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Algemene bepalingen

-
-
-

TRIGON XL verwarmingstoestel. Alle 
handelingen beschreven in deze do-

-
de bedrijven. Veranderingen aan 

voorafgaande kennisgeving worden 
uitgevoerd. Hiermee verplichten wij 
ons niet om eerder geleverde pro-

passen.
Het vervangen van onderdelen dient 
uitsluitend te geschieden met origi-

van nietoriginele componenten ver-

De TRIGON XL mag enkel gebruikt 
worden voor de verwarming van 
water in verwarmings- en warm-
watersystemen. Het toestel dient 
te worden aangesloten in gesloten 
systemen met een maximale water-
temperatuur van 100°C (maximaal-

gewenste waarde is 90°C.

-
schieden met inachtneming van alle 
geldende (Europese en lokale) nor-

-
king tot het installeren van lucht-
toevoeren rookgasafvoersyste-
men;

het aansluiten van electrische toe-
stellen op de electrische hoofd-
voorziening;

het aansluiten van verwarmings-
toestelen op het gasnet;

-
ligheidsvoorzieningen in verwar-

-
de op het installeren en gebruiken 
van

1992 / 42 / EEC Richtlijn betref-
fende rendementseisen voor ver-
warmingsketels.
2016 / 426 / EEC Verordening be-

2009/125/EC Richtlijn van het Eu-
ropees Parlement en de Raad van 

totstandbrenging van een kader 
voor het vaststellen van eisen inza-
ke ecologisch ontwerp voor ener-
giegerelateerde producten.

-verorde-
ning.

  Richtlijn betref-
-

 Laagspannings-
richtlijn.

2015 (Gasgestookte 
huishoudelijke warmwatertoestel-

energieverbruik).
 Verwarmings-

ketels - Beproevingsreglementen 
voor geluidsemissies van warmte-

-
sies van warmtegeneratoren.

 Geluidsleer 
- Bepaling van geluidvermogenni-
veaus en geluidenergieniveaus van 
geluidbronnen met behulp van 

-
bare bronnen in galmvelden - Deel 

-
kamers met harde wanden.

 (Met 
gas gestookte centrale verwar-

eisen en proeven).
 (Met gas ge-

stookte centrale verwarmings-
-

daard voor type C-toestellen en 

hoogste 1000 kW).
 Huishoudelijke en 

soortgelijke elektrische toestel-

eisen.

 Huishou-
delijke en soortgelijke elektrische 

Bijzondere eisen voor branders 
met elektrische connectoren op 

 Elektromagne-

-
trisch gereedschap en soortge-

 Elektromagne-

-
trisch gereedschap en soortgelijke 

Productgroepnorm.
 Elektromagne-

-
den voor de emissie van harmoni-
sche stromen (ingangsstroom van 
de toestellen  16 A per fase).

 Elektromagne-

-

-
kering in openbare laagspannings-

ingangsstroom  16 A per fase en 
zonder voorwaardelijke aanslui-

RAL - UZ 61 / DIN 4702-8

SVGW

15a V-BG
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Informeer de gebruiker over de wer-
king van het systeem.
Bezorg de gebruiker in het bijzon-

vermelding dat deze bij het toestel 
bewaard moeten worden.

dat hij periodiek het waterdruk-
systeem moet controleren en 
laat hem zien hoe hij dit moet 
herstellen en ontluchten;
hoe hij de temperatuur en de 
regelaars moet instellen voor 
een correct en zuiniger beheer 
van het systeem;
dat hij het systeem periodiek 

-

dat hij in geen geval de instellin-

verbranding en gasverbranding 
mag wijzigen;
de waarschuwingen in de ge-
bruikshandleiding in acht moet 
nemen.

Het is strikt verboden het toe-
stel te gebruiken voor andere 
dan de vermelde doelstellingen. 

De fabrikant kan niet aansprake-
lijk worden gesteld voor schade die 

verkeerd en onredelijk gebruik van 
het toestel of door niet-naleving van 

andere ingrepen moeten wor-
den uitgevoerd in volledige 

overeenstemming met de geldende 

-
-

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 verpakkingsmate-

of het toestel onbeschadigd is en er 
geen onderdelen ontbreken. Als dat 

contact op te nemen.

Houd al het verpakkingsmate-

polystyreenschuim ...) buiten 
het bereik van kinderen; dat kan im-
mers een mogelijk risico inhouden.

Alvorens enig onderhoud of 

externe tweepolige schakelaar in 
de stand “OFF” te plaatsen. Bij alle 

-
ginele reserveonderdelen worden 
gebruikt.

-
sluitend originele reserveon-
derdelen worden gebruikt.

   de ketel

Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 

zintuiglijke of mentale vaardigheden of personen met 
een gebrek aan ervaring en kennis mits zij onder toe-

van dit apparaat hebben ontvangen en inzicht hebben 
in de gevaren die het gebruik ervan kan inhouden. Kin-
deren mogen niet met dit apparaat spelen. Reiniging en 
gebruiksonderhoud mogen niet worden uitgevoerd door 
kinderen die niet onder toezicht staan.

D

Het symbool van de doorkruiste vuil-

product aan het einde van zijn levens-
cyclus niet met het gewone huisvuil 
mag worden meegegeven. Het moet 
gescheiden worden ingezameld op een 
speciale stortplaats voor elektrische en 
elektronische apparatuur of worden 
binnengebracht bij de verkoper bij aan-
schaf van een nieuw vervangproduct.
De gebruiker is verantwoordelijk voor 
de inlevering van het product aan het 
einde van zijn levensduur bij een speci-

Het centrum voor afvalinzameling (dat 
het apparaat m.b.v. speciale verwer-
kings- en recyclingprocessen doeltref-

het milieu te beschermen door het 
materiaal waarvan het product is ge-

-
mogelijkheden dient u zich te wenden 
tot de plaatselijke dienst voor afvalin-
zameling of tot de verkoper waar het 
product werd gekocht.
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2 Land van herkomst

3 Ketel model - serienummer
4 Productcode
5

6 Land van bestemming - 
gascategorie

7 Gasinstelling
8
9 Elektrische gegevens

10 Fabrieksinstellingen
11 Maximale waterdruk
12 Keteltype
13
14
15 Afgegeven vermogen
16 Bruikbare gassen
17 Omgevingstemperatuur in bedrijf
18 Max. centrale verwarmingstemperatuur

De TRIGON XL is een traploos modu-
lerend verwarmingstoestel. De re-
gelunit in het toestel past de modu-

-

systeem aan. Dit wordt gedaan door 
-

Het Whirlwind gas/lucht mengsys-

gashoeveelheid aanpassen aan de 
n 
-

rend rendement te garanderen. De 
door de verbranding gegenereerde 
rookgassen worden naar beneden 

geleid door de warmtewisselaar en 
verlaten de ketel via de onderkant in 

Het retourwater uit het systeem 
treedt de warmtewisselaar binnen 

mogelijke rookgastemperatuur 
heerst. Het water wordt vervolgens 
van beneden naar boven getrans-

van de brander het toestel verlaat 
-

rookgassen omlaag) garandeert zeer 

De LMS14 regelunit controleert het

Ketelregeling (stand alone be-
drijf);

-
tenvoeler);
0 -10V externe aansturing (tem-

-
bouwenbeheersysteem.
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De TRIGON XL is opgebouwd uit de 
1  Zijpaneel
2 Voorpaneel
3 Stelvoeten
4 Wiel
5 Bedieningspaneel (onder afdekkap)

 gen (HV/LV)

12 Kijkglas
13 Brander/1e warmtewisselaar
14 2e/3e warmtewisselaar
15 Sifon

17 Vul/afvoerklep
18 Condensopvangbak

20 Whirlwind gas/lucht mengsysteem
21 Gasblok / Gasdrukschakelaar

 retourwater (voor gebruik van split-

4
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Technische gegevens

meeteen-
heid

TRIGON XL
150 200 250

Nominaal vermogen bij 80/60°C max/min kW
Nominaal vermogen bij 40/30°C max/min kW

kW
Rendement bij 80/60°C %
Rendement bij 40/30°C %
Jaarrendement (NNG 40/30°C) %
Max. hoeveelheid condensaat l/h

3) m3/h
3) m3/h

kg/h
Gasdruk G20 mbar 20
Gasdruk G25 mbar 25
Gasdruk G31 mbar 30/50
Maximale gasdruk mbar 50
Max Temperatuur dampen °C 90
Rookgastemperatuur bij 80/60°C max/min °C 75/58 75/58 75/58
Rookgastemperatuur bij 40/30°C max/min °C 54/30 54/30 55/30
Rookgashoeveelheid max/min H-gas m3/h 188/43 251/57 313/64
CO2 instelling aardgas G20/G25 max/min %  
CO2 instelling aardgas G31 max/min %
NOx waarde max/min  80/60 °C mg/kWh 38/19 38/19 36/18
CO waarde max/min  80/60 °C mg/kWh 14/3 14/3 14/5
Max. toelaatbare schoorsteenweerstand max/min Pa 200/10 200/10 200/10
Watervolume l 26 31 33
Waterdruk max/min bar 8/1
Maximale water temperatuur (maximaalthermo-
staat)

°C 100

Maximaal instelbare gewenste temperatuur °C 90
Nominale waterstroming bij dT=20K m3/h
Waterzijdige weerstand bij nominale waterstroming kPa

V 230/400
Hz 50

Zekering A 16
IP klasse IP20
Max. opgenomen vermogen max/min (excl. pomp) W 176/56 267/56 286/69

W 190/9 190/9 280/12
Gewicht (leeg) Kg 290 332 366

dB

pH waarde condensaat -
- CE - 0063CQ3970
- R2” R2” R2”
- R1.1/2” R1.1/2” R1.1/2”

mm 150 150 200
(voor toepassing als gesloten toestel )             (DN) mm 130 130 130

mm 32
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meeteen-
heid

TRIGON XL
400 500

Nominaal vermogen bij 80/60°C max/min kW
Nominaal vermogen bij 40/30°C max/min kW

kW
Rendement bij 80/60°C %
Rendement bij 40/30°C %
Jaarrendement (NNG 40/30°C) %
Max. hoeveelheid condensaat l/h

3) m3/h
3) m3/h

kg/h
Gasdruk G20 mbar 20
Gasdruk G25 mbar 25
Gasdruk G31 mbar 30/50
Maximale gasdruk mbar 50
Max Temperatuur dampen °C 90
Rookgastemperatuur bij 80/60°C max/min °C 75/58 75/59 75/59 76/58
Rookgastemperatuur bij 40/30°C max/min °C 55/30 56/30 56/30 56/30
Rookgashoeveelheid max/min H-gas m3/h 377/77 502/102 628/128 712/161
CO2 instelling aardgas G20/G25 max/min %  
CO2 instelling aardgas G31 max/min %
NOx waarde max/min  80/60 °C mg/kWh 36/18 34/17 37/18 40/19
CO waarde max/min  80/60 °C mg/kWh 14/5 14/8 16/5 18/1
Max. toelaatbare schoorsteenweerstand max/min Pa 160/10 400/10 300/10 484/10
Watervolume l 60 63 71 77
Waterdruk max/min bar 8/1
Maximale water temperatuur (maximaalthermo-
staat)

°C 100

Maximaal instelbare gewenste temperatuur °C 90
Nominale waterstroming bij dT=20K m3/h
Waterzijdige weerstand bij nominale waterstroming kPa

V 230/400
Hz 50

Zekering A 16
IP klasse IP20
Max. opgenomen vermogen max/min (excl. pomp) W 230/69 486/69 620/64 676/61

W 495/12 530/25 580/25 800/38
Gewicht (leeg) Kg 434 496 540 595

dB

pH waarde condensaat -
- CE - 0063CQ3970
- DN65PN16
- R1.1/2” R1.1/2” R2" R2"

mm 200 250 250 250
(voor toepassing als gesloten toestel )             (DN) mm 130 130 150 150

mm 32
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Measure 
unit

TRIGON XL (Voor de Italiaanse markt alleen

115
Nominaal vermogen bij 80/60°C max/min kW
Nominaal vermogen bij 40/30°C max/min kW

kW
Rendement bij 80/60°C %
Rendement bij 40/30°C %
Jaarrendement (NNG 40/30°C) %
Max. hoeveelheid condensaat l/h

3) m3/h
3) m3/h

kg/h
Gasdruk G20 mbar 20
Gasdruk G25 mbar 25
Gasdruk G31 mbar 30/50
Maximale gasdruk mbar 50
Max Temperatuur dampen °C 90
Rookgastemperatuur bij 80/60°C max/min °C 75/58 75/59
Rookgastemperatuur bij 40/30°C max/min °C 54/30 56/30
Rookgashoeveelheid max/min H-gas m3/h 150/43 452/102
CO2 instelling aardgas G20/G25 max/min %  
CO2 instelling aardgas G31 max/min %
NOx waarde max/min  80/60 °C mg/kWh 38/19 34/17
CO waarde max/min  80/60 °C mg/kWh 14/3 14/8
Max. toelaatbare schoorsteenweerstand max/min Pa 200/10 400/10
Watervolume l 26 63
Waterdruk max/min bar 8/1
Maximale water temperatuur (maximaalthermo-
staat)

°C 100

Maximaal instelbare gewenste temperatuur °C 90
Nominale waterstroming bij dT=20K m3/h
Waterzijdige weerstand bij nominale waterstroming kPa

V 230/400
Hz 50

Zekering A 16
IP klasse IP20
Max. opgenomen vermogen max/min (excl. pomp) W 176/56 486/69

W 190/9 530/25
Gewicht (leeg) Kg 290 496

dB

pH waarde condensaat -
- CE - 0063CQ3970
- R2” DN65PN16
- R1.1/2” R1.1/2”

mm 150 250
(voor toepassing als gesloten toestel )             (DN) mm 130 130

mm 32
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Productgegevens conform Richtlijn 2009/125/EG en Verordening (EU) 813/2013

TRIGON XL 115* 150 200 250 400

Verwarmingsketel met rookgascondensor - - Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Lagetemperatuur-verwarmingsketel - - Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee

Verwarmingsketel type B1 - - Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee
Ruimteverwarmingstoestel op basis van warmtekrachtkop-
peling

- - Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee

- - Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee

Prated kW 114 140 190 237 286 344 381

P4 kW 113,7 142,3 190,4 237,6 285,7 343,5 381,3

-
tuurregime 1)

P1 kW 37,9 47,5 63,5 79,2 95,2 114,5 127,1

-
ming

s % 93,4 93,4 93,5 93,5 93,6 93,6 93,6

4 % 88,4 88,4 88,4 88,5 88,5 88,5 88,5

-
tuurregime 1)

1 % 98,3 98,3 98,3 98,3 98,3 98,3 98,3

Bij volledige load elmax W 176 176 267 286 230 486 486

Bij deellast elmin W 56 56 56 69 69 69 69

In stand-by-stand PSB W 7 7 7 7 7 7 7

OVERIGE INFORMATIE

Warmteverlies in stand-by Pstby W 286 286 286 310 310 310 310

Energieverbruik van ontstekingsbrander Pign W N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

NOX mg/kWh 25 25 25 24 24 24 24

*) Voor de Italiaanse markt alleen
1) bij retourtemperatuur 30 °C
2) bij aanvoertemperatuur en retourtemperatuur (80 - 60 °C)
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200 250 500
L1  [mm] 1349 1499 1649 1348 1496 1646 1769
L2  [mm] 1165 1315 1465 1152 1302 1452 1602
A   [mm]

G 1 ½ ” 2 “
D [mm]
S  [mm] 32

2 “ DN65 PN16
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Een standaard toestel bevat volgende 

-
bouwd en getest

1 Gemonteerd op pallet en geseald in PE-folie

1 Kaart gehecht aan achterpaneel van de ketel

1

Ombouwset voor I3P en I3B/P 1 In ketelverpakking

Leveromvang

Samen met het verwarmingstoestel 

 
Toerentalgeregelde pomp.

ontluchter (3 en 6 bar).
2 x max. waterdrukschakelaar 
en 1 externe maximaalthermo-
staat.

Max. gasdrukschakelaar.
Externe maximaalthermostaat.
Gaslektester.

-
bruik van split-system.
Bypass (incl. pomp).
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).

dT=10K/15K en dT=20K.
Duo verdeler om 2 ketels in cas-
cade aan te sluiten.

Uitbreidingsmodule AVS75 voor 
regeling verwarmingszone of re-
geling van externe gasklep en/of 

maximaal 3 AVS75-modules (2x ver-

-
den ingebouwd.

Bijkomende RVS63 regelaar 
-

neer meer dan 2 zones geregeld 
moeten worden.

 

speciaal ontworpen voor de TRIGON 
XL-ketel en bijgevolg makkelijk te in-
stalleren (plug & play).

-

eigen systeem moeiteloos samen-
stellen.

-
rancier.
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De TRIGON XL wordt volledig sa-
mengebouwd en ingesteld geleverd. 
De breedte van het toestel is 466 
mm voor de typen 150-250 en 746 

-
door is het mogelijk het toestel door 
een normale deur te transporteren 
zonder componenten te demonte-
ren. Het toestel kan met behulp van 
een palletwagen worden getrans-

de voorzijde of de zijkant onder het 
toestel geplaatst worden. Wanneer 

toestel worden gedemonteerd en in 
kleinere delen worden getranspor-

de hoofdbestanddelen in gedemon-
teerde toestand aan met welke ge-

gehouden dient te worden.
Wanneer de TRIGON XL met behulp 
van een kraan wordt getranspor-

frame van het toestel.

200 250 500

Gewicht [kg]
Lengte [mm]

Breedte [mm]
Hoogte [mm]

90 
735
400
321

110
885
400
321

120
1035
400
321

140
735
680
321

160
885
680
321

190
1035
680
321

200
1185
680
321

Gewicht [kg]
Lengte [mm]

Breedte [mm]
Hoogte [mm]

100
735
400
244

110
885
400
244

120
1035
400
244

160
735
680
244

170
885
680
244

200
1035
680
244

220
1185
680
244

Lengte [mm]
Breedte [mm]
Hoogte [mm]

589
385
225

739
385
225

889
385
225

589
665
225

739
665
225

889
665
225

1039
665
225

Lengte [mm]
Breedte [mm]
Hoogte [mm]

990
624
335

1140
624
335

1350
624
335

1100
724
335

1320
724
335

1470
724
335

1620
724
335

1 Hijsriem 
2 Houten steunbalk 
3 Hijsriempositie

1

2

3

3

3
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Demonteer de behuizing alvorens 
de ketel te vervoeren. Daartoe dient 
u als volgt te werk te gaan. 

1
2

3
4

5 6
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Het toestel dient te worden opge-
steld in een vorstvrije ruimte. In ge-
val van een dakopstelling dient het 
systeem dusdanig te worden aange-

-

toestel dient geplaatst te worden 
met inachtneming van voldoende 
vrije ruimte aan de verschillende 

vrije ruimte. Wanneer het toestel 
zonder of met te weinig vrije ruimte 

onderhoudswerkzaamheden. Om 

de rechterkant naar de linkerkant 
van de ketel verplaatst worden.
Dit betekent ook dat de vereiste 

-
gegeven gespiegeld moet worden.

250 mm Zodra de ketel op de juiste 

voeten (2) (met dempers voor het 

I -
-

Maak met zorg de leidingen van het 
systeem schoon om eventueel reste-

verwijderen die de goede werking van 
de ketel in het gedrang zouden kunnen 
brengen. 
Zorg ervoor dat de ketel wordt inge-
steld voor gebruik met het beschikbare 

het verpakkingslabel en op het type-
plaatje van de ketel).
Zorg ervoor dat de rookgasafvoer niet 
geblokkeerd is en geen afvoermateri-

het de bedoeling is dat de afvoer door 
meer dan een ketel wordt gebruikt (in 
overeenstemming met de bestaande 

-

controleren of deze afvoeren perfect 
schoongemaakt zijn en vrij zijn van 

de doorgang van de rook verhinderen 

ontstaan.
In gebieden met uitermate hard wa-
ter kan er zich op de componenten in 

totale rendement van de ketel zal ver-
minderen.

-

-
schermen. geïnstalleerd en de hete 
onderdelen aan de buitenkant van de 
ketel.

opvangen van trillingen) op de juiste 
hoogte worden afgesteld. De ketel 
moet steeds horizontaal staan. Zorg 
ervoor dat de wielen niet in contact 

dienen pas te worden aangesloten 

2

800

250450

450
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-

Condensafvoer

Rookgasafvoer

Het toestel dient te worden aan-
gesloten met inachtneming van de 

verantwoordelijk voor de naleving 
hiervan.

Het toestel dient op dusdanige wijze 
-

bedrijf gegarandeerd wordt. Sluit 
de aanvoer (4) en retour (5) van de 
ketel spanningsvrij aan op het sys-
teem. 
De accessoires met tweede retou-

mogelijk van een hydraulisch sys-
teem met 2 retouren. De “normale” 

-

-

retourtemperatuur. 

-

van het toestel te worden gemon-

op de aanvoerleiding van het sys-
teem. 

deze aan te sluiten op de retourlei-
ding van het systeem.

De sifon (inclusief in leveromvang 
-
-

derzijde van de condensbak (7). 
Leid de slang over de vloer (8) en 
sluit deze aan op het afvoersysteem 
in het ketelhuis.

-
stel te voorkomen in geval van ver-
stopping van de afvoer.

-
den aangesloten. Hierbij dienen de 

te worden. Sluit de gasleiding van 
het systeem spanningsvrij aan op de 

Er dient een gasafsluiter direct ach-
ter het toestel geplaatst te worden. 

alvorens de gasleiding van het sys-
teem te monteren.

3

1

4

55

2

6

7

7

8
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Ketel-
typt

Nominaal
vermogen

Nominale 
belasting

aansluit-
diam.

CO2
waarde

Rookgas-
tempera-

tuur

Rookgas-
hoeve-
elheid

beschikba-
re

opvoerho-
ogte

TRIGON 
XL

kW kW mm % °C g/s Pa
max min max min max min max min max min max min

150 142.3 31.3 145.0 32.2 150  1

10.2
 0.2

9.4
 0.2

75
 2

60
 2

53.7 12.8 200 10
200 190.4 42.0 194.0 43.1 150  1 71.9 17.1 200 10
250 237.6 47.0 242.0 48.4 200  1 89.6 19.2 200 10

285.7 56.5 291.0 58.2 200  1 107.8 23.0 160 10
400 381.3 79.6 388.0 80.5 250  1 143.7 30.7 400 10
500 476.7 94.6 485.0 97.0 250  1 179.7 38.4 300 10

540.2 120.0 550.0 122.2 250  1 203.7 48.4 480 10
115 113.7 31.3 115.8 32.2 150  1 53.7 12.8 200 10

343.5 75.2 349.0 77.6 250  1 143.7 30.7 400 10

In de bovenstaande tabel wordt de maximaal toelaatbare rookgasweerstand weergegeven wanneer de ketel nog binnen 
.

van rookgassystemen kunnen sterk 
verschillen van land tot land. U dient 

-
-

stemen worden nageleefd.
Besteed aandacht aan de volgende 
aanbevelingen bij het ontwerpen 
van een rookgassysteem.
Alleen voor rookgas goedgekeurde 
materialen mogen worden gebruikt.

Het rookgassysteem moet correct 
worden ontworpen om een veilige 
werking ervan te verzekeren.
De componenten van een ro-
okgassysteem moeten verwijderd 
kunnen worden voor onderhoud.

De installateur is verantwoordelijk 
voor het toepassen van de correcte 

-
okgassysteem. 

-
rekening dient u contact op te ne-
men met uw lokale fabrikant voor 
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-
ten wanneer het toestel als gesloten 
uitvoering wordt gebruikt. Verwij-
der de afdekplaat (3) en sluit de 

de ketel. De diameter van de inlaat-
-

De totale weerstand van rookgasaf-

zijn dan de maximaal toelaatbare 
weerstand (zie hoofdstuk “Techni-
sche gegevens”).
Wanneer het toestel als open toe-

leidingdeel tot boven het toestel te 
worden aangesloten. 

Regelgevingen met betrekking tot 
-

systemen zijn per land zeer verschil-
lend.
Bij aan-sluiten van de rookgasafvoer 
van het toestel dienen alle lokaal 

van rookgasafvoersystemen in acht 
genomen te worden. Sluit de rook-

uitsluitend gebruik van afvoersyste-

Een aparte condensafvoer voor het 
rookgasafvoersysteem is niet nood-

via de sifon van het toestel afge-
voerd kan worden. Let op volgende 

We raden aan om de diameter 

gebruiken als minimumdiame-
ter voor het rookgassysteem.
De diameter van het rookgas-
afvoersysteem dient te worden 
berekend volgens de geldende 
lokale normen.
De lengte van de rookgasaf-
voerbuis dient zo kort mogelijk 
gehouden te worden (zie pagi-
na 21 voor maximale afvoer-
lengte).
Horizontale afvoerdelen dienen 
onder een afschot van tenmiste 
3° te worden gemonteerd.

De rookgasafvoerbuis mag niet in 
contact komen met of vlak bij brand-

en ze mag geen bouwstructuren of 
wanden doorkruisen die van brand-
baar materiaal zijn gemaakt.
Deze ketel beschikt over een geïn-
tegreerde maximaalthermostaat-

de rookgastemperatuur boven 90 
-

aanvullende (externe) veiligheids-
voorziening niet nodig.

Bij vervanging van een oude ketel 
moet het systeem voor de verluch-

-
den vervangen.
De verbinding van de rookgasaf-
voerbuis moet worden gerealiseerd 
met behulp van een mannelijke/
vrouwelijke koppeling en een dich-

-
gen de condensaatstroming ingaan.

3

1

4

1

4

3
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Index:

1.    Gasaansluiting
2.    Elektrische aansluiting
3.    Voedingsaansluiting
4.    Rookgas aansluiting
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Bij het ontwerpen en berekenen van 
het rookgassysteem moet gegaran-
deerd worden dat de juiste materia-
len worden gebruikt en dat de ketel 
correct kan werken.
In de volgende tabel wordt de maxi-
maal toegestane lengte voor het 

rookgasweerstand onder 200 Pa be-

-
jke lengte.
Berekening op basis van een starre 
buis en afvoer zonder dop (“vrije” 
opening).

Om het juiste materiaal voor het 

rookgasdruk worden berekend. In 
de onderstaande tabel vindt u de 

Boiler Type Ø Ø150 Ø200 Ø250 Ø

50 50 50

200 42 50 50

250 48 50 50

25 50 50

50 50 50

500 50 50 50

50 50 50

Rookgasweerstand 
< 200 Pa P1 W Vm

E of 
meer

Rookgasweerstand 
> 200 Pa < 5000 Pa H1 W Vm

E of 
meer

EN1856 voor metalen materialen (roestvrij staal en aluminium)

Het maximale horizontale rookgastraject bedraagt 20 m. Bij horizontale trajecten van meer dan 20m kan een probleemloze 
koude start van de brander niet worden gegarandeerd.

-



22

Electrische aansluitingen

-
drijven worden aangesloten. Hierbij 

-
nomen te worden.
De voeding van het toestel dient te 
worden aangesloten middels een 
allpolige hoofdschakelaar met een 
minimale contactafstand van 3 mm. 
Deze schakelaar kan tevens worden 
gebruikt om het toestel spannings-
loos te maken voor onderhouds-
werk- Alle kabels moeten via de ka-
belwartel van de achterkant van de 
ketel (1) naar het bedieningspaneel 
(2) worden geleid.
Voor toegang tot het bedienings-
paneel moet de voorplaat van de 
behuizing verwijderd worden zoals 
weergegeven op pagina 15. Sluit 
alle kabels aan op de klemmen-

-
lop aan achterzijde van het toestel) 
voor de betekenis van de aanwezige 
klemmen.

2

1

1
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Omschrijving

 
N /  PE

Voeding Ketel
230VAC +10% -15%
50Hz 16A

9 230VAC +10% -15%

11 
QX3 Tapwaterpomp
230VAC +10% -15%

Vergrendelende ingang
230VAC

20
21

Start/Stop 
Toerengeregelde pomp
230VAC +10% -15%

102

104 BX2 Verdelersensor

108 B3/B38 Tapwater thermostaat/voeler

110 B9 Buitenvoeler

112

114

116 H5 Vrijgave

118 Toerengeregelde pomp
0-10VDC Imax. 2.7 mA SELV

120
0-10VDC Imax. 2.7 mA SELV
QAA75
Ruimtethermostaat

PWM Pomp

LPB-bus

2 T1
4 T2

14 N0

Ketelpomp/bypass pump
400VAC 6A Max.

BSB-EM
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Controleer of de ketel hydraulisch zo

De waterafvoer wordt door een dT-

gecontroleerd. Een te lage afvoer 

tot gevolg en uiteindelijk een ketel-
storing. 

Het inbedrijfstellen van het toe-
stel mag enkel worden uitgevoerd 

-
soneel. Bij inbedrijfnemen van het 

inbedrijfstellingsrapport dient te 
worden ingevuld (zie einde van dit 
hoofdstuk voor voorbeeld van inbe-
drijfstellingsrapport).

-
ling van een standaard toestel weer. 
Indien het toestel is uitgerust met 

-
-

te worden voor het inbedrijfnemen 
van de regeling.

(zie tabellen 1 en 2)
De pH-waarde van het systeem-

bevinden. Het chloridegehalte mag 
niet hoger zijn dan 50 mg/l. Binnen-

-
men. Schade aan de warmtwisselaar 
door zuurstofd

-
lumes moeten de maximale vul- en 
extra volumes in overeenstemming 
met de in de VDI-richtlijn 2035 ver-
melde hardheidswaarden worden 
gerespecteerd.
 

-
-

teit en het maximale (bij)vulvolume 
gedurende de levensduur van het 
toestel.

Open de afsluiters naar het systeem.
Controleer de waterdruk in het sys-
teem. Indien de waterdruk te laag is 

-
gevuld tot minimaal de in de tabel 
vermelde waterdruk. Voor het bij-
vullen kan gebruik worden gamaakt 

-
stel.

Inbedrijfstelling

1

2

TOTAAL VER
WARMINGSVER

MOGEN

3) 3) 3)

3) 3) 3)

3) 3) 3)

3) 3) 3)

Tab. 1
Centrale verwarming

Systeemwater
Bedrijfstemperatuur 10 - 90 °C 10 - 25 °C

Min. waterdruk in bedrijf  -

pH water

Waterhardheid

"Actuele tabel van 
VDI2035 

(zie blad "CH hard-
heid")"

"Actuele tabel van 
VDI2035 

(zie blad "CH hard-
heid")"

Elektrische geleidbaarheid water
Zuurstofgehalte
Chloridegehalte < 50 mg/l < 50 mg/l

< 50 mg/l < 50 mg/l
Nitridegehalte < 50 mg/l < 50 mg/l
Zoutgehalte

parameterinstelling. 
De parameters kunnen alleen door een daartoe bevoegd vakman worden gewijzigd.
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condensafvoer van de TRIGON XL. In dit geval wordt het condensaat met behulp van een pomp naar een hoger gelegen punt 

condensafvoer van de TRIGON XL.

Condensaat uit de condenserende 
-

afvoersysteem afgevoerd worden. 
-

moet het condensaat geneutrali-
seerd worden alvorens het afge-
voerd mag worden.
De maximale hoeveelheid conden-
saat per keteltype zijn te vinden in 
de tabel met technische gegevens.

onder in de ketel opgesteld worden.  
De standaard leveromvang van de 

Granulaat voor eerste vulling
Toevoer- en afvoerslang
Aansluitadapter voor ketelaan-

-
densaat zijn twee systemen verkrijg-

DN2 DN3
kW 450 1500
mm 420 640
mm 300 400
mm 240 240

Type HN1.5 HN 2.5
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

Type

Geschikt tot

Lengte

Breedte

Hoogte
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de ketel op lekkage. Indien lekkage 
-

Ontlucht de gasleiding tot aan het 
gasblok. Hiervoor kan gebruik wor-
den gemaakt van de meetnippel (1) 
op de gasdrukschakelaar. Vergeet 
niet om de nippel na ontluchten te 

Controleer de gassoort en verbran-

uw gasbedrijf voor verder informa-

-
bouwset als de ketel voor gebruik 
met aardgas L of LPG geïnstalleerd 
moet worden.

Controleer of de rookgasafvoer en 

die niet voldoen aan de voorschrif-

worden.
Controleer of alle doorlaatopenin-
gen vrij zijn.
De diameter van de rookgasafvoer 

gereduceerd.

 
Vul de sifon met water zoals weer-

ervoor dat de sifon gevuld is en dat 
het deksel van de condensopvang-
bak gesloten is alvorens de ketel te 

rookgassen via de condensopvang-

1

N
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Open gaskraan;
Schakel hoofdschakelaar in voor 
coedingsspanning;
Schakel toestel in via aan/uit-
schakelaar (A);
Selecteer bedrijfsmodus 
„standby“ b;

de pomp;

de eindkap van de motorbehui-
zing.

Het wordt aanbevolen om het toe-

-

-
keld; 

-
gegeven;

OKtoets) kan nu de ketelbelas-

met de draaischakelaar (C) en 

OK-toets.

Na het controleren/corrigeren van 
de verbrandingswaarden (zie vol-

drukken van debedrijfsmodus- toets 
(I) >3 sec.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
L
M

Aan/Uit toets
ESC-toets
Ruimtetemperatuur draaiknop

Infot-oets
Reset-toets
Bedrijfsmodustoets verwarming
Display

Om de veiligheid en correcte wer-

moet de ketel bedrijfsklaar worden 

-
plichte vaardigheden beschikt.

Controleer of de spanning en 
-

ziening overeenstemmen met 
de gegevens op het typeplaatje 
van de ketel.
Zorg ervoor dat de aardverbin-
ding correct is uitgevoerd.

Draai de koudwaterkraan open.
Open de klep onder de ketel ge-
leidelijk.

te beginnen met het laagste 
punt en sluit ze pas wanneer er 
schoon en luchtvrij water uit-
stroomt.
Sluit de klep onder de ketel zo-

c b

0 4 6 12 16 20 24
-

ESC

M 

A 

H 

       B    C  D     E      F 

 
I 
 
L 
 
G 

Zorg ervoor dat via de hoofd-
gastoevoer hetzelfde soort gas 
wordt aangevoerd als aangege-
ven 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 brand-
stof uit het systeem lekt.

A
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Start het toestel op regelstopbedrijf 
in deellast 50%. Wanneer het toe-

toestel 3 minuten laten stabiliseren. 
Verhoog vervolgens stapsgewijs de 

gasdruk aan de inlaat van het gas-
blok gedurende het opmoduleren 

onder de minimaal voorgeschreven 
waarde komen (zie technische ge-

minimumgasdrukschakelaar aange-

vereiste gasdruk worden ingesteld.
Controleer de verbrandingswaar-

instelwaarden met behulp van de 
kleine instelschroef (1) onder de kap 
(2) aan de bovenzijde van de gasklep 
worden gecorrigeerd. 

Schakel het toestel om naar mini-
mumlast (0%). Controleer de ver-
brandingswaarden op dezelfde wijze 
als beschreven voor vollast. Indien 

-
den met behulp van de grote instel-
schroef aan de bovenzijde van de 
gasklep (3) worden gecorrigeerd.

Het is aanbevolen om de verbran-

-
biele gas/luchtverhouding over het 

toestel. De CO2- waarde dient zich 
te bevinden tussen de ingestelde 
waarden bij vollast en minimumlast. 
De CO-waarde moet ongeveer gelijk 
zijn aan de waarden bij vollast en 
minimumlast. 
Vergeet niet om na de verbrandings-
analyse de regelstop-modus te be-
eindigen en het toestel terug

CO2  max. G20 / G25 %

CO2  min. G20 / G25 %

CO2  max. G31 (I3P) %

CO2  min. G31 (I3P) %

CO2  max. G30/G31 (I3B/P) %

CO2  max. G30/G31 (I3B/P) %

CO2  min. G31 (I3P) %

CO2  min. G31 (I3P) %
*Ombouwset voor I3P en I3B/P gebruiken

3

1
2
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Gasklep controleren

De waterstroming door het toestel 
kan op twee manieren worden ge-
controleerd. Hieronder volgen voor 
beide manieren de handelingsme-
thode.

Meet het temperatuurverschil over 

wanneer het toestel in bedrijf is op 

-
sen 10K en 30K te bevinden om een 

-
stroming (qactueel) kan worden 
gevonden met de volgende bereke-
ning (zie onderstaande tabel voor 

Meet het drukverschil over het 
-

neer de pomp is ingeschakeld op 

niet ingeschakeld te zijn). De nomi-

-

de actuele waterstroming (qactueel) 
kan worden gevonden met de vol-
gende berekening (zie onderstaan-

Wasser Durchsatz Daten TRIGON XL
200 250 500

Nominale waterstroming [m3/h] 6.1 8.1 10.1 12.2 16.3 20.4 23.1

[°C] 20

[kPa] 11.2 26.8 31.2 11.9 32.3 34.3 57.1

qactueel nominaal gemeten) * qnominaal [m3/h]

qactueel gemeten nominaal) * qnominaal [m3/h]

Door de lengte van de schoorsteen 
kan er een luchtstroom of resonan-

de ontsteking en de stabiliteit van 
-

den. Om de impact van een derge-
lijke luchtstroom te verminderen of 

-

afgesteld. Daartoe zijn 10 standen 
mogelijk; voer meerdere tests met 
de rookgasklep in verschillende 

komen.
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C

-
ligheidsrelevante componenten 
dient te worden gecontroleerd. 
Tot de veiligheidsvoorzieningen 
van standaardketels behoren een 

Verwijder de stekker van de voeler 
terwijl de ketel is ingeschakeld. Dit 
dient te resulteren in een storing 
met nummer 20. Terugplaatsen van 

-
-

aan de startprocedure.

Verwijder de stekker van de voeler 
terwijl de ketel is ingeschakeld. Dit 
dient te resulteren in een storing 
met nummer 40. Terugplaatsen van 

-
-

aan de startprocedure.

Verwijder de stekker van de voeler 
terwijl de ketel is ingeschakeld. Dit 
dient te resulteren in een storing 
met nummer 28. Terugplaatsen van 

-
-

aan de startprocedure.

in een storing met nummer 128. Het 
toestel zal proberen te herstarten.

-
teren in een storing met nummer 

-

herstarten.

4

1
2

3

2

4

1

D -
-
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Controleer na inbedrijfname alle 
-

bruik hiervoor gaslek spray of ge-
schikte electronische meetappara-

Meetnippels (6);

 

Wanneer de ketel voor langere peri-

dient hij volgens onderstaande pro-

( );
Schakel het toestel uit met de aan/
uit schakelaar op het bedienings-
paneel (7);
Maak het toestel spanningsloos 
via de hoofdschakelaar in de ketel-
ruimte;
Sluit de gaskraan.

7

6
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Ketel type Project
Serienummer Adres
Bouwjaar Plaats

Datum
Nominaal vermogen (Hi) [kW] Technicus

Waterdruk             [bar] Dakopstelling
Water pH                [-] Begane grond
Water hardheid          [°dH] Kelder
Water chloridegehalte        [mg/l]

Open verdeler
ketel       [kPa] Platenwarmtewisselaar

Waterstroming                     [m3/h] Bypassketel
Pumpinstelling            [-]

Maxmaalthermostaat instelling          [°C] Aanvoervoeler gecontroleerd
Temp. begrenzer instelling          [°C] Rookgasvoeler gecontroleerd
Min. gasdrukschakelaar instelling     [mbar]

Gasverbruik [m3/h] [m3/h] [m3/h]
Gasdruk [mbar] [mbar] [mbar]
CO2 [%] [%] [%]
O2 [%] [%] [%]
CO [ppm] [ppm] [ppm]
NOx [ppm] [ppm] [ppm]
Tomgeving [°C] [°C] [°C]
Trookgas [°C] [°C] [°C]
T [°C] [°C] [°C]
T [°C] [°C] [°C]

p [mbar] [mbar] [mbar]
pboven brander [mbar] [mbar] [mbar]
pvuurhaard [mbar] [mbar] [mbar]
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Om de tapwaterbereiding in te scha-
kelen (balk in het display onder de 
waterkraan).

Om 4 verschillende bedrijfsmodi 

-

gereduceerde temperatuur 
Werking met vorstbescher-

-

Oproepen van de volgende informa-

-
-

gen.

Om de comfortabele ruimte-
temperatuur te veranderen.
Met deze draaiknop kunnen bij 
het programmeren instellingen 
gekozen en veranderd worden.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
L
M

Aan/Uit toets
ESC-toets
Ruimtetemperatuur draaiknop

Infot-oets
Reset-toets
Bedrijfsmodustoets verwarming
Display

Deze beide toetsen worden samen 
met de grote draaiknop gebruikt 

-
reren van de regeling. Instellingen 
die niet met de bedieningselemen-

-
beuren via de programmering. Door 

telkens een stap terug; veranderde 
waarden worden daarbij niet over 
genomen. 

Om naar het volgende bediening-
sniveau te gaan of de veranderde 

toets ingedrukt.

Met deze toets gaat de regelaar naar

wordt op 60 °C ingesteld (weergave 
door middel van steeksleutel-sym-
bool).

en de op het apparaat aange-
sloten elektrische componen-
ten zijn spanningsloos. De be-
scherming tegen bevriezing is 
niet gegarandeerd.

het apparaat aangesloten com-
ponenten zijn klaar voor gebruik.

Wordt de handtoets langer dan 3 
-

water uitgevoerd bijv na het voor de 

b.
De pompen worden verscheidene 
keren in- en uitgeschakeld. Daar-
door wordt de eventueel aanwezige 

-
schakeld en de pomp(en) worden 
een aantal keren uit/aan gezet. Aan 

de ketel naar normaal bedrijf terug.

Door deze toets kort in te drukken 
gaat de ketel naar de bedrijfstoe-

(weergave door middel van steek-
sleutel-symbool).

Door het kort indrukken van de toets
wordt de vergrendeling van de bran-
der opgeheven.

Bediening

c b

0 4 6 12 16 20 24
-

ESC
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Basisweergave
(toetsen) 

 
 

 

 
 

 

c b

0 4 6 12 16 20 24
-

ESC 

 

Verwarmen met de ingestelde 
comfortwaarde 
Verwarmen met de ingestelde 
gereduceerde waarde
Verwarmen met de ingestelde 
vorst-beschermingswaarde
 Proces bezig – a.u.b. wachten 

Brander in werking (enkel olie-/
gasketel) 

Foutmeldingen 

INFO

PROG
-

keld; 
ECO

Verwarmingskring 

Manuele bediening / schoorsteen-
vegermodus 

No. Nummer van de bedieningsre-
gel 
(parameternummer) 

- gewenst menu selecteren

- gewenste parameterers selecteren

- met + - wiel wijzigen

- met toets ESC terug naar 
 basisinstelling

- gewenste gebruikerniveau 
selecteren 

- gewenst menu selecteren 

- gewenste parameterers selecteren

- met + - wiel wijzigen

- met toets ESC terug naar 
basisinstelling

-
etsdruk > 3 sec.)

Display

Info toets

Handbedrijf

toets > 3 sec.)

Selecteren
(Rechts- / Linksdraaien)

Menu verlaten

Reset
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Gewenste 
kamertemperatuur 
instellen 

VG2 samen met VG1
Draaiknop links/rechts 
bedienen 
Draaiknop opnieuw draaien 

Opslaan met de toets 

of 5 sec. 

Druk op de toets 

Ingestelde comfortwaarde met knipperende temp.weergave 
Knipperende temperatuurweergave in stappen 

Ingestelde comfortwaarde aangenomen 
Ingestelde comfortwaarde niet aangenomen 
- Na 3 sec. verschijnt de basisweergave 

Gewenste 
kamertemperatuur voor
HK1 of HK2 instellen 

Draaiknop links/rechts in 
drukken
Toets OK
Draaiknop links/rechts 
indrukken
Opslaan met toets OK
of 5 sec. wachten
of – idrukken van toets 

 

Verwarmingskring selecteren
Verwarmingskring wordt overgenomen

- Na 3 sec. verschijnt basisinstelling

AAN- of UIT-schakelen 
Druk op toets 

(Segmentbalk onder drinkwater-symbool zichtbaar/
onzichtbaar)

Auto

Bedrijfsmodus wisselen Fabrieksinstelling

- Temperatuurinstellingswaarden volgens verwarmingsprogramma

  (Segmentbalk met daarbij horend symbool zichtbaar)

1 x kort op toets drukken 

nog eens op toets drukken 

nog eens op toets drukken 

- Temperatuur volgens vorstbescherming

1 x op toets drukken > 3 sec. 
nog eens op toets drukken > 
3 sec.

na 3 sec. verschijnt basisaanduiding
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Weergave van 
verschillende 

1 x druk op de toets 
Herhaalde druk op de toets 
Herhaalde druk op de toets 

…..

Druk op de toets 

INFO-segment wordt ingevoegd 
- Status ketel 
- Stat          us drinkwater
- Status kring 1
- Status kring 2 
- Uur / datum
- Foutmelding 
- Onderhoudsmelding

- Kamertemperatuur 
- Kamertemperatuur minimum
- Kamertemperatuur maximum
- Buitentemperatuur 
- Buitentemperatuur minimum 
- Buitentemperatuur maximum 
- Drinkwatertemperatuur 1 
- Keteltemperatuur 
- Vertrektemperatuur 

INFO-segment verdwijnt 

Bedrijfsmodus volgens 
manueel in te stellen 
nominale waarden 

Wijziging van de in de 
fabriek ingestelde 
keteltemperatuur 

kort op toets drukken 1x

kort op toets drukken   
kort op toets drukken   

Draaiknop -/+ draaien
kort op toets drukken  
kort op toets drukken  

kort op toets drukken  

- Verwarmingsmodus met vooraf ingestelde keteltemperatuur 
  (fabrieksinstelling = 60 °C) 

Knipperende temperatuurweergave 
Gewenste waarde instellen 

Status ketel 

Druk op de toets (< 3 sec.) 
Herhaalde druk op toets (< 
3 sec.) 

Korte verlaging van de 
kamert. via QAA75

Druk op de toets 
Herhaalde druk op de toets 

Verwarmen met ingestelde gereduceerde waarde 
Verwarmen met ingestelde comfortwaarde 

Reset toets Druk op toets (< 3 sec) nog 
eens druk op toets > 3 sec.
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Onderhoud aan het toestel mag uit-
sluitend worden uitgevoerd door 

-
-

mintse één keer per jaar onderhoud 
aan het toestel gepleegd te worden. 
Er dient tevens een onderhoudsrap-
port ingevuld te worden (zie einde 
van dit hoofdstuk voor voorbeeld 
van onderhoudsrapport).

zie volgende paragrafen voor gede-
tailleerde uitleg van de afzonderlijke 

E
De electrodes zijn in de rechterzijde
van het toestel gemonteerd. Ver-
vang de ontstekingselectrode (1) en 

-

Vervang de ontstekings- en ioni-

Reinig de condensbak;
Reinig de sifon;
Inspecteer de verbrandingska-

-
kelijk (alleen met perslucht en/
of stofzuiger);
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 ver-
brandingswaarden op vollast en 
minimumlast met behulp van 
een rookgasmeter;

Onderhoud

Controleer de gasdruk naar het 
toestel;
Controleer de gasdichtheid van 
alle afgedichte verbindingen en 
meetnippels;

van alle veiligheidsrelevante 
componenten;
Maak een onderhoudsrapport.

22 1
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Verwijder de beschermplaat 
van de condensopvangbak (1);
Reinig de condensbak;
Sluit de condensopvangbak.

S
Demonteer de sifon (3) van de 

(2);
Reinig de sifon en vul deze daarna 
met schoon water;
Monteer de sifon onder de 
condensbak.

3

2

1
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Het kijkglas (6) bevindt zich aande 
linker kant van de ketel.

Controleer de verbrandingska-
mer d.m.v. controle door het 
kijkglas.

Verwijder de sifon van de con-

Verwijder de dop (5) van de 
vuilopvang aan de onderkant 
van de sifon (4).
Maak schoon met veel water.
Plaats de dop terug op de 
vuilopvang.
Sluit de sifon terug aan op de 

6

5

4
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Na enkele weken te hebben ge-
-

sische en chemische parameters te 
controleren.

-
ragraaf “Water en hydraulisch 
systeem” in het hoofdstuk “Inbe-
drijfstelling”.
Bij hogere waarden moet een ge-
schikt waterbehandelingssysteem 
worden gebruikt.

Controleer of de waterdruk en wa-
terkwaliteit voldoen aan de gestelde 
eisen.

Controleer of de waterstroming 
door het toestel zich binnen de ge-
stelde limieten bevindt. Zie voor 

-
terstroming” in het hoofdstuk “In-
bedrijfstelling”.

Controleer de verbranding op vol-

instelling indien noodzakelijk. Een 

“Verbrandingsanalyse” in het hoofd-
stuk “Inbedrijfstelling”.

Controleer de dynamische druk 

wanneer het toestel in bedrijf is op 
vollast. Wanneer het toestel deel 

vollast in bedrijf te zijn. Zie techni-
sche gegevens voor vereiste druk-
ken.

-
lek spray of geschikte electronische 
meetapparatuur.

Meetnippels;

-

-
stellingen van alle aangesloten vei-
ligheidsrelevante componenten. Zie 

“Controle van veiligheidsrelevante 
componenten” in het hoofdstuk “In-
bedrijfstelling”.
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Ketel type Project
Serienummer Adres
Bouwjaar Plaats

Datum
Nominaal vermogen (Hi)                                                                                                [kW] Technicus

Waterdruk             [bar]
Water pH                [-]
Water hardheid          [°dH]
Water chloridegehalte        [mg/l]

ketel       [kPa]
Waterstroming                     [m3/h]
Pumpinstelling            [-]

Maxmaalthermostaat instelling          [°C] Aanvoervoeler gecontroleerd
Temp. begrenzer instelling          [°C] Rookgasvoeler gecontroleerd
Min. gasdrukschakelaar instelling     [mbar]

Gasverbruik [m3/h] [m3/h] [m3/h]
Gasdruk [mbar] [mbar] [mbar]
CO2 [%] [%] [%]
O2 [%] [%] [%]
CO [ppm] [ppm] [ppm]
NOx [ppm] [ppm] [ppm]
Tomgeving [°C] [°C] [°C]
Trookgas [°C] [°C] [°C]
T [°C] [°C] [°C]
T [°C] [°C] [°C]

p [mbar] [mbar] [mbar]
pboven brander [mbar] [mbar] [mbar]
pvuurhaard [mbar] [mbar] [mbar]



Lock-outs

43 NL

Bij een lock-outs verschijnen op het 
display een waarschuwingssymbool 

ol (     ) a
 the boil

 en de knipperende foutcode. 
De oorzaak van de fout moet eerst 

-
vorens de ketel gereset kan worden. 
In de onderstaande tabel worden 

met vermelding van de mogelijke 
oorzaak.

“FOUT-
CODE”

BESCHRIJVING VAN DE 
FOUT OORZAAK

10 Fout externe sensor
-

plausibel)

20 Keteltemperatuur 1 sensorfout
Open circuit ketel doorstroomsensor (B2)

26 Gewone doorstroomtempera-
tuur sensorfout

Gewone doorstroomtemperatuur sensorfout 
-

28 Rookgastemperatuur sensorfout
Open circuit rookgassensor

40 Retourtemperatuur 1 sensorfout
Open circuit ketel retoursensor (B7)

50 DHW-temperatuursensor/ther-
mostaat 1 fout

DHW-temperatuursensor/thermostaat 1 fout 
(B3)

52 DHW-temperatuursensor/ther-
mostaat 2 fout

DHW-temperatuursensor/thermostaat 2 fout 
(B31)

78 Waterdruk sensorfout circuit)

81 voeding

82

83 -

84
85
91 Dataverlies in EEPROM Dataverlies EEPROM

100
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_groesser_VL 
- 2K)

Delta-T te hoog

-
staan in TempGradMax

111 Uitschakeling veiligheid tempe-
ratuurbegrenzer

Uitschakeling veiligheid temperatuurbegren-
zer

119 Waterdrukschakelaar is uitgeval-
len Thermostaat branderdeur

128 Vlamverlies bij bedrijf
Vlamverlies bij bedrijf

130 Bovengrens rookgastemperatuur 
overschreden
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“FOUT-
CODE”

BESCHRIJVING VAN DE 
FOUT OORZAAK

132 Uitschakeling veiligheid gasdruk-
schakelaar Gasdrukschakelaar is open

133 overschreden -
schreden

151 BMU fout intern Verkeerde polariteit van de 230 V-voe-
ding

152 Fout bij parameterinstelling Herprogrammering PCB

153 Resetknop te lang ingedrukt

160 niet bereikt bereikt

162 Luchtdrukschakelaar sluit niet Luchtdrukschakelaar sluit niet

164 Debiet-/drukschakelaar HC fout Storing luchtdrukschakelaar

166 Luchtdrukschakelaar gaat niet open Luchtdrukschakelaar gaat niet open

183 Eenheid in parameterinstellingsmo-
dus

Eenheid in parameterinstellingsmodus 

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
331

332 Rookgassensor niet correct geprogram-
meerd

353 Cascadestroomsensor B10 ontbreekt Cascadestroomsensor B10 ontbreekt

384 Licht van buitenaf

385 Onderspanning op het net Onderspanning op het net

386 -
den

388
426 Controle rookgasdemper Storing in de rookgasdemper

427 Parameterinstelling rookgasdemper

432
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weerstandswaarden weergegeven 
van alle voelers die worden gebruikt 
in het standaardtoestel en de lever-

weer-gave van de gemiddelde waar-

Bij het meten van de weerstands-
waarde dient het toestel uitgescha-
keld te zijn. Meet zo dicht mogelijk 

als gevolg van kabelweerstanden te 
vermijden.

Weerstandswaarden voelers
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Verklaring van overeenstemming

2016 / 426 / EEC   (Verordening betreffende gastoestellen)
2014 / 35 / EU   (Laagspanningsrichtlijn)

2014 / 30 / EU   (EMC-richtlijn)
2009 / 125 / EC Energiegerelateerde producten

Dit product is geregistreerd onder CE nummer:

CE - 0063CQ3970

EN 15502-1
EN 15502-2-1

EN 55014-1 / -2
EN 61000-3-2 /-3
EN 60335-1/ -2

TRIGON XL

Kerkrade, 16-07-2018

Verklaring van overeenstemming

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

A.J.G. Schuiling
Plant Manager
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