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Algemene bepalingen

Deze documentatie bevat informatie, 

die dient als basis voor een veilige en 

bedrijfszekere installatie, inbedrijfna-

me, en levenscyclus van het boiler 

verwarmingstoestel. Alle handelin-

gen beschreven in deze documen-

tatie mogen enkel uitgevoerd wor-

den door daarvoor gecertiÞ ceerde 

bedrijven. Veranderingen aan deze 

documentatie kunnen zonder vooraf-

gaande kennisgeving worden uitge-

voerd. Hiermee verplichten wij ons 

niet om eerder geleverde producten 

dienovereenkomstig aan te passen.

Het vervangen van onderdelen dient 

uitsluitend te geschieden met origi-

nele componenten, bij het gebruik 

van nietoriginele componenten ver-

valt de garantie.

Toepassing

De boiler mag enkel gebruikt wor-

den voor de verwarming van water 

in verwarmings- en warmwatersy-

stemen. Het toestel dient te worden 

aangesloten in gesloten systemen 

met een maximale watertemperatuur 

van 100ºC (maximaalthermostaat), 

maximaal instelbare gewenste waar-

de is 90ºC.

Normen en voorschriften

Installatie, gebruik en onderhoud van 

de boilerdient altijd te geschieden 

met inachtneming van alle geldende 

(Europese en lokale) normen en vo-

orschriften, waaronder:

• Lokale voorschriften met betrek-

king tot het installeren van lucht-

toevoer- en rookgasafvoersyste-

men;

• Voorschriften met betrekking tot 

het aansluiten van electrische 

toestellen op de electrische ho-

ofdvoorziening;

• Voorschriften met betrekking 

tot het aansluiten van verwar-

mingstoestellen op het gasnet;

• Normen en voorschriften voor vei-

ligheidsvoorzieningen in verwar-

mingsinstallaties;

• Alle aanvullende lokale wetten en 

voorschriften betrekking hebben-

de op het installeren en gebruiken 

van verwarmingsinstallaties.

De BOILER is CE gekeurd volgens 

de volgerde Europese regelgeuin-

gen:

• 1992 / 42 / EEC Boiler efÞ ciency 

directive.

• 2004 / 108 / EEC EMC directive.

• 2014/68/EU PED directive,   

art.4-3.

• 2006 / 95 / EEC Low voltage di-

rective.

• 2009 / 142 / EEC Gas appliance 

directive.

• 2009/125/CE Energy related 

Products.

• 811-813/2013 EU regulation

• EN 15502-1, Gas-Þ red heating 

boilers. General requirements 

and tests.

• EN 15502-2-1, Gas-Þ red heating 

boilers - SpeciÞ c standard for 

type C and devices type B2, B3, 

B5 with a nominal heat input not 

exceeding 1000 kW.

• EN 656:1999  Gas-Þ red central 

heating boilers. Type B boilers of 

nominal heat input exceeding 70 

kW, but not exceeding 300 kW.

• EN 483:1999 Gas-Þ red central 

heating boilers. Type C boilers of 

nominal heat input not exceeding 

70 kW. 

• EN 15420:2010 Gas-Þ red central 

heating boilers. Type C boilers of 

nominal heat input exceeding 70 

kW, but not exceeding 1000 kW.

• EN 677:1998 Gas-Þ red central 

heating boilers. SpeciÞ c requi-

rements for condensing boilers 

with a nominal heat input not 

exceeding 70 kW.

• EN 15417:2006 Gas-Þ red central 

heating boilers. SpeciÞ c requi-

rements for condensing boilers 

with a nominal heat input greater 

than 70 kW but not exceeding 

1000 kW.

• EN 60335-1 (2002) Household 

and similar electrical appliances 

- Safety - Part 1: General requi-

rements.

• EN 60335-2-102 (2006) Hou-

sehold an similar electrical ap-

pliances: particular requirements 

for gas, oil and solid-fuel burning 

appliances having electrical con-

nections.

• EN 50165 Electrical equipment 

of non-electric appliances for 

household and similar purposes 

- Safety requirements.

• EN 55014-1 (2000) Electroma-

gnetic compatibility - Require-

ments for household appliances, 

electric tools and similar appara-

tus - Part 1: Emission

• EN 55014-2 (1997) Electroma-

gnetic compatibility - Require-

ments for household appliances, 

electric tools and similar appara-

tus - Part 2: Immunity - Product 

family standard.

• EN 61000-3-2 (2000) Electroma-

gnetic compatibility (EMC) - Part 

3-2: Limits - Limits for harmonic 

current emissions (equipment in-

put current 16 A per phase).

• EN 61000-3-3 (2001) Electro-

magnetic compatibility (EMC) 

- Part 3-3: Limitation of voltage 

changes, voltage ß uctuations 

and ß icker in public low-voltage 

supply systems, for equipment 

with rated current 16 A per pha-

se and not subject to conditional 

connection.

Aanvullende nationale normen:

Germany:

• RAL-UZ 61 / DIN 4702-8

Switzerland:

• SVGW

Austria:

• 15a V-BG

Toepassing

Normen en voorschriften
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Informatie voor de installateur en onderhoud

Het is strikt verboden het toestel 

te gebruiken voor andere dan de 

vermelde doelstellingen. De fabri-

kant kan niet aansprakelijk worden 

gesteld voor schade die wordt ve-

roorzaakt door ongeschikt, verke-

erd en onredelijk gebruik van het 

toestel of door niet-naleving van 

de instructies in deze handleiding.

Installatie, onderhoud en alle andere 

ingrepen moeten worden uitgevoerd 

in volledige overeenstemming met de 

geldende wettelijke voorschriften en 

met de instructies van de fabrikant. 

Verkeerde installatie kan schade be-

rokkenen aan personen, dieren en 

eigendommen; de fabrikant kan niet 

aansprakelijk worden gesteld voor 

schade die hierdoor wordt veroor-

zaakt.

De ketel wordt geleverd in een 

beschermende verpakking. Zo-

dra u al het verpakkingsmateria-

al hebt verwijderd, controleert u of 

het toestel onbeschadigd is en er 

geen onderdelen ontbreken. Als 

dat niet zo is, dient u met uw le-

verancier contact op te nemen.

Houd al het verpakkingsmate-

riaal (klemmen, plastic zakken, 

polystyreenschuim ...) buiten het 

bereik van kinderen; dat kan im-

mers een mogelijk risico inhouden.

Alvorens enig onderhoud of enige 

reparatie aan de ketel uit te voe-

ren, moet u deze van het stroomnet 

afkoppelen door de externe tweepo-

lige schakelaar in de stand “OFF” te 

plaatsen.

Bij alle reparaties mogen uitsluitend 

originele reserveonderdelen worden 

gebruikt.

Informatie voor de gebruiker

Informeer de gebruiker over de wer-

king van het systeem. Bezorg de 

gebruiker in het bijzonder de gebru-

ikshandleidingen, met vermelding dat 

deze bij het toestel bewaard moeten 

worden.

Herinner de gebruiker er ook aan:

• dat hij periodiek het waterdruksy-

steem moet controleren en laat 

hem zien hoe hij dit moet herstel-

len en ontluchten;

• hoe hij de temperatuur en de re-

gelaars moet instellen voor een 

correct en zuiniger beheer van 

het systeem;

• dat hij het systeem periodiek 

moet onderhouden, in overeen-

stemming met de wettelijke voor-

schriften;

• dat hij in geen geval de instel-

lingen voor de luchttoevoer voor 

verbranding en gasverbranding 

mag wijzigen;

• de waarschuwingen in de gebru-

ikshandleiding in acht moet ne-

men.
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Symbolen in typeplaatje

Legende :

1 Merk

2 Land van herkomst

3 Ketel model - serienummer

4 Productcode

5 CertiÞ ceringsnummer

6
Land van bestemming - gascatego-

rie

7 Gasinstelling

8 Installatietype

9 Elektrische gegevens

10 Fabrieksinstellingen

11 Maximale waterdruk

12 Keteltype

13 NOx-klasse / efÞ ciëntie

14 Nominale branderbelasting

15 Afgegeven vermogen

16 Bruikbare gassen

17 Omgevingstemperatuur in bedrijf

18 Max. Zentralheizungstemperatur

26-05-2015

S/N 0000000KE000000000000

00

100% min.

η η =  =

MAX MIN

Q(Hi)

P

P

60/80C

30/50C

gas

mbar

gas

mbar

gas

mbar

1
2

3
4 5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
15

16
17

18

Typeplaatje
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Funktionsbeschreibung

De boiler is een traploos modulerend 

verwarmingstoestel. De regelunit in 

het toestel past de modulatiegraad 

van het toestel automatisch aan de 

warmte-vraag van het systeem aan. 

Dit wordt gedaan door middel van 

het variëren van de snelheid van de 

ingebouwde ventilator. Het Whirlwind 

gas/lucht mengsysteem zal vervol-

gens automatisch de gashoeve-

elheid aanpassen aan de gekozen 

ventilatorsnelheid, om een optimale 

verbranding en bijbehorend rende-

ment te garanderen. Na ver- bran-

ding worden de rookgassen, met 

behulp van de ventilator, van boven 

naar beneden door de warmtewisse-

laar getransporteerd, waarna deze 

het toestel aan de bovenzijde verla-

ten via de rookgasadapter. 

Het retourwater uit het systeem 

treedt de warmtewisselaar binnen 

aan de onderzijde, waar de laagst 

mogelijke rookgastemperatuur he-

erst. In dit gedeelte vindt de conden-

satie plaats. Het water wordt vervol-

gens van beneden naar boven door 

de warmtewisselaar getransporteerd, 

waarna het het toestel verlaat via de 

aanvoeraansluiting. Het tegenstro-

omprincipe (water omhoog, rookgas-

sen omlaag) garandeert zeer efÞ -

ciënte verbrandingswaarden.

De LMS14 regelunit controleert het 

toestel tijdens bedrijf via: 

• Ketelregeling (stand alone be-

drijf);

• Weersafhankelijke regeling (met 

optioneel verkrijgbare buitenvo-

eler);

• 0 -10V externe aansturing (tem-

peratuur of belasting) door ge-

bouwenbeheersysteem.

Der boiler Heizkessel beinhaltet na-

chfolgende Hauptkomponenten:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Mantel

Toegangsdeur voor bedieningspa-

neel

Rookgasaansluiting (+ meetpunt) 

Luchtaansluiting (+ meetpunt) 

Aanvoeraansluiting

Retouraansluiting

Gasaansluiting

Condensafvoeraansluiting

Doorvoer tbv electrische

aansluitingen 

Aansluiting voor veiligheidsventiel  

Aansluiting voor vul/aftapkraan

Manometer

Ventilator 

Gasblok 

Onstekings- en ionisatie-electrode 

Warmtewisselaar 

Kijkglas

Ontstekingstransformator 

Electrische aansluitingen 

Regelaar 

Condensbak

Bedienpaneel

Opbouw van het toestel 

Werkingsprincipe

1

2

4
3

12

10

5

8 7 9 6

11

16

22

20

19

21

13

14

1815

17

THISION-L
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**  Bij het toestel type B23(P) moet verplicht het luchtinlaatrooster worden gebruikt. Voor meer informatie verwijzen we naar pag. 20.

*** Afgesloten ruimte

*    Alleen voor de Italiaanse markt

TH-L
50

TH-L
65

TH-L
85

TH-L
100

TH-L
120

TH-L
145

TH-L
65L *

Puissance nominale utile à 80/60°C max/min kW 45.7/7.6 60.8/10.1 81.1/13.4 92.9/15.6 111.6/18.7 132.2/23.3 56.4/10.1

Puissance nominale utile à 75/60°C max/min kW 45.8/7.6 60.9/10.1 81.3/13.4 93.1/15.6 111.8/18.7 132.5/23.3 56.5/10.1

Puissance nominale utile à 40/30°C max/min kW 48.0/8.4 63.9/11.1 85.3/14.8 100.0/17.2 120.0/20.6 142.3/25.6 59.3/11.1

Débit calorifique nominal Hi max/min kW 46.9/7.8 62.4/10.4 83.3/13.8 95.2/16.0 114.3/19.2 135.5/23.9 57.9/10.4

Rendement à 80/60°C % 97.4 97.4 97.4 97.6 97.6 97.6 97.4

Rendement à 40/30°C % 102.4 102.4 102.4 105.0 105.0 105.0 102,4

Rendement annuel (NNG 75/60°C) % 106.2

Rendement annuel (NNG 40/30°C) % >110

Perte de chaleur (Pstby) W 122

Débit de condensat max. l/h 7,9 10,4 13,9 18,8 22,7 26,8 9,7

Débit de gaz G20 max/min (10,9 kWh/m3) m³/h 4.3/0.7 5.7/1.0 7.6/1.3 8.7/1.5 10.5/1.8 12.4/2.2 5.3/1.0

Débit de gaz G25 max/min (8,34 kWh/m3) m³/h 5.6/0.9 7.5/1.2 10.0/1.7 11.4/1.9 13.7/2.3 16.3/2.9 7.0/1.2

Débit de gaz G31 max/min (12,8 kWh/kg) kg/h -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/-

Pression de gaz G20 mbar 20

Pression de gaz G25 mbar 25

Pression de gaz G31 mbar -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/-

Pression de gaz maximum mbar 50

Température maxi fumées °C 90

Température gaz brûlés à 80/60°C max/min °C 76/63

Température gaz brûlés à 40/30°C max/min °C 55/39

Quantité gaz brûlés max/min m³/h 89/14 119/19 159/25 178/29 213/35 253/44 111/19

Niveau CO2 gaz naturel G20/G25 max/min % 8.5/8.5 8.5/8.5 8.5/8.5 8.7/8.5 8.7/8.5 8.7/8.5 8.5/8.5

Niveau CO2 gaz liquide G31 max/min % -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/-

Niveau NOx mg/kWh 39

Niveau CO max/min mg/kWh 98/7

Résistance max. gaz br. max/min Pa 150/15 150/15 150/15 150/15 200/15 200/15 150/15

Volume d’eau l 4.0 4.0 4.7 6.5 8.0 9.4 4.0

Pression hydraulique max/min bar 8/1.5

Temp. de l’eau max. (thermostat limite sup) °C 100

Point de réglage température maximum ºC 90

Débit d’eau nominal à dT=20K m³/h 1.9 2.6 3.4 4.0 4.8 5.6 2.4

Résistance hydraulique au débit d’eau nominal kPa 9 16 29 15 22 34 14

Raccordement électrique V 230

Fréquence Hz 50

Fusible de secteur A 10

IP classe avec appareil de type B23(P) ** - IP30

IP classe avec appareil de type C13, C33, C43, C53, C63, C83 - IPX4D

Puissance abs. chaudière max/min (sauf pompe) W 100/25 100/25 100/25 214/38 214/38 221/43 100/25

Puissance abs. pompe vitesse contrôlée (opt) W 75 75 90 90 130 130 75

Poids (vide) kg 60 60 68 80 90 97 60

Niveau de puissance acoustique LWA *** dB 62 62 66 66 68 67 62

Courant d’ionisation minimum A 15 15 15 15 15 15 15

Valeur PH condensat - 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2

Code de certification CE - CE-0063CM3576

Raccordements eau - R1.1/4” R1.1/4” R1.1/4” R1.1/2” R1.1/2” R1.1/2” R1.1/4”

Raccordement gaz - R3/4” R3/4” R3/4” R1” R1” R1” R3/4”

Raccordement gaz brûlés mm 100 130 100

Raccordement entrée d’air (pour util. esp. herm.) mm 100 130 100

Raccordement condensat mm 22
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Productgegevens conform Richtlijn 2009/125/EG en Verordening (EU) 813/2013

THISION L Icon Unit 50 65 65 L 85 100 120 145

Verwarmingsketel met rookgasconden-
sor

- - Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes

Lagetemperatuur-verwarmingsketel - - No No No No No No No

Verwarmingsketel type B1 - - No No No No No No No

Ruimteverwarmingstoestel op basis van 
warmtekrachtkoppeling

- - No No No No No No No

Combinatieverwarmingstoestel - - No No No No No No No

ErP HEIZUNG

Nominale warmteafgifte P
rated

kW 46 61 56 81 93 112 132

Bij nominale warmteafgifte en hogetem-
peratuurregime

P4 kW 45.7 60.8 56,4 81.1 92.9 111.6 132.2

Bij 30 % van de nominale warmteafgifte 
en lagetemperatuurregime 1)

P1 kW 15.1 20.0 18,6 26.8 30.6 36.7 43.5

Seizoensgebonden energie-efficiëntie 
van ruimteverwarming

s % 92 92 92 92 92 92 92

Bij nominale warmteafgifte en hogetem-
peratuurregime 2) 

4 % 87.7 87.7 87,7 87.7 87.9 87.9 87.9

Bij 30 % van de nominale warmteafgifte 
en lagetemperatuurregime 1)

1 % 96.5 96.5 96,5 96.5 96.5 96.5 96.5

AANVULLEND ELEKTRICITEITSVERBRUIK

Bij volledige lading elmax kW 0.100 0.100 0,100 0.214 0.214 0.214 0.221

Bij deellast elmin kW 0.025 0.025 0,025 0.038 0.038 0.038 0.043

In stand-by-stand PSB kW 0.003 0.003 0,003 0.003 0.003 0.003 0.003

OVERIGE INFORMATIE

Warmteverlies in stand-by Pstby kW 0.122 0.122 0,122 0.122 0.122 0.122 0.122

Energieverbruik van ontstekingsbrander Pign kW 0.000 0.000 0,000 0.000 0.000 0.000 0.000

Emissies van stikstofoxiden NOX mg/kWh 39 39 39 39 39 39 39

1) bij retourtemperatuur 30 °C
2) bij retour-/aanvoertemperatuur (60 - 80 °C)
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Productgegevens conform Richtlijn 2010/30/EU en Verordening (EU) 813/2013

THISION L 50 65 65 L

Seizoensgebonden energie-efficiëntieklasse voor ruimteverwar-
ming A A A

Nominale warmteafgifte Prated kW 46 61 56

Seizoensgebonden energie-efficiëntie 
voor ruimteverwarming

s % 92 92 92

Geluidsvermogensniveau, binnen/buiten LWA dB 62 62 62

Belangrijk:
De volledige installatie bestaande uit de ketel en alle toebehoren, inclusief temperatuurregeling, definieert de seizoensgebonden energie-efficiën-
tie voor ruimteverwarming s voor de verschillende in de onderstaande tabel opgesomde modellen

THISION L 50 65 65 L

Klasse VI, bij gebruik van de componenten:
- THISION L
- kamertemperatuursensor QAA 75 (optie)
- buitentemperatuursensor QAC 34
Bijdrage van de temperatuurregelaar aan s: 4 %

s %
92 + 4

=96
92 + 4

=96
92 + 4

=96

Klasse V, bij gebruik van de componenten:
- THISION L
- kamertemperatuursensor QAA 75 (optie)
Bijdrage van de temperatuurregelaar aan s: 3 %

s %
92 + 3

=95
92 + 3

=95
92 + 3

=95

Klasse II, bij gebruik van de componenten:
- THISION L
- buitentemperatuursensor QAC 34
Bijdrage van de temperatuurregelaar aan s: 2 %

s %
92 + 2

=94
92 + 2

=94
92 + 2

=94
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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 R1 1/4” R1 1/4” R1 1/2” R1 1/2” R1 1/2”

W2 mm R1 1/4” R1 1/4” R1 1/2” R1 1/2” R1 1/2”

G mm R3/4” R3/4” R1” R1” R1”

F  (DN) mm 100* 100* 100* 100* 130**

A  (DN) mm 100* 100* 100* 100* 130**

*  DN 100 = Øint. 101±0.7 mm

** DN 130 = Øint. 131±0.7 mm

TH-L 50

TH-L 65(L)

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

VOORAANZICHT ZIJAANZICHT ACHTERAANZICHT

ONDERAANZICHT



12

Standaard toestel 

Accessoires

Standaard toestel

Een standaard toestel bevat volgende componenten:

Accessoires

Naast het verwarmingstoestel kun-

nen volgende accessoires besteld en 

geleverd zijn:

• Toerengeregelde pomp incl. aan-

sluitset;

• Veiligheidsventiel, vul/aftap-

kraan en aansluiting voor expan-

sievat;

• Set afsluiters voor water (2x) en 

gas (1x);

• GasÞ lter incl. aansluitset;

• Min. gasdrukschakelaar;

• P l a t e n w a r m t e w i s s e l a a r 

(dT=10K/15K of dT=20K) incl. 

aansluitset;

• Drukloze verdeler, toepasbaar 

voor dT=10K/15K en dT=20K 

incl. aansluitset;

• Plug & play cascadeset (voor 

meer details raadpleeg de 

handleiding van de cascadeset);

• Uitbreidingsmodule AGU2.551 

voor 0-10V aansturing van een 

toerengeregelde pomp en/of be-

lastingterugmelding van de BOI-

LER naar een gebouwenbeheer-

systeem.

• Electrische aansluitmogelijkheid 

voor een externe hoofdgasklep 

en/of ruimteventilator;

• Uitbreidingsmodule AGU2.550 

voor aansturing van een gemeng-

de verwarmingsgroep of aanstu-

ring van een ruimteventilator en/

of externe hoofdgasklep in com-

binatie met een alarmcontact. 

Per toestel kunnen maximaal 3 

AGU2.550 modules aangesloten 

worden (2x verwarmingsgroep, 

1x alarm i.c.m. ruimteventilator/

ext. hoofdgasklep);

• Additionele regelaar RVS63 voor 

secundaire verwarmingsgroe-

pen, indien meer dan 2 verwar-

mingsgroepen geregeld dienen 

te worden (incl. wandkast, alle 

benodigde voelers en dompelbu-

izen en aansluitmateriaal t.b.v. 

busverbinding met de BOILER).

Bovenstaande accessoires zijn spe-

ciaal ontwikkeld voor de BOILER  

en zijn daarmee zeer eenvoudig te 

installeren (plug and play). Door het 

kiezen van de gewenste combinatie 

van accessoires, kunt u uw eigen 

systeem moeiteloos samenstellen. 

Vraag uw leverancier voor meer in-

formatie.

Component Aantal Verpakking

boiler verwarmingstoestel, compleet samen-

gebouwd en getest
1 Verpakt in een doos, geleverd op een europallet

Ophangbeugel incl. bevestigingsmateriaal 1
Samen met de documentatie in separate doos in de ketel-

verpakking

Sifon voor condensaataansluiting 1 In de ketelverpakking

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

   THISION-L
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Plaatwerk verwijderen

De mantel van het toestel dient voor 

montage van verwijderd te worden 

om beschadigingen te voorkomen. 

Het verwijderen van de mantel gaat 

als aangegeven op de a  eeldingen.

Transport

4

3

Transport

De boiler wordt volledig samenge-

bouwd en ingesteld geleverd. De 

afme  ngen van de verpakking is 

1050x572x575mm voor de typen 

50-85 en 1185x674x665mm voor de 

typen 100-145, hierdoor is het moge-

lijk het toestel door een normale deur 

te transporteren zonder componenten 

te demonteren.

De boiler 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 beves  gd.
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Waarschuwingen vóór installatie

Installatie, eerste ontsteking, onderhoud en reparatie van de ketel moeten wor-

den uitgevoerd door gekwaliÞ ceerde personen, in overeenstemming met de na-

tionale installatiebepalingen en met alle vereisten van de plaatselijke overheden 

en instanties voor volksgezondheid.

Alvorens het toestel te installeren

Alvorens de ketel aan te sluiten, moet 

u eerst het volgende doen:

• Maak met zorg de leidingen van 

het systeem schoon om even-

tueel resterende schroefdraad, 

lasresten of vuil te verwijderen 

die de goede werking van de 

ketel in het gedrang zouden kun-

nen brengen.

• Zorg ervoor dat de ketel wordt 

ingesteld voor gebruik met het 

beschikbare gastype (consulteer 

de informatie op het verpakking-

slabel en op het typeplaatje van 

de ketel).

• Zorg ervoor dat de rookgasafvo-

er niet geblokkeerd is en geen 

afvoermateriaal van andere toe-

stellen bevat, tenzij het de bedo-

eling is dat de afvoer door meer 

dan een gebruiker wordt gebru-

ikt (in overeenstemming met de 

bestaande wettelijke vereisten).

• Wanneer er al een aansluiting 

met bestaande rookgasafvoeren 

is, dient u te controleren of deze 

afvoeren perfect schoongemaakt 

zijn en vrij zijn van enige resten, 

want iedere scheiding kan de do-

organg van de rook verhinderen 

en mogelijk gevaarlijke situaties 

doen ontstaan.

• Zorg ervoor dat eventueel aan-

gesloten ongeschikte rookga-

safvoeren worden omgeleid.

• In gebieden met uitermate hard 

water kan er zich op de compo-

nenten in de ketel kalkaanslag 

vormen, wat het totale rendement 

van de ketel zal verminderen.

• Bij installatie vlak bij een wand 

die gevoelig is voor warmte (bv. 

hout), dient u deze met aange-

paste isolatie te beschermen.

• Zorg ervoor dat er voldoende 

vrije ruimte is tussen de wand 

waar de ketel wordt geïnstalle-

erd en de hete onderdelen aan 

de buitenkant van de ketel.

WAARSCHUWING!
Laat nooit brandbare objecten in 
de buurt van de ketel achter.
Zorg ervoor dat de plaats van in-
stallatie en eventuele systemen 
waarmee het toestel moet worden 
verbonden, 100% conform zijn met 
de bestaande geldende wetgeving.
Neem bij het installeren van de ke-
tel steeds de minimumafstanden 
tot brandbare materialen in acht.

Indien in de ruimte waar het toestel 

zal worden geïnstalleerd, stof en/

of aggressieve dampen aanwezig 
zijn, moet het toestel onafhankelijk 

van de lucht in de ruimte werken.
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Aansluiten

Dit hoofdstuk geeft aan hoe de vol-

gende aansluitingen op een correcte 

manier te maken:

• Waterzijdige aansluitingen

• Condensafvoer

• Gasaansluiting

• Rookgasafvoer

• Luchtinlaat

• Electrische aansluitingen

Het toestel dient te worden aangeslo-

ten met inachtneming van de (inter-) 

nationale en lokale normen en vo-

orschriften, de installateur is verant-

woordelijk voor de naleving hiervan.

Waterzijdige aansluitingen 
(1,2,3,4)
Het toestel dient op dusdanige wijze 

te worden aangesloten, dat water-

stroming door het toestel tijdens 

bedrijf gegarandeerd wordt. Sluit de 

aanvoerleiding (1) en retourleiding (2) 

van het systeem spanningsvrij aan 

op de aansluitingen van het toestel.

Er zijn aansluitmogelijkheden vo-

orzien voor de (optionele) set met 

veiligheidsventiel, vul/aftap-kraan 

en aansluiting voor een expansie-

vat. Het veiligheidsventiel dient op 

de aansluiting in de aanvoer (3) 

van het toestel te worden gemonte-

erd, de vul/aftapkraan en aanslui-

ting voor een expansievat dienen op 

de aansluiting in de retour (4) van 

het toestel te worden gemonteerd.

De (optionele) pompset dient al-

tijd op de retouraansluiting (2) van 

het toestel te worden gemonteerd.

Condensafvoer (5)
De sifon (inclusief in leveromvang 

toestel) dient, na deze met water te 

hebben gevuld, te worden gemonte-

erd op de aansluiting (5) aan de on-

derzijde van het toestel. Sluit de afvo-

erslang aan op het afvoersysteem in 

het ketelhuis. De aansluiting op het 

afvoersysteem dient altijd een open 

verbinding te zijn, om overstroming 

van het toestel te voorkomen in geval 

van verstopping van de afvoer.

Gasaansluiting (6)
De gasaansluiting mag uitsluitend 

door gecertiÞ ceerde bedrijven wor-

den aangesloten. Hierbij dienen de 

(inter) nationale en lokale normen 

en voorschriften in acht genomen te 

worden.

Sluit de gasleiding van het systeem 

spanningsvrij aan op de gasaanslui-

ting (6) van het toestel. Er dient een 

gasafsluiter direct achter het toestel 

geplaatst te worden.

Een gasÞ lter (optioneel) kan direct 

op het toestel worden aangesloten, 

alvorens de gasleiding van het syste-

em te monteren.

Opstelling

Het toestel dient te worden opgesteld 

in een vorstvrije ruimte. In geval van 

een dakopstelling dient het systeem 

dusdanig te worden aangelegd, dat 

het toestel niet het hoogste punt van 

de installatie is. Het toestel dient ge-

plaatst te worden met inachtneming 

van voldoende vrije ruimte aan de 

verschillende zijden, zie afbeelding 

voor minimale vrije ruimte. Wanneer 

het toestel zonder of met te weinig 

vrije ruimte wordt opgesteld, bemoei-

lijkt dit de onderhoudswerkzaamhe-

den.

Opstelling
Aansluiten

3

1
65 2

4
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Lucht/rookgassysteem

densaat te laten wegstromen.
Bij installatie volgens type B moet de 
ruimte waarin de ketel wordt geïnstal-
leerd, verlucht worden met behulp 
van een geschikte luchtinlaatbuis die 
voldoet aan de bestaande 
wettelijke voorschriften. 
In ruimten waar corrosieve dampen 
kunnen hangen (bv. wasruimten, 
haarstudio’s, ruimten waar galvani-
sche processen worden uitgevoerd 
enz.), is het belangrijk dat het toestel 
wordt geïnstalleerd volgens type C, 
waarbij de lucht voor de verbranding 
van buitenaf wordt gehaald. In dat 
geval is de ketel beschermd tegen de 
gevolgen van corrosie.
Bij implementatie van coaxiale aan-
zuig-/afvoersystemen is het gebruik 
van originele uitrustingen verplicht.
De rookgasafvoerbuis mag niet 
in contact komen met of vlak bij 
brandbare materialen worden ge-

plaatst, en ze mag geen bouwstruc-
turen of wanden doorkruisen die van 
brandbaar materiaal zijn gemaakt.
Deze ketel beschikt over een geïnte-
greerde maximaalthermostaatfunctie 
voor de rookgassen. Zodra de ro-
okgastemperatuur boven 90 ºC stijgt, 
wordt de brander uitgeschakeld. 
Dankzij deze functie is een aanvul-
lende (externe) veiligheidsvoorzie-
ning niet nodig.

Bij vervanging van een oude ketel 
moet het systeem voor de verluchting 
en de rookgasafvoer altijd worden 
vervangen.
De verbinding van de rookgasafvoer-
buis moet worden gerealiseerd met 
behulp van een  mannelijke/vrouwe-
lijke koppeling en een dichting. De 
koppelingen moeten altijd zo worden 
aangebracht, dat ze tegen de con-
densaatstroming ingaan.

Rookgasaansluiting (7)
De ketel werd ontworpen voor wer-
king in modus B (werking met omge-
vingslucht) en in modus C (werking 
met lucht van buitenaf).
Bij de installatie van een afvoersy-
steem dient u voorzichtig om te gaan 
met de dichtingen om te vermijden 
dat er rookgas in het luchtcircuit te-
rechtkomt.

Sluit het rookgassysteem aan op de 
rookgasaansluiting (7) van de ketel, 
gebruik uitsluitend rookgassystemen 
met naadloze aansluitingen.
 Het is niet nodig om een afzonder-
lijke condensaatafvoer voor het ro-
okgassysteem te voorzien, het con-
densaat zal immers via de sifon van 
de ketel worden afgevoerd.
De horizontale set moet in een ne-
erwaartse hoek van 3° naar de ketel 
toe worden gekanteld om het con-

Vereisten en bepalingen
De bepalingen voor de constructie 

van rookgassystemen verschillen 

sterk van land tot land. Men moet 

er dan ook voor zorgen dat alle na-

tionale bepalingen met betrekking 

tot rookgassystemen worden gere-

specteerd. Besteed aandacht aan 

de volgende aanbevelingen bij het 

dimensioneren van een rookgassy-

steem. Alleen voor rookgas goed-

gekeurde materialen mogen worden 

gebruikt. Het rookgassysteem moet 

correct worden berekend om een vei-

lige werking ervan te verzekeren.

De componenten van een rookgassy-

steem moeten worden verwijderd 

voor onderhoud. Houd rekening met 

de volgende materiaaleisen. Hori-

zontale rookgas manieren moeten 

onder een hoek van 3º minimum wor-

den gemonteerd.

Deze ketel is gecertiÞ ceerd voor het 

rookgas systemen B23(P), C13, C33, 

C43, C53, C63 and C83.

Materials
Exclusief materialen, die de warmte 

zijn bestendig en bestendig tegen ro-

okgassen en agressief condensaat, 

en CE goedgekeurd kan worden ge-

bruikt.

Luchtinlaat (8)
De luchtinlaat kan worden aangeslo-

ten wanneer het toestel als gesloten 

uitvoering wordt gebruikt. De diame-

ter van de inlaatbuis dient, samen 

met de rookgasafvoer, berekend te 

worden volgens de geldende lokale 

voorschriften. De totale weerstand 

van rookgasafvoer en luchtinlaat 

mag niet groter zijn dan de maximaal 

toelaatbare weerstand (zie hoofdstuk 

“Technische gegevens”).

7
8
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Lucht / Rookkanaal data

Concentrische pijp nominale diam. 
Ø100/150

tolerantie vrouwelijke Ø intern
101        mm
150        mm

Enkele pijp nominale diam. 

Ø100
tolerantie vrouwelijke Ø intern
101±0.7 mm

Ø130
tolerantie vrouwelijke Ø intern
131±0.7 mm

Materiaal
PP  (Concentrische pijp) - Galva 0,4/Alluminium 1,3mm (Concentrische luchtaan-
zuigbuis)
PP (Enkele pijp)

Materiaal afdichting EPDM zwart voor corrosie klasse 1 / Viton voor corrosie klasse 2

Hittebestendigheid 0 W/m2K

Muurdikte 2.2 mm

Temperatuur klasse: T120

Pressure klasse: P1 max. 200Pa / H1 max. 5000Pa

Corrosie klasse: W1

Locatie klasse: Concentrische pijp: Alleen buiten gebouwen / Enkele pijp: Alleen binnen gebouwen

Brandclassificaties klasse: E

Buitenmuur klasse: (Alleen concentrische pijp) L0

Afstand tot ontvlambare materialen: concentrische pijp: 00 mm / Enkele pijp: 30 mm

+1.0
- 0.5

+1.0
- 0.5

Lucht/rookgassysteem

Rookgas data

Ketel
Nominaal

vermogen

Nominale

belasting

a a n s l u -

itdiameter

(DN)

CO2-

waarde

Rookga-

stempera-

tuur

Rookgashoe-

veelheid

Beschikbare

opvoerho-

ogte

kW kW mm % °C g/s Pa

THISION L     max min max min max min max min max min max min

50 45.7 7.7 46.9 7.8 100

8.5 8.5 76 33

26 4 150 15

65 60.8 10.1 62.4 10.4 100 35 6 150 15

85 81.1 13.4 83.3 13.8 100 47 7 150 15

100 92.9 15.6 95.2 16.0 100 52 9 150 15

120 111.6 18.7 114.3 19.2 100 62 11 200 15

145 132.2 23.3 135.5 23.9 130 74 12 200 15

65L 56.4 10.1 57.9 10.4 100 35 6 150 15
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Lucht/rookgassysteem

Verbranding 

met omgevin-
gslucht

B23

Externe rookgasafvoer Werking met omgevingslucht

Verbranding 

met lucht van 
buitenaf

C13

Lucht/rookgastraject via buitenwand binnen hetzelfde 

drukbereik.

Rookgas/luchttoevoersysteem via buitenwand.

De afvoeruitlaten van de individuele verbrandings- en 

luchttoevoercircuits moeten passen in een vierkant van 50 cm 

voor ketels met een warmtevermogen tot 70 kW en 100 cm voor 

ketels met een warmtevermogen van 70 tot 100 kW.

C33

Rookgasafvoer en luchtaanzuiging van buitenaf met dakafvoer 

binnen hetzelfde drukbereik.

De afvoeruitlaten van de individuele verbrandings- en 

luchttoevoercircuits moeten passen in een vierkant van 50 cm 

en de afstand tussen de vlakken van de twee openingen moet 

minder dan 50 cm zijn voor ketels met een warmtevermogen van 

minder dan 70 kW. 

Bij een warmtevermogen van meer dan 70 kW moet het vierkant 

100 cm zijn en moet de afstand tussen de vlakken van de twee 

openingen minder dan 100 cm zijn.

C43 Individuele of gedeelde rookgasafvoer en luchtaanzuiging via in 

het gebouw geïntegreerde rookgasbuis.

C53 Rookgasafvoer naar buiten toe en luchtaanzuiging via 

buitenwand, niet binnen hetzelfde drukbereik.

C63

Installatie op begane grond, werkt los van omgevingslucht Lucht/

rookgastraject via buitenwand, rookgastraject via thermisch 

geïsoleerde afvoerbuis aan buitenwand.

De openingen voor de toevoer van verbrandingslucht en voor 

de afvoer van verbrandingsproducten mogen niet worden 

geïnstalleerd aan gebouwwanden die tegenover elkaar liggen.

C83 Rookgasafvoer via individuele of gedeelde in het gebouw 

geïntegreerde rookgasbuis. Luchtaanzuiging via buitenwand.



19 NL

Dimensionering van het lucht/rookgassysteem

Rookgassysteem 
met duobuis

 Maximaal toegestane lengte van het rookgassysteem in m

 Factor voor lengtevermin-

dering

• 2 meter per bocht van 90/87°
• 1,5 meter per bocht van 45/43°

Concentrisch 

rookgassysteem

Maximaal toegestane lengte van het rookgassysteem in m

Factor voor 

lengtevermindering

• 1,5 meter per bocht van 90/87°

• 1 meter per bocht van 45/43°

Ø80 Ø100 Ø120 Ø125 Ø130

Lmax

[m]

Lmax

[m]

Lmax

[m]

Lmax

[m]

Lmax

[m]

 24 40

 13 40

 22 33

 18 26 40 40

 17 24 40 40

 12 17 38 40

Equivalente lengte in m

Enkele pijp Bend R=D
90°/87°

Bend R=D
45°/43°

Ø80 1 1.5 0.8

Ø100 1 1.8 0.9

Ø120 1 2 1

Ø125 1 2.2 1

Ø130 1 2.2 1

Ø 100 / 150

 8

 8

 7

 6

 7

Equivalente lengte in m

Concentri-
sche pijp

Bocht R=D
90°/87°

Bocht R=D
45°/43°

Ø100/150 1.5 1

Concentrisch rookgassysteem

De ketelmodellen 50, 65, 85, 100 en 

120 kunnen op een concentrisch ro-

okgassysteem worden aangesloten.

Via een parallel-naar-concentrisch 

adapter (optioneel) kan de ketel wor-

den aangesloten op:

• 100/150 concentrisch systeem 

Zie de tabel voor de max. toegesta-

ne rookgaslengtes.

Dimensionering

Bij het dimensioneren van een 

rookgassysteem moet een be-

rekeningscontrole worden uitge-

voerd om na te gaan of het geko-

zen systeem van toepassing is.

In de volgende tabel wordt een voor-

beeld gegeven van een mogelijk ro-

okgassysteem, inclusief de mogelijke 

maximale lengte van het systeem. 

Dit voorbeeld is alleen indicatief voor 

de mogelijke lengte, maar kan niet 

worden gebruikt voor een ofÞ ciële 

berekening van een rookgassyste-

em. Ieder rookgassysteem moet door 

een erkend bedrijf worden berekend.

De maximale negatieve rookga-

sdruk, die geen impact heeft op 

de brandermodulatieratio, bedra-

agt 30 Pa. Een hogere negatie-

ve druk zal leiden tot een beper-

king van de brandermodulatieratio.

Het maximale horizontale rookga-

straject bedraagt 20 m. Bij horizonta-

le trajecten van meer dan 20 m kan 

een probleemloze koude start van de 

brander niet worden gegarandeerd.

TH-L 50

TH-L 65 (L)

  TH-L 85

TH-L 100

TH-L 120

TH-L 145

TH-L 50

TH-L 65 (L)

TH-L 85

TH-L 100

TH-L 120
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Luchtinlaatkap
De inlaatkap moet worden ge-

bruikt om de luchtinlaataanslu-

iting van de ketel af te dekken 

bij gebruik als open toestel, 

verkrijgbaar in 100 mm en 130 mm

Soorten ketels 
Aansluiting van de rookgasafvoer

• Coaxiale aansluiting van de ketel 

op de aanzuig-/afvoerbuizen

• Gesplitste aansluiting van de 

ketel op de afvoerbuis met 

luchtaanzuiging van buitenaf

De sets voor de aansluiting van de 

aanzuig-/afvoerbuizen worden afzon-

derlijk geleverd, naargelang de ver-

schillende installatieoplossingen.

Bij enig drukverlies in de buizen ver-

wijzen we u naar de catalogus met 

uitrustingen voor gasafvoer. 

Tijdens de bovenvermelde dimensio-

nering moet rekening worden gehou-

den met extra weerstand.

Voor de berekeningsmethode, de 

equivalente lengtes en installatie-

voorbeelden verwijzen we naar de 

catalogus met uitrustingen voor ga-

safvoer.

Lucht/rookgassysteem
Uitrustingen

DN 100/150 = Ø
int

101±0.3 / 151±0.3

DN 110/150 = Ø
int

111      /151±0.5
- 0.6
±0.3

• 100mm vervangen door 110mm;

DN 110 = Ø
int

111

• 130mm vervangen door 125mm.

DN 125 = Ø
int

126

- 0.6
+0.3

- 0.6
+0.3

100mm 50-120

130mm 145

Rookgasadapter concentrisch
Concentrische rookgassystemen 

kunnen bij de THL 45-120 worden 

gebruikt dankzij een parallel-naar-

concentrisch adapter.

Rookgasadapter parallel
De ketel is uitgerust met een ro-

okgasaansluiting van 100 mm (THL 

45-120) of 130 mm (THL 145). Bij 

gebruik van de 110 mm of 125 mm 

rookgassystemen kan de originele 

adapter als volgt worden vervangen:
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Lucht/rookgassysteem

Installatie-instructies - coaxiaal

Max 1 meter

M
ax

 2
 m

et
er

s

M
ax

 1
 m

et
er

Installatie
Het rookgassysteem mag alleen 

door een bevoegd persoon en moet 

in overeenstemming met deze instal-

latievoorschriften op het toestel wor-

den gemonteerd.

Algemeen
• Berg het materiaal binnen op.

Vul het schoorsteenlabel in (wanneer 

geleverd) en kleef het in de buurt van 

de keteladapter.

• Bij installatie moet het toestel 

spanningsvrij zijn.

• Let op de stromingsrichting van 

het rookgas. De dakpannen mo-

eten in de richting van de afvoer 

wijzen.

Assemblage van het rookgassy-
steem
Start met de assemblage van de bui-

zen vanaf de ketel.

Assembleer ze door ze te draaien en 

te duwen tot ze het einde hebben be-

reikt.

OPMERKING: gebruik alle-

en water als smeermiddel.

Buisbochten
Bij gebruik van bochten kan de maxi-

maal toegestane lengte voor het ro-

okgassysteem worden afgeleid uit de 

tabel op pagina 19.

Buisverlengingen moeten met 

steunklemmen aan de wand worden 

bevestigd. Gebruik een klem voor ie-

dere verlenging en plaats deze mete-

en achter de mof. Monteer nog een 

klem aan de verlenging na iedere 

bocht van 90°.

Belangrijk

Alleen buiten gebouwen op niet-

brandbare wanden installeren.

Schoonmaak
De buitenkant kan met een vochtige 

doek of een standaard in de handel 

verkrijgbaar schoonmaakmiddel wor-

den schoongemaakt.  

• Installeer de schoorsteen nooit bij 

een brandbare of houten wand.

De buis afsnijden
• Verwijder de binnenbuis door 

eraan te draaien tot ze loskomt.

• Snijd net zoveel van de luchtin-

laatbuis als van de rookgasbuis.

• Verwijder de bramen van het 

afgesneden deel om schade aan 

de dichtingen te voorkomen.

• Assembleer de buizen opnieuw.

Klem

Spanningsvrij 

installeren
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Lucht/rookgassysteem

Installatie-instructies - duobuis

Installatie
Het rookgassysteem mag alleen 
door een bevoegd persoon en moet 
in overeenstemming met deze instal-
latievoorschriften op het toestel wor-
den gemonteerd.

Algemeen
• Berg het materiaal binnen op.
• Controleer de componenten op 

mogelijke schade.
• Voer de installatie in overeen-

stemming met de nationale re-
gelgeving uit.

Vul het schoorsteenlabel in (wanneer 
geleverd) en kleef het in de buurt van 
de keteladapter.
• De buizen moeten spanningsvrij 

worden geïnstalleerd.

te duwen tot ze de verbinding hebben 
bereikt.
OPMERKING: gebruik geen zeep of 
oliesmeermiddel!

  Gebruik alleen water als sme-
ermiddel.

Vóór buisverlengingen
Bij gebruik van bochten kan de ma-
ximaal
toegestane lengte voor het ro-
okgassysteem worden afgeleid uit de 
tabel op pagina 19.

Belangrijk
Alleen in gebouwen op niet-brandba-
re wanden installeren.

Schoonmaak
De buitenkant kan met een vochtige 
doek of een standaard
in de handel verkrijgbaar scho-
onmaakmiddel worden schoonge-
maakt.

• Let op de stromingsrichting van 
het rookgas. De dakpannen mo-
eten in de richting van de afvoer 
wijzen.

• 

De buis afsnijden
• Verwijder de binnenbuis door 

eraan te draaien tot ze loskomt 
van de veiligheidspositie.

• Snijd de buis af.
• Verwijder de bramen van het 

afgesneden deel om schade aan 
de dichtingen te voorkomen.

• Assembleer de buizen opnieuw.
Assemblage van het rookgassy-
steem
Start met de assemblage van de bui-
zen vanaf de ketel.
Assembleer ze door ze te draaien en 

Ø < 100 mm

Ø  130 mm

Max 1 Meter

M
ax

 1
 M

et
er

M
ax

 2
 M

et
er

s

Spanningsvrij installeren
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Lucht/rookgassysteem

Installatie van verticale rookgasafvoeren

1

2

3

• Bepaal het dakpantype volgens 

de dakbedekking: dakpan in 

kunststof of universele dakpan 

met klem; een platte dakß ens in 

aluminium voor een plat dak. 

• Bepaal de locatie voor de da-

kafvoerconstructie. Bij een dak 

met dakpannen moet de univer-

sele dakpan worden gebruikt.

A. Maak van buitenaf een opening 

in het dak. Zorg ervoor dat daar-

bij geen stof of zaagsel in de ke-

tel terechtkomt.

B. Bevestig de dakpan of de ß ens. 

Monteer de verwarmingseenheid 

voor dakmontage voorzichtig van 

buitenaf door het dak. Draai niet 
aan de kap.

C. Zorg ervoor dat de dakuitlaat 

recht gemonteerd is met behulp 

van een waterpas(eventueel 

kunnen afzonderlijk beschikbare 

centreerplaten worden aange-

bracht).

D. Monteer de meegeleverde bu-

isklem op de dakdoorsteek en 

bevestig ze aan de dakconstruc-

tie. De klem momenteel nog niet 

vastzetten.

Concentrisch
Bepaal de lengte van de rookgasbu-

izen en monteer ze met de klemmen 

in overeenstemming met de installa-

tie-instructies op de voorgaande pa-

gina’s.

Duobuis
Monteer de pakking en de duobui-

saansluiting. Zorg ervoor dat de pak-

king niet beschadigd wordt. Zorg er 

ook voor dat de rookgasgas en de 

luchtinlaatbuis niet verwisseld wor-

den; de rookgasbuis is de buis in het 

midden, onder de rookgasafvoer.

• Bevestig de dakwandklem en 

controleer of alle stappen correct 

zijn uitgevoerd.

Waarschuwingen

Bij installatie in de buurt van een licht 

kunnen insecten in de opening vlie-

gen. Informeer de eigenaar van de 

woning dat hij de opening regelmatig 

dient schoon te maken.

Zorg er tijdens de installatie voor dat 

er geen vuil zoals spanen, vijlsel of 

mortelresten in de lucht-/rookgasbuis 

achterblijven.

Installatie
Controleer de buis op het dak.

Verschillende soorten rookgasafvoe-

ren:

1. Dakpan in kunststof

2. Platte dakß ens

3. Universele dakpan met klem

A B

C D
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Lucht/rookgassysteem

Installatie van horizontale rookgasafvoeren

Alvorens de afvoer te installeren
Alvorens de rookgasafvoer te assem-

bleren, moet u eerst het volgende 

doen:

• Controleer de rookgasafvoer op 

eventuele schade.

• Bepaal de voorgestelde locatie 

voor de rookgasafvoer.

• Boor een gat door de muur dat 

max. 10 mm breder is dan de 

luchttoevoerbuis voor de rookga-

safvoer.

• Een horizontale rookgasafvoer 

met ß exibele externe dichtingen 

kan van binnen naar buiten wor-

den geïnstalleerd;

in dat geval moet het geboorde gat 

25 mm breder zijn dan de diameter 

van de luchttoevoerbuis. Bescherm 

het toestel tegen stof en gruis tijdens 

het boren.

De rookgasafvoer installeren
Bepaal de dikte van de wand en snijd 

de wandafvoer indien nodig af op 

de overeenstemmende lengte. Ver-

wijder de bramen.

Let op!

De lengte is correct als de wandplaat 

of rozet op de buitenwand effen ligt 

met de buitenwand.

Steek de rookgasafvoer in het gebo-

orde gat. De luchttoevoerbuis voor de 

rookgasafvoer moet ofwel waterpas 

worden geïnstalleerd, ofwel lichtjes 

naar beneden hellend naar buiten toe 

(max. 10 mm per meter).

Om te voorkomen dat er regenwater 

in het systeem sijpelt, moet u ervoor 

zorgen dat de rookgasafvoer nooit 

van boven naar beneden wordt geïn-

stalleerd.

Sluit de opening tussen de luchttoe-

voerbuis en het gat in de wand met 

waterbestendig afdichtmiddel.

Installeer de rozetten of wandplaten 

rond de rookgasafvoer en bevestig 

met schroeven of kit.

De rookgasbuis aansluiten
Sluit het toestel aan op de afvoer. Be-

gin bij de uitlaat van het toestel. Ge-

bruik alleen water voor het smeren 

van de dichtingen.

Belangrijk
Installeer de producten steeds in 

overeenstemming met de nationale 

reglementeringen.

Schoonmaken is mogelijk met een 

vochtige handdoek of met wat scho-

onmaakmiddel.

Onderdelenlijst:

1.    Horizontale rookgasafvoer

2.    Wandplaat of rozet

3.    Concentrische bocht

4.    Vergrendelingsbocht (optioneel)

5.    Rookgasbuis

6.    Luchtinlaatbuis

7.    Duobuisaansluiting

4
3

2

1

7

6
5
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Electrische aansluitingen

Electrische aansluitingen
De electrische aansluitingen mogen 

uitsluitend door gecertiÞ ceerde be-

drijven worden aangesloten. Hierbij 

dienen de (inter)nationale en lokale 

normen en voorschriften in acht ge-

nomen te worden. De voeding van 

het toestel dient te worden aangeslo-

ten middels een allpolige hoofdscha-

kelaar met een minimale contac-

tafstand van 3 mm. Deze schakelaar 

kan tevens worden gebruikt om het 

toestel spanningsloos te maken voor 

onderhoudswerkzaamheden.

Alle kabels kunnen via de doorvoe-

ring aan de onderzijde van de ketel

(9) naar binnen geleid worden naar 

de aansluitingen in het electropaneel 

(10).

Sluit alle kabels aan op de betreffen-

de aansluitingen, zie electroschema 

op Electroschema - Ketel

Het is verplicht om de ketel op 
een geschikte aardverbinding aan 
te sluiten

Montage buitenvoeler
Wanneer een buitenvoeler (optione-

el) op de ketel wordt aangesloten, 

dient deze volgens afgebeelde teke-

ning gemonteerd te worden.
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Interne zekering LMS is 2x 

T6,3A H 250V

Max. stroomopname bij 

230VAC, T 25 is 5A
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Aansluitingsklemmen XX en XX.1

L-N-PE Voeding ketel
+ 10 % - 15 % 50 Hz zeke-
ring 10 A

1-2 Voeding EM Clipln

11-16 Lock-out-ingang (X18)
230 V AC, 5 mA ... 1 A, cos  
> 0,6

7-9 Ketelpomp
230 V AC, 2 A max.

129-128 PWM ketelpomp

128-127 PWM EM Belasting terugmel-
ding

115-114 LPB-bus

XX.1 Aardklem

Aansluiting LMS (PCB)

QX2 Vrij programmeerbaar 
(standaard alarm)
230 V AC  + 10 %  - 15 %
5 mA ... 1 A, cos  > 0,8
l  120   Ø = 1,5 mm2

QX3 DHW-pomp
230 V AC  + 10 %  - 15 %
5 mA ... 1 A, cos  > 0,8
l  120   Ø = 1,5 mm2

AUX 2 230 V AC
5 A

H6 Blokkerende ingang

BX2 Verdelervoeler

B3/B38 Tapwaterthermostaat of voeler 
(parameter)

B9 Buitenvoeler.

H1 Gewenste temp./belasting
0,15 - 10 V DC

H5 Vrijgave

X11 OCI345

X7 BSB-bus kamereenheid 
QAA75

X50 BSB-EM Clipln

Componenten

X2.1 Gasklep Op. 01 Belasting teru-
gmelding

(optioneel)

X2.3 Ontstekingstransformator Op. 02 Alarm (optioneel)

X2.3.1 Ionisatie-elektrode Op. 03 Zone 2 (optioneel)

X3 Ontstekingselektrode Op. 04 Zone 1 (optioneel)

BX3 Sensor rookgastemperatuur Op. 05 Eenheid QAA75 (optioneel)

B9.1 Weerstand PCB PCB LMS14 kaart

H3 Sensor min. waterdruk F. 01 Ventilator: type 
50

B7 retour voeler F. 02 Ventilator: overige 
types

H7 Thermostaat Dp. 01 Display

B2 Aanvoer voeler P. Ketelpomp

S1 Aan/uit-schakelaar

MR1 Pomprelais

• 1 Bij aansluiting doorverbinding of 
weerstand verwijderen.

• 2 Optioneel, zie “Uitrustingen”

• 3 Bij aansluiting van een thermo-
staat is contactmateriaal van hoge 
kwaliteit vereist (m.n. vergulde con-
tacten).

• Laagspanningscontacten volgens 
normen en richtlijnen voor SELV

• Kabeldoorsnede voor externe senso-
ren. Zie tabel.

Ø

0,25 mm2  20 m

0,5 mm2 40 m

1 mm2 80 m

1,5 mm2 120 m

Electroschema - Ketel (index)
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P. Op. 01 Op. 02 Op. 03 Op. 04

Optionele Zone 2 Optionele Zone 1Optionele 

Alarm

Optionele warmtebelasting 

0-10V

Alarm

230VAC, 5mA ... 1A
Belasting terugmel-

ding M-UX42 0-10VDC 

Imax. 3mA SELV

Optionele

Uitrusting

pomp

PWM

Flow sensor

 Zone 1
mengafslu-

iter

Zone 1

Pomp

Zone 1

Flow sensor

 Zone 1
mengafslu-

iter

Zone 1

Pomp

Zone 1
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Maximum operating 

pressure 

[bar]

Flow 

temperature 

[°C]

> 1.5 90

Het inbedrijfstellen van het toestel 

mag enkel worden uitgevoerd door 

hiervoor gecertiÞ ceerd personeel. Bij 

inbedrijfnemen van het toestel door 

nietgecertiÞ ceerde personen vervalt 

de garantie. Een inbedrijfstellingsrap-

port dient te worden ingevuld (zie ein-

de van dit hoofdstuk voor voorbeeld 

van inbedrijfstellingsrapport).

Dit hoofdstuk geeft de inbedrijfstelling 

van een standaard toestel weer. Indien 

het toestel is uitgerust met een uitge-

breidere regeling (optioneel), dient de 

bij de regelaar geleverde documen-

tatie geraadpleegd te worden voor het 

inbedrijfnemen van de regeling.

Waterkwaliteit 

De PH-waarde van het systeemwa-

termoet zich tussen 7,0 en 8,5 bevin-

den.

Het chloridegehalte mag niet hoger 

zijn dan 50 mg/l. Binnendringen van 

zuurstof door diffusie dient te allen 

tijde worden voorkomen. Schade aan 

de warmtwisselaar door zuurstofdif-

fusie valt niet onder garantie. 

Bij installaties met grotere watervolu-

mes moeten de maximale vul- en extra 

volumes in overeenstemming met de 

in de tabel vermelde hardheidswaar-

den worden gerespecteerd. 

Waterdruk

Open de afsluiters naar het systeem. 

Controleer de waterdruk in het syste-

em. Indien de waterdruk te laag is 

(zie tabel), moet water worden bijge-

vuld tot minimaal de in de tabel ver-

melde waterdruk. Voor het bijvullen 

kan eventueel gebruik worden ge-

maakt van de (optionele) vul- en af-

tapkraan (2) op de retouraansluiting 

(1) van het toestel.

Hydraulisch systeem

Controleer of het toestel op dusda-

nige wijze is aangesloten, dat wa-

terstroming over het toestel tijdens 

bedrijf te allen tijde kan worden ge-

garandeerd. De waterstroming wordt 

bewaakt middels een T-bewaking, 

welke het toestel vergrendelt in geval 

van te lage waterstroming.

Water en hydraulisch systeem

[kW] [mol/m³] [°dH] [°f]

50 - 200 2.0 11.2 20

200 - 600 1.5 8.4 15

150 200 250 300 400 500 600

mol/m³ °dH °f

0.5 2.8 5 - - - - - - -

1.0 5.6 10 - - - - - - -

1.5 8.4 15 3 4 5 6 8 10 12

2.0 11.2 20 3 4 5 6 6.3 7.8 9.4

2.5 14.0 25 1.9 2.5 3.1 3.8 5.0 6.3 7.5

3.0 16.8 30 1.6 2.1 2.6 3.1 4.2 5.2 6.3

Nominaal vermogen Max. concentratie Ca(HCO3)2 Max. totale hardheid

Concentratie 

Ca(HCO3)2

Vermogen van installatie Q (kW)

Max. (bij)vulwater volume Vmax [m3]
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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 gele-

gen punt gebracht, alwaar het condensaat in het openbare afvoersysteem afgevoerd kan worden.

Neutralisatiesystemen

Neutralisatiesystemen

De neutralisatiesystemen kunnen 

onder in de ketel opgesteld worden. 

De standaard leveromvang van de 

neutralisatiesystemen bevat:

• Granulaat voor eerste vulling

• Toevoer- en afvoerslang

• Aansluitadapter voor ketelaan-

sluiting

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.

Type HN1.5 HN 2.5 HN 2.7

Geschikt tot kW 280 540 750

Lengte mm 410 640 640

Breedte mm 300 400 400

Hoogte mm 290 240 320

Stroomopna-

me

pomp

W 40 150 45

Opvoerhoogte

pomp
m 6 3 4

Type DN1 DN2 DN3

Geschikt tot kW 75 450 1500

Lengte mm 320 420 640

Breedte mm 200 300 400

Hoogte mm 230 240 240

Algemeen

Condensaat uit de condenserende 

HRgasketel THISION L moet, vol-

gens voorschriften, in het openbare 

afvoersysteem afgevoerd worden. 

Het condensaat heeft een PH-waar-

de van 3.0- 3.5. Indien in nationale 

en/of lokale voorschriften vermeld, 

moet het condensaat geneutralise-

erd worden alvorens het afgevoerd 

mag worden.

De maximale hoeveelheid conden-

saat per keteltype zijn te vinden in de 

tabel met technische gegevens.
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Gastoevoer 
Condensafvoer 
Rookgasafvoer en luchtinlaat

Gastoevoer
Controleer de gasaansluiting naar 

de ketel op lekkage. Indien lekkage 

wordt vastgesteld, dient de aanslui-

ting te worden hersteld alvorens het 

toestel te starten!

Ontlucht de gasleiding tot aan het ga-

sblok. Hiervoor kan gebruik worden 

gemaakt van de meetnippel (1) op de 

gasdrukschakelaar. Vergeet niet om 

de nippel na ontluchten te sluiten!

Controleer de gassoort en verbran-

dingswaarde, raadpleeg eventueel 

uw gasbedrijf voor verder informatie.

Condensafvoer
Verwijder de sifon (2) van de aanslu-

iting onder het toestel. Vul de sifon 

met water en monteer deze terug on-

der het toestel. De sifon moet gevuld 

zijn voordat het toestel wordt gestart, 

om te voorkomen dat rookgassen via 

de sifon in het ketelhuis geblazen 

worden.

Rookgasafvoer en luchtinlaat
Controleer of de rookgasafvoer en 

luchtinlaat voldoen aan de lokaal gel-

dende voorschriften. Installaties die 

niet voldoen aan de voorschriften, 

mogen niet inbedrijf genomen wor-

den.

Controleer of alle doorlaatopeningen 

vrij zijn.

De diameter van de rookgasafvoer 

en luchtinlaat mogen niet worden ge-

reduceerd

1

2
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Toestel voorbereiden voor start

Toestel voorbereiden voor start
• Open gaskraan;

• Schakel hoofdschakelaar in voor 

coedingsspanning;

• Schakel toestel in via aan/

uitschakelaar (A);

• Selecteer bedrijfsmodus „stand-

by“ (K);

• Controleer de draairichting van 

de pomp;

• Ontlucht de pomp, verwijder de 

eindkap van de motorbehuizing.

Het wordt aanbevolen om het toestel

na de start een tijdje op 50% tbela-

sting te laten draaien ter stabilisatie 

van de verbrandingswaarden. Dit 

kan als volgt worden ingesteld:

• Druk toets I >3 Sek, ketel wordt in 

regelstop-functie ingeschakeld; 

• Druk Info-toets (G), de actuele 

ketelbelasting (%) wordt weerge-

geven;

• Via „instellen“ (bevestigen met 

OKtoets) kan nu de ketelbela-

sting worden veranderd, draai 

met de draaischakelaar (C) en 

bevestig de waarde 50% met de 

OK-toets.

Na het controleren/corrigeren van de

verbrandingswaarden (zie volgende

pagina), kann de regelstop-functie 

worden beëindigd door drukken van 

debedrijfsmodus- toets (I) >3 sec.

Legenda:

A

B

C

D

E

F

G

H

I

L

M

Aan/Uit toets

ESC-toets

Ruimtetemperatuur draaiknop

Bevestigingstoets (OK)

Handbedrijf-functietoets

Schoorsteenveger-functietoets

Infot-oets

Reset-toets

Bedrijfsmodustoets verwarming

Display

Functietoets tapwater

Initiële procedures
Om de veiligheid en correcte wer-

king van het toestel te garanderen, 

moet de ketel bedrijfsklaar worden 

gemaakt door een gekwaliÞ ceerde 

technicus die over de wettelijk ver-

plichte vaardigheden beschikt.

Stroomvoorziening

• Controleer of de spanning en 

frequentie van de stroomvoor-

ziening overeenstemmen met de 

gegevens op het typeplaatje van 

de ketel.

• Zorg ervoor dat de aardverbin-

ding correct is uitgevoerd.

Het hydraulisch circuit vullen

Ga als volgt te werk:

• Draai de koudwaterkraan open.

• Open de klep onder de ketel ge-

leidelijk.

• Open iedere ontluchtingskraan, 

te beginnen met het laagste punt 

en sluit ze pas wanneer er scho-

on en luchtvrij water uitstroomt.

• Sluit de klep onder de ketel zodra 

de drukmeter minstens 1,5 bar 

aangeeft.

Gastoevoer
Ga als volgt te werk:

• Zorg ervoor dat via de hoofdgasto-

evoer hetzelfde soort gas wordt 

aangevoerd als aangegeven 

op het typeplaatje van de ketel.

• Zet alle deuren en ramen open.

• Vermijd vonken of open vlam-

men in de ruimte.

• Zorg ervoor dat er geen bran-

dstof uit het systeem lekt. 
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Verbrandingsanalyse
Verbrandingswaarden aardgas

Instellen verbrandingswaarde bij 

vollast

Start het toestel op regelstopbedrijf 

in deellast 50%. Wanneer het toestel 

op 50% belasting brandt, het toestel 

3 minuten laten stabiliseren. Verhoog 

vervolgens stapsgewijs de belasting 

tot 100%. Controleer de gasdruk aan 

de inlaat van het gasblok geduren-

de het opmoduleren naar 100%: de 

gasdruk mag niet onder de minimaal 

voorgeschreven waarde komen (zie 

technische gegevens). Indien een 

(optionele) minimale gasdrukschake-

laar is aangesloten, stel deze dan in 

op 75% van de benodigde gasdruk.

Controleer de verbrandingswaarden 

via het meetpunt in de schoorstee-

naansluiting (1). Indien noodzakelijk 

kunnen de verbrandingswaarden 

worden gecorrigeerd met behulp van 

de kleine instelschroef aan de boven-

zijde van het gasblok (2).

Instellen verbrandingswaarde bij 

minimumlast

Schakel het toestel om naar mi-

nimumlast (0%). Controleer de 

verbrandingswaarden op dezelfde 

wijze als beschreven voor vollast. De 

verbrandingswaarden kunnen, indien 

noodzakelijk, worden gecorrigeerd 

met behulp van de grote instelschro-

ef aan de bovenzijde van het gasblok 

(3).

Controleren verbrandingswaarde 
bij 50% belasting
Het is aanbevolen om de verbran-

dingswaarde bij 50% belasting te me-

ten als referentie voor een stabiele 

gas/luchtverhouding over het gehele 

modulatiegebied van het toestel. De 

CO2waarde dient zich te bevinden 

tussen de ingestelde waarden bij vol-

last en minimumlast. De CO-waarde 

moet ongeveer gelijk zijn aan de 

waarden bij vollast en minimumlast.

Vergeet niet om na de verbrandingsa-

nalyse de regelstop-modus te beëin-

digen en het toestel terug te zetten 

naar automatische bedrijf

2

3

+ - - +

1

SW 2 SW 3

Verbrandingswaarden aardgas 

G20 / G25

TH-L / 50-145

CO
2 
max % 8.5 ± 0.2

Verbrandingswaarden aardgas 
G20 / G25

TH-L  50-145

CO
2 
min % 8.5 ± 0.2
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Waterstroming

Waterstroming
De waterstroming door het toestel 

kan op twee manieren worden ge-

controleerd. Hieronder volgen voor 

beide manieren de handelingsme-

thode.

T meting

Meet het temperatuurverschil over 

het toestel ( T aanvoer-retour) wan-

neer 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 in-

dicatie van de actuele waterstroming 

(qactueel) kan worden gevonden met 

de volgende berekening (zie onder-

staande tabel voor nominale waar-

den):

q
actueel

 = ( T
nominaal

 / T
gemeten

) * q
nominaal

 [m3/h]

p meting
Meet het drukverschil over het toe-

stel ( p aanvoer-retour) wanneer de 

pomp is ingeschakeld op maximaal 

toerental (brander hoeft niet inge-

schakeld te zijn). De nominale p 

voor elk type boiler is te vinden in on-

derstaande tabel, de actuele p dient 

zich te bevinden tussen: 1.0* pnenn 

 P  4.0* pnenn. Een indicatie van 

de actuele waterstroming (qactueel) 

kan worden gevonden met de vol-

gende berekening (zie onderstaande 

tabel voor nominale waarden):

q
actueel

 = ( p
gemeten

 / p
nominaal

) * q
nominaal

 [m3/h]

Wasser Durchsatz Daten

THISION L 50 65 - 65L 85 100 120 145

Nennvolumenstrom [m3/h] 1.9 2.6 - 2.4 3.4 4.0 4.8 5.6

T bei Nennvolumenstrom [°C] 20

T bei Nennvolumenstrom [kPa] 9 16 29 15 22 34
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Controle van veiligheidsrelevante 
componenten

De functionaliteit van alle veili-

gheidsrelevante componenten dient 

te worden gecontroleerd. Betreffende 

componenten op een standaard toe-

stel zijn de aanvoervoeler, retourvo-

eler, rookgasvoeler en ionisatie-elec-

trode.

Aanvoervoeler (1)
Verwijder de stekker van de voeler 

terwijl de ketel is ingeschakeld. Dit 

dient te resulteren in een storing met 

nummer 20. Terugplaatsen van de 

stekker leidt tot automatisch resetten 

van de storing door de regelaar, de 

ketel begint bij warmtevraag aan de 

startprocedure.

Retourvoeler (2)
Verwijder de stekker van de voeler 

terwijl de ketel is ingeschakeld. Dit 

dient te resulteren in een storing met 

nummer 40. Terugplaatsen van de 

stekker leidt tot automatisch resetten 

van de storing door de regelaar, de 

ketel begint bij warmtevraag aan de 

startprocedure.

Rookgasvoeler (3)
Verwijder de stekker van de voeler 

terwijl de ketel is ingeschakeld. Dit 

dient te resulteren in een storing met 

nummer 28. Terugplaatsen van de 

stekker leidt tot automatisch resetten 

van de storing door de regelaar, de 

ketel begint bij warmtevraag aan de 

startprocedure.

Ionisatie-electrode (4)
Verwijder de electrische aansluiting 

van de ionisatie-electrode terwijl het 

toestel in bedrijf is, dit resulteert in 

een storing met nummer 128. Het to-

estel zal proberen te herstarten. Wan-

neer de electrische aansluiting van 

de ionisatieelectrode nog steeds is 

verwijderd, zal de herstart resulteren 

in een storing met nummer 133, wan-

neer de aansluiting is teruggeplaatst, 

zal de ketel succesvol herstarten.

De ionisatiestroom kan worden ge-

meten door een multimeter (ingesteld 

op A ) aan te sluiten tussen de io-

nisatieelectrode en de electrische 

aansluiting. De ionisatiestroom dient 

altijd hoger te zijn dan 1.2 A, in nor-

male condities zal de ionisatie-stro-

om minimaal 6 A bedragen

Controle op gasdichtheid
Controleer na inbedrijfname alle aan-

sluitingen op gasdichtheid, gebruik 

hiervoor gaslek spray of geschikte 

electronische meetapparatuur. Te 

meten aansluitingen zijn:

• Meetnippels;

• Toestelaansluitingen;

• Aansluitingen gas/luchtmengsy-

steem,

Toestel uit bedrijf nemen
Wanneer het toestel voor langere pe-

riode buiten gebruik gesteld wordt, 

dient het toestel middels volgende 

procedure uitgeschakeld te worden:

• Schakel het toestel in standby 

positie ;

• Schakel het toestel uit met de 

aan/uit schakelaar op het bedie-

ningspaneel (5);

• Maak het toestel spanningsloos 

via de hoofdschakelaar in de ke-

telruimte;

• Sluit de gaskraan.

Controle van veiligheidsrelevante componenten
Toestel uit bedrijf nemen

4

3
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Inbedrijfstellingsrapport

Inbedrijfstellingsrapport THISION L 

Project 

Ketel type   Project   

Serienummer   Adres   

Bouwjaar   Plaats   

Nominale belasting (Hi) [kW] Datum   

Nominaal vermogen (Hi) [kW] Technicus   

Systeem 

Waterdruk [bar] Installatie: Dakopstelling  

Water pH [-] Begane grond  

Water hardheid [ºdH] Kelder  

Water chloridegehalte [mg/l] Anders:   .........................  

Water T vollast [ºC] Hydraulica: Open verdeler  

Water pketel [kPa] Platenwarmtewisselaar  

Waterstroming [m
3
/h] Bypassketel  

Pomp instelling [-] Anders:   .........................  

Veiligheidsfuncties 

Maximaalthermostaat instelling [ºC] Aanvoervoeler gecontroleerd  

Temp. begrenzer instelling [ºC] Rookgasvoeler gecontroleerd  

Min. gasdrukschakelaar instelling [mbar] Stromingsschakelaar gecontr.  

Ontstekingstijd brander [sec]    

Verbrandingsanalyse 

  100% belasting 50% belasting Min. belasting 

Gasverbruik [m
3
/h] [m

3
/h] [m

3
/h] 

Gasdruk [mbar] [mbar] [mbar] 

CO2 [%] [%] [%] 

O2 [%] [%] [%] 

CO [ppm] [ppm] [ppm] 

NOx [ppm] [ppm] [ppm] 

Tomgeving [ºC] [ºC] [ºC] 

Trookgas [ºC] [ºC] [ºC] 

Twater, aanvoer [ºC] [ºC] [ºC] 

Twater, retour [ºC] [ºC] [ºC] 

Ionisatiestroom [ A] [ A] [ A] 

pventilator [mbar] [mbar] [mbar] 

pboven brander [mbar] [mbar] [mbar] 

pvuurhaard [mbar] [mbar] [mbar] 

Opmerkingen 
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Bediening

Bedrijfsmodustoets tapwater (M)
Om de tapwaterbereiding in te scha-

kelen (balk in het display onder de 

waterkraan).

Betriebsarttaste Heizkreis(e) (I)
Om 4 verschillende bedrijfsmodi voor

verwarming in te stellen:

Auto uur: automatische modus vol-

gens tijdprogramma.

Zon 24 uur: verwarmen tot nominale

comforttemperatuur Maan 24 uur: 

verwarmen tot gereduceerde tem-

peratuur Werking met vorstbescher-

ming: verwarming uitgeschakeld, 

vorstbescherming aan.

Display (L)

Informatietoets (G)

Oproepen van de volgende informa-

tie zonder invloed op de regeling:

temperaturen, bedrijfsmodus verwar-

ming/drinkwater, foutmeldingen.

Ruimtetemperatuur-regelknop (C)
• Om de comfortabele ruimtetem-

peratuur te veranderen.

• Met deze draaiknop kunnen bij 

het programmeren instellingen 

gekozen en veranderd worden.

Bevestigingstoets OK (D)
ESC-toets (B)
Deze beide toetsen worden samen 

met de grote draaiknop gebruikt voor 

het programmeren en conÞ gureren 

van de regeling. Instellingen die niet 

met de bedieningselementen be-

diend kunnen worden, gebeuren via 

de programmering. Door de ESC-to-

ets in te drukken, gaat u telkens een 

stap terug; veranderde waarden wor-

den daarbij niet over genomen. 

Om naar het volgende bedieningsni-

veau te gaan of de veranderde waar-

de op te slaan, wordt de OK–toets 

ingedrukt.

Handbedrijf-functietoets (E)
Met deze toets gaat de regelaar naar

handmatige bediening; alle pompen 

draaien, de menginrichting wordt niet

langer aangestuurd, de ketel wordt 

op 60 °C ingesteld (weergave door 

middel van steeksleutel-symbool).

Aan/uit schakelaar (A)

Positie 0:

Het gehele apparaat en de op het 

apparaat aangesloten elektrische 

componenten zijn spanningsloos. De 

bescherming tegen bevriezing is niet 

gegarandeerd.

Positie I

Het apparaat en de op het apparaat

aangesloten componenten zijn klaar

voor gebruik.

Ontluchtingsfunctie (E)

Wordt de handtoets langer dan 3 sec.

ingedrukt, wordt de automatische on-

tluchting aan de kant van het water 

uitgevoerd bijv. na het voor de eerste

keer vullen van de installatie. Daarbij 

wordt de installatie in de modus veili-

ge functie geschakeld i. 

De pompen worden verscheidene 

keren in- en uitgeschakeld. Daar-

door wordt de eventueel aanwezige 

3-wegklep op warmwaterpositie ge-

schakeld en de pomp(en) worden 

een aantal keren uit/aan gezet. Aan 

het einde van deze functie schakelt 

de ketel naar normaal bedrijf terug.

Schoorsteenveger-functietoets (F)
Door deze toets kort in te drukken 

gaat de ketel naar de bedrijfstoe-

stand voor emissiemeting; door de 

toets opnieuw in te drukken, resp. au-

tomatisch na 15 minuten, wordt deze 

functie opnieuw uitgeschakeld (weer-

gave door middel van steeksleutel-

symbool).

Reset toets (H)
Door het kort indrukken van de toets

wordt de vergrendeling van de bran-

der opgeheven.

Legenda:

A

B

C

D

E

F

G

H

I

L

M

Aan/Uit toets

ESC-toets

Ruimtetemperatuur draaiknop

Bevestigingstoets (OK)

Handbedrijf-functietoets

Schoorsteenveger-functietoets

Infot-oets

Reset-toets

Bedrijfsmodustoets verwarming

Display

Functietoets tapwater
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Beschrijving display / programmeren
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Overzicht van basisfuncties

= Bevestigen

= Afbreken, terug naar

hoofdmenu
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Onderhoud aan het toestel mag 

uitsluitend worden uitgevoerd door 

gecertiÞ ceerd personeel.

Om goed functioneren van de BOI-

LER zeker te stellen, dient tenminste 

één keer per jaar onderhoud aan het 

toestel gepleegd te worden. Er dient 

tevens een onderhoudsrapport in-

gevuld te worden (zie einde van dit 

hoofdstuk voor voorbeeld van on-

derhoudsrapport).

Controlepunten
De volgende activiteiten dienen bij 

onderhoud te worden uitgevoerd, 

zie volgende paragrafen voor gede-

tailleerde uitleg van de afzonderlijke 

punten:

• Vervang de ontstekings- en ioni-

satieelectrode;

• Reinig de condensbak;

• Reinig de sifon;

• Inspecteer de verbrandingska-

mer, reinig deze indien noodza-

kelijk (NIET met water !);

• Controleer de waterdruk in het 

systeem;

• Controleer de waterkwaliteit van 

zowel het systeem- alsook het 

vulwater;

• Controleer de waterstroming 

door het toestel;

• Controleer/corrigeer de verbran-

dingswaarden op vollast en mi-

nimumlast met behulp van een 

rookgasmeter;

• Controleer de gasdruk naar het 

toestel;

• Controleer de gasdichtheid van 

alle afgedichte verbindingen en 

meetnippels;

• Controleer de functionaliteit van 

alle veiligheidsrelevante compo-

nenten;

• Maak een onderhoudsrapport.

Electrodes vervangen
De electrodes zijn in de bovenzijde 

van het toestel gemonteerd. Vervang 

de ontstekingselectrode (1) en ioni-

satieelectrode (2) zoals weergege-

ven in de afbeelding.

Controlepunten
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Condensbak reinigen
• Verwijder de stekker van de ro-

okgasvoeler (1);

• Demonteer de condensbak (2);

• Reinig de condensbak;

• Monteer de condensbak;

• Monteer de stekker op de rookga-

svoeler.

Sifon reinigen
• Demonteer de sifon (3) van de 

aansluiting onder het toestel;

• Reinig de sifon en vul deze daarna 

met schoon water;

• Monteer de sifon onder het toestel.

Verbrandingskamer inspecteren
Om de verbrandingskamer te inspecte-

ren dient het mengsysteem en de bran-

der gedemonteerd te worden

• Schakel het toestel uit en sluit de 

gaskraan;

• Verwijder de stekker van de venti-

lator en de gasklep (4);

• Verwijder de bougiedoppen van de 

electrodes (5);

• Draai de koppeling aan de inlaat 

van de gasklep los (6);

• Demonteer de gehele bovenplaat 

(7);

• Neem de brander uit de verbran-

dingskamer (8);

• Inspecteer de brander en verbran-

dingskamer en reinig deze, indien 

nodig, met een stofzuiger;

• Monteer de componenten in 

omgekeerde volgorde;

• Open de gaskraan en controleer 

de aansluitingen op gaslekkage;

• Schakel het toestel in.

Reinigen

46

2

5

7

1

3



42

Fysische en chemische wa-
terkwaliteit controleren

Na enkele weken te hebben gewerkt, 

dient u de belangrijkste fysische en 

chemische parameters te controle-

ren:

pH
7 - 8,5

Hardheid < 10 °fH
Elektrische 

geleidbaarheid < 150 S/cm

Chloriden
< 50 mg/l

SulÞ den
< 50 mg/l

Nitriden
< 50 mg/l

IJzer
< 0,5 mg/l

Bij hogere waarden moet een ge-

schikt waterbehandelingssysteem 

worden gebruikt.

Waterdruk en waterkwaliteit

Controleer of de waterdruk en wa-

terkwaliteit voldoen aan de gestelde 

eisen. Zie voor meer informatie de 

paragraaf “Water en hydraulisch sy-

steem” in het hoofdstuk “Inbedrijfstel-

ling”.

Waterstroming

Controleer of de waterstroming door 

het toestel zich binnen de gestelde 

limieten bevindt. Zie voor meer infor-

matie de paragraaf “Waterstroming” 

in het hoofdstuk “Inbedrijfstelling”.

Verbrandingsanalyse
Controleer de verbranding op vollast 

en minimumlast, corrigeer de instel-

ling indien noodzakelijk. Een extra 

analyse op 50% belasting ter referen-

tie wordt aanbevolen. Zie voor meer 

informatie de paragraaf “Verbran-

dingsanalyse” in het hoofdstuk “Inbe-

drijfstelling”.

Gasdruk
Controleer de dynamische druk van 

de gastoevoer naar het toestel, wan-

neer het toestel in bedrijf is op vollast. 

Wanneer het toestel deel uitmaakt 

van een cascade, dienen tijdens de 

meting alle toestellen op vollast in be-

drijf te zijn. Zie technische gegevens 

voor vereiste drukken.

Controle op gasdichtheid

Controleer alle aansluitingen op ga-

sdichtheid, gebruik hiervoor gaslek 

spray of geschikte electronische me-

etapparatuur. Te meten aansluitingen 

zijn:

• Meetnippels; 

• Toestelaansluitingen; 

• Aansluitingen gas/luchtmengsy-

steem, etc.

Controle van veiligheidsrelevante 

componenten

Controleer de functionaliteit en in-

stellingen van alle aangesloten vei-

ligheidsrelevante componenten. Zie 

voor meer informatie de paragraaf 

“Controle van veiligheidsrelevan-

te componenten” in het hoofdstuk 

“Inbedrijfstelling”.

Fysische en chemische controle
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Onderhoudsrapport

Onderhoudsrapport THISION L 

Project 

Ketel type   Project   

Serienummer   Adres   

Bouwjaar   Plaats   

Nominale belasting (Hi) [kW] Datum   

Nominaal vermogen (Hi) [kW] Technicus   

Systeem 

Waterdruk [bar]    

Water pH [-]   

Water hardheid [ºdH]   

Water chloridegehalte [mg/l]   

Water T vollast [ºC]    

Water pketel [kPa]   

Waterstroming [m
3
/h]   

Pomp instelling [-]   

Veiligheidsfuncties 

Maximaalthermostaat instelling [ºC] Aanvoervoeler gecontroleerd  

Temp. begrenzer instelling [ºC] Rookgasvoeler gecontroleerd  

Min. gasdrukschakelaar instelling [mbar] Stromingsschakelaar gecontr.  

Ontstekingstijd brander [sec]    

Verbrandingsanalyse 

  100% belasting 50% belasting Min. belasting 

Gasverbruik [m
3
/h] [m

3
/h] [m

3
/h] 

Gasdruk [mbar] [mbar] [mbar] 

CO2 [%] [%] [%] 

O2 [%] [%] [%] 

CO [ppm] [ppm] [ppm] 

NOx [ppm] [ppm] [ppm] 

Tomgeving [ºC] [ºC] [ºC] 

Trookgas [ºC] [ºC] [ºC] 

Twater, aanvoer [ºC] [ºC] [ºC] 

Twater, retour [ºC] [ºC] [ºC] 

Ionisatiestroom [ A] [ A] [ A] 

pventilator [mbar] [mbar] [mbar] 

pboven brander [mbar] [mbar] [mbar] 

pvuurhaard [mbar] [mbar] [mbar] 

Opmerkingen 
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Bij een lock-out verschijnen op het display een waarschuwingssymbool (     )  en de knipperende foutcode. De oorzaak 

van de fout moet eerst worden bepaald en weggewerkt, alvorens de ketel gereset kan worden. In de onderstaande 

tabel worden alle mogelijke lock-out opgesomd, met vermelding van de mogelijke oorzaak.

"FOUTCODE" BESCHRIJVING VAN DE FOUT OORZAAK

10 Fout externe sensor
Fout externe sensor (B9) (kamermodel, 
vorstbeveiliging installatie, sensorwaarde 
niet plausibel)

20 Keteltemperatuur 1 sensorfout
Kortsluiting ketel doorstroomsensor (B2)

Open circuit ketel doorstroomsensor (B2)

26
Gewone doorstroomtemperatuur sensor-
fout

Gewone doorstroomtemperatuur sensor-
fout (B10) (ontbrekende sensor, dubbel ge-
configureerd, geconfigureerd op slave …)

28 Rookgastemperatuur sensorfout
Open circuit rookgassensor

Kortsluiting rookgassensor

40 Retourtemperatuur 1 sensorfout
Kortsluiting ketel retoursensor (B7)

Open circuit ketel retoursensor (B7)

50 DHW-temperatuursensor/thermostaat 1 fout
DHW-temperatuursensor/thermostaat 1 
fout (B3)

52 DHW-temperatuursensor/thermostaat 2 fout
DHW-temperatuursensor/thermostaat 2 
fout (B31)

78 Waterdruk sensorfout
Waterdruk sensorfout (kortsluiting of open 
circuit)

81 LPB kortsluiting of geen bus-voeding LPB kortsluiting of geen bus-voeding

82 LPB adresconflict LPB adresconflict

83 BSB kortsluiting of geen communicatie BSB kortsluiting of geen communicatie

84 BSB adresconflict BSB adresconflict

85 BSB radiocommunicatiefout BSB radiocommunicatiefout

91 Dataverlies in EEPROM Dataverlies EEPROM

100 Twee tijdmasters Twee tijdmasters

105 Onderhoudsmelding Onderhoudsmelding

110 SLT lock-out

SLT-temperatuur overschreden

open TL/SLT veroorzaakt lock-out

Retourtemperatuur ketel is hoger dan/gelijk 
aan (keteltemperatuur + Sd_RL_groes-
ser_VL - 2K)

Delta-T te hoog

Keteltemperatuur stijgt sneller dan toege-
staan in TempGradMax

111
Uitschakeling veiligheid temperatuurbegren-
zer

Uitschakeling veiligheid temperatuurbegren-
zer

119 Waterdrukschakelaar is uitgevallen Thermostaat branderdeur

128 Vlamverlies bij bedrijf
Repetitie foutteller overschreden

Vlamverlies bij bedrijf
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130
Bovengrens rookgastemperatuur oversch-
reden

Rookgastemperatuur  90 ûC

132 Uitschakeling veiligheid gasdrukschakelaar
Interlock, ingang onderbroken

Gasdrukschakelaar is open

133
Veiligheidstijd voor vlambepaling oversch-
reden

Repetitie foutteller overschreden

Veiligheidstijd voor vlambepaling oversch-
reden

151 BMU fout intern Verkeerde polariteit van de 230 V-voeding

152 Fout bij parameterinstelling Herprogrammering PCB

153 Eenheid handmatig vergrendeld Resetknop te lang ingedrukt

160
Drempelwaarde ventilatorsnelheid niet be-
reikt

Drempelwaarde ventilatorsnelheid niet be-
reikt

162 Luchtdrukschakelaar sluit niet Luchtdrukschakelaar sluit niet

164 Debiet-/drukschakelaar HC fout Debiet-/drukschakelaar HC fout

166 Luchtdrukschakelaar gaat niet open Luchtdrukschakelaar gaat niet open

183 Eenheid in parameterinstellingsmodus
Eenheid in parameterinstellingsmodus (pa-
rameter-stick)

322 Waterdruk 3 te hoog Waterdruk op ingang H3 te hoog

323 Waterdruk 3 te laag Waterdruk op ingang H3 te laag

324 Zelfde sensoringang BX Zelfde sensoringang BX

330 Sensoringang BX1 geen functie Sensoringang BX1 geen functie

331 Sensoringang BX2 geen functie Sensoringang BX2 geen functie

332 Sensoringang BX3 geen functie
Rookgassensor niet correct geprogramme-
erd

353 Cascadestroomsensor B10 ontbreekt Cascadestroomsensor B10 ontbreekt

384 Licht van buitenaf Kortsluiting ionisatie-elektrode

385 Onderspanning op het net Onderspanning op het net

386 Ventilatorsnelheid tolerantie Ventilatorsnelheid tolerantie overschreden

388 DHW-sensor geen functie configuratiefout sensoringang B3/B38

426 Controle rookgasdemper Storing in de rookgasdemper

427 Config rookgasdemper Parameterinstelling rookgasdemper

432 Functie-aarding ontbreekt Ontbrekende aardaansluiting



46

NTC 1k  Temperatuurvoeler 
(buitenvoeler) 

NTC 10k  Temperatuurvoeler 
(aanvoer-, retour-, rookgas-, tapwater– en verdelervoeler) 
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In onderstaande graÞ eken zijn de 

weerstandswaarden weergegeven 

van alle voelers die worden gebruikt 

in het standaardtoestel en de lever-

bare optiesets. De graÞ eken zijn een 

weer-gave van de gemiddelde waar-

den, kleine afwijkingen als gevolg 

van toleranties zijn mogelijk.

Bij het meten van de weerstan-

dswaarde dient het toestel uitge-

schakeld te zijn. Meet zo dicht moge-

lijk bij de voeler, om meetafwijkingen 

als gevolg van kabelweerstanden te 

vermijden.
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Is geconstrueerd volgens volgende richtlijnen:

2009 / 142 / EEC   (Gas appliance directive)

92 / 42 / EEC  (Boiler efÞ ciency directive)

2009 /125 / EC   (Energy reletad products)

813 / 2013 (Commission regulation EU)

2006 / 95 / EEC (Low voltage directive)

2004 / 108 / EEC   (EMC directive)

Dit product is geregistreerd onder CE nummer:

CE - 0063CM3576

En voldoet aan de volgende normen:

THISION L
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