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I INLEIDING

Handleiding
Deze handleiding maakt integraal deel uit van de unit 
K18 en moet samen met het toestel aan de eindgebrui-
ker worden overgemaakt.

Bestemmelingen
Deze handleiding richt zich tot:

 ▶  de eindgebruiker, voor een correct en veilig gebruik van het 
toestel;

 ▶  de gekwalificeerde installateur, voor een correcte installatie 
van het toestel;

 ▶  de ontwerper, voor specifieke informatie over het toestel.

Besturingsinrichting
Om te kunnen werken vereist de unit K18 een besturingsinrich-
ting die door de installateur moet worden aangesloten (zie pa-
ragraaf 1.7 b. 14).

II SYMBOLEN EN DEFINITIES

II�1 LEGENDE VAN DE SYMBOLEN

GEVAAR

WAARSCHUWING

OPMERKING

PROCEDURE

REFERENTIE (naar een ander document)

II�2 TERMEN EN DEFINITIES
Toestel / Unit = equivalente termen die beide worden gebruikt 
om de gasabsorptiewarmtepomp aan te duiden.

Technishe dienst = erkend centrum voor technische assistentie 
Robur�
Externe vrijgave = algemene besturingsinrichting (vb. thermo-
staat, klok of een willekeurig ander systeem) voorzien van een 
potentiaalvrij contact NA, gebruikt als besturing voor het star-
ten/stoppen van de unit.
Ruimtethermostaat OCDS007 = besturingsinrichting waar-
mee de K18 en eventueel een ondersteunende ketel kunnen 
worden beheerd.
Systeemcontroller OQLT017 = regelingssysteem waarmee de 
K18 en eventueel een ondersteunende ketel kunnen worden 
beheerd. Bovendien kan deze de omgevingstemperatuur en de 
productie van SWW beheren.
Warmtegenerator = apparatuur (vb. ketel, warmtepomp, enz...) 
voor de productie van warmte voor verwarming en SWW.
GUE (Gas Utilization Efficiency) = efficiëntie-index van warmte-
pompen op gas, gelijk aan de verhouding tussen de geprodu-
ceerde warmte-energie en de energie van de gebruikte brand-
stof (met betrekking tot de onderste verbrandingswaarde).
Inbedrijfstelling = handeling om het toestel in dienst te stellen, 
deze handeling mag enkel en alleen door een technische dienst 
worden uitgevoerd.
Kaart GHP10 = elektronische kaart op de unit, voor de regeling 
van alle functies, waarmee de interface met andere inrichtingen 
en met de gebruiker tot stand kan worden gebracht.

III WAARSCHUWINGEN

III�1 ALGEMENE WAARSCHUWINGEN EN 
WAARSCHUWINGEN VOOR DE VEILIGHEID

Kwalificatie van de installateur
De installatie mag uitsluitend worden uitgevoerd door 
een erkende onderneming en door gekwalificeerd per-
soneel, met specifieke competenties over verwarmings-
installaties, koelinstallaties, elektrische installaties en 
gasapparatuur, krachtens de wet van het land waar het 
toestel is geïnstalleerd.

Conformiteitverklaring volgens de regels van de 
kunst
Wanneer de installatie is voltooid, moet de onderneming 
die de installatie uitvoert aan de eigenaar/opdrachtge-
ver de conformiteitverklaring van de installatie volgens 
de regels van de kunst overmaken, in overeenstemming 

met de geldende nationale/plaatselijke normen en de 
instructies/voorschriften van de constructeur.

Oneigenlijk gebruik
Het toestel mag alleen worden gebruikt voor het doel 
waarvoor het is ontworpen. Elk ander gebruik moet als 
gevaarlijk worden beschouwd. Een verkeerd gebruik 
kan de werking, de levensduur en de veiligheid van het 
toestel aantasten. Houdt u aan de instructies van de 
constructeur.

Gebruik door kinderen
Het toestel mag gebruikt worden door kinderen van 
minstens 8 jaar oud en door mensen met beperkte li-
chamelijke, zintuiglijke of mentale capaciteiten, of zon-
der ervaring of de nodige kennis, mits zij onder toezicht 
staan of nadat ze instructies hebben gekregen omtrent 
het veilige gebruik van het toestel en het begrijpen van 
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de inherente gevaren ervan. Kinderen mogen niet met 
het toestel spelen.

Gevaarlijke situaties
▶  Het toestel niet in gevaarlijke condities starten, bij-

voorbeeld: gasgeur, problemen met de hydrauli-
sche/elektrische/gasinstallatie, delen van het toestel 
ondergedompeld in water of beschadigd, slechte 
werking, deactivering of uitsluiting van controle- of 
veiligheidsvoorzieningen.

▶  Vraag een interventie door gekwalificeerd personeel 
indien er gevaar is.

▶  Indien er gevaar optreedt, mag u de elektrische voe-
ding en de gastoevoer alleen afsluiten wanneer dit 
volkomen veilig kan worden gedaan.

▶  Laat het toestel niet gebruiken door kinderen of 
door mensen met beperkte lichamelijke, zintuiglij-
ke of psychische capaciteiten, of zonder kennis of 
ervaring.

Dichtheid van gascomponenten
▶  Voordat u handelingen op gastoevoercomponenten 

gaat uitvoeren, moet u de gaskraan sluiten.

▶  Na eventuele interventies moet u een dichtheidstest 
uitvoeren volgens de geldende normen.

Gasgeur
Als men gaslucht opmerkt:

▶  Activeer geen elektrische voorzieningen nabij het 
toestel (bijvoorbeeld telefoons, multimeters of an-
dere apparatuur die vonken kunnen veroorzaken).

▶  Onderbreek de gastoevoer door de kraan te sluiten.

▶  Onderbreek de elektrische voeding via de ex-
terne scheidingsschakelaar in het elektrische 
voedingsschakelbord.

▶  Vraag een interventie door gekwalificeerd personeel 
via een telefoon die zich ver van het toestel bevindt.

Vergiftiging
▶  Controleer of de rookgasafvoer dicht zijn en aan de 

geldende normen beantwoorden.

▶  Op het einde van eventuele interventies moet u de 
dichtheid van de componenten controleren.

Bewegende onderdelen
In het toestel zitten bewegende onderdelen.

▶  De beschermende kappen tijdens de werking niet 
verwijderen; u moet in ieder geval eerst de elektri-
sche voeding onderbreken.

Gevaar voor brandwonden
Het toestel bevat onderdelen die zeer heet worden.

▶  Het toestel niet openen en de interne onderdelen 
niet aanraken voordat het toestel is afgekoeld.

▶  De rookgasafvoer niet aanraken voordat deze is 
afgekoeld.

Componenten onder druk
Het toestel heeft een hermetisch circuit geclassificeerd 
als component onder druk, waarvan de dichtheid door 
de constructeur is getest.

▶  Voer geen interventies uit op het hermetische circuit, 
noch op de kleppen van het toestel.

Water-ammoniakoplossing
De unit K18 gebruikt de cyclus met absorptie van wa-
ter-ammoniak. De water-ammoniakoplossing zit in het 
hermetisch gesloten circuit. Deze oplossing is schadelijk 
voor de gezondheid als die wordt ingeslikt, ingeademd 
of met de huid in contact komt.

▶  Wanneer er koelmiddel ontsnapt, dient u zich op af-
stand te houden en moet u de elektrische voeding 
en de gastoevoer onderbreken (alleen als het moge-
lijk is om dit zonder gevaar uit te voeren).

▶  Vraag een interventie van de technische dienst.

Gevaar voor elektrocutie
▶  Schakel de elektrische voeding uit voordat u werken/

interventies op de componenten van het toestel 
gaat uitvoeren.

▶  Voor de elektrische aansluitingen mag u uitsluitend 
componenten gebruiken die aan de normen beant-
woorden en volgens de specificaties die door de 
constructeur zijn verstrekt.

▶  Zorg ervoor dat het toestel niet onbedoeld opnieuw 
kan worden ingeschakeld.

Aarding
De elektrische veiligheid hangt af van een efficiënte aar-
dingsinstallatie, correct aangesloten op het toestel en 
uitgevoerd volgens de geldende normen.

Afstand tot explosieve of ontvlambare materialen
▶  Geen brandbare materialen (papier, oplosmiddelen, 

verf, enz.) in de buurt van het toestel opslaan.

Kalk en corrosie
Afhankelijk van de chemisch-fysische kenmerken van 
het water van de installatie kunnen kalk of corrosie het 
toestel beschadigen (paragraaf 3.7 b. 23).

▶   Controleer de dichtheid van de installatie.

▶   Vermijd frequent bijvullen.

Chlorideconcentratie
De concentratie chloriden of vrij chloor in het water van 
de installatie mag niet hoger zijn dan de waarden in de 
tabel 3.2 b. 23.

Agressieve stoffen in de lucht
Gli idrocarburi alogenati contenenti composti di cloro e 
fluoro provocano corrosione. L'aria del sito d'installazio-
ne deve essere priva di sostanze aggressive.
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Zure rookgascondens
▶  Evacueer zure condens van de verbrandingsgas-

sen zoals aangegeven in de paragraaf 3.11  b.  24, 
in naleving van de geldende normen betreffende 
rookgasafvoer.

Het toestel uitschakelen
Het onderbreken van de elektrische stroom tijdens de 
werking van het toestel kan blijvende schade aan de in-
terne componenten veroorzaken.

▶  Behalve als er gevaar dreigt, mag u de elektrische 
voeding niet onderbreken om het toestel uit te scha-
kelen. Bedien enkel en alleen de voorziene contro-
le-inrichting hiervoor.

In geval van een defect
Werkzaamheden op de componenten en repara-
ties mogen uitsluitend door een technische dienst 
worden uitgevoerd aan de hand van enkel originele 
reserveonderdelen.

▶  In geval van defect van het toestel en/of breuk van 
onderdelen, mag u niet zelf proberen om te repare-
ren of te herstellen: neem meteen contact op met de 
technische dienst.

Periodiek onderhoud
Een correct onderhoud verzekert de efficiëntie en de 
goede werking van het toestel na verloop van tijd.

▶  Het onderhoud moet worden uitgevoerd volgens 
de instructies van de constructeur (zie hoofdstuk 
7  b.  40), in overeenstemming met de geldende 
normen.

▶  Het onderhoud en de reparatie van het toestel mag 
alleen aan bedrijven worden toevertrouwd die aan 
de wettelijke vereisten beantwoorden om op gasin-
stallaties te werken.

▶  Sluit een onderhoudscontract af met een gespecia-
liseerd bedrijf dat bevoegd is voor het gewone on-
derhoud om indien nodig interventies uit te voeren.

▶  Gebruik uitsluitend originele reserveonderdelen.

Buitendienststelling en verwijdering
Neem met de constructeur contact op voor de ver-
wijdering van het toestel wanneer deze buiten dienst 
wordt gesteld.

De handleiding bewaren
Deze "handleiding voor installatie, gebruik en onder-
houd" moet altijd bij het toestel blijven en aan de nieu-
we eigenaar of aan de installateur worden overgemaakt 
wanneer het toestel wordt verkocht of naar een andere 
plaats wordt overgebracht.

III�2 CONFORMITEIT

Richtlijnen en EU-normen
De absorptiewarmtepompen van de reeks GAHP zijn gecer-
tificeerd volgens de norm EN 12309 en beantwoorden aan de 

essentiële vereisten van de volgende richtlijnen:
 ▶  2009/142/EG "Richtlijn inzake gastoestellen" en volgende 

wijzigingen en integraties.

 ▶  2004/108/EG "EMC-Richtlijn" (elektromagnetische compati-
bilteit) en volgende wijzigingen en integraties.

 ▶  2006/95/EG "Laagspanningsrichtlijn" en volgende wijzigin-
gen en integraties.

 ▶  2006/42/EG "Machinerichtlijn" en volgende wijzigingen en 
integraties.

 ▶  97/23/EEG "Richtlijn inzake drukapparatuur" en volgende 
wijzigingen en integraties.

 ▶  811/2013/EU "Richtlijn voor energiegerelateerde produc-
ten" en volgende wijzigingen en integraties.

Bovendien beantwoorden ze aan de vereisten van de volgende 
normen:

 ▶  UNI EN 677 Specifieke vereisten voor ketels met rookgascon-
densor met nominaal thermisch vermogen niet hoger dan 
70 kW.

 ▶  EN 378 Koelsystemen en warmtepompen.

Overige voorschriften en normen die van toepassing zijn
Het ontwerp, de installatie, de bediening en het onderhoud van 
de installaties moet worden uitgevoerd in naleving van de gel-
dende normen die van toepassing zijn, op basis van het land en 
de plaats van de installatie, en in overeenstemming met de in-
structies van de constructeur. Meer bepaald moeten de normen 
worden nageleefd wat betreft:

 ▶  Gasinstallaties en -apparatuur.

 ▶  Elektrische installaties en -apparatuur.

 ▶  Installaties voor verwarming en klimatisatie, en warmte-
pompen.

 ▶  Milieubescherming en afvoer van verbrandingsproducten.

 ▶  Veiligheid en brandpreventie.

 ▶  Alle andere wetten, normen en reglementeringen die van 
toepassing zijn.

III�3 UITSLUITING VAN 
VERANTWOORDELIJKHEID EN GARANTIE

Elke contractuele en buitencontractueele verantwoor-
delijkheid van de constructeur is uitgesloten voor 
eventuele schade veroorzaakt door installatiefouten 
en/of door oneigenlijk gebruik en/of het niet naleven 
van de normen en aanwijzingen/instructies van de 
constructeur.

Meer bepaald kan de garantie op het toestel in de vol-
gende condities komen te vervallen:

▶  Foutieve installatie.

▶  Oneigenlijk gebruik.

▶  Het niet naleven van de aanwijzingen voor installa-
tie, gebruik en onderhoud van de constructeur.

▶  Wijziging of aanpassing van het product of elk ander 
onderdeel.

▶  Extreme operationele condities, in ieder geval bui-
ten de bedrijfscondities, zoals door de constructeur 
voorzien.

▶  Schade veroorzaakt door externe invloeden zo-
als zouten, chloor, zwavel of andere chemische 
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substanties in het installatiewater of in de lucht op 
de opstellingsplaats.

▶  Abnormale belastingen die door de omgeving of 
installatie doorgegeven worden aan het toestel (me-
chanische belastingen, druk, trillingen, thermische 
uitzettingen, elektrische overspanning, ...).

▶  Incidentele schade of schade door overmacht.
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1 KENMERKEN EN TECHNISCHE GEGEVENS

1�1 KENMERKEN

Werking
Op basis van de thermodynamische absorptiecyclus van wa-
ter-ammoniak (H20–NH3) produceert het toestel warm water, 
gebruik makend van de buitenlucht als hernieuwbare energie-
bron (koude bron) en aardgas als primaire energie.
De thermodynamische cyclus vindt plaats in een hermetisch 
gesloten circuit, in een gelaste constructie, hermetisch dicht, ge-
keurd in de fabriek, dat geen onderhoud en geen bijvullen van 
koelmiddel vereist.

Mechanische en thermohydraulische componenten
 ▶  hermetisch gesloten circuit in staal, uitwendig behandeld 

met epoxylak;

 ▶  luchtdichte verbrandingskamer, geschikt voor installaties 
buiten;

 ▶  brander voorzien van ontsteking en vlamdetectie, beheerd 
door de elektronische stuureenheid;

 ▶  waterwarmtewisselaar met buizenbundel in roestvrij staal 
met titaan;

 ▶  recuperator van de latente condensatiewarmte van de rook-
gassen met buizenbundel in roestvrij staal;

 ▶  luchtgekoelde verdamper met koelvinnenbatterij, met sta-
len buis en aluminium vinnen;

 ▶  automatische ontdooiklep, aangestuurd door een micropro-
cessor, voor het ontdooien van de verdamper;

 ▶  standaard gemonteerde circulatiepomp in de versie C1.

Besturingsinrichtingen en veiligheidsvoorzieningen
 ▶  elektronische kaart GHP10 met microprocessor, display en 

selectietoetsen;

 ▶  debietmeter voor het water in de installatie;

 ▶  maximaalthermostaat generator met handmatige deblok-
kering;

 ▶  thermostaat rookgastemperatuur, met handmatige deblok-
kering;

 ▶  overdrukklep voor beveiliging op het hermetisch gesloten 
circuit;

 ▶  by-passklep tussen het hoge -en lagedrukcircuit;

 ▶  stuureenheid voor vlamcontrole;

 ▶  elektrische gasklep met dubbele afsluiter;

 ▶  antivriesfunctie voor het water in de installatie;

 ▶  sensor voor controle verstopping van de condensafvoer.
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1�2 AFMETINGEN TOESTEL

Figuur 1�1 – Afmetingen en servicepaneel

G

BA
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D

E
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H

R

F

LEGENDA
A  Uitlaat water Ø ¾’’ M
B  Inlaat water Ø ¾’’ M
C  Ingang elektrische aansluitingen
D  Uitgang rookgassen Ø 80
E  Condensafvoer rookgassen en dooiwater
F  Opvagnbak voor dooiwater en condens van rookgassen

G  Gasaansluiting Ø 1/2’’ F
H  Groen controlelampje inschakeling brander
L  Doorzichtige afdekking van het display, verwijderbaar om bij het 

toetsenbord te kunnen
R  Deblokkeer-/resetknop
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1�3 COMPONENTEN

Figuur 1�2 – Interne componenten vooraanzicht links











 








LEGENDA
1  Ventilator
2  Vlamdetectie-/ontstekingselektroden
3  PT1000-sonde rookgastemperatuur
4  Limietthermostaat generator

5  Ontdooiklep
6  TA-sonde (buiten)
7  Teva-sonde (verdamper)
8  Sonde aanvoertemperatuur

9  Componentenbox
10  Standaard circulatiepomp in de versie 

C1
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Figuur 1�3 – Interne componenten achteraanzicht

1

2
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8
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LEGENDA
1  Veiligheidsklep
2  Debietmeter
3  Rookgasafvoer

4  Condensafvoer
5  Condenssensor
6  uitlaat water: "G 3/4" M

7  inlaat water: "G 3/4" M
8  Sonde retourtemperatuur
9  Thermostaat rookgassen 120° C
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Figuur 1�4 – Interne componenten vooraanzicht rechts







 







LEGENDA
1  Gasklep
2  Branderventilator
3  Ontstekingstransformator
4  Oliepomp

5  TG-sonde
6  Elektrisch stuurbord
7  TGV-sonde
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1�4 ELEKTRISCH SCHEMA

Figuur 1�5 – Elektrisch schema van het toestel

LEGENDA
SCH  Elektronische kaart GHP10
CNTBOX  Branderautomaat
BLW  Ventilator
PM  Watercirculatiepomp
PMP  Oliepomp
IGNTR  Ontstekingstransformator
IGN  Ontstekingselektroden
FLS  Vlamsensorionisatie elektrode 

(vlamsensor)

LS  Indicatielamp gasblok INGESCHAKELD
GV  Elektromagnetisch gasblok
TC  Handbediende rookgasthermostaat
TL  Limietthermostaat voor generator
FM  Debietmeter
CWS  Condenswatersensor
VD  Ontdooiklep
FAN  Koelventilator verdamper
THMC  Sensor voor aanvoertemperatuur water

THRC  Sensor voor retourtemperatuur water
TA  Buitenvoeler
TG  Generatortemperatuursensor
TEVA  Temperatuursensor verdamper
TGV  Temperatuursonde gasklep
TF  Sonde PT1000 rookgastemperatuur
MA  Klemmenstrook
REED  Rotatiesensor van oliepomp

1�5 ELEKTRONISCHE KAART
In het elektrische schakelbord op de het toestel zit:

 ▶  Elektronische kaart GHP10 met microprocessor; deze 
kaart stuurt het toestel aan en geeft gegevens, berichten en 
operationele codes weer. De monitoring en de programme-
ring van het toestel geschieden via interactie op het display 
en de selectietoetsen (afbeelding 1.6 b. 14).
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Figuur 1�6 – Display kaart GHP10

A

B B C

D

E

1�6 WERKWIJZEN
De default werkwijze van de unit is op MODULEREND ingesteld, 
dit betekent dat het afgegeven vermogen aan de warmtevraag 
van de installatie wordt aangepast.

Neem contact op met de installateur of met de techni-
sche dienst voor eventuele wijzigingen.

1�7 BESTURINGEN

Besturingsinrichting
Het toestel kan alleen werken als het op een besturingsinrich-
ting is aangesloten, te kiezen uit:

 ▶  (1) systeemcontroller OQLT017 (optie)
 ▶  (2) ruimtethermostaat OCDS007 (optie)
 ▶  (3) externe vrijgave

1�7�1 Regelsysteem (1) met OQLT017
De controller OQLT017 kan een unit K18 plus eventueel een inte-
gratieketel beheren. Bovendien kan deze de ruimtetemperatuur 
en de productie van SWW beheren.

Systeemcontroller OQLT017
De belangrijkste functies zijn:

 ▶  regeling en besturing van een unit K18 met variabel waters-
etpunt in functie van de klimaatcurves en de SWW-functie;

 ▶  regeling en besturing van een eventuele integratieketel;

 ▶  beheer van de ruimtetemperatuur via beheer van een of 
twee verwarmingscircuits waarvan een optioneel van het 
gemengde type, of beheer van zonekleppen; regeling op 
basis van klimaatcurves (een voor elk circuit) en optioneel 
invloed van de geïnstalleerde omgevingsunit(s);

 ▶  beheer productie SWW met accumulatie (SWW-boiler);

 ▶  weergave van de waarden en instelling van de parameters;

 ▶  uurprogrammering op weekbasis op twee temperatuurni-
veaus (comfort, beperkt);

 ▶  antivries beschermfunctie;

 ▶  programmering van afwezigheidsperioden;

 ▶  diagnose;

 ▶  reset van fouten.

Raadpleeg de handleiding van de controller OQLT017 voor meer 
details en schema's.

Dankzij de uitbreidingskit ODSP030 kan men tot drie 
verwarmingscircuits beheren, waarvan er tot twee op-
tioneel van het gemengde type kunnen zijn.

1�7�2 Regelsysteem (2) met OCDS007
De ruimtethermostaat OCDS007 kan één enkele unit K18 behe-
ren. In dit geval is het gebruikte watersetpunt vast of berekend 
op basis van één enkele klimaatcurve rechtstreeks beheerd door 
de unit K18; deze kan niet door de inrichting OCDS007 worden 
gewijzigd.

Ruimtethermostaat OCDS007
De belangrijkste functies zijn:

 ▶  ruimtethermostaat voor uurprogrammering op weekbasis 
op verschillende omgevingstemperatuurniveaus;

 ▶  interface met de unit K18 via potentiaalvrij contact voor vrij-
gave.

Raadpleeg de handleiding OCDS007 voor meer details.

1�7�3 Regelsysteem (3) met externe vrijgave
De besturing van het toestel kan ook plaatsvinden via een al-
gemene vrijgave (vb. thermostaat, klok, drukknop, afstand-
schakelaar ...) voorzien van een potentiaalvrij contact NO. Via 
dit systeem kan enkel een elementaire besturing (aan/uit, met 
temperatuur op vaste setpoint) worden uitgevoerd. Het is aan-
bevolen om het gebruik ervan te beperken tot enkel eenvoudi-
ge toepassingen.

Zie paragraaf 4.4  b.  26 voor de aansluiting van de 
gekozen inrichting op de elektronische kaart van het 
toestel.

LEGENDA
A  Display
B  Selectietoetsen
C  Enter/toegang menu
D  Connector RS232
E  Functie schoorsteenveger (niet van 

toepassing)
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1�8 TECHNISCHE SPECIFICATIES

Tabel 1�1 – Technische gegevens K18

K18
EIGENSCHAPPEN
Seizoensgebonden energie-efficiëntieklasse van de 
verwarming van de omgeving (ErP)

applicatie bij gemiddelde temperatuur (55° C) A++
applicatie bij lage temperatuur (35° C) A+

WERKINGSPUNT L7W50
G.U.E. gebruiksefficiëntie gas % 157 (1)
Thermisch vermogen kW 17,6 (1)

WERKINGSPUNT L7W35
G.U.E. gebruiksefficiëntie gas % 169 (1)
Thermisch vermogen kW 18,9 (1)

Vermogen gasbrander
Nominaal (1013 mbar - 15°C) kW 11,4
werkelijk maximum kW 11,2

Vertrekwatertemperatuur
maximum voor verwarming °C 65
maximum voor SWW °C 70

Retourwatertemperatuur
maximum verwarming °C 55
maximum SWW °C 60
minimum in continu °C 20 (5)

Debiet warm water
nominaal l/u 1000
maximum l/u 2000
minimum l/u 400

Drukval bij nominaal waterdebiet (L7W35) bar 0,20
ELEKTRISCHE SPECIFICATIES

Elektrische voeding
Spanning V 230
Type EENFASE
Frequentie Hz 50

Opgenomen elektrisch vermogen nominaal W 280 (4)
Beschermingsgraad IP 25
INSTALLATIE-EIGENSCHAPPEN

Gasverbruik
aardgas G20 (nominaal) m3/u 1,2 (2)
GPL G30/G31 (nominaal) kg/u 0,87 (6)

Emissieklasse NOx 5
Geluidsdruk Lp op 5 meter (max) dB(A) 43 (8) (9)
Geluidsdruk Lp op 5 meter (min) dB(A) 40 (8) (9)
Maximum werkdruk bar 4
Maximum debiet condenswater rookgassen l/u 1,5
Waterdebiet voor ontdooien maximum l/min 0,2
Waterinhoud unit l 1

Aansluitingen water
type M
schroefdraad " G 3/4

Aansluiting gas
type F
schroefdraad " G 1/2 (7)

Rookgaansluiting
Afmeting mm 80
Overblijvende opvoerhoogte Pa 70

Afmetingen toestel
breedte mm 1143
diepte mm 721 (3)
hoogte mm 1333

Gewicht In werking kg 210

Gegevens circulatiepomp (alleen voor versies C1)

Maximale opvoerhoogte m c.a. 7,5
Overblijvende opvoerhoogte bij nominaal debiet m c.a. 4,0
Nominaal debiet bij beschikbare max. 
opvoerhoogte l/u 1500

Maximaal elektriciteitsverbruik W 75
ALGEMENE GEGEVENS
Installatietype B23P - B53P

Koelmiddel
AMMONIAK R717 kg 4
WATER H2O kg 4

Maximumdruk koelcircuit bar 32

Opmerkingen:

(1) Volgens de norm EN12309
(2) PCI (G20) 34,02 MJ/m3 (1013 mbar 15° C)
(3) Totaalafmetingen met inbegrip van met eindstuk voor rookgasafvoer
(4) Dit gegeven is exclusief het elektriciteitsverbruik van de standaard gemonteerde pomp (75 W)
(5) Tijdelijk zijn er ook lagere temperaturen toegestaan
(6) PCI (G30/G31) 46,34 MJ/kg (1013 mbar 15° C)
(7) Het is in iedere geval mogelijk om de leiding te verminderen tot een diameter tot 3/8”, waarbij steeds voldoende gasdruk naar het toestel wordt verzekerd, rekening 
houdend met het hele toevoertraject en het drukverlies erop.
(8) Geluidsdrukwaarden in vrij veld, met richtingsfactor 2, verkregen via het geluidsvermogensniveau in overeenstemming met de norm EN ISO 9614.
(9) Geluidsvermogen Lw gelijk aan 65 dB(A) bij maximale ventilatie, 62 dB(A) bij minimale ventilatie; waarden gemeten in overeenstemming met de methode voor 
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intensimetrische meting voorzien door de norm EN ISO 9614.

Tabel 1�2 – Gegevens PED

K18
GEGEVENS PED

COMPONENTEN ONDER DRUK

Generator l 14,5
Regelaar volume koelmiddel l 3,0
Absorber/condensor l 2,2
Koelabsorber l 4,2
Solutiepomp l 2,8

TESTDRUK (IN LUCHT) bar g 55
Maximumdruk koelcircuit bar g 32
VULVERHOUDING kg van NH3/l 0,15
VLOEISTOFFENGROEP GROEP 1°

2 TRANSPORT EN PLAATSING

2�1 WAARSCHUWINGEN

Schade door transport of plaatsing
De constructeur is niet verantwoordelijk voor eventue-
le schade tijdens het transport en de plaatsing van het 
toestel.

Controle op de werf
▶  Bij aankomst op de werf moet men controleren of de 

verpakking, de metalen panelen of de koelvinnen-
batterij geen schade door het transport vertonen.

▶  Verzeker u ervan dat het toestel intact en volledig is 
na het verwijderen van de verpakking.

Verpakking
▶  Verwijder de verpakking pas nadat het toestel ter 

plaatse is opgesteld.

▶  Laat geen delen van de verpakking (plastic, piep-
schuim, spijkers, ...) binnen bereik van kinderen, om-
dat die potentieel gevaarlijk zijn.

Gewicht
▶  De heftoestellen moeten geschikt zijn voor de last.

▶  Niet onder hangende lasten gaan staan.

2�2 VERPLAATSING

Verplaatsing en optillen
 ▶  Verplaats het toestel altijd in de verpakking, zoals die uit de 

fabriek is gekomen.

 ▶  Gebruik riemen om het toestel op te tillen.

 ▶  Gebruik hangbalken en afstandhouders om de externe pa-
nelen, de koelvinnenbatterij en de condensopvangbak niet 
te beschadigen (afbeelding 2.1 b. 16).

 ▶  Om beschadiging tijdens de verplaatsing te vermijden, kunt 
u de opvangbak van het dooiwater en de rookgascondens 
(referentie F in afbeelding 1.1  b.  9) eventueel wegnemen 
via de voorziene schroeven; monteer het bakje na de ver-
plaatsing dan opnieuw.

 ▶  Respecteer de veiligheiddsnormen op de werven.

Figuur 2�1 – Aanwijzingen voor het optillen

Indien u met een heftruck of transpallet verplaatst, 
moet u de aanwijzingen voor de verplaatsing, aange-
bracht op de verpakking, naleven.

Let op het zwaartepunt van de unit, die niet in het mid-
den van de unit zit (zie afbeelding 2.2 b. 17).
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Figuur 2�2 – Positie zwaartepunt eenheid

2�3 OPSTELLING VAN HET TOESTEL

Het toestel niet in een lokaal installeren
Het toestel is gehomologeerd voor een installatie 
buiten.

▶  Niet binnen in een lokaal installeren, ook niet als dit 
lokaal van openingen is voorzien.

▶  Het toestel in geen geval binnen in een lokaal starten.

Ventilatie van de unit K18
Het aerothermische toestel vereist een ruime plaats, 
verlucht en zonder obstakels, zodat een normale toe-
stroom van lucht naar de koelvinnenbatterij en een 
vrije afvoer van de lucht uit de opening van de venti-
lator mogelijk is, zonder luchtrecirculatie. Een verkeer-
de ventilatie kan invloed hebben op het rendement en 
schade aan het toestel veroorzaken. De constructeur is 
niet aansprakelijk voor eventuele verkeerde keuzes van 
de plaats en de context voor de installatie.

Waar moet u het toestel installeren
 ▶  Het toestel kan worden geïnstalleerd op de begane grond, 

op een terras of op een dak dat geschikt is voor de afmetin-
gen en het gewicht.

 ▶  Het moet buiten de gebouwen worden geïnstalleerd, op 
een plaats met natuurlijke luchtcirculatie. Er is geen bescher-
ming tegen weersinvloeden vereist.

 ▶  Niet installeren in de buurt van de uitlaat van rookkanalen, 
schoorstenen of vervuilde warme lucht. Voor een goede 
werking heeft het toestel zuivere lucht nodig.

 ▶  Er mogen geen obstructies of structuren zijn die de lucht-
stroom hinderen die uit de ventilator komt, noch de afvoer 
van rookgassen belemmeren.

 ▶  De rookgasafvoer van het toestel mag niet in de onmiddellij-
ke buurt van openingen of luchtinlaten van gebouwen zijn, 
en moet de geldende normen en milieuwetten respecteren.

Installeer het toestel zodat de lengte van de externe 
leiding zo klein mogelijk is, in overeenstemming met 
de voorgeschreven minimale afstanden (paragraaf 
2.4 b. 17).

Drainage va het dooiwater

Het is normaal dat er tijdens de winter ijs op de koelvin-
nenbatterij wordt gevormd en dat het toestel ontdooi-
cycli uitvoert.

▶  Om overstromingen en schade te voorkomen, moet 
u een drainagesysteem voorzien, aangesloten op het 
opvangbakje (referentie E in afbeelding 1.1 b. 9).

Geluidsaspecten
 ▶  Beoordeel preventief het geluidseffect van het toestel ten 

opzichte van de site, rekening houdend met hoeken van ge-
bouwen, gesloten binnenplaatsen en afgebakende ruimten 
die de geluidsimpact onder invloed van weerkaatsing kun-
nen versterken.

2�4 MINIMALE AFSTANDEN DIE 
GERESPECTEERD MOETEN WORDEN

Afstanden tot ontvlambare of brandbare materialen
 ▶  Houd het toestel uit de buurt van ontvlambare of brandbare 

materialen of componenten, in overeenstemming met de 
geldende normen.

Afstanden rondom het toestel
De minimale afstanden die men moet naleven, vermeld in af-
beelding 2.3  b.  18 (behalve indien er strengere normen zijn), 
zijn vereist voor de veiligheid, de werking en het onderhoud.
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Figuur 2�3 – Minimale afstanden die gerespecteerd moeten 
worden

A

B

C

D

LEGENDA
A  600 mm
B  600 mm *
C  600 mm
D  1500 mm
*  Deze afstand kan worden verminderd tot 300 mm indien de rook-

gasafvoer verticaal wordt uitgevoerd.

Bovenaanzicht van de unit

2�5 INSTALLATIEPLAATS

Bouwkenmerken van het onderstel
 ▶  Plaats het toestel op een vlak, genivelleerd oppervlak uit 

brandvertragend materiaal dat het gewicht van het toestel 
kan dragen.

Om de onderhoudwerkzaamheden ook in geval van 
ongunstige weersomstandigheden (sneeuw, hevige 
regenval...) te vergemakkelijken, is het aanbevolen 
om de unit op circa 300 mm hoogte van de grond te 
installeren.

(1) - installatie op de begane grond
 ▶  Wanneer er geen horizontale steunbasis is, moet men een 

onderstel in vlak, genivelleerd beton maken, dat aan elke zij-
de minstens 100-150 mm groter is dan de afmetingen van 
het toestel.

(2) - installatie op een terras of een dak
 ▶  Het gewicht van het toestel opgeteld bij dat van het steun-

vlak moet gedragen worden door de structuur van het ge-
bouw.

 ▶  Voorzie indien nodig een looppad rondom het toestel voor 
het onderhoud.

Trillingwerende steunen
Hoewel de trillingen van het toestel beperkt zijn, kunnen er toch 
resonantiefenomenen optreden wanneer het toestel op een dak 
of een terras wordt geïnstalleerd.

 ▶  Gebruik trillingwerende steunen (als optie beschikbaar).

 ▶  Voorzie ook trillingwerende verbindingen tussen het toestel 
en de hydraulische leidingen en gasleidingen.

3 HYDRAULISCHE INSTALLATEUR

3�1 WAARSCHUWINGEN

Algemene waarschuwingen
Lees de waarschuwingen in hoofdstuk III  b.  4: hier-
in staat belangrijke informatie over de normen en de 
veiligheid.

Conformiteit met de installatienormen
De installatie moet in overeenstemming zijn met de gel-
dende normen die van toepassing zijn, op basis van het 
land en de plaats van de installaties, voor wat de vei-
ligheid, het ontwerp, de uitvoering en het onderhoud 
betreft van:

▶  verwarmingsinstallaties;

▶  koelinstallaties;

▶  gasinstallaties;

▶  evacuatie van verbrandingsproducten;

▶  afvoer van condens van rookgassen.

Bovendien moet de installatie in overeenstemming zijn 
met de voorschriften van de constructeur.

3�2 HYDRAULISCHE INSTALLATIE

Primaire en secundaire circuit
De unit K18 kan werken in installaties met enkel een primair 
hydraulisch circuit, of met ontkoppelde primaire en secundai-
re hydraulische circuits: in het eerste geval verzekert de wa-
terpomp aangestuurd door de unit K18 ook de circulatie in de 
verbruikspunten, in het tweede geval is de circulatie in de ver-
warmingscircuits verzekerd door de hiervoor speciaal voorziene 
watercirculatiepompen.

In het eerste geval moet u het hydraulische schema uitvoeren 
zoals in de afbeelding 3.1 b. 20, waarbij de overdrukklep dient 
om ook wanneer de verbruikspunten volledig gesloten zijn de 
watercirculatie in het toestel te verzekeren.

In het tweede geval moet u het hydraulische schema uitvoeren 
zoals in de afbeelding 3.2 b. 21, waarbij het primaire en secun-
daire circuit ontkoppeld zijn door middel van een by-pass met 
grote diameter, opgesteld na het eventuele buffervat.

Hulpketel
Het is mogelijk om een hulpwarmteopwekker te voorzien (ge-
woonlijk een verwarmingsketel die rechtstreeks door de unit 
K18 kan worden aangestuurd via twee verschillende functies 
(zie afbeelding 3.3 b. 22):
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 ▶  Back-up: wordt alleen geactiveerd indien er een storing is 
op de unit K18.

 ▶  Ondersteunend (piek): wordt ook geactiveerd om het ver-
mogen geleverd door de unit K18 te verhogen, gewoonlijk 
voor de weinige uren op een jaar wanneer de buitentem-
peraturen het laagst zijn, wanneer de belasting van het ge-
bouw bijzonder hoog is (gevallen die “bivalente” installatie 
worden genoemd).

Constant of variabel waterdebiet
De unit K18 kan met constant of variabel debiet werken.
Installatie en componenten moeten op congruente wijze ont-
worpen en uitgevoerd zijn.

Minimale waterinhoud
Een hoge thermische inertie bevordert een efficiënte werking 
van het toestel. ON/OFF-cycli van zeer korte duur moeten ver-
meden worden.
Een buffervat is niet onmisbaar, maar is aanbevolen bij installa-
ties met weinig water in het primaire circuit (ingang bovenaan 
en uitgang onderaan) om een minimale lading te verzekeren 
tijdens perioden met een middellage thermische vraag. Het is 
altijd aanbevolen bij installaties met zones beheerd door 2-weg 
kleppen. Gewoonlijk volstaat een buffervat van 80/100 liter.

3�3 HYDRAULISCHE AANSLUITINGEN

Hydraulische koppelingen
Aan de linkerzijde onderaan, plaat met koppelingen (afbeelding 
1.1 b. 9).

 ▶  A (= uit) 3/4" M - WATERUITLAAT (m = aanvoer naar de in-
stallatie;

 ▶  B (= in) 3/4" M - WATERINLAAT (r = retour van de installatie).

Hydraulische leidingen, materialen en kenmerken
 ▶  Gebruik van leidingen voor verwarmings-/koelinstallaties, 

beschermd tegen weersinvloeden, geïsoleerd tegen warm-
teverlies.

Reiniging van de leidingen

▶  Voordat u het toestel aansluit, moet u de water- en 
gasleidingen en alle andere componenten van de 
installatie zorgvuldig reinigen om alle residuen weg 
te nemen.

Minimale componenten van het primaire hydraulische 
circuit
Voorzie altijd in de buurt van het toestel:
op de waterleidingen, bij de uitlaat en inlaat (m/r):

 ▶  2 TRILLINGSWERENDE VERBINDINGEN op de waterkoppelin-
gen;

 ▶  2 MANUELE SERVICEKRANEN om af te sluiten;

op de waterleidingen van de inlaat (r):
 ▶  1 VUILFILTER;

 ▶  1 MANOMETER;

 ▶  1 DEBIETREGELKRAAN;

 ▶  1 WATERCIRCULATIEPOMP, die naar het toestel pompt (AL-
LEEN te voorzien bij de versie zonder pomp op de unit CO);

op de waterleidingen van de uitlaat (m):
 ▶  1 VEILIGHEIDSKLEP (3 bar);

 ▶  1 EXPANSIEVAT van de aparte unit

De unit K18 is uitgerust met een temperatuursonde 
op afstand (GHP), die door de installateur geïnstalleerd 
moet worden op de leiding voor aanvoer naar de in-
stallatie, na een eventuele hydraulische compensator 
of by-passbuis (referentie 8 in afbeelding 3.1  b.  20 en 
3.2 b. 21).

Steek de temperatuursonde op afstand (GHP) in een 
speciaal putje ondergedompeld in de waterstroom, ge-
bruik een thermische pasta om een geschikte warmte-
overdracht te verzekeren.
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Figuur 3�1 – Hydraulisch schema met primair circuit (voorbeeld van een verwarmingsinstallatie met 2 zones)
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LEGENDA
1  Flexibele koppeling
2  Manometer
3  Vuilfilter
4  Servicekraan
5  Veiligheidsklep (3 bar)
6  Expansievat
7  Temperatuursonde (GHP)
8  Buitenvoeler (EXT.T)
9  Overdrukklep (aangebracht op de by-pass)

10  2-weg klep
11 Buffervat
12  Onderling alternatieve oplossingen
  12a voor versie C1: ingebouwde pomp, standaard 

gemonteerd
  12b voor versie C0: pomp te voorzien op de retour van de 

installatie, zoals aangegeven in de afbeelding
13  Gasaansluiting
14  Detail van de distributie naar de verbruikspunten

Met de externe buitenvoeler (EXT.T) (referentie 8 in 
afbeelding 3.1  b.  20 en 3.2  b.  21) kan de werking 
aangestuurd worden volgens een weersafhankelijke 
stooklijn (OQLT017). De sonde is als optie beschikbaar 
(OSND007).
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Figuur 3�2 – Hydraulisch schema met primaire en secundaire circuits (voorbeeld van een verwarmingsinstallatie met twee circuits, 
één ongemengd en één gemengd)
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LEGENDA
1  Flexibele koppeling
2  Manometer
3  Vuilfilter
4  Servicekraan
5  Veiligheidsklep (3 bar)
6  Expansievat
7  Temperatuursonde (GHP)
8  Buitenvoeler (EXT.T)
9  Ontkoppeling primaire-secundaire circuits

10  3-weg klep
11 Buffervat
12  Onderling alternatieve oplossingen
  12a voor versie C1: ingebouwde pomp, standaard 

gemonteerd
  12b voor versie C0: pomp te voorzien op de retour van de 

installatie, zoals aangegeven in de afbeelding
13  Gasaansluiting
14  Detail van de distributie naar de verbruikspunten

Raadpleeg de afbeelding 4.9 b. 29 voor de elektrische 
aansluiting van de temperatuursondes.
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Figuur 3�3 – Hydraulisch schema met ketel in parallel aangesloten op de unit K18
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LEGENDA
1  Flexibele koppeling
2  Manometer
3  Vuilfilter
4  Servicekraan
5  Veiligheidsklep (3 bar)
6  Expansievat
7  Temperatuursonde (GHP)
8  Buitenvoeler (EXT.T)
9  Terugslagklep
10  Buffervat

11  Geïntegreerde ketel
12  Onderling alternatieve oplossingen
  12a voor versie C1: ingebouwde pomp, standaard 

gemonteerd
  12b voor versie C0: pomp te voorzien op de retour van de 

installatie, zoals aangegeven in de afbeelding
13  Gasaansluiting
14  Voor de distributie-installatie en voor een eventueel aanwezige 

by-pass of hydraulische scheider raadpleegt men de afbeeldingen 
3.1 b. 20 en 3.2 b. 21

3�4 WATERCIRCULATIEPOMP
Op de units in versie C1 is standaard een circulatiepomp met va-
riabel debiet gemonteerd. Raadpleeg de tabel 1.1  b.  15 voor 
de gegevens van de pomp.
Voor units zonder circulatiepomp in versie C0, moet de pomp 
(debiet en opvoerhoogte) worden gekozen en geïnstalleerd op 
basis van het drukverlies in het hydraulische/primaire circuit 
(leidingen + componenten + eindstukken voor uitwisseling + 
toestel).
Raadpleeg de tabel 1.1  b.  15 voor het drukverlies van het 
toestel.

(1) Circulatiepomp met CONSTANT DEBIET
De circulatiepomp moet verplicht door het toestel worden aan-
gestuurd, dit betekent dat de pomp op het klemmenbord van de 
unit K18 moet worden aangesloten (zie paragraaf 4.5.1 b. 27).

(2) Circulatiepomp met VARIABEL DEBIET
Voor een werking met variabel debiet is het verplicht om een 
pomp Wilo Stratos Para te gebruiken, op aanvraag als accessoire 
geleverd, die door het toestel moet worden aangestuurd door 
die op het klemmenbord van het toestel aan te sluiten (zie para-
graaf 4.5.2 b. 28).

3�5 ANTIVRIESFUNCTIE

Actieve automatische bescherming tegen vorst
Het toestel is uitgerust met een systeem voor actieve automati-
sche bescherming tegen vorst, om bevriezen te voorkomen. De 
antivriesfunctie (standaard geactiveerd) doet de primaire circu-
latiepomp en indien nodig ook de brander automatisch starten 
wanneer de buitentemperatuur in de buurt van nul komt.

Elektrciteit en gas
De actieve, automatische antivriesbescherming werkt 
niet als de elektrische voeding of gastoevoer wegvallen. 
In ieder geval dient men de noodzaak van een antivries-
vloeistof te beoordelen

3�6 ANTIVRIESVLOEISTOF

Voorzorgsmaatregelen met glycol
Iedere aansprakelijkheid van de constructeur is uitge-
sloten bij eventuele schade veroorzaakt door verkeerd 
gebruik van glycol. 

▶  Controleer altijd samen met de leverancier van de 
glycol of het product geschikt is en wat de verval-
datum ervan is. Controleer regelmatig in welke staat 
het product wordt bewaard.

▶  Gebruik geen antivriesvloeistof voor auto's (geen 
remmers), en ook geen verzinkte leidingen of kop-
pelingen (niet compatibel met glycol).

▶  Glycol wijzigt de fysische eigenschappen van water 
(densiteit, viscositeit, specifieke warmte, ...). Dimen-
sioneer de leidingen, de circulatiepomp en de ther-
mische generatoren dienovereenkomstig.

▶  Indien de installatie automatisch met water wordt 
gevuld, is het nodig om regelmatig een controle van 
het glycolgehalte uit te voeren.

Bij hoog glycolgehalte (> 20…30%)
Als het glycolgehalte ≥30% (voor ethyleengly-
col) of ≥20% (voor propyleenglycol) bedraagt, 
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moet u de technische dienst waarschuwen vóór de 
inbedrijfstelling.

Type antivriesglycol
Het is aanbevolen om geremde glycol te gebruiken, om 

oxidatiefenomenen te voorkomen.

Effecten van glycol
In de tabel 3.1 b. 23 worden bij wijze van indicatie de effecten 
weergegeven van het gebruik van een glycol in functie van zijn 
concentratiepecentage.

Tabel 3�1 – Technische gegevens voor het vullen van het hydraulische circuit

% GLYCOL 10 15 20 25 30 35 40
Bevriezingstemperatuur water-glycol-mengsel -3°C -5°C -8°C -12°C -15°C -20°C -25°C
Drukverlies toestel (%) -- 6% 8% 10% 12% 14% 16%
Efficiëntieverlies toestel (%) -- 0,5% 1% 2% 2,5% 3% 4%

3�7 KWALITEIT VAN HET WATER IN DE 
INSTALLATIE

Verantwoordelijkheid van de gebruiker/beheerder/
installateur
De installateur, de beheerder en de gebruiker zijn ver-
antwoordelijk om de kwaliteit van het water in de instal-
latie te garanderen (tabel 3.2  b.  23). Wanneer de aan-
wijzingen van de constructeur niet worden nageleefd, 
kan dit de werking, de integriteit en de levensduur van 
het toestel nadelig beïnvloeden, waardoor de garantie 
vervalt.

Tabel 3�2 – Chemisch- fysische eigenschappen van water

CHEMISCHE EN FYSISCHE PARAMETERS VAN VERWARMING / KOELING

PARAMETER MEETEENHEID TOEGESTAAN 
BEREIK

pH \ >7 (1)

Chloriden mg/l < 125 (2)

Totale hardheid (CaCO3)
°f < 15
°d < 8,4

Ijzer mg/kg < 0,5 (3)

Koper mg/kg < 0,1 (3)

Aluminium mg/l < 1
Langelier index \ 0-0,4
SCHADELIJKE STOFFEN
Vrij chloor mg/l < 0,2 (3)

Fluoriden mg/l < 1
Sulfiden ABSENT

1  bij radiatoren van aluminium of lichtgelegeerde metalen 
moet de pH-waarde ook lager zijn dan 8 (in overeenstem-
ming met de geldende voorschriften)

2  waarde heeft betrekking op de max. watertemperatuur van 
80 °C 

3  in overeenstemming met de huidige wetgeving 

Kenmerken van het water in de installatie
Vrij chloor en de waterhardheid kunnen het toestel beschadigen.
Houdt u aan de chemisch-fysische parameters in de tabel 
3.2 b. 23 en aan de normen voor de behandeling van het wa-
ter voor huishoudelijke en industriële verwarmingsinstallaties.

Bijvullen van water
De chemisch-fysische eigenschappen van het water in de instal-
latie kunnen na verloop van tijd veranderen, waardoor er een 
slechte geleiding ontstaat ofwel te vaak water wordt bijgevuld.

 ▶  Controleer of de hydraulische installatie geen lekken ver-
toont.

 ▶  Controleer regelmatig de chemisch-fysische parameters van 
het water, vooral in geval er automatisch wordt bijgevuld.

Chemische conditionering en spoeling
Een behandeling/conditionering van het water of een 
spoeling van de installatie die niet met zorg werd uit-
gevoerd, kan risico's voor het toestel, de installatie, het 
milieu en de gezondheid inhouden.

▶  Wendt u tot gespecialiseerde bedrijven of experts 
voor de behandeling van het water of het spoelen 
van de installatie.

▶  Controleer de compatibiliteit van de produc-
ten voor de behandeling of de spoeling met de 
bedrijfscondities.

▶  Gebruik geen agressieve stoffen voor roestvrij staal 
of koper.

▶  Laat geen spoelresten achter.

3�8 HYDRAULISCHE INSTALLATIE VULLEN

De installatie vullen
Wanneer alle hydraulische-, elektrische- en gasaanslui-
tingen zijn voltooid:

1.  Stel onder druk (minimum 1,5 bar) en ontlucht het 
hydraulische circuit.

2.  Laat het water circuleren.

3.  Controleer en reinig de filter op de retourleiding.

4.  Herhaal de punten 1, 2 en 3 tot de druk gestabili-
seerd is (minstens 1,5 bar).

3�9 TOEVOER VAN BRANDSTOFGAS

Aansluiting gas
 ▶  1/2" F

aan de linkerzijde onderaan (afbeelding 1.1 b. 9).

Het is in ieder geval mogelijk om de leiding te vermin-
deren tot een diameter van 3/8”, ervoor zorgend dat er 
voldoende gasdruk naar het toestel wordt gevoerd, re-
kening houdend met het hele toevoertraject en met het 
drukverlies erop.

 ▶  Installeer een trillingswerende verbinding tussen het toestel 
en de gasleiding.

Afsluitkraan verplicht
 ▶  Voorzie een (manuele) gasafsluitkraan op de gastoevoerlei-

ding, om de gastoevoer naar het toestel indien nodig af te 
sluiten.

 ▶  Voer de aansluiting uit in overeenstemming met de gelden-
de normen.
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Dimensionering van de gasleidingen
De gasleidingen mogen geen te grote drukval veroorza-
ken, waardoor er onvoldoende druk naar het toestel wordt 
aangevoerd.

Druk van de gastoevoer
De druk van de gastoevoer van het toestel, zowel statisch 

als dynamisch, moet in overeenstemming zijn met de tabel 
3.3 b. 24, met een tolerantie van ± 15%.

Een gasdruk die niet conform is (Tabel 3.3  b.  24) kan 
het toestel beschadigen en een gevaar vormen.

Tabel 3�3 – Druk distributiegas

Gastoevoerdruk
Productcategorie Land van bestemming G20 [mbar] G25 [mbar] G30 [mbar] G31 [mbar]

II2H3B/P

AL, BG, CY, CZ, DK, EE, FI, GR, HR, IT, LT, 
MK, NO, RO, SE, SI, SK, TR 20 30 30

AT, CH 20 50 50

II2H3P

AL, BG, CZ, ES, GB, HR, IE, IT, LT, MK, PT, 
SI, SK, TR 20 37

RO 20 30
II2ELL3B/P DE 20 20 50 50
II2Esi3P FR 20 25 37
II2HS3B/P HU 25 30 30
II2E3P LU 20 50
II2L3B/P NL 25 50 50
II2E3B/P PL 20 37 37
I2E(S) BE 20 25

I3P
BE 37
IS 30

I2H LV 20
I3B/P MT

30 30
I3B 30

Verticale leidingen en condens
 ▶  De verticale gasleidingen moeten voorzien zijn van een si-

fon en een condensaflaat om de condens af te voeren die 
zich in de leiding kan vormen.

 ▶  Indien nodig moet men de leiding isoleren.

3�10 EVACUATIE VAN 
VERBRANDINGSPRODUCTEN

Conformiteit met de normen
Het toestel is gehomologeerd voor aansluiting op een 
afvoerleiding voor de verbrandingsproducten van de 
types vermeld in tabel 1.1 b. 15.

Rookgaansluiting
 ▶  Ø 60 mm (met pakking),

Aan de achterkant bovenaan (afbeelding 1.1 b. 9).
Het toestel wordt geleverd inclusief een eindstuk voor de rook-
gassen, die door de installateur gemonteerd moet worden.

Het eindstuk monteren
1.  Verwijder de dop die op de uitgang van de rookgas-

sen is aangebracht.

2.  Monteer het eindstuk op de kraag die op de rook-
gasafvoer zit.

De dop dient om te vermijden dat er water en/of vreem-
de voorwerpen in het toestel terecht zouden komen 
voordat het eindstuk is geïnstalleerd. Het is dus belang-
rijk om de bescherming pas weg te nemen als de instal-
latie van de unit is voltooid.

Eventuele schoorsteen
Indien nodig kan het toestel op een schoorsteen worden 
aangesloten.

 ▶  Houd rekening met de resterende opvoerhoogte (tabel 
1.1  b.  15) voor de dimensionering van de schoorsteen, en 
ook met de volgende gegevens: temperatuur rookgassen = 
60° C, debiet rookgassen = 19 kg/u.

 ▶  De schoorsteen moet door een gekwalificeerd bedrijf wor-
den ontworpen, gedimensioneerd, gecontroleerd en uitge-
voerd met materialen en componenten die beantwoorden 
aan de geldende normen in het land van de installatie.

 ▶  Voorzie een aansluiting voor de analyse van de rookgassen 
op een toegankelijke plaats.

Indien de afvoerbuis op het dak zit, moet u onderaan 
de verticale leiding een T voorzien, uitgerust met een 
geschikt systeem voor de opvang en evacuatie van con-
dens, aan te sluiten op een geschikte afvoercollector. 
Bovendien moet u een sifon toevoegen op de condens-
afvoerbuis onderaan op de unit (referentie 4 afbeelding 
1.3 b. 11).

3�11 AFVOER VAN ROOKGASCONDENS
De unit K18 is een condensatietoestel die bijgevolg condenswa-
ter produceert uit de verbrandingsrookgassen.

Zuurtegraad van de condens en afvoernormen
Condenswater van rookgassen bevat agressieve zu-
re substanties. Raadpleeg de geldende normen die 
van toepassing zijn om de condens af te voeren en te 
verwijderen.

▶  Indien vereist, moet u een neutralisator van de 
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zuurtegraad met geschikt vermogen installeren.

Geen dakgoten gebruiken om de condens af te 
voeren
Het condenswater van rookgassen niet in de dakgoten 
afvoeren, wegens het risico voor corrosie van de materi-
alen en gevaar voor ijsvorming.

Koppeling condensafvoer
De koppeling voor de condensafvoer van de rookgassen be-
vindt zich aan de achterkant van het toestel (referentie E in af-
beelding 1.1 b. 9).

 ▶  De condensafvoerbuis moet op een geschikte afvoercollec-
tor worden aangesloten.

 ▶  De verbinding tussen de buis en de collector moet op een 
zichtbare plaats aangebracht zijn.

 ▶  Als de condensafvoer van de rookgassen in een gesloten 
lokaal wordt geleid, moet u een correct gedimensioneerde 
sifon op de buis installeren.

Collector condensafvoer van rookgassen
Om de condensafvoercollectors uit te voeren:

 ▶  Dimensioneer de leidingen voor het maximaall condensde-
biet (tabel 1.1 b. 15).

 ▶  Gebruik plastic materialen die bestand zijn tegen een zuur-
tegraad pH 3-5.

 ▶  Voorzie een minimale helling van 1%, dit betekent 1 cm per 
meter van het traject (anders is een stuwpomp nodig).

 ▶  Voorkom bevriezing.

 ▶  Indien mogelijk moet u met huishoudelijk afvalwater ver-
dunnen (vb. van de badkamer, wasmachines, vaatwassers, 
...), die basisch zijn en neutraliseren.

Tijdens de eerste minuten dat de unit werkt of in con-
dities waarin er weinig condens wordt geproduceerd, 
kan het gebeuren dat er uit de condensafvoer zichtbare 
damp of verbrandingsgassen naar buiten komen, die 
niet schadelijk zijn, noch voor de werking van de machi-
ne, noch voor de materialen gebruikt voor de evacuatie 
van de condens.

3�12 AFVOER SMELTWATER

Ontdooien
Tijdens de winter kan er zich ijs op de koelvinnenbatterij 
vormen, en voert het toestel ontdooicycli uit.

Het punt voor afvoer van het dooiwater bevindt zich onderaan 
(zie referentie E in afbeelding 1.1 b. 9).
Voorkom het bevriezen van de afvoer van het dooiwater door 
een verwarmende kabel (voor rekening van de installateur) 
te gebruiken om het bakje en de geïnstalleerde leidingen te 
beschermen.

4 ELEKTRISCHE INSTALLATEUR

4�1 WAARSCHUWINGEN

Algemene waarschuwingen
Lees de waarschuwingen in hoofdstuk III  b.  4: hier-
in staat belangrijke informatie over de normen en de 
veiligheid.

Conformiteit met de installatienormen
De installatie moet in overeenstemming zijn met de gel-
dende normen die van toepassing zijn, op basis van het 
land en de plaats van de installaties, voor wat de veilig-
heid, het ontwerp, de uitvoering en het onderhoud van 
elektrische installaties betreft.

Bovendien moet de installatie in overeenstemming zijn 
met de voorschriften van de constructeur.

Componenten onder spanning
▶  Voordat u de elektrische aansluitingen uitvoert wan-

neer het toestel op zijn definitieve plaats is opge-
steld, moet u ervoor zorgen om niet te werken op 
componenten die onder spanning staan.

Aarding
▶  Het toestel moet op een efficiënte aardingsinstalla-

tie zijn aangesloten, uitgevoerd in overeenstemming 
met de geldende normen.

▶  Het is verboden om de gasleidingen als aardgeleider 
te gebruiken.

Isolering van kabels
Houd de vermogenskabels fysisch gescheiden van de 
signaalkabels. Leg de kabels in kabelgoten die onder-
ling minstens 5 cm van elkaar gescheiden zijn.

De elektrische voedingsschakelaar niet gebruiken 
om het toestel aan/uit te zetten
▶  De externe scheidingsschakelaar (GS) nooit gebruike 

om het toestel aan en uit te zetten, omdat u zo het 
toestel kunt beschadigen (een black-out die zich af 
en toe voordoet wordt wel getolereerd).

▶  Gebruik uitsluitend de speciaal voorziene bestu-
ringsinrichting om het toestel aan en uit te zetten.

Aansturing van de watercirculatiepomp
De watercirculatiepomp van het hydraulische/primaire 
circuit moet verplicht via de elektronische kaart van het 
toestel worden aangestuurd. Het is niet toegestaan om 
de circulatiepomp zonder consensus van het toestel te 
starten/stoppen.

4�2 ELEKTRISCHE INSTALLATIES
De elektrische aansluitingen moeten het volgende voorzien:

 ▶  (a) elektrische voeding (paragraaf 4.3 b. 26);

 ▶  (b) besturingssysteem (paragraaf 1.5 b. 13).
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De aansluitingen uitvoeren
Alle elektrische aansluitingen moeten uitgevoerd wor-
den in het aansluitklemmenbord in de buurt van het 
elektrische schakelbord:

1.  Zorg ervoor dat het apparaat niet onder spanning 
staat.

2.  Verwijder het onderste voorpaneel van het toestel.

3.  verwijder de sluitdop van de opening waar de kabels 
naar binnen moeten (zie referenties C in de afbeel-
ding 1.1 b. 9) en gebruik een kabelklem om:

 *  de isolatie van de kabel correct tegen wrij-
ving te beschermen

 *  de geleiders correct te beschermen tegen 
mechanische belastingen op de klemmen 
en tegen het binnendringen van vloeistoffen 
(de beschermingsgraad IP25 verklaard voor 
het product is een minimum die gegaran-
deerd moet zijn).

De openingen voor kabelinvoer die niet worden ge-
bruikt, moeten met de voorziene doppen gesloten 
blijven.

4.  Steek de kabels door de kabelklem.

5.  Zoek de voorziene aansluitklemmen.

6.  Voer de aansluitingen uit.

7.  Monteer het onderste voorpaneel opnieuw.

4�3 ELEKTRISCHE VOEDING

Voedingskabel
Voorzie (voor rekening van de installateur) een beveiligde enkel-
fasige elektrische voeding (230 V 1-N 50 Hz) met:

 ▶  1 drieaderige kabel type FG7(O)R 3Gx1,5

 ▶  1 thermomagnetische schakelaar 4 A met differentiaalbe-
scherming

De schakelaars moeten ook scheidingskenmerken heb-
ben, met een minimale opening tussen de contacten 
van 4 mm.

De voeding aansluiten
Om de drieaderige voedingskabel aan te sluiten (af-
beelding 4.1 b. 26):

1.  Ga naar het aansluitklemmenbord volgens de proce-
dure 4.2 b. 25.

2.  Sluit de drie geleiders op het klemmenbord (TER) 
aan zoals aangegeven in afbeelding 4.1 b. 26.

3.  Voorzie een aardingsgeleider die langer is dan de 
geleiders onder spanning (de laatste om losgerukt 
te worden in geval per ongeluk aan de kabel wordt 
getrokken).

Figuur 4�1 – Schema elektrische voeding van het toestel

LEGENDA
L  fase
N  neuter

NIET MEEGELEVERDE componenten.
GS  thermomagnetische schakelaar 4A met differentiaalbescherming

Aansluiting van het toestel op het lichtnet (230V 1N - 50Hz)

4�4 REGELING EN BESTURING

Besturingssystemen, opties (1) (2) (3)
Er zijn drie aparte regelsystemen voorzien, elk met specifieke 
kenmerken, componenten en schema's:

 ▶  Systeem (1), met de regelaar OQLT017.

 ▶  Systeem (2), met de kamerthermostaat OCDS007.

 ▶  Systeem (3), met een externe vrijgave.

Regelaar OQLT017 (optie)
(Systeem (1), zie ook paragraaf 1.7 b. 14)

De regelaar OQLT017 aansluiten
De aansluiting van de regelaar OQLT017 geschiedt op 
het klemmenbord in het elektrische schakelbord in het 
toestel.

1.  Ga naar het elektrische schakelbord van het toestel 
volgens de procedure 4.2 b. 25.

2.  Raadpleeg de handleiding voor installatie van de 
systeemregelaar voor de aansluitingen.

Kamerthermostaat OCDS007 (optie)
(Systeem (2), zie ook paragraaf 1.7 b. 14)

De kamerthermostaat OCDS007 aansluiten
De aansluiting van de OCDS007 zit op het klemmen-
bord in het elektrische schakelbord in het toestel.

1.  Ga naar het elektrische schakelbord van het toestel 
volgens de procedure 4.2 b. 25.

2.  Voer de aansluitingen uit zoals aangegeven in het 
schema in afbeelding 4.2  b.  27 en afbeelding 
4.3 b. 27.

3.  Gebruik een afgeschermde kabel 2 x 0,75 mm2 (of 4 x 
0,75 als er ook alarmindicatie is), en sluit de afscher-
ming aan op een aardingsklem van het elektrische 
schakelbord van het toestel.

De maximum toegelaten lengte van de aansluitkabel is 
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30 meter.

Externe vrijgave
(Systeem (3), zie ook paragraaf 1.7 b. 14)
Voorzie het volgende:

 ▶  vrijgave-inrichting (vb. thermostaat, klok, drukknop...) voor-
zien van een potentiaalvrij contact NO.

De externe vrijgave aansluiten
De aansluiting van de externe vrijgave geschiedt op 
het klemmenbord in het elektrische schakelbord in het 
toestel.

1.  Ga naar het elektrische schakelbord van het toestel 
volgens de procedure 4.2 b. 25.

2.  Sluit het potentiaalvrije contact van de externe in-
richting via twee draadgeleiders aan op de klemmen 
COM en REQ (respectievelijk: gewoon 24 V wissel-
stroom en vrijgave verwarming) van het interne 
klemmenbord (afbeelding 4.4 b. 27).

3.  Gebruik een afgeschermde kabel 2 x 0,75 mm2 en 
sluit de afscherming aan op een aardingsklem van 
het elektrische schakelbord van het toestel.

Het signaal is van het SELV-type (Safety Extra Low Vol-
tage). Het potentiaalvrije contact van de externe inrich-
ting die de vrijgave geeft, moet verplicht een dubbele 
of versterkte isolering hebben ten overstaan van delen 
onder spanning.

De maximum toegelaten lengte van de aansluitkabel is 
30 meter.

Figuur 4�2 – Aansluitschema (consensus voor de werking) chro-
nothermostaat OCDS007

Figuur 4�3 – Aansluitschema (signalering alarm) kamerthermo-
staat OCDS007

Figuur 4�4 – Elektrisch schema, aansluiting externe vrijgave

LEGENDA
COM  gemeenschappelijk
REQ  vrijgave verwarming

NIET MEEGELEVERDE componenten.
CS  externe vrijgave

4�5 WATERCIRCULATIEPOMP
De versie C1 is al uitgerust met een circulatiepomp met variabel 
debiet. Raadpleeg de paragrafen hierna voor de versie C0.

4�5�1 Optie (1) circulatiepomp met CONSTANT DEBIET
Deze moet verplicht via de unit K18 worden aangestuurd. Raad-
pleeg de afbeelding 4.5 b. 28 voor de aansluiting.
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Figuur 4�5 – Schema voor aansluiting pomp met constant 
debiet

LEGENDA
PM  Watercirculatiepomp
N  Neuter
L  Fase

4�5�2 Optie (2) circulatiepomp met VARIABEL DEBIET
Deze moet verplicht via de unit K18 worden aangestuurd.

De circulatiepomp met VARIABEL DEBIET aansluiten
Om de werking van het toestel te optimaliseren, is het 
nodig om een pomp met variabel debiet WILO STRATOS 
PARA (als optie beschikbaar) op de primaire installatie 
te voorzien.

De pomp Wilo Stratos Para is standaard uitgerust met 
een voedingskabel en een signaalkabel, beide 1,5 m 
lang.

Voor grotere lengtes moet u respectievelijk een kabel 
FG7 3Gx1,5mm² en een afgeschermde kabel 2x0,75 
mm² gebruiken.

De maximum toegelaten lengte voor beide kabels is 10 
meter.

Om de pomp Wilo Stratos Para aan te sluiten (afbeelding 
4.6 b. 28):

1.  Sluit de bruine draad van de pomp aan op de klem 
"0" en de witte draad van de pomp op de klem "+10" 
van het klemmenbord "0-10V W.PUMP".

2.  Isoleer de zwarte draad en de blauwe draad.

3.  Voor de elektrische voeding van de pomp moet u de 
bruine draad aansluiten op de klem “L”; de blauwe 
draad op de klem “N” en de geelgroene draad op de 
klem met het aardingssymbool van het klemmen-
bord "230V W.PUMP".

Figuur 4�6 – Schema voor aansluiting pomp met variabel debiet

LEGENDA
PM  Watercirculatiepomp
N  Neuter
L  Fase
0  Bruine draad

+10  + Witte draad
Zwarte draad  isoleren
Blauwe draad  isoleren

4�6 DE LAMP VOOR SIGNALERING VAN 
ALARMEN AANSLUITEN

Deze paragraaf is niet van toepassing wanneer de sys-
teemcontroller OQLT017 wordt gebruikt.

Op het elektrische schakelbord in het toestel kan men een lamp 
aansluiten die signaleert wanneer de unit in alarm staat.
Volg onderstaande aanwijzingen voor de aansluiting van de 
lamp voor signalering van een alarm.

Afbeelding 4.7 b. 29.

1.  Ga naar het aansluitklemmenbord volgens de proce-
dure 4.2 b. 25.

2.  De kabel die nodig is voor het aansluiten van de lamp 
moet een afgeschermde kabel 2 x 0,75 mm2 zijn.

3.  Voorzie een kabel van voldoende lengte.

4.  Sluit de kabel op de klemmen AL en AL aan.

De maximum toegelaten lengte van de aansluitkabel is 
30 meter.
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Figuur 4�7

LEGENDA
L  fase
N  neuter

NIET MEEGELEVERDE componenten.
LA  lamp voor signalering algemeen alarm
PTR  veiligheidstransformator met spanning op secundaire circuit ≤ 24V 

(conform met de normen IEC EN 61558-2-6)

Wanneer de lamp AL aan gaat, betekent dit dat de unit 
in alarm is. Om het type alarm te kennen, moet u (refe-
rentie L in afbeelding 1.1  b.  9) de actieve code afle-
zen die op het display van de elektronische kaart ver-
schijnt en de tabel 8.2 b. 42 raadplegen.

4�7 DE RESET VAN ALARMEN OP AFSTAND 
UITVOEREN

Deze paragraaf is niet van toepassing wanneer de sys-
teemcontroller OQLT017 wordt gebruikt.

De reset van alarmen kan op afstand worden uitgevoerd door 
een drukknop aan te sluiten op het klemmenbord in het elektri-
sche schakelbord in het toestel.
Volg onderstaande aanwijzingen voor de aansluiting van de 
resetknop.

Afbeelding 4.8 b. 29

1.  Ga naar het aansluitklemmenbord volgens de proce-
dure 4.2 b. 25.

2.  De kabel die nodig is voor het aansluiten van de de-
blokkeerknop moet een afgeschermde kabel 2 x 0,75 
mm2 zijn.

3.  Voorzie een kabel van voldoende lengte.

4.  Sluit de kabel op de klemmen COM en RES aan.

De maximum toegelaten lengte van de aansluitkabel is 
30 meter.

Figuur 4�8

LEGENDA
COM  gemeenschappelijk
RES  reset fouten

NIET MEEGELEVERDE componenten.
PLS  deblokkeerknop

4�8 DE EXTERNE TEMPERATUURSONDES 
AANSLUITEN
Het is mogelijk om een of twee temperatuursondes, AUX PROBE 
1 en/of AUX PROBE 2 aan te sluiten (van het type NTC 10k Beta 
3977), opgesteld buiten de unit, om specifieke functies te kun-
nen beheren, beschreven in de paragraaf 5.3.5 b. 34.
Sluit de sonde of sondes aan zoals beschreven in afbeelding 
4.9 b. 29.

Figuur 4�9 – Aansluiting temperatuursondes op de unit K18

LEGENDA
A  Detail klemmenbord unit
GHP  Sonde aanvoercollector NTC 10k Beta 3977 (meegeleverd bij de 

unit K18)
EXT.T  Buitenvoeler NTC 10k Beta 3977 (optie OSND007)

OPMERKINGEN  Gebruik een afgeschermde kabel:
  2 x 0,5 mm2 tot 40 m
  2 x 0.75 mm2 tot 60 m
  2 x 1.0 mm2 tot 80 m
  2 x 1.5 mm2 tot 120 m

  Sluit de afscherming aan op een aardingsklem van het klemmen-
bord van de unit K18
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4�9 EEN BIJKOMENDE WARMTEBRON 
AANSLUITEN

Deze paragraaf is niet van toepassing wanneer de sys-
teemcontroller OQLT017 wordt gebruikt.

Via de unit K18 kunt u een bijkomende warmtebron (normaal 
een ketel) met integratie- of noodfunctie beheren. Zie paragraaf 
5.3.6 b. 34 voor meer informatie.
De hulpgenerator kan worden aangestuurd:

 ▶  via een eenvoudige ON/OFF-vrijgave (gegeven via het po-
tentiaalvrije contact ON/OFF AUX BOILER);

 ▶  via een signaal 0-10V (0-10V AUX BOILER) waarmee de vrij-
gave voor inschakeling aan de generator kan worden gele-
verd, evenals de waarde van het vereiste setpunt voor de 
watertemperatuur kan worden gecommuniceerd;

 ▶  eventueel, indien vereist door de gebruikte specifieke ge-
neratoren, via een ON/OFF-vrijgave om de inschakeling en 
uitschakeling aan te sturen en een 0-10V signaal enkel voor 
de communicatie van het watersetpunt.

Na de raadpleging van de documentatie van de te gebruiken 
warmtegenerator sluit u de ON/OFF-vrijgave en/of het signaal 
0-10V aan, zoals respectievelijk aangegeven in de afbeelding 
4.10 b. 30.

Figuur 4�10 – Aansluiting vrijgave On/Off en eventuele uitgang 
0 – 10 V (setpunt temperatuur) voor hulpketel op klemmenbord 
van de unit

A

B

xy

LEGENDA
A  Detail klemmenbord unit K18
B  Hulpketel
x  Ingang vrijgave ON/OFF (kabel 2 x 0,75 mm2)
y  Ingang 0-10V voor ontvangen setpunt
  (optie); (afgeschermde kabel 2 x 0,75 mm2)

5 INBEDRIJFSTELLING

De inbedrijfstelling voorziet de inspectie/afstelling van 
de verbrandingsparameters en de instelling van para-
meters, alleen toegankelijk op het niveau van de techni-
sche dienst. Dit mag daarom uitsluitend door een tech-
nische dienst worden uitgevoerd Robur. De gebruiker 
heeft GEEN toestemming om de inbedrijfstelling uit te 
voeren, zoniet vervalt de garantie.

De installateur is gehouden om de controles vooraf uit 
te voeren, zoals beschreven in de paragraaf 5.1 b. 30.

5�1 CONTROLES VOORAF

Paragraaf voor de installateur�

Preventieve controles voor de inbedrijfstelling
Vooraleer met de technische dienst contact op te nemen, na 
de installatie, is de installateur gehouden om het volgende te 
controleren:

 ▶  thermohydraulische, elektrische en gasinstallaties, geschikt 
voor het vereiste vermogen en uitgerust met alle veilig-
heidsvoorzieningen en controle-inrichtingen opgelegd 
door de geldende normen;

 ▶  geen lekken in de hydraulische en gasinstallaties;

 ▶  type gas waarvoor het toestel is voorzien (aardgas);

 ▶  druk van de gastoevoer, overeenkomstig de waarden van de 
tabel 3.3 b. 24, met een maximale tolerantie van ±15%;

 ▶  elektriciteitsnet overeenkomstig de gegevens op het plaatje 
van het toestel;

 ▶  correct geïnstalleerd toestel, volgens de instructies van de 
constructeur;

 ▶  installatie uitgevoerd volgens de regels van de kunst, in 
overeenstemming met de geldende nationale en plaatselij-
ke normen.

Abnormale of gevaarlijke installatiesituaties
Indien er abnormale of gevaarlijke installatiesituaties worden 
vastgesteld, zal de technische dienst de inbedrijfstelling niet uit-
voeren en kan het toestel niet worden gestart.
Deze situaties kunnen als volgt zijn:

 ▶  toestel in een lokaal geïnstalleerd;

 ▶  de te respecteren afstanden zijn niet nageleefd;

 ▶  onvoldoende afstand tot brandbare of ontvlambare mate-
rialen;

 ▶  condities waardoor geen toegang en geen onderhoud in 
veilige omstandigheden mogelijk is;
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 ▶  toestel gestart/uitgeschakeld met de hoofdschakelaar in 
plaats van met de voorziene besturingsinrichting (OQLT017, 
OCDS007 of externe vrijgave);

 ▶  defecten of gebreken van het toestel veroorzaakt tijdens het 
transport of de installatie;

 ▶  gasgeur;

 ▶  niet-conforme druk van het distributiegas;

 ▶  niet-conforme rookgasafvoer;

 ▶  alle situaties die tot storingen van de werking kunnen leiden 
of die potentieel gevaarlijk zijn.

Niet-conforme installatie en corrigerende interventies
Als de technische dienst een niet-conformiteit vaststelt, is de ge-
bruiker/installateur gehouden om eventuele corrigerende inter-
venties vereist door de technische dienst uit te voeren.
Als (volgens het oordeel van de technische dienst) de veilig-
heids- en conformiteitscondities zijn voldaan na de uitvoering 
van de interventies om dit op te lossen (voor rekening van de in-
stallateur), kan worden verder gegaan met de "Inbedrijfstelling".

5�2 CONTROLE VERBRANDINGSPARAMETERS

Paragraaf exclusief voor de technische dienst 
voorbehouden�

Afbeelding 5.1 b. 32.

1.  Het toestel uitschakelen.

2.  Verwijder de dop boven de offset stelschroef (C).

3.  Schroef de stelschroef van de gasklep (E) volledig 
aan.

4.  Schroef de stelschroef van de offset (C) volledig aan.

5.  Op basis van het gastype schroeft u de stelschroef 
van de gasklep (E) aan zoals aangegeven in de tabel 
5.1 b. 32.

6.  Op basis van het gastype schroeft u de stelschroef 
van de offset (C) aan zoals aangegeven in de tabel 
5.1 b. 32.

7.  Start het toestel en stel de externe vrijgave in zodat 
die het commando voor de werking geeft, wacht tot 
de brander start (groen lampje ON) (referentie H in 
afbeelding 1.1 b. 9).

8.  Forceer de werking van het toestel op het minimale 
warmtevermogen via de kaart GHP10 op de volgen-
de manier:

9.  Ga in het Menu 2 naar de Parameter "_23", op het dis-
play moet "2._23" verschijnen (procedure Paragraaf 
6.4 b. 36).

10.  Druk op de toets Enter C: op het display verschijnt de 
knipperende code "P_L1".

11.  Druk opnieuw op de toets Enter C om de forcering 
te activeren.

12.  Controleer of de CO2-waarde zicht bevindt tussen de 
waarden aangegeven in de tabel 5.1 b. 32 (toleran-
tie ± 2%). Als dit niet het geval is, stelt u de procen-
tuele CO2-waarde in via de stelschroef van de offset.

13.  Forceer de werking van het toestel op het maximale 
warmtevermogen:

14.  Ga in het Menu 2 naar de Parameter "_24", op het dis-
play moet "2._24" verschijnen (procedure Paragraaf 

6.4 b. 36).

15.  Druk op de toets Enter C: op het display verschijnt de 
knipperende code "P_H1".

16.  Druk opnieuw op de toets Enter C om de forcering 
te activeren.

17.  Controleer of de CO2-waarde zich bevindt tussen de 
waarden aangegeven in de tabel 5.1 b. 32 (toleran-
tie ± 2%). Als dit niet het geval is, stelt u de procentu-
ele CO2-waarde in via de stelschroef van de gasklep 
en voert u de handelingen aangegeven in de punten 
7, 8, 9 en 10 opnieuw uit.

18.  Wanneer de afstelling is voltooid, onderbreekt u de 
forcering op de volgende manier:

19.  Ga in het Menu 2 naar de Parameter "_25", op het dis-
play moet "2._25" verschijnen (procedure Paragraaf 
6.4 b. 36).

20.  Druk op de toets Enter C: op het display verschijnt de 
knipperende code "unF1".

21.  Druk opnieuw op de toets Enter C om de forcering 
te deactiveren.

22.  Daarna verlaat u het Menu 2 en keert u naar het 
hoofdscherm terug:

23.  Druk op de toets B -> tot de letter "E" (Exit, verlaten) 
helemaal rechts op het display wordt weergegeven, 
daarna drukt u op Enter C.

24.  Druk opnieuw op de toets B -> tot de letter "E" (Exit, 
verlaten) helemaal links op het display wordt weer-
gegeven, daarna drukt u op Enter C.

25.  Laat het toestel werken tot het ingestelde setpunt 
van het water is bereikt.

Beperk de gebruikstijd van deze functie tot het effectief 
noodzakelijke minimum.

30 minuten na de activering onderbreekt het systeem 
automatisch een forcering van het vermogen.

Indien de vereiste CO2-waarde niet kan worden bereikt, 
moet u met Robur contact opnemen.
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Figuur 5�1 – Gasblok

A

B

C

D

E

Tabel 5�1

Gas Netwerkdruk
Stelschroef Offsetdruk CO2

Gasklep Offset minimum minimum maximum
Type mbar toeren toeren Pa % %
G20

Zie tabel 3.3 b. 24

-6 ¾ -3 -10 8,5 9,0
G30 -3 ½ -3 ½ -10 10,0 10,5
G31 -4 -3 ¼ -10 9,4 10,0
G25 -10 -3 -10 8,4 9,0

5�3 INSTELLING PARAMETERS VOOR EERSTE 
INSCHAKELING

Paragraaf exclusief voor de technische dienst 
voorbehouden�

De instructies betreffende het gebruik van de elektro-
nische kaart GHP10 hebben betrekking op de firmware 
versie 1.010.

Zie hoofdstuk 6 b. 35 voor het gebruik van de elektro-
nische kaart GHP10 en de betreffende menu's.

LEGENDA
A  Distributiegasdruk
B  Offsetdruk
C  Stelschroef offset
D  Gasdruk brander
E  Stelschroef gasklep
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Tabel 5�2 – Parameters menu 4 kaart GHP10 voor indienststelling

PARAMETERS MENU 4 VOOR INDIENSTSTELLING
Parameter Beschrijving Waarde

44 Meeteenheid voor weergave temperaturen 0.  °C    (standaard)
1.  °F

47 Gebruik van de kaart IF20 0.  Siemens controller (OQLT017)
1.  algemene controller  (default)

48 Tijdsconstante gebouw van 0 tot 50 uur  (standaard 10 uur)

49 Type installatie hulpwarmtegenerator
0.  niet geïnstalleerd (default)
1.  hydraulische installatie in parallel met K18
2.  voorbehouden

50 Functie hulpwarmtegenerator op verwarmingsservice
0.  geen (niet actief )
1.  alarm (alleen actief op alarm K18)
2.  integratie (default)

52 Setpointtemperatuur hulpwarmtegenerator die overeenkomt met de 
waarde 0 V van de uitgang Aux Boiler 0-10 V 0° C tot 120° C  (default 0° C)

53 Setpointtemperatuur hulpwarmtegenerator die overeenkomt met de 
waarde 10 V van de uitgang Aux Boiler 0-10 V 0° C tot 120° C  (default 70° C)

54 Temperatuur die overeenkomt met de waarde van de uitgang Aux Boiler 
0-10 V vereist voor OFFstatus van de hulpwarmtegenerator 0° C tot 120° C  (default 0° C)

156 Remtijd hulpwarmtegenerator op verwarmingsservice van 0 tot 600 minuten  (default 40 minuten)

163 Antivriesfunctie 0.  niet actief
1.  actief    (standaard)

174 Modulatie circulatiepomp (in service verwarming) 0.  niet actief
1.  actief    (standaard)

175 Spanning (0-10 V) voor circulatiepomp off 0 V tot 10 V   (default 0,7 V) (niet wijzigen)

176 Spanning (0-10 V) voor circulatiepomp on in service verwarming (als 
modulatie circulatiepomp off, parameter 174=0) 0 V tot 10 V   (default 10 V)

177 Spanning (0-10 V) voor circulatiepomp on in service SWW (als modulatie 
circulatiepomp off, parameter 183=0) 0 V tot 10 V   (default 10 V)

178 Setpoint delta T water (in service verwarming) +1 K tot +20 K  (default 10 K)

181 Modulatie vermogen in service verwarming 0.  niet actief
1.  actief   (default)

182 Glycol in primair hydraulisch circuit aanwezig 0.  niet aanwezig   (default)
1.  aanwezig

183 Modulatie circulatiepomp (in service SWW) 0.  niet actief
1.  actief    (standaard)

184 Setpoint delta T water (in service SWW) +1 K tot +20 K  (default 10 K)

185 Limiet buitentemperatuur voor activering hulpwarmtegenerator op service 
verwarming (onder de ingestelde waarde is de generator geactiveerd) -30° C tot 40° C  (default 40° C)

198 Geluidsbeperking ventilator 0.  niet actief  ((standaard)
1.  actief

200 Minimaal debiet watercirculatiepomp 4 tot 20 honderdsten van een liter  (default 4)

203 Toename (boost) setpoint hulpwarmtegenerator op uitgang Aux Boiler 
0-10 V 0 K tot 20 K  (default 0 K)

209 Functie temperatuursonde Aux Probe 2
0.  geen (sonde niet geïnstalleerd) (default)
1.  voorbehouden
2.  klimaatsonde externe omgeving

210 Functie temperatuursonde Aux Probe 1

0.  geen (sonde niet geïnstalleerd) (default)
1.  sonde regeling verwarming
2.  voorbehouden
3.  voorbehouden
4.  klimaatsonde externe omgeving

211 (1) Maximum setpoint op aanvoer, service verwarming 35° C tot 6° C  (default 40° C)
212 (1) Maximum setpoint op retour, service verwarming 25° C tot 56° C  (default 30° C)
213 (1) Minimum setpoint op aanvoer, service verwarming 30° C tot 60° C  (default 30° C)
214 (1) Minimum setpoint op retour, service verwarming 20° C tot 50° C  (default 20° C)
215 Integraal voor activering hulpwarmtegenerator 0 tot 500° C * minuten  (default 40° C * min.)
216 Integraal voor remming hulpwarmtegenerator 0 tot 500° C * minuten  (default 5° C * min.)

219 (2) Leiding regeling service verwarming 0.  retour
1.  taanvoer (default)

225 (3) Oorsprong setpunt 0.  vast setpoint
1.  klimaatcurve  (default)

226 (3) (4) Vast setpunt in service verwarming De minimale en maximale waarden hangen af van wat tijdens de installa-
tiefase is ingesteld.

228 (3) Helling klimaatcurve 10 tot 400    (standaard 75)
229 (3) Offset klimaatcurve -5K tot +5K    (standaard 0)
230 (3) Intern setpunt omgeving met klimaatcurve 0° C tot 40° C   (standaard 20° C)

(1)  De waarden van de parameters 211 en 213 worden gebruikt als de parameter 219 de waarde 1 heeft en die van de parameters 212 en 214 
als de parameter 219 de waarde 0 heeft. Als de eenheid is aangesloten op de controller OQLT017 (parameter 47 ingesteld op de waarde 
0) dan wordt deze parameter genegeerd; in dit geval is de maximale (of minimale) waarde van de setpoint vast en valt die samen met de 
maximale (of minimale) waarde die kan worden ingesteld met de parameter:

 -  maximum setpoint op aanvoer (retour) = 66 (56)
 -  minimum setpoint op aanvoer (retour) = 30 (20)
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(2)  Als het systeem wordt geconfigureerd om de afstelling op de service verwarming uit te voeren met behulp van de externe sonde (AUX 
PROBE 1, zie parameter 210), de effectieve regeling vindt natuurlijk op de leiding plaats waarop de sonde is geïnstalleerd. Het is in ieder 
geval belangrijk om deze parameter correct te configureren, zodat het systeem de correcte maximum- en minimumlimiet van de setpoint 
kan toepassen.

(3)  Als de eenheid op de controller OQLT017 is aangesloten, dan wordt deze parameter genegeerd.
(4)  Deze parameter wordt genegeerd als de parameter 225 de waarde 1 heeft.

5�3�1 Instellingen op basis van het type besturingssysteem
 ▶  Als de Siemens systeemcontroller OQLT017 aanwezig is, 

moet u de parameter 47 op de waarde 0 instellen.

 ▶  Stel de parameter 47 op de waarde 1 in voor de andere be-
sturingstypes.

5�3�2 Instellingen op basis van het glycolgehalte

Lees de waarschuwingen in de paragrafen 3.5 b. 22 en 
3.6 b. 22 voordat u deze instellingen gaat uitvoeren.

 ▶  Stel de parameter 182 op de waarde 1 in als er antivries-
glycol in het primaire circuit is gevuld; u kunt de antivries 
beschermfunctie eventueel deactiveren door de parameter 
163 op de waarde 0 in te stellen.

 ▶  Stel de parameter 182 op de waarde 0 in als er geen glycol 
aanwezig is en controleer of de parameter 163 op de waarde 
1 staat. Bovendien moet u de unit elektrisch gevoed houden 
en met de gastoevoerlijn open, zodat de antivriesfunctie ge-
activeerd kan worden.

5�3�3 Instelling van de werkwijze

Het is sterk aanbevolen om met de technische dienst 
Robur contact op te nemen voordat u deze instelling 
gaat uitvoeren.

De standaard werkwijze is MODULEREND. Stel de parameter 181 
op de waarde 0 in om de unit in werking ON/OFF te configureren.

5�3�4 Instellingen op basis van het type 
watercirculatiepomp van het primaire hydraulische circuit
Indien de unit van het type C1 is (watercirculatiepomp in de 
unit), of in geval van een unit met externe watercirculatiepomp 
van het type met variabel debiet Wilo Stratos para, dan wordt 
die normaal beheerd door de unit in de modus met variabel de-
biet, zowel bij service verwarming als bij service SWW, met de 
bedoeling een constante deltaT te behouden (default 10 K voor 
beide services) tussen de watertemperatuur van de retour en 
van de aanvoer wanneer het warmtevermogen geleverd door 
de unit varieert. Dit type beheer is voor de meeste toepassingen 
geschikt.
Toch is het volgende mogelijk:

 ▶  De waarde van de gewenste deltaT wijzigen voor de service 
verwarming en/of SWW, respectievelijk via de parameters 
178 en 184. Het is sterk aanbevolen om met de technische 
dienst Robur contact op te nemen voordat u verdergaat.

 ▶  De onderste limiet wijzigen van het debiet van de watercir-
culatiepomp via de parameter 200. Dit kan nodig zijn om 
problemen te corrigeren waarbij er weinig of geen circulatie 
is (ook alleen op bepaalde takken van de installatie) wan-
neer de circulatiepomp door het systeem met laag debiet 
wordt aangestuurd.

 ▶  De circulatiepomp configureren voor de werking mert een 
gegeven vast debiet, voor de service verwarming en/of 
SWW:

▶  Service verwarming: stel de parameter 174 in op de 
waarde 0, stel daarna de parameter 176 in op een 
waarde tussen 3 (minimaal debiet) en 10 (maximaal 

debiet).

▶  Service SWW: handel zoals in het vorige geval, ge-
bruik nu respectievelijk de parameters 183 en 177.

Het is altijd mogelijk om de effectieve waarde weer te 
geven van het waterdebiet, gemeten door de debiet-
meter van de unit. Hiervoor gaat u naar het menu 0 en 
selecteert u de parameter 24: de weergegeven waarde 
is uitgedrukt in liter/uur.

De service SWW is alleen beschikbaar met de systeem-
controller OQLT017.

5�3�5 Instellingen op basis van de geïnstalleerde externe 
temperatuursonde

Met systeemcontroller OQLT017
Handel zoals beschreven in de handleiding voor installatie van 
de systeemcontroller.

Met andere besturingssystemen (kamerthermostaat of 
algemene externe vrijgave)

 ▶  Raadpleeg de afbeeldingen 3.1  b.  20 en 3.2  b.  21 om 
de sonde GHP aan te sluiten op de ingang AUX PROBE 1 (zie 
paragraaf 4.8 b. 29) en ken de waarde 1 toe (sonde sturing 
verwarming) aan de parameter 210.

 ▶  Als de vrijgave met klimaatcurve op de unit actief is (zie pa-
ragraaf 6.5.1 b. 37), is het aanbevolen om een buitenvoeler 
EXT.T (optie OSND007) te installeren. Installeer deze sonde 
blootgesteld naar het noorden, beschut voor blootstelling 
aan rechtstreeks zonlicht en ver van mogelijke warmtebron-
nen (vensters, afvoeren, enz.), en sluit die aan op de ingang 
AUX PROBE 2 (zie paragraaf 4.8  b.  29); ken ten slotte de 
waarde 2 toe (klimaatsonde externe omgeving) aan de pa-
rameter 209. Als deze sonde ontbreekt, wordt de klimaatre-
geling gebaseerd op de meting van de buitenvoeler die op 
de machine aanwezig is, maar die aanzienlijk minder nauw-
keurig is.

5�3�6 Instellingen op basis van de aanwezigheid van een 
hulpwarmtegenerator

Met systeemcontroller OQLT017
Handel zoals beschreven in de handleiding voor installatie van 
de systeemcontroller.

Met andere besturingssystemen (kamerthermostaat of 
algemene externe vrijgave)
Stel de parameter 47 op de waarde 1 in om het beheer van de 
hulpgenerator te activeren.

 ▶  Verwijzend naar de mogelijke functies van de hulpwarmte-
generator (zie paragraaf 3.2 b. 18), stelt u de parameter 50 
op de waarde 1 in om de noodfunctie te selecteren, ofwel op 
de waarde 2 voor de integratiefunctie.

 ▶  Verwijzend naar de paragraaf 4.9  b.  30, als de hulpgene-
rator met het signaal 0-10V wordt aangestuurd om het ver-
eiste watersetpunt te communiceren, moet u de verhouding 
spanning/temperatuur van de uitgang 0-10V AUX BOILER 
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configureren zodat die samenvalt met wat aan de generator 
wordt gevraagd. Raadpleeg hiervoor de documentatie die 
door de fabrikant is geleverd. Voer daarna de volgende in-
stellingen uit:

1.  Stel de parameter 52 in op de temperatuurwaarde die 
met de uitgangsspanning 0V moet overeenkomen.

2.  Stel de parameter 53 in op de temperatuurwaar-
de die moet de uitgangsspanning 10V moet 
overeenkomen.

3.  Als het signaal 0-10V ook wordt gebruikt om de vrij-
gave voor inschakeling te geven, moet u de parame-
ter 54 instellen op de temperatuurwaarde die moet 
overeenkomen met de status OFF van de generator 
(die valt gewoonlijk, maar niet noodzakelijkerwijs, 
samen met de in te stellen waarde in de parameter 
52).

 ▶  De waarde van het setpunt die naar de hulpgenerator 
wordt gecommuniceerd via het signaal 0-10V kan met een 
constante waarde ten opzichte van de objectieve waarde 
worden verhoogd; dit is in sommige gevallen nuttig om te 
garanderen dat de temperatuur voor aanvoer van de collec-
tor effectief het setpunt bereikt, zelfs als er bijvoorbeeld een 
mengsel in het secundaire hydraulische circuit aanwezig is. 
Indien vereist stelt u de waarde voor de toename in de pa-
rameter 203 in. Vooral in geval van een hulpgenerator van 
het modulerende type is het aanbevolen om de toename te 
beperken tot het strikt noodzakelijke. Wanneer men met de 
waarde van de toename overdrijft, neigt de generator altijd 
naar teveel vermogen, wat een goede regeling in het ge-
drang brengt.

 ▶  U kunt de interventie afremmen in integratie op de service 
verwarming van de hulpgenerator boven een gegeven bui-
tentemperatuur. Zo kunt u eventuele, zelfs kortstondige in-
schakelingen van de hulpgenerator volledig vermijden wan-
neer klimaatcondities aanwezig zijn waarin de unit K18 zeker 
voldoende is om aan de thermische belasting te voldoen.

▶  om deze functie te gebruiken, stelt u de waarde van 
de buitentemperatuurlimiet met de parameter 185 
in

▶  om de blokkeerfunctie te deactiveren, stelt u ge-
woon de toegelaten maximumwaarde (40° C) met 
de parameter 185 in

De hulpgenerator blijft in ieder geval in noodfunctie 
actief.

 ▶  De hulpgenerator wordt door de unit K18 via een speciale 
regelaar aangestuurd, die gekalibreerd is om een maximaal 
gebruik van de unit K18 te bevorderen en de hulpgenerator 
te activeren wanneer dit effectief nodig is. U kunt bepaalde 
parameters gaan bewerken om de "toestand klaar voor in-
terventie" van deze regelaar te wijzigen. Het is aanbevolen 
om de technische dienst Robur te contacteren voor eventu-
eel advies ter zake.

5�3�7 Instellingen op basis van het type instelling van het 
setpunt van het water voor de service verwarming

Met systeemcontroller OQLT017
Handel zoals beschreven in de handleiding voor installatie van 
de systeemcontroller (bijvoorbeeld om de klimaatcurves in te 
stellen, rechtstreeks beheerd door deze controller).

Met andere besturingssystemen (kamerthermostaat of 
algemene externe vrijgave)
U kunt de unit K18 instellen om een vast watersetpunt te ge-
bruiken voor de servce verwarming, of variabel op basis van de 
buitentemperatuur (klimaatregeling, sterk aanbevolen optie).

 ▶  Om de werkwijze met vast setpunt in te stellen, stelt u de pa-
rameter 225 op de waarde 0 in; stel daarna de parameter 226 
op de gewenste setpuntwaarde in (paragraaf 6.5.2 b. 39).

 ▶  Om de werkwijze met variabel setpunt op basis van de bui-
tentemperatuur in te stellen:

1.  Stel de parameter 225 op de waarde 1 in.

2.  Ga in het Menu 2 naar de Parameter "_26", op het dis-
play moet "2._26" verschijnen (procedure Paragraaf 
6.4 b. 36).

3.  Druk op de toets Enter C: op het display verschijnt de 
knipperende code "rPF1".

4.  Druk opnieuw op de toets Enter C.

5.  Volg daarna de instructies in de paragraaf 
6.5.1 b. 37.

Raadpleeg de paragraaf 6.6  b.  39 om de geblokkeer-
de unit opnieuw te starten.

6 VOOR DE GEBRUIKER

6�1 WAARSCHUWINGEN

Algemene waarschuwingen
Lees aandachtig de waarschuwingen in het hoofdstuk 
III  b.  4 voordat u het toestel gaat gebruiken: hier-
in staat belangrijke informatie over de normen en de 
veiligheid.

Inbedrijfstelling door de technische dienst
De inbedrijfstelling mag uitsluitend door een tech-
nische dienst Robur worden uitgevoerd (hoofdstuk 
5 b. 30).

Het toestel nooit zonder spanning stellen wanneer 

het in werking is
De elektrische voeding NOOIT wegnemen terwijl het 
toestel in werking is (behalve bij gevaar, zie hoofdstuk 
III  b.  4), anders kan het toestel of de installatie be-
schadigd raken.

6�2 INSCHAKELEN EN UITSCHAKELEN

Gewone start/stop
U mag het toestel uitsluitend in-/uitschakelen via de 
speciaal voorziene besturingsinrichting (OQLT017, 
OCDS007 of externe vrijgave).

Niet inschakelen/uitschakelen met de 
voedingsschakelaar
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Het toestel niet inschakelen/uitschakelen met de elek-
trische voedingsschakelaar. Dit kan schadelijk en ge-
vaarlijk zijn voor het toestel en voor de installatie.

Controles vooraleer in te schakelen
Controleer het volgende voordat u het toestel 
inschakelt:

▶  gaskraan open;

▶  elektrische voeding van het toestel (hoofdschakelaar 
GS ON, afbeelding 4.1 b. 26);

▶  voeding OQLT017 of OCDS007 (indien aanwezig);

▶  voorzien hydraulische circuit.

Hoe inschakelen/uitschakelen
 ▶  Raadpleeg de betreffende handleiding als het toestel door 

de controller OQLT017 (systeem (1), zie paragraaf 1.7 b. 14) 
wordt aangestuurd.

 ▶  Als het toestel door de kamerthermostaat OCDS007 of door 
een externe vrijgave wordt aangestuurd (vb. thermostaat, 
klok, drukknop, ... met potentiaalvrij contact NA), (syste-
men (2) en (3), zie paragraaf 1.7 b. 14) wordt aangestuurd, 
wordt het toestel vanuit de posities ON/OFF van de externe 
besturingsinrichting aan-/uitgezet.

Wanneer het toestel eenmaal met het commando is ingescha-
keld, start/stopt het automatisch in normale bedrijfsomstandig-
heden volgens de warmtevraag van het verbruikspunt, en levert 
warm water op de geprogrammeerde temperatuur.

Ook als de externe vrijgave op "ON" staat, is het niet 
gezegd dat het toestel onmiddellijk geactiveerd wordt, 
maar alleen opstart wanneer er effectief een warmte-
vraag is.

6�3 SIGNALERINGEN OP HET DISPLAY

Display met 4 cijfers
De elektronische print GHP10 van het toestel (paragraaf 
1.5  b.  13) is voorzien van een display met 4 cijfers (detail A in 
afbeelding 1.6  b.  14), zichtbaar via de doorzichtige afdekking 
(referentie L in afbeelding 1.1 b. 9).

 ▶  Wanneer het toestel spanning krijgt, gaan alle led's geduren-
de 3 sec. aan; daarna verschijnt de naam van de kaart GHP10 
in twee opeenvolgende fasen (GHP tijdens de eerste fase, 10 
tijdens de tweede fase).

 ▶  Na nog eens 25 sec. is het toestel klaar om te werken.

Signaleringen tijdens de normale werking
Tijdens de normale werking wisselen de waarden van de water-
temperatuur elkaar af: op de vertrek, op de retour en het verschil 
tussen beide waarden.

Signaleringen van gebeurtenissen
Wanneer zij zich voordoen, geeft het display van de kaart GHP10 
drie types gebeurtenissen weer, die u aan het eerste teken kunt 
herkennen:

 ▶  “I” voor informatie;

 ▶  “U” voor waarschuwing;

 ▶  “E” voor fouten.

De overige drie cijfers geven de code van de gebeurtenis weer.
De Info-gebeurtenissen worden vast weergegeven, de waar-
schuwingen en de fouten verschijnen knipperend.

De weergave is roterend nadat de waarden van de vertrek-, re-
tour- en delta-T-temperatuur zijn verschenen.
Als er meerdere gebeurtenissen op de kaart aanwezig zijn, dan 
worden die achtereenvolgens getoond, in volgorde op code.
Indien er waarschuwingen of fouten aanwezig zijn, worden 
de temperaturen weergegeven met het knipperend groene 
symbool.
Als het een fout of een permanente waarschuwing betreft, valt 
het toestel stil.
Raadpleeg de tabellen 8.1  b.  42 en 8.2  b.  42 voor details 
over de informatiecodes, de fouten en de waarschuwingen.

Navigatiemenu
Wanneer men eenmaal in de lijst met beschikbare menu's is (zie 
paragraaf 6.4 b. 36), geeft het display het volgende weer:

 ▶  een eerste groene cijfer links: geeft het nummer weer van 
het menu (vb. "0.", "1.", "2.", ... "8.");

 ▶  de laatste drie rode cijfers rechts: geven een code of een pa-
rameterwaarde weer van deze die in het geselecteerde me-
nu aanwezig zijn (vb. "__6" "_20", "161").

(vb. menu + parameter "1.__6", "2._20", "3.161").

6�4 AFSTELLING VAN DE ELEKTRONICA OP DE 
MACHINE – MENU'S EN PARAMETERS VAN DE 
ELEKTRONISCHE KAART GHP10

Selectietoetsen
Met de selectietoetsen van de kaart GHP10 (referenties B en 
C afbeelding 1.6  b.  14) kunt u een van de volgende acties 
uitvoeren:

 ▶  Open de lijst met de menu's (door eenmaal op de toets Enter 
C te drukken).

 ▶  Doorloop de lijst met menu's of een aantal parameters in 
een menu (met behulp van de toetsen B <- ->).

 ▶  Selecteer een menu of een parameter (met de toets Enter C).

 ▶  Wijzig en bevestig de instelling van een parameter (door op 
de toetsen B <- -> tye drukken en te bevestigen met de toets 
Enter C).

 ▶  Voer een commando uit (met de toets Enter C).

 ▶  Verlaat een menu en keer naar een bovenliggend niveau 
terug door de letter “E” te selecteren, die op het display ver-
schijnt op het einde van de lijst met menu's of van de lijst 
met parameters in een menu.

     

Menu's en parameters
De menu's kunnen enkel weergave (functionele gegevens of pa-
rameters), weergave en instelling (parameters) of commando's 
(reset) tonen.

 ▶  Weergavemenu's: menu "0" en menu "1";

 ▶  Commandomenu: menu "2" voor de uitvoering van hande-
lingen voor reset van fouten (paragraaf 6.6 b. 39);

 ▶  Menu voor weergave en instelling (te gebruiken door de ge-
bruiker): menu "3" om de waarde van bepaalde installatiepa-
rameters weer te geven en in te stellen (vb. setpunttempera-
tuur van het water); de waarden zijn geïntialiseerd door de 
technische dienst op het ogenblik van de inbedrijfstelling; 
in de tabel 6.1  b.  37 staan de parameters aanwezig in het 
menu 3.

 ▶  Menu voor weergave en instelling (uitsluitend te gebruiken 
door de installateur en de technische dienst): menu "4." (voor 
de installateur), "5." en "6." (voor de technische dienst). Ze zijn 
met een paswoord beveiligd. Het betreft specifieke delen, 
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uitsluitend voor gekwalificeerd personeel (installateur of 
technische dienst) bestemd. Raadpleeg de handleiding voor 
de technische assistent voor meer informatie.

De menu's en de parameters openen
Voordat u begint:

(1) Elektrische voedingsschakelaar op "ON";

(2) Display van de elektronische kaart GHP10 die ach-
tereenvolgens de gemeten gegevens van de watertem-
peratuur weergeeft (als het toestel in normale werking 
is), plus eventueel knipperende codes van storingen en 
defecten (als het toestel een probleem heeft).

Handel als volgt om naar de menu's en de parame-
ters van de kaart GHP10 te gaan (zie ook afbeelding 
1.6 b. 14):

1.  Verwijder de doorzichtige afdekking van het display 
(detail L in afbeelding 1.1  b.  9) door de vier be-
vestigingsschroeven los te draaien.

2.  Druk eenmaal op de toets Enter C om de menu's 
weer te geven: op het display verschijnt het eerste 
menu, "0." (= menu 0).

3.  Druk op de toets B -> om de andere/volgende 
menu's te doorlopen en weer te geven; de nummers 
van de menu's verschijnen in volgorde, "1.", "2.", ... , "6." 
... of "E" (= verlaten).

4.  Selecteer het menu dat u zoekt (vb. display "2.___" 
= menu 2) met de toets Enter C; de code verschijnt 

van de eerste parameter in volgorde in het menu (vb. 
display "2._21" = parameter 21 in menu 2).

5.  Druk op de toets B -> om de andere parameters in 
het menu te doorlopen; de codes verschijnen in 
volgorde (vb. display "2._21", ... "2._26" = parameters 
21, ... 26 in menu 2), ofwel de letter "E" (= verlaten) op 
het einde van de lijst.

6.  Selecteer de parameter die u zoekt met de toets En-
ter C; op het display verschijnt de waarde die eerder 
aan de parameter werd toegekend, in alleen lezen of 
in te stellen. Indien het echter een waarde/instelling 
van een commando betreft, verschijnt een knippe-
rende code (vb. "rEr1" voor het commando reset 
kaartfouten).

7.  Druk op de toets Enter C om de waarde opnieuw te 
bevestigen, of wijzig de waarde met de toetsen B <- 
-> en druk daarna op de toets Enter C om de nieuwe 
waarde te bevestigen of in te stellen. Als het echter 
een commando van een actie van het toestel betreft, 
drukt u op de toets Enter C om dit commando uit te 
voeren.

8.  Om een menu met parameters of de lijst met menu's 
te verlaten en naar het bovenliggende niveau terug 
te keren, drukt u op de toets B -> tot de letter "E" ver-
schijnt om te verlaten, druk daarna op de toets Enter 
C.

9.  Monteer de doorzichtige afdekking van het display 
opnieuw.

Tabel 6�1 – Parameters menu 3 (gebruiker) kaart GHP10

PARAMETERS MENU 3 (VOOR DE GEBRUIKER)
Parameter Beschrijving Waarde

44 Meeteenheid voor weergave temperaturen 0.  °C    (standaard)
1.  °F

48 Tijdsconstante gebouw van 0 tot 50 uur  (standaard 10 uur)

163 Antivriesfunctie 0.  niet actief
1.  actief    (standaard)

198 Geluidsbeperking ventilator 0.  niet actief  ((standaard)
1.  actief

225 (1) Oorsprong setpunt 0.  Vast setpunt
1.  Klimaatcurve  (standaard)

226 (1) (2) Vast setpunt in service verwarming De minimale en maximale waarden hangen af van wat tijdens de installa-
tiefase is ingesteld.

228 (1) Helling klimaatcurve 10 tot 400    (standaard 75)
229 (1) Offset klimaatcurve -5K tot +5K    (standaard 0)
230 (1) Intern setpunt omgeving met klimaatcurve 0° C tot 40° C   (standaard 20° C)

(1)  Als de eenheid op de controller OQLT017 (optie) is aangesloten, dan wordt deze parameter genegeerd.
(2)  Deze parameter wordt genegeerd als de parameter 225 de waarde 1 heeft.

6�5 DE INSTELLINGEN WIJZIGEN

Complexe instellingen niet wijzigen
Om complexe instellingen te wijzigen is specifieke 
kennis vereist, evenals specifieke installatietechnieken. 
Wendt u tot een technische dienst.

De instellingen die hierna worden beschreven, zijn niet 
van toepassing wanneer de systeemcontroller OQLT017 
wordt gebruikt. Raadpleeg de handleiding van de con-
troller voor informatie over de betreffende instellingen.

6�5�1 De klimaatcurve wijzigen

Dit type afstelling is actief als de parameter 225 op de 
waarde 1 (defaultwaarde) is ingesteld.

Aan de hand van de klimaatcurve kunt u de temperatuur wijzi-
gen van de aanvoer van de installatie in functie van de geme-
ten buitentemperatuur en van de setpunttemperatuur van de 
binnenomgeving.
Afhankelijk van het type installatie, vooral dan van het type af-
giftesystemen (radiatoren, ventilo's, vloerverwarming, enz.) en 
van de kenmerken van het gebouw moet een specifieke curve 
worden gebruikt, geselecteerd uit de groep van de klimaatcur-
ves. Naargelang de setpunttemperatuur van de binnenomge-
ving varieert, wordt de effectief gebruikt curve bovendien au-
tomatisch gewijzigd.
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De groep van de klimaatcurves is aangegeven in de afbeelding 
6.1  b.  38; de keuze van de te gebruiken curve geschiedt door 
de waarde op te geven van de parameter 228 van menu 3, die 
de helling van de curve aangeeft. De curve die aldus is gede-
finieerd, heeft betrekking op een setpunttemperatuur van de 
binnenomgeving van 20° C. Als de setpunttemperatuur hiervan 
afwijkt, past het systeem de gebruikte curve automatisch aan.

Handel zoals hierna wordt beschreven om de passende 
klimaatcurve in te stellen:

1.  bepaal de temperatuur van het aanvoerwater in 
functie van de voorziene minimumtemperatur van 
de buitenomgeving (bijvoorbeeld: Twater = 60° C 
wanneer Tbuiten = -10° C);

2.  aan de hand van de grafiek in afbeelding 6.1 b. 38, 
kiest u de curve die aan de vereiste van het vorige 
punt voldoet (in dit specifieke geval een curve met 
helling 1,5);

3.  vermenigvuldig de helling van de gekozen curve 
met 100 en stel de aldus verkregen waarde in menu 
3 parameter 228 in (in ons voorbeeld stelt u de para-
meter 228 in op de waarde 150);

Indien geen enkele curve langs het vastgestelde punt 
passeert, kiest u een tussenwaarde tussen de waarden 
van de curve onmiddellijk boven en onmiddellijk on-
der dit punt. Als indicatie geldt dat een installatie die 
vloerverwarming gebruikt “lage” waarden voor de hel-
ling zal gebruiken, een installatie met ventilo's “middel-
hoge” waarden en een installatie met radiatoren “hoge” 
waarden.

4.  controleer of de parameter 229 (offset klimaatcurve) 
op 0 is ingesteld;

5.  stel de parameter 230 (setpunt binnenomgeving 
met klimaatcurve) in op de gewenste waarde (stan-
daardinstelling 20° C).

Figuur 6�1 – Klimaatcurves voor interne omgevingstemperatuur = 20° C

Tamb

Ta
cq

LEGENDA
Tacq  watertemperatuur
Tamb  buitentemperatuur

De werking van de unit is ALLEEN op de klimaatcurve 
gebaseerd als de waarde van de parameter 225 (me-
nu 3) op 1 is ingesteld (standaardinstelling - zie Tabel 
5.2 b. 33).

Als de helling van de gekozen curve niet correct is, kunnen 
de volgende gevallen zich voordien, te beoordelen tijdens de 

eerste bedrijfsperiode van de installatie:
 ▶  Temperatuur van de binnenomgeving lager wanneer de 

buitentemperatuur lager is: in dit geval is de helling van de 
curve onvoldoende, men moet een hogere waarde instellen 
voor de parameter 228, die de helling van de curve aangeeft.
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 ▶  Temperatuur van de binnenomgeving hoger wanneer de 
buitentemperatuur lager is: in dit geval is de helling van de 
curve te groot, men moet een lagere waarde instellen voor 
de parameter 228, die de helling van de curve aangeeft.

Indien de helling echter correct is (temperatuur van de bin-
nenomgeving stabiel wanneer de buitentemperatuur varieert), 
maar de temperatuur binnen valt niet samen met de tempera-
tuur die als setpunt is ingesteld, dan kunnen de volgende geval-
len zich voordoen:

 ▶  Temperatuur van de binnenomgeving altijd hoger dan het 
setpunt: in dit geval moet men de offsetparameter van de 
klimaatcurve gaan aanpassen en een negatieve waarde in-
stellen die gelijk is aan de afwijking van de binnentempera-
tuur ten opzichte van het setpunt; als het setpunt bijvoor-
beeld 22° C is en de effectieve binnentemperatuur bedraagt 
24° C, dan stelt u de offsetparameter (parameter 229) in op 
een waarde -2° C.

 ▶  Temperatuur van de binnenomgeving altijd lager dan het 
setpunt: in dit geval moet men een positieve waarde instel-
len voor de offsetparameter van de klimaatcurve; als het 
setpunt bijvoorbeeld 20° C is en de effectieve binnentempe-
ratuur bedraagt 19° C, dan stelt u de offsetparameter (para-
meter 229) in op een waarde 1° C.

6�5�2 Het setpunt van de watertemperatuur (vast setpunt) 
verhogen/verminderen
Het setpunt van de watertemperatuur bepaalt de temperatuur 
van de aanvoer naar de installatie (water op de uitlaat uit het 
toestel) of de retour naar de installatie (water op de inlaat naar 
het toestel). De instelling van de temperatuur wordt bij de inbe-
drijfstelling door de technische dienst vooraf vastgelegd.
Het setpunt van het water is standaard op de aanvoer ingesteld.

De regeling met vast setpunt wordt gebruikt als de pa-
rameter 225 op de waarde 0 is ingesteld.

Standaard levert de regeling gebaseerd op een klimaat-
curve, beschreven in de paragraaf 6.5.1  b.  37, betere 
prestaties in termen van comfort en energie-efficiën-
tie. Neem eventueel met de technische dienst Robur 
contact op voordat u het gebruikte regelingstype gaat 
wijzigen.

Handel als volgt om het setpunt van de temperatuur 
van het water te verhogen/verminderen via de kaart 
GHP10 (zie ook paragraaf 6.4 b. 36):

1.  Ga in het menu 3 naar de parameter 225 (= oorsprong set-
punt) met de toetsen Enter C e B <-->; stel de parameter 225 
in op de waarde 0 (vast setpunt - zie tabel 6.1 b. 37.

2.  Stel de parameter 226 (vast setpunt in service verwarming) 
in op de gewenste temperatuurwaarde.

3.  Verlaat het menu 3 en de lijst met menu's met de toets B -> 
tot de letter "E" verschijnt om te verlaten, druk daarna op de 
toets Enter C.

6�6 DE GEBLOKKEERDE UNIT OPNIEUW 
STARTEN – RESET

Signalering problemen op het display
Als het toestel geblokkeerd is, knippert een operationele code 
op het display (eerste groene cijfer links, letter "U" = waarschu-
wing of "E" = fout).

 ▶  Om het toestel opnieuw te starten, moet u de procedure 
kennen met betrekking tot het gesignaleerde probleem en 
geïdentificeerd door de code (paragraaf 8.1 b. 42) en deze 
procedure uitvoeren.

 ▶  Voer alleen interventies uit als u het probleem en de proce-
dure kent (er kan specifieke technische kennis en een profes-
sionele kwalificatie vereist zijn).

 ▶  Neem contact op met de technische dienst als u noch de 
code, noch het probleem, noch de procedure kent of als u 
onvoldoende competent bent en in ieder geval wanneer er 
twijfel bestaat.

Toestel geblokkeerd
Er is een externe interventie (reset of reparatie) nodig wegens 
een storing aan het toestel of een probleem op de installatie.

 ▶  In geval van een tijdelijke of voorlopige storing kan een reset 
voldoende zijn.

 ▶  Waarschuw de onderhoudstechnicus of de technische 
dienst bij een storing of een defect.

Reset
Er zijn vier mogelijkheden om een reset bij een storing uit te 
voeren:
1.  Als het toestel op de controller OQLT017 is aangesloten, kan 

men handelen via de besturingsinrichting, zoals beschreven 
in de betreffende handleiding.

2.  Als er een drukknop voor reset op afstand is voorzien (para-
graaf 4.7 b. 29), bedient u deze knop rechtstreeks.

3.  U kunt de knop bedienen voor deblokkering/reset onder het 
display van de unit (referentie R in afbeelding 1.1 b. 9).

4.  U kunt rechtstreeks werken via de kaart GHP10, zoals hierna 
beschreven.

De reset via de kaart GHP10 uitvoeren
Om de reset rechtstreeks via de kaart GHP10 uit te 
voeren:

1.  Ga in het Menu 2 naar de Parameter "_21", op het dis-
play moet "2._21" verschijnen (procedure Paragraaf 
6.4 b. 36).

2.  Druk op de toets Enter C: op het display verschijnt de 
knipperende code "rEr1".

3.  Druk opnieuw op de toets Enter C om de reset uit te 
voeren.

Om het Menu 2 te verlaten en naar het hoofdscherm 
terug te keren:

4.  Druk op de toets B -> tot de letter "E" (Exit, verlaten) 
helemaal rechts op het display wordt weergegeven, 
daarna drukt u op Enter C.

5.  Druk opnieuw op de toets B -> tot de letter "E" (Exit, 
verlaten) helemaal links op het display wordt weer-
gegeven, daarna drukt u op Enter C.

6�7 EFFICIËNTIE
Voor een betere efficiëntie van het toestel:

 ▶  Houd de koelvinnenbatterij netjes;

 ▶  Regel de maximale watertemperatuur van het water en de 
klimaatcurve op de effectieve noden van de installatie;

 ▶  Verminder herhaaldelijk inschakelen tot een minimum (lage 
belastingen);

 ▶  Programmeer de activering van het toestel op de effectieve 
gebruiksperioden;
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 ▶  Houd de water- en luchtfilters op de hydraulische installatie 
en de ventilatie netjes.

7 ONDERHOUD

7�1 WAARSCHUWINGEN

Een correct onderhoud voorkomt problemen, garan-
deert de efficiëntie en beperkt de beheerskosten.

De onderhoudswerken die hier worden beschreven, 
mogen uitsluitend door de technische dienst of door 
een gekwalificeerde onderhoudstechnicus worden 
uitgevoerd.

Alle werkzaamheden op interne componenten mo-
gen uitsluitend door de technische dienst worden 
uitgevoerd.

Voordat u werkzaamheden gaat uitvoeren, moet u het 
toestel uitzetten via de besturingsinrichting en wach-
ten tot de uitschakelingscyclus eindigt. Daarna onder-
breekt u de elektrische voeding via de elektrische schei-
dingsschakelaar en de gastoevoer met behulp van de 
gaskraan.

Le verifiche di buon funzionamento ed ogni altra 
"operazione di controllo e manutenzione" (vedi Tabelle 
7.1  b.  40 e 7.2  b.  40) sono soggette a una cadenza 
periodica secondo quanto stabilito dalla normativa vi-
gente o, in via più restrittiva, secondo quanto prescritto 
dal costruttore, dall'installatore o dal CAT.

La responsabilità dei controlli di efficienza, da effettuare 
ai fini del contenimento dei consumi energetici, è a cari-
co del responsabile dell'impianto.

Condizioni ambientali o d’utilizzo gravose
In condizioni ambientali o d’utilizzo particolarmente gravose 
(es.: uso intensivo dell’apparecchiatura, ambiente salmastro, 
ecc.) aumentare la frequenza delle operazioni di manutenzione 
e di pulizia dell’unità.

7�2 PREVENTIEF ONDERHOUD

Tabel 7�1

RICHTLIJNEN VOOR PREVENTIEF ONDERHOUD
Inspectie van de unit
Controleer aan de hand van een visuele inspectie de algemene staat van zowel de 
unit als de lucht-warmtewisselaar. (1)

Controleer de correcte werking van de voorziening voor bewaking van het 
waterdebiet.
Controleer het CO2-gehalte (%)

Controleer of de condensafvoer schoon is
(Indien nodig dient dit onderhoud vaker plaats te vinden)
Vervang de riemen na een bedrijfsduur van 4 jaar of 12.000 uur.

(1) Het wordt aangeraden om de koelvinnenbatterij elke 4 jaar te reini-
gen [de optimale frequentie van deze handeling is sterk afhankelijk van 
de plaats van opstelling].

7�3 PERIODIEK ONDERHOUD

Tabel 7�2

PERIODIEK ONDERHOUD (TEN MINSTE EENMAAL IEDERE 2 JAAR UIT TE 
VOEREN)
Inspectie van de unit
De verbrandingskamer reinigen*
De brander reinigen*
Reinig de elektroden voor aanzetten en vlamdetectie
Controleer of de condensafvoer schoon is

*Alleen in het geval dat de analyse van de verbrandingsproducten niet 
voldoet

7�4 TOESTEL TIJDELIJK BUITEN GEBRUIK 
STELLEN

Vermijd om de hydraulische installatie leeg te 
maken
Het leegmaken van de installatie kan schade veroorza-
ken wegens corrosie van de hydraulische leidingen.

Het toestel tijdens de winter deactiveren
Als men van plan is om het toestel tijdens de winterpe-
riode te deactiveren, moet men minstens een van de 
volgende twee condities verzekeren:

1.  antivriesfunctie actief (Paragraaf 3.5 b. 22);

2.  voldoende antivriesglycol (Paragraaf 3.6 b. 22).

Langdurige perioden waarin het gebruik stilligt
 ▶  Als men voorziet om het toestel gedurende een lange perio-

de niet te gebruiken, moet men het toestel van het elektrici-
teitsnet en gasdistributienet loskoppelen. Deze handelingen 
moeten door gekwalificeerd personeel worden uitgevoerd.

Het toestel voor lange perioden deactiveren
1.  Schakel het toestel uit (Paragraaf 6.2 b. 35).

2.  Pas wanneer het toestel volledig uit staat, onder-
breekt u de elektrische spanning met de hoofscha-
kelaar/scheidingsschakelaar (detail GS in afbeelding 
4.1 b. 26).

3.  Sluit de gaskraan

4.  Voeg indien nodig glycol aan het water toe (als het 
toestel van het elektriciteitsnet en het gasdistributie-
net is losgekoppeld, is er geen antivriesbescherming 
actief, zie paragraaf 3.5 b. 22).

  Het toestel na een lange periode inactiviteit op-
nieuw activeren
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Vooraleer het toestel opnieuw te activeren, moet de 
verantwoordelijke/onderhoudstechnicus van de instal-
latie eerst en vooral het volgende doen:

▶  Controleer eventueel noodzakelijke onderhoudsin-
terventies (neem contact op met de technische 
dienst, zie paragrafen 7.2 b. 40 en 7.3 b. 40).

▶  Controleer de inhoud en de kwaliteit van het wa-
ter in de installatie, eventueel bijvullen (paragrafen 
3.8 b. 23, 3.7 b. 23 en 3.6 b. 22 ).

▶  Controleer of de rookgasafvoer niet verstopt is en of 
de condensafvoer schoon is.

Na deze controles:

1.  Open de gaskraan en controleer of er geen lekken 
zijn. Als u een gasgeur ruikt, moet u de gaskraan op-
nieuw sluiten. Bedien geen elektrische voorzienin-
gen, maar vraag een interventie door gekwalificeerd 
personeel.

2.  Schakel de elektrische stroom in via de hoofdschake-
laar van de voeding (GS, afbeelding 4.1 b. 26).

3.  Zet het toestel aan via de voorziene 
besturingsinrichting.

7�5 COMMANDO OM DE VENTILATOR 
TIJDELIJK TE STOPPEN
Tijdens de uitvoering van bepaalde onderhoudsinterventies kan 
de luchtstroom geproduceerd door de ventilator voor de tech-
nicus storend zijn.

U kunt de ventilator tijdelijk stoppen via de kaart GHP10 
zoals hierna beschreven:

1.  Ga in het Menu 2 naar de Parameter "_27", op het display 
moet "2._27" verschijnen (procedure Paragraaf 6.4 b. 36).

2.  Druk op de toets Enter C: op het display verschijnt de knip-
perende code "OFan".

3.  Druk opnieuw op de toets Enter C om de ventilator te 
stoppen.

Om de werking van de ventilator opnieuw in te schakelen:
4.  Ga in het Menu 2 naar de Parameter "_28", op het display 

moet "2._28" verschijnen (procedure Paragraaf 6.4 b. 36).
5.  Druk op de toets Enter C: op het display verschijnt de knip-

perende code "IFan".
6.  Druk opnieuw op de toets Enter C.
Om het Menu 2 te verlaten en naar het hoofdscherm terug te 
keren:
7.  Druk op de toets B -> tot de letter "E" (Exit, verlaten) hele-

maal rechts op het display wordt weergegeven, daarna 
drukt u op Enter C.

8.  Druk opnieuw op de toets B -> tot de letter "E" (Exit, verlaten) 
helemaal links op het display wordt weergegeven, daarna 
drukt u op Enter C.

Beperk de gebruikstijd van deze functie tot het effectief 
noodzakelijke minimum. Na 15 minuten schakelt het 
systeem automatisch de ventilator opnieuw in.
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8 DIAGNOSE

8�1 CODES REGELAAR

Tabel 8�1 – Informatiecodes

CODES BESCHRIJVING Info (I)
406 BUITENTEMPERATUUR TE LAAG De code wordt automatisch gereset wanneer de storing wegvalt

430 HOGE TEMPERATUUR ROOKGASSEN De gebeurtenis signaleert de activering van de beschermcyclus in geval de tempera-
tuur van de rookgassen te hoog is.

434 MOGELIJKE STORING BRON De code wordt automatisch gereset wanneer de storing wegvalt
435 ANTIVRIESCYCLUS GASBLOK Wordt geactiveerd wanneer de antivriescyclus start en stopt.
452 ACTIVERING ONTDOOICYCLUS De melding verdwijnt wanneer de ontdooicyclus is voltooid

457 ANTICONDENSCYCLUS GENERATOR De anticondenscyclus zorgt ervoor dat de vlam aan blijft wanneer ze eenmaal aan is, 
tot de condities optreden die garanderen dat er zich geen condens gaat vormen.

458 ACTIVERING FILTER SERVICEAANVRAAG Dit bericht verschijnt wanneer er te vaak aanvragen zijn om te activeren; bijgevolg 
bepaalt het toestel een minimale inschakeltijd vooraleer opnieuw uit te schakelen.

459 MOGELIJKE VERSTOPPING IN DE ROOKGASAFVOER
De controle informeert dat de temperatuur gemeten door de rookgassensonde na 
de inschakeling van de vlam niet de verwachte temperatuur is; dit kan te wijten zijn 
aan een eventuele verstopping van de rookgasafvoer.

479 ONTDOOICYCLUS ACTIEF De code verdwijnt wanneer de ontdooicyclus is voltooid

Tabel 8�2 – WERKINGSCODES

CODES BESCHRIJVING Waarschuwing (u) Fout (E)

401 Limietthermostaat 
generatortemperatuur NVT Neem contact op met de Technische Ondersteuning

402 Limietthermostaat 
rookgastemperatuur Neem contact op met de Technische Ondersteuning

405 Buitentemperatuur buiten 
werkingsgebied NVT De herstart gebeurt automatisch bij het wegvallen van de oorzaak.

407 Generatortemperatuur te hoog De herstart gebeurt automatisch bij het wegval-
len van de oorzaak.

De deblokkering kan worden uitgevoerd aan de hand van een van 
de methoden aangegeven in paragraaf 6.6 b. 39.
Indien de code blijft terugkeren of indien u twijfelt neem dan 
contact op met onze servicedienst.

408 VLAM AAN MET GEBLOKKEERDE 
BRANDERAUTOMAAT NVT Neem contact op met de Technische Ondersteuning

410 Waterdebiet te laag De herstart gebeurt automatisch bij het wegval-
len van de oorzaak.

Controleer en reinig de waterfilters in het systeem
Controleer of er geen lucht in het watercircuit aanwezig is
Controleer de circulatiepomp
Schakel de elektrische voeding uit en terug aan
De deblokkering kan worden uitgevoerd aan de hand van een van 
de methoden aangegeven in paragraaf 6.6 b. 39.
Indien de code blijft terugkeren of indien u twijfelt neem dan 
contact op met onze servicedienst.

411 ROTATIE HYDRAULISCHE OLIEPOMP 
ONVOLDOENDE

20 minuten nadat de code is ontstaan wordt deze 
automatisch gereset

De deblokkering kan worden uitgevoerd aan de hand van een van 
de methoden aangegeven in paragraaf 6.6 b. 39.
Indien de code blijft terugkeren of indien u twijfelt neem dan 
contact op met onze servicedienst.

412 BRANDERAUTOMAAT 
GEBLOKKEERD

Er wordt tot 4 pogingen automatisch gereset (in 
ongeveer 5 minuten)

Controleer de gastoevoer
De deblokkering kan worden uitgevoerd aan de hand van een van 
de methoden aangegeven in paragraaf 6.6 b. 39.
Indien de code blijft staan of in geval van twijfel neem contact op 
met onze servicedienst

413 COMMUNICATIEFOUT 
BRANDERAUTOMAAT

De herstart gebeurt automatisch bij het wegval-
len van de oorzaak.

De deblokkering kan worden uitgevoerd aan de hand van een van 
de methoden aangegeven in paragraaf 6.6 b. 39.
Indien de code blijft terugkeren of indien u twijfelt neem dan 
contact op met onze servicedienst.

414 BRANDERAUTOMAAT NIET 
COMPATIBEL NVT Neem contact op met de Technische Ondersteuning

415 FOUTIEVE PARAMETERS VOOR DE 
BRANDERAUTOMAAT NVT Neem contact op met de Technische Ondersteuning

416 STORING TEMPERATUURVOELER 
WATERCIRCUIT VERTREK (uit) NVT

De deblokkering kan worden uitgevoerd aan de hand van een van 
de methoden aangegeven in paragraaf 6.6 b. 39.
Indien de code blijft terugkeren of indien u twijfelt neem dan 
contact op met onze servicedienst.

417
Storing warm water aanvoer (in)
TEMPERATURVOELER WATERCIR-
CUIT AANKOMST (in)

NVT
De deblokkering kan worden uitgevoerd aan de hand van een van 
de methoden aangegeven in paragraaf 6.6 b. 39.
Indien de code blijft terugkeren of indien u twijfelt neem dan 
contact op met onze servicedienst.

420 Storing temperatuursensor 
generator NVT

De deblokkering kan worden uitgevoerd aan de hand van een van 
de methoden aangegeven in paragraaf 6.6 b. 39.
Indien de code blijft terugkeren of indien u twijfelt neem dan 
contact op met onze servicedienst.

422 WATERDEBIETMETER DEFECT NVT
De deblokkering kan worden uitgevoerd aan de hand van een van 
de methoden aangegeven in paragraaf 6.6 b. 39.
Indien de code blijft terugkeren of indien u twijfelt neem dan 
contact op met onze servicedienst.
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CODES BESCHRIJVING Waarschuwing (u) Fout (E)

424 DEFECT ROOKGASSENSOR De reset gebeurt automatisch tot 5 pogingen.
De deblokkering kan worden uitgevoerd aan de hand van een van 
de methoden aangegeven in paragraaf 6.6 b. 39.
Indien de code blijft terugkeren of indien u twijfelt neem dan 
contact op met onze servicedienst.

425 CONDENSAFVOER GEBLOKKEERD NVT

Controleer en maak de condensafvoer schoon
De reset gebeurt automatisch zodra de oorzaak wegvalt.
U kunt de deblokkering ook uitvoeren aan de hand van een van de 
methoden aangegeven in de paragraaf 6.6 b. 39.
Indien de code blijft terugkeren of indien u twijfelt neem dan 
contact op met onze servicedienst.

430 Temperatuur generatorvinnen te 
hoog

De herstart gebeurt automatisch bij het wegval-
len van de oorzaak.

De deblokkering kan worden uitgevoerd aan de hand van een van 
de methoden aangegeven in paragraaf 6.6 b. 39.
Indien de code blijft terugkeren of indien u twijfelt neem dan 
contact op met onze servicedienst.

435 TEMPERATUURSONDE GASKLEP 
DEFECT Deze keert terug wanneer de sonde weer werkt. NVT

436 VENTILATOR DEFECT 20 minuten nadat de code is ontstaan wordt deze 
automatisch gereset

De deblokkering kan worden uitgevoerd aan de hand van een van 
de methoden aangegeven in paragraaf 6.6 b. 39.
Indien de code blijft terugkeren of indien u twijfelt neem dan 
contact op met onze servicedienst.

438 INTERNE FOUT VAN DE 
BRANDERAUTOMAAT

De reset is automatisch en vindt plaats 10 minu-
ten nadat de code is ontstaan.

De deblokkering kan worden uitgevoerd aan de hand van een van 
de methoden aangegeven in paragraaf 6.6 b. 39.
Indien de code blijft terugkeren of indien u twijfelt neem dan 
contact op met onze servicedienst.

439 VENTILATOR VERDAMPER DEFECT De herstart gebeurt automatisch bij het wegval-
len van de oorzaak. NVT

441 DECTECTIE VAN EEN PARASITAIRE 
VLAM NVT

De deblokkering kan worden uitgevoerd aan de hand van een van 
de methoden aangegeven in paragraaf 6.6 b. 39.
Indien de code blijft terugkeren of indien u twijfelt neem dan 
contact op met onze servicedienst.

442 VLAMVERLIES De reset is automatisch en vindt plaats 10 minu-
ten nadat de code is ontstaan. NVT

443
GEEN COMMUNICATIE TUSSEN 
BRANDERAUTOMAAT EN ELEKTRO-
NISCH STUURBORD

De herstart gebeurt automatisch bij het wegval-
len van de oorzaak.

De deblokkering kan worden uitgevoerd aan de hand van een van 
de methoden aangegeven in paragraaf 6.6 b. 39.
Indien de code blijft terugkeren of indien u twijfelt neem dan 
contact op met onze servicedienst.

444 Storing temperatuursensor 
verdamper NVT

De deblokkering kan worden uitgevoerd aan de hand van een van 
de methoden aangegeven in paragraaf 6.6 b. 39.
Indien de code blijft terugkeren of indien u twijfelt neem dan 
contact op met onze servicedienst.

446 Hoge retourtemperatuur

Controleer de configuratie van andere warmteop-
wekkers in de installatie
Controleer of de pomp van het secundaire circuit 
werkt.
Controleer of de afgiftesystemen actief zijn.
Controleer of er tussen aanvoer en retour geen 
by-passen zijn.
Automatische reset indien de oorzaak verdwijnt 
als de circulatiepomp start of na 20 minuten 
indien de circulatiepomp niet aan staat

NVT

447 Warmwater aanvoertemperatuur 
lager dan werkingsgebied

Automatische reset wanneer de oorzaak 
verdwijnt of 430 seconden nadat de code wordt 
veroorzaakt

De herstart gebeurt automatisch bij het wegvallen van de oorzaak.
Indien de code terugkomt of bij twijfel neem contact op met onze 
servicedienst

448 Hoog temperatuurverschil (delta T) 
warm water

Controleer of de waterfilters gereinigd zijn.
Controleer het waterdebiet
20 minuten nadat de code is ontstaan wordt deze 
automatisch gereset

De deblokkering kan worden uitgevoerd aan de hand van een van 
de methoden aangegeven in paragraaf 6.6 b. 39.
Indien de code terugkomt of bij twijfel neem contact op met onze 
servicedienst

473
EXTERNE TEMPERATUURSONDE 
COLLECTOR OP INGANG AUX 
PROBE 2 DEFECT

De reset gebeurt automatisch zodra de conditie 
wegvalt. NVT

474
EXTERNE TEMPERATUURSONDE 
COLLECTOR OP INGANG AUX 
PROBE 1 DEFECT

De herstart gebeurt automatisch bij het wegval-
len van de oorzaak. NVT

478 HOGE VERTREKTEMPERATUUR 
WARMWATER

Controleer of de waterfilters gereinigd zijn.
Controleer het waterdebiet
De herstart gebeurt automatisch bij het wegval-
len van de oorzaak.

NVT

80/480 Parameters incompleet of niet 
geldig Neem contact op met de Technische Ondersteuning.

481 Ongeldige P0 parameters De herstart gebeurt automatisch bij het wegval-
len van de oorzaak. Neem contact op met de Technische Ondersteuning.

482 Ongeldige P1 parameters De herstart gebeurt automatisch bij het wegval-
len van de oorzaak. Neem contact op met de Technische Ondersteuning.

485 Module types niet correct NVT Neem contact op met de Technische Ondersteuning.
486 Storing ROM print NVT Neem contact op met de Technische Ondersteuning.
487 Storing RAM print NVT Neem contact op met de Technische Ondersteuning.
488 Storing xRAM print NVT Neem contact op met de Technische Ondersteuning.
489 Storing REG print NVT Neem contact op met de Technische Ondersteuning.
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CODES BESCHRIJVING Waarschuwing (u) Fout (E)

490 Storing ingebouwde buitenvoeler NVT
De deblokkering kan worden uitgevoerd aan de hand van een van 
de methoden aangegeven in paragraaf 6.6 b. 39.
Indien de code blijft terugkeren of indien u twijfelt neem dan 
contact op met onze servicedienst.

491 PRINT DEFECT NVT Neem contact op met de Technische Ondersteuning.

492 EXTERNE BUITENVOELER OP IN-
GANG AUX PROBE 1 DEFECT

De herstart gebeurt automatisch bij het wegval-
len van de oorzaak. NVT

493 EXTERNE BUITENVOELER OP IN-
GANG AUX PROBE 2 DEFECT

De reset gebeurt automatisch zodra de conditie 
wegvalt. NVT

Niet van toepassing

8�2 SIGNALERINGEN WATERCIRCULATIEPOMP (ALLEEN VOOR VERSIE C1)
Op de romp van de circulatiepomp, gemonteerd op de units 
versie C1, is een led aanwezig die bepaalde diagose-informatie 
verstrekt betreffende de werking ervan; in de tabel 8.3  b.  44 

worden de mogelijke signaleringen van de led en de betekenis 
ervan opgesomd.

Tabel 8�3 – Signaleringen watercirculatiepomp

LED Betekenis Bedrijfsstatus Oorzaak Oplossing

Groen lampje aan Pomp in werking De pomp werkt op basis van de 
instellingen Normale werking ---

Snel knipperend groen lampje --- Pomp in stand-by Normale werking ---

Knipperend rood/groen lampje De pomp is klaar om te werken 
maar draait niet

De pomp begint autonoom te 
draaien zodra de fout verdwe-

nen is

Onderspanning U<160 V of 
overspanning U>253 V

Controleer de voedingsspan-
ning 195 V <U<253 V

Er zit waarschijnlijk lucht in het 
hydraulische circuit

Ontkoppel de PWM-connector 
tot de LED vast groen wordt, 
daarna moet u de connector 

opnieuw aansluiten

Te hoge temperatuur van de 
motor

Controleer de temperatuur 
van de vloeistof en van de 

omgeving

Knipperend rood lampje Pomp buiten gebruik De pomp is gestopt 
(geblokkeerd)

De pomp start niet automatisch 
opnieuw Vervang de pomp

LED uit Geen voedingsspanning De elektronica heeft geen 
spanning

De pomp is niet aangesloten op 
de voedingsspanning

Controleer de aansluiting van 
de kabel.

De LED is defect Controleer of de pomp werkt
De elektronica is defect Vervang de pomp
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Figuur 2

   


 



  




  

        
    
    
    

 




  




    




  


    



           
               


 

 







De missie van Robur

Robur Spa
geavanceerde technologieën
voor klimaatregeling
Via Parigi 4/6
24040 Verdellino/Zingonia (Bg) Italy
T +39 035 888111⇒F +39 035 884165
 www.robur.com

ROBUR streeft naar een dynamische aanpak
bij het onderzoek, de ontwikkeling en de verspreiding 
van veilige, ecologische en energiebesparende producten 
dankzij de bewuste verantwoordelijkheid 
van al onze medewerkers.
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