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 Veiligheidsvoorschriften
Gelieve de volgende aanwijzingen in acht te nemen om verwondingen of verkeerd
gebruik van het toestel te vermijden.

De installatie van de ketel en alle andere service- en onderhoudswerkzaamheden moeten door
vakmensen uitgevoerd worden volgens de aanbevelingen van de installatie-instructies.
Dit toestel is bestemd om permanent op het waterleidingnet te worden aangesloten.
Wat te doen bij gasgeur: niet roken; vermijd open vuur of vonkvorming (elektrische schakelaars…);
verlucht de ruimte door deuren en ramen open te zetten en sluit de gaskraan.
Als de voedingskabel beschadigd is, moet hij worden vervangen door een geautoriseerde vakman.

Inwerkingstelling

Zet het toestel pas onder spanning nadat het vullen uitgevoerd is.
Met dit toestel kan warm water geproduceerd worden: hiervoor moet het worden aangesloten op
een verwarmingssysteem en op een distributienet voor warm water afhankelijk van zijn prestaties en
vermogen.
De installatie moet altijd geaard zijn en uitgerust met een vermogensschakelaar voor beveiliging.
Wijzig de stroomtoevoer niet.
Uw installateur stelde de ketel in om te werken met de geleverde gassoort. Indien er een wijziging is
van de geleverde gassoort moeten de instellingen en sommige onderdelen van uw toestel worden
aangepast. Deze wijzigingen moeten absoluut door een erkende vakman gebeuren.
De toestellen zijn niet explosieveilig en mogen dus niet in een explosieve atmosfeer geïnstalleerd
worden.

Gebruik

Dit toestel mag worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen
met fysieke, sensoriële of mentale beperkingen of zonder ervaring of kennis,
indien ze correct begeleid worden of indien hen instructies gegeven werden over het veilig gebruik
van het toestel en indien zij de eraan verbonden risico's begrijpen. Kinderen mogen niet met het
toestel spelen. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen
zonder toezicht.
Plaats niets op de ketel. Plaats geen warmtebron onder het toestel (en onder eventuele controleaccessoires: omgevingsvoelers, thermostaat ...).
Het is verboden om de veiligheids- of afstelapparatuur te wijzigen.
Het vertrek waarin het toestel werkt, moet goed geventileerd zijn om zuurstofgebrek te vermijden in
geval van een koelgaslek.
Als uw huis aan de wettelijke voorschriften van veiligheid beantwoordt, gelieve er geen verandering
aan brengen (ventilatie, rookkanalen, openingen, enz.) zonder een advies van een installateur.
In geval van waterlekkage moet de hydraulische toevoer afgesloten worden en de vakman ingelicht
worden om de installatie op te volgen.
In geval van storing en/of slechte werking van het toestel, schakel het toestel uit en onderneem zelf
geen poging tot reparatie of interventie.

Onderhoud

Dit toestel bevat geen onderdelen die door de gebruiker zelf hersteld kunnen worden. Indien u
de voorkant afneemt, kan u uzelf blootstellen aan gevaarlijke elektrische spanningen. De voeding
afsnijden volstaat nooit om u te beschermen tegen eventuele elektrische schokken (condensatoren).
Snijd de voeding af indien het toestel abnormale geluiden, geuren of rook afgeeft en neem contact
op met uw installateur.
Vóór elke eventuele reiniging, moet u de stroomtoevoer op het toestel afsnijden. Alle elementen
van de behuizing kunnen gereinigd worden met een zachte, droge of vochtige doek. Gebruik alleen
gewone huishoudelijke schoonmaakmiddelen (verdund afwasmiddel ... Gebruik geen agressieve
schoonmaakvloeistoffen of oplosmiddelen.)
De veiligheidsinrichtingen of automatische bijstelling mogen tijdens de gehele levensduur van de
ketel niet worden gewijzigd, tenzij door de fabrikant.
Draai of trek niet aan de kabels die uit ketel komen, ook al is deze niet op het stroomnet aangesloten.

 Overzicht van het toestel

1

2
2
1
0

3

3

4

1.	 Gebruikersinterface
2.	 Manometer (Installatiedruk)
3.	 Kraan op de afsluiter

fig. 1 - Ketel

► Basisweergave op de gebruikersinterface
De basisweergave van de gebruikersinterface deelt de
voornaamste activiteit mee van de werkende ketel.

Brander in werking

Weergave van de
informatie van het
getoonde symbool
(verwarming Zone 1)
MODUS tijdprogrammering

Actueel instelpunt
voor de
aanvoertemperatuur

Comfortfase van de
modus PROG

fig. 2 - Gebruikersinterface (voorbeeld van basisweergave)
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► Beschrijving van de controletabel

► Beschrijving van de weergave.

Symbolen

Functies

Definities
Gebruik Verwarming

• Weergave van de staat verwarming zone 1
(2e druk: weergave van de staat verwarming
zone 2 (1)).

(verwijzing naar de relevante kring Z1 of Z2
(1)
).
Gebruik SWW

• Weergave van de staat SWW.

Werking van de ketel

• Instellen van de OFF-modus (uit) : 1 korte druk +
1 keer 3 seconden drukken.

Waakmodus (2)

• De instelpunten van de geselecteerde functie
instellen.

Werking comfort
(naargelang uurprogramma).

• Instelbare waarden instellen (nadat u op OK hebt
gedrukt om te bevestigen).
• Schuifbalk met parameter- en informatielijnen.
• Toegang tot het menu "Informatie":
het pictogram verschijnt.
• Verlaat het menu tijdens het consult.

In verwarming

• Instellen van de OFF-modus (uit) : 1 korte druk +
1 keer 3 seconden drukken.

• Annulatie van een lopende wijziging.

In SWW

Toegang op gebruikersniveau - korte druk:
het pictogram verschijnt.

PROG-Modus
(volgens voelers RC 30, RC 35, Navilink 105).
(3)
(Geregelde
werking
volgens
uurprogramma).
Vakantiemodus (4) (enkel verwarming).

• Terug naar basisweergave (lange druk > 5s)
• Parametrering

Werking ECO
(naargelang uurprogramma).

Werking Comfort.
Werking ECO

• OK

Het betreffende gebruik staat in de uit-stand

Validatie (Instelling, Instelpunt).

(zone 1 / 2 - SWW).

• Stel de Waakmodus in (lange druk > 5s).

Informatie lezen

• Aan/uit schakelaar.
Toegang tot de Gebruikersinstellingen
Toegang tot de Installateursinstellingen

Alleen met de optie 2 kringen.
Vorstbeveiliging van het apparaat op voorwaarde dat de stroomtoevoer naar de ketel niet wordt onderbroken.
(3)
Als het systeem is uitgerust met een of meer omgevingsvoelers wordt de uurprogrammering van de verwarmingsmodus voor elke zone
uitsluitend beheerd via de speciale voeler. Raadpleeg de instructies van de omgevingsvoeler.
(4)
Met optie NAVILINK A59.
(1)
(2)
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 Bediening van de installatie
► Eerste inwerkingsstelling

De installatie en de eerste inwerkingsstelling van het
toestel moeten uitgevoerd worden door een vakman
die u alle nodige informatie zal verschaffen over de
ontsteking en de regeling van de ketel.
Verzeker u ervan dat er minstens één radiator permanent
open staat.
Verzeker u ervan dat de installatie met water gevuld
is, correct ontlucht en dat de druk op de manometer
voldoende hoog is.

► Waakmodus

De
waakmodus zorgt ervoor dat:
- het toestel beveiligd blijft,
- het toestel vorstvrij blijft,
- zorgt niet voor de vorstbescherming van de
woonkamers.
op de ketel: Druk 5 seconden op de toets
.
Om de Waakmodus af te zetten, druk op de
toets
of
.

Waterdruk:

1 bar

Plaatsing op
één niveau

1.3 bar

1.6 bar

Huis met een
verdieping

Huis met twee
verdiepingen

De druk varieert afhankelijk van het hoogteverschil
tussen de ketel en het verwarmingssysteem

De af te stellen parameters worden beschreven in het hoofdstuk  Menu regeling bladzijde 14
Keuze
Weergave
van de
gebruikersniveau
parameter
Basisweergave

Druk



Keuze
Bevestiging van de
waarde



Weer
naar de
basisweergave

Bevestiging





► Werking van de verwarming

- ketel MET RC 35, Navilink 105

▼ Wijzig het instelpunt van de begintemperatuur
Raadpleeg de handleiding van RC 35 / Navilink 105.

▼ Langdurige afwezigheid
■ Voor de verwarming:
In geval van langdurige afwezigheid, kan de
vakantiemodus alleen ingesteld worden op de voeler
of de thermostaat (Raadpleeg de instructies van het
accessoire).
■ Voor het SWW:

RC 35

Navilink 105

▼ Uurprogramma
(enkel MET RC 35)
Verzeker u ervan de ketel in te stellen met de parameters
7 (en 8*) op 3.
Het uurprogramma verschijnt niet op de
gebruikersinterface van de ketel.
Het uurprogramma wordt enkel afgesteld met de
omgevingsvoeler van de betreffende zone.

Stel de OFF-modus in (SWW uitgeschakeld).
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► Werking van de verwarming

- ketel ZONDER omgevingsvoeler of omgevingsthermostaat

▼ Wijzig het instelpunt van de begintemperatuur

1

- Druk op te toets

2

1
2

- Pas de temperatuur aan met toets

3

- Bevestig met de toets

of

.

3

.

▼ Langdurige afwezigheid
 In geval van langdurige afwezigheid, zijn er twee mogelijkheden:
- Verlaag het instelpunt van de temperatuur direct op de ketel (zie hieronder) of
- Zet de ketel op OFF:
■ Voor het SWW:
1

- Druk op de toets

(kort) 

verschijnt op het scherm.

2

- Druk een tweede keer op de toets
scherm.

(lang)  OFF verschijnt op het
1

1 sec. 





2

■ Voor de verwarming:
3

- Druk op de toets

3 sec. 

(kort) 

of

4

- Druk een tweede keer op de toets
scherm.

verschijnt op het scherm.
(lang)  OFF verschijnt op het

3

1 sec. 





4

3 sec. 
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► Werking van de verwarming
- ketel MET Navilink A59

A59

Alle param
eters worden beschreven in
het hoofdstuk  Menu regeling bladzijde 14.

▼ Wijzig het instelpunt van de begintemperatuur
Raadpleeg de handleiding van Navilink A59.

▼ Langdurige afwezigheid

A59

In geval van langdurige afwezigheid:

1

■ Voor de verwarming:

10

2

4

2

3

- Op de ketel: kies het instelpunt van de Vakantiemodus * (parameter 10).
- Op Navilink A59 : activeer de vakantiemodus
De resterende vakantiedagen worden weergegeven.
De afwezigheid wordt dezelfde dag geactiveerd en zal eindigen op de
laatste dag om 23:59.

■ Voor het SWW:

1

Op de ketel: Stel de OFF-modus in (SWW uitgeschakeld).

1 sec. 





2

3 sec. 

▼ Uurprogramma
Verzeker u ervan de ketel in te stellen met de parameters 7 (en 8*) op 4.
1

Het uurprogramma verschijnt op de gebruikersinterface van de ketel.

*

3

Vorstbeveiliging van het apparaat op voorwaarde dat de stroomtoevoer naar de ketel niet wordt onderbroken.

** Standaardwaarde: 0 dagen → afwezigheidsmodus inactief.
Bij een afwezigheid van meer dan 30 dagen is het mogelijk om de standby-functie te gebruiken.
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• Pas het UURPROGAMMA van de verwarming aan
De standaardwaarden van het uurprogramma** voor verwarming voor de hele week zijn:
van 6:00 uur tot 22:00 uur in comfortmodus (van 22:00 uur tot 6:00 uur in slaapstand).

0

1

2

3

4

1e fase

begin comfort

Lagere temperatuur

5

6

7

8

Comfort temperatuur

9

einde comfort

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Lagere temperatuur

21 22 23 24

Voor uw gemak kunt u maximaal 3 verwarmingsfasen instellen en voor verschillende periodes (week, dag, ...).
- Voorbeeld:  van maandag tot vrijdag [stel de parameter 11 in op 8] (zie tabel)
		
  3 fasen [6:00-8:00 / 11:30-13:30 en 17:00-22:30] (stel de parameters 12 tot 17 in, zie tabel),
 zaterdag [stel de parameter 11 in op 6] (zie tabel)
		
  2 fasen [6:00-8:00 / 11:30-22:30] (stel de parameters 12 tot 15 in),
 zondag
		
  1 fase identiek aan de standaard afstelling [6u00-22u00] (moet niet afgesteld worden).
- Op de gebruikersinterface:
Druk op de toets
om naar het "gebruiker" menu te gaan: het pictogram
verschijnt.
Selecteer het Nr. van de
lijn

Afstellingen
Kies de dag(en):
1: Maandag, 2: Dinsdag, 3: Woensdag, 4: Donderdag, 5: Vrijdag, 6:
Zaterdag, 7; Zondag

Nr. 11

10: Maandag-Zondag, 8: Maandag-Vrijdag, 9: Zaterdag-Zondag,
Bijv.: 8 (van maandag tot vrijdag)
begin comfort:

Nr. 12

Uur inwerkingstelling 1e verwarmingsfase.

Bijv.: 6:00

einde comfort:

Nr. 13

Uur uitschakeling 1e verwarmingsfase.

Bijv.: 8:00

begin comfort:

Nr. 14

Uur inwerkingstelling 2e verwarmingsfase.

Bijv.: 11:30

einde comfort:

Nr. 15

Uur uitschakeling 2e verwarmingsfase.

Bijv.: 13:30

begin comfort:

Nr. 16

Uur inwerkingstelling 3e verwarmingsfase.

Bijv.: 17:00

einde comfort:

Nr. 17

Uur uitschakeling 3e verwarmingsfase.

Bijv.: 22:30

- Doorgaan met programmeren voor een andere dag (Nr. 11)...
of
- Terug naar de basisweergave door te drukken op de knop

1e fase
2e fase
begin
einde
begin
begin
einde
Comfort
Comfort
temperatuur Lagere temperatuur temperatuur Lagere temperatuur

Lagere temperatuur

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

3e fase
Comfort temperatuur

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

einde
Lagere temperatuur

21 22 23 24

• Gebruik dezelfde procedure voor het uurprogramma**:
- van zone 2* (Uurprogramma Kring 2) Nr. 18 tot 24,
* Optie.

** Stel het uur en de datum in voor de correcte werking van het uurprogramma:
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► Werking SWW
■ Instelling en beschrijving
Instelling van de parameter nr. 57 SWW-modus op 0, 2 of 3
Parameters Symbolen

In SWW

Bijv.: Modus "ECO"

Beschrijving

57 (0)

De
SWW-functie
gedesactiveerd.

is

57 (2)

De boiler moet minstens
elke 10 uur gevuld worden.

57 (3)

De boiler moet minstens
elke 5 uur gevuld worden.

Opmerking: In beide modi wordt de productie van warm
water onderhouden.

■ Instelpunt SWW
Standaard is het instelpunt voor SWW 55°C (instelbereik voor de SWW-temperatuur: 30 tot 65°C.)
Om dit aan te passen, gebruik de toetsen (
) /
of
dan
om te bevestigen.
■ Functie voor Geforceerde werking SWW
Het is mogelijk om de verwarming van de SWW-boiler manueel te activeren met de functie 95 Geforceerde
werking SWW op 1 (aan).

- 10
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► Instelling uur

Basisweergave.
1

- Druk op

1

- Het pictogram
verschijnt,
- De parameters “uur instellen” (parameter nr. 1) en
uur (bijv. 18:30) wisselen elkaar af
(Nr. 1 / 18:30) :

2

2

- Druk op

om het uur aan te passen.

- De weergave van het uur knippert.
3
4

3

- Druk op de toets
te stellen.
4

- Druk op

of

om het uur in

om te bevestigen.

De weergave van de minuten knippert.
5
6

5

- Druk op de toets
minuten in te stellen.

of

om de

6

- Druk op
om te bevestigen.
- De instellingen zijn opgeslagen.

7

7

8

- Druk op de toets
of
voor andere
instellingen.
(parameter nr. 2 “Maand - Dag” en /of parameter nr. 3
“Jaar”.
of
8

- Terug naar de basisweergave door te drukken op
de knop
Opmerking: Stel het uur en de datum in voor de correcte werking van het uurprogramma (Modus PROG).
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► Instelling datum

Basisweergave.
1

- Druk op

1

- Het pictogram
verschijnt,
- Druk op de toets
of
voor de instellingen
van parameter nr. 2.
- De parameters “maand-dag (parameter nr. 2) en de
datum wisselen elkaar af (bijv. 06-15:) 15 juni)
(n° 2 / 06 -15) :

2

2

- Druk op
om de datum aan te passen.
- De weergave van de maanden knippert.

3
4

3

- Druk op de toets
in te stellen.

of

om de maand

4

- Druk op
om te bevestigen.
De weergave van de dagen knippert.

5

5

- Druk op de toets
te stellen.

6

of

om de dag in

6

- Druk op
om te bevestigen.
- De instellingen zijn opgeslagen

.
7

7

- Druk op de toets
of
instellingen (Jaar: parameter nr. 3).

voor andere

of
8

8

- Terug naar de basisweergave door te drukken op
de knop

Opmerking: Stel het uur en de datum in voor de correcte werking van het uurprogramma (Modus PROG).
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 Regelingsmenu
► Algemeen
■ Alleen de parameters die toegankelijk zijn op het
niveau:
- Gebruiker.
... worden in dit document beschreven.
■ De parameters die toegankelijk zijn op het niveau:
- Installateur.
...worden beschreven in het document dat voorbehouden
is aan vakmensen
Verander niets aan deze parameters zonder
het advies van uw installateur.

Weergave
gebruikersniveau
Basisweergave

Keuze
van de
parameter

Bevestiging

Keuze van de
waarde

Bevestiging

Weer
naar de
basisweergave

Druk

Indien er gedurende 1 minuut 30 geen enkele instelling uitgevoerd wordt, keert het scherm automatisch terug
naar de basisweergave.

► Lijst met parameters
Nr.

Beschrijving van de parameter

Instellingsbereik
of weergave

Basisinstelling

Instelling uur/Datum
1

Uren/minuten

00:00... 23:59

1:00

De omschakeling zomer/winter-regime van de ketel gebeurt automatisch.
-> Om 02:00 uur op de laatste zondag van maart wordt de tijd 1 uur vooruit gezet en wordt het 03:00 uur.
-> Om 03:00 uur op de laatste zondag van oktober wordt de tijd 1 uur achteruit gezet en wordt het 02:00 uur.
2

Maand - Dag

1 - 1.... 12 - 31

3

Jaar

2018...

MM-DD
JJJJ

Configuratie van de installatie
7

Verwarmingsmodus zone 1

0 (Standby)... 3 (Aan) ... 4 (2) (PROG)

3

8

Verwarmingsmodus zone 2

0 (Standby)... 3 (Aan) ... 4 (2) (PROG)

3

Vakantiemodus (alleen beschikbaar met Navilink A59)
10

Temperatuurinstelling vakantiemodus

5 °C... 20 °C

13 °C

Het is mogelijk dat sommige parameters (of menu's) niet verschijnen. Ze zijn is afhankelijk van de toestelconfiguratie (volgens de optie).
Deze menu's verschijnen alleen in de gebruikersinterface met een omgevingsvoeler Navilink A59.
(3)
De weergave van deze parameters varieert afhankelijk van het feit of een omgevingsvoeler al dan niet wordt gebruikt.
(1)
(2)
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Nr.

Beschrijving van de parameter

Instellingsbereik
of weergave

Basisinstelling

Temperatuurinstelling verwarming van de vakantiemodus.
Uurprogramma voor verwarming, Kring 1 (alleen beschikbaar met Navilink A59)
11

Voorselectie (dag/week)

1... 10

-

1 (maandag); 2 (dinsdag) ; … ; 7 (zondag) ; 8 (maandag tot vrijdag) ; 9 (zaterdag en zondag)
10 (maandag tot zondag: de wijzigingen worden de hele week toegepast).
12

1e fase van de geselecteerde dag (begin comfort) 00:00... 23:15

6:00

13

1e fase van de geselecteerde dag (einde
comfort)

22:00

14

2e fase van de geselecteerde dag (begin comfort) 00:00... 23:15

- -:- -

15

2e fase van de geselecteerde dag (einde comfort) 0:15... 24:00

- -:- -

16

3e fase van de geselecteerde dag (begin comfort) 00:00... 23:15

- -:- -

17

3e fase van de geselecteerde dag (einde comfort) 0:15... 24:00

- -:- -

0:15... 24:00

Uurprogramma voor verwarming, Kring 2 (1) (enkel beschikbaar met Navilink A59)
18

Voorselectie (dag/week)

1... 10

-

1 (maandag); 2 (dinsdag) ; … ; 7 (zondag) ; 8 (maandag tot vrijdag) ; 9 (zaterdag en zondag)
10 (maandag tot zondag: de wijzigingen worden de hele week toegepast).
19

1e fase van de geselecteerde dag (begin comfort) 00:00... 23:15

6:00

20

1e fase van de geselecteerde dag (einde
comfort)

22:00

21

2e fase van de geselecteerde dag (begin comfort) 00:00... 23:15

- -:- -

22

2e fase van de geselecteerde dag (einde comfort) 0:15... 24:00

- -:- -

23

3e fase van de geselecteerde dag (begin comfort) 00:00... 23:15

- -:- -

24

3e fase van de geselecteerde dag (einde comfort) 0:15... 24:00

- -:- -

0:15... 24:00

Instelling van de verwarming (3), Kring 1
34

Instelpunt verwarming ECO zone 1

10... 25

37

Anticipatie fases ECO en COMFORT
van het uurprogramma (zone 1 en zone 2).

0 (uitgeschakeld)... 1 (geactiveerd)

18 °C
0

In de zones die door het uurprogramma worden beïnvloed, vermindert deze functie de startbeurten op het einde van
de Comfort-fase en verwarmt het huis voor een Comfort-fase voor.
De anticipatietijd kan worden gewijzigd met de parameters 38 (48) (3) en 39 (49) (3).
38

Anticipatie van de COMFORT-fases,

0... 3:00

1:00

39

Anticipatie van de ECO-fases,

0... 3:00

0:30

Het is mogelijk dat sommige parameters (of menu's) niet verschijnen. Ze zijn is afhankelijk van de toestelconfiguratie (volgens de optie).
Deze menu’s of afstellingen verschijnen alleen’in de gebruikersfase met een omgevingsvoeler’Navilink A59.
(3)
De weergave van deze parameters varieert afhankelijk van het feit of een omgevingsvoeler al dan niet wordt gebruikt.
(1)
(2)
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Nr.

Beschrijving van de parameter

Instellingsbereik
of weergave

Basisinstelling

Verwarmingsinstelling (1) (3), Kring 2
44

Instelpunt verwarming ECO zone 2

10... 25

18 °C

48

Anticipatie van de COMFORT-fases,

0... 3:00

1:00

49

Anticipatie van de ECO-fases,

0... 3:00

00:30

51

Toelating zomer/winter wissel

0 (uit)... 1 (aan)

52

Automatische statuswijziging op basis van de
buitentemperatuur (zomer <> winter).

15... 30°C

Ketel

(1)

1
18 °C

Wanneer de gemiddelde buitentemperatuur hoger is dan 18°C,
zet de regelaar de verwarmingsmodus(sen) op

(voor besparing).

53

Anti-legionellafunctie

0 (uit)... 1 (aan)

54

Correctie buitentemperatuurvoeler

- 5... 5 °C

57

Modus SWW

0 (uit)... 2 (ECO)... 3 (Comfort)

3

60

Activatie zomeruur

0 (uitgeschakeld)... 1 (geactiveerd)

1

70

Instelpunt verwarming Comfort zone 1

10... 35

71

Functie Smart Adapt zone 1

0 (uitgeschakeld)... 1 (geactiveerd)

80

Instelpunt verwarming Comfort zone 2

10... 35

81

Functie Smart Adapt zone 2

0 (uitgeschakeld)... 1 (geactiveerd)

0

0 ( - ), 1 (Geforceerde werking)

0

0
0 °C

20 °C
0
20 °C

Functies installateur
95

Geforceerde werking SWW

Het mogelijk dat sommige parameters (of menu's) niet verschijnen. Ze zijn is afhankelijk van de toestelconfiguratie (volgens de optie).
Deze menu's verschijnen alleen in de gebruikersinterface met een omgevingsvoeler Navilink A59.
(3)
De weergave van deze parameters varieert afhankelijk van het feit of een omgevingsvoeler al dan niet wordt gebruikt.
(1)
(2)
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► Informatieweergave

De toets
dient voor verschillende informatie.
Afhankelijk van het type toestel, de configuratie en de bedieningsstatus zijn sommige informatielijnen mogelijk niet
beschikbaar.
Het informatienummer wordt afwisselend weergegeven met zijn bijbehorende waarde.
■ Lijst met informatie
Nr. ...

■ Lijst met toestanden
Waarde...

Beschrijving

1

Hydraulische druk.

... bar *

2

Uur en minuut.

uu:mm

3

Buitentemperatuur

... °C *

4

Begintemperatuur ketel.

... °C *

5

Vertrekinstelling ketel.

... °C **

6

Retourtemperatuur ketel.

... °C *

10

Toestand van de ketel (zie tabel "Lijst
toestanden").

11

Waarde...

Toestand ketel.

0

Ketel in standby

1

Testmodus: brander opstarten

2

Testmodus: brander in werking

3

Verwarming: brander opstarten

4

Verwarming: brander in werking

5

Verwarming: brander in standby

6

SWW: brander opstarten

... uA

7

SWW: brander in werking

8

SWW: brander in standby

... °C *

9

SWW uitgeschakeld

Waarde...

Toestand brander.

Modulatie van de brander.

Nr. ...

met

... %

12 Ventilatorsnelheid.

Het parameter nummer wordt afwisselend weergegeven
met zijn bijbehorende waarde. (bijv. nr. 10 / 3 = Toestand
ketel/Verwarming: brander opstarten).

10

... t/mn

13 Ionisatiestroom.
14 Toestand van de brander
15 Temperatuur rook.
Verwarmingskring 1
21 Vertrekinstelling kring 1

... °C **

22 Toestand kring 1 (zie tabel "Lijst met toestanden").
23 Omgevingstemperatuur zone 1

... °C *

Nr. ...

14

SWW-kring
30 SWW temperatuur (direct)

... °C *

31 Instelpunt SWW

... °C **

32 Aftapdebiet SWW
33

Toestand

SWW-kring

toestanden").

Nr. ...

l/min
(zie

tabel

"Lijst

met

34 Positie van de richtingskraan
Verwarmingskring 2 ***
40 Begintemperatuur kring 2.

... °C *

41 Vertrekinstelling kring 2

... °C **

22 & 42

42 Toestand kring 2 (zie tabel "Lijst met toestanden").
43 Omgevingstemperatuur zone 2

... °C *

Laatste fout
50 Aantal fouten

Er XXX

51 Uren/minuten

uu:mm

52 Maand en Dag

MM-DD

Energieverbruik
60 Verwarming - Energieverbruik deze maand
61

Verwarming - Energieverbruik afgelopen
maand

Waarde...
... kWh
... kWh

62 Verwarming - Energieverbruik dit jaar

... MWh

63 Verwarming - Energieverbruik afgelopen jaar

... MWh

64 SWW - Energieverbruik deze maand

... kWh

65 SWW - Energieverbruik afgelopen maand

... kWh

66 SWW - Energieverbruik dit jaar

... MWh

67 SWW - Energieverbruik afgelopen jaar

... MWh
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Nr. ...

33

0

Uitgeschakeld

1

In standby.

9

In werking.

11

Vergrendeld.

Waarde...

Toestand verwarmingskring 1
en 2.

0

In standby.

1

Verwarmingsmodus comfort.

2

Verwarmingsmodus ECO
(beperkt).

3

Vakantiemodus

4

Omgevingsvoeler (RC30, RC 35,
Navilink 105)

5

Afwijking in comfort-fase

6

Afwijking in ECO-fase (beperkt)

7

Niet gebruikt

8

Actieve antivriesbescherming:

Waarde...

Toestand SWW-kring

0

In standby.

1

Werking Comfort.

2

Werking ECO (beperkt)

4

Actieve antivriesbescherming.

* " --- " geeft
aan
dat
de
sensor
die
aan
de
informatie
is
gekoppeld
ontbreekt of defect is.
** " --- " geeft aan dat er voor dit gebruik
geen opdracht werd gegeven.
*** Deze informatie wordt mogelijk niet weergegeven.
Ze zijn is afhankelijk van de toestelconfiguratie (volgens
de optie). 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► Foutmeldingen

In geval van frequente vulling, moet u de
installatie op lekkage testen.

▼ Foutmelding druk
■ Het display wisselt af tussen een nummer en
:

Door de frequente instroom van water is er een
risico op kalkafzetting op de warmtewisselaar
waardoor zijn levensduur afneemt.

▼ Foutmeldingen 68 of 69
Het display toont de foutmelding E68 of E69:
Controleer en/of vervang de batterijen van de
omgevingsvoeler.
Neem contact op met uw installateur als het probleem
aanhoudt.

 Zet de installatie weer onder druk (zie fig. 5,
bladzijde 19).
■ Het display toont de foutmelding


Zet
de
installatie
(zie fig. 5, bladzijde 19).

weer

▼ Andere foutmeldingen

:

onder

druk

De fouten of storingen worden gemeld door het display.
Het display toont de foutcode "Exxx".
De fouten (Nr. <100) veroorzaken een uitschakeling van
het toestel met Automatische reset. De fout verdwijnt
wanneer het probleem is opgelost (neem contact op
met uw installateur als u twijfelt over de redenen voor
de storing of als het probleem aanhoudt).
De fouten (Nr. > 100) zorgen ervoor dat het toestel in
storing gaat.
 Noteer in dit geval de code en neem contact op
met uw installateur.

fig. 3 - Voorbeelden van foutmeldingen

 Onderhoud
De onderhoudswerkzaamheden moeten regelmatig
worden uitgevoerd om een veilige werking van het
toestel te garanderen.
De ketel moet een of twee keer per jaar schoongemaakt
en gecontroleerd worden afhankelijk van de
gebruiksomstandigheden.
Deze handelingen zijn verplicht * en moeten
worden uitgevoerd door een specialist die ook de
veiligheidsinrichtingen van de ketel en de installatie zal
controleren.
Over het algemeen worden ze uitgevoerd onder een
onderhoudscontract.
De muurdoorvoerpijp (of de schoorsteen) moet
regelmatig gecontroleerd en gereinigd worden door een
specialist (1 keer per jaar).

- 18

Alle elementen van de behuizing kunnen
gereinigd worden met een zachte, droge of
vochtige doek.
Gebruik geen schuurmiddel.
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► Regelmatige controles

- Controleer regelmatig de waterdruk in het verwarmingscircuit (raadpleeg de door de installateur aanbevolen druk).
Waterdruk:

2

0,7 b
1 bar

Plaatsing op
één niveau

1.3 bar

Huis met een
verdieping

1.6 bar

2

1

0,4 b

3

0

4

bar

Huis met twee
verdiepingen

De druk varieert afhankelijk van het hoogteverschil
tussen de ketel en het verwarmingssysteem.

- Indien nodig ("fig. 4 - Drukbereik") :
Zet het verwarmingscircuit terug onder druk door de
kraan door de afsluiter te openen ( (fig. 5). Wanneer
de druk op de manometer overeenkomt met de
configuratie van de installatie (tabel hierboven), sluit
de kraan.
In geval van frequente vulling, moet u de
installatie op lekkage testen.
Door de frequente instroom van water is er een
risico op kalkafzetting op de warmtewisselaar
waardoor zijn levensduur afneemt.

1

3

0

4

bar

Mini : 1 b
Max : 1,6 b
fig. 4 - Drukbereik

2

2
1
0

2

3

1

4

0

1

3
4

3

fig. 5 - Onder druk brengen

► Maandelijkse controle

De afvoerinstallatievan de veiligheidsgroep moet
periodiek opgezet worden (minstens één keer per
maand) figuur 6. Dit manoeuvre maakt het mogelijk
om kalkaanslag te evacueren en te controlerenof de
installatie niet geblokkeerd.

fig. 6 - Ledigen van de veiligheidsgroep

► Einde levensduur toestel

Ontmanteling en recyclering zullen behandeld worden
door een erkend orgaan. De apparaten mogen in geen
enkel geval weggegooid worden met het huishoudelijk
afval, het groot afval of op een stortplaats.
Op het einde van de levenscyclus van het toestel,
neem a.u.b. contact op met uw installateur of lokale
vertegenwoordiger om het te ontmantelen en te
recycleren
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GARANTIEBEPALINGEN
Met inachtname van de hieronder vermelde voorwaarden garandeert ACV International tegenover de erkende installateur de
deugdelijkheid van de gebruikte materialen, alsmede de goede werking van haar Centrale Verwarmingsproducten, indien gebruikt
voor het doel, waarvoor deze worden geleverd. In de voorkomende gevallen, dienen wij in de gelegenheid te worden gesteld, zo
nodig ter plekke ons te kunnen vergewissen omtrent de deugdelijkheid van de garantieaanspraak.
■ De garantie omvat:
De garantie beperkt zich tot het gratis herleveren van de onderdelen, die tijdens die garantieperiode geheel ter onzer beoordeling
materiaal of fabricagefouten vertonen, die niet het gevolg zijn van normale slijtage e.d.. Deze onderdelen dienen onder vermelding
van het mankement franco aan ons te worden toegezonden en worden na vervanging onze eigendom.
1. De garantieperiode op onderdelen is 2 jaar te rekenen vanaf de installatiedatum. Van garantie zijn echter uitgesloten de onderdelen:
ontsteek-, ionisatiepen, glaszekering, thermokoppel en ontluchter.
2. De garantieperiode op de dichtheid van de warmtewisselaar van het toestel bedraagt 5 jaar met dien verstande dat indien door
corrosie ter onzer beoordeling niet ter plaatse te verhelpen lekkages ontstaan, wij uitsluitend dit keteldeel leveren.

4. De garantie vervalt tevens wanneer leidingen en koppelingen in de installatie zijn toegepast, die zuurstofdiffusie
kunnen veroorzaken of het defect het gevolg is van ketelsteenafzetting (schadelijk voor het toestel en installatie).
Oppervlaktebeschadigingen alsmede transportschade vallen buiten de garantie. Het recht op garantie vervalt indien niet
kan worden aangetoond, dat de C.V.-ketel/C.V.- haard na ingebruikname niet tenminste 1 maal per jaar door een daartoe
door of vanwege het gasbedrijf bevoegd verklaarde installateur aan een onderhoudsbeurt is onderworpen. De installatie
en gebruiksvoorschriften die wij voor de betreffende toestellen en haarden afgeven, dienen geheel in acht te worden
genomen.
5. De aansprakelijkheid van de fabrikant uit hoofde van de overeenkomst is nadrukkelijk beperkt tot de nakoming van
de in dit artikel omschreven garantieverplichtingen. Elke vordering tot schadevergoeding behoudens die ter zake
van het niet nakomen van de garantieverplichtingen is uitgesloten. Met inachtneming van de dwingendrechtelijk
bepalingen inzake(product-) aansprakelijkheid kunnen nimmer rechten worden ontleend terzake van enige
bedrijfs of gevolgschade, zuivere vermogensschade of welke schade dan ook die zou kunnen voortvloeien uit
defecten aan door de fabrikant geleverde materialen of uitgevoerde werkzaamheden.
6. Indien het bedrijf van de installateur vóór het verstrijken van de garantieperiode beëindigd is, kan de
gebruiker een beroep doen op onze garantieverplichtingen tegenover de installateur.
7. Op alle leveringen zijn de verkoopvoorwaarden van de invoerder, zijnde ACV INTERNATIONAL, van
toepassing.
ISO 9001 gecertificeerd kwaliteitssysteem
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3. De garantie vervalt indien wordt vastgesteld, dat de gebreken. beschadigingen of overmatige slijtage te wijten zijn aan of oneigenlijk
gebruik of onoordeelkundige behandeling of aan ondeskundige reparatie, instelling, installatie of onderhoud, door niet erkende
installateurs of aan het onderhevig zijn aan stoffen met agressieve chemicaliën (o.a. haarlak) en andere schadelijke stoften.

