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1. Inleiding 
Indien het boilervat in de Modul-AIR Red of Blue defect is, zal deze vervangen moeten worden. In dit 

document staat beschreven hoe dit moet en wat hiervoor nodig is. 

2. Benodigdheden 
1. S1601050 170 boiler incl onderdelen kit 

2. Steeksleutel 22 mm / Tectite tool 

3. Water stofzuiger 

4. Emmer / dweil 

5. 2 pluggen om het verwarmingssysteem af te doppen 

6. Verstelbare moersleutel 

7. M8 dopsleutel (M8 bouten liggen verdiept) 

8. Torx (T20) schroevendraaier(s /set)  

9. Kruiskop schroevendraaier(s /set) 

10. Installatiehandleiding Red/Blue 

  

Opmerking! 

Het vervangen van en boiler kan in de meeste gevallen in een dag worden 
gerealiseerd. 
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3. Instructie 

3.1. Voorbereidingen 

1. Zorg eerst dat het toestel spanningsloos is door de werkschakelaar uit te zetten.  

 
2. Verwijder het frontpaneel van het apparaat. 
3. Verwijder de displayplaat met display. Draai de 5 schroeven los om het display en de plaat 

waar deze op gemonteerd is, los te nemen. Haal hiervoor ook de kabel(s) aan de onderkant 
van het display los. 

  
 

4. Draai de moer van de elektrische anode los en maak de kabel los 

   
 

5. Verwijder sensor TE2, geplaatst op de buis erboven 
het waterreservoir aan de rechterkant. 
 

6. Verwijder sensor TE24 uit het waterreservoir 
 

  

Waarschuwing! 

Kans op elektrische schok: Schakel eerst de Modul-AIR en eventueel aanwezige 
ClimateControl module uit met de werkschakelaar voordat je de werkzaamheden 
start. Beveilig het apparaat tegen onbedoeld opnieuw inschakelen. 



 Modul-AIR Red & Blue – Instructie  Boilervat vervangen 

Laatst opgeslagen 23-2-2022  pagina 3 van 11 
 

https://inventum.sharepoint.com/wf/Gedeelde documenten/CR 2020/2009252/Documents/Inventum instructies spare-parts/Modul-AIR 
Red-Blue Boilervat vervangen.docx 

7. Straks moet de hele warmtepomp van de muur komen, omdat de boiler aan de achterzijde 
wordt uitgewisseld. Bepaal welke extern aangesloten componenten belemmerend hierin 
kunnen zijn en haal die indien nodig los van de besturingskaart. Denk oa aan de hieronder 
genoemde aansluitingen. Spiegel dit ook zeker de elektrische aansluitingen zoals benoemd in 
de Installatie handleiding van de Red/Blue: 

1. De voedingskabel op de automaat onder de besturingskaart 
2. De RF-ontvanger op Connector X3 contact 9 & 10 
3. Een Kamerthermostaat, of het kamerthermostaat contact vanaf de Comfortzone 

zoneregelaar op Connector X3 contact 5 & 6 
4. In geval van de Blue, het Change-Over contact vanaf de Comfortzone zoneregelaar 

op Connector J10 contact 21 & 22 
5. De Buitenvoeler op Connector X4 contact 1 & 2 
6. In geval van de Blue, de Externe Binnenvoeler op Connector X4 contact 3 & 4 
7. In geval van de Blue, de ventilatielucht Motorkleppen op Connectoren J7 – J9 
8. In geval van een Red icm CCM, de CCM voeding op Connector X11 
9. In geval van een Blue icm CCM, de CCM voeding op Connector J5 contact 1 en J6 

contact 1,2,3 
10. In geval van een CCM, de CCM aansturing op Connector X3 contact 1,2 & 11 
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3.2. Legen van tapwatercircuit, boilertank 

 

8. Zorg dat de hoofdkraan, vulkraan 1, tapwater (zie figuur hieronder) dichtstaat. 
9. Zorg dat vulkraan 2 verwarmingssysteem dichtstaat (de kraan staat haaks op de leiding) 
10. Maak de vulslang los van het cv-circuit door hem van vulkraan 2 verwarmingssysteem (zie 

figuur hieronder) te ontkoppelen. Deze kun je met de hand losdraaien. 
11. Zorg dat het losse uiteinde van de vulslang verbonden is met de waterafvoer, zodat straks 

het water uit het tapwatercircuit via de vulslang weg kan lopen. 
12. Open nu vulkraan 3 verwarmingssysteem (zie figuur hieronder) en één of meerdere 

warmwaterkranen in de woning open. Het water uit het tapwatercircuit zal nu via de 
vulslang weglopen. 

13. Wacht tot al het water is weggelopen. 
14. Sluit vulkraan 1 tapwater (zie figuur hieronder) weer af en sluit de vulslang weer aan op 

vulkraan 2 verwarmingssysteem (zie figuur hieronder). 

 

 

  

Waarschuwing! 

Gevaar voor verbranding. Zorg dat (eventueel) water in de installatie voldoende is 
afgekoeld voordat je aan de installatie gaat werken. 
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3.3. Legen van het cv-systeem  

15. Tap de verwarmingsinstallaties af of sluit ze af. Als er geen afsluiters zijn, moet het 
verwarmingssysteem worden afgedopt. 

 

16. Zorg dat vulkraan 1 verwarmingssysteem (tapwater aanvoer) dicht is. 

17. Monteer ergens in de installatie (bij voorkeur laagste punt in de installatie) een slang op een 

aftappunt en laat hier de druk van de installatie af.  

Doe dit bij voorkeur op een plek waar het water makkelijk kan worden opgevangen of 
afgevoerd. 

18. Open op het hoogste punt een ontluchter om het water beter weg te laten lopen. 
19. Wacht tot er geen water meer uit komt. Sluit dan het aftappunt en verwijder de slang. 
20. Om het laatste beetje water uit de Modul-AIR weg te laten lopen. Draai ergens in het cv-

circuit van de Modul-AIR een koppeling los, waar het water makkelijk kan worden 
opgevangen of afgevoerd.  

21. Wacht tot er geen water meer uit komt en draai  de koppeling weer vast. 
22. Sluit tevens de opengedraaide ontluchter(s) in het cv-systeem. 

 

 

3.4. Loskoppelen van de Modul-AIR Red/Blue 

23. Maak de verbinding naar de boiler tank toe, naast de ontluchter los  

 

Tip! 

Onder de veiligheidsklep verwarmingssysteem (nr. 4) zit ook een ¼” (buitendraad) 
plug die verwijderd kan worden om iets aan water te lozen. 
Gebruik een steeksleutel van 10 mm om deze los te halen. 
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24. Koppel de aansluitingen, de aan- en afvoer van het verwarmings-, CV-systeem los. Wanneer 
er een ClimateControl module aanwezig is, koppel ook de aanvoer en retour van de CCM los. 

25. Maak de aansluitingen op warm en koud water los bij de mengkraan 

 
26. Maak de klemringverbinding op het expansievat los en verwijder het expansievat 

 
27. Maak de rechter snelkoppeling van de VP-box los met een molex demontagegereedschap. 

OPMERKING: Het is met water gevuld. 

 
28. Haal de ventilatiepijpen, -kanalen bovenaan de warmtepomp los 
29. Trek, wanneer de watertank leeg is, alle hydraulische leidingen, luchtkanalen en elektrische 

aansluitingen los zijn,  de Modul-AIR Red/Blue voorzichtig naar voren, zodat je toegang hebt 
tot de achterkant en zijkanten. 

  

Warm Tapwater Koud leidingwater 
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3.5. Verwijderen van achter en zijplaat 

30. Verwijder de schroeven aan de achterkant. 
31. Verwijder in ieder geval de rechter zijde, 

maar bij voorkeur beide zijden. Verwijder 
de schroeven. 

32. Verwijder de achterplaat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.6. Maak de boiler tank los 

33. Verwijder de leiding tussen de achterkant 
van de watertank en de T-aansluiting 
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34. Verwijder de achterste aansluiting van de circulatiepomp. 

 
35. Maak de inlaatcombinatie, mengkraan los 

 
36. Draai de vier bevestigingsschroeven van de tank los. 

 
37. Draai de achterste montageschroeven van de HP-doos los 

          
38. Til de WP-Unit op en plaats deze tussen een afstand van ongeveer 4 cm 

 



 Modul-AIR Red & Blue – Instructie  Boilervat vervangen 

Laatst opgeslagen 23-2-2022  pagina 10 van 11 
 

https://inventum.sharepoint.com/wf/Gedeelde documenten/CR 2020/2009252/Documents/Inventum instructies spare-parts/Modul-AIR 
Red-Blue Boilervat vervangen.docx 

39. Verwijder de zeskantschroef om de transportvergrendeling los te maken en verwijder de 
kleine schroeven uit de balk of knip de transportvergrendeling aan de uiteinden door. 

 

3.7. Haal de boiler tank uit het frame 

40. Trek de watertank zo ver mogelijk naar 
achteren totdat de leidingen aan de 
onderkant van de watertank in de 
dwarsbalk van de standaard passen. 
 

41. Kantel de tank naar achteren, zodat de 
bovenkant van de tank de balk kan 
passeren, snij een 
 

42. Trek de tank uit de standaard. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8. Plaatsen van nieuwe boiler tank 

43. Haal de nieuwe boilertank uit de verpakking 
44. Installatie van de nieuwe tank gebeurt in omgekeerde volgorde. Lees de instructie van onder 

naar boven en voer de stappen in omgekeerde volgorde uit. 
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3.9. Werkzaamheden afronden 
45. Controleer of het systeem nergens lekt, indien nodig draai nog het een en ander aan, zodat 

het lekken stopt. 

46. Herstel (mn in geval van een Blue) met bv de Armflex isolatie tape eventueel verwijderd 

isolatie materiaal. Zorg dat de isolatie weer naar behoren is voor vertrek. 

47. Controleer/meet of de voeding goed is aangesloten om schade of sluiting in het toestel te 

voorkomen alvorens de voeding in te schakelen 

48. Zet de spanning terug op het toestel, zet de werkschakelaar aan. Het ontluchtingsprogramma 

wordt gestart. 

49. Ontlucht het systeem 

50. Controleer hierna de systeemdruk, manometer (bij nr. 4)  en vul het systeem zo nodig bij. 

51. Laat het systeem in verschillende standen draaien en controleer op lekkage en dat er geen 

ongewenste, onverwachte alarmen verschijnen 

52. Herhaal indien nodig het bijvullen en de ontluchtingsstappen hierboven. 

53. Plaats het frontpaneel terug voor het apparaat 


