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Beste klant,
In de eerste plaats zouden we u willen feliciteren met uw nieuwe aankoop.
Door te kiezen voor een multifunctionele ketel van CT Pasqualicchio hebt u
een product van onbetwistbare kwaliteit in huis gehaald, dat op nationaal en
internationaal niveau gecertificeerd is en dat het resultaat vormt van onze
twintig jaar lange ervaring in de thermohydraulische sector.
Bij de realisatie van een nieuw product wordt niets aan het toeval overgelaten. Wij hebben ons ten doel gesteld om aan uw eisen te beantwoorden.

Een Aangename Winter gewenst,
met de warmte van de CTP producten

CT Pasqualicchio Termotecnica
Algemeen directeur dhr. Francesco Pasqualicchio
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Conformiteitsverklaring

In overeenstemming met de volgende Europese Richtlijnen:
� EEG 73/23 en 93/68 EEG Laagspanningsrichtlijn
� EEG 98/37/CE Machinerichtlijn
� 92/59/EEG Algemene productveiligheid
� 2006/42/EG Nieuwe Machinerichtlijn
� 2004/108/EG EMC-richtlijn
De geharmoniseerde norm die wordt toegepast in overeenstemming met de
regels van het vak op het vlak van de veiligheid die van kracht is in de EEG,
is:
UNI EN 303-5
C.T.P. s.r.l., Via Cervinara 73 – Montesarchio (BN) verklaart onder eigen verantwoordelijkheid dat de geproduceerde ketels ontworpen en gerealiseerd
zijn overeenkomstig de veiligheidseisen van de normen voor de CEmarkering.
Montesarchio, op ________
C.T.P. s.r.l.
De directeur
Francesco Pasqualicchio
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I. INLEIDING
I.1 ALGEMENE WAARSCHUWINGEN VOOR DE GEBRUIKER
� Deze handleiding voor het gebruik, de installatie en het onderhoud van de ketel
maakt integraal deel uit van het product: lees hem aandachtig en volledig voordat u
voor de eerste keer gebruik maakt van het apparaat en zorg ervoor dat deze handleiding altijd bij het apparaat blijft - ook bij verkoop/overdracht aan een andere eigenaar of bij een verhuizing - zodat hij te allen tijde door de gebruiker, de installateur
en het bevoegde personeel kan worden geraadpleegd.
� De installatie van de ketel en alle andere service- en onderhoudswerkzaamheden
moeten worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.
� De automatische veiligheids- of regelvoorzieningen van de apparaten mogen tijdens de volledige levensduur van de installatie alleen door de constructeur of door
de leverancier worden gewijzigd.
� Als wordt beslist om het apparaat gedurende langere tijd niet te gebruiken, wordt
aanbevolen de hoofdschakelaar van de stroomvoorziening uit te schakelen.
� Gebruik alleen originele onderdelen als u beslist om eventueel opties of kits te installeren.
� De constructeur acht zich niet aansprakelijk voor schade/letsel aan personen, dieren of voorwerpen ten gevolge van een verkeerde installatie of een verkeerd gebruik. Tijdens de installatie en het gebruik behoort de naleving van de veiligheidsnormen steeds tot de verantwoordelijkheid van de installateur (en/of de ontwerper)
en de gebruiker.
Hieronder zetten we nog even enkele fundamentele veiligheidsregels op een rij die tijdens
de installatie en het gebruik moeten worden nageleefd:
�
�

�
�
�
�

Controleer of de ruimte waar de verwarmingsinstallatie wordt opgesteld, daarvoor geschikt is en voorzien is van de nodige minimale ventilatieopeningen in
overeenstemming met de geldende normen.
Controleer bij de levering van het apparaat of de brander stevig op de ketel bevestigd is, want trillingen of - erger nog - schokken tijdens het transport kunnen
de bevestiging van de koppeling tussen beide onderdelen losmaken en de verbindingspakking beschadigen, waardoor de vlam tijdens de werking onregelmatig kan branden en in sommige gevallen zelfs uit de ketel kan slaan. In zo'n geval dient u met de installateur en/of onze technische dienst contact op te nemen.
Laat geen ontvlambare stoffen of recipiënten in de ruimte staan waar het apparaat geïnstalleerd is en plaats deze ook niet op de ketel.
Bedek of dek de ventilatieopening van de stookruimte niet af met papier, doeken
of dergelijke, om ophoping van eventuele giftige mengsels te voorkomen.
Verbind de aardingskabels van het apparaat niet met de waterinstallatie, maar
met het aardingssysteem van het gebouw waarin de installatie zich bevindt.
Controleer of de trek voldoet aan de waarden die in deze handleiding worden
vermeld.
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Gebruik in het geval van storingen, herhaalde uitvallen of een blokkering van het apparaat
niet de handmatige resetprocedure, maar schakel het apparaat uit en neem contact op
met de leverancier of serviceverlenende partij. Voer zelf geen reparaties uit.
Eventuele reparaties aan het apparaat mogen alleen worden uitgevoerd door de fabrikant,
of door professioneel gekwalificeerd personeel. Bovendien mogen daarbij alleen originele
onderdelen worden gebruikt.

I.2 NORMEN EN AANBEVELINGEN
Hieronder worden de nationale en internationale normen opgesomd waarmee rekening is
gehouden tijdens de ontwerp- en de productiefases van de CTP-producten:
�
�
�
�
�
�

UNI EN 303-5
Europese Richtlijn EEG 73/23
Europese Richtlijn EEG 2004/108 EEG
IEC 61-50
IEC EN 60204
IEC 64-8 (IEC 364)

I.3 TRANSPORT EN VERPLAATSING
BELANGRIJKE WAARSCHUWING
Het ketellichaam moet altijd rechtopstaand worden verplaatst. Daarbij moet altijd een steek- of palletwagen
worden gebruikt. HEF HET LICHAAM OP AAN DE ONDERKANT.
Zorg ervoor dat het bedieningspaneel niet wordt blootgesteld aan mechanische krachten (stoten) of weersinvloeden (regen, vocht). Deze kunnen namelijk de goede
werking nadelig beïnvloeden.

De ketel kan ook worden verplaatst met behulp van een hijsoog met dezelfde diameter als
de toevoermof van de ketel, dat wordt vastgeschroefd op de bovenkant hiervan. Op die
manier beschikt u over een bevestigingspunt voor de hijsstroppen. Sommige ketelmodellen zijn reeds aan de bovenkant van hijsogen voorzien.
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II. ALGEMEEN
II.1 BRUIKBARE BRANDSTOFFEN
Houtpellets

De CS Marina ketels van CT Pasqualicchio
vormen een goed alternatief voor traditionele
ketels die met gasvormige (aardgas, LPG) of
vloeibare (stookolie) brandstoffen werken. Dit
hebben ze te danken aan hun zuinige werking
en de lage marktprijzen van de op hout gebaseerde gebruikte brandstoffen.

Houtsnippers

De CS Marina ketels zijn in staat om verschillende soorten kleine vaste brandstoffen te
verbranden, zoals pellets en houtsnippers.
II.2 WERKINGSPRINCIPE
Hieronder worden op een vereenvoudigde manier de mechanische werking van de ketel,
het warmteoverdrachtsysteem en de werkingslogica van de elektronische kaart die het
product stuurt, beschreven.

De brandstof wordt binnen in het vat aan de zijkant of de achterkant van de ketel opgeslagen.
Het mechanische systeem, dat bestaat uit een
dubbele wormschroef, die door een motor en
een reductietandwiel wordt aangedreven, zorgt
ervoor dat dit materiaal tot in de verbrandingskamer wordt gebracht, in de gietijzeren vuurkorf
in het onderste gedeelte van de vuurhaard.

Zodra de verbranding op gang is gekomen, kan de opgewekte warmte idealiter in twee
soorten worden verdeeld:
1. directe warmte
2. indirecte warmte

wordt geleverd door de straling van de felle vlam;
word geleverd door de rookgassen middels convectie en
geleiding;
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De rookgassen volgen een traject, met "drie rookcircuits", dat
begint in het onderste gedeelte van de ketel, vervolgens door
de vuurhaard/rookgasbuizen loopt en ten slotte uitkomt bij de
uitgang van de verbinding met het rookkanaal aan de achterkant van de machine. Tijdens hun traject worden de rookgassen door een koepel geleid en komen vervolgens in de horizontale buizenbundel terecht. Dankzij dit traject binnen het
ketellichaam kan door convectie warmte worden gerecupereerd, die naar het water wordt overgebracht.
Dit verwarmde water wordt vervolgens door de circulatiepomp
naar de cv-installatie geleid.
Wat de werking van de kaart betreft, is de logica dusdanig uitgevoerd dat de ketel de gewenste temperatuur zal bereiken na het doorlopen van een reeks werkingstoestanden, die
zich ontwikkelen naarmate de temperatuur de ingestelde waarde nadert. Dus men begint
bij de fase van de Ontsteking, waarbij de vlam wordt opgewekt (de ontsteking kan geautomatiseerd worden door toevoeging van de föhn, die voor dit product als optie beschikbaar is). Na afloop van de duur die voor de ontsteking is ingesteld, gaat men over naar de
Stabilisatietoestand, die dient om het volledige bovenste gedeelte van de brander te kunnen ontsteken. De stabilisatie fungeert als overgangstoestand voordat wordt overgegaan
naar de toestand van het Maximumvermogen. Het thermische vermogen dat in deze
laatste fase wordt ontwikkeld, is het vermogen dat op het typeplaatje van het product is
vermeld en dat overeenstemt met het Nominale vermogen. Wanneer de ingestelde temperatuur wordt bereikt, komt de ketel in de zogenaamde Stand-bywerkingstoestand.
Voordat hij in die toestand terecht komt, doorloopt de ketel binnen een delta van 5 °C een
Modulatiewerkingstoestand, waarbij het vermogen van de machine lager ligt dan het
nominale vermogen. In de Stand-by werkingstoestand, een toestand waarbij de ingestelde temperatuur bereikt is, stopt zowel de motor voor brandstoftoevoer als de ventilator
voor de verbrandingslucht.
Met deze machine kan als optie ook warm tapwater worden verzorgd. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van een uittrekbare koperen spiraalbuis die voorzien is van ribben (optie).
Deze buis wordt geïnstalleerd in een speciale behuizing in het bovenste gedeelte van de
ketel (zie foto hieronder).
De spiraalbuis kan warm tapwater aanvoeren op voorwaarde
dat de ketel werkt; deze bevindt in het bovenste gedeelte van
de ketel in een vaatje.

Als de verwarmingsinstallatie werkt met een watertemperatuur
in de ketel van 60 tot 70 °C en de temperatuur van het koude
water aan de ingang 15 °C bedraagt, kan de spiraalbuis een
ongeveer 30 tot 35 °C hogere temperatuur garanderen voor
een debiet van 10 tot 12 liter water per minuut. Als de temperatuur van het water in de ketel lager ligt, is ook de temperatuurtoename kleiner. Om een beter rendement van het systeem te
verkrijgen, kunt u een thermostatische mengklep installeren
op de uitgang van het warme tapwater (die op ongeveer 48 ° C
wordt ingesteld).
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II.3 CONSTRUCTIEVE KENMERKEN
Het ketellichaam wordt in één blok geleverd, compleet met alle toebehoren en de stuur- en
bedieningseenheid. Dit alles is ontworpen, vervaardigd en getest volgens de normen die
momenteel van kracht zijn, en in het bijzonder de UNI EN 303-5.

Het lijstwerk is gemaakt van staal, terwijl voor de buizenbundel buizen van MANNESMAN SS met een buitendiameter van 60,3 mm en een dikte van 3,25 mm worden gebruikt. Het geheel wordt vervolgens samengelast en aan
een drukproef onderworpen. Het ketellichaam, waarop isolatiemateriaal met een hoog isolatievermogen is aangebracht, wordt beschermd door plaatstaalbekleding waarop
een laag poederlak is aangebracht.
Voor modellen vanaf CS99 is de brander nog altijd van gietijzer, maar bestaat hij wel uit afzonderlijke elementen.
RINGVORMINGE GIETIJZEREN
BRANDER
De belangrijkste componenten van de ketel zijn:
� Ketellichaam: met twee deuren. Een van die deuren bevindt zich in het bovenste
gedeelte en biedt toegang tot de buizenbundel, zodat deze kan worden schoongemaakt. Het andere bevindt zich in het onderste gedeelte en biedt toegang tot de
brander, zodat ook die kan worden gereinigd. Langs deze deur wordt ook de verbrandingskamer schoongemaakt. De deuren zijn geïsoleerd door middel van een
dikke laag vuurvast materiaal dat bestand is tegen de thermische belastingen;
� Rookgaskamer: aan de achterkant met bijbehorende aansluiting op het rookkanaal, voorzien van explosieveilige deuren die ook dienst doen als toegang tot de
ruimte voor asafvoer;
� Elektronische unit: voor de controle van het verbrandingsproces, met beheer van
de werking in de opeenvolgende fases. Bovendien biedt het systeem de mogelijkheid om 7 verschillende installatieconfiguraties in te stellen.
� Vuurhaard: bestaat uit een onderkant van vuurvast materiaal die bestand is tegen
de thermische belastingen waarin de brander is ingebracht die met gesmolten gietijzer is gerealiseerd;
� Automatische toevoerunit: mechanisch, met wormschroef, aangedreven door een
motorreductor met regeling van de pauze- en werktijden (de toevoerunit met de
vuurhaard is standaard rechts van het ketellichaam gemonteerd). Naast de toevoerunit bevindt zich een gemotoriseerde klep waarmee de brandstoftoevoer kan
worden afgesloten ('Safety Lock');
� Wormschroef: volledig van staal gemaakt;
� Asynchrone motor: bestuurt de reductor die met de wormschroef verbonden is;
� Brandstoftoevoerkanaal: gerealiseerd met een hoogteverschil tussen de bovenste
en de onderste wormschroef: op dit kanaal is het 'Safety Lock'-systeem aangebracht;
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Elektrische ventilator: stuwt de verbrandingslucht in een apart kanaal, die vervolgens in de verbrandingskamer uitkomt;
Trechter: het standaardtype heeft een volume van 200 l (voldoende voor ongeveer
120 kg pellets). U kunt ook een groter type bestellen van 350 l (voldoende voor ongeveer 220 kg pellets). We vermelden er hier bij dat de laadunit bij de modellen van
meer dan 99.000 Kcal/h aan de achterkant (in plaats van de zijkant) is aangebracht
en dat het automatische brandstoftoevoersysteem andere afmetingen heeft.
Pelletniveausensor: bevindt zich in de trechter en meldt wanneer er niet voldoende brandstof meer is.
Deurschakelaar: bevindt zich op het onderste gedeelte en biedt de mogelijkheid
om de normale functies van de machine uit te schakelen zodra de onderste deur
wordt geopend.
Safety Lock System (Afsluitklep pelletdoorvoer): dit is een mechanisch systeem
dat door een elektrische motor wordt gestuurd, die met de elektronische kaart verbonden is en die de doorvoer van pellets onderbreekt bij storingen aan de machine
of wanneer deze zich in de stand-byfase bevindt.

II.4 TECHNISCHE GEGEVENS VOOR DE KETELS MOD. CS MARINA

Ketel van CS25 tot CS80
C

A

D

H

G
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Ketel van CS99 tot CS230

C

D

A

E
H

F
B

G

Ketel van CS300 tot CS950

C

A

D

E

H

F

B

G
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H

Rook
gasaf
voer

Wateraansl.

Waterinhoud

Trechtervolume

Gewicht

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

[mm]

[mm]

[duims]

[l]

[l]/
[kg/pellet]

[kg]

D [mm]

B [mm]

H [mm]

CS25

730

390

1400

630

1070

270

660

1350

160

1’’

82

400

355

475

350

CS40

930

540

1400

630

1070

270

660

1350

200

1 ½”

115

460

500

475

350

CS60

1130

740

1400

630

1070

270

660

1350

200

1 ½”

152

535

700

475

350

CS80

1330

940

1400

630

1070

270

660

1350

200

1 ½”

195

580

900

475

350

CS99

1535 1140 2400

350

Mod

A

B

C

D

E

F

G

200 l /
130 kg

Afmetingen verbrandingskamer

630

1070

270

990

1350

200

1 ½”

235

670

1105

475

2290

980

1420

320

975

1650

300

2 ½”

500

1120

900

770

505

CS180 1685 1200 3040

980

1420

420

1750

1650

300

2 ½”

650

1580

1150

770

505

CS230 1985 1500 3350

980

CS130 1435

940

600 l /
400 kg

1420

420

1750

1650

300

2 ½”

577

1830

1450

770

505

CS300 1985 1450 3950 1100 1620

420

1900

1800

350

3”

1100

2600

1400

900

605

CS400 2230 1800 4300 1100 1770

420

1900 1800

350

3”

1120

2980

1750

900

605

CS500 2685 2150 4640 1100 1770

420

1900 1800

350

3”

1315

3300

2100

900

605

CS650 2780 2150 4970 1310 1770

420

2230 1800

450

4”

1520

5580

2100

1110

605

CS800 3080 2450 5270 1310 2070

420

2230 1800

450

4”

1580

6120

2400

1045

705

CS950 3380 2750 5570 1310 2070

420

2230 1800

450

4”

1605

6710

2700

1045

705

950 l /
620 kg

Vermogens van de verschillende modellen
Model
CS25
CS40
CS60
CS80
CS99
CS130
CS180
CS230
CS300
CS400
CS500
CS650
CS800
CS950

Nominaal maximum
vermogen
[Kcal/h]
[kW]
25.000
29,00
40.000
46,40
60.000
69,60
80.000
92,80
99.000
114,84
130.000
150,80
180.000
208,80
230.000
266,80
300.000
348,00
400.000
464,00
500.000
580,00
650.000
754,00
800.000
928,00
950.000
1.102,00

Maximum belasting
vuurhaard
[Kcal/h]
[kW]
29.000
33,64
46.000
53,36
68.000
78,88
91.000
105,56
118.000
136,88
148.000
171,68
205.000
237,80
262.000
303,92
341.000
395,56
455.000
527,80
569.000
660,04
739.000
857,24
909.000
1.054,44
1.080.000
1.252,80

Nominaal minimum
vermogen
[Kcal/h]
[kW]
7.500
8,70
12.000
13,92
18.000
20,88
24.000
27,84
29.700
34,45
39.000
45,24
54.000
62,64
69.000
80,04
90.000
104,40
120.000
139,20
150.000
174,00
195.000
226,20
240.000
278,40
285.000
330,60

Minimum belasting
vuurhaard
[Kcal/h]
[kW]
8.700
10,09
13.800
16,01
20.400
23,66
27.300
31,67
35.400
41,06
44.400
51,50
61.500
71,34
78.600
91,18
102.300
118,67
136.500
158,34
170.700
198,01
221.700
257,17
272.700
316,33
324.000
375,84

Elke warmtegenerator wordt gekenmerkt door een eigen serienummer waarmee op eenduidige wijze het model en het bouwjaar geïdentificeerd kunnen worden.

Opgesteld door CT Pasqualicchio Termotecnica voor gebruik van zijn producten

Handleiding ketel mod. Marina

14

II.5 ELEKTRONISCHE UNIT
In de volgende afbeelding wordt het bedieningspaneel van de elektronische unit weergegeven, samen met de legenda van de functies van de afzonderlijke elementen waaruit het
bestaat.

Resetbare
thermostaat

Hoofd
schakelaar

Functie
ESC
ON/OFF
VRIJGAVE
MENU
WIJZIGING
SET
SCROLLEN MENU'S
EN WIJZIGING PARAMETERS

SCROLLEN MENU'S
EN WIJZIGING PARAMETERS

VERGRENDELEN
TOETSEN
ACTIVEREN TIMERPROGRAMMA

Beschrijving

Toets

ESC functie om een menu of een submenu te verlaten
Inschakelen/Uitschakelen door 3 seconden lang op de
toets te drukken tot het geluidssignaal klinkt
Vrijgave van het systeem door de toets 3 seconden lang in
te drukken in alarmtoestand.
Toegang tot het menu en de submenu's
Toegang tot wijziging in de menu's
Opslaan van gegevens in menu
Naar boven scrollen in het hoofdscherm en de secundaire
schermen.
Scrollt in het menu naar de verschillende submenu's naar
boven.
Verhoogt de waarde bij het wijzigen van de parameters
Naar beneden scrollen in het hoofdscherm en in de secundaire schermen.
Scrollt in het menu naar de verschillende submenu's naar
beneden
Verlaagt de waarde bij het wijzigen van de parameters
Vergrendelt/Ontgrendelt de toetsen door er 3 seconden op
te drukken tot het geluidssignaal klinkt (als het toetsenbord
vergrendeld is, verschijnt rechts bovenaan het scherm een
sleutelsymbool).
Activeert in het Timer�programmamenu de geselecteerde
programmering

P1
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II.5.1 CONTROLELAMPJES
De verklikkerlampjes die de werkingstoestand van de ketel weergeven, bevinden zich in
het onderste gedeelte van de display (zie afbeelding van de voorkant van de elektronische
kaart). Hieronder vindt u de lijst van de controlelampjes:
Functie

Beschrijving

AANSTEKER
WORMSCHROEF ON
POMP
KLEP
AUTOMATISCHE REINIGING
NIVEAU PELLETS
OMGEVINGSTHERMOSTAAT
DEBIETREGELAAR

Controlelampje

Controlelampje brandt:
Weerstand aansteker ingeschakeld.
Controlelampje brandt:
Wormschroef actief
Controlelampje brandt:
Pomp P1 actief
Controlelampje brandt:
Klep/Pomp P2 actief
Controlelampje brandt:
Motor reiniging brander actief
Controlelampje brandt: De niveausensor
van de pellets meldt dat er te weinig materiaal is
Controlelampje brandt:
Contact omgevingsthermostaat gesloten
Controlelampje brandt:
Contact debietregelaar gesloten

L1
L2
L3
L4
L5
L7
L8
L9

Het controlelampje 'L1' begint ook te branden wanneer de ontstekingsföhn niet aanwezig is (optie voor deze ketel).
Het controlelampje 'L5' begint alleen te branden als de machine met het automatische reinigingssysteem uitgerust is.
Het controlelampje 'L8' gaat uit wanneer de omgevingsthermostaat wordt ingeschakeld. Normaal gesloten type; door de klant te installeren.
Het controlelampje 'L9' begint te branden als de debietregelaar wordt ingeschakeld. Door de klant te installeren.

II.5.2 DISPLAY
Hieronder wordt het hoofdscherm van de display op de ketel weergegeven, met de meetwaarden die u erop kunt aflezen:
Activering timer

Datum en tijd

Attivazione
Crono

Data e Ora

Potenza
Werkings-di
vermogen
funzionamento
Werking systeem
Funzionamento
Sistema
Modalità
Werkingsmodus
di Funzionamento

Systeemstatus

G
Mar 14:26
P 2 Accensione
Pellet 1
+

Storingscode
Codice
Errore

Er01
75°

102°

Ketelthermostaat

Termostato Caldaia

RookgasTemperatura
temperatuur
Fumi
Zone controleZona Spie
lampjes

Toetsenstatus

Stato Tasti

Stato Sistema

Temperatura
Temperatuur
ketel
Caldaia

Modalità
Zomer/Wintermodus
Estate/Inverno
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Datum en tijd
Activering timer: er wordt een letter weergegeven afhankelijk van de gebruikte programmering.
Als er niets wordt weergegeven, betekent dit dat de timer is uitgeschakeld
Activeringsmodus timer
G – Dagelijks
S – Wekelijks
FS – Weekend
Met de instellingen van de timer kunt u er alleen zeker van zijn dat de ketel automatisch wordt
ingeschakeld als op het product de ontstekingföhn is gemonteerd.
Vergrendeling toetsen: met weergave van de huidige toets, de geblokkeerde toetsen, en anders
normaal toetsenbord
Werkingsvermogen:
PA - Ontsteking
PB - Stabilisatie
PN - Normaal
PM - Modulatie
PE - Stand-by
PS - Uitschakeling
Werking systeem:
Hout
Pellet 1 – Programma verbranding pellets
Pellet 2 – Programma verbranding olijvenpulp en notenschalen
Pellet 3 – Programma vrije verbranding
Pellet 4 – Programma vrije verbranding
Werkingsmodus systeem:

+

�
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�

Combinatie hout/pellets

�

Alleen pellets

�

Alleen hout

Werkingstoestand van het systeem
� Check-up
� Ontsteking
� Stabil. (stabilisatie)
� Normaal
� Modulatie
� Stand-by
� Veiligheid
� Uitschakeling
� Recuperatie ontst. (Recuperatie ontsteking)

Als het systeem aan het uitschakelen is en wacht om opnieuw op te starten, verschijnt op
de display
� Wachten op ontst. (wachten op ontsteking)
Als het systeem aan het inschakelen is en wacht om uitgeschakeld worden, verschijnt op
de display
� Wachten op uitsch. (wachten op uitschakeling)
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� Temperatuur die op de rookgassonde wordt afgelezen
� Temperatuur die op de ketelsonde wordt afgelezen
� Waarde die voor de ketelthermostaat is ingesteld: temperatuur waarbij de ketel de
stand-bytoestand betreedt.
� Eventuele storingscode die is opgetreden

� Zomer/Wintermodus

� Winter

� Zomer

II.5.3 STORINGSCODES
Hieronder vindt u de lijst van de storingen die door de elektronische kaart via zijn sensoren
kunnen worden gedetecteerd.
STORINGEN
Beschrijving
Storing tussenkomst resetbare veiligheidsthermostaat
Storing te hoge temperatuur water
Storing interne klok
Storing wegens mislukte ontsteking
Storing wegens onverhoedse uitschakeling
Storing wegens wegvallen stroomvoorziening
Storing niveau pellets

Opgesteld door CT Pasqualicchio Termotecnica voor gebruik van zijn producten
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II.5.3.1 OORZAKEN VAN DE STORINGEN EN HUN OPLOSSINGEN
OPLOSSINGEN STORINGEN
Display

Vastgesteld probleem

Er01

Wegens de hoge temperatuur in de ketel
(95 °C) heeft de handmatig resetbare thermostaat ingegrepen. Deze bevindt zich aan
de voorkant van de besturingsprint. In dit
geval zal de besturing ook een geluidssignaal afgeven.

Er04

De temperatuursonde heeft gedetecteerd
dat de temperatuur van het water in de ketel
boven 90 °C is gestegen.

Er11

Er12

De klok is geblokkeerd
Deze storing kan zich alleen voordoen tijdens
de ontstekingsfase, wanneer de limiettijd is
verstreken sinds de startvrijgave is gegeven:
in de praktijk betekent dit dat de rookgassonde niet de ingestelde temperatuurdrempel
bereikt. In dit geval is het mogelijk dat er op
de vlakke ondergrond van de brander een
abnormale hoeveelheid onverbrande brandstof ligt.

Er13

Deze storing kan zich alleen voordoen als
de ketel werkt en de rookgassonde afkoelt
en onder een bepaalde waarde zakt (in de
fabriek ingesteld).

Er15

Geen stroomvoorziening naar de ketel

Er19

Het niveau van de pellets zakt onder de
sensor die in de trechter van de ketel is geplaatst.

Oplossing
Druk met een scherp voorwerp op
de toets door de plastic bescherming van de knop op de voorkant
van de kaart van de ketel los te
draaien. Wacht tot de temperatuur
in de ketel gezakt is om het systeem
te kunnen herstellen.
In dit geval start de ketel vanzelf
weer op zodra de temperatuur onder 90 °C zakt. In tegengesteld geval zou de besturing Er01 aangeven.
De print moet vervangen worden

In dat geval moet de vuurkorf gereinigd worden en dient de ontstekingsprocedure opnieuw te worden
uitgevoerd.

Steek de ketel opnieuw aan aangezien het waarschijnlijk is dat de
brander gedoofd is.
Controleer of de achterkant van de
ketel schoon is, daar waar zich de
reinigingsdeur onder de kap van het
rookgaskanaal bevinden.
Controleer of de rookgassonde
goed werkt en of de op de kaart
gemelde waarde correct wordt afgelezen.
Als deze storing minder dan 1 minuut duurt, stelt het systeem zich automatisch opnieuw in de werkingstoestand waarin het zich bevond
voordat de stroomvoorziening uitviel.
Als de storing langer dan een minuut duurt, keert het systeem naar
de ontstekingsfase terug.
Vul de trechter opnieuw met brandstof, zodat het niveau van de pellets
opnieuw boven de sensor komt te
liggen.
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II.5.4 MENU'S
Met behulp van de lcd-display kan de gebruiker de ketel overeenkomstig zijn eigen behoeften instellen. Hieronder worden de beschrijvingen en de instelwijzes van de verschillende menu's beschreven.
II.5.5 WERKING VAN DE MENU'S
Wanneer u op toets P3 drukt, krijgt u het eerste scherm van het gebruikersmenu te zien.
Ketelthermostaat
Installatiethermostaten
Werkingsmodus
Zomer - Winter
Pelletprogramma's
Door middel van de toetsen P4 en P6 kunt u het gewenste menuonderdeel bekijken.
Door middel van toets P3 kunt u het getoonde submenu openen en daar de lijst van de submenu's
of de instelling van de geselecteerde parameter bekijken (in het bovenstaande voorbeeld de ketelthermostaat).
Naam parameter

Ketelthermostaat
Max:
Set:
Min:

85
70
50

Huidige waarde
Instelbare maximum
Instelbare minimum

Zoals hierboven is geschetst, vindt u in het instelmenu de naam van de parameter (eerste en
tweede regel), de minimumwaarde, de maximumwaarde en de huidige waarde ('Set').
Wanneer u nu op toets P3 drukt, kunt u de parameter wijzigen (en het veld 'Set' begint te knipperen). Met de toetsen P4/P6 kunt u de waarde van de parameter verhogen/verlagen.
Ketelthermostaat
Max:
Set:
Min:

85
72
50

Nu kunt u met de toets P3 de ingestelde waarde bevestigen en in het geheugen opslaan. Met P1
daarentegen wordt de bewerking geannuleerd en wordt de vorige waarde hersteld. Bij bevestiging
wordt de ingestelde parameter van de display naar de kaart verzonden. Als de verzending mislukt
(interferentie in de transmissiekabel) verschijnt een melding van het volgende type:
Verzending
mislukt
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Dit betekent dat de instelling niet naar de ketel is verzonden.
In dat geval moet u nog eens proberen om de parameter te wijzigen.
Als de verzending wel gelukt is en als u daarna toets P1 indrukt, kunt u het submenu verlaten en naar het hoofdscherm terugkeren.
Wanneer u daarna nog eens op P1 drukt, verlaat u het volledige menu en keert u naar het
startscherm terug.
OPMERKING: Als er langer dan 60 seconden geen enkele toets wordt ingedrukt, verlaat
het systeem automatisch het menu.
II.5.6 GEBRUIKERSMENU
Hieronder worden de verschillende items van het gebruikersmenu uitgelegd:

Gebruikersmenu
Ketelthermostaat
Installatiethermostaten
Werkingsmodus
Zomer Winter
Pelletprogramma's
� Modus
Timer

Datum en tijd
Vullen
Taal

� Programma
o Wekelijks
o Dagelijks
o Weekend

Beschrijving
Menu waarmee u de ketelthermostaat kunt
wijzigen: stand-bytemperatuur.
Menu waarmee u de waarde van de waterthermostaten kunt wijzigen die de werking
van het verwarmings- en van het sanitair
systeem beheren.
Menu waarmee u de werkingsmodus van
het systeem kunt selecteren.
Menu waarmee u het seizoen (zomer of
winter) kunt kiezen voor het beheer van het
hydraulische systeem
Menu waarmee u het verbrandingsprogramma voor de gebruikte fijngehakte
brandstoffen kunt selecteren.
Selectie van de programmeringsmodus
van de thermostaat met timer: Dagelijks,
Wekelijks, Weekend, Uitgeschakeld
Menu waarmee u de periodes kunt programmeren voor het geprogrammeerde
ontsteken/uitschakelen van de ketel voor
de drie hierboven beschreven modi.
Instelmenu klok
Menu voor het handmatig vullen van de
wormschroef met de ketel in de UITGESCHAKELDE toestand
Menu waarmee u de taal kunt wijzigen
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II.5.7 MENU KETELTHERMOSTAAT
Hiermee kunt u de temperatuur instellen waarbij de ketel in stand-by moet gaan. De
minimum- en de maximumwaarden die op de display worden weergegeven, duiden het
instelbereik aan.
Ketelthermostaat
Installatiethermostaten
Werkingsmodus
Zomer - Winter
Pelletprogramma's

Ketelthermostaat
Max:
Set:
Min:

85
70
50

II.5.8 MENU INSTALLATIETHERMOSTATEN
Dit menu dient om de thermostaten te wijzigen die de werking van de verwarmingsen/of de sanitaire installatie beheren, afhankelijk van de gekozen installatieconfiguratie.
In dit menu moet u de thermostaat kiezen die u wenst te wijzigen en vervolgens te
werk gaan zoals beschreven wordt in de paragraaf "Werking van de menu's".
Ketelthermostaat
Installatiethermostaten
Werkingsmodus
Zomer - Winter
Pelletprogramma's

Pomp
40
Sanitaire in- 30
stallatie
Buffer
65
Bufferpomp
50

Betekenis thermostaten die gewijzigd kunnen worden:
Thermostaat
Pomp (TP)
Sanitaire installatie (TS)
Buffer (TPU)
Bufferpomp
(TBP)

Beschrijving
Parameter
Ketelthermostaat voor inschakeling verwarmingspomp
Ketelthermostaat voor inschakeling sanitaire installatie
Boilersondethermostaat
voor vullen Buffer
Boilersondethermostaat
voor activering installatiepomp

Ingestelde
waarde

Minimumwaarde Maximumwaarde

55 °C

20 °C

80 °C

30 °C

20 °C

80 °C

65 °C

30 °C

90 °C

50 °C

20 °C

80 °C

De thermostaten kunnen ingesteld worden op basis van de configuratie van de installatie die wordt gekozen. Dus bij een bepaalde configuratie kan het voorkomen dat sommige van de hierboven vermelde thermostaten niet gewijzigd kunnen worden. Met de
standaardinstellingen (installatieconfiguratie "0") kunnen de pomp van de verwarmingsinstallatie en de begintemperatuur van de sanitaire installatie worden ingesteld. Deze
laatste instelling heeft echter alleen gevolgen wanneer de installatie voor warm water is
gerealiseerd.
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II.5.9 MENU WERKINGSMODUS
Menu waarin u de Werkingsmodus van het systeem kunt selecteren. De werking die
wordt weergegeven, is de werking die op dat moment is ingesteld. Deze kan alleen
gewijzigd worden als het systeem zich in de UITGESCHAKELDE toestand bevindt.
Ketelthermostaat
Installatiethermostaten
Werkingsmodus
Zomer - Winter
Pelletprogramma's

Werkingsmodus
Combinatie hout/pellets
Pellets
Hout

U hebt de keuze uit de volgende instelmogelijkheden voor de verbranding:
Werking

Beschrijving

Combinatie hout/pellets
Pellets
Hout

Werking met eerste werkingsfase op hout en vervolgens automatische omschakeling naar pellets (of een andere fijngehakte brandstof)
Werking met alleen pellets (of andere fijngehakte brandstof)
Werking met alleen hout

II.5.9.1 WERKING MET ALLEEN HOUT
Als de ketel voor werking met hout wordt ingesteld, moet de brandstof op het vuurvaste
gedeelte van de brander worden opgestapeld, achter de onderste deur van de ketel.
Vervolgens moet het hout handmatig worden aangestoken (want ook als er een föhn
aanwezig is, kan die alleen voor fijngehakte brandstoffen worden gebruikt) vanuit het
onderste gedeelte van de stapel die met het hout is gevormd. Nadat u het hout hebt
ontstoken en u hebt gecontroleerd of de werkingsmodus op de elektronische kaart op
hout of op gecombineerde brandstof is ingesteld (bekijk hiervoor - zoals dat in de vorige alinea's werd uitgelegd - de display van de kaart, waar in het gedeelte linksonder de
symbolen worden weergegeven die de gekozen werkingsmodus aanduiden), kunt u op
de 'ON'-toets drukken. Op dat moment begint de ventilator voor de verbrandingslucht,
die de verbranding zal aanwakkeren, te draaien. Zowel bij de werking op hout als bij de
werking met fijngehakte brandstoffen is de werkingslogica van de ketel zo ingesteld,
dat het water eerst tot de ingestelde temperatuur wordt opgewarmd en dat de ketel
daarna in stand-by gaat staan. Ook in dit geval zijn de werkingstoestanden: ontsteking,
stabilisatie, normale werking, modulatie en stand-by. Deze laatste werkingsfase, waarbij de ventilator voor de verbrandingslucht niet draait, blijft van kracht totdat de watertemperatuur in de ketel onder de op de kaart ingestelde waarde zakt.
Bij werking op hout blijft het 'Safety Lock'-systeem gesloten, waarbij het kanaal van de
wormschroef en de trechter van elkaar gescheiden blijven.
Ga als volgt te werk voor deze werkingsmodus:
�

Controleer - voordat u het hout begint te stapelen en aan te steken - of het niveau
van de fijngehakte brandstof in de vuurkorf van de brander tot de helft komt. U mag
de vuurkorf dus niet tot aan de rand vullen.

�

Zorg ervoor dat de verbrandingskamer niet te vol zit met hout.
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Wanneer het rookgaskanaal te veel mocht trekken, kunt u de doorvoer van de rookgassen
gedeeltelijk afsluiten met de vlinderklep in het achterste gedeelte van de ketel, boven de
rookgasafvoer. U kunt controleren of er te veel trek is door in de stand-byfase de vlam te
bekijken via het kijkgat (wanneer de ventilator niet draait). In dit geval zou u in de brander
alleen gloeiende houtskool en eventueel een kleine vlam mogen zien. Deze laatste mag
bovendien niet worden aangezogen.
Vul de ketel niet met te veel hout als deze al de gewenste temperatuur heeft bereikt. Anders zou de handmatig resetbare thermostaat en daardoor ook een storingsmelding geactiveerd kunnen worden.
Gooi het hout niet met geweld op het platte gedeelte van de brander - noch bij de eerste
ontsteking, noch bij het opnieuw vullen. Anders kunt u het vuurvaste cementblok beschadigen.

Houd er ten slotte rekening mee dat de werking met hout enigszins afwijkt van de werking met
fijngehakte brandstof. In dit laatste geval kan de ketel op een meer autonome manier worden
gebruikt dan bij handmatig vullen, aangezien de voeding van de brandstof gecontroleerd kan
worden. Daarom moet er wat meer aandacht aan de werking van de ketel worden besteed
wanneer deze met hout werkt.
II.5.9.2 GECOMBINEERDE WERKING HOUT/ANDERE FIJNGEHAKTE BRANDSTOFFEN
Als de ketel via de elektronische kaart voor de gecombineerde werking is ingesteld, wordt eerst
de verbranding van het hout geregeld (wormschroef altijd uitgeschakeld) en wordt vervolgens
op de automatische werking met fijngehakte brandstoffen overgeschakeld wanneer de temperatuur van de rook begint te dalen (het systeem wordt dan opgestart op basis van het ingestelde verbrandingsprogramma). Beide werkingsmodi zijn hierboven beschreven.
Om er zeker van te zijn dat de brander automatisch ontsteekt (met fijngehakte brandstoffen),
moet de ketel met de föhn zijn uitgerust.
II.5.10 MENU ZOMER - WINTER
Met behulp van de elektronische kaart kan de werkingsmodus Zomer/Winter worden ingesteld.
Dit type instelling is alleen mogelijk voor een installatie waarbij warmteregelaars kunnen worden gebruikt, zoals bijvoorbeeld een externe boiler of een warmtewisselaar voor de productie
van warm sanitair water.
Het menu werkt als volgt: de waarde die wordt weergegeven, is de waarde die op dat moment
van toepassing is. In de paragraaf 'Werking van de menu's' leest u hoe u die waarde kunt wijzigen.
Ketelthermostaat
Installatiethermostaten
Werkingsmodus
Zomer - Winter
Pelletprogramma's

Zomer - Winter
Zomer
Winter

Op basis van deze selectie zal het beheer van de gekozen hydraulische installatie wijzigen.
Voor de mogelijke configuraties verwijzen we u naar de paragraaf over de instellingen van de
installatie.
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II.5.11 MENU PELLETPROGRAMMA'S
Met dit menu kunt u het verbrandingsprogramma selecteren voor de diverse fijngehakte brandstoffen. In de fabriek zijn de volgende programma's met de betreffende bruikbare brandstoffen
op de kaart opgeslagen:
� Programma nummer 1 � Houtpellets (A-kwaliteit)
� Programma nummer 2 � Niet geprogrammeerd; u kunt dit programma rechtstreeks laten instellen door een erkende technicus
� Programma nummer 3 � Niet geprogrammeerd; u kunt dit programma rechtstreeks laten instellen door een erkende technicus
� Programma nummer 4 � Niet geprogrammeerd; u kunt dit programma rechtstreeks laten invoeren door een erkende technicus
Ketelthermostaat
Installatiethermostaten
Werkingsmodus
Zomer - Winter
Pelletprogramma's

Pelletprogramma's
Max:
Set:
Min:

4
1
1

Elk verbrandingsprogramma wordt bepaald aan de hand van de volgende parameters:
� Pauze-/werktijden wormschroef
� Snelheid ventilator verbrandingslucht in elke werkingsfase
� Tijden pauze-/werkduur in de stand-byfase (de pauze duurt veel langer dan de
werkfase).
II.5.12 TIMERMENU
Binnen dit menu kunnen de tijdstippen voor de automatische ontsteking en uitschakeling van
de ketel worden geprogrammeerd.
INSTRUCTIES

DISPLAY

Open het gebruikersmenu

Scrol tot aan het menu Timer

Kies uit de twee submenu's:
� Modus
� Programma

Timer
Datum en tijd
Vullen
Taal
Menu
toetsenbord

Modus
Programma
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De ketel kan alleen automatisch worden ontstoken wanneer hij voorzien is van de optionele ontstekingföhn. De uurprogrammering werkt op dit element in dat voor de ontsteking van de fijngehakte brandstof zorgt. Dankzij de bijzondere vorm van de brander die
op deze ketel is gemonteerd, blijft de machine nog enkele uren branden als er nog
gloeiende houtskool aanwezig is, zelfs als men besluit de machine uit te schakelen.
Hierdoor is het gedurende een zekere tijd (die door een groot aantal factoren worden
beïnvloed, zoals de trek van het rookgaskanaal) mogelijk om de brander automatisch
opnieuw te ontsteken zonder de tussenkomst van iemand ter plekke of van de automatische ontsteker.
De elektronische kaart is door de constructeur zodanig ingesteld dat wanneer de gewenste temperatuur wordt bereikt, de machine in de zogenaamde stand-by stand gaat
staan (aanbevolen). Vooral in dit laatste geval heeft de machine de neiging om de
gloeiende houtskool nog een vrij lange tijd te behouden. De werkingslogica van de ketel in de stand-bystand is om op bepaalde tijdstippen een minimumhoeveelheid brandstof in de brander te voeren, zodat hij niet uitschakelt (behoud van de gloeiende houtskool) en daardoor gereed is om opnieuw ontstoken te worden, na een daling van de
temperatuur die door de ketelsonde wordt gedetecteerd of na activering van de omgevingsthermostaat.
Er bestaan twee manieren om de ketel volledig uit te schakelen: ofwel grijpt u rechtstreeks in op de elektronische kaart door op de 'OFF'-toets te drukken, ofwel schakelt u
het toestel uit door middel van een omgevingsthermostaat. Voor deze laatste functie
moet de kaart hiervoor zijn ingesteld.
II.5.12.1 TIMERMODUS
INSTRUCTIES

Zodra u het submenu van de modus opent, kunt u op de
gemarkeerde regel aflezen welke modus momenteel geselecteerd is.

Druk op toets P3 om de waarden te wijzigen (de cursor
die de geselecteerde modus aanduidt, knippert).
Met de toetsen P4 of P6 kunt u de gewenste modus selecteren.

Druk op P3 om de instellingen op te slaan (de cursor
stopt met knipperen).
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Druk op P1 om het menu te verlaten.
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Modus
Programma

(Wanneer u op toets P1 drukt voordat u de instelling opslaat,
kunt u het menu verlaten zonder de gegevens op te slaan)

II.5.12.2 TIMERPROGRAMMERING
Selecteer in het timermenu 'Programma' en druk op P3.
In het menu dat nu wordt weergegeven, kunt u het type programmering kiezen (dagelijks, wekelijks of weekend).
Dagelijks
Wekelijks
Weekend

Kies uit de lijst wat u wilt programmeren.
Als u 'Dagelijks' kiest, moet u vervolgens de dag van de week kiezen die u wilt programmeren
(3 zones om de installatie in en uit te schakelen voor elke afzonderlijke dag van de week).
Wanneer u een van de dagen van de week kiest, worden voor die specifieke dag de drie zones
weergegeven voor het in- en het uitschakelen van de installatie.
Dagelijks
Wekelijks
Weekend

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Maandag
ON
OFF
09:30 11:15
00:00 00:00
00:00 00:00

�
�

Als u 'Wekelijks' kiest, worden op het scherm 3 verschillende zones per dag van de week
weergegeven. Bij deze keuze kunt u de rechtstreeks de tijdzones wijzigen (3 zones voor de
volledige week):
Dagelijks
Wekelijks
Weekend

Maa-Zon
ON
OFF
08:30 13:15
00:00 00:00
00:00 00:00

�
�

Bij 'Weekend' hebt u de keuze tussen de periodes 'Maandag-Vrijdag' en 'Zaterdag-Zondag' (3
zones voor de periode van maandag tot vrijdag en 3 voor de zaterdag en de zondag).
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Maa-Vri
Zat-Zon

Maa-Vri
�
ON
OFF
08:30 13:15 �
00:00 00:00
00:00 00:00

De programmering van de tijdzones gebeurt volgens de volgende modus:
�
�
�
�
�

Ga met behulp van de toetsen P4 of P6 op werktijd staan die u wilt programmeren
Druk eerst op toets P3 om gegevens te wijzigen; de geselecteerde werktijd begint te knipperen.
Wijzig de parameters met behulp van toetsen P4 en P6.
Sla de programmering op met de toets P3.
U kunt de werktijd activeren/uitschakelen met behulp van toets P5 (rechts van de geselecteerde werktijd verschijnt een 'V').

Het is belangrijk om te weten dat de drie programmeringstypes sowieso afzonderlijk in het geheugen opgeslagen blijven: als u de 'Dagelijkse' instelling regelt, dan wordt de 'Wekelijkse' instelling
niet gewijzigd, zodat u naar eigen believen de ene ofwel de andere modus kunt selecteren zonder
dat u telkens de werktijden hoeft te veranderen.
Opgelet: Nadat u de programmering van één of meerdere modi hebt uitgevoerd (dagelijks,
wekelijks, weekend), moet u om de ontsteking van de ketel via de timerfunctie te activeren,
een van de mogelijkheden van het submenu MODI selecteren.
Timerprogrammering op de grens van middernacht
Stel voor een programmeerzone van een dag van de week het OFF-tijdstip op 23:59 in
Stel een programmeerzone van de volgende dag van de week bij het ON-tijdstip op 00:00 in
II.5.13 MENU DATUM EN TIJD
Menu waarmee u de huidige tijd en dag kunt instellen.
Timer
Datum en uur
Vullen
Taal
Menu
toetsenbord

�
�
�
�

Datum en uur

�

09:29
Donderdag

Druk op de toetsen P4 of P6 om de uren, minuten of dagen van de week te selecteren
Druk op P3 om de gegevens te wijzigen (de cursor knippert)
Druk op de toetsen P4 en P6 om de waarde van de geselecteerde grootheid te wijzigen
Druk op P3 om de instelling op te slaan en op P1 om het menu te verlaten
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II.5.14 TAALMENU
Timer
Datum en tijd
Vullen
Taal
Menu toetsenbord

Español
Français
Deutsch
English
Italiano

�

De gemarkeerde taal is de taal die op dat moment ingesteld is.
�
�
�

Druk op P3 om de gegevens te wijzigen (de cursor knippert)
Druk op de toetsen P4 en P6 om de gewenste taal te selecteren.
Druk op P3 om de instelling op te slaan en op P1 om het menu te verlaten

II.5.15 INSTELLING CONTRAST
Menu waarmee u het contrast van de display kunt instellen
Aansluitingstest
Menu leren
Instelling contrast
Instelling minimale
lichtsterkte

Instelling contrast

+-

15

�

Wijzig de contrastwaarde met behulp van de toetsen P4 en P6. Er kan een waarde worden
ingesteld van minimum '0' tot maximum '30'.
Druk op P3 om het menu te verlaten en de instellingen op te slaan
Druk op P1 om het menu te verlaten zonder de instellingen op te slaan
II.5.16 INSTELLING MINIMALE LICHTSTERKTE
Menu waarmee u de minimale lichtsterkte kunt instellen wanneer er geen enkele toets
wordt ingedrukt.
Aansluitingstest
Menu leren
Instelling contrast
Instelling minimale
lichtsterkte

Instelling
lichtsterkte-

minimale

10
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Wijzig de waarde van de minimale lichtsterkte met behulp van de toetsen P4 en P6. De
waarde kan worden ingesteld van '0' (licht volledig uit zodra er 20 seconden op geen
enkele toets wordt gedrukt) tot '20' (licht altijd aan met de maximale lichtsterkte).
Druk op P3 om het menu te verlaten en de instelling op te slaan
Druk op P1 om het menu te verlaten zonder de instelling op te slaan
Binnen het gebruikersmenu zijn er nog andere menu's die niet op de vorige pagina's
zijn beschreven. Deze mogen volstrekt niet gewijzigd worden, aangezien dit zou kunnen leiden tot een slechte werking van het product en in sommige gevallen zelfs tot
onherstelbare schade aan de elektronische kaart (die dan moet worden vervangen).
Eventuele reparaties naar aanleiding van pogingen om parameters te wijzigen die niet
in deze handleiding worden beschreven, vallen buiten de garantie.
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III.6 ZUINIGE WERKING
Door hun zuinige werking en hun mogelijkheden op het vlak van de fiscale voordelen (zoals bijv.
de EIA Energie Investeringsaftrek) vormen de ketels van CTP een bijzonder voordelige oplossing
voor de verwarming van zowel particuliere als industriële omgevingen.
Als we de kostprijs van de biomassa van plantaardige oorsprong (houtspaanders, pellets,...) in tabelvorm vergelijken met een gelijkwaardige liter stookolie, krijgen we het volgende resultaat te
zien:
[€]
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0

Stookolie

Methaan

LPG

Hout

Houtspaanders

Pellets

Hoewel het prijsverschil tussen de traditionele vloeibare brandstoffen en de brandstoffen van
plantaardige oorsprong al duidelijk is, wordt het verschil nog groter wanneer we de hoeveelheid calorieën vergelijken die per gewichtseenheid wordt geproduceerd en de gelijkwaardige hoeveelheid
benodigde biomassa.
Calorische
waarde
[kWh/kg]
Fossiele brandstoffen
Stookolie
LPG
Methaan
Brandstof uit biomassa
Brandhout 25 % vochtigheid
Brandhout 35 % vochtigheid
Brandhout 45 % vochtigheid
Houtspaanders beuk/eik 25 %
vochtigheid
Houtspaanders beuk/eik 50 %
vochtigheid
Houtspaanders beuk/eik 75 %
vochtigheid
Houtspaanders populier 25 %
vochtigheid
Houtspaanders populier 50 %
vochtigheid
Houtspaanders populier 75 %
vochtigheid
Pellets 10 % vochtigheid

Equivalente liter
stookolie
[kg]
[€]

Equivalente liter
LPG
[kg]

[€]

Equivalente kubieke
meter
methaan
[kg]
[€]

11,7
12,8
13,5

0,83
0,76
0,73

0,83
0,84
0,52

0,62
0,57
0,54

0,61
0,62
0,39

0,83
0,75
0,72

0,82
0,83
0,52

3,5
3,0
2,4

2,79
3,31
4,08

0,29
0,31
0,32

2,07
2,45
3,02

0,21
0,23
0,23

2,76
3,27
1,03

0,28
0,30
0,31

3,5

2,79

0,19

2,07

0,14

2,76

0,19

2,9

3,32

0,21

2,46

0,15

3,28

0,20

2,1

4,64

0,26

3,43

0,19

4,59

0,26

3,3

2,92

0,15

2,17

0,11

2,89

0,15

2,8

3,51

0,15

2,60

0,11

3,47

0,15

1,9

5,02

0,18

3,72

0,13

4,97

0,18

4,9

2,00

0,36

1,48

0,27

1,98

0,36
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Als we veronderstellen dat we pellets gebruiken met een vochtigheidsgraad van 10 %
(laatste rij in de tabel) zien we dat
�
�
�

2,00 kg pellets volstaan om de calorische waarde van een liter stookolie te
evenaren
1,48 kg pellets volstaan om de calorische waarde van een liter LPG te evenaren
1,98 kg pellets volstaan om de calorische waarde van een kubieke meter methaan te evenaren

Op basis van deze gegevens worden de resultaten van de vergelijking in de volgende tabel weergegeven:

Fossiele brandstof

Kostprijs van de
fossiele brandstoffen

Kostprijs
van de pellets

Hoeveelheid pellets die nodig is om
de calorische
waarde van fossiele brandstof te
evenaren

Kostprijs van de
pellets die nodig zijn om de
calorische
waarde van
fossiele brandstof te evenaren

Besparing die
men met pellets
kan realiseren

2 kg

0,50 €

0,75 €

1,48 kg

0,37 €

0,69 €

1,98 kg

0,495 €

0,26 €

1,25 €/l
een liter
stookolie

inclusief
transport,
accijnzen en btw
1,02 €/l

Een liter
lpg
(in een tank)
Een m³
methaan

0,25 €/kg

inclusief
transport,
accijnzen en btw
0,76 €/m³
inclusief
belastingen en btw

De cijfers spreken voor zich: wie pellets gebruikt, bespaart 60 % kosten ten opzichte van wie
stookolie gebruikt, 68 % ten opzichte van wie lpg gebruikt en 34 % ten opzichte van wie methaan
gebruikt.
N.B. Vanzelfsprekend betreft het hier een indicatie. Een “exacte” berekening moet gebaseerd worden op de actuele brandstofkosten. De variabelen in deze berekening blijven het aantal bedrijfsuren en de gemiddelde ketelbelasting.
Indien u bijvoorbeeld tijdens de winter een woning van 150 m² moet verwarmen, hebt u ongeveer
25.000 kWh energie nodig. In de tabel hieronder worden het verbruik en de kosten vergeleken
voor gebruikers van stookolie, lpg, methaan en pellets.
Energie die
nodig is
voor de
verwarming
[kWh]

Brandstof

stookolie

25.000

lpg
methaan
pellets

calorische
waarde

11,7
12,8
13,5
4,9

[kWh/kg]
[kWh/kg]
[kWh/kg]
[kWh/kg]

calorische
waarde

9,71
7,30
9,72
4,90

[kWh/l]
[kWh/l]
[kWh/m³]
[kWh/kg]

verbruik van
brandstof

2574,40
3426,54
2572,02
5102,04

l
l
m³
kg

kostprijs
per eenheid

totale uitgave

1,25
1,02
0,76
0,25

€
€
€
€

€/l
€/l
€/m³
€/kg

3.218,00
3.495,07
1.954,73
1.275,51

besparing
die met pellets
kan worden
gerealiseerd

€
€
€

* De vermelde gegevens hebben betrekking op de tweede helft van 2007, dus de waarden kunnen in de tussentijd gewijzigd zijn
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IV. INSTALLATIEGIDS
De ketel moet worden geïnstalleerd door gekwalificeerde technici die over de vereiste technische
vaardigheden beschikken. Dit kan worden aangetoond door middel van het certificaat van inschrijving bij de Kamer van Koophandel, in overeenstemming met de eisen van de Italiaanse wet 37/08.
Bovendien moet bij vermogens van meer dan 35 kW (30.000 kcal/h) het ISPESL homologatiecertificaat van de installatie van de thermische centrale worden aangevraagd. Voor vermogens van
meer dan 116 kW (100.000 kcal/h) moet ook het brandpreventiecertificaat bij de provinciale
brandweer worden aangevraagd. (In Italië) Bij de installatie van meerdere afzonderlijke ketels in
dezelfde ruimte (ook als ze met verschillende brandstoffen werken) worden de vermogens van alle
ketels opgeteld voor de bepaling van de drempelwaarde van 116 kW.
IV.1 STOOKRUIMTE
Alle ketels van CT Pasqualicchio zijn zo compact mogelijk gebouwd, zodat ze zo gemakkelijk mogelijk in de stookruimte kunnen worden opgesteld.
De stookruimte, die voor vermogens van meer dan 35 kW een afzonderlijke ingang moet hebben
ten opzichte van de aangrenzende ruimten, moet aan de volgende voorwaarden voldoen:
�
�
�

aanwezigheid van ventilatieopeningen waarvoor beschermingsroosters zijn aangebracht,
met een minimumoppervlakte van 5 cm2/kW die minimaal 400 cm2 bedraagt;
hoogte van minstens 2,5 m, zodat de afstand tussen het bovenste vlak van de ketel en het
plafond ongeveer 1 meter bedraagt;
dusdanige minimumafmetingen dat er naast de ketel een vrije doorgang van ongeveer 60
cm overblijft en dat in het voorste gedeelte een minimale ruimte aanwezig is die gelijk is
aan de lengte van de rookgasbuizen, zodat de normale reinigingswerkzaamheden en die
van het periodieke onderhoud mogelijk zijn en de deuren van de ketel zonder problemen
90° open kunnen draaien.

Voorbeeld van een stookruimte voor een model CS40 tot CS80
CALDAIA CS MARINA
CS40 CS80

300.0

C
D

A B

80.0

80.0

80.0

Dist.
apertura di aerazione di superficie
5cmq/kW con un minimo di 400 cmq

minimumafmetingen van de stookruimte voor enkele modellen
type ketel Afstand ruimte vooraan Minimumafmetingen van de stookruimte
CS 25
80 cm
170 x 260 cm
CS 40
80 cm
210 x 260 cm
CS 60
90 cm
240 x 260 cm
CS 80
110 cm
280 x 260 cm
Gebruik de gegevens van deze pagina ook om stookruimten te realiseren voor andere modellen.
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Doordat hij met een grondplaat is uitgerust, kan de ketel rechtstreeks op de vloer worden
geplaatst of eventueel op een 5-10 cm dikke cementsokkel als de ruimte bijzonder vochtig
mocht zijn.
Een draagbaar blusapparaat van 6 kg met een blusvermogen van minstens 36A-89B-C
moet buiten de stookruimte worden geplaatst, vlakbij de toegangsdeur. Het is ten strengste verboden om ontvlambare stoffen of materialen in de stookruimte te plaatsen.
Gelieve altijd de minimumafstand naast de opslagsilo in acht te nemen, aangezien deze
ook dient om de wormschroef voor de toevoer van brandstoffen te demonteren als hij aan
vervanging toe is. Als deze afstand niet in acht wordt genomen, bestaat het risico dat de
volledige machine verplaatst moet worden om de wormschroef te kunnen demonteren.
IV.2 ROOKGASKANAAL
De ketel werkt met natuurlijke trek, waardoor het van belang is dat het rookgaskanaal volgens de regels van het vak wordt gerealiseerd - zowel om een optimale trek als om een
goed verbrandingsrendement te waarborgen.
Het rookgaskanaal kan gemaakt worden van staalbuizen met rond profiel en een glad binnenoppervlak. Het moet voldoende geïsoleerd zijn om een overmatige koeling van de
rookgassen en daardoor de vorming van zure condens te verhinderen. Een prima oplossing voor rookgaskanalen is het gebruik van dubbelwandige AISI 304/316 RVS-buizen
(met een isolatielaag tussen de wanden).
Als alternatief voor het systeem met dubbelwandige staalbuizen kan het rookgaskanaal
ook worden uitgevoerd met enkelwandige buizen van metaal of keramisch materiaal, geplaatst in blokken van vuurvast materiaal, met tussenvoeging van isolatie bestaande uit:
-

een 30 mm dikke laag steenwol voor binnenschoorsteenpijpen;
een 50 mm dikke laag steenwol voor buitenschoorsteenpijpen.

Wij adviseren om voor de aansluitingen geen koppelingen te gebruiken met een grotere
hellingshoek dan 45°. De rookgaskanalen moeten een hellingsgraad van minstens 5% bezitten en veranderingen van doorsneden en bochten met een kleine straal moeten worden
vermeden.
De grootte van de doorsnede van het rookgaskanaal moet in overeenstemming zijn met
de doorsnede van de rookgasuitlaat van de ketel. Hieronder worden de afmetingen voor
een aantal modellen vermeld:

type
ketel

Uitgang
rookgassen

Afmetingen
binnenbuis
van het
rookkanaal

CS 25
CS 40
CS 60
CS 80
CS 99

[mm]
160
200
200
200
200

[mm]
150÷160
200
200
200
200

Afmetingen
buitenbuis
van het
rookkanaal

Minimale
benodigde
trek

[mm]
200
250
250
250
250

[Pa]
15
20
20
20
20

Maximale
benodigde
trek
[Pa]
20
25
25
25
25

Temperatuur
van de rookgassen bij
nominaal
vermogen
[°C]
135
140
150
165
175

Temperatuur
van de rookgassen bij
minimaal
vermogen
[°C]
110
115
125
140
155

De trek wordt gemeten bij aangestoken of warme vuurkorf en uitgeschakelde ventilatoren voor de verbrandingslucht. De afmetingen van
het rookkanaal (doorsnede en hoogte) moeten de trekwaarden garanderen die in bovenstaande tabel worden vermeld.
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N.B.
Een juiste uitvoering van het rookgaskanaal behoort tot de taken van de installateur,
die na een bezoek ter plaatse het geschiktste systeem kan kiezen om een juiste afvoer van de rookgassen conform de huidige regelgeving te verkrijgen en met het
oog op de regelmatige werking van het systeem.
Hieronder vindt u enkele installatievoorbeelden van rookgaskanalen.
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FOUTIEVE
installatie

Het rookgaskanaal kan ook gerealiseerd
worden met een mantel (1) bestaande uit
een enkelwandige buis van metaal of keramisch materiaal, die na tussenvoeging
van isolerend materiaal (2) in blokken van
vuurvast materiaal (3) geplaatst wordt.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

KETEL
AANSLUITINGSBOCHT (MAX. 45°)
ELEMENT VOOR OPVANG ONVERBRANDE RESTEN
DUBBELWANDIG STALEN ROOKGASKANAAL
KOPPELSTUK VAN 135°
AANSLUITING VAN DE BINNENBUIZEN MET "WATERINBOUW"
SCHOORSTEEN
GEÏSOLEERD ENKELWANDIG ROOKGASKANAAL
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a

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

a

terugstroomzone

KETEL
AANSLUITINGSBOCHT (MAX. 45°)
ELEMENT VOOR OPVANG ONVERBRANDE RESTEN
DUBBELWANDIG STALEN ROOKGASKANAAL
AANSLUITING VAN DE BUIZEN MET "W ATERINBOUW"
SCHOORSTEEN
ROOKGASKANAAL
ROOKGASKANAAL MET BLOKKEN VUURVAST MATERIAAL
TUSSENGEVOEGDE ISOLATIE IN DE DOORGANG VAN VLOEREN
BESCHERMWAND BIJ DOORVOER BINNEN WOONRUIMTEN

Tabel overgenomen uit de norm UNI 7129
[α]
15°
30°
45°
60°

A [m]
1,85
1,50
1,30
1,20

H [m]
1,00
1,20
2,00
2,60

Z [m]
0,50
0,80
1,50
2,10

Opgesteld door CT Pasqualicchio Termotecnica voor gebruik van zijn producten

Handleiding ketel mod. Marina

37

IV.3 AANSLUITING OP DE VERWARMINGSINSTALLATIE
De juiste dimensionering van de ketel en de verwarmingsinstallatie, evenals de keuze van
het type installatie dat gerealiseerd moet worden, behoort tot de verantwoordelijkheden
van de installateur en/of de ontwerper.
Wij adviseren het gebruik van een mengventiel als middel om de temperatuur te regelen
van zowel de installatie als de ketel, en de installatie van een recirculatiepomp (aan te
brengen tussen de toevoer en de retour vóór het mengventiel) om de temperatuur van het
retourwater naar de ketel te verhogen, om zo de ketel te beschermen tegen gevaarlijke
thermische schokken die condens in de rookgasbuizen kunnen veroorzaken.
De ketel heeft geen buffertank nodig, aangezien het minimale werkingsvermogen is ingesteld op een waarde die 30 % onder het nominale vermogen ligt. De installatie van zo'n
buffer kan wel nuttig zijn, vooral als de (primaire) kring van de ketel van de rest van de
(secundaire) verwarmingsinstallatie gescheiden is door een warmtewisselaar en/of als de
ketel ook 's zomers moet blijven werken voor de productie van warm sanitair water. Wanneer de buffer namelijk op een boiler is aangesloten, is het mogelijk om deze boiler te vullen zonder dat de ketel opnieuw moet worden gestart. Ten slotte wordt ook voor de aansluiting van de ketel op een vloerverwarmingsinstallatie aangeraden om een verzamelbuffer te plaatsen.
Sommige modellen buffervaten zijn voorzien van een boiler of een ingebouwde warmtewisselaar voor het sanitaire water. In dat geval hoeft er geen afzonderlijke boiler te worden
geïnstalleerd.
We herinneren u eraan dat warmtegeneratoren met vaste brandstoffen geïnstalleerd moeten worden met de veiligheidsapparatuur die door de geldende wetgeving wordt voorgeschreven.
De ketels van model CS, met een vermogen van meer dan 30.000 kcal/h (35 KW) met
vaste brandstoffen, kunnen in installaties met zowel open als gesloten vat worden opgenomen. Voor de installatie van deze producten verwijzen wij naar de NEN 3028 waarin
staat beschreven waaraan de opstellingsruimte van de ketel moet voldoen. Wij adviseren
altijd om in het geval van een gesloten vatinstallatie van de ketel een veiligheidswarmtewisselaar te plaatsen.
IV.4 VULLEN VAN DE INSTALLATIE EN VAN DE KETEL
Nadat de aansluitingen op de elektrische en de hydraulische installaties zijn voltooid, moeten de installatie en de ketel gevuld worden. U dient van te voren de hardheid van het water en van de vaste residuen te bepalen. Installeer indien nodig (bv. in het geval van water
met vast residu van meer dan 300 mg/l = 18 °dH) een waterontharder stroomopwaarts van
de toevoerleiding.
Met name is het goede norm om na te gaan of de pH-waarde van het water zich bij een
temperatuur van 25 °C tussen 7 en 8 bevindt. Als dat niet het geval is, moet het water van
de installatie met de juiste chemische additieven worden behandeld. Hierdoor worden niet
alleen een optimale instandhouding van de inwendige oppervlakken van het ketellichaam,
maar ook van de volledige installatie verzekerd.
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Wij adviseren u om regelmatig het waterpeil te controleren, omdat u op die manier kunt
nagaan of er geen lekken in de installatie zijn. Ga als volgt te werk om de installatie te vullen:
-

open eventuele schuifafsluiters van de installatie;
zet de ontluchtingsventielen van alle radiatoren volledig open, zodat de lucht kan
ontsnappen zonder dat er zich luchtzakken kunnen vormen;
vul de installatie heel langzaam door middel van de aftapkraan in het onderste gedeelte van de ketel;
houd de ontluchtingsventielen open totdat er een beetje water uitkomt; alleen zo
kunt u er zeker van zijn dat er geen luchtzakken in de installatie achterblijven.

Na installatie is het goede norm om de afdichting van de hydraulische pakkingen en van
de ketel gedurende minstens 2 of 3 dagen te controleren.
Als een deel van de buizen van de installatie zich buiten bevinden of als de installatie langere tijd tijdens de winterperiode uitgeschakeld blijft, is het goede zaak om in de installatie
water met mono-ethyleenglycol als additief (antivries) als warmtegeleidende vloeistof te
gebruiken, in een percentage dat gebaseerd is op de laagste temperatuur die in de installatiezone wordt gemeten.
Als een machine met de thermische afvoerklep (optioneel voor dit product) is besteld,
moet op het vrije uiteinde ervan rechtstreeks een klein watervat worden aangesloten. Deze werkt als een kraan die opengaat wanneer de sonde die eraan gekoppeld is, een temperatuur van meer dan 95 °C binnen het toevoerkanaal van de brandstof heeft gemeten.
Wanneer deze toestand optreedt, gaat de klep open en wordt het water rechtstreeks vanuit het vat naar de toevoerleiding van de brandstof gevoerd.
IV.4.1 Configuratie hydraulische installatie.
De elektronische kaart kan zeven verschillende installatieconfiguraties beheren. Binnen
het beschermde menu kunt u kiezen welke van de hierna gepresenteerde configuraties
(geïllustreerd met schema's en werkingslogica) het beste aan uw eigen behoeften voldoet.
De configuraties van de installatie staan een verschillende werking van de pompen en de
driewegkleppen toe.
Zodra de beste oplossing is gevonden, moet u het beschermde menu openen om deze te
kunnen activeren. Ga daarbij als volgt te werk (men herinnert eraan dat de configuratie
met [P37=0] de configuratie is die als standaard op de kaart is ingesteld):
� Open het gebruikersmenu en kies het submenu 'Menu Systeem' door op toets P3 te
drukken
� Druk 4 keer op toets P3 tot er geen reeks '0000' meer verschijnt. Druk daarna opnieuw op toets P3 om het beschermde menu te openen.
� De lijst van beschikbare submenu's zal verschijnen. Met toets P6 gaat u naar het
item 'Activeringen'.
� Open het aangegeven submenu met toets P3, loop door de parameters naar P37
en druk opnieuw op toets P3.
� Druk, zodra de instellingen van de parameters zijn bereikt, opnieuw op toets P3 om
de ingestelde waarde te laten knipperen en kies met toets P4 of P6 de waarde die
overeenkomt met de gewenste instelling voor de installatie.
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� Druk na instelling van de waarde nog eens op toets P3 om deze waarde te bevestigen.
� Zodra u hiermee klaar bent, drukt u vier keer op toets P1 (ESC) om naar het hoofdscherm terug te keren.
Op de elektronische kaart kunnen twee verschillende types debietregelaars worden gemonteerd (voor rekening van de gebruiker), als u een configuratie met de productie van
warm sanitair water mocht kiezen:
� Debietregelaar met een normaal open contact (maakcontact):
sluit de twee draden van het contact aan op de pennen 57 (GND) en 58 (signaal)
� Debietregelaar met +5V gelijkstroomvoeding:
Sluit de positieve voedingsdraad op pen 56 (+ 5V) aan.
Sluit de massadraad op pen 57 aan (GND).
Sluit de uitgangsdraad op pen 58 aan (signaal).
Als u de debietregelaar niet gebruikt, moet u de contacten vrij laten.
Bij het wijzigen van de toestand van de debietregelaar reageert de uitgang (driewegklep of
secundaire pomp) als volgt:
� Als de debietregelaar open staat � Voeding 220 V op connectoren 21-23
� Als de debietregelaar dicht staat � Voeding 220 V op connectoren 21-22
Ga als volgt te werk als u de grootheden wilt lezen die door de kaart worden gecontroleerd

G Mar 14:26
P 2 Accensione
Pellet 1
+

P4

Er01

Hoofdscherm

75°
102°
P4

Temp Fumi C° :
Temp Caldaia C° :
Temp Puffer C° :

P6

P6

140
60
55

IV.4.1.1 Installatieconfiguratie 0
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Standaard ingestelde configuratie in de kaart. In dit geval is parameter P[37]=0. U kunt
deze configuratie ook gebruiken als het niet nodig is om onmiddellijk over warm sanitair
water te beschikken (geen warmtewisselaar). In dit laatste geval (eenvoudige installatie
waarin alleen de werking van de pomp wordt beheerd) hoeven de driewegklep noch de
debietregelaar te worden aangesloten. De werkingslogica van de pomp (P1) blijft dezelfde
als de logica die hierna wordt toegelicht.
Oplossing 1: Deze specifieke oplossing kan worden toegepast wanneer de ketel voor de
productie van warm sanitair water voorzien is van een inwendige warmtewisselaar (bv. onze spiraalbuis met ribben).

S1

P1

P2

FL

Oplossing 2: Deze oplossing vereist de installatie van een externe warmtewisselaar
waarmee warm sanitair water kan worden geproduceerd.

S1

P1

P2
FL

S1: Ketelsonde
P1: Installatiepomp
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P2: Omstelklep (uitgeschakeld voor verwarming, ingeschakeld voor sanitair)
FL: Debietregelaar
Werkingslogica
Voor deze werkingslogica houdt de elektronische kaart rekening met de volgende temperaturen:
Naam thermostaat

Beschrijving
TH-SANITAIR: Minimumwaarde ketelthermostaat voor inschakeling sanitaire installatie.
TH-POMP: Ketelthermostaat voor inschakeling installatiepomp.

TS - zichtbaar in het gebruikersmenu
TP - zichtbaar in het gebruikersmenu
Wintermodus:
Uitgang
kaart

Pomp P1

Uitgang
kaart
Klep P2:
Normaal staat
die gedraaid
naar de verwarmingskring. Bij een
interventie van
debietregelaar
'FL' draait hij
naar de recirculatie/ sanitaire kring.

Referentiethermostaat

Werkingstype

Wordt geactiveerd boven de
thermostaat in kwestie. Hierdoor
kan hij fungeren als anticondensKetelthermostaat voor inschakeling sapomp of als pomp voor de producnitair (TS)
tie van warm sanitair water als het
contact van de debietregelaar 'FL'
sluit
Wordt geactiveerd boven de
thermostaat in kwestie, maar dan
alleen als hij niet door de omgevingsthermostaat wordt geblokKetelthermostaat voor inschakeling
keerd. Als hij toch wordt afgekoppomp (TP)
peld
door
de
omgevingsthermostaat, wordt hij opnieuw ingeschakeld zodra er warm sanitair
water wordt gevraagd.
Referentiethermostaat

Werkingstype

Bij het overschrijden van de therKetelthermostaat voor inschakeling samostaat in kwestie draait hij naar
nitair (TS)
de recirculatie/sanitaire kring

Ketelthermostaat
pomp (TP)

voor

inschakeling

Bij het overschrijden van de thermostaat in kwestie draait hij naar
de verwarmingskring.

Zomermodus:
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Referentiethermostaat

Ketelthermostaat voor inschakeling sanitair (TS)
Pomp P1
Ketelthermostaat voor inschakeling pomp (TP)
Ketelthermostaat voor inschakeling sanitair (TS)

Werkingstype
Wordt geactiveerd boven de thermostaat
in kwestie en gedraagt zich als anticondenspomp of pomp voor de productie
van warm sanitair water als het contact
van de debietregelaar 'FL' sluit.
Als P78=0: is hij boven de thermostaat
TP uitgeschakeld als er geen warm sanitair water wordt gevraagd.
Als P78=1: is hij altijd ingeschakeld boven thermostaat TS

Parameter P78 is standaard op '0' ingesteld. Als u dit wilt wijzigen, moet u het beschermde menu openen en daar naar het submenu
'Activeringen' gaan

In dit geval staat klep P2 altijd naar de kring van het sanitair gedraaid.
Voorbeeld:
Antivriestemperatuur = 5 °C; TS (Minimumtemperatuur sanitair) = 30 °C; TP (Temperatuur
installatiepomp) = 40 °C; Maximumtemperatuur sanitair = 80 °C; Veiligheidsthermostaat
ketel = 90 ° C
Temp. Sonde S1
T < 5 °C
5 °C ≤ T < 30 °C
30 °C ≤ T < 40 °C

Debietregelaar

Gesloten
40

≤ T < 80
Open

Modus

P78

Winter
Zomer
Winter
Zomer

T ≥ 80 °C

0
1

Klep P2
OFF
OFF
ON
ON
ON
OFF
ON
ON
OFF

Pomp P1
ON
OFF
ON
ON
ON
ON
OFF
ON
ON

Aangezien er tijdens de zomerperiode geen warmte naar het verwarmingssysteem wordt
afgevoerd, zou deze installatieconfiguratie onder normale werkingsomstandigheden van
de ketel de temperatuur te hoog kunnen doen oplopen en zelfs de handmatig resetbare
doen activeren. In dit geval moet de ketel door een technicus dusdanig ingesteld worden,
dat de stand-byfase goed beheerd kan worden om het hierboven beschrevene te voorkomen.
Veiligheidsomstandigheden
Onder de volgende omstandigheden is de pomp P1 altijd actief, terwijl de klep V2 altijd
uitgeschakeld is (verwarmingskring), ongeacht de geselecteerde werkingsmodus zomer/winter:
Temperatuur ketel lager dan antivriesthermostaat
Temperatuur ketel hoger dan veiligheidsthermostaat
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Temperatuur ketel hoger dan maximumwaarde sanitaire thermostaat
Tussenkomst handmatig resetbare thermostaat
Elektrisch bedradingsschema
S1: Ketelsonde � Contacten 47-48 (reeds aangesloten)
P1: Installatiepomp � Contacten 18-19
P2: Omstelklep � Contacten 21-22-23
FL: Debietregelaar � Contacten 56-57-58
IV.4.1.2 Installatieconfiguratie 1
Wordt geactiveerd als waarde P[37] = 1 is ingesteld

S1

P1

P2

S1

P1

P2

FL
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S1: Ketelsonde
P1: Installatiepomp
P2: Recirculatiepomp
FL: Debietregelaar
Werkingslogica
Voor deze werkingslogica houdt de elektronische kaart rekening met de volgende temperaturen:
Naam thermostaat
TS - zichtbaar in het gebruikersmenu
TP - zichtbaar in het gebruikersmenu

Beschrijving
TH-SANITAIR: Minimumwaarde ketelthermostaat voor inschakeling sanitaire installatie.
TH-POMP: Ketelthermostaat voor inschakeling
installatiepomp.

Wintermodus:
Uitgang
kaart
Pomp P1

Uitgang
kaart

Pomp P2

Referentiethermostaat

Werkingstype

Werkt in richting installatie indien door
omgevingsthermostaat toegestaan.
Ketelthermostaat voor inschakeling pomp
Indien geactiveerd, zal deze stoppen
(TP)
wegens ingrijpen van de debietregelaar 'FL'
Referentiethermostaat

Werkingstype

Is actief bij het overschrijden van de
thermostaat en doet dienst als anticondens-recirculatiepomp
of
als
Ketelthermostaat voor inschakeling sanitair
pomp voor de productie van warm
(TS)
sanitair water als hij daarvoor toestemming van de debietregelaar 'FL'
ontvangt.
Is actief bij het overschrijden van
thermostaat TS en doet dienst als
anticondens-recirculatiepomp of als
Ketelthermostaat voor inschakeling pomp pomp voor de productie van warm
(TP)
sanitair water als hij daarvoor toeKetelthermostaat voor inschakeling sanitair stemming van de debietregelaar 'FL'
(TS)
ontvangt.
Is uitgeschakeld boven TP, als er
geen vraag is naar warm sanitair water.
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Zomermodus:
Uitgang
kaart
Pomp P1

Referentiethermostaat
Geen

Uitgang
kaart

Pomp P2

Werkingstype
Altijd uitgeschakeld

Referentiethermostaat

Werkingstype

Is actief bij het overschrijden van de
thermostaat en doet dienst als anticondens-recirculatiepomp
of
als
Ketelthermostaat voor inschakeling sanitair
pomp voor de productie van warm
(TS)
sanitair water als hij daarvoor toestemming van de debietregelaar 'FL'
ontvangt
Als P78=0: is uitgeschakeld boven de
Ketelthermostaat voor inschakeling pomp
thermostaat TP uit als er geen warm
(TP)
sanitair water wordt gevraagd.
Ketelthermostaat voor inschakeling sanitair
Als P78=1: is hij altijd ingeschakeld
(TS)
boven thermostaat TS

Parameter P78 is standaard op '0' ingesteld. Als u dit wilt wijzigen, moet u het beschermde menu openen en daar naar het submenu
'Activeringen' gaan

Voorbeeld:
Antivriestemperatuur = 5 °C; Minimumtemperatuur sanitair (TS) = 30 °C; Temperatuur installatiepomp (TP) = 40 °C; Maximumtemperatuur sanitair = 80 °C; Veiligheidsthermostaat ketel = 90 °C
Temp. Sonde S1
T < 5 °C
5 ≤ T < 30
30 °C ≤ T < 40 °C

Debietregelaar

Gesloten
40 °C ≤ T < 80 °C
Open

Modus

P78

Winter
Zomer
Winter
Zomer

0
1

T ≥ 80 °C

Klep P2
ON
OFF
ON
ON
ON
OFF
OFF
ON
ON

Pomp P1
ON
OFF
OFF
OFF
OFF
ON
OFF
OFF
ON

Veiligheidsomstandigheden
Onder de volgende omstandigheden zijn pomp P1 en pomp P2 altijd actief, ongeacht de geselecteerde zomer/winter werkingsmodus:
Temperatuur ketel lager dan antivriesthermostaat
Temperatuur ketel hoger dan veiligheidsthermostaat
Temperatuur ketel hoger dan maximumwaarde sanitaire thermostaat
Tussenkomst handmatig resetbare thermostaat
Elektrisch bedradingsschema
S1: Ketelsonde � Contacten 46-47 (reeds aangesloten)
P1: Installatiepomp � Contacten 18-19
P2: Recirculatiepomp � Contacten 21-22
FL: Debietregelaar � Contacten 56-57-58
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IV.4.1.3 Installatieconfiguratie 2
Wordt geactiveerd als waarde P[37] = 2 wordt ingesteld

S1

P1

P2

Boiler
Sanitario

S2

S1: Ketelsonde
S2: Boilersonde
P1: Installatiepomp
P2: Omstelklep
Werkingslogica
Voor deze werkingslogica houdt de elektronische kaart rekening met de volgende temperaturen:
Naam thermostaat

Beschrijving
Ketelthermostaat voor inschakeling sanitair.
Ketelthermostaat voor inschakeling sanitair
Kan vanuit het gebruikersmenu worden in(TS)
gesteld
ketelthermostaat voor inschakeling installaKetelthermostaat voor inschakeling pomp
tiepomp. Kan vanuit het gebruikersmenu
(TP)
worden ingesteld
Boilersondethermostaat voor vullen Buffer.
Temperatuur Buffer (TPU)
Instelbaar vanuit het gebruikersmenu, in het
menu van de installatiethermostaten
Verschil tussen temperatuur ketel en boiler
voor activering laadpomp Buffer. Alleen
Delta temperatuur (d01)
vanuit beschermd menu instelbaar. Deze
standaardwaarde bedraagt 5 °C
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Wintermodus:
Uitgang
kaart

Pomp P1

Referentiethermostaat

Werkingstype

Wordt geactiveerd boven de thermostaat in kwestie, zodat hij kan werken
als anticondens-recirculatiepomp of
als pomp voor de productie van
warm sanitair water. Hij wordt echter
Ketelthermostaat voor inschakeling sanitair
werkelijk geactiveerd als de tempera(TS)
tuur van de boiler lager ligt dan TPU
en het verschil tussen de temperatuur van de ketel en die van de boiler
meer bedraagt dan d01. Deze standaardwaarde bedraagt 5 °C
Wordt geactiveerd boven de thermostaat in kwestie om te verwarmen. Hij
wordt echter alleen daadwerkelijk
Ketelthermostaat voor inschakeling pomp
geactiveerd als de boilertemperatuur
(TP)
hoger ligt dan TPU en als de Omgevingsthermostaat
toestemming
heeft verleend.

Uitgang kaart

Pomp P2: normaal staat deze naar de
verwarmingskring gedraaid

Referentiethermostaat

Werkingstype
Wordt geactiveerd bij het overschrijden van de thermostaat in
Ketelthermostaat voor inschakeling sanikwestie: als de boilertemperatuur
tair (TS)
lager ligt dan TPU, draait hij naar de
recirculatie-/sanitaire kring.
Bij het overschrijden van de thermostaat in kwestie, als de boilerKetelthermostaat voor inschakeling pomp
temperatuur hoger ligt dan TPU
(TP)
keert hij terug naar de verwarmingskring.

Zomermodus:
Uitgang
kaart

Pomp P1

Referentiethermostaat

Werkingstype

Als P78=0: wordt geactiveerd boven
de thermostaat in kwestie en doet
dan
dienst
als
anticondensrecirculatiepomp of als pomp voor de
productie van warm sanitair water,
maar wordt slechts echt geactiveerd
als de boilertemperatuur onder TPU
Ketelthermostaat voor inschakeling sanitair
ligt en de temperatuur van de ketel
(TS)
d01 graden boven die van de boiler
ligt.
Als P78=1: wordt geactiveerd boven
de thermostaat in kwestie en doet
dienst als anticondens-recirculatiepomp of als pomp voor de productie
van warm sanitair water, maar wordt
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slechts echt geactiveerd als de temperatuur van de ketel d01 graden
hoger ligt dan die van de boiler
Parameter P78 is standaard op '0' ingesteld. Als u dit wilt wijzigen, moet u het beschermde menu openen en daar naar het submenu
'Activeringen' gaan

Uitgang
kaart
Klep P2

Referentiethermostaat

Werkingstype
Is altijd gedraaid naar de recirculatie/sanitaire kring

Geen

Voorbeeld:
Antivriestemperatuur = 5 °C; Minimumtemperatuur sanitair (TS) = 30 °C; Temperatuur installatiepomp (TP) = 40 °C; Maximumtemperatuur sanitair = 80 °C; Veiligheidsthermostaat
ketel = 90 °C; Thermostaat buffersonde (TPU) = 60 °C; Verschil tussen temperatuur ketel
en boiler wegens activering laadpomp Buffer (d01) = 5 °C;
Temp. Sonde S1

Debietregelaar

Verschil S1S2

Modus

P78

T < 5 °C
5 °C ≤ T < 30 °C
30 °C ≤ T < 40 °C

T < 60

< 5 °C
≥ 5 °C

T ≥ 60
T < 60
40 °C ≤ T < 80 °C

< 5 °C
≥ 5 °C
< 5 °C
≥ 5 °C

Winter
Zomer
Winter

T ≥ 60

0
< 5 °C
≥ 5 °C

Zomer

1

T ≥ 80

Klep P2

Pomp P1

OFF
OFF
ON
ON
OFF
ON
ON
ON
ON
OFF
ON
ON
ON
OFF

ON
OFF
OFF
ON
OFF
OFF
ON
OFF
ON
ON
OFF
OFF
ON
ON

Veiligheidsomstandigheden
Onder de volgende omstandigheden is Pomp P1 altijd actief en is Klep P2 altijd uitgeschakeld (verwarmingskring), ongeacht de geselecteerde zomer/wintermodus:
Temperatuur ketel lager dan antivriesthermostaat
Temperatuur ketel hoger dan veiligheidsthermostaat
Temperatuur ketel hoger dan maximumwaarde sanitaire thermostaat
Tussenkomst handmatig resetbare thermostaat
Elektrisch bedradingsschema
S1: Ketelsonde � Contacten 47-48 (reeds aangesloten)
S2: Boilersonde � Contacten 45-46
P1: Installatiepomp � Contacten 18-19
P2: Omstelklep � Contacten 21-22-23
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IV.4.1.4 Installatieconfiguratie 3
Wordt geactiveerd als waarde P[37] = 3 wordt ingesteld

S1

P1

S2
Boiler
Sanitario

P2

S1: Ketelsonde
S2: Boilersonde
P1: Installatiepomp
P2: Recirculatiepomp
Werkingslogica
Voor deze werkingslogica houdt de elektronische kaart rekening met de volgende temperaturen:
Naam thermostaat

Beschrijving
Ketelthermostaat voor inschakeling sanitair.
Ketelthermostaat voor inschakeling sanitair
Kan vanuit het gebruikersmenu worden in(TS)
gesteld
ketelthermostaat voor inschakeling installaKetelthermostaat voor inschakeling pomp
tiepomp. Kan vanuit het gebruikersmenu
(TP)
worden ingesteld
Boilersondethermostaat voor laden Buffer.
Temperatuur Buffer (TPU)
Instelbaar vanuit het gebruikersmenu, in het
menu van de installatiethermostaten
Verschil tussen temperatuur ketel en boiler
voor activering laadpomp Buffer. Alleen
Delta temperatuur (d01)
vanuit beschermd menu instelbaar.
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Wintermodus:
Uitgang
kaart

Pomp P1

Referentiethermostaat

Wordt geactiveerd boven de thermostaat in kwestie om te verwarmen,
maar wordt slechts echt geactiveerd
Ketelthermostaat voor inschakeling pomp
als de temperatuur van de boiler boven
(TP)
de TPU ligt en als de Omgevingsthermostaattoestemming heeft gegeven.

Uitgang
kaart

Pomp P2

Werkingstype

Referentiethermostaat

Werkingstype

Wordt geactiveerd bij het overschrijden
van de thermostaat in kwestie om
dienst te doen als anticondensrecirculatiepomp of pomp voor de proKetelthermostaat voor inschakeling sani- ductie van warm sanitair water. Maar
tair (TS)
wordt slechts echt geactiveerd als de
temperatuur van de boiler lager ligt dan
TPU en het verschil tussen de temperatuur van de ketel en die van de boiler
meer bedraagt dan d01.
Zodra de thermostaat in kwestie wordt
Ketelthermostaat voor inschakeling pomp
overschreden, schakelt hij uit als er
(TP)
geen vraag naar warm sanitair water is

Zomermodus:
Uitgang
kaart
Pomp P1
Uitgang
kaart

Pomp P2

Referentiethermostaat
Geen

Werkingstype
Is altijd uitgeschakeld

Referentiethermostaat

Werkingstype

Als P78=0: wordt geactiveerd boven de
thermostaat in kwestie om dienst te
doen als anticondens-recirculatiepomp
of als pomp voor de productie van
warm sanitair water. Maar hij wordt
slechts echt ingeschakeld als de temperatuur van de boiler lager ligt dan
TPU en de temperatuur van de ketel
d01 graden hoger ligt dan die van de
Ketelthermostaat voor inschakeling saniboiler. Deze standaardwaarde betair (TS)
draagt 5 °C
Als P78=1: wordt geactiveerd boven de
thermostaat in kwestie om dienst te
doen als anticondens-recirculatiepomp
of als pomp voor de productie van
warm sanitair water. Maar hij wordt
slechts echt geactiveerd als de temperatuur van de ketel d01 graden hoger
ligt dan die van de boiler

Parameter P78 is standaard op '0' ingesteld. Als u dit wilt wijzigen, moet u het beschermde menu openen en daar naar het submenu
'Activeringen' gaan
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Voorbeeld:
Antivriestemperatuur = 5 °C; Minimumtemperatuur sanitair (TS) = 30 °C; Temperatuur installatiepomp (TP) = 40 °C; Maximumtemperatuur sanitair = 80 °C; Veiligheidsthermostaat
ketel = 90 °C; Thermostaat buffersonde (TPU) = 60 °C; Verschil tussen temperatuur ketel
en boiler door activering laadpomp Buffer (d01) = 5 °C;
Temp. Sonde S1

Sonde S2

Verschil
S1-S2

Modus

P78

T<5
5 °C ≤ T < 30 °C
30 °C ≤ T < 40 °C

T < 60

< 5 °C
≥ 5 °C

T ≥ 60
T < 60
40 °C ≤ T < 80 °C

< 5 °C
≥ 5 °C
< 5 °C
≥ 5 °C

Winter
Zomer
Winter

T ≥ 60

0
< 5 °C
≥ 5 °C

Zomer

1

T ≥ 80

Pomp P2

Pomp P1

ON
OFF
OFF
ON
OFF
OFF
ON
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
ON
ON

ON
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
ON

Veiligheidsomstandigheden
Onder de volgende omstandigheden zijn Pomp P1 en Pomp P2 altijd actief, ongeacht de
geselecteerde zomer/wintermodus.
Temperatuur ketel lager dan antivriesthermostaat
Temperatuur ketel hoger dan veiligheidsthermostaat
Temperatuur ketel hoger dan maximumwaarde sanitaire thermostaat
Tussenkomst handmatig resetbare thermostaat
Elektrisch bedradingsschema
S1: Ketelsonde � Contacten 47-48 (reeds aangesloten)
S2: Boilersonde � Contacten 45-46
P1: Installatiepomp � Contacten 18-19
P2: Recirculatiepomp � Contacten 21-22
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III.4.1.5 Installatieconfiguratie 4
Wordt geactiveerd als waarde P[37] = 4 wordt ingesteld

P1

P2

S2

Puffer

S1

S1: Ketelsonde
S2: Boilersonde
P1: Laadpomp Buffer
P2: Installatiepomp
Werkingslogica
Voor deze werkingslogica houdt de elektronische kaart rekening met de volgende temperaturen:
Naam thermostaat
Ketelthermostaat voor inschakeling pomp (TP)
Temperatuur bufferpomp (TBP)

Delta temperatuur (d01)

Beschrijving
Ketelthermostaat voor inschakeling installatiepomp. Kan vanuit het gebruikersmenu worden
ingesteld
Boilersondethermostaat voor activering bufferpomp. Instelbaar vanuit het gebruikersmenu, in
het menu van de installatiethermostaten
Verschil tussen temperatuur ketel en boiler voor
activering laadpomp Buffer. Alleen vanuit beschermd menu instelbaar. Deze standaardwaarde bedraagt 5 °C

Wintermodus:
Uitgang
kaart
Pomp P1

Referentiethermostaat

Werkingstype

Wordt geactiveerd boven de thermostaat
in kwestie voor het laden van de Buffer,
Ketelthermostaat voor inschakeling pomp
maar wordt slechts echt geactiveerd als
(TP)
de temperatuur van de ketel d01 graden
boven die van de boiler ligt.
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Werkingstype
Wordt geactiveerd boven de thermostaat in kwestie om te verwarmen,
maar wordt slechts echt geactiveerd
na toestemming door de Omgevingsthermostaat

Zomermodus:
Uitgang
kaart

Pomp P1

Uitgang
kaart
Pomp P2

Referentiethermostaat

Werkingstype

Wordt geactiveerd boven de thermostaat in kwestie voor het laden van de
Ketelthermostaat voor inschakeling pomp Buffer, maar wordt slechts echt geac(TP)
tiveerd als de temperatuur van de ketel d01 graden boven die van de boiler ligt.
Referentiethermostaat
Geen

Werkingstype
Is altijd uitgeschakeld

Voorbeeld:
Antivriestemperatuur = 5 °C; Temperatuur installatiepomp (TP) = 40 °C; Temperatuur bufferpomp (TBP) = 50 °C; Veiligheidsthermostaat ketel = 90 °C; Verschil tussen temperatuur
ketel en boiler door activering laadpomp Buffer (d01) = 5 °C; Maximumtemperatuur sanitair = 80 °C;
Temp. Sonde S1

Verschil
S1–S2

T < 5 °C
5 °C ≤ T < 40 °C
40 °C ≤ T < 80 °C

< 5 °C
≥ 5 °C

T ≥ 80 °C

Pomp P1
ON
OFF
OFF
ON
ON

Temp. Sonde S2

Modus

T < 50 °C
T ≥ 50 °C

Winter
Zomer

Pomp P2
ON
OFF
ON
OFF
ON

Veiligheidsomstandigheden
Onder de volgende omstandigheden zijn Pomp P1 en Pomp P2 altijd actief, ongeacht de
geselecteerde zomer/wintermodus.
Temperatuur ketel lager dan antivriesthermostaat
Temperatuur ketel hoger dan veiligheidsthermostaat
Temperatuur ketel hoger dan maximumwaarde sanitaire thermostaat
Tussenkomst handmatig resetbare thermostaat

Opgesteld door CT Pasqualicchio Termotecnica voor gebruik van zijn producten

Handleiding ketel mod. Marina

54

Elektrisch bedradingsschema
S1: Ketelsonde � Contacten 47-48 (reeds aangesloten)
S2: Boilersonde � Contacten 45-46
P1: Laadpomp Buffer � Contacten 18-19
P2: Installatiepomp � Contacten 21-22
IV.4.1.6 Installatieconfiguratie 5
In dit geval moet de productie van onmiddellijk warm water gerealiseerd worden met een
warmtewisselaar in de ketel (bv. onze spiraalbuis met ribben).
Wordt geactiveerd als waarde P[37] = 5 wordt ingesteld

S1

P1

FL

S1: Ketelsonde
P1: Installatiepomp
P2: Uitgang onder thermostaat ketelsonde (niet weergegeven in het hydraulische schema)
FL: Debietregelaar
Werkingslogica
Voor deze werkingslogica houdt de elektronische kaart rekening met de volgende temperaturen:
Naam thermostaat
Ketelthermostaat voor inschakeling pomp
(TP)

Beschrijving
Ketelthermostaat voor inschakeling installatiepomp. Kan vanuit het gebruikersmenu
worden ingesteld
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Wintermodus:
Uitgang
kaart

Pomp P1

Referentiethermostaat

Ketelthermostaat
pomp (TP)

voor

Werkingstype

Wordt geactiveerd boven de
thermostaat in kwestie om te verwarmen, maar wordt slechts echt
geactiveerd na toestemming door
inschakeling de Omgevingsthermostaat. Als
tijdens de werking door de debietregelaar om warm sanitair
water wordt gevraagd, wordt hij
uitgeschakeld om voorrang te geven aan het sanitair

Zomermodus:
Uitgang thermostaat P2 is altijd actief als de temperatuur van de ketel hoger ligt dan de
thermostaat voor de activering van het sanitair (TS)
Voorbeeld:
Antivriestemperatuur = 5 °C; Minimumtemperatuur sanitair (TS) = 50 °C; Temperatuur installatiepomp (TP) = 40 °C; Maximumtemperatuur sanitair = 80 °C; Veiligheidsthermostaat
ketel = 90 °C;
Temp. Sonde S1

Debietregelaar

Modus

Pomp P1

T < 5 °C
5 °C ≤ T < 40 °C
Gesloten
40 °C ≤ T < 80 °C
Open

Winter
Zomer
Winter
Zomer

T ≥ 80 °C
Temp. Sonde S1
T < 50 °C
T ≥ 50 °C

ON
OFF
OFF
OFF
ON
OFF
ON

Uitgang P2
OFF
ON

Veiligheidsomstandigheden
Onder de volgende omstandigheden is Pomp P1 altijd actief, ongeacht de geselecteerde
zomer/wintermodus.
Temperatuur ketel lager dan antivriesthermostaat
Temperatuur ketel hoger dan veiligheidsthermostaat
Temperatuur ketel hoger dan maximumwaarde sanitaire thermostaat
Tussenkomst handmatig resetbare thermostaat
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Elektrisch bedradingsschema
S1: Ketelsonde � Contacten 47-48 (reeds aangesloten)
P1: Installatiepomp � Contacten 18-19
P2: Uitgang thermostaat � Contacten 21-22
FL: Debietregelaar � Contacten 56-57-58
In dit geval zou er zonder het beheer van een driewegklep die de doorgang naar de verwarmingsinstallatie
afsluit, geen juiste toevoer van onmiddellijk warm sanitair water zijn.

IV.4.1.7 Installatieconfiguratie 6
Wordt geactiveerd als waarde P[37] = 6 wordt ingesteld

FL
P1

S1

P2

S1: Ketelsonde
P1: Recirculatiepomp
P2: Installatiepomp
FL: Debietregelaar
Werkingslogica
Voor deze werkingslogica houdt de elektronische kaart rekening met de volgende temperaturen:
Naam thermostaat

Beschrijving
Ketelthermostaat voor inschakeling sanitair.
Ketelthermostaat voor inschakeling sanitair
Kan vanuit het gebruikersmenu worden in(TS)
gesteld
ketelthermostaat voor inschakeling installaKetelthermostaat voor inschakeling pomp
tiepomp. Kan vanuit het gebruikersmenu
(TP)
worden ingesteld
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Wintermodus:
Uitgang
kaart

Referentiethermostaat

Werkingstype

Wordt geactiveerd boven de thermostaat in kwestie om dienst te doen als
Ketelthermostaat voor inschakeling sanitair
anticondens-recirculatiepomp of als
(TS)
pomp voor de productie van warm
sanitair water.

Pomp P1

Uitgang
kaart

Referentiethermostaat

Werkingstype

Wordt geactiveerd boven de thermostaat in kwestie om te verwarmen,
maar wordt slechts echt geactiveerd
na toestemming door de OmgeKetelthermostaat voor inschakeling pomp
vingsthermostaat.
(TP)
Als hij werkt en er vraag is naar sanitair water vanuit de debietregelaar,
wordt hij afgesloten om voorrang te
geven aan sanitair

Pomp P2

Zomermodus:
Uitgang
kaart

Referentiethermostaat

Werkingstype

Wordt geactiveerd boven de thermostaat in kwestie om dienst te doen als
Ketelthermostaat voor inschakeling sanitair
anticondens-recirculatiepomp of als
(TS)
pomp voor de productie van warm
sanitair water.

Pomp P1

Uitgang
kaart
Pomp P2

Referentiethermostaat

Werkingstype

Geen

Is altijd uitgeschakeld

Voorbeeld:

Antivriestemperatuur = 5 °C; Minimumtemperatuur sanitair (TS) = 50 °C; Temperatuur installatiepomp (TP) = 40 °C; Maximumtemperatuur sanitair = 80 °C; Veiligheidsthermostaat
ketel = 90 °C;
Temp. Sonde S1

Debietregelaar

Modus

T < 5 °C
5 °C ≤ T < 30 °C
30 °C ≤ T < 40 °C
Gesloten
40 °C ≤ T < 80 °C
Open
T ≥ 80 °C

Winter
Zomer
Winter
Zomer

Pomp P2

Pomp P1

ON
OFF
ON
ON
ON
ON
ON
ON

ON
OFF
OFF
OFF
OFF
ON
OFF
ON
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Veiligheidsomstandigheden
Onder de volgende omstandigheden zijn Pomp P1 en Pomp P2 altijd actief, ongeacht de
geselecteerde zomer/wintermodus.
Temperatuur ketel lager dan antivriesthermostaat
Temperatuur ketel hoger dan veiligheidsthermostaat
Temperatuur ketel hoger dan maximumwaarde sanitaire thermostaat
Tussenkomst handmatig resetbare thermostaat
Elektrisch bedradingsschema
S1: Ketelsonde � Contacten 47-48 (reeds aangesloten)
P1: Recirculatiepomp � Contacten 18-19
P2: Installatiepomp � Contacten 21-22
FL: Debietregelaar � Contacten 56-57-58
IV.5 ELEKTRISCHE AANSLUITING
De elektrische voedingskabel van de ketel, van het type H05VV-F (FROR voor de Italiaanse markt) met een doorsnede van 1,5 mm2, moet op het elektriciteitsnet van 220-240 Volt,
50 Hz worden aangesloten. Hij moet zo worden gelegd dat hij niet in contact komt met metalen delen met hoge temperatuur (bv. staalplaten van het rookgasafvoercircuit). Bij schade mag de kabel alleen worden vervangen door de constructeur of door zijn technische
dienst of door personeel met vergelijkbare kwalificaties.
De elektronische kaart bestaat uit de display, waaraan we op de vorige pagina's al ruimschoots aandacht hebben besteed, en een lichaam met alle elektrische aansluitingen. Dit
laatste bevindt zich in de witte kabeldoos in het onderste zijgedeelte van de ketel. Hier
worden alle elektrische componenten aangesloten voor de werking van het systeem. In de
praktijk moeten daar ook de pomp van de installatie en eventuele andere voorzieningen,
afhankelijk van de ingestelde configuratie, worden aangesloten.
De display en de kaart communiceren met elkaar via een platte kabel.
Voor de elektrische installatie van de stookruimte gelden nog de volgende minimumvereisten:
�
�
�

buiten de stookruimte, moet vlakbij de deur en op een gemakkelijk bereikbare
plaats een noodschakelaar worden geïnstalleerd, met een openingsafstand tussen
de contacten van minstens 3 mm, geplaatst in een doos met breekglas;
binnen de stookruimte moet een elektrische schakelkast geïnstalleerd zijn waarin
minstens een algemene differentiaalbescherming met een uitschakelverschilstroom
van 0,03 A aanwezig is;
De metalen delen moeten met de aardingsinstallatie verbonden zijn;

Hierna vindt u het elektrische schema van de elektronische unit en de bijbehorende aansluitingen;
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N
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Elektrische voeding
230 V / 50 Hz

A
A

Pellettransportschroef
N

BL
M

BLAUW -- SEG
ZWART -- GND

Handmatige reset

BRUIN -- + 12 V

Pelletklep
Elektrische voeding
230 V / 50 Hz
B

N
V

B
Toegangsdeur V

Automatische
ontsteking

N
N
N
N

Primaire
circulatiepomp

N
Secudaire
circulatiepomp

R
Temperatuursonde ketel

VE

Temperatuursonde boiler

Temperatuursonde
rookgasafvoer
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Uitgangen kaart
1-2
Elektrische voeding 220 V
3-4
Uitgang motor wormschroef
7-8
Handmatig resetbare thermostaat (standaard, op de display van de kaart gemonteerd)
9-10
Voeding afsluitklep doorgang brandstoftransportsysteem
12-13
Toestemming via relais voor voeding weerstand ontstekingsföhn (optie)
15-16
Toestemming via relais voor voeding ventilator ontstekingsföhn (optie)
18-19
Voeding pomp
21-22-23 Voeding driewegklep of secundaire pomp
29-30
Eventuele voeding motor reiniging brander
69-70
Ventilator verbrandingslucht
Ingangen kaart
31-32
45-46
47-48
50-51
56-57-58
59-60
61-62
75-76-77

Rookgassonde
Eventuele boilersonde
Ketelsonde
Externe timer
Eventuele debietregelaar
Toegangsdeur
Omgevingsthermostaat
Sensor niveau pellets

V. INBEDRIJFSTELLING
Bij de inbedrijfstelling moet u eerst nagaan of er brandstof in de trechter aanwezig is.
Wanneer u vervolgens de schakelaar met achtergrondverlichting in stand 1 plaats, wordt
de display ingeschakeld. Alleen bij de eerste inschakeling moet u de brander zo vullen, dat
gestart kan worden vanuit een toestand waarin in de vuurkorf al voldoende materiaal is.
Gebruik hiervoor het gebruikersmenu van de elektronische kaart.
Timer
Datum en tijd
Vullen
Taal
Menu toetsenbord

Vullen
ON
OFF

Stel de waarde 'Set' op ON in om de wormschroef in te schakelen
Stel de waarde 'Set' op OFF in om de wormschroef uit te schakelen
Vergeet zeker niet om bij de eerste inbedrijfstelling van de ketel rekening te houden met
twee verschillende gevallen: ketel met of zonder ontstekingsföhn.
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V.1 PROCEDURE INBEDRIJFSTELLING KETEL ZONDER ONTSTEKER
Open de onderste deur terwijl de ketel uitgeschakeld is en voer de procedure uit om de ketel met brandstof te vullen, zoals beschreven in de vorige paragraaf. Zorg er in deze fase
voor dat de brandstof tot op enkele centimeters onder de toevoergaten van de primaire
verbrandingslucht in de gietijzeren ring van de brander komt.
Breng de verbranding op gang met behulp van ontvlambare ontstekers voor barbecues of
gelijkaardig in overeenstemming met de norm EN 1860-3 (gebruik geen alcohol of petroleum) en wacht enkele seconden tot de brandstof begint te branden. Sluit vervolgens de
deuren van de ketel (via het kijkgat in de deur kunt u zien hoe de verbranding in de ketel
verloopt).
V.2 PROCEDURE INBEDRIJFSTELLING KETEL MET AUTOMATISCHE ONTSTEKER
Open de onderste deur van de ketel terwijl de ketel uitgeschakeld is en vul de ketel volgens de procedure die hierboven wordt beschreven, met brandstof tot onder de uitstroomopening van de warme lucht van de föhn. Vul de vuurkorf van de brander nooit tot aan de
luchtuitstroomopeningen (ringvormig element), want in dat geval kan de ontsteking van de
verbranding explosies in de kamer veroorzaken.
Wanneer de brandstof tot onder de uitstroomopening van de warme lucht is gekomen,
moet u de onderste deur sluiten. Vervolgens kunt u via het kijkgaatje in de deur kijken hoe
de verbranding verloopt.
V.3 OPSTARTEN ELEKTRONISCHE UNIT EN WERKING KETEL
Druk na uitvoering van een van de handelingen die in de vorige paragrafen zijn beschreven (afhankelijk van of u wel of niet over een föhn beschikt) ongeveer 3 seconden lang op
de ON-toets (ontsteking) om het systeem op te starten. Op dat moment verschijnt - nadat
op de display is bevestigd dat de kaart op de juiste manier is opgestart - het opschrift CHC
(controlefase, "check"), waarbij de ventilator voor de verbrandingslucht met het maximale
toerental gaat draaien. Tegelijkertijd zal de klep op het brandstoftoevoersysteem openen.
Na afloop van de controlefase gaat de ketel naar de ontstekingsfase ACC over. Op dat
moment is het mogelijk dat er zich wervelingen van rookgassen vormen voordat de vlam
zich vormt, die de druk in de verbrandingskamer kunnen verhogen. Het kan dan ook gevaarlijk zijn om op dat moment onverhoeds de deuren te openen en met het gezicht in de
buurt van het raampje te komen.
Wanneer de temperatuur van de rookgassen binnen bepaalde tijd boven de drempelwaarde stijgt die op de kaart is ingesteld, gaat het systeem over naar de NORMALE werkingstoestand. In deze fase wordt de grootste hoeveelheid brandstof in de brander gebracht en
wordt het hoogste vermogen aan de vuurhaard geleverd. Zodra de temperatuur in de ketel
de temperatuur heeft bereikt die de gebruiker heeft ingesteld, gaat de ketel in stand-by
staan. Zoals eerder gezegd, schakelen op dat moment zowel de motor voor de brandstoftoevoer als de ventilator voor de verbrandingslucht uit.
Houd de OFF-toets ingedrukt om het systeem uit te schakelen. Op de display verschijnt
het opschrift SPE (uitschakelfase). De wormschroef stopt dan met het toevoeren van
brandstof naar de verbrandingskamer (alleen als er vaste brandstoffen worden gebruikt),
de ventilatie stopt, maar de recirculatiepomp blijft ingeschakeld, zolang de temperatuur
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van het water hoger is dan de temperatuur die door de gebruiker is ingesteld. De ketel
mag pas als volledig uitgeschakeld worden beschouwd wanneer de temperatuur van de
rookgassen gezakt is tot onder de temperatuur die door de constructeur is ingesteld
(50 °C) en wanneer op de display het opschrift OFF verschijnt.
Als u het volledige systeem wilt uitschakelen, moet u de schakelaar met achtergrondverlichting in stand 0 plaatsen nadat het opschrift OFF op de display verschenen is.
V.4 NUTTIGE TIPS VOOR DE WERKING
Controleer tijdens de werking met fijngehakte brandstof of de brandstof altijd tot de hoogte van de
luchtuitstroomopeningen reikt en nooit eronder. Als het niveau namelijk te laag is, zou de brandstof
(vooral in de stand-byfase) in het kanaal van de wormschroef kunnen verbranden, waarbij er bij de
volgende startfase rookgassen uit de opslagtrechter zouden kunnen komen. Bovendien moet de
brandstof in de brander altijd tot het hierboven beschreven niveau reiken, omdat de machine daarop is ingesteld en omdat alleen op die manier het product optimaal werkt. Bij een lager niveau - en
dan vooral in de stand-byfase - zou het probleem kunnen worden opgelost door de trekklep op de
kap van de machine gedeeltelijk (niet volledig) te sluiten (dit probleem wordt namelijk in de meeste
gevallen door een te grote trek veroorzaakt).
Ook een overmatige toevoer van brandstof die het volledige cementvlak bedekt staat niet garant
voor een goede werking van het product. Bovendien moet u altijd controleren of de brandstof in de
brander nog op het aanbevolen niveau ligt als de machine langer dan 24 uur in stand-by wordt gehouden. Als de brandstof namelijk het cementvlak mocht bedekken, zou de daarop volgende afkoeling van het rookgaskanaal ten gevolge van het feit dat de ketel te lang uitgeschakeld is gebleven, bij de herstart van de machine ontploffingen in de verbrandingskamer kunnen veroorzaken,
met nadelige gevolgen voor het rookgaskanaal.
Probeer nooit om de elektronische unit te overbruggen met extern aangesloten thermostaten (bv.
zonekleppen). Deze kunnen de juiste werking van de machine beïnvloeden. De elektronische unit
is voorzien van een ingang met schone contacten (de omgevingsthermostaat) en op basis daarvan
bepaalt de unit in welke werkingstoestand hij moet werken. Als de werkingslogica de installatie van
zonekleppen vereist, dan moeten wegens het feit dat de machine hoogstwaarschijnlijk in overtemperatuur kan gaan, een aantal parameters voor de werking in de stand-byfase worden ingesteld.
Neem in dat geval contact op met de dichtstbijzijnde technische servicedienst.
Zorg ervoor dat de stookruimte schoon blijft, zodat de werking van de ventilator voor toevoer van
verbrandingslucht in de brander niet door stof wordt bemoeilijkt. Een dergelijke situatie zou ook
negatief kunnen zijn voor de doorgang van de lucht van de ontstekingsföhn (indien deze geïnstalleerd is).
Als u te vochtige brandstof gebruikt, zou deze zich op de wanden van de silo kunnen afzetten,
waardoor de niveausensor (in de trechter) een verkeerde meetwaarde zou kunnen aangeven. In
dit geval zou, wegens het feit dat de ketel blijft werken, alleen de brandstof in het centrale gedeelte
worden verbruikt, namelijk ter hoogte van het gat waarop de bovenste wormschroef inwerkt. Tegelijkertijd wordt ook de brandstof in het vulsysteem verbruikt. In dit geval zouden er rookgassen uit
de trechter kunnen komen, aangezien het brandstofniveau ook binnen de gietijzeren brander
(vuurkorf) zakt.

Bij machines met driefasige voeding wordt aangeraden om het schema van de
schakelkast altijd bij het product te bewaren. Dit schema kan ook nuttig zijn als referentie bij eventuele technische servicewerkzaamheden.
Controleer bij driefasige systemen of de wormschroef met de wijzers van de klok
mee draait. In tegengesteld geval moet u een van de fases van de motor omkeren.
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VI. ONDERHOUD
Vaak is de brandstof die in de ketel brandt, niet perfect droog, maar bevat nog een zeker
vochtigheidspercentage. Hierdoor ontstaat creosoot, dat zich op de binnenwanden van de
ketel en die van de buizenbundel afzet, waardoor de efficiëntie van de warmteuitwisseling
wordt aangetast.
Om ook op lange termijn een regelmatige werking te
behouden, moet u de installatie regelmatig onderhouden, wekelijkse inspecties uitvoeren en via de voordeurtjes de toestand van de binnenkant van de ketel controleren.
Algemene regels
�
�
�

Het onderhoud moet uitgevoerd worden op het moment dat de ketel koud is. Op die
manier voorkomt u niet alleen eventuele brandwonden, maar ook thermische
schokken in de ketel.
Ontkoppel eerst de elektrische voeding voordat u met het onderhoud begint.
Gebruik voor de reiniging van plaatstaalbekleding een vochtige doek en indien nodig een niet-schurend reinigingsmiddel om krassen te voorkomen.

Reiniging en onderhoud
De vermelde reinigingsintervallen zijn indicatief en kunnen korter of langer uitvallen afhankelijk van de kwaliteit van de brandstof en de werkingsomstandigheden (bv. herhaaldelijk
in- en uitschakelen).
- Wekelijks of indien nodig
� Reiniging van de buizenbundel en de verbrandingskamer (met de meegeleverde
rager).
� Reiniging van de stofopvangkamer, aan de achterzijde van de ketel bij de rookgasafvoer. Dit gedeelte is toegankelijk via de explosieveilige deuren.
� Reiniging van de gaten in de gietijzeren ring van de brander, zodat de doorgang
van de verbrandingslucht vrij blijft.
- Maandelijks
� Voer de temperatuur van het water tot 80-85 °C op, zodat de afzettingen zachter
worden. Op die manier kunt u ze met behulp van de meegeleverde rager gemakkelijker verwijderen uit de buizenbundel. Borstel de vuurhaard volledig uit en
verwijder eventueel met behulp van een stalen spatel de afzettingen van vaste
stoffen.
- Jaarlijks
� Controle van de trek van het rookgaskanaal en eventuele reiniging
� Controle van de verbrandingsprestaties (regeling) en noteren van de resultaten
in het boekje van de installatie of de centrale (verantwoordelijkheid van het onderhoudspersoneel)
� Controle van de regelmatige werking van de veiligheids- en beveiligingsvoorzieningen (verantwoordelijkheid van het onderhoudspersoneel)
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�

Interne reiniging van de gietijzeren vuurkorf (pijp) en verwijdering van de afzettingen die zich tijdens de normale werking tijdens het winterseizoen hebben gevormd.
� Aan het einde van het seizoen, de trechter volledig van alle brandstof ontdoen
en de resten die zich hierin tijdens de normale werking hebben gevormd verwijderen.
Aan het einde van het seizoen, wanneer de verwarming niet meer gebruikt wordt, moeten
de ketel en de installatie volledig met water worden gehouden, door een complete reiniging van alle onderdelen uit te voeren en eventueel de buizen en de vuurhaard met minerale olie, stookolie of lichte nafta te smeren, zodat de metalen oppervlakken niet door
vochtigheid worden aangetast. Open bovendien het voorste deur om de circulatie van
lucht in de ketel te vereenvoudigen en condensvorming te voorkomen.
Belangrijk
Indien onderhoud nodig blijkt op de elektrische (voedingskabels, motor wormschroef, ventilatoren, elektronische unit etc.) en mechanische componenten (wormschroef, reductor,
tandwielen enz...) van de ketel, mag dit onderhoud alleen door de constructeur of door een
erkend technisch centrum of door professioneel gekwalificeerd personeel worden uitgevoerd. Zij mogen daarbij alleen originele onderdelen gebruiken.
Veronachtzaming van het bovenstaande kan de veiligheid van het apparaat in gevaar
brengen en doet alle rechten op garantie vervallen.

VII. PRAKTISCHE TIPS
-

-

-

Ook al is de ketel met deurschakelaars uitgerust, moet u altijd voorzichtig zijn wanneer u de toegangsdeur van de verbrandingskamer opent. Deze deur moet voorzichtig worden geopend, terwijl u uw gezicht uit de buurt houdt. Neem hetgeen beschreven in acht, ongeacht of de ketel met hout of met fijngehakte brandstoffen
werkt.
Het dikwijls openen van de deur van de verbrandingskamer tijdens de werking kan
de oorzaak zijn van brandwonden en schade aan het haardvlak wegens onverwachte temperatuurschommelingen.
Sluit de deur niet op hardhandige wijze, om barsten of scheuren te voorkomen en
er geen brandwerend materiaal loskomt.
De temperatuur van het water kan maximaal tot 95 °C stijgen voordat de beveiligingen worden geactiveerd.
In bepaalde gevallen kunnen zich tijdens de eerste ontstekingen rookgassen vormen wegens de uitdroging van de lakbekleding van het ketellichaam.
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VIII DIGITALE INGANGEN
De parameters voor de instelling van de timer of van de omgevingsthermostaat zijn alleen
toegankelijk via het beschermde menu. Volg daarbij de hieronder vermelde procedure:
�
�
�
�
�
�
�

Open het gebruikersmenu en kies het submenu 'Menu Systeem' door op toets P3 te
drukken
Druk 4 keer op toets P3 tot er geen reeks '0000' meer verschijnt. Druk daarna opnieuw
op toets P3 om het beschermde menu te openen.
De lijst van beschikbare submenu's zal verschijnen. Met toets P6 gaat u naar het item
'Activeringen'.
Open het aangegeven submenu - toegankelijk door op toets P3 te drukken - en scroll
door de parameters tot aan ''P03' of 'P04' en druk opnieuw op toets P3.
Druk na het instellen van de parameters opnieuw op toets P3 om de ingestelde waarde
te laten knipperen en kies met toets P4 of P6 de waarde die met de gewenste instelling
overeenkomt.
Stel de waarde in en druk nog eens op toets P3 om uw keuze te bevestigen.
Zodra u hiermee klaar bent, drukt u vier keer op toets P1 (ESC) om naar het hoofdscherm terug te keren.

VIII.1 TIMER
De kaart is voorzien van een ingang op het klemmenblok op de contacten 50-51 voor het
eventuele gebruik van een externe klokmodule (alleen actief bij werking op fijngehakte brandstoffen). Zoals al in de vorige pagina's is toegelicht, is het mogelijk om rechtstreeks op de
kaart de uurprogrammering van drie verschillende tijdzones uit te voeren.
Hieronder worden de instellingen van de parameter vermeld voor de werking van de ketel op
basis van de toestand van de externe timer.
AUTOMATISCHE in- en uitschakeling van de ketel
Met deze instelling kunt u de automatische in- en uitschakeling van de ketel sturen zonder
dat u zich in de ruimte waar de ketel is opgesteld hoeft te bevinden. Stel in dat geval de
kaart als volgt in:
Stel P03 = 0 in � voor een timer met NORMAAL OPEN contact
Opening van het externe timercontact:
�
�

Het systeem, indien actief en niet in Ontsteking of Stabilisatie, gaat over naar de
uitschakelfase.
Het systeem, indien actief en in Ontsteking of Stabilisatie, wacht op de overgang
op regime en gaat vervolgens naar de uitschakelfase over.

Sluiting van het externe timercontact:
� Het systeem, indien uitgeschakeld, gaat over naar de check-upfase
� Als het systeem zich in de uitschakelfase bevindt, wacht het op de overgang naar
Uitgeschakeld en vervolgens naar de Check-upstatus
Stel P03 = 1 in (standaardinstelling) � er is een timer met een NORMAAL GESLOTEN
contact nodig
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Opening van het externe timercontact:
�

Als het systeem zich in Normaal of Modulatie bevindt, gaat het naar de standbytoestand over

Sluiting van het externe timercontact:
�

Het systeem gaat naar de Ontstekingstoestand over

Belangrijk: bij het beheer van de gloeiende houtskool, kan de ketel zichzelf binnen een
beperkte periode zonder handmatige tussenkomst of die van de ontstekingsföhn ontsteken.

VIII.2 OMGEVINGSTHERMOSTAAT
De warmteregelaar is alleen bij werking met fijngehakte brandstoffen met een actieve externe omgevingsthermostaat verbonden. Deze moet van het normaal gesloten type zijn en
aangesloten zijn op de contacten 61-62 van de elektronische kaart in de witte aftakdoos
aan de zijkant van het ketellichaam.
Hieronder worden de instellingen van de parameter vermeld voor de werking van de ketel
op basis van de toestand van de externe timer.
Beheer pomp met omgevingsthermostaat
Zodra de ketel is ingeschakeld - handmatig of automatisch met behulp van een TIMER
- kunt u met deze instelling de inschakeling of de uitschakeling van de recirculatiepomp
sturen voor de interventie van de omgevingsthermostaat.
Stel P04 = 0 in � er is een thermostaat met NORMAAL GESLOTEN contact nodig
Opening van het contact van de externe omgevingsthermostaat:
�

Plaats de verwarmingspomp (P1) op OFF

Sluiting van het contact van de externe omgevingsthermostaat:
�

Laat de werking van de pomp toe op de manier die wordt beschreven voor de
geselecteerde hydraulische installatie.

Deze functie is niet actief bij een alarmtoestand ten gevolge van een water- en antivriesbeveiliging
Beheer ketel met omgevingsthermostaat
Zodra de ketel is ingeschakeld - handmatig of automatisch door middel van een TIMER
- kunt u met deze instelling het beheer van het behoud door interventie van de omgevingsthermostaat sturen. Volg hiervoor de volgende aanwijzingen:
Stel P04 = 1 in (standaardinstelling) � er is een thermostaat met een NORMAAL GESLOTEN contact nodig
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Opening van het contact van de externe omgevingsthermostaat:
�

Als het systeem zich in Normaal of Modulatie bevindt, gaat het naar de standbytoestand over

Sluiting van het contact van de externe omgevingsthermostaat:
�

Het systeem gaat naar de Ontstekingstoestand over

AUTOMATISCHE in- en uitschakeling van de ketel
Met deze instelling kunt u de automatische in- en uitschakeling van de ketel sturen
zonder dat u zich in de ruimte waar de ketel is opgesteld hoeft te bevinden. Maak hiervoor de volgende instellingen:
Stel P04 = 2 in � er is een thermostaat met NORMAAL GESLOTEN contact nodig
Opening van het contact van de externe omgevingsthermostaat:
�

Als het systeem zich in Normaal of Modulatie bevindt, gaat het naar de standbytoestand over

Sluiting van het contact van de externe omgevingsthermostaat:
�

Het systeem gaat naar de Ontstekingstoestand over

De contacten 61-62 van de omgevingsthermostaat zijn kortgesloten.
Opgelet: sluit geen enkele spanning aan op de klemmen van de omgevingsthermostaat.

Handleiding ketel mod. CS Marina. Versie 01/2011
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