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TESTPROCEDURE MAXIMALE TEMPERATUURBEVEILIGING  
PREMIX KETELS UITGEVOERD MET EEN  
KM628 MANAGEMENT SYSTEEM 
 
In zijn algemeenheid kan worden gesteld, dat bij inspecties de maximale temperatuurbeveiliging functioneel 
moet worden gecontroleerd door de actuele waarde van het proces langzaam naar de ingestelde waarde van 
de betreffende beveiligingen te brengen. In principe moet dit als enige juiste methode worden beschouwd 
voor het uitvoeren van een functionele controle. 
 
 
 

Uitvoeren van een functionele test 
 
Om op een veilige en verantwoorde wijze een functionele beproeving van de maximale  
temperatuurbeveiliging te kunnen uitvoeren, dient er tenminste aan de volgende voorwaarden te zijn voldaan: 
• De waterdruk in de installatie dient tenminste 1 bar te bedragen en zowel de aanvoer- als de 

retourwatertemperatuur dienen in de nabijheid van de ketel afgelezen te kunnen worden.  
• Er dient sprake te zijn van een zodanige mengregeling of een zodanig kortsluitcircuit dat uitsluitend de 

temperatuur in de ketel en in een klein circuit oploopt totdat de maximum temperatuurbeveiliging de 
brander uitschakelt. Hierbij blijft de doorstroming door de ketel gehandhaafd. Omdat bij deze beproeving 
het normale verwarmingscircuit is afgesloten van het ketelcircuit zal er bij voldoende waterstroming door 
de ketel weinig verschil zijn tussen de aanvoer- en retourwatertemperatuur. Op deze wijze ontstaat 
tevens een inzicht of de temperatuurmeters redelijk betrouwbaar zijn.  
• Wordt de gastoevoer naar de brander geblokkeerd bij een ketelwatertemperatuur die overeenkomt 

met de schakelwaarde (± 1°C) van de blokkering temp eratuurbeveiliging 97°C, dan kan worden 
aangenomen dat deze beveiliging naar behoren functioneert.  

• Loopt de temperatuur daarna nog verder op en volgt er dan een vergrendeling bij een 
ketelwatertemperatuur die overeenkomt met de schakelwaarde (± 1°C) van de maximum 
temperatuurbeveiliging 100°C, dan kan worden aangen omen dat de beveiliging naar behoren 
functioneert. 

• Stijgt de ketelwatertemperatuur meer dan 1°C boven  de schakelwaarde van de maximum 
temperatuurbeveiliging dan dient de beproeving te worden afgesloten en zal overgegaan dienen te   
worden tot een afkeuring. Mogelijk dat na het uitschakelen van de brander de maximum 
temperatuurbeveiliging alsnog schakelt als gevolg van het doorwarmeffect. Aan de hand hiervan kan 
dan worden vastgesteld hoe groot de afwijking van de schakelwaarde is t.o.v. de afgelezen waarde. 
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Uitvoeren van een elektrische testprocedure volgens de fabrikant 
 
Dit is te doen nadat de stekkeraansluiting op de temperatuursensor (foto 1 en 3) is losgenomen. Hierdoor 
wordt een storingmelding “12” geactiveerd. Daarna kan er een weerstand van 300 ohm gemonteerd worden 
op de aansluitingen 1 en 2 van de stekker op foto 3, waardoor een temperatuur van 104°C wordt gesimule erd 
en een maximale temperatuurstoring “1“ wordt geactiveerd. 
Hierna wordt de eerste weerstand weggenomen en een weerstand van 400 ohm gemonteerd waardoor er 
een temperatuur van 95°C gesimuleerd wordt en de st oringsmelding kan worden gereset. 
Nadat de parameterfunctie in de KM628 getest is, wordt de stekker weer aangesloten op de sensor (foto 1) 
en moet de sensor nog worden gecontroleerd met de werkelijke op dat moment heersende 
ketelwatertemperatuur. Dit wordt gedaan met een gekalibreerde temperatuurmeter. 
Komt de gemeten waarde overeen met de waarde op het display van de KM682 dan is de 
testprocedure afgerond. 
 
Bij tapwaterketels wordt het aangeraden om voor de ketelwatertemperatuurcontrole de sensor te demonteren  
en te reinigen of eventueel te vervangen. 
 
 
 
Foto 1                                                                                                Foto 2 
 

                                                
 
 
Foto 3 
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