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Typen en vermogens 
De condenserende HR-gasketel 
THISION L is verkrijgbaar in 6 typen 
met een totaal vermogensbereik van 
46 - 132 kW. 

Toepassingsmogelijkheden 
De condenserende HR-gasketel 
THISION L is geschikt voor alle verwar-
mingsinstallaties die zijn gebouwd vol-
gens EN12828 met een aanvoertempe-
ratuur van maximaal 90°C en een mini-
male waterdruk van 1,5 bar. In cascade 
(max. 8 toestellen met LMS14 Master/
Slave cascaderegeling) kan de THISI-
ON L toegepast worden in installaties 
tot 1026kW. 
De THISION L wordt veelal toegepast 
voor verwarming en warmwaterberei-
ding in appartementencomplexen, utili-
teits- en industriële gebouwen. 

Kenmerken 
• Unieke hoog vermogen wandketel tot 

145kW 
• Ongeëvenaard levenslang rendement 

>110% door corrosievrije RVS 
warmtewisselaar 

• Hoogste systeemflexibiliteit 
eenvoudig plannen en installeren met 
Plug & Play cascadetoebehoren 

• Uiterst milieuvriendelijk door laagste 
emissiewaarden 

• Eenvoudige service 
design geoptimaliseerd voor eenvou-
dige toegang voor service 

Beschrijving 
De THISION L is  een modulerende 
HR-gasketel. De digitale ketelregelaar 
past de modulatie automatisch aan aan 
de warmtevraag van het systeem. 
 
Aanpassen van de branderbelasting 
geschiedt door middel van variëren van 
de ventilatorsnelheid. Het gas/lucht-
mengsysteem meet de drukvariatie als 
gevolg van de snelheidsverandering en 
past de gashoeveelheid hierop aan, om 
een optimale verbranding en daarmee 
hoogst mogelijk rendement te realise-
ren. De rookgassen worden in verticale 
richting van boven naar beneden door 
de warmtewisselaar geleid, waarna ze 
het toestel via de rookgasuitmonding 
aan de bovenzijde verlaten. 
 
De retouraansluiting bevindt zich in het 
laagste deel van de warmtewisselaar, 
waar de laagste rookgastemperatuur in 
het toestel heerst. In dit gedeelte treedt 
de condensatie op. Het verwarmings-
water wordt in tegenstroom (t.o.v. de 
rookgassen) van onder naar boven 
door de warmtewisselaar geleid en 
verlaat het toestel via de aanvoeraan-
sluiting in het bovenste gedeelte van de 
warmtewisselaar. Middels dit principe 
wordt de hoogstmogelijke warmte-
afgifte aan het systeem gegarandeerd 
en wordt een zeer hoog rendement 
gerealiseerd. 

1 Premix-brander 
2 RVS warmtewisselaar (dubbele spiraal) 
3 Toerengeregeld Whirlwind gas/lucht mengsysteem 
4 LMS14 digitale ketelregelaar 

 
 
 
 
1 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 

3 



 5 

Technische beschrijving  
 
 
 
Technische gegevens 

  THISION L 
65 

THISION L 
85 

THISION L 
100 

THISION L 
120 

THISION L 
145 

Nominaal vermogen bij 80/60ºC max/min kW 60.8/10.1 81.1/13.4 92.9/15.6 111.6/18.7 132.2/23.3 

Nominaal vermogen bij 75/60ºC max/min kW 60.9/10.1 81.3/13.4 93.1/15.6 111.8/18.7 132.5/23.3 

Nominaal vermogen bij 40/30ºC max/min kW 63.9/11.1 85.3/14.8 100.0/17.2 120.0/20.6 142.3/25.6 

Nominale belasting Hi max/min kW 62.4/10.4 83.3/13.8 95.2/16.0 114.3/19.2 135.5/23.9 

Rendement bij 80/60ºC % 97.4 97.4 97.6 97.6 97.6 

Rendement bij 40/30ºC % 102.4 102.4 105.0 105.0 105.0 

Jaarrendement (NNG 75/60ºC) % 106.2 106.2 106.2 106.2 106.2 

Jaarrendement (NNG 40/30ºC) % >110 >110 >110 >110 >110 

Stilstandsverliezen (Twater = 70ºC) % 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 

Max. hoeveelheid condensaat l/h 3.5 4.8 6.4 7.7 9.1 

Gasverb. G20 max/min (10,9 kWh/m3) m3/h 5.7/1.0 7.6/1.3 8.7/1.5 10.5/1.8 12.4/2.2 

Gasverb. G25 max/min (8,34 kWh/m3) m3/h 7.5/1.2 10.0/1.7 11.4/1.9 13.7/2.3 16.3/2.9 

Gasverb. G31 max/min (12,8 kWh/kg) kg/h -/- -/- -/- -/- -/- 

Gasdruk aardgas G20  mbar 20 20 20 20 20 

Gasdruk aardgas G25  mbar 25 25 25 25 25 

Gasdruk propaan G31  mbar -/- -/- -/- -/- -/- 

Maximale gasdruk mbar 50 50 50 50 50 

Rookgastemperatuur bij 80/60ºC max/min ºC 76/63 76/63 76/63 76/63 76/63 

Rookgastemperatuur bij 40/30ºC max/min ºC 55/39 55/39 55/39 55/39 55/39 

Rookgashoeveelheid max/min m3/h 119/19 159/25 178/29 213/35 253/44 

CO2 instelling aardgas G20/G25 max/min % 8.5/8.5 8.5/8.5 8.7/8.5 8.7/8.5 8.7/8.5 

CO2 instelling propaan G31 max/min % -/- -/- -/- -/- -/- 

NOx waarde mg/kWh 39 39 39 39 39 

CO waarde max/min mg/kWh 98/7 98/7 98/7 98/7 98/7 

Toelaatbare schoorsteenweerstand max/min Pa 150/15 150/15 150/15 200/15 200/15 

Watervolume l 4.0 4.7 6.5 8.0 9.4 

Waterdruk max/min bar 8/1.5 8/1.5 8/1.5 8/1.5 8/1.5 

Maximaalthermostaat ºC 100 100 100 100 100 

Maximaal instelbare gewenste temperatuur ºC 90 90 90 90 90 

Nominale waterstroming bij dT=20K m3/h 2.6 3.4 4.0 4.8 5.6 

Waterzijdige weerstand  kPa 16 29 15 22 34 

Electrische aansluiting V 230 230 230 230 230 

Frequentie Hz 50 50 50 50 50 

Zekering A 10 10 10 10 10 

IP klasse - IPX4D IPX4D IPX4D IPX4D IPX4D 

Opgenomen vermogen max/min (excl. pomp) W 98/26 167/38 195/30 228/36 248/44 

Opgenomen vermogen 3-traps pomp W 150 205 150 210 385 

Opgenomen vermogen toer.ger. pomp W 124 124 130 130 130 

Gewicht (leeg) kg 60 68 80 90 97 

Geluidsniveau op 1 m afstand * dB(A) 56/50 56/50 56/50 56/50 56/50 

Minimale ionisatiestroom µA 3 3 3 3 3 

PH waarde condensaat - 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 

CE registratienummer - 

Wateraansluitingen - R1.1/4"  R1.1/4" R1.1/2" R1.1/2" R1.1/2" 

Gasaansluiting - R3/4" R3/4" R1" R1" R1" 

Rookgasaansluiting mm 100 100 100 100 130 

Luchtinlaat (als gesloten toestel) mm 100 100 100 100 130 

Condensaataansluiting mm 22 22 22 22 22 

CE-0063CM3576 

THISION L 
50 

45.7/7.7 

45.8/7.7 

48.0/8.4 

46.9/7.8 

97.4 

102.4 

106.2 

>110 

0.20 

2.6 

4.3/0.7 

5.6/0.9 

-/- 

20 

25 

-/- 

50 

76/63 

55/39 

89/14 

8.5/8.5 

-/- 

39 

98/7 

150/15 

4.0 

8/1.5 

100 

90 

1.9 

9 

230 

50 

10 

IPX4D 

98/26 

150 

124 

60 

56/50 

3 

3.2 

R1.1/4"  

R3/4" 

100 

100 

22 

* open / gesloten toestel 
 
Landspecifieke technische gegevens op pagina 57 
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Technische beschrijving  
 
 
 
Afmetingen 

Afmetingen TH-L 50 
TH-L 65 

TH-L 85 TH-L 100 TH-L 120 TH-L 145 

B mm 490 490 590 590 590 

B1 mm 140 140 140 140 190 

B2 mm 245 245 295 295 295 

D mm 500 500 600 600 600 

H mm 810 810 950 950 950 

W1 mm R 1 1/4" R 1 1/4" R 1 1/2" R 1 1/2" R 1 1/2" 

W2 mm R 1 1/4" R 1 1/4" R 1 1/2" R 1 1/2" R 1 1/2" 

G mm R 3/4" R 3/4" R 1" R 1" R 1" 

F mm 100 100 100 100 130 

A mm 100 100 100 100 130 
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Verklaring van overeenstemming 

Verklaring van overeenstemming 
 
 
 
 

Rendamax BV, Hamstraat 76, 6465 AG Kerkrade (NL), 
Verklaart dat het product 

 
 

THISION L 
 
 

Is geconstrueerd volgens volgende richtlijnen: 
 

EN 298 
EN 483 

EN 15420 
EN 55014-1 / -2 

EN 61000-3-2 /-3 
EN 60335-1/ -2 

 
En voldoet aan de volgende normen: 

 
92 / 42 / EEC   (boiler efficiency directive) 

2009 / 142 / EEC   (gas appliance directive) 
2006 / 95 / EEC   (low voltage directive) 

2004 / 108 / EEC   (EMC directive) 
 

Dit product is geregistreerd onder CE nummer: 
 
 

CE – 0063CM3576 
 
 
 
 

Kerkrade, 16-11-2010 
 
 
 
 
 
ing. G.A.A. Jacobs 
Managing Director 
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Leveromvang  
 
Standaard toestel 
Transport 
Opstelling 

Standaard toestel 
Een standaard toestel bevat volgende 
componenten: 

Component Aantal  Verpakking  

THISION L verwarmingstoestel, compleet samenge-
bouwd en getest 

1 Verpakt in een doos, geleverd op een europallet 

Ophangbeugel incl. bevestigingsmateriaal 1 Verpakt in een doos in de ketelverpakking 

Sifon voor condensaataansluiting 1 In de ketelverpakking 

Bedienings- en Installatiehandleiding 1 Map verpakt in een doos in de ketelverpakking 

Onderdelenlijst 1 Map verpakt in een doos in de ketelverpakking 

Electroschema’s 1 Map verpakt in een doos in de ketelverpakking 

Transport 
De THISION L wordt volledig samenge-
bouwd en ingesteld geleverd. 
De afmetingen van de verpakking is 
1050x572x575mm voor de typen 50-85 
en 1185x674x665mm voor de typen 
100-145, hierdoor is het mogelijk het 
toestel door een normale deur te trans-
porteren zonder componenten te de-
monteren. 
 
De THISION L kan met behulp van een 
kraan worden getransporteerd, maar 
enkel en alleen wanneer deze in de 
verpakking en op een pallet is vastge-
zet. De hijsbanden dienen dan aan de 
pallet te worden bevestigd. 

Opstelling 
Het toestel dient te worden opgesteld in 
een vorstvrije ruimte. In geval van een 
dakopstelling dient het systeem dusda-
nig te worden aangelegd, dat het toe-
stel niet het hoogste punt van de instal-
latie is. Het toestel dient geplaatst te 
worden met inachtneming van voldoen-
de vrije ruimte aan de verschillende 
zijden, zie afbeelding voor minimale 
vrije ruimte. Wanneer het toestel zon-
der of met te weinig vrije ruimte wordt 
opgesteld, bemoeilijkt dit de onder-
houdswerkzaamheden. 
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Algemene bepalingen 
Deze documentatie bevat informatie, 
die dient als basis voor een veilige en 
bedrijfszekere installatie, inbedrijfname, 
en levenscyclus van het THISION L 
verwarmingstoestel. Alle handelingen 
beschreven in deze documentatie mo-
gen enkel uitgevoerd worden door 
daarvoor gecertificeerde bedrijven. 
 
Veranderingen aan deze documentatie 
kunnen zonder voorafgaande kennisge-
ving worden uitgevoerd. Hiermee ver-
plichten wij ons niet om eerder gelever-
de producten dienovereenkomstig aan 
te passen. 
 
Het vervangen van onderdelen dient 
uitsluitend te geschieden met originele 
componenten, bij het gebruik van niet-
originele componenten vervalt de ga-
rantie.  
 
Toepassing 
De THISION L mag enkel gebruikt wor-
den voor de verwarming van water in 
verwarmings- en warmwatersystemen. 
Het toestel dient te worden aangesloten 
in gesloten systemen met een maxima-
le watertemperatuur van 100ºC 
(maximaalthermostaat), maximaal in-
stelbare gewenste waarde is 90ºC. 

Normen en voorschriften 
Installatie, gebruik en onderhoud van 
de THISION L dient altijd te geschieden 
met inachtneming van alle geldende 
(Europese en lokale) normen en voor-
schriften, waaronder: 
• Lokale voorschriften met betrekking 

tot het installeren van luchttoevoer- 
en rookgasafvoersystemen; 

• Voorschriften met betrekking tot het 
aansluiten van electrische toestellen 
op de electrische hoofdvoorziening; 

• Voorschriften met betrekking tot het 
aansluiten van verwarmingstoestelen 
op het gasnet; 

• Normen en voorschriften voor veilig-
heidsvoorzieningen in verwarmingsin-
stallaties;  

• Alle aanvullende lokale wetten en 
voorschriften betrekking hebbende op 
het installeren en gebruiken van ver-
warmingsinstallaties.  

Aanvullende nationale normen: 
 
Duitsland: 
− RAL - UZ 61 / DIN 4702-8 
 
Zwitserland: 
− SVGW 
− Vorschriften der kantonalen Instanzen 

(z.B. Feuerpolizeivorschriften) 
 
Nederland: 
− GASKEUR BASIS 
− GASKEUR SV 
− GASKEUR HR107 
 
België: 
− HR TOP 
 
 

De THISION L is CE gekeurd volgens 
de volgende Europese regelgevin-
gen: 
− 92 / 42 / EEC 

(boiler efficiency directive) 
− 2009 / 142 / EEC 

(gas appliance directive) 
− 2006 / 95 / EEC 

(low voltage directive) 
− 2004 / 108 / EEC 

(EMC directive) 
− EN 483 

Gas-fired central heating boilers - 
Type C boilers of nominal heat input 
not exceeding 70 kW 

− EN 15420 
Gas-fired central heating boilers - 
Type C boilers of nominal heat input 
exceeding 70 kW, but not exceeding 
1000 kW 

− EN 15417   
Gas-fired central heating boilers - 
Specific requirements for condensing 
boilers with a nominal heat input 
greater than 70 kW but not exceeding 
1000 kW 

− EN 50165 
Electrical equipment of non-electric 
appliances for household and similar 
purposes - Safety requirements 

− EN 15502-1   
Gas-fired central heating boilers - 
Part 1: General requirements and 
tests 

− EN 55014-1 (2000)   
Electromagnetic compatibility - Re-
quirements for household appliances, 
electric tools and similar apparatus - 
Part 1: Emission 

− EN 55014-2 (1997)   
Electromagnetic compatibility - Re-
quirements for household appliances, 
electric tools and similar apparatus - 
Part 2: Immunity - Product family 
standard 

− EN 61000-3-2 (2000)  
Electromagnetic compatibility (EMC) - 
Part 3-2: Limits - Limits for harmonic 
current emissions (equipment input 
current 16 A per phase)             

− EN 61000-3-3 (2001)   
Electromagnetic compatibility (EMC) - 
Part 3-3: Limitation of voltage chang-
es, voltage fluctuations and flicker in 
public low-voltage supply systems, for 
equipment with rated current 16 A per 
phase and not subject to conditional 
connection 

 
 

− EN 60335-1 (2002)   
Household and similar electrical appli-
ances - Safety - Part 1: General re-
quirements 

− EN 60335-2-102 (2006)   
Household and similar electrical appli-
ances - Safety: Particular require-
ments for gas, oil and solid-fuel burn-
ing appliances having electrical con-
nections 
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Onderhoud 
Regelmatig onderhoud is een vereiste 
om een verwarmingsinstallatie bedrijfs-
zeker en economisch rendabel te kun-
nen gebruiken. Het wordt aanbevolen 
eens per jaar een onderhoudsbeurt aan 
de THISION L uit te voeren, waarbij de 
gehele installatie op functionaliteit 
gecontroleerd dient te worden. 
 
 

Waterkwaliteit 
De levensduur van de gehele verwar-
mingsinstallatie wordt beïnvloed door 
de waterkwaliteit. 
Extra kosten voor waterbehandeling 
van de verwarmingsinstallatie zijn altijd 
hoger dan de kosten voor reparatie van 
schade door slechte waterkwaliteit. 

De PH-waarde van het systeemwater 
moet zich tussen 8,0 en 9,5 bevinden. 
Het chloridegehalte mag niet hoger zijn 
dan 50 mg/l. Binnendringen van zuur-
stof door diffusie dient te allen tijde 
worden voorkomen. Schade aan de 
warmtwisselaar door zuurstofdiffusie 
valt niet onder garantie. 
 
In installaties met grote watervolumes 
dient rekening gehouden te worden met 
maximale (bij)vulwaarden in combi-
natie met de hardheid van het vulwater, 
een en ander zoals vastgelegd in de 
duitse norm VDI2035. In de tabel hier-
naast zijn de nominale waarden voor 
(bij)vulwater te vinden voor de 
THISION L, gerelateerd aan de 
VDI2035. 
 
De tabel hiernaast geeft een indicatie 
van de relatie tussen waterkwaliteit en 
het maximale (bij)vulvolume gedurende 
de levensduur van het toestel. Raad-
pleeg de originele tekst van de 
VDI2035 voor verdere informatie. 
 
Constante toevoer van zuurstof in de 
installatie dient te worden vermeden. 
De systeemdruk moet overal in de in-
stallatie hoger zijn dan de heersende 
atmosferische druk. Gebruik van niet-
diffusiedichte kunststofleidingen in 
vloerverwarmingen wordt ten zeerste 
afgeraden. Wanneer deze toch worden 
gebruikt, dan dient een systeemschei-
ding (bv. platenwarmtewisselaar) te 
worden toegepast.  

Brandstoffen 
De condenserende HR-gasketel 
THISION L is geschikt voor aard-
gassoorten G20 en G25. De THISION 
L wordt altijd uitgeleverd met standaar-
dinstelling voor aardgas. De ver-
brandingswaarden voor aardgas kun-
nen worden gecontroleerd en/of gecor-
rigeerd met behulp van de instelschroef 
op het gasblok, voor propaan moet 
eerst een andere injector (standaard 
meegeleverd) worden gemonteerd. 
De THISION L is geschikt voor een 
gasdruk tot 50 mbar. Bij gasdrukken 
boven 50 mbar moet een gasdrukre-
gelaar voor het toestel gemonteerd 
worden. 
Het gasverbruik van de verschillende 
gassoorten zijn te vinden in het hoofd-
stuk „Technische gegevens“. 

Verbrandingslucht 
De condenserende HR-gasketel 
THISION L kan worden aangesloten als 
open of als gesloten toestel. 
De aanzuiglucht mag geen hoge 
stofconcentraties of  halogeenverbin-
dingen bevatten, deze kunnen het 
warmtewisselaaroppervlak beschadi-
gen. Vooral in gebouwen, waar met 
chemische stoffen gewerkt wordt, moet 
extra aandacht besteed worden aan de 
luchttoevoer, om te voorkomen dat 
deze stoffen door het toestel worden 
aangezogen.  
De verschillende aansluitmogelijkheden 
voor gebruik als gesloten toestel wor-
den vermeld in het hoofdstuk 
„Rookgasafvoer“. 

Het naleven van de hieropvolgende 
eisen ten behoeve van de waterkwali-
teit is een vereiste om aanspraak te 
kunnen maken op garantie op het toes-
tel. Schade veroorzaakt door het niet 
naleven van de eisen wordt niet vergo-
ed. 

Nominaal vermogen Max. concentratie Ca(HCO3)2 
 

[kW] [mol/m3] [ºdH] [ºf] 

50 - 200 2.0 11.2 20 

200 - 600 1.5 8.4 15 

Max. totale hard-
heid 

Concentratie 
Ca(HCO3)2 

Vermogen van installatie Q (kW) 

150 200 250 300 400 500 600 

mol/m3 ºf Max. (bij)vulwater volume Vmax [m
3] 

≤0.5 ≤5 - - - - - - - 

1.0 10 - - - - - - - 

1.5 15 3 4 5 6 8 10 12 

2.0 20 3 4 5 6 6.3 7.8 9.4 

2.5 25 1.9 2.5 3.1 3.8 5.0 6.3 7.5 

≥3.0 ≥30 1.6 2.1 2.6 3.1 4.2 5.2 6.3 

ºdH 

≤2.8 

5.6 

8.4 

11.2 

14.0 

≥16.8 
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Geluidsdemping 
De condenserende HR-gasketel 
THISION L is uitgerust met een Premix-
brander. De geluidsemissies van deze 
geluidsarme brander zijn, in vergelijk 
met conventionele voorzetbranders, 
uiterst gering. Er hoeven in het alge-
meen geen verdere maatregelen in de 
ketelruimte getroffen te worden voor 
geluidsdemping.  

Antivries 
De THISION L kan worden gebruikt 
met het antivriesmiddel Shell Antifreeze 
Concentrate. De concentratie van het 
antivriesmiddel in de verwarmings-
installatie bepaalt het maximaal toelaat-
bare ketelvermogen. De verhouding 
tussen de concentratie antivries en de 
vermogensreductie van de THISION L 
is in de grafiek weergegeven. 

Geluidsproductie van overige compo-
nenten in de installatie (bv. pompen) 
dient middels externe maatregelen te 
worden bestreden. 
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Eisen en voorschriften 
Voorschriften met betrekking tot uitvoe-
ring en constructie van rookgasafvoer-
systemen zijn van land tot land zeer 
verschillend. Alle nationale voorschrif-
ten voor uitvoering van rookgasafvoer-
systemen dienen in acht genomen te 
worden. De belangrijkste nationale 
voorschriften zijn te vinden in het 
hoofdstuk „Normen“. 
 
Volgende algemene aanwijzingen die-
nen bij de planning van een rookgasaf-
voersysteem in beschouwing genomen 
te worden: 
• Er mogen enkel gekeurde rookgasaf-

voermaterialen gebruikt worden. 
• Voor veilig funktioneren van de instal-

latie dient het rookgasafvoersysteem 
correct gedimensioneerd te worden. 

• Het rookgasafvoersysteem moet voor 
onderhoud/inspectie gedemonteerd 
kunnen worden. 

• Horizontale afvoerleidingen moeten 
met een afschot van tenminste 3º 
gemonteerd worden. 

 
Het is niet noodzakelijk om een separa-
te condensafvoer voor het rookgasafvo-
ersysteem aan te brengen, gezien het 
feit dat het condensaat via de conden-
safvoer van de ketel afgevoerd worden 
kan. 
 
De condenserende HR-gasketel 
THISION L is gekeurd voor de rook-
gasafvoervarianten B23 (en B23P voor 
Frankrijk) en C13, C33, C43, C53, C63 
en C83. 

Materialen 
Er mogen enkel goedgekeurde rook-
gasafvoermaterialen worden gebruikt, 
welke bestand zijn tegen warmte en 
agressief condensaat. Aanbevolen ma-
terialen zijn kunststof (PPS, categorie 
T120) of RVS. Dikwandig aluminium is 
(in Duitsland enkel na overleg met de 
schoorsteenveger) toegestaan. 
 
De THISION L heeft een geïntegreerde 
rookgasthermostaat en schakelt de 
brander uit zodra de rookgastempera-
tuur 90ºC overschrijdt. Het aanbrengen 
van een extra (externe) veiligheid is 
hierdoor niet noodzakelijk. 

Ketel- 
type 

Nominaal 
vermogen 

Nominale  
belasting  

aansluit-
diameter 

CO2- 
waarde  

Rookgas- 
temperatuur 

Rookgas-
hoeveelheid 

Beschikbare 
opvoerhoogte  

  kW kW mm % ºC kg/s Pa 

  max min max min   max min max min max min max Min 

TH-L 50 45.7 7.7 46.9 7.8 100 

8.5  8.5  76  

0.026 0.004 150 15 

TH-L 65 60.8 10.1 62.4 10.4 100 0.035 0.006 150 15 

TH-L 85 81.1 13.4 83.3 13.8 100 0.047 0.008 150 15 

TH-L 100 92.9 15.6 95.2 16.0 100 0.052 0.009 150 15 

TH-L 120 111.6 18.7 114.3 19.2 100 0.062 0.011 200 15 

TH-L 145 132.2 23.3 135.5 23.9 130 0.074 0.014 200 15 

33  

Rookgaswaarden 
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Dimensionering 
Tijdens het projecteren van een instal-
latie dient een berekening van het ge-
plande rookgasafvoersysteem gemaakt 
te worden alvorens deze geplaatst mag 
worden. 
 
De volgende tabel toont twee voorbeel-
den van mogelijke rookgasafvoersyste-
men en de daarbij behorende maximale 
lengte van het afvoersysteem. Deze 
voorbeelden gelden enkel als richt-
waarde, elk rookgasafvoersysteem 
dient desalniettemin berekend te wor-
den door een gecertificeerde specialist. 
 
De maximale onderdruk, waarbij het 
modulatiebereik niet nadelig beïnvloed 
wordt, bedraagt 30 Pa. Hogere onder-
druk leidt tot een beperking van het 
modulatiebereik. 
 
De maximale horizontale lengte van het 
rookgasafvoersysteem bedraagt 20 m. 
Bij een langere horizontale lengte kan 
een probleemloze start in koude toe-
stand niet worden gegarandeerd.  

Concentrisch rookgassysteem 
De THISION L keteltypen 50, 65, 85, 
100 en 120 kunnen aangesloten wor-
den op een concentrisch rookgasafvo-
ersysteem. Met behulp van een parallel
-naar-concentrische adapter (optioneel) 
kann de ketel worden aangesloten op: 
• 100/150 concentrische systemen 

van Muelink & Grol; 
• 110/150 concentrische systemen  

van Skoberne. 
 
Zie tabel voor maximaal toelaatbare 
afvoerlengte. 

 VOORBEELD 1 
Aanname voor berekening: 
Totale lengte verbindingen in de ketelruimte ≤ 1.5 
m; 2x 87°-bocht  

Maximale hoogte (h) van het 
rookgasafvoersysteem in m   

Keteltype Ø 80 
[mm] 

Ø 100 
[mm] 

Ø 110 
[mm] 

Ø 125 
[mm] 

Ø 130 
[mm] 

TH-L 65 10 65    

TH-L 85  30 51   

TH-L 100  20 34 42 44 

TH-L 120  32 54 68 70 

TH-L 145  18 31 38 40 

 

 VOORBEELD 2 
Aanname voor berekening: 
Totale lengte verbindingen in de ketelruimte ≤ 3 
m; 4x 87°-bocht  

Maximale hoogte (h) van het 
rookgasafvoersysteem in m   

Keteltype Ø 80 
[mm] 

Ø 100 
[mm] 

Ø 110 
[mm] 

Ø 125 
[mm] 

Ø 130 
[mm] 

TH-L 65 6 61    

TH-L 85  26 47   

TH-L 100  16 30 38 40 

TH-L 120  28 50 64 66 

TH-L 145  14 27 34 36 

 

TH-L 50 10 65    

TH-L 50 6 61    

Concentrisch rookgassysteem 
Aanname voor berekening: dak- of wanddoorvoer 

Keteltype 2 bochten 90° 4 bochten 90° 

TH-L 50 5 2 

TH-L 85 4 1 

TH-L 100 3 - 

TH-L 120 4 2 

Maximale hoogte (h) van het 
rookgasafvoersysteem in m   

TH-L 65 5 2 
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Cascadesystemen 
Voor het plaatsen van THISION L ke-
tels in cascadesystemen, zijn op maat 
gemaakte cascade rookgassystemen 
beschikbaar in 150mm en 200mm, 
zowel voor lijn- als ruggelingse opstel-
ling. 
 
De diameter van de horizontale collec-
tor en de verticale rookgasafvoer zijn 
afhankelijk van het totaal opgestelde 
vermogen van de installatie en de verti-
cale hoogte van de rookgasafvoer. 
 
De tabel geeft het maximaal op te stel-
len vermogen bij bepaalde rookgasaf-
voerlengte (gebaseerd op max. 3m 
horizontale lengte na de collector) en 
diameter (cascadecollector/
afvoersysteem). 

Max. ketelbelasting (kW) bij schoorsteenhoogte 
en diameter (cascadecollector/afvoersysteem)  

Diameter 
Schoorsteenhoogte 

5m 15m 30m 

150/150mm 327 313 288 

150/200mm 450 412 370 

200/200mm 530 500 482 

200/250mm 697 675 646 

200/300mm 855 835 797 

Berekening gebaseerd op max. 3m horizontale afvoerleiding 

Cascade collector line 

Cascade collector back-2-back 
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Algemeen 
Condensaat uit de condenserende HR-
gasketel THISION L moet, volgens 
voorschriften, in het openbare afvoer-
systeem afgevoerd worden. Het con-
densaat heeft een PH-waarde van 3.0-
3.5. Indien in nationale en/of lokale 
voorschriften vermeld, moet het con-
densaat geneutraliseerd worden alvo-
rens het afgevoerd mag worden.  

Neutralisatiesystemen 
De neutralisatiesystemen kunnen onder 
in de ketel opgesteld worden. De stan-
daard leveromvang van de neutralisati-
esystemen bevat: 
• Granulaat voor eerste vulling 
• Toevoer- en afvoerslang 
• Aansluitadapter voor ketelaansluiting 
 
Voor de neutralisatie van het conden-
saat zijn twee systemen verkrijgbaar: 

Neutralisatiesysteem zonder pomp (DN) 
Dit neutralisatiesysteem wordt gebruikt, wanneer de aansluiting naar het openbare afvoersysteem zich lager bevindt dan de 
condensafvoer van de ketel. 

Neutralisatiesysteem met pomp (HN) 
Dit neutralisatiesysteem wordt gebruikt, wanneer de aansluiting naar het openbare afvoersysteem zich hoger bevindt dan de 
condensafvoer van de ketel. In dit geval wordt het condensaat met behulp van een pomp naar een hoger gelegen punt ge-
bracht, alwaar het condensaat in het openbare afvoersysteem afgevoerd kan worden. 

De maximale hoeveelheid condensaat 
per keteltype zijn te vinden in de tabel 
met technische gegevens. 

Type   DN2 DN3 

Geschikt tot [kW] 450 1500 

Lengte [mm] 420 640 

Breedte [mm] 300 400 

Hoogte [mm] 240 240 

DN1 

75 

320 

200 

230 

Type   HN1.5 HN2.5 

Geschikt tot [kW] 280 540 

Lengte [mm] 410 640 

Breedte [mm] 300 400 

Hoogte [mm] 290 240 

Stroomopname 
pomp 

[W] 40 150 

Opvoerhoogte 
pomp 

[m] 6 3 

HN2.7 

750 

640 

400 

320 

45 

4 
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Hydraulische weerstand 
De hydraulische weerstand is afhanke-
lijk van de volumestroom en het ketel-
type. In de grafiek kan de volumestro-
om en de bijbehorende weerstand af-
gelezen worden. 
 
De THISION L kan een toerengeregel-
de pomp sturen middels een 0-10VDC 
signaal, waarbij de volumestroom sa-
men met de branderbelasting module-
ren kan. De minimale volumestroom, 
tot welke de pomp samen met de ketel 
terug kan moduleren, bedraagt 30% 
van de nominale volumestroom. 
 
De volumestroom door de ketel kan 
ook door middel van een berekening 
worden gecontroleerd. Dit kan door 
meting van zowel ∆T alsook ∆p. 

∆T-Meting  
Meet het temperatuurverschil over het 
toestel (∆T aanvoer-retour) wanneer 
het toestel in bedrijf is op vollast. De 
nominale ∆T is 20K, de actuele waarde 
dient zich altijd tussen 10K en 20K te 
bevinden om een goede functionaliteit 
te garanderen. Een indicatie van de 
actuele waterstroming (qactueel) kan wor-
den gevonden met de volgende bere-
kening (zie tabel voor nominale waar-
den): 

∆p-Meting 
Meet het drukverschil over het toestel 
(∆p aanvoer-retour) wanneer de pomp 
is ingeschakeld op maximaal toerental 
(brander hoeft niet ingeschakeld te 
zijn). De nominale ∆p voor elk type 
ketel is te vinden in onderstaande tabel, 
de actuele ∆p dient zich te bevinden 
tussen: 
1.0*∆pnominaal ≤ ∆p ≤ 4.0*∆pnominaal. Een 
indicatie van de actuele waterstroming 
(qactueel) kan worden gevonden met de 
volgende berekening (zie tabel voor 
nominale waarden): qactueel = (∆Tnominaal / ∆Tgemeten) * qnominaal qactueel = √(∆pgemeten / ∆pnominaal) * qnominaal 

TH-L 100-145 
TH-L 50-85 

Gegevens waterstroming   

    TH-L 65 TH-L 85 TH-L 100 TH-L 120 TH-L 145 

Nominale waterstroming m3/h 2.6 3.4 4.0 4.8 5.6 

∆T bij nom. waterstroming K 20 

∆p bij nom. waterstroming kPa 16 29 15 22 34 

TH-L 50 

1.9 

9 
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Hydraulische toepassing in een sys-
teem 
 
De condenserende HR-gasketel 
THISION L dient hydraulisch zo aange-
sloten te worden, dat een minimale 
volumestroom van 30% van de nomina-
le volumestroom te allen tijde gegaran-
deerd kan worden, onafhankelijk van 
de volumestroom in het systeem. 
De THISION L kan worden geïn-
stalleerd in single en cascade installa-
ties, met open verdeler of platenwarm-
tewisselaar. 

Single 
Door het plaatsen van een drukloze 
verdeler of platenwarmtewisselaar 
wordt een minimale volumestroom door 
de ketel gegarandeerd, onafhankelijk 
van de volumestroom in het systeem. 
De ketelpomp is leverbaar als 3-traps 
of toerengeregelde uitvoering. Een toe-
rengeregelde pomp past de volume-
stroom in het primaire circuit aan aan 
de branderbelasting van de ketel. Hier-
door wordt een verhoging van de re-
tourtemperatuur door menging verme-
den. 

Single  

In het hoofdstuk „Optiesets“ zijn verde-
re gegevens over de beschikbare pom-
pensets te vinden. 
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Cascade 
De THISION L is tevens verkrijgbaar 
inclusief Plug & Play cascade oplossin-
gen, voor cascade-installaties tot en 
met 6 ketels in lijnopstelling en tot en 
met 8 ketels in ruggelingse opstelling. 
 
De cascade oplossingen zijn zowel met 
drukloze verdeler als platenwarmtewis-
selaar verkrijgbaar. 
In het hoofdstuk „Optiesets“ zijn verde-
re gegevens over de beschikbare 
cascade toebehoren te vinden. 

Cascade  
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Basisregeling en aansluitingen 
De condenserende HR-gasketel 
THISION L is standaard uitgerust met 
een LMS14 ketelmanager. Deze rege-
laar verzorgt de veiligheidsrelevante 
functies van de brander en regelt te-
vens de aanvoertemperatuur door mo-
dulatie van het brandervermogen. De 
LMS14 heeft de volgende standaard-
functies: 
 
 

• Weersafhankelijke regeling 
(buitenvoeler optioneel) 

• Aansluitmogelijkheid voor externe 
hoofdgasklep en/of ruimteventilator. 
Voor combinatie met Alarm-uitgang: 
zie hoofdstuk "Optiesets". 

• Master/Slave cascaderegeling (BUS-
communicatiemodules optioneel). 

 
 
 
Wanneer regeling van verwarmingsgro-
epen en/of cascade gewenst is, kan de 
ketelregeling worden uitgerust met ver-
schillende uitbreidingsregelaars. In de 
volgende paragrafen worden deze re-
gelaars beschreven. 

• Elektronische maximaalthermostaat 
• Elektronische rookgasthermostaat 
• Aansturing ketelpomp (via relais) 
• Aansturing tapwaterpomp 

(via relais noodzakelijk wanneer > 1A) 
• Blokkerende ingang 
• Vergrendelende ingang 
• OK/Alarm-melding 
• Contact voor externe brandervrijgave 
• 0-10VDC gewenste temperatuur of 

vermogen (programmeerbaar) 
• Temperatuurregeling verwarming via 

PID-regelaar 
• Temperatuurregeling tapwater 

(tapwatervoorrangsschakeling) 

Regeling via gebouwenbeheersys-
teem 
Het is mogelijk om de condenserende 
HR-gasketel THISION L aan te sturen 
via een gebouwenbeheersysteem. De 
volgende aansluitingen zijn hiertoe te 
gebruiken:  

0
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Externe brandervrijgave, klemmen 
X6-7 en X6-8 (potentiaalvrij) 
De brandervrijgave is af fabriek voor-
zien van een doorverbinding. Deze 
doorverbinding dient te worden verwij-
derd alvorens de (potentiaal-vrije!!!) 
externe vrijgave aan te sluiten.  

Bij het aansturen van de THISION L 
via een vermogenssignaal wordt ten 
zeerste aanbevolen de ketelpomp 
aan te laten sturen via de LMS14  
ketelmanager. De minimale volumest-
room is zeer belangrijk: de nominale 
volumestroom wordt aangegeven bij 
een ∆T van 20K, maar dient zich in 
ieder geval te bevinden tussen 10K 
en 20K bij vollastbedrijf van de brand-
er. 

Temperatuur- of vermogensregeling, 
klemmen X6-1 en X6-2 (0-10VDC) 
De THISION L kan via een gewenst 
temperatuur- of vermogenssignaal aan-
gestuurd worden. De ingang is vrij pro-
grammeerbaar, af fabriek is deze tbv 
temperatuurregeling voorgepro-
grammeerd zoals weergegeven in de 
grafiek. 
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OK/Alarm-melding, klemmen QX2-4, 
QX2-3 and QX2-4 (230VAC) of via 
uitbreidingsmodule AGU2.550 
(contact QX21) wanneer gecombine-
erd met aansluiting externe hoofd-
gasklep en/of ruimteventilator of 
gasdichtheidscontrole-apparaat. 
De ketel geeft, afhankelijk van de be-
drijfstoestand en programmering van 
het contact (af fabriek = alarm), een 
OK-melding of een alarmmelding op 
klem 4 (of QX21). 
 

Groepenregeling 
Voor aansturing van verwarmingsgroe-
pen kan per groep een AGU2.550 uit-
breidingsmodule aangesloten worden. 
Met een AGU2.550 module kan een 
gemengde verwarmingsgroep weersaf-
hankelijk worden geregeld. 
 
Voor optimalisatie van de ruimtetempe-
ratuur kan per verwarmingsgroep een 
ruimteregelaar QAA75 aangesloten 
worden via de busverbinding. De waar-
den voor deze verwarmingsgroep kun-
nen dan op de ruimteregelaar worden 
ingesteld. 
 
Voor aansturing van meer dan twee 
verwarmingsgroepen is een optieset 
met LOGON B in een wandkast lever-
baar. Deze set is modulair aan te slui-
ten tot een maximum van 8 verwar-
mingsgroepen (2 groepen per rege-
laar).  
 
Zie Hoofdstuk "Systeemvoorbeelden" 
voor details met betrekking tot aanslu-
itingen van voeler, pompen, enz. 
 
 

Cascaderegeling 
Aansturing van maximaal 8 ketels in 
cascade is mogelijk via de in de LMS14 
geïntegreerde Master/Slave cascadere-
geling, door inbouwen van een 
(optionele) BUS-communicatiemodule 
OCI345 kan de ketel in een cascade-
systeem worden opgenomen (zie 
hoofdstuk "Optiesets" voor verdere 
details). 
 
De LMS14 bevat een intelligente 
cascaderegeling, waarbij de aard van 
omschakelen van de ketelvolgorde vrij 
programmeerbaar is. 
 
Zie Hoofdstuk "Systeemvoorbeelden" 
voor details met betrekking tot aanslu-
itingen van voeler, pompen, enz. 
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Voor THISION L ketels in single opstel-
lingen is een uitgebreide range van 
opties beschikbaar. De verschillende 
optiesets kunnen samengesteld worden 
tot een volledig primair systeem met 
drukloze verdeler of platenwarmtewis-
selaar. 
 
Een beschrijving van de verschillende 
optiesets is te vinden op de volgende 
pagina's.  

Veiligheidsventiel  
De set bestaat uit een TÜV gekeurd 
veiligheidsventiel (verkrijgbaar in 3, 4, 5 
of 6 bar), vul/aftapkraan en aansluiting 
voor een expansievat. 

Afsluiters  
De set bestaat uit afsluiters voor water 
(2x, aanvoer- en retouraansluiting) en 
gas (1x). 

Gasfilter  
De set bestaat uit een gasfilter inclusief 
aansluitmateriaal. 
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Optiesets  
 
 
 
Single 

ISPESL veiligheidsset (alleen Italië) 
De set bestaat uit een veiligheidsventiel 
(4.5 bar), vul/aftapkraan, aansluiting 
voor expansievat, manometer, ther-
mometer, maximale waterdrukschake-
laar en thermostaat. 
Alle componenten zijn gekeurd volgens 
ISPESL norm. 

ISPESL gasafsluiter (alleen Italië) 
De set bestaat uit een ISPESL gas-
afsluiter inclusief aansluitmateriaal. 
De gasafsluiter is gekeurd volgens 
ISPESL norm. 
 

TAS gasafsluiter (alleen Duitsland) 
De set bestaat uit een TAS gasafsluiter. 

Minimum gasdrukschakelaar 
De set bestaat uit een minimum gas-
drukschakelaar, aansluitmateriaal en 
bedrading. De gasdrukschakelaar dient 
in de ketel gemonteerd te worden. 

Pomp (standaard 3-traps)  
De set bestaat uit een pomp, 
aansluitmateriaal, pakkingen en 
bedrading. 
Zie de grafiek voor restopvoerhoogte 
van de pomp bij de verschillende 
keteltypen (volgende pagina). 
 
Toerengeregelde pomp 
De set bestaat uit een toerengeregelde 
pomp (TH-L 50-85 = PWM gestuurd, 
TH-L 100-145 = 0-10V gestuurd), aan-
sluitmateriaal, pakkingen en bedrading. 
Zie volgende pagina voor de pomp-
curves voor de verschillende 
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Optiesets  
 
 
 
Single 

 Toerengeregelde pomp 
TH-L 50 - 85 

 Toerengeregelde pomp 
TH-L 100 - 145 

Restopvoerhoogte bij standaard pomp 

Rookgasadapter parallelle  
aansluiting 
De ketel is standaard uitgevoerd met 
een rookgasafvoeraansluiting van 
100mm (TH-L 50-120) of 130mm (TH-L 
145). Indien er gebruik wordt gemaakt 
van afvoermateriaal in de maatvoering 
110mm of 125mm, kan de originele 
aansluiting op de ketel worden 
vervangen door: 
• 100mm vervangen door 110mm; 
• 130mm vervangen door 125mm. 
 

Concentrische aansluitadapter 
Het is mogelijk een concentrisch 
luchttoevoer/rookgasafvoersysteem 
aan te sluiten op de THISION L 50-120, 
gebruik hiervoor een concentrische 
aansluitadapter. 
 

Luchttoevoerkorf 
Indien de verbrandingslucht uit de 
opstellingsruimte wordt aangezogen, 
kan een luchttoevoerkorf op de luchtto-
evoeraansluiting van het toestel worden 
geplaatst. Deze is beschikbaar in 
100mm en 130mm. 
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Drukloze verdeler 
De set bestaat uit een drukloze 
verdeler incl. montagebeugel. Aansluit-
leidingen voor de primaire zijde (1) zijn 
separaat verkrijgbaar. 
 
In de verdeler zijn de volgende functies 
geïntegreerd: 
• Temperatuurregeling; 
• Ontluchter; 
• Vuilafscheider. 
De drukloze verdeler kan worden ge-
bruikt voor dT=20K, dT=15K of 
dT=10K. 

     TH-L 65 TH-L 85 TH-L 100 TH-L 120 TH-L 145 

Primaire zijde dT=20K m3/h 2.6 3.4 4.0 4.8 5.6 

dT=20K verdeler type AX125 AX125 AX150 AX150 AX150 

  m3/h 2.6 3.4 4.0 4.8 5.6 

  kPa 0.6 1.1 0.9 1.3 1.7 

dT=15K verdeler type AX125 AX150 AX150 XC50F XC50F 

  m3/h 3.5 4.5 5.3 6.4 7.5 

  kPa 1.1 1.1 1.6 0.8 1.1 

dT=10K verdeler type AX150 XC50F XC50F XC50F XC50F 

  m3/h 5.2 6.8 8.0 9.6 11.2 

  kPa 1.5 0.9 1.2 1.7 2.4 

Secundaire zijde 

TH-L 50 

1.9 

AX125 

1.9 

0.3 

AX125 

2.5 

0.6 

AX150 

3.8 

0.8 

Zie de tabel voor het selecteren van de 
juiste verdeler voor uw systeemtoe-
passing. Isolatie voor de drukloze 
verdeler is optioneel verkrijgbaar. 
 
Afmetingen zijn te vinden op pagina 26. 
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Optiesets  
 
 
 
Single 

     TH-L 65 TH-L 85 TH-L 100 TH-L 120 TH-L 145 

Primaire zijde dT=20K m3/h 2.6 3.4 4.0 4.8 5.6 

dT=20K wisselaar CB52-40L CB52-40L CB52-40L CB52-50L CB76-40H 

  m3/h 2.6 3.4 4.0 4.8 5.6 

  kPa 5.1 8.5 11.6 11.3 9.7 

dT=15K wisselaar CB52-40L CB52-40L CB52-40L CB52-50L CB76-40H 

  m3/h 3.5 4.5 5.3 6.4 7.5 

  kPa 8.7 14.7 20.0 19.4 16.8 

dT=10K wisselaar CB52-40L CB52-50L CB52-50L CB76-40H CB76-50H 

  m3/h 5.2 6.8 8.0 9.6 11.2 

  kPa 18.9 21.8 29.6 26.9 24.3 

Secundaire zijde 

Inhoud expansievat  L 4 4 4 4 4 

TH-L 50 

1.9 

4 

CB52-40L 

1.9 

2.7 

CB52-40L 

2.5 

4.4 

CB52-40L 

3.8 

10.1 

Platenwarmtewisselaar 
Deze optieset bestaat uit een platen-
warmtewisselaar voor systeemschei-
ding incl. montagebeugel. Aansluit-
leidingen voor de primaire zijde (1) zijn 
separaat verkrijgbaar. 
De platenwarmtewisselaar kan gebruikt 
worden voor systemen met dT=20K, 
dT=15K or dT=10K. 
 
Zie onderstaande tabel voor selectie. 
Isolatie voor de platenwarmtewisselaar 
is bij de levering inbegrepen.  
Afmetingen staan weergegeven op 
pagina 27. 
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*  = THISION L 50 - 85 
** = THISION L 100 - 145 

Optiesets  
 
 
 
Afmetingen single - drukloze verdeler 
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Platenwarmtewisselaar  A B ø P 

CB52-40L mm 105 466 G 1 1/4" 

CB52-50L mm 129 466 G 1 1/4" 

CB52-40H mm 124 519 G 2" 

CB52-50H mm 153 519 G 2" 

*  = THISION L 50 - 85 
** = THISION L 100 - 145 

Optiesets  
 
 
 
Afmetingen single - platenwarmtewisselaar 
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Regelingen 
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Uitbreidingsmodule AGU2.550 
Deze set bestaat uit een AGU2.550 
uitbreidingsmodule incl. verbindingska-
bel voor de LMS14 branderautomaat. 
Op 1 ketel kunnen maximaal 3 stuks  
AGU2.550 modules worden aangeslo-
ten (modules 1 en 2 voor verwarmings-
groepen, module 3 voor OK/alarm sig-
naal wanneer een externe hoofdgas-
klep is aangesloten). 

Uitbreidingsmodule AGU2.551 
Deze set bevat uit een AGU2.551 
module, welke zorgt voor de 0-10V 
aansturing van de toerengeregelde 
pomp en/of belastingsignaal van de 
branderautomaat naar het gebouwen-
beheerssysteem. 
 
De uitgangsspanning van dit belas-
tingsignaal is weergegeven in onder-
staande grafiek. 

Buitenvoeler QAC34 
De set bestaat uit een buitenvoeler  
QAC34. 

Verdeler/tapwater voeler QAZ36 
De set bestaat uit een verde-
ler/tapwatervoeler QAZ36 met 6m ka-
bel en een 1/2" dompelbuis. 

Verwarmingsgroepvoeler QAD36 
De set bestaat uit een klemvoeler 
QAD36 met 4m kabel. 



 29 

Optiesets  
 
 
 
Regelingen 

LOGON B wandkast 
Ten behoeve van het aansturen van 2 
extra verwarmingsgroepen, kan een  
LOGON B regelaar –in wandkast– aan-
gesloten worden op de regeling van de 
ketel. 
De LOGON B zorgt voor de regeling 
van 2 verwarmingsgroepen en het aan-
sturen van een tapwater recircula-
tiepomp. 
De set bevat een LOGON B regelaar, 
wandkast en een communicatiekabel. 

Draadloze ontvanger AVS71 
De set bestaat uit een AVS71 draad-
loze ontvanger. Wanneer de ontvanger 
aangesloten is op de ketelregeling, 
zorgt het voor uitwisseling van data 
tussen de draadloze bedieningsunit 
QAA78 en/of draadloze buitenvoeler 
(QAC34 + AVS13). 

Draadloze buitenvoeler AVS13 
De set bestaat uit een buitenvoeler 
QAC34 en een draadloze zender 
AVS13. 
Wanneer deze set gebruikt wordt in 
combinatie met de draadloze ontvanger  
AVS71, zorgt deze ervoor dat de bui-
tenvoeler draadloos kan communiceren 

Cascade kit MASTER 
De set bestaat uit een OCI345 commu-
nicatie module en verdelervoeler (incl. 
dompelbuis). 
 
Cascade kit SLAVE 
De set bestaat uit een OCI345 commu-
nicatie module welke zorgt voor de 
communicatie tussen de master en 
slave ketels. 

Bedieningsunit QAA75  
De set bestaat uit een QAA75 bedie-
ningsmodule, welke via een BUS-
signaal verbonden kan worden met de 
ketel. Voor elke verwarmingsgroep kan 
een QAA75 aangesloten worden. 
 
Draadloze bedieningsunit QAA78  
De set bestaat uit een QAA78 draad-
loze bedieningsunit, welke via een 
draadloos BUS-signaal verbonden kan 
worden met de ketel. 
Voor elke verwarmingsgroep kan een  
QAA78 aangesloten worden. 

MASTER SLAVE 

Bedrading voor ruimteventilator 
en/of externe hoofdgasklep 
De set bestaat uit een bedradingsset 
voor het aansluiten van een ruimteven-
tilator en/of externe hoofdgasklep. De 
parameterinstellingen van contact QX2 
dienen aangepast te worden 
(standaard instelling = alarm contact). 
Wanneer deze optie wordt gebruikt in 
combinatie met een OK/alarmcontact, 
dan is een extra AGU2.550 module 
noodzakelijk. Het OK/alarmcontact 
wordt dan aangesloten op contact 
QX21 van de AGU2.550 module.  

Attentie: De montageplaats dient zo gekozen te worden dat ongestoord zenden mogelijk is. Daarbij  
dienen de volgende punten in acht te worden genomen:   
• Niet in de directe omgeving van electrische leidingen, sterke magnetische velden of apparaten zoals   
  PC’s, TV’s, magnetrons enz.  
• Niet in de directe omgeving van grote metaalconstructies of bouwelementen met fijnmazige 
  metaalroosters zoals gewapend glas of beton  
• Afstand tussen zender en ontvanger niet groter dan 30m of 2 verdiepingen 
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Een complete range van cascade 
opties is speciaal gedefinieerd voor de 
THISION L. Naast hydraulische aan-
sluitsets, is ook een complete range 
rookgasafvoermateriaal beschikbaar. 
 
Hydraulisch 
De hydraulische opties zijn beschikbaar 
voor zowel lijnopstellingen - tot 6 ketels 
(> 793 kW, met of zonder frame) en 
ruggelingse opstellingen - tot 8 ketels 
(> 1058 kW). 
 
De opties zijn gedefinieerd in twee dia-
meters, een en ander is afhankelijk van 
het opgesteld vermogen: DN65 tot 462 
kW, DN100 voor grotere vermogens. 
De maximale waterdruk voor de opties 
bedraagt 6 bar. 
 
Voor de DN65 variant bestaat tevens 
de mogelijkheid om een platenwarmte-
wisselaar - voor systeemscheiding - toe 
te passen. Deze platenwarmtewissel-
aar kan voor verschillende tempera-
tuurtrajecten worden gebruikt.  
Zie tabel voor de secundaire volu-
mestromen van de verschillende typen 
platenwarmtewisselaars. 
 
Rookgasafvoersysteem 
Het rookgasafvoercascadesysteem is 
verkrijgbaar in de diameters 150mm en 
200mm diameter, zowel voor lijn–  
alsook ruggelingse opstellingen. Zie 
hoofdstuk „Dimensionering cascade-
systeem“ voor meer info omtrent selec-
tie van diameter en rookgasafvoer di-
mensionering. 
 
Opties  
Naast de gedefinieerde cascadeopstel-
lingen, bestaat de mogelijkheid om een 
aantal componenten als optie toe te 
voegen: 
• Gasfilter; 
• Verlengbuis voor gasfilter; 
• Isolatieset leidingwerk; 
• Isolatieset open verdeler; 
• ISPESL veiligheidsset DN65 en 

DN100 (enkel voor Italië); 
• 2e ISPESL overstortventiel (voor 

installaties > 555kW, enkel voor 
Italië); 

• ISPESL gasklep (enkel voor Italië); 
• TAS gasklep (enkel voor Duitsland); 
• 150mm en 200mm rookgasafvoer-

materiaal. 
 
Zie ook onze prijslijst, cascadehandlei-
ding of online configurator voor alle 
mogelijkheden van dit systeem. 
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Afmetingen cascade - DN65 lijn + drukloze verdeler 
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ISPESL (alleen Italië)  

THISION L DN 65 Aantal ketels 2 

Totale breedte  L mm 1672 

ø D = 150mm B = 400 - 450 H mm 553 

ø D = 200mm B = 350 - 400 H mm 616 

3 

2322 

646 

709 

4 

2972 

738 

801 

5 

3622 

831 

894 

6 

4272 

924 

987 

THISION L DN 65 Aantal ketels 2 

Totale breedte  L mm 2115 

ø D = 150mm B = 400 - 450 H mm 553 

ø D = 200mm B = 350 - 400 H mm 616 

3 

2765 

646 

709 

4 

3415 

738 

801 

5 

4065 

831 

894 

6 

4715 

924 

987 



ISPESL (alleen Italië)  

Standaard  

Optiesets 
 
 
 
Afmetingen cascade - DN100 lijn + drukloze verdeler 
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THISION L DN 100 Aantal ketels 4 5 6 

Totale breedte  L mm 3407 4057 4707 

ø D = 150mm B = 400 - 450 H mm 738 831 924 

ø D = 200mm B = 350 - 400 H mm 801 894 987 

THISION L DN 100 Aantal ketels 4 5 6 

Totale breedte  L mm 3853 4503 5153 

ø D = 150mm B = 400 - 450 H mm 738 831 924 

ø D = 200mm B = 350 - 400 H mm 801 894 987 



ISPESL (alleen Italië)  

Standaard  

Optiesets 
 
 
 
Afmetingen cascade - DN65 ruggelings + drukloze verdeler 
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THISION L DN 65 Aantal ketels 3-4 5-6 7-8 

Totale breedte  L mm 1672 2322 2972 

ø D = 150mm B = 400 - 450 H mm 553 646 738 

ø D = 200mm B = 350 - 400 H mm 616 709 801 

THISION L DN 65 Aantal ketels 2 3 4 

Totale breedte  L mm 2115 2765 3415 

ø D = 150mm B = 400 - 450 H mm 553 646 738 

ø D = 200mm B = 350 - 400 H mm 616 709 801 



ISPESL (alleen Italië)  

Standaard  

Optiesets 
 
 
 
Afmetingen cascade - DN100 ruggelings + drukloze verdeler 
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THISION L DN 100 Aantal ketels 3-4 5-6 7-8 

Totale breedte  L mm 2107 2757 3407 

ø D = 150mm B = 400 - 450 H mm 553 646 738 

ø D = 200mm B = 350 - 400 H mm 616 709 801 

THISION L DN 100 Aantal ketels 3-4 5-6 7-8 

Totale breedte  L mm 2553 3203 3853 

ø D = 150mm B = 400 - 450 H mm 553 646 738 

ø D = 200mm B = 350 - 400 H mm 616 709 801 



ISPESL (alleen Italië)  

Standaard  

Optiesets 
 
 
 
Afmetingen cascade - DN65 lijn + platenwarmtewisselaar 
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THISION L DN 65 Aantal ketels 2 

Totale breedte  L mm 1940 

ø D = 150mm B = 400 - 450 H mm 553 

ø D = 200mm B = 350 - 400 H mm 616 

3 

2590 

646 

709 

4 

3240 

738 

801 

5 

3890 

831 

894 

6 

4540 

924 

987 

THISION L DN 65 Aantal ketels 2 

Totale breedte  L mm 2383 

ø D = 150mm B = 400 - 450 H mm 553 

ø D = 200mm B = 350 - 400 H mm 616 

3 

3033 

646 

709 

4 

3683 

738 

801 

5 

4333 

831 

894 

6 

4983 

924 

987 



ISPESL (alleen Italië)  

Standaard  

Optiesets 
 
 
 
Afmetingen cascade - DN65 ruggelings + platenwarmtewisselaar 
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THISION L DN 65 Aantal ketels 3-4 5-6 7-8 

Totale breedte  L mm 1940 2590 3240 

ø D = 150mm B = 400 - 450 H mm 553 646 738 

ø D = 200mm B = 350 - 400 H mm 616 709 801 

THISION L DN 65 Aantal ketels 3-4 5-6 7-8 

Totale breedte  L mm 2383 3033 3683 

ø D = 150mm B = 400 - 450 H mm 553 646 738 

ø D = 200mm B = 350 - 400 H mm 616 709 801 



Systeemvoorbeelden  
 
 
 
1-A-C: 1 directe verwarmingsgroep + drukloze verdeler  
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Beschrijving 
• THISION L met drukloze verdeler 
• Weersafhankelijke regeling 
• 1 directe verwarmingsgroep 

1-A-C: 1 directe verwarmingsgroep + drukloze verdeler  

Aandachtspunten 
• Er zijn complete optiesets met 

drukloze verdeler leverbaar voor een 
temperatuurbereik van ∆T=10-20K 
(zie hoofdstuk „Optiesets“). 

• Het primaire circuit dient bij voorkeur 
gedimensioneerd te worden op 
∆T=20K, dit garandeert een hoog 
rendement door optimale condensa-
tie. 

• Wanneer het secundaire circuit wordt 
gedimensioneerd met een ∆T kleiner 
dan 20K, zal de aanvoertemperatuur 
vanuit de verdeler lager zijn dan de 
aanvoertemperatuur van de ketel. 
Hier dient bij de dimensionering reke-
ning mee gehouden te worden. 

• De drukloze verdeler dient bij 
voorkeur dicht bij de ketel opgesteld 
te worden, zodat de regelingskwaliteit 
niet beïnvloed wordt door massa-
traagheid van het systeem. 

• Bij een dakopstelling mag de ketel 
hydraulisch gezien nooit in het hoogs-
te punt van de installatie aangesloten 
worden. 



Systeemvoorbeelden  
 
 
1-A-C-E: 1 directe verwarmingsgroep + cascade met drukloze ver-
deler  
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1-A-C-E: directe verwarmingsgroep + cascade met drukloze verdeler  

Beschrijving 
• THISION L met drukloze verdeler 
• Cascaderegeling + weersafhankelijke 

regeling 
• 1 directe verwarmingsgroep 

Aandachtspunten 
• Er zijn complete optiesets met 

drukloze verdeler leverbaar voor een 
temperatuurbereik van ∆T=10-20K 
(zie hoofdstuk „Optiesets“). 

• Het primaire circuit dient bij voorkeur 
gedimensioneerd te worden op 
∆T=20K, dit garandeert een hoog 
rendement door optimale condensa-
tie. 

• Wanneer het secundaire circuit wordt 
gedimensioneerd met een ∆T kleiner 
dan 20K, zal de aanvoertemperatuur 
vanuit de verdeler lager zijn dan de 
aanvoertemperatuur van de ketel. 
Hier dient bij de dimensionering reke-
ning mee gehouden te worden. 

• De drukloze verdeler dient bij 
voorkeur dicht bij de ketel opgesteld 
te worden, zodat de regelingskwaliteit 
niet beïnvloed wordt door massa-
traagheid van het systeem. 

• Bij een dakopstelling mag de ketel 
hydraulisch gezien nooit in het hoogs-
te punt van de installatie aangesloten 
worden. 



Systeemvoorbeelden  
 
 
 
2-A-C: 1 geregelde verwarmingsgroep + drukloze verdeler  
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Beschrijving 
• THISION L met drukloze verdeler 
• Weersafhankelijke regeling 
• 1 geregelde verwarmingsgroep 

2-A-C: 1 geregelde verwarmingsgroep + drukloze verdeler  

Aandachtspunten 
• Er zijn complete optiesets met 

drukloze verdeler leverbaar voor een 
temperatuurbereik van ∆T=10-20K 
(zie hoofdstuk „Optiesets“). 

• Het primaire circuit dient bij voorkeur 
gedimensioneerd te worden op 
∆T=20K, dit garandeert een hoog 
rendement door optimale condensa-
tie. 

• Wanneer het secundaire circuit wordt 
gedimensioneerd met een ∆T kleiner 
dan 20K, zal de aanvoertemperatuur 
vanuit de verdeler lager zijn dan de 
aanvoertemperatuur van de ketel. 
Hier dient bij de dimensionering reke-
ning mee gehouden te worden. 

• De drukloze verdeler dient bij 
voorkeur dicht bij de ketel opgesteld 
te worden, zodat de regelingskwaliteit 
niet beïnvloed wordt door massa-
traagheid van het systeem. 

• Bij een dakopstelling mag de ketel 
hydraulisch gezien nooit in het hoogs-
te punt van de installatie aangesloten 
worden. 



Systeemvoorbeelden  
 
 
 
4-A-C: 2 verwarmingsgroepen + drukloze verdeler  
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4-A-C: 2 verwarmingsgroepen + drukloze verdeler  

Beschrijving 
• THISION L met drukloze verdeler 
• Weersafhankelijke regeling 
• 2 geregelde verwarmingsgroepen 

Aandachtspunten 
• Er zijn complete optiesets met 

drukloze verdeler leverbaar voor een 
temperatuurbereik van ∆T=10-20K 
(zie hoofdstuk „Optiesets“). 

• Het primaire circuit dient bij voorkeur 
gedimensioneerd te worden op 
∆T=20K, dit garandeert een hoog 
rendement door optimale condensa-
tie. 

• Wanneer het secundaire circuit wordt 
gedimensioneerd met een ∆T kleiner 
dan 20K, zal de aanvoertemperatuur 
vanuit de verdeler lager zijn dan de 
aanvoertemperatuur van de ketel. 
Hier dient bij de dimensionering reke-
ning mee gehouden te worden. 

• De drukloze verdeler dient bij 
voorkeur dicht bij de ketel opgesteld 
te worden, zodat de regelingskwaliteit 
niet beïnvloed wordt door massa-
traagheid van het systeem. 

• Bij een dakopstelling mag de ketel 
hydraulisch gezien nooit in het hoogs-
te punt van de installatie aangesloten 
worden. 



Systeemvoorbeelden  
 
 
 
2-5-A-C: 1 verwarmingsgroep en tapwater + drukloze verdeler  
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2-5-A-C: 1 verwarmingsgroep en tapwater + drukloze verdeler  

Beschrijving 
• THISION L met drukloze verdeler 
• Weersafhankelijke regeling 
• 1 geregelde verwarmingsgroep 
• Tapwater 

Aandachtspunten 
• Er zijn complete optiesets met 

drukloze verdeler leverbaar voor een 
temperatuurbereik van ∆T=10-20K 
(zie hoofdstuk „Optiesets“). 

• Het primaire circuit dient bij voorkeur 
gedimensioneerd te worden op 
∆T=20K, dit garandeert een hoog 
rendement door optimale condensa-
tie. 

• Wanneer het secundaire circuit wordt 
gedimensioneerd met een ∆T kleiner 
dan 20K, zal de aanvoertemperatuur 
vanuit de verdeler lager zijn dan de 
aanvoertemperatuur van de ketel. 
Hier dient bij de dimensionering reke-
ning mee gehouden te worden. 

• De drukloze verdeler dient bij 
voorkeur dicht bij de ketel opgesteld 
te worden, zodat de regelingskwaliteit 
niet beïnvloed wordt door massa-
traagheid van het systeem. 

• Bij een dakopstelling mag de ketel 
hydraulisch gezien nooit in het hoogs-
te punt van de installatie aangesloten 
worden. 



Systeemvoorbeelden  
 
 
 
4-5-A-C: 2 verwarmingsgroepen en tapwater + drukloze verdeler  
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4-5-A-C: 2 verwarmingsgroepen en tapwater + drukloze verdeler  

Beschrijving 
• THISION L met drukloze verdeler 
• Weersafhankelijke regeling 
• 2 geregelde verwarmingsgroepen 
• Tapwater 

Aandachtspunten 
• Er zijn complete optiesets met 

drukloze verdeler leverbaar voor een 
temperatuurbereik van ∆T=10-20K 
(zie hoofdstuk „Optiesets“). 

• Het primaire circuit dient bij voorkeur 
gedimensioneerd te worden op 
∆T=20K, dit garandeert een hoog 
rendement door optimale condensa-
tie. 

• Wanneer het secundaire circuit wordt 
gedimensioneerd met een ∆T kleiner 
dan 20K, zal de aanvoertemperatuur 
vanuit de verdeler lager zijn dan de 
aanvoertemperatuur van de ketel. 
Hier dient bij de dimensionering reke-
ning mee gehouden te worden. 

• De drukloze verdeler dient bij 
voorkeur dicht bij de ketel opgesteld 
te worden, zodat de regelingskwaliteit 
niet beïnvloed wordt door massa-
traagheid van het systeem. 

• Bij een dakopstelling mag de ketel 
hydraulisch gezien nooit in het hoogs-
te punt van de installatie aangesloten 
worden. 



Systeemvoorbeelden  
 
 
4-5-A-C-E: 2 verwarmingsgroepen en tapwater + cascade met 
drukloze verdeler  
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4-5-A-C-E: 2 verwarmingsgroepen en tapwater + cascade met drukloze verdeler   

Beschrijving 
• THISION L met drukloze verdeler 
• Cascaderegeling + weersafh. regeling 
• 2 geregelde verwarmingsgroepen 
• Tapwater 

Aandachtspunten 
• Er zijn complete optiesets met 

drukloze verdeler leverbaar voor een 
temperatuurbereik van ∆T=10-20K 
(zie hoofdstuk „Optiesets“). 

• Het primaire circuit dient bij voorkeur 
gedimensioneerd te worden op 
∆T=20K, dit garandeert een hoog 
rendement door optimale condensa-
tie. 

• Wanneer het secundaire circuit wordt 
gedimensioneerd met een ∆T kleiner 
dan 20K, zal de aanvoertemperatuur 
vanuit de verdeler lager zijn dan de 
aanvoertemperatuur van de ketel. 
Hier dient bij de dimensionering reke-
ning mee gehouden te worden. 

• De drukloze verdeler dient bij 
voorkeur dicht bij de ketel opgesteld 
te worden, zodat de regelingskwaliteit 
niet beïnvloed wordt door massa-
traagheid van het systeem. 

• Bij een dakopstelling mag de ketel 
hydraulisch gezien nooit in het hoogs-
te punt van de installatie aangesloten 
worden. 



Systeemvoorbeelden  
 
 
 
A-C: ketelaansturing 0-10VDC + drukloze verdeler  
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A-C: ketelaansturing 0-10VDC + drukloze verdeler  

Beschrijving 
• THISION L met drukloze verdeler 

Aandachtspunten 
• Er zijn complete optiesets met 

drukloze verdeler leverbaar voor een 
temperatuurbereik van ∆T=10-20K 
(zie hoofdstuk „Optiesets“). 

• Het primaire circuit dient bij voorkeur 
gedimensioneerd te worden op 
∆T=20K, dit garandeert een hoog 
rendement door optimale condensa-
tie. 

• Wanneer het secundaire circuit wordt 
gedimensioneerd met een ∆T kleiner 
dan 20K, zal de aanvoertemperatuur 
vanuit de verdeler lager zijn dan de 
aanvoertemperatuur van de ketel. 
Hier dient bij de dimensionering reke-
ning mee gehouden te worden. 

• De drukloze verdeler dient bij 
voorkeur dicht bij de ketel opgesteld 
te worden, zodat de regelingskwaliteit 
niet beïnvloed wordt door massa-
traagheid van het systeem. 

• Bij een dakopstelling mag de ketel 
hydraulisch gezien nooit in het hoogs-
te punt van de installatie aangesloten 
worden. 



Systeemvoorbeelden  
 
 
 
A-C-E: ketelaansturing 0-10VDC + cascade via drukloze verdeler  
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A-C-E: ketelaansturing 0-10VDC + cascade via drukloze verdeler  

Beschrijving 
• THISION L met drukloze verdeler 
• Cascaderegeling 
 

Aandachtspunten 
• Er zijn complete optiesets met 

drukloze verdeler leverbaar voor een 
temperatuurbereik van ∆T=10-20K 
(zie hoofdstuk „Optiesets“). 

• Het primaire circuit dient bij voorkeur 
gedimensioneerd te worden op 
∆T=20K, dit garandeert een hoog 
rendement door optimale condensa-
tie. 

• Wanneer het secundaire circuit wordt 
gedimensioneerd met een ∆T kleiner 
dan 20K, zal de aanvoertemperatuur 
vanuit de verdeler lager zijn dan de 
aanvoertemperatuur van de ketel. 
Hier dient bij de dimensionering reke-
ning mee gehouden te worden. 

• De drukloze verdeler dient bij 
voorkeur dicht bij de ketel opgesteld 
te worden, zodat de regelingskwaliteit 
niet beïnvloed wordt door massa-
traagheid van het systeem. 

• Bij een dakopstelling mag de ketel 
hydraulisch gezien nooit in het hoogs-
te punt van de installatie aangesloten 
worden. 



Systeemvoorbeelden  
 
 
 
1-B-C: 1 directe verwarmingsgroep + platenwarmtewisselaar  
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1-B-C: 1 directe verwarmingsgroep + platenwarmtewisselaar  

Beschrijving 
• THISION L met platenwarmtewissel-

aar 
• Weersafhankelijke regeling 
• 1 directe verwarmingsgroep 

Aandachtspunten 
• Er zijn complete optiesets met platen-

warmtewisselaar leverbaar voor een 
temperatuurbereik van ∆T=10-20K 
(zie hoofdstuk „Optiesets“). 

• Het primaire circuit dient bij voorkeur 
gedimensioneerd te worden op 
∆T=20K, dit garandeert een hoog 
rendement door optimale condensa-
tie. 

• Wanneer het secundaire circuit wordt 
gedimensioneerd met een ∆T kleiner 
dan 20K, zal de aanvoertemperatuur 
vanuit de platenwarmtewisselaar la-
ger zijn dan de aanvoertemperatuur 
van de ketel. Hier dient bij de dimen-
sionering rekening mee gehouden te 
worden. 

• De platenwarmtewisselaar dient bij 
voorkeur dicht bij de ketel opgesteld 
te worden, zodat de regelingskwaliteit 
niet beïnvloed wordt door massa-
traagheid van het systeem. 

• Bij een dakopstelling mag de ketel 
hydraulisch gezien nooit in het hoogs-
te punt van de installatie aangesloten 
worden. 



Systeemvoorbeelden  
 
 
1-B-C-E: 1 directe verwarmingsgroep + cascade met platenwarm-
tewisselaar  
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1-B-C-E: 1 directe verwarmingsgroep + cascade met platenwarmtewisselaar  

Beschrijving 
• THISION L met platenwarmtewissel-

aar 
• Cascaderegeling + weersafhankelijke 

regeling 
• 1 directe verwarmingsgroep 

Aandachtspunten 
• Er zijn complete optiesets met platen-

warmtewisselaar leverbaar voor een 
temperatuurbereik van ∆T=10-20K 
(zie hoofdstuk „Optiesets“). 

• Het primaire circuit dient bij voorkeur 
gedimensioneerd te worden op 
∆T=20K, dit garandeert een hoog 
rendement door optimale condensa-
tie. 

• Wanneer het secundaire circuit wordt 
gedimensioneerd met een ∆T kleiner 
dan 20K, zal de aanvoertemperatuur 
vanuit de platenwarmtewisselaar la-
ger zijn dan de aanvoertemperatuur 
van de ketel. Hier dient bij de dimen-
sionering rekening mee gehouden te 
worden. 

• De platenwarmtewisselaar dient bij 
voorkeur dicht bij de ketel opgesteld 
te worden, zodat de regelingskwaliteit 
niet beïnvloed wordt door massa-
traagheid van het systeem. 

• Bij een dakopstelling mag de ketel 
hydraulisch gezien nooit in het hoogs-
te punt van de installatie aangesloten 
worden. 



Systeemvoorbeelden  
 
 
 
2-B-C: 1 geregelde verwarmingsgroep + platenwarmtewisselaar  
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2-B-C: 1 geregelde verwarmingsgroep + platenwarmtewisselaar  

Beschrijving 
• THISION L met platenwarmtewissel-

aar 
• Weersafhankelijke regeling 
• 1 geregelde verwarmingsgroep 

Aandachtspunten 
• Er zijn complete optiesets met platen-

warmtewisselaar leverbaar voor een 
temperatuurbereik van ∆T=10-20K 
(zie hoofdstuk „Optiesets“). 

• Het primaire circuit dient bij voorkeur 
gedimensioneerd te worden op 
∆T=20K, dit garandeert een hoog 
rendement door optimale condensa-
tie. 

• Wanneer het secundaire circuit wordt 
gedimensioneerd met een ∆T kleiner 
dan 20K, zal de aanvoertemperatuur 
vanuit de platenwarmtewisselaar la-
ger zijn dan de aanvoertemperatuur 
van de ketel. Hier dient bij de dimen-
sionering rekening mee gehouden te 
worden. 

• De platenwarmtewisselaar dient bij 
voorkeur dicht bij de ketel opgesteld 
te worden, zodat de regelingskwaliteit 
niet beïnvloed wordt door massa-
traagheid van het systeem. 

• Bij een dakopstelling mag de ketel 
hydraulisch gezien nooit in het hoogs-
te punt van de installatie aangesloten 
worden. 



Systeemvoorbeelden  
 
 
 
4-B-C: 2 verwarmingsgroepen + platenwarmtewisselaar  

50  

4-B-C: 2 verwarmingsgroepen + platenwarmtewisselaar  

Beschrijving 
• THISION L met platenwarmtewissel-

aar 
• Weersafhankelijke regeling 
• 2 geregelde verwarmingsgroepen 

Aandachtspunten 
• Er zijn complete optiesets met platen-

warmtewisselaar leverbaar voor een 
temperatuurbereik van ∆T=10-20K 
(zie hoofdstuk „Optiesets“). 

• Het primaire circuit dient bij voorkeur 
gedimensioneerd te worden op 
∆T=20K, dit garandeert een hoog 
rendement door optimale condensa-
tie. 

• Wanneer het secundaire circuit wordt 
gedimensioneerd met een ∆T kleiner 
dan 20K, zal de aanvoertemperatuur 
vanuit de platenwarmtewisselaar la-
ger zijn dan de aanvoertemperatuur 
van de ketel. Hier dient bij de dimen-
sionering rekening mee gehouden te 
worden. 

• De platenwarmtewisselaar dient bij 
voorkeur dicht bij de ketel opgesteld 
te worden, zodat de regelingskwaliteit 
niet beïnvloed wordt door massa-
traagheid van het systeem. 

• Bij een dakopstelling mag de ketel 
hydraulisch gezien nooit in het hoogs-
te punt van de installatie aangesloten 
worden. 



Systeemvoorbeelden  
 
 
2-5-B-C: 1 verwarmingsgroep en tapwater + platenwarmte-
wisselaar  
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2-5-B-C: 1 verwarmingsgroep en tapwater + platenwarmtewisselaar   

Beschrijving 
• THISION L met platenwarmtewissel-

aar 
• Weersafhankelijke regeling 
• 1 geregelde verwarmingsgroep 
• Tapwater  
 

Aandachtspunten 
• Er zijn complete optiesets met platen-

warmtewisselaar leverbaar voor een 
temperatuurbereik van ∆T=10-20K 
(zie hoofdstuk „Optiesets“). 

• Het primaire circuit dient bij voorkeur 
gedimensioneerd te worden op 
∆T=20K, dit garandeert een hoog 
rendement door optimale condensa-
tie. 

• Wanneer het secundaire circuit wordt 
gedimensioneerd met een ∆T kleiner 
dan 20K, zal de aanvoertemperatuur 
vanuit de platenwarmtewisselaar la-
ger zijn dan de aanvoertemperatuur 
van de ketel. Hier dient bij de dimen-
sionering rekening mee gehouden te 
worden. 

• De platenwarmtewisselaar dient bij 
voorkeur dicht bij de ketel opgesteld 
te worden, zodat de regelingskwaliteit 
niet beïnvloed wordt door massa-
traagheid van het systeem. 

• Bij een dakopstelling mag de ketel 
hydraulisch gezien nooit in het hoogs-
te punt van de installatie aangesloten 
worden. 



Systeemvoorbeelden  
 
 
4-5-B-C: 2 verwarmingsgroepen en tapwater + platenwarmte-
wisselaar  
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4-5-B-C: 2 verwarmingsgroepen en tapwater + platenwarmtewisselaar   

Beschrijving 
• THISION L met platenwarmtewissel-

aar 
• Weersafhankelijke regeling 
• 2 geregelde verwarmingsgroepen 
• Tapwater 

Aandachtspunten 
• Er zijn complete optiesets met platen-

warmtewisselaar leverbaar voor een 
temperatuurbereik van ∆T=10-20K 
(zie hoofdstuk „Optiesets“). 

• Het primaire circuit dient bij voorkeur 
gedimensioneerd te worden op 
∆T=20K, dit garandeert een hoog 
rendement door optimale condensa-
tie. 

• Wanneer het secundaire circuit wordt 
gedimensioneerd met een ∆T kleiner 
dan 20K, zal de aanvoertemperatuur 
vanuit de platenwarmtewisselaar la-
ger zijn dan de aanvoertemperatuur 
van de ketel. Hier dient bij de dimen-
sionering rekening mee gehouden te 
worden. 

• De platenwarmtewisselaar dient bij 
voorkeur dicht bij de ketel opgesteld 
te worden, zodat de regelingskwaliteit 
niet beïnvloed wordt door massa-
traagheid van het systeem. 

• Bij een dakopstelling mag de ketel 
hydraulisch gezien nooit in het hoogs-
te punt van de installatie aangesloten 
worden. 



Systeemvoorbeelden  
 
 
4-5-B-C-E: 2 verwarmingsgroepen en tapwater + cascade met 
platenwarmtewisselaar  

 53 

4-5-B-C-E: 2 verwarmingsgroepen en tapwater + cascade met platenwarmtewisselaar  

Beschrijving 
• THISION L met platenwarmtewissel-

aar 
• Cascaderegeling + weersafhankelijke 

regeling 
• 2 geregelde verwarmingsgroepen 
• Tapwater 

Aandachtspunten 
• Er zijn complete optiesets met platen-

warmtewisselaar leverbaar voor een 
temperatuurbereik van ∆T=10-20K 
(zie hoofdstuk „Optiesets“). 

• Het primaire circuit dient bij voorkeur 
gedimensioneerd te worden op 
∆T=20K, dit garandeert een hoog 
rendement door optimale condensa-
tie. 

• Wanneer het secundaire circuit wordt 
gedimensioneerd met een ∆T kleiner 
dan 20K, zal de aanvoertemperatuur 
vanuit de platenwarmtewisselaar la-
ger zijn dan de aanvoertemperatuur 
van de ketel. Hier dient bij de dimen-
sionering rekening mee gehouden te 
worden. 

• De platenwarmtewisselaar dient bij 
voorkeur dicht bij de ketel opgesteld 
te worden, zodat de regelingskwaliteit 
niet beïnvloed wordt door massa-
traagheid van het systeem. 

• Bij een dakopstelling mag de ketel 
hydraulisch gezien nooit in het hoogs-
te punt van de installatie aangesloten 
worden. 



Systeemvoorbeelden  
 
 
 
B-C: ketelaansturing 0-10VDC + platenwarmtewisselaar  
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B-C: ketelaansturing 0-10VDC + platenwarmtewisselaar   

Beschrijving 
• THISION L met platenwarmtewissel-

aar 

Aandachtspunten 
• Er zijn complete optiesets met platen-

warmtewisselaar leverbaar voor een 
temperatuurbereik van ∆T=10-20K 
(zie hoofdstuk „Optiesets“). 

• Het primaire circuit dient bij voorkeur 
gedimensioneerd te worden op 
∆T=20K, dit garandeert een hoog 
rendement door optimale condensa-
tie. 

• Wanneer het secundaire circuit wordt 
gedimensioneerd met een ∆T kleiner 
dan 20K, zal de aanvoertemperatuur 
vanuit de platenwarmtewisselaar la-
ger zijn dan de aanvoertemperatuur 
van de ketel. Hier dient bij de dimen-
sionering rekening mee gehouden te 
worden. 

• De platenwarmtewisselaar dient bij 
voorkeur dicht bij de ketel opgesteld 
te worden, zodat de regelingskwaliteit 
niet beïnvloed wordt door massa-
traagheid van het systeem. 

• Bij een dakopstelling mag de ketel 
hydraulisch gezien nooit in het hoogs-
te punt van de installatie aangesloten 
worden. 



Systeemvoorbeelden  
 
 
B-C-E: ketelaansturing 0-10VDC + cascade via platenwarmte-
wisselaar  
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B-C-E: ketelaansturing 0-10VDC + cascade via platenwarmte-wisselaar  

Beschrijving 
• THISION L met platenwarmtewissel-

aar 
• Cascaderegeling 

Aandachtspunten 
• Er zijn complete optiesets met platen-

warmtewisselaar leverbaar voor een 
temperatuurbereik van ∆T=10-20K 
(zie hoofdstuk „Optiesets“). 

• Het primaire circuit dient bij voorkeur 
gedimensioneerd te worden op 
∆T=20K, dit garandeert een hoog 
rendement door optimale condensa-
tie. 

• Wanneer het secundaire circuit wordt 
gedimensioneerd met een ∆T kleiner 
dan 20K, zal de aanvoertemperatuur 
vanuit de platenwarmtewisselaar la-
ger zijn dan de aanvoertemperatuur 
van de ketel. Hier dient bij de dimen-
sionering rekening mee gehouden te 
worden. 

• De platenwarmtewisselaar dient bij 
voorkeur dicht bij de ketel opgesteld 
te worden, zodat de regelingskwaliteit 
niet beïnvloed wordt door massa-
traagheid van het systeem. 

• Bij een dakopstelling mag de ketel 
hydraulisch gezien nooit in het hoogs-
te punt van de installatie aangesloten 
worden. 



Systeemvoorbeelden  
 
 
 
Uitbreiding 2 verwarmingsgroepen  
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Uitbreiding 2 verwarmingsgroepen   

Beschrijving 
• Weersafhankelijke regeling met 

wandkast LOGON B 
• Uitbreiding + 2 geregelde verwar-

mingsgroepen 

Aandachtspunten 
• De uitbreidingsregelaar kan enkel 

gebruikt worden in combinatie met de 
basisregeling LMS14 

• Met de uitbreidingsregelaar kunnen 2 
extra verwarmingsgroepen geregeld 
worden. 

• De regeling kan worden uitgebreid tot 
maximaal 8 verwarmingsgroepen. 



Germany: EnEV (Anlagenaufwandzahl, DIN V4701-10) 

Technische gegevens 
  
  
  
Landspecifiek 
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Italy: Legge 10 

  
THISION L 

50 
THISION L 

65 
THISION L 

85 
THISION L 

100 
THISION L 

120 
THISION L 

145 
Nominaal vermogen bij 80/60°C kW 45,7 60,8 81,1 92,9 111,6 132,2 

Nominaal vermogen bij 40/30°C kW 48,0 63,9 85,3 100,0 120,0 142,3 

Rendement bij 80/60°C % 97,4 97,4 97,4 97,6 97,6 97,6 

Rendement bij 36/30°C 30%  vermogen % 107,1 107,1 107,1 107,1 107,1 107,1 

Rookgastemperatuur bij 36/30°C 30% vermogen °C 43 43 43 43 43 43 

Stilstandsverliezen (Twater = 70°C) % <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 

Opgenomen vermogen ketel + ketelpomp W 168 168 237 325 358 378 

  
THISION L 

50 
THISION L 

65 
THISION L 

85 
THISION L 

100 
THISION L 

120 
THISION L 

145 
Rookgaszijdig rendement bij 80/60°C max vermogen 
(brander aan) % 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0 

Rookgaszijdig rendement bij 80/60°C min vermogen 
(brander aan) % 97,7 97,7 97,7 97,7 97,7 97,7 

Rookgaszijdig rendement bij 40/30°C max vermogen 
(brander aan) % 98,1 98,1 98,1 98,1 98,1 98,1 

Rookgaszijdig rendement bij 40/30°C min vermogen 
(brander aan) % 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 

Waterzijdig rendement bij 80/60°C max vermogen % 97,4 97,4 97,4 97,6 97,6 97,6 

Waterzijdig rendement bij 80/60°C 30% vermogen % 97,2 97,2 97,2 97,4 97,4 97,4 

Waterzijdig rendement bij 40/30°C max vermogen % 102,4 102,4 102,4 105,0 105,0 105,0 

Waterzijdig rendement bij 40/30°C 30% vermogen % 107,1 107,1 107,1 107,3 107,3 107,3 
Rookgasverliezen bij 80/60°C max vermogen           
(brander aan) % 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

Rookgasverliezen bij 80/60°C min load (brander aan) % 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 
Rookgasverliezen bij 40/30°C max vermogen           
(brander aan) % 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 

Rookgasverliezen bij 40/30°C min load (brander aan) % 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Rookgasverliezen (brander uit) % <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 

Stilstandsverliezen (beplating) % <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 
Relatieve rookgastemperatuur 80/60°C max ver-
mogen °C 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0 

CO2 G20/G25 max % 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 



Normen 
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Duitsland: 
− DIN EN 483 
− DIN EN 677 
− DIN EN 13384-1 
− DIN EN 13384-2 
− DIN EN 12828 
− DIN 18160-1 
− DIN 18160-5 
− DIN VDE 0100 
− DIN VDE 0116 
− DVGW-Arbeitsblatt G260/1-2 
− Feuerungsverordnung (FeuVO) des 

jeweiligen Bundeslandes 
− Landesbauverordnung (LBO) 
− Muster-Feuerungsverordnung 

(MuFeuVO) 
− Technische Regeln für Gas-

Installationen DVGW-TRGI 86/96 
− VDI2035 
 
 Nederland: 
− NEN 2757-2 (2006)  
− NEN 3028 (2004)  
− NEN 1010 
− Bouwbesluit (2006)  
− SCIOS (voor onderhoud) 

Oostenrijk: 
− ÖNORM H 5152: Brennwert-

Feuerungsanlagen, Planungshilfen 
− ÖNORM M 7443: Gasgeräte mit 

atm.Brenner Teil 1, 3, 5, 7 
− ÖNORM M7457: Gasgeräte mit me-

chanisch unterstütztem Vormisch-
brenner 

− ÖNORM M 5195-1: Heizwassernorm 
 
ÖVGW Richtlinien: 
− G1 Techn. Richtlinie für die Errich-

tung von Niederdruck-Gasanlagen 
− G2 Techn. Richtlinie für die Errich-

tung von Flüssiggasanlagen 
− G41 Gasbrennwert-Feuerungsstätten, 

Aufstellung und Anschluss 
− G4 Heizraumrichtlinie 
 
Der THISION L ist zugelassen nach 
Artikel 15a B-VG und gemäß Feue-
rungsanlagenverordnung VO (FAV 97)  
Die örtlichen Bauordnungen sind zu 
beachten. 
 
 Zwitserland: 
− PROCAL 
− SVGW – Gasleitsätze G1/G2 
− EKAS – Form, 1942 
− BAFU 
− VKF 
− Wasserbehandlung laut Richtlinie 

SWKI Nr. 97-1 

Italië: 
Sicurezza degli impianti 
− Legge 5 marzo 1990 n. 46 
− D.P.R. 6/12/91 n. 447 
− D.M. 20/2/92 
− D.M. 1 dicembre 1975 
− I.S.P.E.S.L. (ex A.N.C.C.) 
− Norma UNI 8065 
− Norma Uni 9615 
 
Sicurezza imiego gas 
− Norma prEN 656 
− Legge 6 dicembre 1971 n.1083 
− D.M. 23/11/72 
− Norma UNI 7129-72 
− Norma UNI-CIG 7131-72 
 
Risparmio energetico 
− Legge 9 gennaio 1991 n.10 
− D.P.R. 26-08-93 n.412 
− D.P.R. n.551 del 21 dicembre 1999 
 
Sicurezza antincendio 
− Decreto del ministero dell’interno 16 

febbraio 1982 
− Decreto del ministero dell’interno 12 

aprile 1996 
− Norma CEI EN 60079-10 
− Norma CEI 64-8 (giugno 1987) 
 
Provvedimenti contro l’inquinamento 
atmosferico 
− D.P.R. 24/5 1988 n.203 



 Normen 
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Frankrijk 
 
Textes réglementaires principaux à 
respecter  
 
• Conditions réglementaires d'instal-

lation et d'entretien  
L'installation et l'entretien de l'appa-
reil doivent être effectués par un pro-
fessionnel qualifié, conformément 
aux textes réglementaires et règles 
de l'art en vigueur et notamment: 

 
• Arrêté du 2 août 1977 modifié par 

l'arrêté du 23 novembre 1992 et par 
l'arrêté du 28 octobre 1993                          
Règles Techniques et de Sécurité 
applicables aux installations de gaz 
combustible et d'hydrocarbures li-
quéfiés situées à l'intérieur des bâti-
ments d'habitation et de leurs dépen-
dances 

 
• Arrêté du 23 juin1978     

   Installations fixes destinées au 
chauffage et l'alimentation en eau 
chaude sanitaire de locaux d'habitati-
on, de bureaux ou recevant du public 
(pour chaufferies de puissance utile > 
à 70 kW ou de débit calorifique > 
85kW)  

 
• Norme DTU P45-204                    

Installations de gaz (anciennement 
DTU61-1- Installations de gaz- Avril 
1982 + additif n°1 juillet 1984).  

 
• DTU P 52-221                            

Chaufferies au gaz et aux hydrocar-
bures liquéfiés (pour chaufferies de 
puissance utile > 70 kW ou de débit 
calorifique > 85 kW) 

 
• Cahier des charges ATGC.321.4 

Mini-chaufferie (pour des installations 
de chauffage au gaz des habitations 
collectives de puissance utile > 70 
kW ou de débit calorifique < 85 kW)  

 
 

• Norme NFC 15-100                       
Installations électriques à basse 
tension - Règles pour les appareils 
raccordés au réseau électrique. 

 
 
 
 
 
• DTU 65.11 (norme NF P 52-203) : 

Dispositifs de sécurité des installati-
ons de chauffage central concernant 
le bâtiment  
Il s’applique notamment aux installati-
ons à eau chaude comportant des 
dispositions matérielles efficaces 
pour empêcher la température de 
l’eau dans l’installation de dépasser 
110°C.  
 

• NF EN 12828  : Conception des 
systèmes de chauffage à eau  
Elle spécifie les critères de concepti-
on des installations de chauffage à 
eau des bâtiments, dont la tempéra-
ture maximale de service ne dépasse 
pas 105 °C  

 
• DTU 24.1 : Travaux de fumisterie 

(norme NF P 51-201) 
Conception et mise en oeuvre des 
ouvrages de fumisterie.   
La norme NF DTU 24.1 concernant la 
conception et la mise en oeuvre des 
ouvrages de fumisterie, qui sont ap-
plicables (entre autres) à l’installation 
d’appareils gaz naturel de type B 
(non étanches) 
Une amenée d'air extérieure est obli-
gatoire pour les appareils non étan-
ches raccordés à une cheminée 

 
• Règles d’implantation des termi-

naux  pour les appareils étanches de 
puissance utile > à 70 kW (type C) 
utilisant des combustibles gazeux en 
chaufferie (novembre 2009) 

 
• Règlement Sanitaire Départemen-

tal  

 
 
Etablissements recevant du public  
 
 
Conditions réglementaires d'installa-
tion 
L'installation et l'entretien de l'appareil 
doivent être effectués conformément 
aux textes réglementaires et règles de 
l'art en vigueur, notamment:  
 
Règlement de sécurité contre l'incen-
die et la panique dans les éta-
blissements recevant du public: 
 

a) Prescriptions générales:           
Articles GZ                                    
Installations aux gaz combustibles et 
hydrocarbures liquéfiés                
Articles CH                               
Chauffage, ventilation, réfrigération, 
conditionnement d'air et pro-duction 
de vapeur et d'eau chaude sanitaire 
 
b) Prescriptions particulières à 
chaque type d'établissements re-
cevant du public (hôpitaux, magasins, 
etc.) 
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