Werking
Onderdelen en afmetingen:
Beschrijving
Deze boiler kan via een aansluiting op de warm- of koudwaterleiding worden opgenomen in een
A. Behuizing
endirect
isolatiewarm water zodra de warmwaterkraan wordt geopend.
waterleidingnet
en levert
Instelknop
temperatuurbinnenketel met een inhoud van 10 liter.
In de boilerB.bevindt
zich voor
een geïsoleerde
C. Vergrendeling
instelknop
De thermostaat
en het elektrische
verwarmingselement zorgen ervoor dat het water tot de
D.
As
instelknop
ingestelde temperatuur wordt verwarmd.
E. Herstelknop
F. Uitgang warm water
G. Aanvoer koud water
H. Stroomkabel met stekker
J. Typeplaat

Systeem
Dit systeem heeft geen permanente open verbinding met de buitenlucht. In het circuit is een
 CBS XPSEFO%FCPJMFSXPSEUWJBEF
zogenaamde inlaatcombinatie met drukontlastklep opgenomen.
Tijdens het verwarmen zet
het water uit, waardoor de druk in de boiler stijgt. De ontlastklep opent zodra de druk hoger
wordt dan de openingsdruk van de drukontlastklep. Het expansiewater wordt afgevoerd. Op
deze wijze kan de systeemdruk niet te hoog (maximaal  CBS)XPSEFO%FCPJMFSXPSEUWJBEF
$
inlaatcombinatie
gevuld met koud (Koudvulsysteem) of warm (Warmvulsysteem) water. Bij een
%
“warmvulsysteem” wordt de boiler direct gevuld met water uit het warmwaternet. Warm water
&
blijft dus altijd beschikbaar ook als de boiler uit staat. Bij een “koudvulsysteem” wordt de boiler
gevuld met water uit het koudwaternet.

Installatie- en bedieningshandleiding
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A. Behuizing en isolatie
B. Instelknop voor temperatuur
C. Vergrendeling instelknop
D. As instelknop
E. Herstelknop
F. Uitgang warm water
G. Aanvoer koud water
H. Stroomkabel met stekker
J. Typeplaat
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Onderdelen en afmetingen:

.QHONRSSHOLQJPP
:DUWHOPRHU*
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Garantievoorwaarden
Bij aanspraak op garantie moet het type- en serienummer van de
boiler vermeld worden.
(Deze gegevens bevinden zich op het typeplaatje van de boiler. )
De aankoopnota met vermelding van de aankoopdatum moet
overlegd worden.
De garantie is alleen van toepassing:
- op materiaal- en constructiefouten (e.e.a. ter beoordeling van de
fabrikant).
- als de boiler volgens de installatie- en bedieningshandleiding is
geïnstalleerd, gebruikt en onderhouden.
- als de boiler constructief geen wijzigingen of aanpassingen heeft
ondergaan.
- als het defect geen gevolg is van droogkoken, te hard of te
agressief water, agressieve (vloeistoffen, dampen of gassen en
in- of uitwendige corrosie of kalkafzetting.
- als het defect geen gevolg is van eigen schuld, nalatigheid of
onoordeelkundig gebruik.
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PLQ
Garantie-uitsluiting

- Voorrijkosten
- Arbeidsloon

+

-

- Verzendkosten
PLQ
- Transportschade
- Administratiekosten
- Gevolgschade zoals brandschade, bedrijfsschade, waterschade of
lichamelijk letsel.







Productidentificatie

Service


Op de behuizing van de boiler bevind zich een identificatieplaat.
Op de identificatieplaat staan de volgende gegevens vermeld;
- Productnaam
- Typenummer
- Serienummer
- Boilerinhoud
.QHONRSSHOLQJPP
- Keurmerken
:DUWHOPRHU*
- Werkdruk
- Vermogen
.QHONRSSHOLQJPP
:DUWHOPRHU*
- Elektrische aansluitwaarde
Productidentificatie
- CE-markering
- IP-klasse
Op de behuizing van de boiler bevind zich een identificatieplaat.
Op de identificatieplaat staan de volgende gegevens vermeld;
- Productnaam
- Typenummer
- Serienummer
- Boilerinhoud
- Keurmerken
- Werkdruk
- Vermogen
- Elektrische aansluitwaarde
- CE-markering
- IP-klasse

Meldt u zich altijd bij het verkooppunt wanneer er problemen zijn
met de boiler en/of de bediening ervan. Voor het nabestellen van
onderdelen kunt u daar eveneens terecht.
N.B.
Het defect van één of meerdere onderdelen rechtvaardigt in geen
enkel geval de vervanging of terugzending van de volledige boiler.
Alle relevante boileronderdelen zijn op korte termijn leverbaar.



Modesto® Q Slide-in boiler
Keukenboiler

110214-01_NL

10 Liter
2000 Watt (Koudvulsysteem)
400 Watt (Warmvulsysteem)

Garantieverlening
De zorg voor de uitvoering van de garantie berust in eerste instantie
bij het verkooppunt waar u de boiler heeft gekocht. Neem dan ook
altijd eerst contact op met het verkooppunt.
Garantietermijn
- 5 jaar* garantie op de koperen binnenketel. (zonder toebehoren)
- 2 jaar* garantie op de overige onderdelen.
* gerekend vanaf de datum op het aankoopbewijs / of indien niet
aanwezig het serienummer.
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Garantie
Deze boiler wordt door de fabrikant gegarandeerd op alle
materiaal- en/of constructiefouten.

®

TYPE:

MODESTO Q

10 L00 kPa
230V ~

IPX4

400 W

serienr.

xxxxxx

art.nr.

40221004

Het defect van één of meerdere onderdelen rechtvaardigt in geen
enkel geval de directe vervanging of terugzending van de volledige
boiler.
Meldt u zich altijd bij het verkooppunt wanneer er problemen zijn
met de boiler en/of de bediening daarvan. Voor het nabestellen van
onderdelen kunt u daar eveneens terecht.

®

TYPE:
MODESTO
Q
®
TYPE:
MODESTO Q
10 L00 kPa
IPX4
10 L00 kPa
IPX4
230V ~ 2000 W ®
230V ~ MODESTO
400 W
TYPE:
Q
serienr.
xxxxxx
serienr.
xxxxxx
10
L00
kPa
IPX4
art.nr.
40221020
art.nr.
40221004
230V ~ 400 W
serienr.

xxxxxx

art.nr.

40221004

TYPE:

MODESTO Q

Aansprakelijkheid
De fabrikant of het verkooppunt accepteren geen aansprakelijkheid
voor schade of lichamelijk letsel van welke aard dan ook ontstaan
door;
- het niet opvolgen van de instructies in deze handleiding.
- onvoorzichtigheid tijdens het installeren, gebruiken,
onderhouden en repareren van deze boiler.
- gebruik niet conform de toepassing.
- het toepassen van onderdelen welke niet door de fabrikant zijn
geleverd.
- gevolgschade van lekkage.

®

10 L00 kPa

IPX4

230V
2000 W ® Q
TYPE: ~ MODESTO
serienr.
xxxxxx
10 L00
kPa
IPX4
art.nr.
230V ~ 40221020
2000 W



Controle inhoud van verpakking

Overige, niet meegeleverde* toebehoren

- Controleer de inhoud van de verpakking. Indien de verpakking niet volledig is,
neem dan contact op met het verkooppunt waar u de boiler heeft gekocht.
[

1x Modesto® Q slide in boiler

Spaar het milieu:
- Bied het karton ten behoeve van hergebruik aan bij het oud papier en karton.
- Scheid de overige verpakkingsresten volgens de lokaal geldende richtlijnen.
- De boiler is vervaardigd uit materialen die in geen enkele situatie schadelijk zijn voor het milieu.

Aansluitset, minimaal bestaande uit:
[

1x Inlaatcombinatie, werkdruk baS

[

[

Inventum B.V.
Postbus 275, 3990 GB Houten
Kaagschip 25, 3991 CS Houten

Verpakking en milieu

Tel.: +31 (0)30 274 84 84


Fax: +31 (0)30 274 84 85
E-mail: info@inventum.com

1x Handleiding



1x Kunststof T-stuk
1x Afvoerslang t.b.v. expansiewater
[

1x Tie-wrap

[

[

België/Belgique Tel.: 03 227 43 43 Fax: 03 227 43 44

Opslag en transport

1x T-Stuk t.b.v. sanitairaansluiting**
 S

[

[

Transporteer het toestel in de originele of een goed passende doos. Plaats, voor transport, de doos zo in het vervoermiddel dat deze niet kan verschuiven. Laat het toestel in de doos, totdat u de plaats
van montage heeft bereikt.

www.inventum.com

[

Onderhoud
[
[
[
* Aangezien deze toebehoren niet door Inventum meegeleverd worden, kan[het zijn dat de afbeeldingen
hiervan in de montage instructie afwijken van dedoor
materialen
S u aangekochte
** - De inlaatcombinatie dient aan de boilerzijde voorzien te zijn van een G ½”aansluiting. Voor de aansluiting heeft u dan ook een vlakke pakking nodig. De andere zijde overeenkomstig met de waterleiding.
- Het T-stuk is alleen bedoeld voor het koudvulsysteem, zie stap 3A. Aansluitingen conform waterleiding.

Gebruik van de handleiding

[

[

[

[

Schoonmaken
- Reinig de buitenzijde van de boiler met een zachte doek en gebruik niet-agressieve schoonmaakmiddelen.
Inlaatcombinatie
- Controleer regelmatig of de ontlastklep het expansiewater afvoert.
Let op! De afvoer van de ontlastklep moet in open verbinding staan met de omgeving!
Let op! De ontlastklep moet regelmatig handmatig worden bediend om de werking te controleren en eventuele kalkafzetting te verwijderen!

Deze handleiding is bedoeld als naslagwerk voor de consument/eindgebruiker. Gebruik deze handleiding om de “Modesto® Q Slide-in” boiler op veilige wijze te installeren, te gebruiken en te onderhouden.
Bewaar de handleiding zorgvuldig. Lees de handleiding aandachtig door en voer de
inbouwaanwijzingen uit in de aangegeven volgorde.
 S

In de handleiding staan beschrijvingen en instructies. In de beschrijvingen[
staat belangrijke [
informatie
over de boiler, in de instructies staat wat de gebruiker moet doen. De instructies in de handleiding
bestaan uit visuele en tekstuele instructies. In de tekst wordt bevestigd wat [
u in de illustraties[ziet.
Volg de instructies nauwgezet.

[

 S

Deze handleiding is door de fabrikant met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Er kunnen echter
geen rechten aan deze handleiding worden ontleend. De fabrikant behoudt zich, in verband met
voortdurende productinnovatie, te allen tijde het recht voor om zonder voorafgaande mededeling de
specificaties te wijzigen.

[

[

[

Laat de boiler jaarlijks ontkalken als u in een gebied woont met hard water (hoger dan 12°dH).
Tevens adviseren wij u een kalkfilter; informatie hieromtrent is te verkrijgen via uw installateur / verkoper.

[

[

Storingen
Deze boiler is een betrouwbaar product. Probeer een storing aan de hand van de storingstabel op te lossen.

[

Mogelijke oorzaak

[

Te koud water

Toepassing
De boiler is ontwikkeld voor het onder druk opslaan en verwarmen van tapwater en moet worden aangesloten op een waterleidingnet. De waterdruk mag maximaal 700 kPa (7 bar) bedragen.
Monteer indien nodig een reduceerventiel. Elk ander of verdergaand gebruik is niet toegestaan. Installeer en gebruik de boiler uitsluitend als deze zich in technisch perfecte conditie bevind. Monteer
de boiler dicht bij een tappunt. De boiler kan horizontaal of vertikaal worden geplaatst.

Te heet water

Stel de temperatuur in

Thermische beveiliging geactiveerd doordat
de boiler zonder vulling heeft gewerkt

Verwijder de temperatuurknop en reset de
thermische beveiliging

Afstand tussen boiler en tappunt te groot

Isoleer de leiding of verminder de afstand

Ingestelde temperatuur te hoog

Stel de temperatuur in op een lagere waarde

Waterdruk te laag

Controleer of de koudwaterkranen hetzelfde
probleem hebben. Neem in dat geval
contact op met het waterleidingbedrijf

Tip: Bespaar ruimte. Monteer de boiler indien mogelijk achter de plint van het keukenblok.
Te weinig water

Werking

Tijdens het opwarmen van de boiler zal water ontsnappen
Beschrijving
deaansluiting
ontlastklep
van ofdekoudwaterleiding
inlaatcombinatie.
Deze opening
Deze boiler kanuit
via een
op de warmworden opgenomen
in een
waterleidingnetnaar
en levert
direct warm water
de warmwaterkraan
geopend.
atmosfeer
moetzodra
altijd
worden vrijwordt
gehouden.

Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen van
Systeem
8 jaar
en ouder
door met
personen
metInverminderde
Dit systeem heeft geen
permanente
open en
verbinding
de buitenlucht.
het circuit is een lichazogenaamde inlaatcombinatie
drukontlastklep
Tijdens
het verwarmenof
zet een gemelijke, met
zintuiglijke
ofopgenomen.
geestelijke
vermogens
In de boiler bevindt zich een geïsoleerde binnenketel met een inhoud van 10 liter.
het water uit, waardoor de druk in de boiler stijgt. De ontlastklep opent zodra de druk hoger
brek
aan
kennis
en
ervaring
als
zij
onder
toezicht staan of
De thermostaat en het elektrische verwarmingselement zorgen ervoor dat het water tot de
wordt dan de openingsdruk van de drukontlastklep. Het expansiewater wordt afgevoerd. Op
De bedieningsknop van de ontlastklep moet regelmatig deze
zijn geïnstrueerd
over het gebruik
op een veilige manier
ingestelde temperatuur wordt verwarmd.
wijze kan de systeemdruk
niet te hoog (maximaal
CBS)XPSEFO%FCPJMFSXPSEUWJBEF
bediend worden om kalkafzetting op de klep te verwij- inlaatcombinatie gevuld
met koud
(Koudvulsysteem)
(Warmvulsysteem)
Bij een
en zich
bewust
zijn van ofdewarm
gevaren
van hetwater.
apparaat.
“warmvulsysteem” wordt de boiler direct gevuld met water uit het warmwaternet. Warm water
deren en zo te voorkomen dat deze geblokkeerd raakt.
blijft dus altijd beschikbaar ook als de boiler uit staat. Bij een “koudvulsysteem” wordt de boiler
Let
op,
dit
apparaat
is
geen
speelgoed!
Ouders
en/of
gevuld met water uit het koudwaternet.
Dit apparaat, de inlaatcombinatie en de water- en afverzorgers dienen te voorkomen dat kinderen ermee
voerleidingen mogen in verband met bevriezingsgevaar
spelen.
alleen in een vorstvrije ruimte worden geïnstalleerd.
De afvoerleiding vanaf de ontlastklep dient aflopend te
Reiniging en onderhoud CBSmag
niet worden uitgevoerd
XPSEFO%FCPJMFSXPSEUWJBEF
worden gemonteerd.
door kinderen zonder begeleiding van een daartoe be CBS XPSEFO%FCPJMFSXPSEUWJBEF
voegd persoon.
De boiler dient te worden aangesloten op een inlaatcombinatie voorzien van KIWA keurmerk en met een
ontlastdruk van maximaal 0,8 MPa.

Te weinig water bij verticale opstelling
Drukontlastklep lekt constant

Boiler lekt

Boiler lijkt te koken

Actie

Ingestelde temperatuur te laag

Kraan inlaatcombinatie staat niet geheel
open

Draai de kraan van de inlaatcombinatie
geheel open

Boiler niet in de juiste verticale positie
geplaatst

Corrigeer de vertikale positie zoals in deze
handleiding vermeld

Druk in waterleiding te hoog

Plaats reduceerventiel vóór inlaatcombinatie

Ontlastklep sluit niet goed

Bedien de ontlastklep enkele malen

Waterleidingen op boiler niet goed
aangesloten

Plaats een lekbak
Verwijder de stekker uit de
wandcontactdoos
Sluit de kraan van de inlaatcombinatie
Hef de systeemdruk op door de
warmwaterkraan open te zetten
Neem contact op met het verkooppunt

Binnenketel lek

Kalkafzetting in boiler

Neem contact op met verkooppunt

Neem contact op met uw verkooppunt als de storing niet met de beschreven handelingen kan worden opgelost! Zorg dat u in dat geval de volgende gegevens bij de hand heeft:
- productnaam;
- typenummer;
- serienummer.

Eigenhandige reparatie van de boiler is niet toegestaan. Er kunnen mogelijk onveilige situaties ontstaan. Bovendien vervalt de garantie. Als de voedingskabel beschadigd raakt mag deze uitsluitend
worden vervangen door de technische servicedienst van de fabrikant. Het ontstaan van gevaarlijke situaties wordt op deze wijze tot een minimum beperkt.

Copyright 2011
Niets uit deze handleiding mag worden verveelvoudigd en/of openbaar
worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke
andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
de leverancier. Dit geldt ook voor de gebruikte illustraties.

 CBS XPSEFO%FCPJMFSXPSEUWJBEF
 CBS XPSEFO%FCPJMFSXPSEUWJBEF

Boiler legen en afkoppelen

PLQ

Verwijder de stekker uit de wandcontactdoos.

Sluit de hoofdkraan van de waterleiding.

Sluit de stopkraan van de inlaatcombinatie
indien aanwezig.

Open de warmwaterkraan om het restant
warmwater af te laten voeren.

Waarschuwing! Wacht 1 uur om het water in
de boiler te laten afkoelen!

PLQ
PLQ

Plaats een lekbak onder de warmwateraansluiting en de inlaatcombinatie.

Koppel de aansluitingen van de boiler bij de inlaatcombinatie en de warmwaterkraan af.

Hang de slang met de G 1/2” koppeling in de spoelbak en houd de slang met de knelkoppeling
omhoog. (De boiler loopt nu leeg)

Let op! Alleen de opwarmfunctie van de boiler is nu
uitgeschakeld. Bij het warmvulsysteem blijft
de normale warmwateraanvoer beschikbaar!

- Verdraai de temperatuurknop zo dat het sterretje
tegenover de markering (“click”) op de behuizing staat.
(Tijdelijk buiten bedrijf)

Buiten bedrijf stellen

Open de warmwaterkraan. Zodra er water uit de kraan
stroomt is de boiler gevuld.

9 Systeem vullen (vervolg)



Verwijder de stekker uit de wandcontactdoos als de boiler gedurende een langere tijd
(weken, maanden of jaren) niet wordt gebruikt.

EDU

Boiler in de kast plaatsen
Plaats de boiler zoals aangegeven, horizontaal of verticaal.

Sluit de kraan.

Teken de bestaande afvoerleiding af op 75 mm en
105 – 110 mm beneden de inlaatcombinatie.

PP

PLQ
PP

PP



45°C:
Deze instelling kan worden gebruikt voor bijvoorbeeld het
wassen van de handen en afspoelen van de vaat.
Bij deze instelling neemt de kalkafzetting in en het
energieverbruik van de boiler af.

Controleer of het systeem lekvrij is.

Waarschuwing! Bij water van 75ºC bestaat de kans op
verbrandingsgevaar!

75°C:
Dit is de maximale tapwatertemperatuur die de boiler
kan leveren. Tijdens het tappen neemt de gemiddelde
temperatuur van het tapwater af.

60°C:
Deze instelwaarde sluit de besmetting van legionella en
andere schadelijke micro-organismen uit.
Voor afwaswater is dit de gebruikelijke temperatuur.

Sluit de slang met de wartelmoer G 1/2 “ aan op de
inlaatcombinatie.
Gebruik hierbij een pakking voor een correcte dichting.

8 Aansluiten boiler

Sluit de slang aan op de afvoeraansluiting van de inlaatcombinatie

“Warmvulsysteem”
Verwijder de warmwaterleiding van de kraan.

*
Bevriezingsbeveiliging. De watertemperatuur bedraagt
ca. 10 °C.

Temperatuurinstelling

Monteer de plint.

Plaats een lekbak.

P

P

Legionellabesmetting
Nee
Mogelijk
Nee
Legionella sterft af

Dagelijks gebruik warm water
Niet vereist
Vorstvrijstand temperatuurknop
Vereist
Vereist
Alleen voor keukengebruik
Niet vereist
Gebruik zonder beperking

Open de hoofdkraan.

Controleer of de boiler geheel gevuld is door de
warmwaterkraan open te draaien.
Er moet een continue waterstroom opgang komen.

Waarschuwing! De boiler warmt nu op!

Steek de stekker in de wandcontactdoos.

Waarschuwing! Legionellabesmetting !
Bij watertemperaturen tussen 25° C en 60°C is er kans op legionellabesmetting.
Wacht minimaal 30 minuten met tappen nadat de boiler is ingeschakeld als deze niet
regelmatig of gedurende langere tijd niet wordt gebruikt. Deze tijd is noodzakelijk om
boilerinhoud tot 60°C te verwarmen.

Opslagtemperatuur
< 25°C
25°C - 40°C
45°C - 60°C
>60°C

Waarschuwing! Sluit de stekker nog niet aan!

Sluit de slang met de knelkoppeling aan op de kraan.

Open de kraan van de
inlaatcombinatie.

Controleer het systeem.
Controleer de werking van de drukontlasting bij
inlaatcombinatie. Uit de inlaatcombinatie moet water
druppelen.
Controleer 30 min. na ingebruikname het systeem
nogmaals op lekkage.

Stel de maximale temperatuur 45°C, 60°C of 75°C in.

9 Systeem vullen

Waarschuwing! Sluit de stekker nog niet aan!

6 Boiler plaatsen

Let op! De inlaatcombinatie moet horizontaal hangen!

Sluit de inlaatcombinatie aan op de warmwaterleiding aan.

Tip: Zie hoofdstuk 3 voor uitleg over warmvul- of koudvulsysteem of vraag bij het
verkooppunt om informatie!

Let op! Monteer de tie-wrap zoals aangegeven om een
stankslot te maken!

Zaag de warmwaterleiding door.

Voorzie eventueel een doorvoeropening voor de leidingen en de elektriciteitskabel.

Waarschuwing! Raadpleeg de bij de keuken behorende documentatie of contacteer de leverancier van de keuken
i.v.m het op de juiste wijze verplaatsen van de poten!

Montage achter de plint
Verwijder de plint en verplaats eventueel stelvoeten bij inbouw achter de plint.




Monteer de tie-wrap.

PLQ
PP

Tip: Informeer bij de waterleidingmaatschappij of
beheerder!

Maak benodigde ruimte vrij en toegankelijk.
Controleer systeemdruk van waterleidingsysteem
(maximaal 5 bar).

3B Inbouwen inlaatcombinatie warmvulsysteem

Het bereik van de temperatuurknop kan worden begrensd. De temperatuurknop is uitgerust met een instelbare (45°C,
60°C, 75°C) vergrendeling. De vergrendeling kan met een schroevendraaier worden ingesteld. Kinderen hebben nu niet de
mogelijkheid om de boiler op een hogere temperatuur in te stellen, zodat ze later hun handen branden aan te heet water.
De vergrendeling kan ook een energiebesparende functie hebben. Ongewenst verhogen van de ingestelde temperatuur is
niet zondermeer mogelijk.



Met de temperatuurknop kan de temperatuur traploos
worden ingesteld.

Bediening

Schuif de boiler onder de kast.

Sluit de slang aan op het T-stuk



Sluit de hoofdkraan van de waterleiding.
Open de kranen van het tappunt om het restant leidingwater af te voeren.



Controleer dat de kraan op de inlaatcombinatie dicht
staat. Draai indien nodig de kraan tot aan de aanslag
dicht.

5 Aansluiten expansiewaterafvoer

Let op! De trechter van de inlaatcombinatie moet verticaal hangen!

Let op! De boiler moet binnen 3 maanden na het installeren en vullen in bedrijf worden
gesteld. Alleen dan kan een goede werking worden gegarandeerd!

Controleer alle aansluitingen op lekkage.

Tip: Monteer de wandcontactdoos op een gemakkelijk
bereikbare plaats!

Plaats de stekker nog niet in de wandcontactdoos.

Monteer een geaarde wandcontactdoos op maximaal 1,5 m
van de plaats waar de boiler wordt geplaatst.

Tip: Zie “Werking” voor uitleg over warmvul- of koudvulsysteem of vraag bij het
verkooppunt om informatie!
Sluit de inlaatcombinatie aan.

Boiler achter de plint plaatsen
Voer een draad door de doorvoeropening onder de kast en
bind deze vast aan de leidingen en kabel.
Leid de kabel samen met de leidingen van de boiler door
de doorvoeropening.

Monteer het T-stuk.

Koudvulsysteem
Maak met een T-stuk, 90º-bocht en nieuwe stukken leiding een aansluiting op de
koudwaterleiding.





Let op! Voor stap 3 moet de keuze worden gemaakt : 3A koudvulsysteem / 3B warmvulsysteem.

Let op! Verwijder de aan de boiler gemonteerde leidingen niet!

Let op! Monteer geen afsluiter tussen de inlaatcombinatie en boiler!

Zaag de afvoerleiding door en verwijder stuk leiding.

4 Inbouwen waterafvoer inlaatcombinatie

Plug de warmwaterleiding af.

Stel de systeemdruk in als er een reduceerventiel werd gemonteerd.

Vergrendel de temperatuurknop indien gewenst (zie "Bediening").

7 Boiler plaatsen (vervolg)

Warmvulsysteem
Controleer dat de kraan op de inlaatcombinatie dicht staat. Draai indien nodig de kraan tot
aan de aanslag.

3B Inbouwen inlaatcombinatie warmvulsysteem (vervolg)

“Koudvulsysteem”
Verwijder de koud- en warmwaterleiding van de kraan.



Plaatsbepaling
Bepaal aan de hand van de voorbeelden, de plaats waar de boiler opgesteld gaat worden.
Houd daarbij rekening met het volgende:
- De boiler, inlaatcombinatie, water- en afvoerleidingen moeten zich in een vorstvrije ruimte bevinden.
- De ondergrond moet vlak zijn en het gewicht van de boiler met inhoud kunnen dragen.
- Zorg dat de boiler bereikbaar is voor service en onderhoud.
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2 Voorbereiding inbouwen boiler
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3A Inbouwen inlaatcombinatie koudvulsysteem

Plaatselijke geldende installatievoorschriften
Tijdens het inbouwen van de boiler dient u de ter plaatse
geldende installatievoorschriften van ondermeer het
elektriciteits- en waterleidingbedrijf in acht te nemen.

1 Inbouwvoorwaarden



