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Beste relatie,

In deze nieuwe uitgave van ons technisch bulletin komt 

de ecoTEC opnieuw uitgebreid aan bod. Dit keer besteden 

we aandacht aan de automatische vermogensaanpassing 

(cv-deellast). Hoe werkt deze? En welke problemen kunt 

u tegenkomen? Ook leest u hoe u de fabrieksinstelling 

van de cv-aanvoertemperatuur van de ecoTEC kunt 

aanpassen. 

Verder behandelen we in onze rubriek ‘Stel uw vraag: 

Vaillant geeft antwoord’ weer vragen van installateurs.  

Zo bieden we u oplossingen voor technische problemen 

waar u in uw dagelijkse werkzaamheden tegenaan kunt 

lopen. 

Heeft u zelf een idee voor een artikel? Of een vraag die 

we in ons bulletin kunnen behandelen? We horen het 

graag! Met uw input kunnen we ons bulletin namelijk 

nog beter maken. U kunt contact opnemen  met ons 

serviceteam, via (020) 565 94 40 of info@vaillant.nl. Hier 

kunt u ook terecht met vragen over onze producten.

Succes met de praktische tips in dit bulletin!

Met vriendelijke groeten,

John Happel, Servicemanager Vaillant, regio noord
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ecoTEC
De ins en outs van de cv-deellast
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De ecoTEC plus en ecoTEC pro hebben standaard de automatische vermogensaanpassing (cv-deellast) in de 

 elektronica geïntegreerd. Dit zorgt voor een automatische aanpassing van het vermogen afhankelijk van de 

 warmtevraag van de installatie. Samen met een Vaillant VRT/calorMATIC eBus thermostaat zorgt dit in verreweg  

de meeste gevallen voor een zeer comfortabele regeling bij een zo laag mogelijk energieverbruik.

Een samenwerking tussen de aanvoer- en retoursensor temperatuurmetingen in de ketel, de temperatuur meting 

aan de (klok)kamerthermostaat en de gemeten opstooktijd en afgewogen tegen de van fabriekswegen vooraf in de 

elektronica geprogrammeerde gegevens moet zo een stabiele balans opleveren.

Hoe werkt de cv-deellast? En welke problemen kunt u tegenkomen?



U kunt deze informatie ook nalezen in uw installatiehandleiding.

Scroll omlaag naar diagnose 

menu en druk op ‘select’ 

(rechter keuzetoets)

U komt dan in D.000 

en druk op ‘select’

Wijzig ‘Auto’ d.m.v. de plus- en 

mintoets in het gewenste vermogen 

(bijv. 80%) en druk op ‘OK’

Hoe werkt de cv-deellast?

Na de warmtevraag van de thermostaat zal de ketel voor 

cv aanslaan. Daarna moduleert het toestel terug naar 

laaglast en zal daar enige tijd op blijven branden. In deze tijd 

meet de elektronica o.a. voortdurend de temperaturen van 

aanvoer- en retoursensor en de temperatuurstijging tijdens 

dit op laaglast branden, om zo optimaal mogelijk aan te 

sturen. Bij de ecoTEC plus wordt hierin ook de modulerende 

‘hoog efficiëntie’ pomp meegenomen in de regeling. Het 

benodigde toerental en daarbij behorende volumestroom 

wordt aangestuurd om een delta T van ongeveer 20 graden 

mogelijk te maken. De elektronica berekent afhankelijk 

van die gemeten aanvoer- en retour temperatuur in dat 

tijdsbestek het benodigde vermogen. Ventilator en gasblok 

worden aangestuurd en bepalen door een groter of kleiner 

gas/luchtmengsel hoeveel vermogen er door de ketel aan 

de installatie moet worden afgegeven.

Tot zover een duidelijk verhaal voor een normaal 

functionerende cv-installatie.

Uitschakelen cv-deellast

Werkt de cv-deellast niet goed op een installatie? Dan kunt u deze ook uitzetten. Dit kan via het installateurniveau:

Problemen bij installaties met een vlakbij de ketel  

gelegen radiator

Indien echter dicht bij de ketel een radiator geplaatst is, kan 

het zijn dat er via die radiator of bijvoorbeeld een externe 

bypass te snel warm retourwater terugkomt naar de ketel.

De ketel blijft daardoor op laaglast branden, omdat de 

elektronica die temperatuurstijging van het retourwater 

detecteert en ten onrechte naar de elektronica uitlegt als 

opwarming van de gehele installatie. De verder weg gelegen 

radiatoren worden dan niet meer (goed) warm en de opstook 

tijd van een woning kan hierdoor vele uren gaan duren.

Het inregelen van bijvoorbeeld het radiator voetventiel of 

radiatorkraan van die dichtbij gelegen radiator en daarmee 

het verminderen van de volumestroom over die radiator kan 

een oplossing zijn.

De temperatuur van het terugkomend retourwater bij een 

normaal gebruikte installatie moet een gemiddelde zijn van 

de gehele installatie en niet van slechts één dichtbij gelegen 

radiator. 

Het zorgvuldig inregelen van de installatie is dus van het 

grootste belang voor het goed functioneren van een cv-

installatie en om optimaal te profiteren van de regeling.

Tenslotte willen we allemaal zo zuinig mogelijk stoken en 

toch comfortabel wonen.



ecoTEC
Aanpassen cv-aanvoertemperatuur

Uw klanten willen natuurlijk een hr-ketel met een zo hoog 

mogelijk rendement op een lagere temperatuur stoken. 

De fabriek levert de ecoTEC daarom met een afstelling 

voor een zo hoog mogelijk rendement. Maar bepaalde 

installaties, zoals die met convectoren, hebben soms een 

maximale cv-aanvoertemperatuur nodig die hoger is dan 

deze fabrieksinstelling. Hieronder leest u hoe u dit op de 

ecoTEC kunt instellen. 

Aanpassen cv-aanvoertemperatuur

Via het installateurniveau volgt u de volgende stappen: 

•  Voer de code 17 in vanuit het Diagnosemenu.

•  Ga met de min- of plustoets naar D.071 en druk op ‘select’ 

(rechter keuzetoets).

•  Breng de temperatuur met de plustoets naar de gewenste 

maximale waarde en druk op ‘OK’ (rechter keuzetoets).

•  Verlaat het Diagnosemenu door 2 keer op de terugknop 

te drukken. Druk vervolgens de reset-toets in. De 

monteurscode is nu gewist en het toestel start opnieuw op 

en voert een nieuwe zelftest uit.

•  Druk in de standaard displayweergave op de rechter 

keuzetoets, onder het radiatorsymbool. U ziet nu in het 

display ‘Aanvoer instel temp’ staan. 

•  Breng met de plustoets de temperatuur naar de gewenste 

maximumwaarde en druk op ‘OK’ (rechter keuzetoets).

U moet beide instellingswijzigingen uitvoeren. 

Let op: als een Vaillant eBus of openTHERM-regeling is 

aangesloten, kan de klant daarmee de ingestelde maximum 

cv-aanvoertemperatuur overrulen. Om een storing beter 

te kunnen lokaliseren of te kijken of een storing zich 

herhaalt, kunt u in de ecoTEC plus en de ecoTEC pro het 

storingsgeheugen wissen via het diagnosemenu onder 

D.094.



Als beste uit de test!
De ecoTEC plus hr-ketel van Vaillant.

Gegarandeerd rendement

U kunt met de ecoTEC plus tot wel € 750,-  besparen gedurende de levensduur van deze 
hr-ketel. De redenen: een zuinige A-label pomp en het laagste stand-by verbruik dankzij 
slimme elektronica. Hoeveel warm water u ook wenst, de ecoTEC plus heeft een passend 
antwoord. Bovendien is de ecoTEC plus door de Consumentenbond als beste getest.

Uw ecoTEC plus werkt nog effi ciënter in com binatie met de zeer eenvoudig 
te bedienen calorMATIC thermostaat. Verkrijgbaar in wit en zwart.

 Verwarming      Koeling      Duurzame energie

Adv achterzijde 174x230 Beste Test.indd   1 21-11-12   11:40

Na de winterstop en het heraansluiten van (flessen)gas en water 

wil de generator soms niet meer draaien en komt de geiser niet 

op gang. Wat kan ik hieraan doen?

De generator heeft een schoepenrad dat wordt aangedreven door 

het langsstromende tapwater. De lagering van de schoepenrand 

is watergesmeerd. Als ’s winters de geiser lang stilstaat, kan het 

schoepenrad blijven kleven op de as door achterblijvend water. Het 

rad wil dan niet meer draaien.

Om dit op te lossen, kunt u de as (bij de rode pijl) en het 

schoepenrad reinigen. Demonteer hiervoor voorzichtig het 

achterdeksel van de generator en verwijder het membraan met 

zeef/veerschotel. Let er bij de montage wel op dat het membraan 

(omlijnde deel) weer zorgvuldig in de uitsparingen in de rand valt 

om lekkage te voorkomen.

Ik heb de grafietpakking van een installatie vernieuwd en nu maakt de ketel een knakkend 

geluid bij het opwarmen. Hoe komt dit?

Bij het opwarmen van de ketel kunnen door het verschil in uitzettingscoëfficiënt tussen 

de RVS-wisselaar en de aluminium branderplaat spanningen optreden. Die spanningen 

veroorzaken krimp- en uitzettingsgeluiden. U kunt dit verhelpen door op de raakvlakken van de 

warmtewisselaar en de branderplaat bij de rode pijlen koperpasta aan te brengen.

1.  Breng de koperpasta 

op de RVS-wisselaar 

aan om de 

draadeinden.

2.  Breng de koperpasta 

op de aluminium 

branderplaat aan 

om de gaten voor 

de draadeinden.

3.  Monteer de 

aluminium 

branderplaat en 

draai daarna de 

borgmoeren aan 

met 6 Nm.

4.  De koperpasta is 

in de vakhandel 

verkrijgbaar.
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Stel uw vraag:

Over onderhoud
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De ecoTEC plus hr-ketel van Vaillant.
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Colofon

Het Technisch Bulletin is een periodieke uitgave van 

Vaillant. Hiermee informeren we installateurs over 

ontwikkelingen rondom onze producten, technische 

aspecten van de toestellen en adviseren we over 

installatie, onderhoud en reparatie.

Reageren? 

Wilt u reageren op de inhoud van dit nummer?  

Bel ons Serviceteam via (020) 565 94 40,  

of stuur een e-mail naar info@vaillant.nl.


