank.
4. Sluit elke tapkraan voor heet water af wanneer er water wordt afgevoerd.
5. Na de eerste vulling opent u elke heetwaterkraan na elkaar en controleert u of alle lucht uit het 

systeem is ontlucht.
6. Controleer op lekken aan de binnen- en buitenkant van de boiler.

Schakel de stroom naar de boiler in en bedien de Q1-circulatiepomp door de bedrading los te 
koppelen van de voorste stromingssensor (B2) van de warmtewisselaar. Hierdoor wordt de pomp 
automatisch bediend.

7. Blijf de pomp gebruiken totdat het luchtgeluid in het systeem is afgenomen.
8. Vervang de bedrading van de stroomwarmtewisselaar en druk gedurende 1 seconde op de reset 

wanneer het ontluchten is voltooid 
  

als de pomp niet lijkt te draaien (geen geluid van lucht wanneer de pomp voor het eerst wordt 
ingeschakeld), plaatst u een kruiskopschroevendraaier in het gat in het midden van de pompkop. 
duw de schroevendraaier naar binnen en draai om de pomp te deblokkeren.

 

Het is ESSENTIEEL dat alle lucht uit de boiler wordt verwijderd alvorens verder te gaan met de 
ingebruikname van de branderen, omdat anders permanente schade aan de warmtewisselaars kan 
ontstaan en deze schade niet onder de garantie valt.

B2 Sensor

deblokkeer de pomp hier

Tank drain afsluitventiel
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5.2 INBEDRIJFSTELLING DE BRANDEREN

5.2.1 BELANGRIJKE AANTEKENINGEN

Het gasmengsel en de door de brander ingestelde gassnelheid (minimale belasting) wordt door de 
fabrikant ingesteld. Probeer de instellingen van de off set-regelaar achter de afgedichte kap niet te 
wijzigen.

Alvorens met de ingebruikname van de hittemotoren te beginnen, is het belangrijk om te 
controleren of de interne kachelpijpen tijdens het transport niet van hun plaats zijn verschoven. 
Besteed speciale aandacht aan de verbinding met de bovenkant van elke warmtewisselaar. 
Zorg ervoor dat de schoorsteenpijp recht is en volledig in de warmtewisselaar is gestoken (zie 
onderstaande afbeelding).

De brander van deze boiler is getest en ingesteld door de fabrikant, maar dit moet opnieuw 
worden gecontroleerd wanneer de boiler volledig in de bedrijfsomgeving is geïnstalleerd. 
Het inbedrijfstellingsproces omvat de werking van de brander bij de maximaal mogelijke 
warmtebelasting. 

5.2.2 INBEDRIJFSTELLING VAN DE BOVENSTE HITTEMOTOR
 

Zorg ervoor dat alle genummerde punten in sectie 5.1 “Inbedrijfstelling algemeen” met succes zijn voltooid 
voordat u verdergaat met het volgende:
       

NOTITIE: Er is een rookgasmonsternamepunt aanwezig in het rookgasafvoersectie direct 
boven de warmtewisselaar. Om dit monsterpunt te gebruiken, verwijdert u voorzichtig de 
rubber stop

• Schakel de voeding in.

• Ga naar het rookgasmonsterpunt (zie hierboven) en pas op dat u niet aan de draden trekt bij het 
verwijderen en vervangen van de connector.

• Plaats een gekalibreerde verbrandingsanalysator (ongeveer 65 mm) in het rookgasmonster testpunt

• Schakel de gastoevoer in

• Zorg ervoor dat de kachel is ingesteld op “Standby” of “O” op de schakelaar aan de voorzijde 

Verwijder de rubberen 
stop om toegang te krijgen 
tot het monsterpunt

Controleer of het rookkanaalge-
deelte volledig in de warmtewis-
selaar is gestoken

Verschuiving van de 
gouverneurskap

NIET VERWIJDEREN
NIET AANPASSEN

VeVers hch iui iving van d de
gouverneurskap

NIN ET VERWIJDEREN
NIET AANPASSEN
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• Gebruik het duimwiel om de “Instellingen” -pagina te selecteren en druk op het duimwiel om “Speciale 
bewerkingen” te selecteren (zie hieronder)

• Gebruik het duimwiel om de functie “Schoorsteenveger” te selecteren en gebruik het duimwiel om deze 
functie te activeren. Selecteer en activeer “Volle belasting” voor de branderuitgang (zie hieronder)

• Als dit de eerste keer is dat de hittemotor is gebruikt, moet u verschillende ontstekingspogingen 
uitvoeren voordat ontsteking wordt bereikt terwijl de gasleidingen worden schoongepompt. Het kan 
nodig zijn om op de resetknop te drukken om de ontstekingspogingen opnieuw te starten.

• Als de ontsteking is gelukt, wacht dan minstens drie minuten totdat de hittemotor volledig is opgewarmd 
voordat u de verbranding controleert.

• Zorg ervoor dat de Boilertemperatuur tijdens het inbedrijfstellingsproces onder 70OC blijft (zie 
bovenstaande afbeelding), indien nodig open wateruitlaten om koud water in de tank te brengen, 
waardoor de keteltemperatuur laag blijft.

• Met de deur van de verwarming open, is het CO2-verbrandingsgetal voor G25,3 als volgt:

• Als afstelling vereist is, verwijdert u de stofkap van de gasklepstelschroef en plaatst u een 4 mm 
inbussleutel of middelgrote platte schroevendraaier om deze aan te passen (zie afbeelding op de 
volgende pagina).

   

Regional settings
Special operations 

Expert

Special operations                       (1/3)

Chimney sweep function
       On
Burner output 
          Full load
Boiler temp
             36.3OC

Modellen CO2 Maximale CO 
verwacht

Throttle schroef 
diepte (mm)

CWHA 30 8,9% (+/- 0,2%) 100 ppm 9,8 (+/- 1,0mm)
CWHA 60 8,9% (+/- 0,2%) 130 ppm 9,6 (+/- 1,0mm)
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MAAK INSTELLINGEN IN 1/8 DRAAIEN EN WACHT EEN MINUTEN TUSSEN ELKE 
AANPASSING

Als u na 20 minuten branderbedrijf CO-waarden van meer dan 200 ppm ervaart, moet u 
controleren of uw gasanalysator correct werkt en contact opnemen met Remeha voor advies over 
het klantenservicenummer op de achterkant van de handleiding

• Met de deur van de verwarming gesloten en vastgezet met de twee clips. Houd de keteltemperatuur 
lager dan 70OC (door het openen van het water). Controleer het totale gasverbruikscijfer aan de hand 
van de volgende tabel:

• Het gasverbruik moet binnen 5% van de bruto kW-invoerwaarde van het typeplaatje 

• Wanneer de aanpassingen zijn voltooid, schakelt u de functie “Schoorsteenveger” uit en wacht u 
totdat de warmtegenerator stopt voordat u verdergaat (zie onderstaande afbeelding).

• Verwijder de gasanalysator en vervang de rubberen stop in het rookgasmonsterpunt

• Plaats het deksel van de gasafstelschroef terug

 
G25,3 GAS (32,49 MJ/m³)

metrische gasmeter

Model bruto 
kW-input

tijd om te consumeren 
0,1m3 of  gas

30 31,1 90,1s (+/- 4,5s)
60 62,2 52,2s (+/- 2,6s)

+
  CO2 
_

  CO2 Gasregelschroef

Special operations                       (1/3)

Chimney sweep function
       Off 
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5.3 CONVERSIE VAN TWEEDE FAMILIE (NATURAL GAS - G25.3) NAAR 
DERDE FAMILIE VAN GASSEN (BUTAAN / PROPAAN - G30 / G31)
Deze boiler is af fabriek al geleverd voor aardgas G25,3, maar elke boiler kan ter plaatse worden omgeschakeld 
op vloeibaar gemaakt propaan / butaangas (G30 / G31).

Deze conversie moet worden uitgevoerd door een bevoegd gekwalifi ceerd persoon die alleen 
de onderdelen gebruikt die door de fabrikant zijn geleverd.

Deze conversie kan worden bereikt door deze acties te volgen:

• Druk de veerklem in en houd de zwarte luchtinlaatslang op de venturi en verwijder de slang

• Draai de 5 schroeven los waarmee de venturi aan de gasklep en ventilator is bevestigd en verwijder deze

• Verwijder de venturi volledig en als u kunt, stoor de kurken pakking niet als deze vastzit aan een van de twee 
metalen oppervlakken (dit zal handig zijn tijdens het opnieuw assembleren)

• Monteer de kleurgecodeerde conversieopening in de rubberen afdichting die zich in de uitlaat van de 
gasklep bevindt (zie onderstaande afbeeldingen).

• Controleer voor het opnieuw monteren de staat van de kurkpakking en vervang deze als deze beschadigd is

• Monteer de Venturi opnieuw tussen de ventilator en de gasklep en bevestig deze op de ventilator met behulp 
van de twee schroeven

5 x Venturi schroeven

VeerklemVeVe

Lucht toevoerslang

De restrictor moet gelijk met 
de behuizing van de klep 

worden geplaatst
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Zorg ervoor dat de kurken pakking tussen de ventilator en de venturi correct is
geplaatst voor het bevestigen met de twee venturi-schroeven. Plaats een schroef door de 
venturi om de pakking op zijn plaats te houden wanneer u hem opnieuw probeert te ventil-
eren (zie onderstaande afbeelding)

• Bevestig de venturi opnieuw aan de gasklep met de drie schroeven, zorg ervoor dat de rubberen afdicht-
ing en opening op hun plaats blijven op de gasklep.

• Draai eerst de gasstelschroef volgens de Venturi-kleurcode in de onderstaande tabel:

             

• Volg de inbedrijfstellingsprocedure in sectie 5.2 vanaf pagina 44 met de uitzondering dat de CO2 ver-
branding cijfer zou nu moeten zijn 10,0% +/- 0,2% for LPG (G31)

Het zou niet nodig moeten zijn om de gasschroef meer dan twee windingen van de begininstelling 
af te stellen om ontsteking te bereiken. Als dit het geval is, zorg er dan voor dat de componenten 
correct worden teruggeplaatst en houd er rekening mee dat de gasdistributieleidingen mogelijk 
moeten worden schoongemaakt voordat er gas beschikbaar is voor ontsteking aan de brander.

• Wacht een minuut tussen de aanpassingen en verplaats de regelaar niet meer dan een kwartslag tegelijk.

• Plaats het deksel terug over de gasklepschroef wanneer de afstelling voltooid is.

• Bevestig het nieuwe gegevensplaatje van het LPG-serienummer dat bij de boiler is geleverd op de be-
staande gegevensplaat van aardgas. 

Kleur Blauw (30kW) Rood (60kW)
Initiële aanpassing G25.3 to 
G31

1 draait met de klok 
mee

 4 draait met de klok 
mee

�

�

Bevestig een nieuw 
gegevensplaatje 
over het origineel

Gas stelschroef

+
  CO2 
_

  CO2 
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5.4 VORSTBESCHERMING EN LEGIONELLA

5.4.1 VORSTBESCHERMING

De boiler is uitgerust met automatische vorstbeveiliging. Op voorwaarde dat er netvoeding is, gas aangesloten 
en de boiler niet in een vergrendelde toestand is, als de temperatuur geregistreerd door de temperatuursensor 
van de DHW-tank lager is dan 5OC, zal de brander ontbranden om de temperatuur van de DHW-tank te verho-
gen tot 6OC voor het draaien weer uit.

5.4.2 ANTI-LEGIONELLA ALGEMEEN

Watersystemen in gebouwen zijn in verband gebracht met uitbraken van de veteranenziekte, met name in 
zorginstellingen waar inzittenden aanzienlijk vatbaarder zijn voor infecties.

Europees beleid en goede praktijken, met name het Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid 
op het werk (100 EN) vestigen de aandacht op het ontwerp en de werking van watersystemen met betrekking 
tot het vermijden van factoren die kolonisatie door legionellabacteriën bevorderen. Advies omvat:

• De afgifte van watersprays regelen
• Vermijd het opslaan van water bij temperaturen tussen 20ºC en 45ºC
• Vermijd de ophoping van vuil, kalkaanslag en corrosie in de bodem van tanks en boilers
• Voorkom stagnatie van water
• Vermijd het gebruik van materialen die bacteriën en andere micro-organismen herbergen

Deze boiler is ontworpen om de vorming van legionellabacteriën tot een minimum te beperken. Het laadproces 
van de pomp zorgt ervoor dat het water op de bodem van de tank dezelfde temperatuur bereikt als in de rest 
van de tank en al het water wordt gecirculeerd, zonder stagnatie. Een luik in de hoofdtank kan worden gebruikt 
voor inspectie en reiniging. Alleen metalen vermeld in 4MS worden in deze boiler gebruikt en de boiler is onaf-
hankelijk goedgekeurd door WRAS, VK.

5.4.2 ANTI-LEGIONELLA-INSTELLINGEN

DHW Menu
Regelnr Omschrijving Fabrieksinstelling Notes
1640 Legionellafunctie Uit Kies ervoor om de legionella-functie te activ-

eren op een vaste weekdag (parameter 1642), 
elk (parameter 1641) aantal dagen of om de 
functie uit te schakelen.

1641 Legionellafunctie periodiek 7 dagen Geen dagen voordat de legionella-functie is 
geactiveerd

1642 Legionella-functie weekdag zondag Vaste dag wordt de legionella-functie geac-
tiveerd 

1644 Legionellafunctie tijd 01:00 Tijd de legionella-functie zal beginnen
1645 Legionellafunctie-setpoint 70OC Het instelpunt dat moet worden bereikt voor de 

legionellafunctie
1646 Legionella-functie duur 10 min De tijdsduur van de DHW-tanksensoren en de 

B39-kringloopretoursensor (indien aanwezig) 
moet het setpoint bereiken voordat de functie 
is voltooid. Als de legionellafunctie niet binnen 
een periode van 48 uur kan worden uitgevoerd, 
wordt een foutmelding weergegeven.

1647 Legionella-functie circulatie-
pomp

Op Kies of de circulatiepomp Q4 aan of uit staat 
als de legionellafunctie actief is
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5.5 LAATSTE CONTROLES EN GEBRUIKERSOVERDRACHT
 
5.5.1 DE BOILER SCHOONMAKEN

De behuizing is afgewerkt met een polyester coating en zal markeren als schuurmiddelen worden gebruikt. Het 
moet worden gereinigd met standaard niet-schurende schoonmaakmiddelen.

5.5.2 OVERBRENGEN NAAR DE GEBRUIKER

Wanneer de inbedrijfstelling naar tevredenheid is voltooid, moet de gebruiker worden geïnstrueerd over het 
veilige gebruik en de veilige bediening van de boiler en in het bijzonder over:

• Overhandig deze handleiding en eventuele andere meegeleverde literatuur.

• Verklaar het belang van ventilatieopeningen en het rookgasafvoersysteem en laat ze op geen enkele 
manier veranderen of verstoren.

• Verklaar en toon aan de gebruiker de juiste functie en aanpassing van de DHW-temperatuur, tijdk-
lokinstellingen en de werking van circulatiepompen die door de boiler worden geregeld.

 
• Herinner de gebruiker eraan dat om te voldoen aan de geldende voorschriften, de boiler regelmatig 

moet worden onderhouden (minstens eenmaal per 12 maanden) en dat alleen een ingenieur die is 
opgeleid en bekwaam is alle werkzaamheden aan de boiler mag uitvoeren.

• Leg uit dat elke vrijdag om 10:00 alle pompen die door de boiler worden aangestuurd om de beurt 
gedurende 30 seconden worden geactiveerd. Dit gebeurt zelfs als de boiler in de standby-modus 
staat. Deze functie is automatisch en is ontworpen om te voorkomen dat pompen blijven steken als 
de boiler enige tijd niet is gebruikt.
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5.6 FOUT VINDEN
5.6.1 OPERATIE VOLGORDE

Om deze boiler te gebruiken, moet u voldoende gasvolume hebben en van het juiste gassoort zijn. 
Elektriciteitsvoorziening, 220-240v 50Hz en een geldige vraag van het tapwatersysteem.

1. De circulatiepomp is ingeschakeld.
2. De gasregeling start de ontstekingsreeks na een vraag naar warm water.
3. De ventilator werkt op de brander als een voorventilatie van de luchtwegen van de brander.
4. Na 15 seconden werking van de ventilator, wordt een vonk gecreëerd op de elektrode en wordt de 

gasklep geopend.
5. De opening van de ontstekingsvonk en het gasventiel zal maximaal 10 seconden duren.
6. Een periode van 3 seconden vlamstabilisatie zal onmiddellijk na een succesvolle ontsteking 

plaatsvinden.
7. Aan het einde van de stabilisatieperiode zullen de bedieningselementen controleren of een vlam 

aanwezig is. Als er geen vlam wordt gedetecteerd, worden stappen 1 - 5 nog 4 keer herhaald (binnen 
24 uur) voordat een permanente blokkering van die warmtegenerator optreedt.

8. Na een succesvolle bevestiging van een vlam, wordt de ventilatorsnelheid dan verhoogd door de 
bedieningselementen om aan de vraagomstandigheden te voldoen.

9. De warmtegenerator blijft werken totdat de vraag naar warm water is voldaan, de regeltimer heeft 
de vraag uitgeschakeld of de regelaars detecteren een storing.

5.6.2 FOUTEN EN SLUITINGEN

Als de brander niet kan ontsteken of een veiligheidsvoorwaarde detecteert, worden de bedieningselementen 
van de brander vergrendeld en wordt voorkomen dat deze opnieuw worden geactiveerd, zonder handmatige 
tussenkomst. Het display toont het           symbool langs de bovenste balk van de GUI-display om aan te 
geven dat er een fout is.

De fout moet worden verholpen voordat die brander weer zal werken. Als u in het menu met info-pagina’s 
selecteert, wordt het foutgegeven weergegeven (zie sectie 6.6 aan het einde van deze handleiding voor 
de mogelijke foutcodes). Druk op de RESET-knop op de voorkant van de boiler en op voorwaarde dat 
de conditie is gecorrigeerd, zal de brander opnieuw door de ontstekingsreeks lopen en verdwijnt het                                
symbool na een korte vertraging van het display.

5.6.2.1 FOUT WEERGAVEVOORBEELDEN

Het display geeft aan of         de boiler een fout heeft geregistreerd. Meer informatie kan worden verkregen 
door het menu met info-pagina’s te selecteren. Zie voorbeeldscherm:
                

           Fout symbool

Info-pagina’s

Een vergrendelingsvoorwaarde wordt mogelijk niet herhaaldelijk gereset. Als de toestand 
aanhoudt, dan a gekwalifi ceerde reparateur moet worden gebeld

 FoError

10: Outside sensor
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6.0 ONDERHOUD

IN ALLE GEVALLEN, VOORDAT HET WERK BEGINT, DE ELEKTRICITEITS- 
EN GASTOEVOER NAAR HET APPARAAT UITSCHAKELEN

6.1 REGELMATIGE INSPECTIE-INTERVALLEN EN VEREISTEN

Om een effi  ciënte werking van de boiler te garanderen, wordt aanbevolen dat deze regelmatig wordt 
gecontroleerd en gerepareerd. De frequentie van onderhoud zal afhangen van de specifi eke installa-
tie en gebruik, maar in elk geval moet een maximum van twaalf maanden worden toegestaan tussen 
onderhoudsinspecties.

HET IS EEN WETTELIJKE VEREISTE DAT SERVICEWERKZAAMHEDEN MOETEN 
WORDEN UITGEVOERD DOOR VOLDOENDE GEKWALIFICEERD EN DOOR GAS SAFE 
GEREGISTREERD PERSONEEL.

6.1.1 AANBEVOLEN MINIMUM ONDERHOUD VEREISTEN (JAARLIJKS OF ELKE
 4,000 UUR)

1. Inspecteer en reinig het volgende door de brander te verwijderen:
• Branderbuis
• Dampafdichting
• Thermische pakking
• Verbrandingskamer
• Vonkelektrode
• Ionisatie-elektrode

2. Controleer de staat van de condensaatleidingen en maak de condensafvoer leeg en maak deze schoon
3. Controleer de prestaties van de ontsteking
4. Inspecteer het interne lucht- en schoorsteensysteem
5. Inspecteer de afdichting op beschadiging of lekkage
6. Voer rookgasanalyse uit en stel indien nodig CO2 in
7. Inspecteer en spoel de DHW-opslagtank (vooral in gebieden met hard water)

Vervang indien nodig versleten of defecte onderdelen

Volg de procedures in sectie 6.2 voor het verwijderen van onderdelen naast opmerkingen op de 
volgende pagina’s:
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            6.1.1.1 INSPECTEER EN REINIG DE BRANDERCONSTRUCTIE 

Om de brander en de binnenkant van de warmtewisselaar te bekijken, is het raadzaam om de 
voorkant van de warmtewisselaar compleet met de ventilator, venturi en gasklep te verwijderen.

De volgende stappen moeten worden uitgevoerd voordat de verbrandingskamer en brander kunnen worden 
geïnspecteerd:

• Isoleer de boiler van de elektrische voeding.
• Open de deur van de buitenste boiler door de schroeven aan de linkerkant te verwijderen en de deur 

van de boiler te openen.
• Maak de elektrische verbindingen met de ventilator los

• Maak de venturi los van de ventilator door de twee kruiskopschroeven te verwijderen. Vergeet niet 
om de kurkpakking te bewaren voor nieuwe assemblage

• Ontkoppel de vonk- en ionisatieleidingen
• Maak de zes branderdeurmoeren los

• Trek de hele brander eruit en verwijder het van de gasklep

Koppel de voeding 
los

Koppel de PWM-
besturing losbbe

Loskoppelen

LoskoppelenLL
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            6.1.1.1 INSPECTEER EN REINIG DE BRANDERMONTAGE (VERVOLG)

Zodra de montage vrij is van de warmtewisselaar, voert u de volgende inspectie uit:
• Inspecteer de zwarte siliconen en touwafdichtingen aan de binnenkant van de deur van de 

warmtewisselaar. Vervang de afdichtingen als er tekenen van beschadiging zijn en in ieder geval 
wordt aanbevolen om de siliconen pakking om de twee jaar te vervangen.

• Inspecteer de branderbuis op tekenen van schade. Vervang deze als er schade of verbrande delen 
zijn gevonden.

• Inspecteer de binnenkant van de warmtewisselaar op tekenen van koolstofophoping of verstoppin-
gen tussen de buizen.

• De warmtewisselaar kan worden gereinigd met een nylon (niet-metalen) borstel en stofzuiger om 
losse afzettingen te verwijderen.

siliconen 
afdichting

Touwdichting

Brander hoofd

brander verwijderd
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• Witte azijn kan worden gebruikt om hardnekkige afzettingen te verwijderen, door de azijn op de spoe-

len te spuiten en vervolgens vijf minuten te wachten voordat wordt geschrobd met een nylon borstel 
en uiteindelijk alle afzettingen met schoon water weg te spoelen, totdat de condenspijp leeg is.

• Aan het einde van het reinigingsproces maakt u de condenspot los, reinigt en vervangt u 
deze.

• Inspecteer de ionisatie- en vonkelektrodenassemblages op beschadiging en slijtage

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• Weer in elkaar zetten is het omgekeerde

Wanneer u de venturi op de ventilatorinlaat monteert, moet u ervoor zorgen dat de kurken pak-
king in de juiste positie staat door een van de schroeven te gebruiken om de pakking op zijn 
plaats te houden 

       5,0mm (+/- 0,5mm)

Schroef houdt de 
pakking in de juiste 
positie
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6.1.1.2 ONTSTEEK ELEKTRODE EN IONISATIE-ELEKTRODE

Om een   optimale betrouwbaarheid te behouden, wordt het aanbevolen om beide sets elektroden elke twee jaar 
te vervangen, ongeacht hun toestand. Beide elektroden kunnen het beste worden geïnspecteerd wanneer ze nog 
op hun plaats zitten en de volledige deur van de warmtewisselaar is verwijderd (zie 6.1.1.1), maar kan ook worden 
geïnspecteerd door het volgende uit te voeren:

• Schakel de boiler uit en trek de elektrodekabel (s) los.
• Draai de twee schroeven los die de vonkelektrode op zijn plaats houden en trek voorzichtig terug. Inspecteer 

op schade en corrigeer de vonkbrug (zie onderstaande afbeelding).

           5,0mm (+/- 0,5mm)

• Maak de twee schroeven los die de vlamgevoelige elektrode behouden.
• Trek uit en inspecteer op slijtage of beschadiging.
• Vervang elektrode (s) als deze ouder is dan 24 maanden of versleten of beschadigd is.
• Montage is omgekeerd, zorg ervoor dat de pakking onbeschadigd en correct geplaatst is.

6.1.1.3. CONTROLE LUCHT- EN ROOKGASAFVOERAFDICHTINGEN

• Druk op de schoorsteensecties om een   stevige verbinding tussen de verbindingen te verzekeren.
• Een visuele inspectie moet aantonen dat er geen lekken zijn rond een van de afdichtingen, inclusief het fl ex-

ibele luchtkanaal naar de venturi. Vervangen als er enige twijfel bestaat over de integriteit van de zegels.

Examples of 
check points
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6.1.1.4. CONDENSAATLEIDINGEN EN SIFONVANGER

Inspecteer alle verbindingen in de condensaatleidingen op lekken

De leidingen zelf moeten helder en fl exibel zijn en er mogen geen tekenen van scheuren zichtbaar zijn. Onderzoek 
alle witgekleurde gebieden op de hele condenspijp.

De onderste schaal van de sifon moet worden losgeschroefd, onderzocht en gereinigd. Controleer de aansluiting 
op de warmtewisselaar en het leidingwerk op lekken

6.1.1.5. GASVERBRUIK EN VERBRANDING

De analyse van de gassnelheid en verbrandingskanalen moet worden uitgevoerd wanneer de boiler op maximale 
belasting werkt. Zie paragraaf 5.2 voor volledige informatie over het controleren en aanpassen van de CO2.

Om dit te controleren, herstelt u de gas- en elektriciteitsvoorziening en gebruikt u vervolgens elke brander gedurende 
minstens 5 minuten. Als aanpassing nodig is, verwijder dan het deksel over de gasklepschroef en draai tegen de 
klok in om de CO2 te verhogen, of met de klok mee om te verlagen (zie 5.2.2 voor details).

MAAK INSTELLINGEN IN 1/4 DRAAIENDE FASEN EN WACHT EEN MINUTEN TUSSEN 
ELKE AANPASSING

Stelschroef

+
  CO2 
_

  CO2 
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6.1.1.6 INSPECTEER EN SCHOONMAKEN DHW-OPSLAGTANK

De opslagtank moet jaarlijks worden geïnspecteerd en indien nodig worden gereinigd. Voer de volgende procedure 
uit om toegang te krijgen voor inspectie:

• Schakel de elektrische voeding naar de boiler uit
• Sluit de toevoer van koud water naar de tank
• Open een heetwateruitlaat totdat de waterstroom stopt
• Sluit de warmwateruitlaat en voer de toevoer naar de warmwatertank terug.
• Tap ongeveer 5 - 10 liter water af uit het aftappunt van de tank (zie onderstaande afbeelding).

• Verwijder het isolatiemateriaal op de bovenkant van de tank om de aansluitingen van de tanks te onthullen.
• Koppel zo nodig eventuele leidingwerkverbindingen los om het Tankinspectie-luik te kunnen verwijderen.

• 
• Draai de moer van de tankinspectie los en schroef de bout aan het einde van de draad los, maar verwijder 

hem niet.
• Wikkel een stuk draad rond de draadas onder de klem en houd de draad vast om te voorkomen dat het luik in 

de tank valt, wanneer de bout wordt verwijderd
• Tik op het luik, zodat het luik naar beneden valt en op zijn plaats wordt gehouden door de moer.
• Verwijder de bout en klem en terwijl u de draadas vasthoudt, laat u het luik naar beneden vallen en kantel het 

luik vervolgens door de opening.

Met het gebruik van een fakkel moet het mogelijk zijn om tot op de bodem van de binnenkant van de tank te kijken. 
Als de tank vrij is van afzettingen, is geen verdere actie nodig en kan het luik worden vervangen als een omge-
keerde van de bovenstaande procedure. Pas op dat u het luik niet in de tank laat vallen wanneer u het vervangt.

Als de tank moet worden gespoeld, laat al het water uit de tank stromen door de afvoerkraan volledig te openen. 
Een slangleiding die is aangesloten op de koudwatertoevoer, kan in de luikopening worden gestoken om eventuele 
resterende afzettingen uit de afvoerkraan weg te spoelen. In gebieden met hard water kan het nodig zijn om de 
boiler vaker door te spoelen.

Voer de volgende procedure uit om de tank na inspectie of doorspoelen opnieuw te vullen:

• Sluit de afvoerkraan
• Beveilig het inspectieluik
• Schakel de koudwatertoevoer naar de tank in en open de retourleidingen van het warme water
• Draai de warmwateruitlaten beurtelings open totdat alle lucht is verdreven
• Schakel de boiler in en activeer de vraag naar warm water.

Tankinspectie-luik

Borgmoer tankinspectie-luik Klem

Tank drain afsluitventiel
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6.2 COMPONENTEN VERWIJDEREN EN VERANDEREN
DE BEDIENINGSELEMENTEN ZIJN NIET HERSTELBAAR. ALS ZE NIET WERKEN ZUL-
LEN ZE WORDEN VERVANGEN In alle gevallen, voordat het werk begint, sluit u de 
elektriciteit en de gastoevoer af.

De volgende items vereisen geen isolatiewater voordat ze worden verwijderd:
• Temperatuursensor warm waterboiler (B3)
• Rookgastemperatuursensor (B8)
• GUI-scherm
• Controle PCB-vervanging
• Vonk generator
• Verbrandingsventilator
• Thermostaat oververhitten
• Gasklep
• Elektrode verwijderen
• Terugstroombeveiliging rookgasklep

De volgende items vereisen isolatie van water voordat het wordt verwijderd en daarna lucht laten 
ontsnappen:
• Warmtewisselaar
• Circulatiepomp

Zie de volgende secties voor uitleg over het wijzigen van deze componenten:

6.2.1 DHW TANK TEMPERATUURSENSOR (B3)

• Verwijder en verwijder de schuimisolatie boven de bovenkant van de tank
• Trek de sensor voorzichtig door de dompelbuis omhoog

• Maak de schotafdichting los en trek de sensor naar voren.

• Koppel de connector los van de kabelbundel.

• Snijd de tie wrap door en verwijder de sensor.
• Vervanging is het omgekeerde.

Kabelwartel

el

Sensor
Verwijder de kabelbinderVVe

Sensorconnector
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6.2.2 ROOKGASTEMPERATUURSENSOR (B8)

Deze bevindt zich aan de rookgasafvoer van de warmtewisselaar.
• Koppel de sensor los van de kabelbundel (knijp de pal in om deze los te maken).

• Verwijder de sensor door hem tegen de klok in los te draaien
• Vervanging is het omgekeerde.

6.2.3 GUI-SCHERM

Deze bevindt zich in het midden van de boiler in de voorklep.

• Schakel de elektrische voeding naar de boiler uit
• Verwijder de 4 bevestigingsschroeven aan de achterkant van het scherm.

• Druk de bedradingconnector aan de achterkant van de GUI af
• Vervanging is het omgekeerde.

bevestigingsschroeven

Rookgas sensorConnector
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6.2.4 CONTROLE PCB VERVANGING

OPGELET: Elektrostatisch gevoelige PCB - Behandel PCB alleen aan de randen en 
indien beschikbaar draag een aardepolsband

Dit bevindt zich op de brug. Het is belangrijk dat de juiste PCB-vervanging wordt gebruikt. Controleer of het 
model overeenkomt met de vervangende printplaat

• Haal voorzichtig alle connectoren van de printplaat af (let op dat u niet aan de draden trekt).

• Maak één voor één alle zeven bevestigingsnokken los door de weerhaak aan het uiteinde van de steun 
samen te knijpen en verwijder de printplaat

• Vervanging is het omgekeerde.

6.2.5 ONTSTEEK AUTOMAAT
   

• Verwijder de stroomaansluitingen
• Verwijder de ontstekingskabel
• Verwijder de 2 bevestigingsschroeven

• Vervanging is het omgekeerde

Ondersteuningspost

Stroomaansluitingen:
Roze = 1
Wit = 2

Bevestigingsschroeven
RR
WW
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6.2.6 VENTILATOR

De verbrandingsventilator kan het best worden verwijderd wanneer het gehele brandersamenstel is losge-De verbrandingsventilator kan het best worden verwijderd wanneer het gehele brandersamenstel is losge-
maakt van de warmtewisselaar (zie 6.1.1.1), maar kan ook afzonderlijk worden verwijderd als deze stappen maakt van de warmtewisselaar (zie 6.1.1.1), maar kan ook afzonderlijk worden verwijderd als deze stappen 
worden gevolgd:worden gevolgd:
    

• • Schakel de elektriciteit naar de boiler UIT.Schakel de elektriciteit naar de boiler UIT.
• • Verwijder voorzichtig de twee elektrische connectoren van de ventilator.Verwijder voorzichtig de twee elektrische connectoren van de ventilator.
• • Verwijder de twee schroeven waarmee de venturi aan de ventilator is bevestigd.Verwijder de twee schroeven waarmee de venturi aan de ventilator is bevestigd.

• Verwijder de vier bouten waarmee de ventilator aan de luchttoevoer is bevestigd.

• Schuif de ventilator van de venturi en verwijder hem
• Inspecteer zowel de venturi-pakking als de luchttoevoerpakking en vervang deze indien beschadigd.
• Vervanging is het omgekeerde

Zorg ervoor dat de kurken pakking tussen de ventilator en de venturi correct is
geplaatst voordat de twee Venturi-schroeven worden bevestigd. Plaats een schroef door 
de venturi om de pakking op zijn plaats te houden wanneer u deze terugplaatst in de venti-
lator

• Bedien de brander en controleer op gaslekken. Controleer na vijf minuten of de snelheid en verbranding 
correct zijn in de tabel op pagina 8. Stel met behulp van de gasklepschroef op de gasklep rechtsom de 
CO2 af, tegen de klok in om de CO2-snelheid te verhogen, indien nodig. (zie 5.0 voor details)

6.2.7 MAXIMAAL THERMOSTAAT

• De maximaalthermostaat is gemonteerd achter de GUI-brug (zie onderstaande afbeelding)
• Verwijder de thermostaat uit de clip door het geheel naar boven te duwen
• Maak de twee draden los
• Assemblage is het omgekeerde

Schroef

Schroef

BoutenBB

Connector

BBB

el naa
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6.2.8 GASKLEP

• Draai de gastoevoer naar de brander-gaskraanisolator dicht

• Verwijder voorzichtig de elektrische connectoren van de gasklep
• Verwijder de inbusbouten waarmee de gasleiding aan de klep is bevestigd
• Verwijder de off setbuis van de gasklep door het uiteinde van de connector naar binnen te duwen en 

de buis eruit te trekken en de connector over te brengen naar de nieuwe gasklep
• Maak de gasklep van de venturi los door drie schroeven los te draaien

• Breng de rubberen pakking over op de nieuwe gasklep en -opening, indien aanwezig.
• Vervanging is het omgekeerde.
• Bedien de brander en controleer op gaslekken.
• Controleer na vijf minuten de snelheid en de verbranding is correct in de gegevenstabel. (pagina 11). 

Stel zo nodig af met behulp van de gasstelschroef op de gasklep. Draai met de klok mee om CO2 te 
verlagen, tegen de klok in om de CO2 te verhogen (zie 5.2.2 voor details)

NB Klepspoelweerstanden zijn 2,8 k en 1,6 k ohm

6.2.9 ELEKTRODE VERWIJDEREN

Deze bevinden zich aan de voorkant van de warmtewisselaar.

• Trek de elektrische connectoren voorzichtig los.
• Maak de twee schroeven los die de beugel vasthouden en trek ze terug.
• Vervanging is omgekeerd en zorgt ervoor dat de pakkingsdichting correct is geplaatst en in goede 

staat verkeert.

Ionisatie-elektrode
Vonkelektrode

IIIoI

4 x bevestigingsbouten

Off set buisconnector

Elektrische connectorenEE

44 444 

Verwijder venturi-schroeven
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6.2.10 VERBRANDING TERUGSLAGKLEP

• Verwijder de 8 Torx-schroeven die de afdekplaat op de luchttoevoer houden en trek de afdekking voorzichtig 
weg van de afdichting.

• De luchtterugslagklep bevindt zich in de kap zelf en kan voor inspectie worden weggeschoven.

• Inspecteer de luchtterugslagklep op beschadiging en werking. Vervang indien nodig.
• Inspecteer de luchttoevoerafdichting op beschadiging. Vervang indien nodig.
• Assemblage is het omgekeerde.

6.2.11 CIRCULATIEPOMP (Q1)

• Sluit de afsluiter voor de pomp.
• Tap het water uit de DHW-tank af (ongeveer 30 liter).
• Verwijder de PWM- en voedingsconnectoren met een kleine platte schroevendraaier door het witte lipje op 

te tillen voordat u elke connector los trekt.
• Maak de verbindingen aan de boven- en onderkant van het pomphuis los en verwijder de pomp.
• Monteer de nieuwe pompafdichtingen.

• Vervanging is het omgekeerde.
• Vul bij en verwijder ingesloten lucht uit het water.
• Bedien de pomp door de elektrische connector van de voorste stromingssensor van de warmtewisselaar 

(B2) te trekken.

• Wanneer alle luchtgeluid is gestopt, sluit u de B2-sensor opnieuw aan en drukt u gedurende 1 seconde op 
de resetknop.

Pomp wartel

Pomp wartel

Stromingssensor (B2)SS
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Het vervangen van de volgende componenten vereist een gedeeltelijke aftap-
ping van het watersysteem. Na voltooiing is het essentieel dat alle lucht uit de 
warmtewisselaar wordt verwijderd voordat de boiler in werking wordt gesteld. Als u 
dit niet doet, kan de warmtewisselaar beschadigd raken en vervalt de garantie.

6.2.12 WARMTEWISSELAAR

• Schakel de waterisolator voor de warmtewisselaar uit en laat ongeveer 30 liter uit de tank lopen

• Tap het water af met behulp van de aftap (pen) om te zorgen dat de warmtewisselaar zo leeg mogelijk is.
• Ontkoppel alle elektrische verbindingen naar de schoorsteen-, aanvoer- en retoursensoren.
• Ontkoppel het rookkanaal van de bovenkant van de warmtewisselaar door het rookkanaal naar boven te 

duwen zodat het de warmtewisselaar vrijgeeft

•  Ontkoppel de elektrische verbindingen met de ionisatiesonde, ontstekingssonde, ventilator en gasklep en 
plaats de bedrading opzij.

• Verwijder de luchtinlaat uit de venturi door de veerklem samen te knijpen en de excenterbuis los te maken

Gasklepcon-
nectoren

Ventilatoraan-
sluitingen

e VeerklemVVe

Ionisatie-elektrode

Ontsteek 
elektrode GG

nn

IIo

Isolatieklep

Afvoerpunt

Duw het gedeelte 
naar boven
DD
nnnnnnnanananananana

Aansluiting van 
rookgastemper-
atuursensor

Retourtemperatuur-
connector

Stroomtemper-
atuurconnector

AA
rro

Aftapkraan van de tank
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• Verwijder de zes deurschroeven van de warmtewisselaar en verwijder de hele brandereenheid en zet hem 
opzij.

• Schroef de aanvoer- en retourleidingen van de warmtewisselaar af.
• Schroef de stroom- en retoursensoren van de warmtewisselaar los en bewaar ze
• Ontkoppel de condenswaterafvoeraansluiting door de jubileumklem los te maken en de buis los te trekken

• Verwijder de 6 schroeven van de klemmen van de warmtewisselaar en verwijder de klemmen

Waarschuwing dat dit item zwaar is - Zorg dat er ondersteuning beschikbaar is voordat u de 
beugels loslaat

• Til de warmtewisselaar voorzichtig op
• Fitting is het omgekeerde

Zorg er na installatie voor dat er geen lucht in de warmtewisselaar zit door het apparaat te 
laten lopen terwijl het gas is uitgeschakeld. Schakel het gas alleen in wanneer alle geluid 
van ingesloten lucht is gestopt

Brandereenheid 
verwijderd

Condensaatslang

KlemKK

CC

klembeugelkk

Warmtewisselaar
verbinding

Warmtewisselaar
verbinding
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6.3 BESTANDDEEL ILLUSTRATIES

TANK & ISOLATIE COMPONENTEN

104a

100
101 102 103

104b

105

106a 106b

107
108

109
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6.3 BESTANDDEEL ILLUSTRATIES (VERVOLG)

DEURONDERDELEN

200a 200b

201

202 203a 203b

204a 204b

205



Onderhoud                                          69                              Remeha HR gasboilers

6.3 BESTANDDEEL ILLUSTRATIES (VERVOLG)

ALGEMENE COMPONENTEN

300

301

302

304

306

311

305

307

312
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6.3 BESTANDDEEL ILLUSTRATIES (VERVOLG)

AFVOER COMPONENTEN

ROOKGASAFVOER COMPONENTEN

402

404

400
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6.3 BESTANDDEEL ILLUSTRATIES (VERVOLG)

BRANDER EN WARMTEWISSELAAR ONDERDELEN

500 501

502 503 504 505 506a 506b

507
508

509a

509b

509c
510 511

512

513
514

515
516a

516b
517

518

519

520a 520b 520c

521

522

523

524
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6.3 BESTANDDEEL ILLUSTRATIES (VERVOLG)

606

608

609

610

600

607

603d

603b

603c

603a

604

605

601

602

BEDRADING ONDERDELEN 
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6.3 BESTANDDEEL ILLUSTRATIES (VERVOLG)

KOPEREN PIJP ONDERDELEN - 201/301 MODELLEN

700

701

702 703a 703b

704a 704b

705a 705b

706
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6.4 AANBEVOLEN SPARES-VEREISTEN
Noodonderdelen aanbevolen om ter plaatse te worden bewaard

De volgende componenten worden aanbevolen om te zorgen voor snelle hersteltijden in het geval van een 
storing in de boilerscomponent. Een technicus die ter plaatse aanwezig is, kan onmiddellijk de inhoud van de 
eerstehulpset gebruiken om een   snelle reparatie uit te voeren. Als een component eenmaal is gebruikt, moet 
het zo snel mogelijk worden vervangen om ervoor te zorgen dat snel herstelvermogen wordt behouden.

Essentiële EHBO-kit om de warmtebron in werking te houden

• 1 x gasklep
• 1 x Ventilator
• 1 x Controlle (PCB)
• 1 x Q1 Pomp
• 1 x Vonk generator
• 1 x ionisatie-elektrode + pakking
• 1 x Vonkelektrode + pakking
• 1 x 10kΩ B2-fl ow of B7 retourtemperatuursensor
• 1 x 10kΩ B3 tanktemperatuursensor
• 1 x 20kΩ B8 Schoorsteentemperatuursensor
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6.5 FOUTCODETABEL
Fault 
Code

Fault Description Sub 
Code

   Notes

10 Buitensensor, fout Ieder Buitentemperatuursensor (B9) is defect of ontbreekt. Deze 
fout zou niet op de CWHA moeten verschijnen, maar als dit 
het geval is, moeten de sensoren worden opgeslagen met 
de “Confi guratie” parameter 6200. De nieuwe opgeslagen 
sensoren zullen na middernacht actief zijn zolang 4 uur is 
verstreken. Deze foutmelding heeft geen enkele invloed op de 
werking van het apparaat.

20 Boilertemperatuur 1, sensor-
fout

Anders Ketelstroomsensor (B2) bevindt zich buiten de normale gren-
zen

439 Ketelstroomsensor (B2) is kortsluiting
440 Ketelstromingssensor (B2) is open circuit

26 Gemeenschappelijke aanvoer-
temperatuursensor fout

Any Controleer de aansluitingen of vervang de defecte sensor die 
zich op de gemeenschappelijke stroomleiding bevindt. Werk 
statief op (B10)

28 Rookgastemperatuur, sensor-
fout

539 
543

Rookgassensor (B8) is kortsluiting

540
544

Rookgassensor (B8) is open circuit

40 Retourtemperatuur 1, sensor-
fout

Anders Ketelstromingssensor (B7) bevindt zich buiten de normale 
grenzen

441 Ketelstroomsensor (B7) is kortsluiting
442 Ketelstroomsensor (B7) is open circuit

50 Tapwatertemperatuur 1, sen-
sorfout

Ieder Controleer de aansluitingen of vervang de defecte DHW-tank-
sensor (B3)

81 LPB kortsluiting of geen voed-
ing

Ieder LPB Kortsluiting of geen busvoeding. Controleer de werking 
van OCI345-modules en verbindingskabels

82 LPB-adresbotsing Ieder LPB-adres gedupliceerd op een andere besturingsprint - Con-
troleer het adres van alle PCB’s via parameter 6600

83 BSB kortsluiting Ieder Geen BSB-communicatie of kabels kortgesloten - Controleer 
de werking van GUI of OZW672 (indien aanwezig)

84 BSB-adresbotsing Ieder Twee boilers verbonden door BSB (bijvoorbeeld OZW672) 
hebben hetzelfde toewijzingsadres. Wijzig een van de boiler-
sadres via parameter 6600

98 Uitbreidingsmodule 1, fout Ieder AGU2.5-confi guratiefout - Controleer de parameters

99 Uitbreidingsmodule 2, fout Ieder AGU2.5-confi guratiefout - Controleer de parameters

100 Meer dan een kloktijd meester Ieder Er mag slechts één apparaat worden ingesteld als de tijdmas-
ter, controleer de GUI (parameter 6640) en eventueel aanges-
loten OZW672 (in geval van aansluiting op een OZW672 moet 
dit apparaat de master zijn)

105 Onderhoud bericht Ieder Item dat aandacht behoeft, maar niet verhindert dat de boiler 
werkt (bijvoorbeeld 12 maanden te laat). Controleer de details 
van het bericht op het GUI-scherm van de boiler.
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6.5 FOUTCODETABEL (VERVOLG)
Fout 
Code

Foutbeschrijving Sub 
Code

   Notes

110 SLT-blokkering Others Algemeen probleem met oververhitting. Controleer op pom-
pwerking, geblokkeerde lucht en warmtewisselaarblokkades. 
Controleer temperaturen van het systeem om een   probleem-
gebied vast te stellen.

428
438
817

Maximale Delta T van primair systeem overschreden. Contro-
leer of de aanvoer- en retoursensoren correct werken. Contro-
leer de werking van de pomp en controleer op ingesloten lucht 
in de warmtewisselaar.

426 
437
815

Aanvoertemperatuur opwarmingsgradiënt overschreden. Con-
troleer de werking van de pomp en controleer op ingesloten 
lucht in de warmtewisselaar. De stroming door de warmtewis-
selaar kan beperkt zijn.

420
421
819
820

Retourtemperatuur hoger dan aanvoertemperatuur. Controleer 
of de fl owsensor correct werkt en de richting van de pomp 
correct is

430
419
422
423
809
810
813
814

Aanvoertemperatuur buiten normale limieten. Controleer de 
fl owsensor (B2) en vervang deze indien nodig.

424
425
811
812

Primaire retourtemperatuur buiten normale limieten. Contro-
leer de retoursensor (B7) en vervang deze indien nodig.

111 Shutdown limiet thermostaat Ieder Warmtewisselaar temperaturen zijn overschreden. Onderzoek 
stroomsnelheden en controles om oorzaken van tijdelijke fout-
code te bepalen.

125 Maximale keteltemperatuur 
overschreden

Ieder Aanvoertemperaturen zijn overschreden. De boiler gaat door 
zodra de temperaturen onder de maximaal toegestane limi-
eten zijn gedaald.

126 Tapwaterlaadtemperatuur niet 
bereikt

eder Oplaadtemperatuur nooit bereikt. Controleer de werking en 
opwarmtijden voor warm water

127 DHW legionella-temperatuur 
niet bereikt

Ieder Controleer de werking van de legionellafunctie en het DHW-
systeem. Legionella-setpoint is niet bereikt binnen 48 uur 
nadat de legionella-functie is geactiveerd. Als u een secundair 
retoursysteem en een sensor gebruikt, stel dan niet het set-
point voor de legionellafunctie te hoog in, omdat de warmtev-
erliezen rond de warmwaterleidingen dit niet mogelijk maken.

128 Vlamverlies tijdens bedrijf Ieder Vlam is meer dan 5 keer kwijtgeraakt in een periode van 24 
uur. Controleer de werking van de ionisatie-elektrode, gasto-
evoer en het rookkanaalsysteem. Bekijk de ionisatiestroom bij 
hoge en lage vlam. Controleer of CO2 correct is bij maximale 
output

130 Rookgastemperatuur te hoog Ieder Controleer de oorzaken van hoge temperaturen voordat u de 
boiler gebruikt. Inspecteer de binnenkant van de warmtewis-
selaar op vuilophoping. Controleer de CO2-niveaus bij min en 
max. Uitvoer.

133 Veiligheidstijd overschreden Ieder Ontsteking mislukt na 5 pogingen binnen een periode van 24 
uur. Controleer ontsteking en gascircuits op mogelijke fouten.
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Fout 
Code

Foutbeschrijving Sub 
Code

   Notes

142 Apparaatstoring (Bus) Ieder Controleer of de boiler en OZW672 gevoed en correct aanges-
loten zijn.

151 BMU Interne fout 330 
331

Ignition output error. Controleer de werking van de vonkgenera-
tor. Vervang de printplaat als er geen defect is aan de vonkgen-
erator.

332
333

Uitgangsfout gasklep. Controleer de werking van de gasklep. 
Vervang de printplaat als er geen defect is aan de gasklep.

Other Controleer of de polariteit van spanning en neutraal in de boiler 
is omgekeerd. Vervang de printplaat als de fout herhaaldelijk 
optreedt.

152 Parametreringsfout Ieder Incorrecte / confl icterende parameters ingevoerd (laatst gewi-
jzigde parameters moeten worden onderzocht).

153 Unit vergrendeld 622 De temperatuur in de behuizing van de boiler is hoger dan 
90OC. Controleer of de deursluitingen van de verbrandingsmotor 
en de deurmoeren goed zijn vastgedraaid

848
849

Parameter-update voltooid. Druk op reset om wijzigingen toe te 
passen.

160 Ventilatorsnelheidsdrempel 
niet bereikt

Ieder De ventilator bereikt het vereiste snelheidsstreefpunt niet via de 
PWM-besturing - Controleer de bedrading en werking van de 
ventilator. Vervang indien nodig de ventilator

377 Ventilatorsnelheid niet bereikt - Startfase
378 Ventilatorsnelheid niet bereikt - stand-byfase
379 Ventilatorsnelheid niet bereikt - ontstekingsfase
380 Ventilatorsnelheid niet bereikt - Voorspoelfase
381 Ventilatorsnelheid niet bereikt - Na-spoelfase

162 Luchtdrukschakelaar Ieder Controleer of de violetkleurige draad correct op de aardklem is 
aangesloten.

171 Foutinvoer 1 Ieder Door gebruiker gedefi nieerde OZW672-ingang D1 is geac-
tiveerd.

172 Foutinvoer 2 Ieder Door gebruiker gedefi nieerde OZW672-ingang D2 is geac-
tiveerd.

217 Sensor fout Ieder Ionisatie huidige fout. Controleer de werking van de ionisa-
tiesonde met behulp van parameter 8329 (menu - Diagnostiek-
boiler genereren). Ionisatiesonde moet mogelijk worden vervan-
gen.

765
766

Kortsluiting van ionisatiesonde

317 Netfrequentie buiten toeges-
tane bereik

Ieder Controleer de elektrische voeding van de boiler.

322 Waterdruk 3 te hoog Ieder De waterdruk in de boiler is te hoog voor veilig gebruik. De 
werking wordt automatisch hervat zodra de waterdruk op of 
onder de maximale niveaus is. Controleer of de stroom van de 
boiler niet is beperkt of geblokkeerd, of dat de waterisolatieklep-
pen zijn uitgeschakeld.

324 Input BX, dezelfde sensoren Ieder BX-sensor gedupliceerd - controleer de parameters

325 Input BX / uitbreidingsmodule, 
dezelfde sensoren

Ieder BX uitbreidingsmodule sensor gedupliceerd - controleer de 
parameters

327 Uitbreidingsmodule, zelfde 
functie

Ieder Uitbreidingsmodules gedupliceerd - controleer de parameters

6.5 FOUTCODETABEL (VERVOLG)
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6.5 FOUTCODETABEL (VERVOLG)
Fout 
Code

Foutbeschrijving Sub 
Code

   Notes

335 Sensoringang BX21 zonder 
functie

Ieder BX21 aangesloten maar niet gedefi nieerd - defi nieer parameters 
voor deze sensor

336 Sensoringang BX22 zonder 
functie

Ieder BX22 aangesloten maar niet gedefi nieerd - defi nieer parameters 
voor deze sensor

353 Cascadestroomsensor B10 
ontbreekt

Ieder Controleer de aansluitingen en confi guratie van de gemeen-
schappelijke aanvoertemperatuursensor (B10), die zich bevindt 
op de toevoer in de tank aan de voorkant, links, midden van de 
boiler

384 Vreemd licht Ieder Ionisatiestroom gedetecteerd vóór ontbranding. Controleer 
de ionisatiestroom (parameter 8329 “Diagnostische gegevens 
produceren”). Als er een stroom aanwezig is terwijl de brander 
in stand-by staat, wordt de gastoevoer naar de gasklep volledig 
gesloten. Als de stroom nog aanwezig is, verwijdert u de ioni-
satiesonde en gebruikt u een schroevendraaier om de opening 
door de deur van de warmtebron te verwijderen voordat u de 
sonde vervangt

385 Netspanning onder spanning Ieder Netspanning lager dan 185V - controleer de elektrische voeding 
van de kache

386 Fan speed tolerance Ieder Ventilator buiten toegelaten tolerantieniveau. Controleer op 
mogelijke beperking van lucht- of rookkanalen. Vervang de ven-
tilator als de luchtwegen vrij zijn.

432 Functie aarde niet verbonden Ieder Geen ontstekingsaarde, X1 / X17 niet aangesloten of een aard-
fout.

NA Bedrijfsmodusknop vergren-
deld - Kan niet werken in de 
warmwatermodus (Geen fout 
weergegeven)

Ieder Extern systeem maakt bediening mogelijk. Controleer of de 
verbindingsdraad nog op zijn plaats zit of dat de bedrade 
bedrading naar deze aansluitingen dit circuit sluit. Wanneer de 
boiler werkt via het volt-vrije vrijgavesignaal, is het niet mogelijk 
om de boiler handmatig te bedienen via de GUI als het signaal 
niet is ingeschakeld (circuit gesloten).
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