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TESTPROCEDURE MAXIMALE TEMPERATUURBEVEILIGING 
THISION-L PREMIX KETELS UITGEVOERD MET EEN  
LMS14 MANAGEMENT SYSTEEM 
 
 
 
De Thision L-ketels zijn uitgevoerd met sensoren om de watertemperatuur te bewaken en te 
regelen. 
Dit zijn NTC-weerstanden die een weerstandwaarde hebben van 10 K. Ohm bij 25°C en  
677 Ohm bij 100°C. 

De maximale beveiliging staat afgesteld op 100°C. 
De sensor kan met een multimeter worden nagemeten of de weerstandswaarde overeenkomt met 
de watertemperatuur. 
 
In de praktijk kan voor het testen van de sensor volstaan worden met het kortsluiten en 
onderbreken (los nemen van de stekker) van de bedrading op de sensor. 
Dit resulteert in een sensorstoringscode (20 aanvoer), (40 retour) en (28 rookgas) 
waardoor de brandstoftoevoer wordt afgesloten. 
 
Het controleren van de elektronica is in praktijk niet nodig, zie de “fabrikantenverklaring”. 
 
 
 
 

 
 



Fabrikantenverklaring  
 
 
 
STB functietest THISION L 

Hierbij bevestigen wij dat de  
  

  ELCO ketel met rookgascondensor van de serie THISION L 
 
volgens de Europese normen 

 
  DIN EN 656, DIN EN 483,DIN EN 15420 en DIN EN 15417 

 
gecontroleerd en volgens de Europese gasrichtlijn 

 
  2009/142/EG 

 
met het CE-teken en het product-ident-nr.  
 
   CE-0063CM3576  
 
gemarkeerd zijn.  
 
Als bijlage is het actuele EG-prototypetestcertificaat bijgevoegd. 
 
De DIN EN 12828 heeft vanaf 1 april van het jaar 2004 de normreeks DIN 4751 vervangen. 
Volgens de nieuwe en actueel toe te passen DIN EN 12828 wordt de controle van de 
beveiligingsgrens (STB) in installaties met beveiligingstemperaturen onder 110°C niet meer 
vereist, aangezien de in deze installaties gebruikte verwarmingstoestellen zoals hierboven 
uiteengezet reeds dienovereenkomstig gecontroleerd en goedgekeurd zijn. 
 
Onze ketels met rookgascondensor van de serie THISION L zijn overeenkomstig de actuele 
normen en richtlijnen gecontroleerd en goedgekeurd. Een aparte controlefunctie voor de 
beveiligingsgrens (STB) is daarom niet meer noodzakelijk en regelingstechnisch niet 
voorzien. 
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