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Verwarmingsinstallatie
met regeling voor constante of weersafhankelijke werking
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Veiligheidsvoorschriften
Voor uw veiligheid
Volg deze veiligheidsvoorschriften nauwkeurig
op ter voorkoming van lichamelijk letsel en
materiële schade.

Werkzaamheden aan het toestel
■

Toelichting bij veiligheidsvoorschriften
Gevaar
Dit teken waarschuwt voor persoonlijk letsel.

!

Opgelet
Dit teken waarschuwt voor materiële schade en
schade aan het milieu.

Opmerking
Gegevens met het woord "Opmerking" bevatten aanvullende informatie.
Doelgroep
Deze gebruiksaanwijzing is bedoeld voor de gebruikers van de verwarmingsinstallatie.
Dit apparaat kan ook worden gebruikt door kinderen
vanaf 8 jaar en door personen met verminderde fysische, sensorische of mentale vaardigheden of gebrek
aan ervaring en kennis, wanneer ze onder toezicht zijn
of zijn onderwezen in het veilig gebruik van het apparaat en de gevaren die het gebruik van het apparaat
met zich meebrengt.

!

■
■
■

■

Gevaar
Hete oppervlakken kunnen brandwonden veroorzaken.
■ Toestel niet openen.
■ Hete oppervlakken en niet-geïsoleerde buizen,
armaturen en rookgasbuizen niet aanraken.
Beschadigingen aan het toestel
Gevaar
Beschadigde toestellen brengen uw veiligheid in
het gedrang.
Toestel controleren op externe schade. Een
beschadigd toestel niet in gebruik nemen.
Wat te doen bij een gaslucht

Opgelet
Kinderen in de buurt van het apparaat onder
toezicht stellen.
■ Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
■ Reiniging en door de gebruiker te verrichten
onderhoud mogen niet worden verricht door
kinderen die niet onder toezicht staan.

Aansluiting van het toestel
■

■
■
■

Instellingen en werkzaamheden aan het toestel
enkel volgens de instructies in deze gebruiksaanwijzing uitvoeren.
Overige werkzaamheden aan het toestel mogen
enkel door bevoegde vakmensen worden uitgevoerd.
Toestel niet openen.
Bekledingen niet verwijderen.
Aangebouwde delen of geïnstalleerde toebehoren
niet veranderen of verwijderen.
Buisverbindingen niet openen of aantrekken.

Het toestel mag enkel door erkende vakmensen aangesloten en in bedrijf genomen worden.
Toestel enkel met de geschikte brandstof gebruiken.
Vermelde elektrische aansluitvoorwaarden naleven.
Wijzigingen aan de aanwezige installatie mogen
enkel door erkende vakmensen worden uitgevoerd.

Gevaar
Ontsnappend gas kan explosies veroorzaken
met zeer ernstige verwondingen als gevolg.
■ Niet roken! Vermijd open vuur en vonkvorming. Druk nooit op schakelaars van verlichting en elektrische toestellen.
■ Gasafsluitkraan sluiten.
■ Ramen en deuren openzetten.
■ Personen verwijderen uit de gevarenzone.
■ Gas- en elektriciteitsbedrijf en installatiebedrijf
buiten het gebouw informeren.
■ Stroomvoorziening naar het gebouw vanaf
een veilige plaats (buiten het gebouw) laten
onderbreken.
Wat te doen bij een rookgasgeur
Gevaar
Rookgas kan levensbedreigende vergiftiging
veroorzaken.
■ Verwarmingsinstallatie uitschakelen.
■ Installatieplaats ventileren.
■ Deuren van woonruimtes sluiten.
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Gevaar
Ondeskundig uitgevoerde werkzaamheden aan
de verwarmingsinstallatie kunnen leiden tot
levensgevaarlijke ongevallen.
■ Werkzaamheden aan gasinstallaties mogen
alleen door erkende installateurs worden uitgevoerd.
■ Elektrische werkzaamheden mogen uitsluitend
door elektromonteurs worden uitgevoerd.
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Veiligheidsvoorschriften
Voor uw veiligheid (vervolg)
Wat te doen bij brand
Gevaar
Bij brand bestaat gevaar voor verbranding en
explosie.
■ Verwarmingsinstallatie uitschakelen.
■ Afsluitkleppen in de brandstofleidingen sluiten.
■ Gebruik een gekeurde brandblusser (brandklasse ABC).

!

Wat te doen bij uit het toestel ontsnappend water
Gevaar
Als water uit het toestel komt, bestaat gevaar
voor elektrische schokken.
■ Verwarmingsinstallatie aan de externe scheidingsinrichting uitschakelen (bijv. zekeringskast, stroomverdeling)
■ Breng uw CV-firma op de hoogte.

Afzuigtoestellen
Bij gebruik van toestellen met afvoer naar de buitenlucht (afzuigkap, afzuigtoestel, airconditioning, enzovoort) kan door de afzuiging een onderdruk ontstaan.
Bij gelijktijdige werking met de verwarmingsketel kan
rookgas terugstromen.

Wat te doen bij storingen aan de verwarmingsinstallatie
Gevaar
Storingsmeldingen wijzen op defecten aan de
verwarmingsinstallatie. Niet verholpen storingen
kunnen levensgevaarlijke gevolgen hebben.
Storingsmeldingen niet meermaals kort na
elkaar bevestigen. CV-firma op de hoogte brengen zodat deze de oorzaken kan analyseren en
het defect kan verhelpen.
Voorwaarden voor de installatieruimte
Gevaar
Gesloten ventilatieopeningen leiden tot een
gebrek aan verbrandingslucht. Dat veroorzaakt
onvolledige verbranding en de vorming van het
levensgevaarlijke koolstofmonoxide.
Aanwezige luchttoevoeropeningen niet versperren of afsluiten.
Geen latere wijzigingen aan de installatie uitvoeren, die gevolgen voor de veilige werking kunnen hebben (bijvoorbeeld plaatsen van leidingen, bekledingen of scheidingswanden).

Opgelet
Ontoelaatbare omgevingsvoorwaarden kunnen
schade aan de verwarmingsinstallatie veroorzaken en een veilige werking belemmeren.
■ Voor een omgevingstemperatuur van meer
dan 0 ºC en minder dan 35 ºC zorgen.
■ Luchtverontreiniging door halogeen-koolwaterstoffen (bijv. in verf, oplos- en schoonmaakmiddelen) en sterke stofvorming (bijv. door
slijpwerkzaamheden) vermijden.
■ Permanent hoge luchtvochtigheid (bijv. door
voortdurend wasgoed te drogen) vermijden.

Gevaar
Gelijktijdige werking van de verwarmingsketel
met toestellen met luchtafvoer naar de buitenlucht kan door terugstroming van rookgas
levensgevaarlijke vergiftigingen veroorzaken.
Gepaste maatregelen voor een voldoende aanvoer van verbrandingslucht nemen. Neem indien
nodig contact op met uw CV-firma.
Extra componenten, reserveonderdelen en slijtagegevoelige onderdelen

!

Opgelet
Componenten die niet met de verwarmingsinstallatie zijn gekeurd, kunnen leiden tot schade
aan de verwarmingsinstallatie of de goede werking ervan belemmeren.
Montage resp. vervanging uitsluitend door het
installatiebedrijf laten uitvoeren.
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Gevaar
Licht ontvlambare vloeistoffen en materialen
(bijv. benzine, oplos- en schoonmaakmiddelen,
verf of papier) kunnen explosies en brand veroorzaken.
Dergelijke stoffen niet in de verwarmingsruimte
en niet in de onmiddellijke buurt van de verwarmingsinstallatie opslaan of gebruiken.
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Informatie
Symbolen
Symbool

Betekenis
Verwijzing naar ander document met bijkomende informatie

1.

Stap in afbeeldingen:
de nummering komt overeen met de volgorde van de stappen.

Waarschuwing voor materiële schade en
schade aan het milieu

Bereik onder spanning

Goed voor opletten.

■

■
■

■

Onderdeel moet hoorbaar inklikken.
of
Akoestisch signaal
Nieuw onderdeel plaatsen.
of
In combinatie met gereedschap: Oppervlakte reinigen.

Onderdeel deskundig als afval verwijderen.

Onderdeel bij geschikt verzamelpunt afgeven. Onderdeel niet met het huisvuil meegeven.

Gebruik conform de regelgeving
Het toestel mag volgens de regelgeving enkel geïnstalleerd en gebruikt worden in gesloten verwarmingssystemen conform EN 12828, rekening houdend met de
bijbehorende montage-, service- en gebruiksaanwijzingen. Het is uitsluitend voorzien voor de verwarming
van verwarmingswater van tapwaterkwaliteit.
Gebruik van het toestel conform de regelgeving impliceert dat een stationaire installatie in combinatie met
installatiespecifiek toegelaten componenten werd uitgevoerd.

Ieder ander gebruik moet door de fabrikant per geval
worden goedgekeurd.
Verkeerd gebruik van het toestel resp. ondeskundige
bediening (bijv. wanneer de gebruiker het toestel
opent) is verboden en leidt tot aansprakelijkheidsuitsluiting. Van verkeerd gebruik is sprake wanneer de
functie volgens de regelgeving van componenten in
het verwarmingssysteem wordt gewijzigd (bijvoorbeeld
door het afsluiten van rookgas- en toevoerluchtwegen).

5697 586 NL

Het gebruik in bedrijven of industrie voor een ander
doel dan voor het verwarmen van gebouwen of van
tapwater geldt als niet volgens de voorschriften.
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Informatie
Vaktermen
Voor een beter begrip van uw Viessmann-regeling
worden hieronder enkele vaktermen toegelicht.
Deze vaktermen worden als volgt aangegeven:
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Meer informatie vindt u in het hoofdstuk ”Begripsverklaringen” in de bijlage.

6

Eerst informeren
Eerste inbedrijfstelling
De eerste inbedrijfstelling en het aanpassen van de
regeling aan de plaatselijke en bouwkundige omstandigheden, evenals het instrueren in de bediening moeten door uw verwarmingsinstallateur worden uitgevoerd.

Uw installatie is vooraf ingesteld
Uw verwarmingsinstallatie is vooraf in de fabriek ingesteld en dus klaar voor gebruik.
Uw verwarmingsfirma kan bij de eerste inbedrijfstelling
verdere instellingen voor u verrichten.
U kunt de instellingen steeds individueel volgens uw
wensen wijzigen.

Stroomuitval
Bij stroomuitval blijven alle instellingen behouden.

Tips om energie te besparen
Kamerverwarming
■

■

■

■

■
■

Kamertemperatuur:
Maak de kamers niet te warm. Elke graad kamertemperatuur minder spaart tot 6 % verwarmingskosten.
Stel de kamertemperatuur niet hoger in dan 20 °C.
Modi:
Als u geen kamerverwarming wilt, kiest u één van de
volgende modi:
– Als u in de zomer de kamers niet wilt verwarmen,
maar toch warm water nodig heeft, zet u de ketelwatertemperatuur op OFF (zie pagina 11).
– Als u gedurende langere tijd geen kamers wilt verwarmen en geen warm water nodig heeft, zet u de
ketelwater- en warmwatertemperatuur op OFF.
Ventileren:
Om te verluchten, zet u de ramen even helemaal
open en sluit u daarbij de thermostaatkranen (indien
er geen woningventilatiesysteem aanwezig is).
Rolluiken:
Laat de rolluiken (indien aanwezig) neer zodra het
donker wordt.
Thermostaatkraan:
Stel de thermostaatkraan goed in.
Radiatoren:
Zet de radiatoren en thermostaatkraan niet dicht.

Warmwaterbereiding
■
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■

Warmwatertemperatuur:
Stel de temperatuur in de warmwaterboiler niet te
hoog in (zie pagina 14).
Warmwaterverbruik:
Neem liever een douche in plaats van een bad. Voor
een douche is meestal minder energie nodig dan
voor een vol bad.
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Over de bediening
Overzicht van de bedienings- en weergave-elementen
Bedieningselementen en indicaties
A

B

C

Afb. 1
A Manometer
B Touchdisplay met bediening
C Netschakelaar

Indicaties en bedieningsaanwijzingen op het display
De regeling is van een touchscreen voorzien. Voor
instellingen en vragen op de daarvoor bestemde knoppen tippen.
A

B CD E F

De activering van een knop wordt met een geluid
bevestigd. Uw verwarmingsfirma kan dat geluid uitschakelen.

GH

K
R

P

ON

M

L

Afb. 2
A Indicatiewaarde of storingscode
B Temperatuur in °C (in combinatie met indicatie-

L Instelling voor inbedrijfstelling actief (alleen voor

waarde)
Verwarming
Warmwaterbereiding
Indicatiewaarde of storingscode
Storingsindicatie
Ontgrendeling branderstoring
Temperatuur in °C (in combinatie met indicatiewaarde)
Knoppen (zie pagina 8)

M Comfortfunctie warm water actief (alleen bij ver-

K

N
O

P
R

Knoppen voor de bediening
R
MODUS Functie selecteren/functie verlaten
Waarde wijzigen of selecteren
Waarde wijzigen of selecteren
OK
Waarde overnemen/keuze bevestigen

8

warmingsketels met geïntegreerd doorstroomtoestel, zie pagina 14)
Actueel brandervermogen
Comfortfunctie warm water niet actief (alleen bij
verwarmingsketels met geïntegreerd doorstroomtoestel)
Service-instelling actief (alleen voor de vakman)
Brander in werking

1 stap terug in de bediening
Branderstoring ontgrendelen
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C
D
E
F
G
H

de vakman)

Over de bediening
Overzicht van de bedienings- en… (vervolg)
Basisweergave
Weergegeven worden:
Actuele ketelwatertemperatuur
Modus
Branderwerking en actueel brandervermogen

■
■
■

Afb. 3

Werking van de verwarmingsinstallatie
Werking zonder kamerthermostaat
Meer informatie vindt u in het hoofdstuk ”Begripsverklaringen” in de bijlage.

Instelling van de gewenste verwarmingswatertemperatuur zie pagina 12.

Werking met kamerthermostaat
Meer informatie vindt u in het hoofdstuk ”Begripsverklaringen” in de bijlage.
Voer de instellingen op de aangesloten kamerthermostaat uit volgens de bijhorende bedieningshandleiding.

Opmerking
De ketelwatertemperatuur moet voldoende hoog zijn
ingesteld, zodat de gewenste kamertemperatuur wordt
bereikt.
Instelling van de ketelwatertemperatuur zie
pagina 12

Weersafhankelijke werking
Meer informatie vindt u in het hoofdstuk ”Begripsverklaringen” in de bijlage.
Bij weersafhankelijke werking wordt de ketelwatertemperatuur afhankelijk van de buitentemperatuur geregeld.
Opmerking
Om op tijdstippen waarop u geen kamerverwarming
wenst niet onnodig warmte op te wekken, moet bovendien een kamerthermostaat op uw verwarmingsinstallatie aangesloten zijn. Om energie te besparen, kan de
kamerverwarming bijv. 's nachts onderbroken worden.
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Instelling van de kamertemperatuur, zie pagina 12.
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In- en uitschakelen
Verwarmingsinstallatie inschakelen
Nadat een verwarmingsinstallatie gedurende lange tijd
buiten werking is geweest, adviseren wij voor de inbedrijfstelling contact op te nemen met uw verwarmingsfirma.

2
1

3

0

4
bar

1. Controleer de druk van de verwarmingsinstallatie
op de manometer.
Minimum installatiedruk 0,8 bar
Neem contact op met uw verwarmingsfirma als de
druk van de installatie te laag is.
2. Bij open werking:
De verbrandingslucht wordt uit de installatieruimte
gehaald.
Controleer of de beluchtings- en ontluchtingsopeningen van de installatieruimte openstaan en niet
geblokkeerd zijn.

Afb. 4
3. Gasafsluitkraan openen.
4. Netschakelaar inschakelen.
Uw verwarmingsinstallatie en ook de kamerthermostaat (indien aangesloten) zijn nu bedrijfsklaar.

Afb. 5

Verwarmingsinstallatie uitschakelen
Met vorstbeschermingsbewaking
Meer informatie vindt u in het hoofdstuk ”Begripsverklaringen” in de bijlage.
Als u uw verwarmingsketel enkele dagen niet wilt
gebruiken, kunt u het toestel uitschakelen.
Zet de ketelwater- en warmwatertemperatuur op OFF.
Voor de verwarmingsketel en de warmwaterboiler is de
vorstbeschermingsbewaking actief.

Opmerking
Vorstbescherming voor de complete verwarmingsinstallatie, zie bedieningshandleiding van de kamerthermostaat.

Zonder vorstbescherming (buitenbedrijfstelling)
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1. De gasafsluitkraan sluiten en beveiligen tegen
ongewenst openen.
2. Netschakelaar uitschakelen.
De installatie wordt nu spanningsloos geschakeld.
Er is geen vorstbescherming.
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Als u uw verwarmingsinstallatie gedurende een langere periode (meerdere maanden) niet wilt gebruiken,
moet u het systeem buiten bedrijf stellen.
Vóór een langere buitenbedrijfstelling van uw verwarmingsinstallatie adviseren wij u contact op te nemen
met uw verwarmingsfirma. Deze zal, indien nodig, de
geschikte maatregelen treffen om bijv. uw installatie te
beschermen tegen vorst of om de verwarmingsvlakken
te behandelen tegen corrosie.

In- en uitschakelen
Kamerverwarming en warmwaterbereiding uitschakelen
Kamerverwarming uitschakelen
U wilt de kamers niet verwarmen, maar wel warm
water ter beschikking hebben (zomerwerking).

3. OK ter bevestiging.

Tip op de volgende knoppen:

■

1.

de ingestelde ketelwatertemperatuur knippert
en
wordt weergegeven.

2.

tot ”OFF” verschijnt.

Opmerking
De circulatiepompen worden automatisch om de 24
uur even ingeschakeld zodat ze niet vast komen te
zitten.
■ Vorstbescherming van de verwarmingsketel is actief.

Warmwaterbereiding uitschakelen
U wilt geen warm water ter beschikking hebben.
Tip op de volgende knoppen:
1. MODUS
tot

knippert.

3. OK

ter bevestiging.
De ingestelde warmwatertemperatuur
knippert.

4.

tot ”OFF” verschijnt.

5. OK

ter bevestiging.
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2. /
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Instellingen
Temperatuur voor de kamerverwarming instellen
Werking zonder kamerthermostaat ― verwarmingswatertemperatuur instellen
Als er geen buitentemperatuursensor en geen kamerthermostaat is aangesloten.
De verwarmingswatertemperatuur beïnvloedt de
kamertemperatuur. Bij de levering is de verwarmingswatertemperatuur ingesteld op 70 °C.

3. OK ter bevestiging.

Tip op de volgende knoppen:
1. /

de ingestelde verwarmingswatertemperatuur knippert en
wordt weergegeven.

2. /

tot de gewenste verwarmingswatertemperatuur
verschijnt.

Afb. 6

Werking met kamerthermostaat ― ketelwatertemperatuur instellen
Als er geen buitentemperatuursensor, maar een
kamerthermostaat is aangesloten.
Als de gewenste kamertemperatuur niet wordt bereikt,
stelt u de ketelwatertemperatuur voldoende hoog in.
Bij de levering is de ketelwatertemperatuur ingesteld
op 70 °C.

2. /

tot de gewenste ketelwatertemperatuur verschijnt.

Tip op de volgende knoppen:
1. /

Afb. 7

de ingestelde ketelwatertemperatuur knippert en
wordt weergegeven.

3. OK ter bevestiging.

Werking afhankelijk van buitentemperatuur ― kamertemperatuur instellen
Voor de werking afhankelijk van buitentemperatuur
moet een buitentemperatuursensor aangesloten zijn.
Bij de levering is voor de kamerverwarming de kenwaarde 20 ingesteld. Als u een hogere kamertemperatuur wenst, stelt u een hogere kenwaarde in; voor een
lagere kamertemperatuur een lagere kenwaarde.
Tip op de volgende knoppen:
de ingestelde kenwaarde in het linker weergavebereik knippert en
wordt weergegeven.
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Instellingen
Temperatuur voor de kamerverwarming instellen (vervolg)
2. /

tot de gewenste kamertemperatuur is ingesteld.
Opmerking
Hou bij het instellen rekening met het feit dat uw
verwarmingsinstallatie enige tijd nodig heeft om de
vertrekken tot de gewenste temperatuur te verwarmen.

Afb. 8
Opmerking
In het rechter weergavebereik wordt de actuele
buitentemperatuur weergegeven.
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3. OK ter bevestiging.
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Warmwatertemperatuur instellen
Warmwatertemperatuur
Tip op de volgende knoppen:

5. OK

ter bevestiging.

1. MODUS
2. /

tot

knippert.

3. OK

ter bevestiging.
De ingestelde warmwatertemperatuur knippert.

4. /

om de gewenste warmwatertemperatuur in te stellen.

Afb. 9

Comfortfunctie warm water
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Alleen bij verwarmingsketel met geïntegreerd doorstroomtoestel.
Uw verwarmingsfirma kan de comfortfunctie 'Warm
water' activeren. Op die manier staat er indien nodig
sneller warm water ter beschikking. Op de display verschijnt dan ”COMFORT”.
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Service-testfunctie
Service-testfunctie inschakelen
De service-testfunctie mag alleen door uw installateur
bij de jaarlijkse controle worden geactiveerd.
Voor de meting van de rookgassen kunnen verschillende vermogensniveaus worden ingesteld.

5. OK

ter bevestiging.
”SERV” brandt continu, testwerking is
actief.

Druk op de volgende toetsen:
1. MODUS
2. /

tot ”SERV” knippert.

3. OK

ter bevestiging.
”OFF” knippert (testwerking niet actief).

4. /

om het gewenste brandervermogen in te
stellen.
Weergave in het
Display
_
__
___
____
_____

Brandervermogen

”OFF”
20
40
60
80
100

0%
20 %
40 %
60 %
80 %
100 %

Service-testfunctie beëindigen
Opmerking
De functie wordt ook na 30 minuten automatisch
beëindigd.
Druk op de volgende toetsen:
1. MODUS
tot ”SERV” knippert.

3. OK

ter bevestiging. De laatst ingestelde
waarde knippert.

4.

tot ”OFF” knippert.

5. OK

ter bevestiging.
”SERV” gaat uit, testwerking is niet meer
actief.
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2. /
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Wat doen?
Ruimten te koud
Oorzaak

Oplossing

De verwarmingsinstallatie is uitgeschakeld.

■

■

■

Regeling of kamerthermostaat is verkeerd ingesteld.

■

■

Schakel de netschakelaar ” ” in (zie afbeelding pagina 8).
Schakel de hoofdschakelaar, indien aanwezig (buiten
de stookruimte) in.
Schakel de zekering in de stroomkringverdeling (huiszekering) in.
Werking met kamerthermostaat:
Stel een hogere ketelwatertemperatuur in (zie pagina 12).
Werking afhankelijk van buitentemperatuur:
Stel een hogere kamertemperatuur in (zie pagina 12).

Alleen bij werking met warmwaterbereiding:
voorrang van de warmwaterbereiding is actief (” ” op
het display).

Wacht tot de warmwaterboiler is opgewarmd (indicatie ” ” gaat uit).
Bij werking met een doorstroomtoestel beëindigt u de
warmwaterafname.

Geen brandstof.

Bij propaan:
Controleer de brandstofvoorraad en bestel eventueel
bij.
Bij aardgas:
Open de gasafsluitkraan. Vraag evt. na bij uw gasbedrijf.

Symbool ” ” wordt in het display getoond.

Deel de storingscode mee aan uw verwarmingsfirma.

Symbool ” ” en de storingscode knipperen in het display. De brander wordt niet ingeschakeld.

Branderstoring ontgrendelen (zie pagina 18).
Als de storing opnieuw voorkomt, informeer dan uw
verwarmingsfirma.
Gevaar
Niet verholpen storingen kunnen levensgevaarlijke gevolgen hebben.
Bevestig de storingsmeldingen niet meermaals
kort na elkaar. Als de storing opnieuw optreedt,
informeer dan uw verwarmingsfirma. De verwarmingsfirma kan de oorzaken analyseren en het
defect verhelpen.

Lucht in de verwarmingsinstallatie.

Radiatoren ontluchten.

De brander is uitgeschakeld. Verstopping in de luchttoevoer of het rookgaskanaal.

Verwarmingsfirma informeren.

Ruimten te warm
Oorzaak

Oplossing

Regeling of kamerthermostaat is verkeerd ingesteld.

Controleer en corrigeer de kamertemperatuur of ketelwatertemperatuur (zie pagina 12
Bedieningshandleiding kamerthermostaat

Deel de storingscode mee aan uw verwarmingsfirma.
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Symbool ” ” wordt in het display getoond.
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Wat doen?
Geen warm water
Oorzaak

Oplossing

De verwarmingsinstallatie is uitgeschakeld.

■
■

■

Schakel de netschakelaar ” ” in (zie pagina 8).
Schakel de hoofdschakelaar, indien aanwezig (buiten
de stookruimte) in.
Schakel de zekering in de stroomkringverdeling (huiszekering) in.

De regeling is verkeerd ingesteld.

Controleer en corrigeer de warmwatertemperatuur (zie
pagina 14)

Geen brandstof.

Bij propaan:
Controleer de brandstofvoorraad en bestel eventueel
bij.
Bij aardgas:
Open de gasafsluitkraan. Vraag evt. na bij uw gasbedrijf.

Symbool ” ” wordt in het display getoond.

Deel de storingscode mee aan uw verwarmingsfirma.

Symbool ” ” en de storingscode knipperen in het display. De brander wordt niet ingeschakeld.

Branderstoring ontgrendelen (zie pagina 18).
Als de storing opnieuw voorkomt, informeer dan uw
verwarmingsfirma.
Gevaar
Niet verholpen storingen kunnen levensgevaarlijke gevolgen hebben.
Bevestig de storingsmeldingen niet meermaals
kort na elkaar. Als de storing opnieuw optreedt,
informeer dan uw verwarmingsfirma. De verwarmingsfirma kan de oorzaken analyseren en het
defect verhelpen.

Warm water te heet
Oorzaak

Oplossing

De regeling is verkeerd ingesteld.

Controleer en corrigeer de warmwatertemperatuur (zie
pagina 14)

” ” en storingscode knipperen in het display
Oorzaak

Oplossing

De brander wordt niet ingeschakeld.

Branderstoring ontgrendelen (zie pagina 18).
Als de storing opnieuw voorkomt, informeer dan uw
verwarmingsfirma.
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Gevaar
Niet verholpen storingen kunnen levensgevaarlijke gevolgen hebben.
Bevestig de storingsmeldingen niet meermaals
kort na elkaar. Als de storing opnieuw optreedt,
informeer dan uw verwarmingsfirma. De verwarmingsfirma kan de oorzaken analyseren en het
defect verhelpen.
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Wat doen?
” ” wordt in het display getoond.
Oorzaak

Oplossing

Storing in de verwarmingsinstallatie

Deel de storingscode mee aan uw verwarmingsfirma.

Storingsindicatie op het display
Als zich een storing voordoet in uw verwarming, wordt
en de storingscode op het display weergegeven.
U kunt de storingscode zelf aflezen op het display en
doorgeven aan uw verwarmingsfirma. Daarmee is de
verwarmingsinstallateur beter voorbereid en bespaart
u eventueel extra voorrijkosten.

Als knippert en ”R” verschijnt, is de brander vergrendeld. Zie volgende hoofdstuk.

Afb. 10

Branderstoring ontgrendelen (reset)
Opmerking
Als op het display de indicatie ” ” knippert en ”R” verschijnt, is de brander vergrendeld.

Afb. 11
Tip ca. 2 seconden op ”R”. Als de storing verholpen is,
verschijnt het basisscherm.
Als de storing opnieuw voorkomt, informeer dan uw
verwarmingsfirma.
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Gevaar
Niet verholpen storingen kunnen levensgevaarlijke gevolgen hebben.
Bevestig de storingsmeldingen niet meermaals
kort na elkaar. Als de storing opnieuw optreedt,
informeer dan uw verwarmingsfirma. De verwarmingsfirma kan de oorzaken analyseren en het
defect verhelpen.
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Onderhoud
Reiniging
De toestellen kunnen met een gangbaar huishoudelijk
reinigingsproduct (geen schuurmiddelen) worden
schoongemaakt.

Inspectie en het onderhoud

De inspectie en het onderhoud van een verwarmingsinstallatie worden voorgeschreven door de verordening
inzake energiebesparing en de normen DIN 4755,
DIN 1988-8 en EN 806.
Regelmatig onderhoud garandeert storingsvrij, energiebesparend en milieuvriendelijk verwarmen. Hiertoe
kunt u het beste een inspectie- en onderhoudscontract
met uw verwarmingsfirma afsluiten.
Verwarmingsketel
Naarmate de verontreiniging van de ketel toeneemt,
stijgt de rookgastemperatuur en wordt ook het energieverlies groter. Daarom adviseren wij de verwarmingsketel een keer per jaar te laten reinigen.
Tapwaterfilter (indien aanwezig)
Meer informatie vindt u in het hoofdstuk ”Begripsverklaringen” in de bijlage.
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Om hygiënische redenen
■ bij filters die niet uitgespoeld kunnen worden, om de
6 maanden het filterelement vernieuwen (visuele
controle om de 2 maanden),
■ bij filters die uitgespoeld kunnen worden, om de
2 maanden uitspoelen.
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Bijlage
Begripsverklaringen
Verhoogde werking
Bij constante werking wordt het verwarmingswater
(constant) tot de ingestelde ketelwatertemperatuur verwarmd.

Opmerking
De verwarmingswatertemperatuur moet voldoende
hoog zijn ingesteld, zodat de gewenste kamertemperatuur wordt bereikt.
Veiligheidsklep

Verwarmingswatertemperatuur
De temperatuur van het verwarmingswater dat door de
radiatoren stroomt (bij benadering gelijk aan ketelwatertemperatuur).

Veiligheidsinrichting die door uw verwarmingsfirma in
de koudwaterleiding moet worden gemonteerd. De veiligheidsklep opent automatisch opdat de druk in de
warmwaterboiler niet te hoog wordt.

Ketelwatertemperatuur

Tapwaterfilter

Het verwarmingswater in de verwarmingsketel (ketelwater) wordt tot de op de regeling ingestelde temperatuur opgewarmd. Deze temperatuur wordt aangeduid
als ketelwatertemperatuur.

Toestel dat vaste stoffen aan het tapwater onttrekt. De
tapwaterfilter is in de koudwaterleiding gemonteerd
vóór de ingang naar de warmwaterboiler of het doorstroomtoestel.

Open werking

Aanvoertemperatuur

De verbrandingslucht wordt aangezogen uit de ruimte
waarin de verwarmingsketel staat.

De temperatuur van het verwarmingswater dat naar de
radiatoren stroomt (in de aanvoerleiding). De temperatuur van het verwarmingswater dat van de radiatoren
naar de verwarmingsketel stroomt (in de retourleiding)
wordt dienovereenkomstig als retourtemperatuur aangeduid.

Gesloten werking
De verbrandingslucht wordt van buiten het gebouw
aangezogen.

Weersafhankelijke werking
Werking afhankelijk van de kamertemperatuur
De kamerthermostaat registreert de kamertemperatuur
en vergelijkt deze met de ingestelde, gewenste kamertemperatuur. Als de kamertemperatuur lager is dan de
gewenste waarde, wordt de verwarmingsketel ingeschakeld; als de kamertemperatuur hoger is dan de
gewenste waarde, wordt de verwarmingsketel uitgeschakeld.
Voer de instellingen op de aangesloten kamerthermostaat uit volgens de bijhorende bedieningshandleiding.

Bij weersafhankelijke werking wordt de aanvoertemperatuur afhankelijk van de buitentemperatuur geregeld.
Daardoor wordt niet meer warmte geproduceerd dan
nodig is om de ruimten met de door u ingestelde,
gewenste kamertemperatuur te verwarmen.
De buitentemperatuur wordt door een buiten het
gebouw aangebrachte sensor gemeten en aan de
regeling doorgegeven.

Instructies inzake afvalverwijdering
Verwijdering van de verpakking
Uw verwarmingsbedrijf zorgt voor de verwijdering van
de verpakking van het Viessmann-product.

NL: Het verpakkingsafval wordt door de installateur
meegenomen/afgevoerd

Definitieve buitenbedrijfstelling en verwijdering van de verwarmingsinstallatie
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De producten van Viessmann kunnen gerecycleerd
worden. Componenten en bedrijfsstoffen van uw verwarmingsinstallatie horen niet thuis in het huisvuil.
Voor een deskundige verwijdering van uw oude installatie neemt u contact op met uw CV-installateur.
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Viessmann Nederland B.V.
Postbus 322
2900 AH Capelle a/d IJssel
Tel. : 010-458 44 44
Fax : 010-458 70 72
e-mail : info-nl@viessmann.com
www.viessmann.com
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Technische wijzigingen voorbehouden.

Voor vragen over uw installatie of onderhouds- en reparatiewerkzaamheden kunt u contact opnemen met uw
installateur.
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Uw contactpersoon

