Hoofdstuk 9

Onderhoud

9.2 Onderhoud door de installateur
Het onderhoud door de installateur dient eenmaal per jaar plaats
te vinden. Voor onderhoud zie onderstaand blokschema.
Onderhoud
Aanpassen
Opstellingsruimte veilig
?

ja

nee

CO2-perc.
9,5 % ±0,2%
bij hoogstand
?

ja
Geen
lekkage gastoevoer
?
ja

nee

Repareren/
afdichten

ja

nee

Rookgastemperatuur
T<80°C
?
ja

Geen
lekkage rookgasafvoer
?
ja
Geen
lekkage verbrandingsluchttoevoer
?
ja

nee

Ionisatie
I>3μA
bij hoogstand
?

Nieuw
¿OWHU
?

nee

Geen
lekkage condensafvoer
?
ja

nee

nee

ja
nee
CO2-perc.
7,5 % ±0,4%
bij laagstand
?

nee

nee

ja

Vervangen

Ionisatie
I>3μA
bij laagstand
?

ja
Netspanning
> 195 Vac
< 253 Vac
?
ja

nee

Energiebedrijf
informeren

nee

- Controleer luchthoeveelheid en
vervuiling systeemventilator
- Controleer tweede warmtewisselaar op vervuiling
- Controleer afstand brander en
ontsteekpen (4,5 mm)
- Controleer brander en ontsteekpen op beschadiging
- Controleer bedrading
- Voor instellen laagstand zie §7.2
- Inspuiter controleren/schoonmaken
- Luchtrestrictiedeksel controleren
op lekkage
- Condensverzamelbak, rookgasventilator, sifon en afdichtingen
controleren op lekkage
- Controleren van draaien van de
rookgasventilator op laagste
toerental.
- Controleer afstand brander en
ontsteekpen (4,5 mm)
- Controleer brander en ontsteekpen op beschadiging
- Controleer bedrading

ja

Voordruk
> 20 mbar
< 30 mbar
?

condensafvoer
gecontroleerd
op vervuiling
?

ja

nee

ja
Instellingen
vlgs sticker
voordeksel
?

- Voor instellen hoogstand zie §7.2
- Inspuiter controleren/schoonmaken
- Luchtrestrictiedeksel controleren
op lekkage
- Condensverzamelbak, rookgasventilator, sifon en afdichtingen controleren op lekkage
- Warmtewisselaar incl. afdichtingen
controleren op lekkage
- Beveiligingsafsluiter afstellen met
smoorklepregelschroef (SKRS)

nee

Juiste waarde
instellen

ja
³2ႇVHW´
beveiligingsafsluiter nee
-0,05 mbar ±0,01mbar
bij laagstand ?

Afstellen
beveiligingsafsluiter

juiste
werking ruimtethermostaat
?
ja

nee

Invullen diverse formulieren en vastleggen van meetwaarden

- Demonteer de Ø80mm schuifpijp
(rookgasafvoer) en controleer de
bocht aan de rookgasventilator
op interne vervuiling
- Demonteer alle Ø20mm condensafvoerbochten en pijpjes en controleer deze op interne vervuiling

- Controleren van bedrading en
stekerverbindingen
- Controleren van de instellingen
van de ruimtethermostaat
- Controleren van de besturingsunit

Let op
Beveiligingsafsluiter 230V.

c Voor het meten bij branden op hoogstand moet het luchtvolume van de
systeemventilator op minimum 70% van het maximum luchtvolume staan ingesteld.

N $OOHHQEHYHLOLJLQJVDIVOXLWHUPHWµRႇVHW¶UHJHOVFKURHI ]LH¿JXXU
 beveiligingsafsluiter nr.1 en nr.4)
O Afstellen beveiligingsafsluiter met smoorklepregelschroef


Zie § 7.2 Activeren
servicemode

]LH¿JXXUEHYHLOLJLQJVDIVOXLWHUQUHQQU

P Brander is voorzien van een speciaal branderdek welke absoluut niet mag worden
afgeborsteld; eventueel alleen reinigen met perslucht.

Q Meet de ionisatiestroom tijdens het branden van het toestel met een ionisatiemeter.
R Bij het losnemen van gaskoppelingen/ beveiligingsafsluiter moet de afdichtringen
vervangen worden; gaskoppelingen op lekkage controleren.

S Iedere 5 jaar ontsteekpen preventief vernieuwen.
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M
meetpunt 'offset'
N
meetpunt verschildruk SKRS
O
smoorklepregelschroef (SKRS)
P‘offset’ regelschroef
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