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 1 Technische specifi caties Serie R18

Type 132 154 180 210 244 280
Nominale vermogen
Nominale belasting

kW
kW

597
538

694
625

807
727

939
846

1088
980

1245
1122

Pgas (min./max.)
 propaan (min./max.)

mbar
mbar

20-100
30-50

20-100
30-50

20-100
30-50

20-100
30-50

20-100
30-50

20-100
30-50

Water volume
Max. waterdruk

dm3

bar
22,0

6
23,2

6
24,6

6
26,3

6
28,1

6
30,1

6
Gasaansluiting 2" 2" 2" 2" DN65 PN16 DN65 PN16
Wateraansluitingen DN80 PN16 DN80 PN16 DN80 PN16 DN80 PN16 DN80 PN16 DN80 PN16
Veerveiligheid doorlaat
 doorlaat
 ingesteld op

mm
mm
bar

25
40
8

25
40
8

32
50
8

40
65
8

40
65
8

40
65
8

Elektrische aansluitspanning
 Frequentie
 Smeltveiligheid

V
Hz
A

230
50
6

230
50
6

230
50
6

230
50
6

230
50
6

230
50
6

Max. opgenomen vermogen kW 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35
Afmetingen B
 H
 L

mm
mm
mm

1430
1795
1461

1430
1795
1636

1430
1795
1842

1430
1795
2080

1430
1795
2350

1430
1795
2636

Gewicht +/- 5% kg 620 660 705 760 820 885
Tabel 1

Condities tabel 1:
- Nominaal vermogen gemeten bij:  60 – 80°C
- Gasverbruik bij:    1013 mbar, 15°C, droog
- Gas-categorie:    22L3B/P

- Toestelcategorie:    B11
- Beschermingsgraad:    IP30
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 1.1 Algemene omschrijving 

De “Rendamax”-ketel is een gasgestookte ketel met atmosferische brander die modulerend 
geregeld wordt. De ketels bestemd voor centrale verwarming zijn van een regeling voorzien die 
zowel het gas als de secundaire verbrandingslucht proportioneel regelt tussen 100% en 20% van 
de capaciteit. De warmtewisselaar van de serie R18 is samengesteld uit 18 naast elkaar liggende 
vinpijpen. De serie R18 omvat de typen: 132 -154 -180 -210 -244 -280. Het nummer van het betref-
fende type duidt op het aantal branderrepen waarmee de brander is samengesteld. 
Het gemiddelde vermogen dat per branderreep door de ketel wordt geproduceerd is 3,84 kW 
(3300 kcal/h). Er is 1 modellen leverbaar n.l. model CV140, waarbij de maximaalthermostaat is 
afgesteld op 140°C. Dit model voldoet aan de eisen van de PED. De maximum werkdruk voor beide 
modellen en alle typen (132 t/m 280) is 6 bar (ato), waarbij de proefdruk  ›12 bar (ato) bedraagt.

  1.2 Doorsnede "Rendamax"-ketel serie R18 

Fig. 1 Doorsnede Rendamax ketel R18

1 Schoorsteenaansluiting    10 Servomotor
2 Valwindafl eider     11 Hefboomstelsel
3 Trekonderbreker     12 Gasregelklep
4 Luchttoevoeropening van trekonderbreker  13 Stelmoeren
5 Warmtewisselaar     14 Eindafstelling servomotor
6 Kabelbalk      15 Luchtregelklep
7 Verbrandingskamer     16 Stelmoeren achterkant
8 Inspectieopening     17 Borgmoer 
9 Branderreep      
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 1.3 Aanzicht in perspectief "Rendamax"-ketel serie R18 

Fig.2 Perspectief aanzicht Rendamax R18

1 Schoorsteenaansluiting    24 Gasdrukregelaar
3 Trekonderbreker     25 Hoofdgasklep
6 Deksel van kabelbalk     26 Drukmeetpunt
7 Kabelbalk      27 Branderautomaat
11 Servomotor      28 Regelaar
13 Gasregelklep      29 Bedieningspaneel
15 Luchtregelklep     30 Drukmeetpunt
19 Stromingsschakelaar     33 Gasklep aansteekbrander
20 Overstortventiel     34 Gasdrukregelaar aansteekbrander
21 Mano-/thermometer     35 Aanvoer- en retourwateraansluiting
22 Watertemperatuurvoeler    36 Vul- en aftapkraan
23 Gasaansluiting     
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 1.4 Maatschets afmetingen en gewichten "Rendamax" serie R18

Fig. 2A Afmetingen Rendamax R18

Type A 1/2 A B Gas R fl ens  Water S 
fl ens

D H Gew. kg.

132 1461 730,5

1430 DN50 PN6
DN80 PN16

450

1795

620
154 1636 818 500 660
180 1842 921 550 705
210 2080 1040 600 760
244 2350 1175

1400 DN65 PN6
650

1895
820

280 2636 1318 700 885
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 1.5 Afmetingen en gewichten

De hoofdafmetingen en de benodigde vrije ruimte ten opzichte van wanden zijn aangegeven op 
pag. 6. 

 y Zijn de doorgangen naar het ketelhuis te klein, dan kan de ketel ter plaatse worden gedemon-
teerd en na transport in het ketelhuis weer samengesteld. 

 1.6 Ketelvloer 

Door de onder de ketel gemonteerde geïsoleerde luchtklep, wordt de vloer onder de ketel be-
schermd tegen een te hoge temperatuur. Een sokkel is dan niet nodig. Bij de serie R18 is een 
verhoging ongewenst omdat de branderlade uitrijdbaar is. Wil men toch een verhoogde ketelvloer 
dan zal men moeten zorgen voor twee losse balken die bij demontage van de branderlade op de 
vloer kunnen worden gelegd waardoor de lade gemakkelijk naar voren kan worden gereden. 

 1.7 Omschrijving voornaamste onderdelen (zie fi g. 1 en 4) 

Warmtewisselaar 
Om een goede warmteoverdracht en gelijkmatige verdeling van de rookgassen over het uitwen-
dig V.O. van de ribbenbuizen te verzekeren, zijn de ribbenbuizen voorzien van 2 platte kanten. 
Standaard zijn de "Rendamax"-ketels uitgevoerd met warmtewisselaars van het 2-"pass" type 
(zie fi g. 3). Bij de R18 doorloopt via de retouraansluiting het binnenkomende water 10 buizen en 
verlaat de warmtewisselaar via 8 buizen. 

Fig. 3 Warmtewisselaar 

Verbrandingskamer 
Onder de warmtewisselaar bevindt zich een ruime verbrandingskamer (7). Zie fi g. 1. Aan de linker-
zijde van de ketel is een kijkglas aangebracht (fi g. 4). Door dit kijkglas kunnen worden gecontro-
leerd: 
1 Elektrische ontsteking 
2 Vlam van aansteekbrander 
3 Vlam van hoofdbrander 
4 Warmtewisselaar (gedeeltelijk) 

Brander 
Onder de verbrandingskamer (7) is de brander gemonteerd. De brander is opgebouwd uit 
meerdere branderrepen (g), elk voorzien van zijn eigen inspuitstuk. Onder het branderbed is 
de "Rendamax"-ketel voorzien van de luchtregelklep (15), die mechanisch gekoppeld is aan 
de gas regelklep (12). Tegelijk met het variëren van de gashoeveelheid, wordt de secundaire 
lucht hoeveelheid met behulp van de luchtregelklep optimaal en traploos aangepast aan de gas-
hoeveelheid, waardoor steeds een zeer hoog rendement verkregen wordt. 
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Regeling
De servomotor (10) voor het gelijktijdig aandrijven van de gasregelklep (12) en de luchtregelklep 
(15) kan naar keuze gecommandeerd worden op basis van constante aanvoertemperatuur of 
weersafhankelijk. Bij combinatie van meerdere ketels gebruikt men een regeling met een cascade-
schakeling.
 
Bekabeling
Aan de voorzijde van de ketel is een kabelbalk (7) gemonteerd met een deksel (6). Naast de 
bedrading zijn hier o.a. de hulprelais, de regelaar, de hoogspanningstrafo, de aansteek-magneet-
klep en de aansluitklemmen ondergebracht. 

Waterstromingsschakelaar
Daar voor de goede werking van de "Rendamax"-ketels water in de warmtewisselaar noodzaak is, 
is op de wateraansluiting van de ketel een drukverschil- en een minimaledrukschakelaar gemon-
teerd, welke bij watergebrek de ketel vergrendelend uitschakelt. 

Trekonderbreker (zie fi g. 1)
De "Rendamax"-ketel is voorzien van een ingebouwde trekonderbreker (3)-valwindafl eider (2). 
De trekonderbreker is inwendig geïsoleerd om condensatie tegen te gaan en een betere trek te 
realiseren. 

 1.8 Elektrisch schema en gasstraat 

Gebruik de schema's als informatie. Controleer dus steeds het juiste schemanummer met eventu-
ele wijzigingsletter meegestuurd met de offerte, de opdrachtbevestiging en met de ketel zelf. 
De "Rendamax"-ketels hebben een CE-keur. Het instellen van de branderdruk dient dan ook te 
geschieden bij een voordruk van 25 mbar vóór de ketel. Bij afwijkende hogere gasdruk dient 
in overleg met het plaatselijk gasbedrijf een aparte gasdrukregelaar te worden geplaatst. Bij 
afwijkende lagere gasdruk is het niet uitgesloten dat de ketel geen 100% capaciteit kan leveren. 
"Rendamax"-ketels compleet samengebouwd, bedraad en op de fabrieksproefstand afgesteld en 
beproefd, afgeleverd. De hoofdgaskraan en het gasfi lter (beslist nodig) dienen door de installa-
teur te worden geleverd. 

 1.9 Verband waterhoeveelheid, systeemdruk en watertemperatuur (Q-p-t diagrammen) 

Er bestaat een verband tussen de maximale aanvoerwatertemperatuur, de systeemdruk (water-
druk op de aanvoerzijde van de ketel) en de door de ketel stromende waterhoeveelheid per tijds-
eenheid bij een bepaalde belasting. Bij een zekere aanvoerwatertemperatuur zal bij een bepaalde 
watersnelheid in de warmtewisselaar bij een te lage druk stroomvorming kunnen optreden. 
Hetzelfde gebeurt wanneer bij een bepaalde druk de watersnelheid te klein is. 
In Q-p-t diagram voor de ketel van serie R18 is het vereiste verband tussen de drie grootheden 
aangegeven en wel bij volle belasting. Uitgaande van een bepaalde maximale aanvoerwatertem-
peratuur vindt men bij een bepaalde wa- terstroming de minimaal benodigde druk op de aanvoer-
zijde of gegeven een bepaalde maximaal toelaatbare druk de minimale waterhoeveelheid die per 
uur door de ketel moet stromen. De watersnelheid in de warmtewisselaar is aan een bepaalde 
maximum gebonden omdat bij te hoge waarden kans op cavitatie aanwezig is. 
In het algemeen is er een behoorlijke marge tussen de minimaal benodigde en de maximaal 
toelaatbare waterhoeveelheid. Let op dat p de druk is op de aanvoerzijde van de ketel bij volle 
belasting dus niet de voordruk in het expansievat in koude toestand. 
Voor Q-p-t diagrammen zie pag. 9. 
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 1.10 Q-p-t diagram "Rendamax"-ketel serie R18 
p= (Minimale aanvoerwaterdruk in bar) 
RENDAMAX Serie R18 
Type 132-280 
Q.p.t. diagram aangevend het verband tussen 
Q = hoeveelheid door de ketel stromend water in m3/h. 
p = minimale druk op de aanvoerzijde van de ketel bij volle belasting in bar. 
t = max aanvoertemp. in °C. 
Rk = Ketelweerstand in mbar. 

12 14 16 18 20 24 28 32 36 40 44 48 
Q (waterhoeveelheid in m3/h)
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 2 Mogelijkheden van ketelwateraansluitingen 

Fig. 4 Ketelwateraansluitingen 

 2.1 Uitvoering wateraansluitingen 

Bij zware aanvoer- en retourwaterleidingen is het noodzakelijk deze te ondersteunen. Om de de-
montage van de aanvoer- en retourwaterverdeelstukken van de ketel mogelijk te maken moeten 
de aanvoer- en retourleidingen voorzien zijn van een demonteerbaar tussenstuk (fi g. 5). 

Fig. 5 Ondersteuning aanvoer- en retourwaterleidingen 

 2.2 Plaats pomp en expansievat 

Het is een eis de pomp in de retour te plaatsen in de volgorde: drukvat, pomp, ketel. De pomp in 
de aanvoer kan, wat betreft de levensduur van de pomp, vooral bij hoge watertemperaturen grote 
problemen geven. 

 3 Eisen te stellen aan de kwaliteit van het water

 3.1 Bij regelmatige suppletie van water 

In bepaalde gevallen kunnen waterverliezen optreden. Wanneer regelmatig hard water moet 
worden gesuppleerd moet een onthardingsinstallatie worden aangebracht. Zacht water is in het 
algemeen agressief en kan ijzeren leidingen, e.d. plus het zink van messing appendages aan-
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tasten. In dit geval is weer dosering van chemicaliën noodzakelijk. In normale gevallen wordt de 
warmtewisselaar van de "Rendamax"-ketel in CV-installaties niet aangetast. 

 3.1.1 Bij inbedrijfstellen van systemen met grote waterinhoud en meerdere ketels 
Bij grotere installaties zal tijdens de bouw vaak één ketel moeten werken. Regelmatig zullen 
nieuwe groepen worden bijgeschakeld hetgeen gepaard gaat met toevoeging van vers water. Ook 
is het normaal dat door lekkages groepen worden afgeschakeld, gerepareerd en opnieuw worden 
gevuld. Daar één ketel vaak op volle belasting zal werken is de kans op ketelsteenvorming in een 
dergelijke installatie groot. Het is dan noodzakelijk in een dergelijk geval het suppletiewater te 
ontharden. Is in een dergelijk geval het water niet onthard dan is het verstandig vóór de defi ni-
tieve inbedrijfstelling (oplevering) het inwendige van de warmtewisselaar te controleren en indien 
nodig te zuren. Zie par. 3.3. 

 3.2 Heetwaterinstallatie (max. temp. 135°C) 

Bij hogere watertemperaturen is de kans op ketelsteenvorming groter dan bij lagere temperatu-
ren. Voor aanvoertemperaturen tussen 110°C en 135°C, dus bij toepassing van het model CV 140, 
is het noodzakelijk het water te ontharden, ook al is er geen sprake van regelmatige suppletie van 
vers water. Ook de pompleveranciers eisen deze condities voor hun heetwaterpompen. Om cor-
rosie van ijzeren delen tegen te gaan is het noodzakelijk de pH te verhogen tot ca. 8. 

 3.3 Controle van de warmtewisselaar 

Voor inspectie van de binnenkant dient het omkeerwaterverdeelstuk te worden gedemonteerd 
(fi g. 15). 

Bij de montage dienen alle dichtingen vervangen te worden. 

Fig. 6 Omkeerwaterverdeelstuk 
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 4 Aanwijzingen voor de installateur 

 4.1 Levering 

Standaard worden de "Rendamax"-ketels compleet samengebouwd, bedraad en getest afgele-
verd. 

 4.2 Transport serie R18

 
Fig. 7 Min. lengte hefvork 1.10 m. 

Fig. 8  Min. lengte hefvork 1.30 m. 

Bij de serie R18 mag de ketel alleen aan de ACHTERKANT getild worden met pallettruck of hefvork. 
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 4.3 Hijsen met een kraan 

Voor het hijsen van de ketel moeten speciale hefbanden gebruikt worden, die in daarvoor aange-
brachte bevestigingspunten van het frame van de ketel bevestigd worden. 

Fig. 9 Hijsen met een kraan

 4.4 Installatie 

De ketel dient geïnstalleerd te worden volgens de geldende nationale, lokale normen, voorschrif-
ten en de "Rendamax" Richtlijnen. 
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 4.5 Opstelling 

Plaats de ketel bij voorkeur zo dicht mogelijk bij het schoorsteenkanaal. De ketel behoeft geen 
sokkel. Is er bij de R18 toch een sokkel aanwezig dan kan de branderwagen m.b.v. twee balkjes uit 
de ketel gereden worden (zie fi g. 10). 

Fig. 10 Opstelling van de ketel 

De minimum afstanden, die tussen de ketel en een wand en tussen de ketels onderling aange-
houden moeten worden, zijn aangegeven op pag. 6. Tevens dient rekening gehouden te worden 
met ruimte voor leidingen, pompen, expansievaten, schakelkasten e.d. en ruimte voor onderhoud 
hiervan. 
Indien de minimum afstanden niet overal aangehouden worden, dan betekent dit, dat het ketel-
huis te klein bemeten is.  

 4.6 Stookruimten 

Ter voorkoming van moeilijkheden kunnen voor stookruimten de volgende richtlijnen worden 
gegeven.

Ketels voor centrale verwarming
Maak de stookruimte voldoende groot. Beperk de warmte-uitstraling van de installatie. 
Let op de plaatsing en temperatuurgevoeligheid van de apparatuur. Maak de luchttoevoeropenin-
gen transversaal in twee tegenover elkaar staande wanden. Neem voor de luchttoevoeropenin-
gen als richtwaarde een doorstroomoppervlakte van 5 cm2/kW geïnstalleerd vermogen. Neem 
toevoerroosters met een grote breedte en een kleine hoogte. Beheers de luchttoevoer door het 
aanbrengen van luchtgeleidingskokers en schotten bij de toevoerroosters. Plaats de ketel niet di-
rect voor of naast een luchttoevoeropening. Maak de ventilatie-afvoer verticaal door het plafond. 
Neem voor de doorlaat van de ventilatie-afvoer 1/3 van de toevoerdoorlaat. Plaats de afvoerka-
nalen met een lengte van 1m. boven het dak van de stookruimte en voorzie deze kanalen van een 
trekkende kap. 

 4.7 Schoorsteencondensatie 

De rookgassen staan op hun weg door de schoorsteen hun warmte af aan de wand. Indien de 
rookgastemperatuur beneden het dauwpunt daalt treedt condensatie op. Het dauwpunt is de 
temperatuur van de rookgassen, waarbij deze verzadigd zijn met waterdamp. Bij de "Rendamax"-
ketel is het rendement in het gehele regelgebied zeer hoog (zie fi g. 13). Dit betekent een kleine 
warmte inhoud van de rookgassen en dus een lage rookgastemperatuur (zie fi g. 14). 
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Fig. 11 Belasting in % van nominale belasting 

Fig. 12  Belasting in % van nominale belasting

Door de grote luchttoevoeropeningen van de trekonderbreker wordt veel lucht aan de rookgassen 
toegevoegd, waardoor het watergehalte van de rookgassen in de schoorsteen afneemt. Onder 
normale omstandigheden behoeft condensatie dus niet verwacht te worden. Anders dient de 
schoorsteen zodanig geïsoleerd te worden, dat de rookgastemperatuur in de schoorsteen niet 
beneden het dauwpunt komt (zie fi g. 14). Condenswater uit de schoorsteen moet buiten de ketel 
afgevoerd worden. 
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 5 Aanwijzingen voor de elektrotechnische installateur 

 5.1 Algemeen 

De elektrische bedrading van de "Rendamax"-ketel is uitgevoerd volgens het schema, wat met 
de ketel in de kabel- balk meegestuurd wordt (zie bijlage). De ketelgroep moet op 6 Amp. worden 
gezekerd. 

 5.2 Aansluiting 

De ketel dient aangesloten te worden op een spanning van 220 V. Fase- en nulleider mogen niet 
verwisseld worden! De fase wordt aan de klem met teken "L" aangesloten, de nulleider aan de 
klem, gemerkt "N".  

 5.3 Pompschakeling 

De ketel vereist gelijktijdige werking van pomp(en) en brander. Daarom is het ten zeerste aan te 
bevelen de ketel(s) zo te schakelen dat de ketel(s) niet in bedrijf komt(en), voordat de pomp(en) in 
bedrijf is(zijn). 

 5.4 Regelaar 

Zie hiervoor de ingesloten instructies van de fabrikant van de regelaar. 

 6 Aanwijzingen voor de gasinstallateur 

 6.1 Gasaansluiting en branderdrukken 

Plaats de hoofdgaskraan en het gasfi lter, door de installateur te leveren, bij voorkeur zo dicht 
mogelijk bij de ketel. 

 6.2 Tabel branderdrukinstelling 

Branderdruk voor E25 . 
Branderdrukken in mbar. 

Keteltype Bij 100% belasting Bij 20% belasting Aansteek brander 
132 14,8 1,1 3,5
154  14,6 1,1 3,5
180 14,4 1,1 3,5
210 14,0 1,1 3,5
244 13,9 1,1 3,5
280 13,8 1,1 3,5
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 6.3 Instellen van de nominale belasting 

De nominale belasting wordt ingesteld volgens de brander-drukmethode: 
1 Schroefje van drukmeetnippel op branderbuis enkele slagen losdraaien. 
2 Manometer aansluiten. 
3 Ketel in bedrijf nemen op nominale belasting (gasregelklep is in geheel geopende stand). 
4 Afdekschroef van gasdrukregelaar verwijderen. 
5 Branderdruk inregelen. 

 6.4 Instellen van de aansteekbranderdruk 

1. Sluit op de drukmeetnippel van de aansteekbrander een manometer aan. 
2. Regel de aansteekbranderdruk in m.b.v. de aansteekgasdrukregelaar. 

Bij de"Rendamax" serie R18 ketels is men uitgegaan van een beveiligde verbruiksdruk van 
25 mbar (voordruk). Het instellen van de branderdruk dient dan ook te geschieden bij een druk 
van 25 mbar. vóór de ketel. Bij afwijkende lagere gasdruk is het niet uitgesloten dat de ketel zijn 
100% capaciteit niet haalt. Standaard worden "Rendamax"-ketels compleet samengebouwd, 
bedraad en op de fabrieksproefstand afgesteld en beproefd afgeleverd. De branderdruk dient 
te worden afgelezen op een  manometer, welke op de drukmeetnippel van de branderbuis kan 
worden aangesloten. De branderdruk moet afgesteld worden als de ketel na een tijd van ca. 20 
minuten op vollast in bedrijf is (evenwichtstoestand). 

 6.6 Inbedrijfstelling 

 6.6.1 Waterzijdig 
- Vul de installatie tot de ontwerpdruk . 
- Ontlucht de installatie. 
- Schakel alle pompen in en controleer de draairichting. 
- Draai afsluiters secundaire groepen dicht. 

 6.6.2 Gaszijdig 
- Open de gaskranen in de gasleiding. 
-  Ontlucht de gasleiding -zeker wanneer de gaskraan bij de gasmeter dicht was en denk aan 

goede ventilatie tijdens het ontluchten. 
-  Sluit meetapparatuur aan ter controle van: voordruk, branderdruk, aansteekgasdruk en ionisa-

tiestroom (zie fi g. 16). 

 6.6.3 Elektrisch 
- Sluit de ketel elektrisch aan (fase en nul niet verwisselen). 
- Schakel de spanning in met de hoofdschakelaar op de ketel. 
- Stel de temperatuurregeling op de gewenste aanvoer- temperatuur. 
- Bij warmtevraag, komt de ketel nu in bedrijf. 

 6.6.4 Storing 
Bij storing wordt de ketel door het stoorrelais vergrendelend uitgeschakeld. 
Ontgrendel 
a) de branderautomaat m.b.v. de ontgrendeldrukknop en 
b) de ontgrendelknop op de kabelbalk. 

Herhaal dit eventueel enkele malen, met tussenpozen van ca. 1 minuut. Wil de ketel nog niet star-
ten, dan zie hoofdstuk 9 "Storingen". 

 6.6.5 Ionisatiemeting 
Ter controle van de instelling van de aansteekgasdruk en de stand van de ionisatiepen moet de 
ionisatiestroom ge- meten worden (zie fi g. 16). Schakel een micro-ampèremeter (meetbereik 0-50 
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µA) in serie met het ionisatiecircuit. Tijdens de ionisatiemeting moet de hoofdbrander buiten 
werking zijn. Stel daarom de hoofdgasklep buiten werking door de elektrische aansluiting tijdelijk 
te verbreken. 
Verbind de zwarte draad (1) van de micro-ampèremeter met de ionisatie-doorvoerelektrode (2) op 
de ketel. Verbind de rode draad (3) van de micro-ampèremeter met de ionisatiebougiedop (4). 

De min. ionisatie op de aansteekbrander moet bedragen: 
branderautomaat merk Siemens 15 µA. 

Fig. 13 Meten van de ionisatie

1. zwarte draad van de micro-ampèremeter 
2. ionisatie-doorvoerelektrode 
3. rode draad van micro-ampèremeter 
4. ionisatiebougiedop. 

 6.6.6 Ionisatie en ontstekingselektrode 
De constructie van de aansteekreep en de vorm van de elektrodes zijn zodanig gekozen dat een 
ontstekingselek- trode en ionisatie-elektrode steeds op de juiste wijze zijn gefi xeerd t.b.v. de 
positie van de branderreep openingen. 

Fig. 14  Aansteekelektrode Ionisatie elektrode 
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 7 Bedieningsinstrukties 

 7.1 In werking stellen 

1. Gaskraan in de gastoevoerleiding openen. 
2. Pomp(en) inschakelen. 
3. Secundaire groepen sluiten zodat het ketelcircuit een kleine waterinhoud bevat. 
4. Spanning met behulp van de hoofdschakelaar, op de ketel, inschakelen (pos. 1 fi g. 15). 
5. Indien nodig branderautomaat en ketel ontgrendelen. 
6.  Langzaam de groepen één voor één d.m.v. de afsluiters openen, zodanig dat de retourwater-

temperatuur niet onder de 36°C zakt. 

 7.1.1 Ketel treedt in werking 
Bij warmtevraag komt de ketel in bedrijf in de hieronder beschreven volgorde: 
Nagenoeg gelijktijdig met de elektrische ontsteking wordt het aansteekklepje geopend. Het gas 
van de aansteek- brander wordt nu ontstoken. 
Zodra er vlammelding is, wordt dit als ionisatiestroom aan de branderautomaat doorgegeven. 
De hoofdgasklep opent, de hoofdbranders worden ontstoken en de ketel treedt in werking. 

 7.1.2 Modulerende regeling 
De brander wordt door een gasregelklep (pos. 12 fi g. 1) tussen de 100% en 20% warmtevraag, 
modulerend geregeld. Is de warmtevraag kleiner dan 20%, dan wordt de brander uitgeschakeld. 

 7.1.3 Storingsmelding 
Na een storingsmelding licht een lampje van de branderautomaat op. Door op de ontgrendelknop 
van de brander- automaat te drukken wordt de startprocedure opnieuw in werking gezet. 

 7.1.4 Bedieningspaneel 

Fig. 15 Bedieningspaneel 

Schakelaars met storingslampjes 
1 Aan-uit schakelaar 
2 Centrale alarmering ionisatiestoring lamp 
3 "Reset" schakelaar 
4 Maximaal temperatuur overschreden 
5 Te lage stromingssnelheid door de warmtewisselaar 
6 Te lage gasdruk 
7 Gaslek 
8 Te hoge gasdruk 
9 Overbruggingsschakelaar (puls contact) wanneer een regelthermostaat is gemonteerd 
10 Urenteller 
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 7.1.5 Temperatuurregelaar 
De R.W.F. 40 is speciaal ontworpen voor de regeling van de ketelwatertemperatuur. Voor deze 
hoofdtoepassing zijn in de R.W.F. 40 opgenomen: 
- een digitale P.I.D. regelaar, die via de driepunt uitgang op de modulerende brander werkt. 
- een buitentemperatuur afhankelijke beïnvloeding van de gewenste waarde. 
- een minimaalbegrenzer voor de ketelwatertemperatuur (alleen bij weersafhankelijk bedrijf). 

Fig. 16  

1 = Schuifpotentiometer 
Temperatuur bereikstekker met schuifpotentiometer. De schaalverdeling correspondeert met de 
gewenste aanvoertemperatuur. 
Behalve wanneer de ketel weersafhankelijk beïnvloed wordt, dan wordt hiermede de minimale 
ketel temperatuur bepaald. 

XP = 0-150% 
Hiermede kan men de gevoeligheid van de regelaar aanpassen aan de traagheid van het verwar-
mingssysteem. Standaard instelling 20%.
 
Tn = 0-250 sec. 
De zetting wordt bepaald door de dode tijd welke in een systeem aanwezig is. 
Standaard instelling 50 sec. 

Tv = 
Is niet van toepassing en staat op 0.
 
SD =
Schakel differentiaal in % van de totale temperatuur schaalverdeling van de bereikstekker (% van 
65hC). Deze is bij ketels met een ingebouwde 20%-schakelaar op servomotor niet van toepassing 
en wordt de schakeldifferentiaal bepaald door de fabriek en op 33 Ohm welke gelijk is aan een 
6° temperatuur verhoging. Bij ketels waarvan de contacten Q13-Q14 worden gebruikt voor het 
in- en uitschakelen van de ketel bepaald door de instelling SD het schakel differentiaal: standaard 
instelling 9. De schakelverhouding wordt bepaald door de draadbrug B2: standaard 1/3-2/3 wan-
neer men deze doorknipt: 1/2-1/2.
 
H =
Hiermee bepaalt men bij weersafhankelijke beïnvloeding de gewenste waarde (behaaglijkheids-
curve). Die beïnvloeding vindt automatisch plaats zodra de buitentemperatuuropnemer Q.A.D. 21 
aangesloten is. De hoogste waarde wordt bepaald door de schuifpotentiometer van de instelbe-
reiksteker en vormt het draaipunt voor het instellen van de stooklijn. Met potentiometer H kan de 
gewenste behaaglijkheidscurve ingesteld worden. 

Q =
Instelwaarde reactie drempel. Alleen van toepassing bij glijdende tweetraps branderbesturing. 
Standaard instelling 0. 
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 7.2 Ketel uitschakelen 

1 Schakel de spanning uit d.m.v. de hoofdschakelaar op de ketel (pos, 1 fi g. 17). 
2 Schakel de pomp uit na ca. 3 tot 6 minuten. 
3 Sluit de gaskraan. 

 7.3 Temperatuurregeling voor centrale verwarming (zie bijlage) 

 7.4 Temperatuurregeling voor warmwatervoorziening (zie bijlage) 

 7.5 Beveiliging tegen storingen in de watercirculatie 

De ketel is voorzien van een stromingsschakelaar. Bij onvoldoende waterstroming door de warm-
tewisselaar van de ketel wordt de brander vergrendelend uitgeschakeld. Door op de ontgrendel-
knop van de branderautomaat te drukken wordt de startprocedure opnieuw in werking gezet. 

 7.6 Beveiliging tegen te hoge aanvoertemperatuur 

De ketel is voorzien van een maximaalthermostaat. Bij een te hoge aanvoertemperatuur (afl ees-
baar op de temperatuurregelaar) wordt de brander vergrendelend uitgeschakeld. 

 7.7 Bescherming tegen vorstgevaar

Bij een niet in werking zijnde ketel bestaat gevaar voor bevriezing. 
Tap het water uit de warmtewisselaar af met de vul- en aftapkraan. 

 7.8 Het ontluchten van de centrale verwarming 

Indicatie: Lawaai in het leidingnet? Ruisen, borrelen, e.d.? 
Oorzaak: Lucht in de installatie. 
Oplossing: Ontluchten, 

 7.9 Het bijvullen van de centrale verwarming 
Indicatie: De druk in de installatie is te laag (beneden de minimum werkdruk). 
Oorzaak: Te weinig water in de installatie. 
Oplossing: Bijvullen. 

1 Netspanning uitschakelen. 
2  Waterslang aansluiten op de vul-/aftapkraan. Bij een losse slang, de slang vullen met water, 

alvorens deze aan de vul-/aftapkraan te bevestigen, anders komt er lucht in de installatie. 
3 Vul-/aftapkraan openen. 
4 Installatie bijvullen tot die druk, waarop het systeem ontworpen is. 
5 Vul-/aftapkraan sluiten en de slang verwijderen + afsluitdop op vul-/aftapkraan draaien. 
6 Netspanning inschakelen. De ketel is weer in werking. 
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 8 Onderhoudsinstructies 

 8.1 Algemeen 

Om een blijvend goede en veilige werking van de "Rendamax"-ketel te waarborgen, dient men 
deze tenminste een- maal per jaar te inspecteren en eventueel te reinigen. 

 8.2 Toegankelijkheid van de"Rendamax"-ketel serie R18 

Door het uitrijden bij de serie R18 (zie fi g. 18) van de branderlade komt aan de onderkant van de 
ketel een opening vrij, waardoor verbrandingskamer en onderkant van de warmtewisselaar een-
voudig bereikbaar zijn (fi g. 18).  

 8.3 Inspectieopening 

Aan de linkerzijde van de "Rendamax"-ketel is een inspectieopening aangebracht, die d.m.v. een 
kijkglas afgesloten is (fi g. 19). Bij een in bedrijf zijnde ketel kan door de inspectieopening o.a. 
geïnspecteerd worden: 
- de vonk van de aansteekelektrode tijdens het ontsteken van de aansteekbrander 
- de aansteekvlam op de aansteekbrander 
- de verbranding van het gas van de hoofdbrander. 

 8.4 Uitnemen van de branderlade serie R18 

De branderlade, gasstraat en elektrische bedrading van de ketels serie R18 vormt één geheel en 
is uitgevoerd op 4 wielen. 
Om de branderlade uit de ketel te rijden, dienen de volgende onderdelen losgenomen te worden. 
a  de vier bevestigingsbouten (1) waarmee de branderlade aan het frame van de ketel bevestigd 

is. 
b de gasaansluiting (2) vóór de ketel. LET OP: sluit eerst de hoofdgaskraan vóór de ketel. 
c de stekerverbinding (3). 

De branderlade kan nu voorzichtig in z'n geheel uit de ketel gereden worden voor inspectie en 
eventuele reiniging van de branderrepen (zie fi g. 20). 

Fig. 21 

 8.5 Inspectie van het inwendige van de trekonderbreker 

Zonder demontage van onderdelen kan het inwendige van de trekonderbreker direct geïnspec-
teerd en eventueel gereinigd worden (zie fi g. 21). 

Fig. 22 

 8.6 Inspectie van de warmtewisselaar (uitwendig) 

Zonder demontage van onderdelen, kan de bovenkant van de warmtewisselaar, direct geïnspec-
teerd worden (fi g. 22). De bovenkant van de warmtewisselaar dient vrijgehouden te worden van 
verontreinigingen, daar deze de doorgang van de rookgassen door de warmtewisselaar kunnen 
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blokkeren. Kleine verontreinigingen aan de rookgaszijde van de warmtewisselaar zijn te verwijde-
ren met chemicaliën.  
De onderzijde van de warmtewisselaar kan geïnspecteerd worden door de branderlade in z'n 
geheel uit de ketel te nemen (zie 8.4). 

 8.7 Inspectie van de warmtewisselaar (inwendig)

Het inwendige van de warmtewisselaar kan geïnspecteerd worden door het omkeerwaterverdeel-
stuk (fi g. 23) te demonteren, waarbij de aanvoer- en retourleidingen blijven zitten.

Omkeerwaterverdeelstuk
Fig. 24

Kalkaanslag van de warmtewisselaar kan verwijderd worden door de warmtewisselaar met daar-
voor geschikte chemicaliën te vullen en te spoelen. 
De chemicaliën breken een reeds gevormde kalkaanslag af.  

 8.8 Uitwisselen van de vinpijp(en) 

Voor het vervangen van vinpijp(en) in bestaande ketels wordt(en) vinpijp(en) gebruikt die aan een 
zijde over een lengte van 17,7 mm en aan de andere zijde over een lengte van 39 mm ontvind zijn. 
Zie fi g. 24. 

Fig. 25 

 8.8.1 Voor de types 132 t/m 280
Demonteer de waterverdeelstukken. Trekonderbreker afnemen of gat boren in de zijkant van de 
trekonderbreker vlak boven de pijpplaat (fi g. 25) en de te vervangen vinpijp verwijderen. 
Nieuwe vinpijp via het gat in de trekonderbreker (fi g. 25) met het ontvinde gedeelte van 39 mm in 
de pijpplaat steken en vervolgens in de tegenoverliggende pijpplaat (zie  verder 8.8.2.). 

Type 132 t/m 280
Fig. 26 

 8.8.2 Inwalsen vinpijp(en) 
Bij het inwalsen er op letten dat de uiteinden van de vinpijp aan beide zijden van de pijpplaten ca. 
6,5 mm uitsteken (fi g. 26). Om het verdraaien van de vinpijp tijdens het inwalsen te voorkomen, 
een 0,9 mm plaatje tussen de vinpijpen plaatsen (fi g. 27). 

Afdekplaatje 
Opvullen met kerlane wol 

Fig. 27 

Fig. 28 

Na het inwalsen de ruimte tussen de ontvinde pijp en pijpplaat opvullen met "Kerlane" wol (fi g. 
26). Gat in de trekonderbreker afdichten met afdekplaatje (fi g. 26). Voor montage van waterver-
deelstukken de afdichtings O-ringen vervangen. 

 8.9 Reinigen fi lter van hoofdgasklep 

Bij de hoofdgaskleppen kan om het fi lter te reinigen de afdekplaat aan de onderkant van de klep 
gedemonteerd worden. Hierna kan het fi lter uit het klephuis genomen worden, waarna het te 
reinigen is met behulp van perslucht. 
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 9 STORINGEN 

Storing Mogelijke reden Oplossing

9.1 Ketel wil niet starten Geen spanning. 
Geen warmtevraag. 
Geen gasdruk. 

Schakel spanning van ketel in. 
Zet de regelaar op warmtevraag. 
Draai de gaskraan open. 

9.2 Ketel valt bij start in storing Lucht in de gasleidingen. 
Geen waterstroming door de ketel. 
Onvoldoende waterstroming door 
de ketel. 

Pomp draait in de verkeerde 
richting. 
Elektrisch potentiaal is verwisseld. 
Er is een potentiaal verschil tussen 
aarde en fase-neutraal. 
Branderautomaat is beschadigd. 
Geen ontsteking. 
Geen waakvlam. 

Ontlucht de gasleidingen. 
Schakel de pomp in. 
Inspecteer of de waterafsluiters open 
zijn. 
Inspecteer op vervuilde waterfi lter. 
Verwissel de elektrische aansluiting op 
de pomp. 
Verwissel de bedrading op de ketel. 
Installeer een scheidingstrafo. 

Vervang de branderautomaat. 
Zie 9.3. 
Zie 9.4. 

9.3 Geen ontsteking Primaire aansluiting ontsteking-
strafo fase neutraal kan verwisseld 
worden. 
Hoogspanningskabel is los bij de 
ontstekingstrafo. 
Slecht contact in de bougiedop. 
Aluminium bevestigingsdraad is 
los of maakt kortsluiting. 
Doorvoer- en/of ontstekingselek-
trodes zijn beschadigd. 
Geen spanning op het secundaire 
gedeelte van de ontstekingstrafo 
gedurende het starten. 

Verwissel de aansluitingen van de ontste-
kingstrafo. 
Maak kabel vast. 

Maak het contact schoon. 
Strak spannen en stevig vastzetten. 

Inspecteren en vervangen. 

Vervang de branderautomaat. 

9.4 Geen waakvlam Geen gas. 
Gasleidingen zijn niet voldoende 
ontlucht. 
Onvoldoende waakvlamgasdruk. 
Waakvlamgasklepje opent niet. 

Spanning over het waakvlamgas-
klepje is aanwezig; gasklepje 
opent niet. 
Geen spanning gedurende het 
starten. 
Geen spanning v.d. branderauto-
maat voor het waakvlamgasklepje. 

Draai de gaskraan open. 
Ontluchten. 

Waakvlamgasdruk juist instellen. 
Meet de spanning over de aansluitingen 
van het gasklepje. 
Vervang het waakvlamgasklepje. 

Inspecteer of er spanning is op de voet 
van de branderautomaat. 
Inspecteer de zekering van de branderau-
tomaat en vervang deze òf vervang de 
branderautomaat.

9.5 Storing direct na start Onvoldoende waakvlamgasdruk. 
Waakvlam blaast af. 
Slecht contact in de bougiedop. 
Aluminium bevestigingsdraad is 
los. 
Doorvoer- en/of ionisatie-elektro-
des zijn beschadigd. 
Elektrodes zijn vervuild. 
Ionisatiestroom onvoldoende. 

Stel de waakvlamgasdruk in. 
Stel de waakvlam op de juiste druk in. 
Reinig het contact. 
Strak spannen en stevig vastzetten. 
Vervang de elektrodes. 

Inspecteer of er voldoende waakvlam-
gasdruk is. 
Vervang de branderautomaat. 
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