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1

Opmerkingen bij de documentatie

De navolgende informatie is bedoeld om u door de volledige documentatie te leiden.
Andere documenten zijn van toepassing in combinatie
met deze handleiding voor het installeren en gebruiken.
Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige
schade, veroorzaakt door het niet raadplegen van
deze handleidingen.
1.1

1.4

U treft het typeplaatje aan op de voorzijde bij de uitstroomopening. Om het plaatje te kunnen zien, moet u
de behuizing wegnemen, zie paragraaf 3.7.1. Het typeplaatje (zie onderstaand voorbeeld) bevat de volgende
informatie:

Overige toepasselijke documenten

Bij het gebruiken van de atmoMAG, moet u alle gebruiksaanwijzingen raadplegen, die met andere systeemonderdelen worden meegeleverd.
Deze gebruiksaanwijzingen zijn bijgesloten bij de afzonderlijke onderdelen van het systeem.

Vaillant GmbH

4

NL, Cat.II 2L3B/P ;Typ.B11BS
2L, G25-25 mbar-(Aardgas)
Pmín: 5,2 kW Pnom: 10,4 kW
Qmín: 5,9 kW Qnom: 11,8 kW
Pres. máx. 13,0 bar
R. Fabr. GG 20/26210
CE99CM909

5

Serial-Nr 21110100100125380010 005000 N9

2

Bewaren van de documenten

Overhandig a.u.b. deze handleiding voor het installeren
en gebruiken, evenals alle andere geldige documenten
en hulpmiddelen aan de eigenaar van de installatie, die
deze documenten en hulpmiddelen zo zal bewaren, dat
ze bij behoefte beschikbaar zijn.
1.3

Gebruikte pictogrammen

Raadpleeg a.u.b. de veiligheidsinstructies in deze gebruiksaanwijzing voorafgaand aan het gebruik van het toestel.

Remscheid / Germany

MAG NL 6-0/0 XI-DG L

1

3

1.2

Typeplaat

1
2
3
4
5

Typeaanduiding van het warmwatertoestel
Aanduiding van de typegoedkeuring
Technische gegevens
Producent en CE-merkteken
Serienummer

Het toestel mag uitsluitend worden gebruikt met de
soort gas, die op het typeplaatje is vermeld.

a

Pictogram dat op gevaar wijst
– met kans op onmiddellijk levensgevaar
– met kans op ernstig lichamelijk letsel
– met kans op licht lichamelijk letsel

> Noteer altijd het type toestel en de gebruikte soort gas
in tabel 10.2, onder verwijzing naar de ingestelde soort
gas in paragraaf 10 van de Technische gegevens.
> Plaats de behuizing terug op het toestel.

e
b
i

Pictogram dat op gevaar wijst
– met kans op levensgevaar door een
elektrische schok

1.5

Pictogram dat op gevaar wijst
– met kans op materiële schade
– met kans op milieuschade

Toepasselijkheid van de handleiding

Deze installatiehandleiding is exclusief van toepassing
op modellen met de volgende artikelnummers:
Model

Type

Artikelnummer

MAG NL 6-0/0 XI

B11BS

0010012537
0010012538

Symbool duidend op nuttige tips en informatie

> Pictogram voor een vereiste handeling

Zie het identificatieplaatje voor het artikelnummer van
uw module.
1.6

CE-merkteken

Het CE-merkteken indiceert dat de toestellen voldoen
aan de basiseisen, gesteld in de navolgende richtlijnen:
– Richtlijn Gastoestellen (2009 142 CE)
– Richtlijn Elektromagnetische compatibiliteit met
drempelklasse B (2004 108 CE)
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2 Veiligheidsinstructies en voorschriften

2

Veiligheidsinstructies en voorschriften

2.1

Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

Raadpleeg de algemene veiligheidsinstructies en de
waarschuwende opmerkingen, die aan elke paragraaf
voorafgaan, als u het systeem gebruikt.
2.1.1

Klassering van de waarschuwingen

De navolgende waarschuwingen en signaalwoorden worden
om After Gebruik de waarschuwingen te klasseren in overeenstemming met de ernst van het mogelijke gevaar:
Signaalwoord

Gevarenteken

a
e
a
b

Toelichting
Let op!
Elk onjuist gebruik is verboden.

Gevaar!

Onmiddellijk levensgevaar
of gevaar voor ernstig
lichamelijk letsel

Gevaar!

Risico op gevaar voor uw
leven door een elektrische
schok

Waarschu- Risico op licht lichamelijk
wing!
letsel

Let op!

Risico op materiële
schade of milieuschade

Tabel 2.1 Betekenis van gevarentekens en signaalwoorden

2.1.2

Structuur van de waarschuwingen

Waarschuwende tekens herkent u aan de haarlijn boven en
onder en zijn ingedeeld naar onderstaand basisprincipe:

a
2.2

Signaalwoord!
Gevarensoort en -bron!
Toelichting op de gevarensoort en -bron.
> Maatregelen om gevaar af te wenden.

Beoogd gebruik

De gasgestookte warmwatertoestellen atmoMAG (in de
volksmond 'geiser') zijn conform de stand der techniek
ontwikkeld in overeenstemming met erkende veiligheidsvoorschriften. Niettemin is gevaar voor lijf en leden van
de gebruiker of van derden mogelijk, of kunnen toestel
en andere materiële zaken schade ondervinden in geval
van onjuist gebruik of van gebruik waarvoor het toestel
niet is bedoeld.

4

Het gasgestookte, warmwatertoestel is speciaal ontwikkeld voor het met behulp van gas toebereiden van heet
water. Elk ander of verdergaand gebruik wordt beschouwd
als niet-beoogd gebruik. De fabrikant/leverancier is niet
aansprakelijk voor enige schade, die daaruit voortkomt.
De gebruiker draagt hiervoor zelf het risico.
Het gebruik van het gasgestookte warmwatertoestel in
voertuigen geldt als niet-beoogd. Eenheden, welke permanent en stationair staan opgesteld (zogenaamde permanente inrichtingen) worden niet als 'voertuig' gezien.
Het beoogde gebruik omvat mede het raadplegen en opvolgen van de handleiding voor het installeren en gebruiken
evenals alle andere toepasselijke documenten, alsmede het
naleven van de voorwaarden voor onderhoud en inspectie.

Een gekwalificeerde installateur, die verantwoordelijk is
voor het naleven van de bestaande voorschriften, regels
en richtlijnen moet het warmwatertoestel installeren.
2.3

Veiligheidsinstructie / Wat te doen in geval
van nood

Gebruik uitsluitend steeksleutels om bouten vast of los
te draaien (gebruik geen combinatietangen of verlengstukken en dergelijke). Onjuist gebruik of ongeschikt
gereedschap kan schade veroorzaken, zoals lekkage van
gas of water.
Monteren
Installeer het warmwatertoestel niet boven een apparaat
dat het warmwatertoestel zou kunnen beschadigen
(zoals een kooktoestel dat vettige dampen produceert),
of in een ruimte met een corrosieve of erg stoffige
atmosfeer.
Installeren
Risico van vergiftiging, explosies of brandwonden.
Vergewis u er bij het monteren van aansluitingen van
dat alle afdichtingen op de juiste wijze zijn gemaakt,
zodat er geen gas of water kan lekken.
Er bestaat kans op brandwonden door heet water of
schade door ontsnappend heet of koud water
Als u leidingen van kunststof gebruikt voor de warm- en/
of koudwateraansluitingen op het toestel, dan mag u uitsluitend leidingen gebruiken die bestand zijn tegen een
temperatuur van 95 °C en een druk van 10 bar.
Initiële gebruik
Een onjuiste verbranding kan leiden tot een dodelijk
niveau aan koolmonoxide.
Bouw het gasgestookte warmwatertoestel uitsluitend om
voor gebruik met een ander soort gas met behulp van
de ombouwpakketten, welke de fabrikant levert.
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Montage 3
Ongeschikte branderinspuiters kunnen leiden tot storingen en dodelijke gaslekken.
Ongeschikte branderinspuiters kunnen leiden tot
storingen en dodelijke gaslekken
Bouw het gasgestookte warmwatertoestel uitsluitend om
voor een ander soort gas met behulp van de originele
Vaillant-onderdelen.
Schakel het toestel niet in als de aansluitdruk buiten het
toegestane bereikt valt.
Informeer uw gasdistributeur als u de oorzaak van het
probleem niet kunt verhelpen.

3

Montage

3.1

Samenstelling

1
2

Inspectie en onderhoud
Risico op vergiftiging of explosie als gevolg van een storing.
Stel nimmer de veiligheidsvoorzieningen buiten werking
of knoei er niet mee om de werking te overbruggen.
Gevaar voor vergiftiging door koolmonoxide
Stel nimmer de verbrandinggassensor buiten werking.
Anders kunnen, onder ongunstige condities in de schoorsteen gedurende een langere periode, verbrandinggassen terugstromen naar de ruimte waar het toestel is
opgehangen.
Zorg ervoor het verwarmingelement niet te buigen als u
dat wegneemt of plaatst.
Elke schade zal leiden tot voortijdige slijtage van het
systeem.
Gebruik nimmer draadborstels of andere harde borstels
om het verwarmingelement schoon te maken.
Elke schade zal leiden tot voortijdige slijtage van het
systeem.
Vergewis u ervan dat de testdraden en aansluitingen
schoon en niet meer vochtig zijn door het zeepwater, dat
u gebruikte om lekken op te sporen, alvorens u de ionisatiestroom gaat inspecteren.

3

4

5
6
11

7
10
9
8

2.4

Voorschriften
Afb. 3.1

U mag het gasgestookte warmwatertoestel uitsluitend
laten installeren door een daartoe erkende installateur,
welke ook de verantwoordelijkheid op zich neemt voor het
correct installeren van het toestel en het voor de eerste
keer ingebruikstellen van dat toestel.
Alvorens u dit warmwatertoestel laat installeren, moet
uw gasdistributiebedrijf daartoe toestemming hebben
verstrekt.
Het gasgestookte warmwatertoestel mag uitsluitend worden geïnstalleerd in een voldoend geventileerde ruimte.

Installatiehandleiding atmoMAG

Samenstelling

Legenda
1 Verbrandinggassensor
2 Trekonderbreker
3 Veiligheidsthermostaat
4 Warmtewisselaar
5 Bewakingselectrode
6 Brander
7 Temperatuurinstelling
8 Batterijvak
9 Warmteopbrengstschakelaar
10 Aan/Uit-hoofdschakelaar
11 Ontsteekelektrode

NL
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3 Montage

a

Gevaar!
Gevaar voor vergiftiging door koolmonoxide
Onder ongunstige condities in de schoorsteen
over een langere periode kunnen verbrandinggassen terugstromen naar de ruimte
waar het toestel is opgehangen.
> Stel nimmer de verbrandinggassensor buiten
werking.

Als de afvoerpijp voor het verbrandinggas gedeeltelijk is
geblokkeerd of als de drukcondities in het gebouw verhinderen dat de verbrandinggassen voldoende worden
afgevoerd, dan zal de verbrandinggassensor een temperatuurstijging detecteren en de gastoevoer afsluiten.
3.2

Aansluitingen

a

Gevaar!
Er bestaat kans op brandwonden door heet
water of schade door ontsnappend heet of
koud water
Als u leidingen van kunststof gebruikt voor de
heet- en/of koudwateraansluitingen op het
toestel, dan mag u uitsluitend leidingen
gebruiken die bestand zijn tegen een temperatuur van 95 °C en een druk van 10 bar.
> Gebruik uitsluitend leidingen die bestand
zijn tegen een temperatuur van 95 °C en
een druk van 10 bar.

3.4

Eisen te stellen aan de plaats van opstelling

Let op de volgende aanwijzingen alvorens de plaats te
kiezen waar u het warmwatertoestel wilt ophangen:
– Het gasgestookte warmwatertoestel mag uitsluitend
worden geïnstalleerd in een voldoend geventileerde
ruimte.
– De muur moet sterk genoeg zijn om tijdens het
gebruik het gasgestookte warmwatertoestel te kunnen dragen.
– De geleverde bevestigingsmiddelen zijn mogelijk niet
geschikt voor de eisen die de muur stelt. In dat geval
moet u zelf de benodigde bevestigingsmiddelen aanschaffen.
– De volledige plaats van opstelling moet vorstbestendig zijn. Neem de vorstbeschermende maatregelen in
acht als u niet aan deze eis kunt voldoen.
– Kies een plaats van opstelling waar de leidingen
(gastoevoer, waterinstroom en wateruitstroom)
gemakkelijk zijn aan te leggen.
– Het gebruik van het gasgestookte doorstroomwarmwatertoestel in voertuigen is verboden. Eenheden,
welke permanent en stationair staan opgesteld (zogenaamde permanente inrichtingen) worden niet als
'voertuig' gezien.

b

Toestelaansluitingen:
– Water 3/8”
– Gas: pijp Ø10x1
> Nadat u hebt besloten waar u het toestel wilt ophangen,
moet u de leidingen voor gas en water leggen naar de
aansluitpunten op het toestel.
3.3

Omvang van de levering

– Aansluitpakket bestaande uit:
– gaskopppelstuk met gaskraan
– koudwaterstopkraan
– koudwateraansluiting
– koudwater aansluiting van mengkraan naar waterafsluiter
– aansluiting wateruitlaat voor tappen op afstand
– aansluiting heetwater naar de mengkraan
– direct werkende mengtapkraan
– ophanging voor de mengkraan
– antiterugstroomsysteem
– pakkingen, pluggen en haken
– M4-schroef (x3)
– aansluiting wateruitlaat

6

Let op!
Er bestaat kans dat het toestel beschadigd
raakt
> Installeer het warmwatertoestel niet boven
een apparaat dat het warmwatertoestel zou
kunnen beschadigen (zoals een kooktoestel
dat vettige dampen produceert), of in een
ruimte met een corrosieve of erg stoffige
atmosfeer.

– U moet het gasgestookte warmwatertoestel via een
pijp met de gespecificeerde diameter (zie paragraaf
10, Technische gegevens) aansluiten op een afvoersysteem voor verbrandinggas met natuurlijke trek
(schoorsteen).

i

Het is niet nodig een vrije ruimte te houden
tussen het toestel en brandbare materialen of
onderdelen, omdat - bij het nominale vermogen van het toestel - de temperatuur van het
oppervlak van de behuizing altijd lager is dan
maximaal toegestane temperatuur van 85 °C.

> Verklaar deze eisen aan de klant.
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Montage 3
3.5

Voorbereiden op het monteren tegen de muur

Legenda
1 Gasaansluiting
2 koudwaterstopkraan
3 borgschroef
4 1/2”-pakking

> Sluit de gaskoppeling (1) aan op de gasinstallatie (zie
afb. 3.5).
> Bevestig de koudwaterstopkraan (2) aan de muur.
> Draai de borgschroef (3) geheel los en haak het toestel
aan de twee haken aan de muur (zie afb. 3.2).
> Sluit het toestel aan op de gaskoppeling (1). Gebruik
het in het aansluitpakket meegeleverde vet om de
O-ring van het.
> gaskoppelstuk in te vetten.
> Schroef vervolgens de borgschroef (3) geheel in om de
gaskoppeling vast te zetten.

10

123.3

389,5

2

10

5
9
R 1/2"
6
7
8

1

Afb. 3.2 Voorbereiden op het monteren tegen de muur

> Bevestig de beide draadhaken in de muur (2), waarbij
u rekening houdt met de afstand tot de koudwateraansluiting in de muur (1).
> Hang het gasgestookte warmwatertoestel in de beide
haken.
3.5.1

Monteren van de gas- en wateraansluitingen
1

Afb. 3.3.2 Voorbereiding mengkraan
Legenda
5 M4-schroef
6 Antiterugstroomsysteem. (familie E, type B, DN 10, EN 1717)
7 1/2”-pakking
8 aansluiting wateruitlaat
9 Direct werkende mengtapkraan
10 Ophangbeugel voor mengklep

> Bevestig de direct werkende mengtapkraan (9) op de
ophangbeugel (10) met behulp van de schroef (5).
> Plaats het antiterugstroomsysteem (6) in de direct
werkende mengtapkraan (9). Zorg ervoor dat de O-ring
geplaatst is in het inwendige van de behuizing (zie de
pijl op het onderdeeel).
> Koppel de wateruitlaataansluiting (8) met behulp van
de 1/2”-pakking (7).

2

3
4
Afb. 3.3.1 Gas- en waterkraan installatie
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3 Montage

1

25

2

24

3
4

11
23
22
21

12
13
15
16

5

14

17
18
19
20

6
7
12

8

Afb. 3.3.3 Mengkraan en wateraansluitingen
Legenda
11 aansluiting koudwater
12 3/8”-pakking
13 3/8”-pakking
14 koudwater aansluiting van de mengklep naar de waterkraan
15 3/8”-pakking
16 aansluiting wateruitlaat voor tappen op afstand
17 3/8”-pakking
18 3/8”-pakking
19 3/8”-afstandstapfitting
20 Blinde pakking voor afstandstappunt
21 3/8”-pakking
22 M4-schroef
23 M4-schroef
24 Aansluiting heetwater naar de mengkraan
25 3/8”-pakking

> Bevestig het voornoemde samenstel op het lichaam
van de gaskoppeling met behulp van de M4-schroeven (22) en (23).
> Sluit de koudwateraansluiting (11) aan, eerst op de mengkraan (9) en daarna op de koudwatertapkraan (2) met
behulp van de 1/2”-pakking (4) en de 3/8”-pakking (15).
> Sluit de wateruitlaataansluiting voor het tappen op
afstand (16) aan op de mengkraan (9) met behulp van
de 3/8”-pakking (18).
> Als er geen afstandstapaansluiting in de installatie is,
sluit dan de 3/8”-afstandstapfitting (19) met behulp
van de blinde pakking (20) aan om deze uitlaat van de
mengkraan af te sluiten.

8

9
10
11

Afb. 3.4 Aansluitingen Model Vloeibaar gas
Legenda
1 Borgschroef
2 Gaskoppelstuk met gaskraan
3 Koperen pakking
4 M14-moer
5 Gasaansluitpijp met draad
6 3/8”-pakking
7 Koudwateraansluiting
8 1/2”-pakking
9 Koudwaterstopkraan
10 3/8”-pakking
11 Heetwateraansluiting
12 3/8”-pakking

> Bevestig de koudwaterstopkraan (9) op de muur.
> Sluit de koudwateraansluiting (7) aan op de koudwatertapkraan (9) en op de waterafsluiter, en wel met behulp
van de 3/8”-pakkingen (6) en de 1/2”-pakking (8).
> Draai de borgschroef (1) los en sluit het gaskoppelstuk
met gaskraan (2) aan op de gasafsluiter. Gebruik het in
het aansluitpakket meegeleverde vet om de O-ring van
het gaskoppelstuk in te vetten. Schroef de borgschroef (1)
in om het gaskoppelstuk op het toestel te fixeren.
> Sluit de gasaansluitpijp (5) aan op het gaskoppelstuk (2)
met behulp van de koperen pakking (3) en de M14moer (4). Sluit de aansluitpijp aan op de gasinstallatie.
> Sluit de heetwateraansluiting (11) aan op de heetwateruitlaat van het toestel met behulp van de 3/8”-pakking (12).
Installatiehandleiding atmoMAG

Montage 3
3.6

Afmetingen

A
B

T

K

F

E

D

G

Q
R

C

S

L
I

M
N

J
H

O
P

Afb. 3.5 Tekening op schaal van de atmoMAG 6: Aardgas
Maat

mm

Maat

mm

A

123

K

70

B

93

L

49

C

191

M

86

D

320

N

127

E

382

O

185

F

434

P

205

G

275

Q

573

H

267

R

587

I

109

S

96

J

61

T

194
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3 Montage

A
B

T

U
K

D
E

F

Q
R

C

S

L
M

J
H

I

N

G

O
P

Afb. 3.6 Tekening op schaal van de atmoMAG 6: Vloeibaar gas
Maat

mm

Maat

mm

A

123

L

49

B

93

M

86

C

191

N

127

D

320

O

185

E

382

P

205

F

275

Q

573

G

267

R

587

H

109

S

96

I

61

T

194

J

36

U

90

K

70

10
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Montage 3
3.7

Installeren van het toestel

3.7.1

Afnemen en terugplaatsen van de behuizing

Terugplaatsen van de behuizing

Om het gasgestookte warmwatertoestel te installeren of
te onderhouden, moet u de behuizing van het toestel
afnemen en deze weer aanbrengen als u de werkzaamheden hebt voltooid.

13

Afnemen van de behuizing

13

7

12
9

Afb. 3.8 Terugplaatsen van de behuizing
7
12
9

Afb. 3.7

Afnemen van de behuizing

> Trek de temperatuurkiezer (7) van de as en neem de
warmteopbrengstschakelaar weg (9).
> Draai de schroef (12) onder de as van de warmteopbrengstschakelaar uit.
> Trek de behuizing naar u toe en til die uit de beide
steunen (13).

Installatiehandleiding atmoMAG

> Laat de behuizing op de beide steunen (13) en druk
de behuizing tegen de achterwand. Vergewis u ervan
dat de beide nokken in de sparingen vallen.
> Draai de schroef aan (12).
> Breng de warmteopbrengstschakelaar (9) en de temperatuurkiezer (7) weer aan.
3.7.2

Installeren van het toestel

> Beslis waar u het toestel wilt ophangen, zie paragraaf 3.5.
> Om het toestel te monteren gebruikt u de sparingen
en de gaten in de achterwand van het toestel.
> Boor gaten voor de bevestigingschroeven conform de
maten op de tekening in paragraaf 3.5.
> Afhankelijk van de locatie gebruikt u ankerbouten,
haken, schroeven of draadeinden.
> Bevestig de achterwand van het toestel stevig aan de
muur met behulp van geschikte bevestigingsmiddelen.

NL
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4 Installatie
4.3

4

Aansluiten op het verbrandinggas-afvoersysteem

Installatie

a

Gevaar!
Risico van vergiftiging, explosies
Risico van brandwonden
> Vergewis u er bij het monteren van aansluitingen van dat alle afdichtingen op de juiste
wijze zijn gemaakt, zodat er geen gas of
water kan lekken.

1

2

4.1

Aansluiten op de gastoevoer

> Sluit de muuraansluiting via een gasafsluiter aan op
de ingang van het toestel, en vergewis u ervan dat de
koppeling gasdicht is en niet onder mechanische
spanning staat.
> Inspecteer het toestel op lekken en verzegel het toestel.
4.2

Aansluiten op de watertoevoer

a

Gevaar!
Er bestaat kans op brandwonden door heet
water of schade door ontsnappend heet of
koud water
Als u leidingen van kunststof gebruikt voor de
heet- en/of koudwateraansluitingen op het
toestel, dan mag u uitsluitend leidingen
gebruiken die bestand zijn tegen een temperatuur van 95 °C en een druk van 10 bar.
> Gebruik uitsluitend leidingen die bestand
zijn tegen een temperatuur van 95 °C en
een druk van 10 bar.

Afb. 4.1 Aansluiting van de afvoer voor verbrandinggas
Legenda
1 Afvoerpijp voor verbrandinggas
2 Uitstroomopening voor het aansluiten van een pijp

4.3.1

Inspecteren van de verbrandinggassensor

Inspecteer of de verbrandinggassensor werkt voordat u de
afvoerpijp voor het verbrandinggas monteert. Handel als volgt:

> Maak de aansluitingen voor heet water en koud water,
en vergewis u ervan dat ze niet onder mechanische
spanning staan.
> Inspecteer het toestel op lekken en verzegel het toestel.

7
9

Afb. 4.2 Instellen van de maximumtemperatuur en warmteopbrengst

> Draai de temperatuurkiezer (7) met de richting van de
klok mee naar de instelling voor de maximumtemperatuur.
> Draai de warmteopbrengstschakelaar (9) tegen de
richting van de klok in voor een maximale warmteopbrengst.
> Open de heetwaterkraan.
> Blokkeer de uitlaat van het verbrandinggas als het
toestel in een stabiele toestand verkeert.

12
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Installatie 4
De verbrandinggassensor moet binnen twee minuten de
gastoevoer volledig afsluiten en het toestel uitschakelen.
U kunt het toestel weer starten nadat de verbrandinggassensor is afgekoeld (na minstens 10 minuten). Handel
als volgt als de verbrandinggassensor niet werkt:
> Neem contact op met de servicedienst.
> Stel het toestel buiten werking.

10

Afb. 4.3 Terugstellen van het toestel

Handel als volgt om het toestel terug te stellen:
> Sluit de watertapkraan en open die weer zonder op de
hoofdschakelaar te drukken, of
> Laat de watertapkraan open en schakel het toestel uit en
aan door de hoofdschakelaar (10) twee keer in te drukken.
4.3.2

Aanbrengen van de afvoerpijp

> Breng de afvoerpijp voor het verbrandinggas (1) aan
op de pijpaansluiting (2) in de uitstroomopening, zie
afb. 4.1.

Installatiehandleiding atmoMAG
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4 Installatie
4.4

Elektrisch bedradingschema

Gasafsluiter

Servoklepaansluiting
Microschakelaar

Ontsteekelektrode
Groene

Oranje

Oranje

Regelelektrode
Grijs
Grijs

Geel
Elektronische
schakeling

Zwart

Geel
Oververhittingsensor
Rood

Rood
Rookgassensor
Afb. 4.4 Bedradingschema

14
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Initiële gebruik 5

5

Een gekwalificeerde installateur moet het toestel de eerste keer opstarten en in gebruik nemen. Ook moet hij de
gebruiker instrueren.
Inspecteer de gasinstelling en plaats de batterij voorafgaand aan het eerste gebruik.
Zie paragraaf 4.3 van de gebruiksaanwijzing voor het
gebruik naderhand.
5.1

Inspecteren van de gasinstelling

> Gebruik ter vergelijking de tabellen met gasinstellingen
uit paragraaf 5.2.
5.1.1

Aardgas 2L
G 25

0,0020...0,0030 (20...30)

Vloeibaar 3B/P
G 30

0,0025...0,0035 (25...35)

Tabel 5.1 Drukbereik van de gasaansluiting

a

Vergelijken van de gasinstelling met de gastoevoer

> Vergelijk de informatie van het toestelontwerp (categorie en ingestelde soort gas) op het typeplaatje met
de soort gas die ter plaatse beschikbaar is. U kunt
deze informatie verkrijgen bij uw plaatselijke gasdistributiebedrijf.
Handel als volgt als de informatie niet overeenkomt:
> Bouw het toestel om naar de beschikbare soort gas,
zie paragraaf 5.4.
5.1.2

Toelaatbare gasaansluitdruk
MPa (mbar)

Soort gas

Initiële gebruik

Inspecteren van de gasaansluitdruk

>
>
>
>

Stel het toestel buiten werking.
Sluit de kraan van de gasafsluiter.
Neem de U-pijp drukmeter weg.
Schroef de stop terug in de aansluiting voor de drukmeetpoort.
> Open de kraan van de gasafsluiter.
> Inspecteer de meetpoort op lekkage.
5.1.3

U kunt de gasaansluitdruk controleren met behulp van
een vloeistofdrukmeter (resolutie minstens 0,1 mbar).
Handel als volgt:
> Sluit de kraan van de gasafsluiter op de gasinstallatie.

Gevaar!
Storing als gevolg van een onjuiste druk
van de gastoevoer
> Schakel het toestel niet in als de aansluitdruk buiten het toegestane bereikt valt.
> Informeer uw gasdistributeur als u de oorzaak van het probleem niet kunt verhelpen.

Inspecteren van de thermische belasting

Er zijn twee manieren om de thermische belasting te
inspecteren:
– Door het volume van de gasstroming af te lezen van de
meter (volumetrische methode).
– Door de branderdruk te meten (branderdrukmethode).
Volumetrische methode
Vergewis u ervan dat er geen andere gassen (zoals vloeibaar gas en luchtmengsel) worden toegevoerd om te
voldoen aan het piekverbruik tijdens de test. U kunt deze
informatie verkrijgen bij uw plaatselijke gasdistributiebedrijf.
Vergewis u ervan dat er geen andere toestellen in bedrijf
zijn tijdens het uitvoeren van de meting.

2

1

Afb. 5.1

Meetpoort voor het meten van de gasaansluitdruk

> Neem de stop uit de aansluiting van de gasmeetpoort (1),
zie afb. 5.1.
> Sluit een U-buis drukmeter aan.
> Open de kraan van de gasafsluiter.
> Start het toestel in overeenstemming met de
gebruiksaanwijzing en tap heet water.
> Meet de aansluitdruk (druk van de gasstroming).

Installatiehandleiding atmoMAG
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5 Initiële gebruik
> Inspecteer of de juiste inspuiters zijn gemonteerd. Controleer of de aanduiding op de gemonteerde inspuiters
met die, opgesomd in tabel van paragraaf 10, Technische gegevens. Het kan zijn dan u de brander moet
wegnemen, zie paragraaf 8.2.
> Als de inspuiters de oorzaak zijn van de afwijking,
informeer dan de servicedienst daarover.
> Stel het toestel buiten werking.
Branderdrukmethode

7
9
2

Afb. 5.2 Instellen van de maximumtemperatuur en warmteopbrengst

> Start het toestel conform de gebruiksaanwijzing en
draai de temperatuurkiezer (7) met de richting van de
klok mee naar de stand voor de maximumtemperatuur.
> Draai de warmteopbrengstschakelaar (9) tegen de richting van de klok in voor een maximale warmteopbrengst.
> Zoek de noodzakelijke gasstroming op in tabel 5.3
(tabel waarde…l/min), zie paragraaf 5.2.
> Noteer de aflezing op de gasmeter.
> Tap heet water af met de kraan volledig open. Het nominale watervolume moet nu stromen, zie paragraaf 10,
Technische gegevens.
> Na een continue werking gedurende vijf minuten leest u
het volume van de gasstroming af van de meter en vergelijkt u de afgelezen waarde met de waarde in de tabel.
Afwijkingen tot  5% zijn toegestaan.
Handel als volgt als de afwijking buiten de genoemde limiet valt:

1

Afb. 5.4 Meetpoort voor de branderdruk

> Neem de stop uit de aansluiting van de meetpoort (2)
voor de branderdruk, zie afb. 5.4.
> Sluit een U-buis drukmeter aan (met een resolutie van
minstens 0,1 mbar).

1

7
9
2
Afb. 5.5
3
Afb. 5.3 Aanduiding van de branderkop
Legenda
1 Branderinspuiter
2 Brander
3 Branderrail

16

Instellen van de maximumtemperatuur en warmteopbrengst

> Start het toestel conform de gebruiksaanwijzing en
draai de temperatuur kiezer (7) met de richting van
de klok mee naar de stand maximumtemperatuur en
de warmteopbrengstschakelaar (9) tegen de richting
van de klok in voor maximale warmteopbrengst.
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Initiële gebruik 5
> Tap heet water af met de kraan volledig open. Het
nominale watervolume moet nu stromen, zie paragraaf 10, Technische gegevens.
> Lees de vereiste branderdruk in millibar af uit tabel 5.4.
> Vergelijk de meetwaarde met de waarde in de tabel.
Afwijkingen tot  10% zijn toegestaan.
> Stel het toestel buiten werking.
> Neem de U-buis drukmeter weg.
> Schroef de stop terug in de aansluiting voor de branderdruk-meetpoort.
> Inspecteer de stopschroef op lekkage.
Handel als volgt als de afwijking buiten de genoemde
limiet valt:

Gasstroming bij nominale thermische
belasting (l/min)

Soort gas
Aardgas 2L
G 25

24,1

Vloeibaar gas 3B/P
G 30

6,1

Tabel 5.3 Gasstromingwaarde
Branderdruk bij nominale thermische
belasting in MPa (mbar)

Soort gas
Aardgas 2L
G 25

0,0015 (15,3)

Vloeibaar gas 3B/P
G 30

0,0028 (27,7)

Tabel 5.4 Branderdruk

5.3

1

2

3
Afb. 5.6 Aanduiding van de Inspuiters
Legenda
1 Branderinspuiter
2 Brander
3 Branderrail

5.2

> Inspecteer of het toestel tijdens bedrijf functioneert
zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing.
> Inspecteer het toestel op eventuele lekkage van water of gas.
> Inspecteer - bijvoorbeeld met behulp van een hygrometer - dat het verbrandinggas op correcte wijze het
toestel verlaat bij de uitstroomopening.
> Inspecteer of de verbrandinggassensor correct werkt,
zie paragraaf 4.3.
> Als het toestel niet start, inspecteer dan of de pen
van de veiligheidthermostaat (zie afbeelding 3.1) is
ingedrukt. Zo niet, druk die pen dan in.
> Noteer altijd het type toestel en de gebruikte soort gas
in tabel 10.2, onder verwijzing naar de ingestelde soort
gas in paragraaf 10 van de Technische gegevens.
> Plaats de behuizing terug op het toestel.
5.4

> Inspecteer of de juiste inspuiters zijn gemonteerd, zie
tabel 10.2, gaswaarden in relatie tot de ingestelde soort
gas. Controleer of de aanduiding op de gemonteerde
inspuiters met die, opgesomd in tabel van paragraaf 10,
Technische gegevens. Het kan zijn dan u de brander moet
wegnemen, zie paragraaf 8.2.
> Als de inspuiters de oorzaak zijn van de afwijking, informeer dan de servicedienst daarover. Schakel het toestel
niet in.
> Stel het toestel buitenwerking.
Tabellen met gasinstellingen

Toestelversie
voor

Aardgas gas

Vloeibaar gas

Aanduiding op
het typeplaatje

2L
G25 – 25 mbar

3B/P
G30 – 30 mbar

Fabrieksinstelling
setting

G25

G30

Aanduiding van
de inspuiters

118

066

Tabel 5.2 Fabrieks-gasinstelling
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Inspecteren van de werking van het toestel

Aanpassen op een ander soort gas

a

Gevaar!
Een onjuiste verbranding kan leiden tot een
dodelijk niveau aan koolmonoxide
> Bouw het gasgestookte warmwatertoestel
uitsluitend om voor een ander soort gas met
behulp van de originele Vaillant-onderdelen.

a

Gevaar!
Ongeschikte inspuiters kunnen leiden tot
storingen en dodelijke gaslekken
> Bouw het gasgestookte warmwatertoestel
uitsluitend om voor een ander soort gas met
behulp van de originele Vaillant-onderdelen.

Als de soort gas wijzigt, moet u het toestel ombouwen naar de
beschikbare soort gas. Bepaalde onderdelen van het toestel moeten dan worden gemodificeerd of vervangen.
Deze modificaties en de nieuwe instellingen mogen uitsluitend
worden uitgevoerd door een daartoe gekwalificeerde installateurs
in overeenstemming met de toepasselijke nationale normen.

NL
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6 Overdracht van het toestel aan de eigenaar
7 Fabrieksgarantie
6

Overdracht van het toestel aan de
eigenaar

De eigenaar van het toestel moet worden geïnstrueerd
in de functies en werking van zijn gasgestookte warmwatertoestel.
> Toon de gebruiker hoe hij zijn toestel moet gebruiken.
Loop samen met hem door de gebruiksaanwijzing en
beantwoord al zijn vragen.
> Overhandig hem alle voor hem bedoelde instructiehandleidingen, evenals de documenten die bij het
toestel horen.
> Zeg de eigenaar dat u het type toestel en de soort
gas, gebruikt in tabel 10.2, hebt genoteerd onder verwijzing naar de ingestelde soort gas in paragraaf 10
van de Technische gegevens.
> Vertel de eigenaar over alle genomen maatregelen met
betrekking tot de toevoer van verbrandingslucht en de
afvoer van verbrandinggas, waarbij u hem duidelijk
maakt dat hij toevoer en afvoer niet mag wijzigen.
> Wijs in het bijzonder op de veiligheidsinstructies, die
de eigenaar moet opvolgen.
> Instrueer de eigenaar over de noodzaak van periodieke
inspectie en onderhoud van het systeem. Adviseer hem
een contract voor inspectie en onderhoud af te sluiten.
> Zeg de eigenaar dat hij de instructiehandleidingen bij
het gasgestookte warmwatertoestel bewaart.
> Maak het de eigenaar duidelijk dat alle veranderingen
in de ruimte, waar het toestel is geïnstalleerd, uitsluitend mogen worden uitgevoerd na het raadplegen van
een gespecialiseerd bedrijf.
> Bevestig het meegeleverde zelfklevende opschrift
(835593) in de taal van de gebruiker op het toestel,
nadat u de installatie hebt voltooid.

18

7

Fabrieksgarantie

Fabrieksgarantie wordt verleend alleen indien de installatie is uitgevoerd door een door Vaillant BV erkende
installateur conform de installatievoorschriften van het
betreffende product.
De eigenaar van een Vaillant product kan aanspraak
maken op fabrieksgarantie die conform zijn aan de algemene garantiebepalingen van Vaillant BV.
Garantiewerkzaamheden worden uitsluitend door de servicedienst van Vaillant BV of door een door Vaillant BV
aangewezen installatiebedrijf uitgevoerd.
Eventuele kosten die gemaakt zijn voor werkzaamheden
aan een Vaillant product gedurende de garantieperiode
komen alleen in aanmerking voor vergoeding indien
vooraf toestemming is verleend aan een door Vaillant
BV aangewezen installatiebedrijf en als het conform de
algemene garantiebepalingen een werkelijk garantiegeval betreft.
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Inspectie en onderhoud 8

8

Inspectie en onderhoud

8.1

Voorbereiden op onderhoud

1

2

U moet de behuizing van het toestel wegnemen alvorens
dit te kunnen onderhouden, zie paragraaf 3.7.
Alvorens u de hieronder beschreven onderhoudshandelingen kunt uitvoeren, is het in sommige gevallen nodig
het toestel af te tappen, zie paragraaf 4.8 over vorstbeveiliging in de gebruiksaanwijzing.
Neem eerst de brander en daarna de warmtewisselaar uit
om het toestel te kunnen schoonmaken. Plaats alle onderdelen in omgekeerde volgorde terug na afloop van de
werkzaamheden.
Maak altijd de branders en het verwarmingelement schoon.

a
8.2

Gevaar!
Lekkage als gevolg van beschadigde pakkingen
Losgenomen pakkingen kunnen - door ze los
te nemen - beschadigd raken.
> Vervang altijd de weggenomen pakkingen
door nieuwe exemplaren (zie paragraaf 8.7
Vervangende onderdelen).

2

Afb. 8.2 Bevestiging van de brander op de gasaansluiting

> Neem de twee schroeven (1) los, waarmee de brander
op de gasaansluiting is vastgemaakt.
> Neem de twee schroeven (2) los, waarmee de brander
op de achterpaneel is vastgemaakt.
> Til de brander enigszins op en trek hem naar u toe.

Schoonmaken van de brander

Om de brander schoon te maken moet u deze eerst wegnemen, en wellicht - als er teveel vuil is - ook de branderaansluiting.
3

Afb. 8.3 Samenstelling van de brander

Afb. 8.1 Steekcontact van de ontsteekelektrode

> Trek het steekcontact voor de ontsteekelektroden uit
de elektronica-printkaart.

> Neem de twee schroeven (3) los om de branderkopaansluiting te kunnen wegnemen.
> Verwijder alle verbrandingresten met behulp van een
koperdraadborstel. Het kan nodig zijn de branderkoppen, inspuiters en branderrails schoon te maken met
behulp van een zachte borstel en door vuil en stof
met perslucht weg te blazen. Was de brander met
zeepwater en spoel de brander met schoon water na
als de brander erg vuil is.
> Plaats de inspuiterrail terug op de brander.
8.3

Schoonmaken en ontkalken van het
verwarmingelement

Neem eerst de brander en daarna het verwarmingelement
uit om het toestel te kunnen schoonmaken.
Installatiehandleiding atmoMAG
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8 Inspectie en onderhoud

b

> Neem de beide beugels los, welke het verwarmingelement bevestigen aan de uitstroomopening.
> Trek de warmtewisselaar naar u toe.
Als het element niet erg vuil is:
> Spoel de lamellen van het verwarmingelement schoon
met behulp van een waterstraal.
Als de warmtewisselaar erg vuil is:
> Gebruik een zachte huishoudborstel om het lamellenblok schoon te maken. Maak zo mogelijk het lamellenblok van boven tot onder schoon in een waterbad om
vet en vuil te verwijderen.

Let op!
Storing van het toestel
Schade aan de onderdelen van de warmtewisselaar kan leiden tot voortijdige slijtage in het
systeem.
> Zorg ervoor het warmtewisselaar niet te
buigen als u dat wegneemt of plaatst.

> Ontkoppel de veiligheidthermostaat.

i

Schrob niet te stevig. Dit kan schade toebrengen
aan de lamellen.

> Spoel daarna de warmtewisselaar af onder stromend
water.
Als het vuil olie of vet bevat:
> Maak het verwarmingelement schoon met behulp van
schoonmaakmiddel in een teil heet water.
Als er sprake is van kalkaanslag:
> Gebruik een standaardmiddel om te ontkalken. Volg
de meegeleverde instructies op.

b

Let op!
Kans op beschadigingen in de warmtewisselaar als gevolg van kalkaanslag
Afhankelijk van de hardheid van het water
bestaat de kans dat de leidingen in de warmtewisselaar door kalk verstopt raken.
> Wij bevelen waterontkalking aan afhankelijk
van de hardheid van het water.

b

Let op!
Beschadigingen in het verwarmingelement
Elke schade zal leiden tot voortijdige slijtage
van het toestel.
> Gebruik nimmer draadborstels of andere
harde borstels om het verwarmingelement
schoon te maken.

i

Het schoonmaken kan leiden tot lichte slijtage
van de coating. Dit heeft geen negatieve invloed
op de werking van de warmtewisselaar.

i

Let er tijdens het monteren van de warmtewisselaar op dat de branderkamers centraal
zijn uitgelijnd onder de warmtewisselaar.

Afb. 8.4 Uitnemen van de veiligheidthermostaat

2

1
Afb. 8.5 Achterwandbevestiging van het verwarmingelement

> Neem de uitstroomaansluiting voor het hete water en
de steun los om deze aan het achterpaneel te kunnen
bevestigen (2).
> Neem de moer los van de pijpaansluiting op de waterkraan (1).

20
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a

Gevaar!
Gedeactiveerd veiligheidsysteem
U moet de veiligheidthermostaat weer in positie steken na het afronden van de onderhoudshandelingen om de werking ervan te
garanderen.
> Vergeet niet de veiligheidthermostaat
terug te plaatsen.

> Monteer eerst het verwarmingelement en daarna de
brander.
7

Herstellen van beschadigde coating
Kleine krassen of schilfers van de coating op aan de
warmtewisselaar kunt u eenvoudig bijwerken met behulp
van de Supral-pen (artikelnummer 990 310).
Het beschadigde oppervlak moet droog zijn en vrij van
vuil en vet.
> Schud de Supral-pen intensief alvorens die te gebruiken en breng het coatingmateriaal op in een dunne en
gelijkmatige laag.

i
8.4

De coating droogt in de lucht en vergt geen
nabehandeling. U kunt het toestel direct na
het coaten gaan gebruiken.

Inspecteren van de werking van de
waterstopkraan

Inspecteer periodiek de waterstopkraan op vuil of kalkaanslag.
Als er afzettingen zijn op de pen van de membraanschijf
of als de pakkingbus lekt:
> Gebruik het geschikte reparatiepakket.
8.5

9

Afb. 8.6 Instellen van de maximumtemperatuur en warmteopbrengst

> Draai de temperatuurkiezer (7) met de richting van de
klok mee naar de instelling voor de maximumtemperatuur.
> Draai de warmteopbrengstschakelaar (9) tegen de richting van de klok in voor een maximale warmteopbrengst.
> Open de heetwaterkraan.
> Blokkeer de uitlaat van het verbrandinggas als het
toestel in een stabiele toestand verkeert.
De verbrandinggassensor moet binnen twee minuten de
gastoevoer volledig afsluiten en het toestel uitschakelen.
U kunt het toestel pas weer starten nadat de verbrandinggassensor is afgekoeld (na minstens 10 minuten).
Handel als volgt als de verbrandinggassensor niet werkt:
> Neem contact op met de servicedienst.
> Stel het toestel buiten werking.

Inspecteren van de verbrandinggassensor

Het gasgestookte warmwatertoestel is voorzien van een
verbrandinggassenor. Als zich een probleem voordoet
met het verbrandinggassysteem en als verbrandinggas
de ruimte binnenstroomt, schakel dan het toestel uit en
verzegel het.
Inspecteer altijd of de verbrandinggassensor correct
functioneert na elke inspectie of onderhoudshandeling.
Handel als volgt:
10

Afb. 8.7 Terugstellen van het toestel

Handel als volgt om het toestel terug te stellen:
> Sluit de watertapkraan en open die weer zonder op de
hoofdschakelaar te drukken (10), of
> Laat de watertapkraan open en schakel het toestel uit en
aan door de hoofdschakelaar (10) twee keer in te drukken.
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8.6

Proefbedrijf en herstart

9
Inspecteer altijd of het toestel correct functioneert na
elke inspectie of onderhoudshandeling.
> Start het toestel.
> Inspecteer het toestel op gas- of waterlekkage en verzegel het.
> Inspecteer de ontsteking en de gelijkmatigheid van de
vlam van de hoofdbrander.
> Inspecteer of de regel- en bewaakvoorzieningen correct
zijn afgesteld en juist functioneren.
> Inspecteer of het verbrandinggassysteem correct
functioneert (hygrometer).

b
8.7

Let op!
Beschadigingen van de bewaak- en ontsteekelektroden
> Vergewis u ervan dat de testdraden en aansluitingen schoon en niet meer vochtig zijn
door het zeepwater, dat u gebruikte om lekken op te sporen, alvorens u de ionisatiestroom gaat inspecteren.

Vervangende onderdelen

U mag uitsluitend originele vervangende onderdelen van
Vaillant toepassen bij het inspecteren, onderhouden en
herstellen om een perfecte werking op langere termijn
te garanderen van alle functies van uw Vaillant-toestel
en om te voorkomen dat de toegestane seriematige toestand een wijziging ondergaat.
Alle benodigde, beschikbare vervangende onderdelen
zijn opgenomen in de actuele catalogi met vervangende
Vaillant-onderdelen. Vaillant verschaffen de nodige informatie.
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Uitsluitend een daartoe gekwalificeerde technicus mag
de hieronder opgesomde storingen verhelpen.
> Gebruik bij reparatie uitsluitend originele vervangende onderdelen.
> Vergewis u ervan dat de onderdelen correct zijn
gemonteerd en dat hun oorspronkelijke positie en uitlijning behouden zijn.

a

Gevaar!
Gevaar voor vergiftiging door koolmonoxide
Als de verbrandinggassensor defect is en de
afvoerpijp voor het verbrandinggas of de
schoorsteen volledig of gedeeltelijk geblokkeerd is, kunnen onwenselijke luchtstroomcondities in de schoorsteen gedurende een langere
periode ertoe leiden dat de verbrandinggassen
terugstromen naar de ruimte waar het toestel
is gemonteerd.
> Vergewis u ervan dat de verbrandinggassensor correct functioneert.

a

Gevaar!
Gevaar voor vergiftiging door koolmonoxide
Het veiligheiduitschakelmechanisme van het
toestel kan tijdelijk gedeactiveerd zijn om
reparaties mogelijk te maken.
> Vergewis u ervan dat de veiligheidsystemen
geactiveerd zijn en op hun juiste positie zijn
geplaatst.

> Inspecteer telkens of het veiligheiduitschakelmechanisme van het toestel functioneert na het herstellen
van een storing.

Installatiehandleiding atmoMAG

Storingzoeken 9
Technische gegevens 10
Probleem

Oorzaak

Remedie

Geen
werking
Geen
oplichtende
LEDs.

Lege batterij

Vervang de batterij door
een vol exemplaar.
Vergewis u ervan dat er
gastoevoer is.
Vergewis u ervan dat de
koudwaterafsluiter open
staat.
Informeer de service afdeling als het probleem blijft
bestaan.

Gastoevoer onderbroken.
Lucht in de gastoevoerleiding.

Gastoevoer onderbroken.
Lucht in de gastoevoerleiding.
De ionisatiestroming
is te laag.
De vlamdetector is
defect.

De werking
van het
toestel
stopt.

Lage batterijspanning.
Onjuist geïnstalleerd
verbrandinggassysteem (verbrandinggaspijp te kort).
Verbrandinggaspijp
ten dele geblokkeerd.
Het veiligheidthermostaat of de verbrandinggassensor is defect.
Onderbroken kabel of
kortsluiting in de kabel
van de veiligheidthermostaat en van de
verbrandinggassensor.

Vergewis u ervan dat er
gastoevoer is .
Voor vloeibaar gas:
Vervang een lege gasfles
door een vol exemplaar.
Vergewis u ervan dat de
afsluiter op de gasaansluiting open staat.
Open en sluit de watertapkraan een aantal keren
om lucht in de gastoevoer
kwijt te raken.
Inspecteer de kabelaansluiting op de contactdoos.
Vervang de elektroden.
Informeer de service afdeling als het probleem blijft
bestaan.
Vergewis u ervan dat er
gastoevoer is.
Voor vloeibaar gas:
Vervang een lege gasfles
door een vol exemplaar.
Open en sluit de watertapkraan een aantal keren
om lucht in de gastoevoer
kwijt te raken.
Inspecteer de ionisatiestroming. Inspecteer de kabelaansluiting. Vervang zo
nodig de ionisatie-elektrode.
Informeer de service afdeling als het probleem blijft
bestaan.
Vervang de batterij door
een vol exemplaar.
Inspecteer of het verbrandinggassysteem correct is
geïnstalleerd en lang
genoeg is.
Vergewis u ervan dat de
afvoer van het verbrandinggas niet is belemmerd.
Vervang de veiligheidthermostaat of de verbrandinggassensor samen met
hun kabels.
Informeer de service afdeling als het probleem blijft
bestaan.

De veiligheidthermostaat of verbrandinggassensor is defect of
deze zijn gedeactiveerd
Tabel 9.1 Storingen zoeken en verhelpen

10 Technische gegevens
Gasgestookte momentaan werkend warmwatertoestel,
type B11 BS
> Kruis a.u.b. het geïnstalleerd type toestel en de soort
gas aan in tabel 10.2.
Kenmerk

Eenheid

Gascategorie

MAG NL
6-0/0 XI
ll2L3B/P

Nominale waterdebiet bij
maximumtemperatuur

l/min.

3

Maximale waterdebiet bij
minimumtemperatuur

l/min.

6

Maximale belasting (Qmax.)
(in relatie tot de calorische waarde Hi)1)

kW

11,8

Minimale belasting (Qmin.)

kW

5,9

Maximum thermisch vermogen (Pmax.)

kW

10,4

Minimaal thermisch vermogen (Pmax.)

kW

5,2

Regelbereik

kW

5,2...10,4

Maximale heetwatertemperatuur ( T°)

°C

50

Minimale heetwatertemperatuur ( T°)

°C

25

Maximaal toelaatbare waterdruk pw max.

MPa
(bar)

1,3
(13)

Minimaal toelaatbare waterdruk pw max.

MPa
(bar)

0,015
(0,15)

Minimaal heetwaterdebiet

l/min.

1,9

Rookgastemperatuur bij maximaal
thermisch vermogen

°C

150

Rookgastemperatuur bij minimaal
thermisch vermogen

°C

100

Maximale massastromingsnelheid van
de afvoergassen

g/s

7,8

Minimale massastromingsnelheid van
de afvoergassen

g/s

7,2

Hoogte

mm

573

Breedte

mm

267

Diepte (diepte met hendels)

mm

194

Afmetingen

Diameter van de afvoergaspijp

mm

93

Gewicht bij benadering

kg

7

CE-nummer

99CM909

Tabel 10.1 Specifieke technische gegevens van het toestel

1) 15 °C, 1013,25 mbar, droog

10 Technische gegevens

Gaswaarde afhankelijk van de soort
gas aangepast

Eenheid

MAG NL
6-0/0 XI

m3/h

1,45

MPa
(mbar)
mm

0.0025
25
1,18

Branderdruk bij maximaal thermisch ver- MPa
mogen
(mbar)

0,0015
(15,3)

kruis aan wat van toepassing is
Aardgas G 25
Gasstroming bij maximaal thermisch
vermogen
Gastoevoerdruk
Diameter van de branderinspuiter1)

kruis aan wat van toepassing is
Vloeibaar G 30
Gasstroming bij maximaal thermisch
vermogen
Gastoevoerdruk
Diameter van de branderinspuiter1)

kg/h

0,93

MPa
(mbar)
mm

0,003
30
0,66

Branderdruk bij maximaal thermisch ver- MPa
mogen
(mbar)

0,0028
(27,7)

Tabel 10.2 Gaswaarden in relatie tot de ingestelde soort gas

1) De aanduiding van de branderkop komt overeen met
de diameter van de boring vermenigvuldigd met 100.
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